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Kijów, 5 sierpnia 2013 r.
Planowany poziom importu gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w sierpniu 2013 r.
Minister Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy E. Stawicki przedstawił plany ministerstwa
w zakresie importu gazu ziemnego na Ukrainę w sierpniu 2013 r.
Zgodnie z przedstawioną przez Ministra E. Stawickiego informacją, w sierpniu 2013 r. Ukraina
zaimportuje z Federacji Rosyjskiej 2-2,5 mld m³ gazu ziemnego. Surowiec w całości wtłoczony zostanie
do państwowych podziemnych zbiorników gazu.
Źródło: „Interfax Ukraina”

Kijów, 5 sierpnia 2013 r.
Sprzedaż nowych samochodów na Ukrainie w lipcu 2013 r.
Ukraińskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów „Ukrawtoprom” przedstawiło dane odnośnie
poziomu sprzedaży nowych samochodów na Ukrainie w lipcu 2013 r.
Zgodnie z danymi Stowarzyszenia, w lipcu 2013 r. sprzedaż środków transportu na Ukrainie zmniejszyła
się w porównaniu z lipcem 2012 r. o 16,1%. W wyszczególnieniu, sprzedaż nowych samochodów
osobowych zmalała o 15,5% (do 17,98 tys. sztuk), autobusów - o 28,8%, zaś samochodów dostawczych - o
21,3%.
W omawianym okresie czasowym z grona największych producentów samochodów na Ukrainie liderem
sprzedaży został koncern ZAZ (1,6 tys. sprzedanych samochodów). Drugie i trzecie miejsce pod względem
ilości sprzedanych samochodów zajęły odpowiednio koncerny „Hyundai” (1,4 tys. samochodów) i „Geely”
(1,3 tys. samochodów)..
Źródło: „Ekonomiczeskije Izwiestia”, „Unian”

Kijów, 5 sierpnia 2013 r.
Ukraińsko-chińska współpraca w zakresie rozwoju sektora rolnego na Ukrainie
Państwowa Korporacja Spożywczo-Zbożowa Ukrainy i Chińska Sińcziańska Korporacja ProdukcyjnoBudowlana podpisały memorandum o współpracy w zakresie wspierania projektów priorytetowych
w rolnictwie.
Zgodnie z postanowieniami memorandum łączna wartość inwestycji w rozwój ukraińskiego sektora
rolniczego wyniesie powyżej 2,6 mld USD. Jednocześnie podkreśla się, iż strona chińska w ramach
realizacji w/w memorandum zaangażowana zostanie nie tylko finansowo, lecz również udostępni stronie
ukraińskiej szereg nowoczesnych technologii rolniczych..
Źródło: “Ekonomiczeskije Izwiestia”, „Ukrinform”

Kijów, 5 sierpnia 2013 r.
Zmiany w obowiązujących ograniczeniach w imporcie rur stalowych na Ukrainę
Z dniem 1 sierpnia 2013 r. weszła w życie decyzja Międzyresortowej Komisji Ukrainy ds. Handlu
Zagranicznego o tymczasowym wyłączeniu kolejnych rodzajów rur stalowych z ograniczeń wynikających
z obowiązujących aktualnie kontyngentów na import tych rur na Ukrainę.
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W szczególności zgodnie z decyzją Komisji z zastosowania w/w kontyngentów tymczasowo wyłączono
rury bez szwu ze stali, okładzinowe i pompowo-kompresorowe o średnicy zewnętrznej nie przekraczającej
406,4 mm, klasyfikowane zgodnie z Ukraińską Klasyfikacją Towarów Zagranicznej Działalności
Gospodarczej pod kodami 7304 29 20 00 lub 7304 29 30 00 i zgodne z następującą specyfikacją:
Opis
Średnica zewn. Marka stali
Standard rury
Typ łączenia
339,73

P110 PSL1

API SPEC 5CT

VAM TOP

301,63
Rury bez szwu ze stali,
okładzinowe
i 250,83
pompowo250,83
kompresorowe
177,8

P110 PSL1

API SPEC 5CT

VAM SLIJ-II

Q125 PSL2

API SPEC 5CT

VAM TOP

P110 PSL1

API SPEC 5CT

VAM SLIJ-II

Q125 PSL2

API SPEC 5CT

VAM TOP HT

177,8

Q125 PSL1

API SPEC 5CT

VAM TOP HT

114,3

P110 PSL1

API SPEC 5CT

VAM TOP

Szczegółowe informacje w decyzji Międzyresortowej Komisji Ukrainy ds. Handlu Zagranicznego w tej
sprawie (decyzja wraz z roboczym tłumaczeniem do pobrania poniżej). Została ona oficjalnie
opublikowana w dniu 4 lipca 2013 r. (vide: informacja z dnia 4 lipca br.) i weszła w życie z dniem
1 sierpnia 2013 r. Zgodnie z decyzją uproszczone warunki importu w/w rur będą obowiązywały do
1 października 2013 r.
***
Kontyngenty na import rur stalowych, w tym na import tych rur z Polski, zostały wprowadzone na
Ukrainie w lipcu 2008 r. (vide: informacja z dnia 1 sierpnia 2008 r.). We wrześniu 2011 r. (vide:
informacja z dnia 11 października 2011 r.) zastosowanie tych kontyngentów zostało przedłużone na
kolejne 3 lata (do września 2014 r.), a w sierpniu 2012 r. (vide: informacja z dnia 30 sierpnia 2012 r.)
z obowiązywania tych kontyngentów wyłączono określone rodzajów rur importowanych na Ukrainę.
Informację na temat aktualnie obowiązujących na Ukrainie ograniczeń pozataryfowych na importowane
towary - w tym szczegółowe informacje na temat w/w kontyngentów - znaleźć można w zaktualizowanym
opracowaniu „Prawo celne - część IV. Pozataryfowe ograniczenia stosowane w obrocie handlowym
Ukrainy z zagranicą", zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Kijowie (http://www.kiev.trade.gov.pl) w zakładce „Przewodnik po rynku / Prawo celne".
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Kijów, 5 sierpnia 2013 r.
Wstępne wyniki kontroli ukraińskich słodyczy produkcji ukraińskiej spółki „Roshen” przez Kazachską
Służbę Sanitarną
Państwowy Komitet ds. Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego Ministerstwa Ochrony Zdrowia
Kazachstanu przedstawił pierwsze wyniki kontroli jakości importowanych do kraju z Ukrainy słodyczy
produkcji spółki „Roshen".
Zgodnie z przedstawioną przez Komitet informacją, na dzień dzisiejszy sprawdzono siedem gatunków
wyrobów cukierniczych spółki „Roshen". W wyrobach tych nie znaleziono niebezpiecznych substancji - w
szczególności benzopirenu.
***
W dniu 29 lipca 2013 r. Federalna Służba Federacji Rosyjskiej ds. Nadzoru w Sferze Ochrony Praw
Konsumentów i Dobrobytu Człowieka (Rospotrebnadzor) wprowadziła zakaz importu na terytorium FR
produktów jednego z największych producentów słodyczy na Ukrainie - spółki „Roshen" (vide: informacja
3

z dnia 30 lipca 2013 r.) Pod koniec lipca 2013 r. główny lekarz sanitarny Federacji Rosyjskiej G.
Oniszczenko poinformował o wprowadzeniu zakazu importu do Rosji produktów jednego z największych
producentów słodyczy na Ukrainie - spółki „Roshen".
Zgodnie z upowszechnioną przez głównego lekarza sanitarnego FR, G. Oniszczenkę informacją, po
przeprowadzeniu stosownej ekspertyzy produktów pochodzących z czterech ukraińskich fabryk spółki
„Roshen" stwierdzono, iż jakość wyprodukowanych przez w/w zakłady słodyczy nie odpowiada
standardom Federacji Rosyjskiej (szerzej na temat w/w zakazu patrz informacja z dnia 30 i 31 lipca 2013 r.
oraz 1 sierpnia 2013 r. ).
Kontrola ukraińskich towarów spółki „Roshen" rozpoczęta została przez Służbę Sanitarną Kazachstanu po
otrzymaniu od rosyjskiej służby sanitarnej „Rospotrebnadzor" oficjalnego zawiadomienia odnośnie
niezgodności jakości importowanych do Federacji Rosyjskiej produktów spółki „Roshen" ze standardami
obowiązującymi w krajach-członkach Unii Celnej, w skład której wchodzą Federacja Rosyjska, Białoruś
i Kazachstan (vide: informacja z dnia 2 sierpnia 2013 r.).
Źródło: „Interfax-Ukraina”, „Ekonomiczeskije Izwiestia”, „RBK-Ukraina”

Kijów, 5 sierpnia 2013 r.
Prezydent Ukrainy podpisał ustawy regulujące kwestię utylizacji zużytych samochodów na Ukrainie
Prezydent Ukrainy W. Janukowycz podpisał dwie ustawy wprowadzające regulacje w sektorze utylizacji
samochodów na Ukrainie.
W szczególności „Ustawa o utylizacji środków transportu" stwarza podstawy prawne do utworzenia w
kraju systemu recyklingu wycofanych z użytku pojazdów oraz odpadów, powstałych w wyniku utylizacji
samochodów.
Kolejna ustawa zakłada wprowadzenie opłaty ekologicznej z tytułu utylizacji środków transportu.
Wysokość w/w opłaty wyniesie od 4,73 tys. UAH do 60,5 tys. UAH w zależności od typu i wieku
samochodu. W szczególności bazowa stawka opłaty dla samochodów osobowych wynosi 5,5 tys. UAH, a
dla samochodów ciężarowych, autobusów i pojazdów specjalistycznych - 11 tys. UAH. Całkowita
wielkość w/w opłaty obliczana będzie z uwzględnieniem specjalnego współczynnika, którego wysokość
wynosić ma dla:
-

nowych samochodów osobowych: 0,86-5,5-krotność stawki podstawowej w zależności od
pojemności silnika - co oznaczać będzie, iż wysokość omawianej opłaty wahać się będzie w
graniach 4,73-30,3 tys. UAH;

-

samochodów osobowych eksploatowanych przez co najmniej 3 lata: 1,72-11-krotność stawki
podstawowej w zależności od pojemności silnika - wysokość opłaty: 9,5-60,5 tys. UAH;

-

nowych autobusów, samochodów ciężarowych i pojazdów specjalistycznych: 0,8-1,34-krotność
stawki podstawowej w zależności od pojemności silnika - wysokość opłaty: 8,8-14,74 tys. UAH;

-

autobusów, samochodów ciężarowych i pojazdów specjalistycznych używanych: 1,6-2,7-krotność
stawki podstawowej w zależności od pojemności silnika - wysokość opłaty: 17,6-29,5 tys. UAH w
zależności od wagi tych samochodów.

Ustawa zakłada, iż powyższa opłata będzie miała zastosowanie zarówno wobec samochodów
importowanych na Ukrainę, jak i produkowanych w tym kraju. Dokument ten przewiduje jednak, iż
krajowi producenci samochodów, mający pełny cykl produkcji (kryterium to spełniają jedynie koncerny
„Ukrawto" i „Bogdan"), będą mogli prowadzić utylizację samochodów we własnym zakresie, a wniesiona
w tym przypadku opłata utylizacyjna będzie mogła być wykorzystana do finansowania utrzymania mocy
utylizacyjnych tych producentów.
***
Z dniem 14 września 2012 r. Ukraina wprowadziła opłatę utylizacyjną pobieraną od importowanych na
Ukrainę samochodów wyprodukowanych w Federacji Rosyjskiej (szerzej na temat w/w opłaty patrz
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informacja z dnia 14 września 2012 r.). Wprowadzenie przez Ukrainę w/w opłaty uzasadnione zostało
wprowadzeniem z dniem 1 września 2012 r. analogicznej opłaty przez Federację Rosyjską (szerzej na ten
temat patrz informacja z dnia 3 września 2012 r.).
Po wprowadzeniu w/w opłaty władze Ukrainy informowały o możliwości rozszerzenia listy krajów, które
objęte mogą zostać opłatami utylizacyjnymi z tytułu wwozu produkowanych w tych krajach samochodów
na obszar celny Ukrainy (szerzej na ten temat patrz informacje z dnia 21 września 2012 r. i 20 listopada
2012 r.) - co było jednak uznawane za niezgodne z zobowiązaniami Ukrainy wobec Światowej Organizacji
Handlu i krytykowane przez partnerów handlowych Ukrainy, w tym Unię Europejską (vide: informacja
z dnia 28 września 2012 r.).
Źródło: „Interfax- Ukraina", „Ukrinform"

Kijów, 6 sierpnia 2013 r.
Odroczenie wejścia w życie nowych standardów produkcji olejów napędowych na Ukrainie
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy – zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami
(vide: informacja z dnia 24 lipca 2013 r.) - odroczyło termin wprowadzenia nowych standardów produkcji
paliw „Euro-4” i „Euro-5” dla producentów olejów napędowych.
Zgodnie z wydanym zarządzeniem przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy,
obowiązywanie standardu odnośnie produkcji paliw o nazwie DSTU 3868-99 „Oleje napędowe.
Wymagania techniczne” przedłużono do 31 października 2013 r.
Potrzeba przedłużenia stosowania standardu „Euro-3” przy produkcji olejów napędowych uzasadniana jest
faktem, iż na dzień dzisiejszy około 10-20% zużywanego na Ukrainie oleju napędowego pochodzi z
rosyjskiego systemu przesyłowego „Transnieftieprodukt”, do którego wtłaczane jest paliwo standardu
„Euro-3”. Jednocześnie zwraca się uwagę na fakt, iż paliwo standardu „Euro-3” wykorzystywane jest
przede wszystkim przez ukraińskie gospodarstwa rolne oraz Państwową Administrację Transportu
Kolejowego Ukrainy „Ukrzaliznycia”.
***
Dotychczas na Ukrainie stosowano dwa standardy produkcji paliw: DSTU 4063-2001 (odpowiednik
standardu „Euro-2”) i DSTU 4839-2007 i 3868-99 (odpowiednik standardu „Euro-3”).
W 2007 r. uchwalono harmonogram przejścia na nowe standardy paliw na Ukrainie, jednak od tego czasu
podejmowano kolejne decyzje o odroczeniu ich wdrożenia - ostatnia decyzja w tej sprawie podjęta była
w lipcu 2012 r. (vide: informacja z dnia 23 lipca 2012 r.), kiedy to Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego
i Handlu Ukrainy podjęło decyzję o odroczeniu wprowadzenia nowych standardów produkcji paliw „Euro4” i „Euro-5 do dnia 1 lipca 2013 r.”. Decyzje o odroczeniu wprowadzenia nowych standardów produkcji
paliw uzasadniane są niezmiennie potrzebą ochrony krajowego przemysłu petrochemicznego. Na dzień
dzisiejszy paliwa standardu Euro-4 i Euro-5 mogą bowiem produkować tylko trzy z sześciu istniejących na
Ukrainie rafinerii.
W marcu 2013 r. Ministerstwo Energetyki i Przesyłu Węglowego Ukrainy przedstawiło nowe propozycje
w zakresie sprzedaży paliw na Ukrainie. W przygotowanym projekcie regulaminu technicznego
dotyczącego wymogów jakościowych odnośnie sprzedawanych na Ukrainie paliw proponuje się
wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2016 r. zakazu wykorzystywania na Ukrainie paliw samochodowych
standardu „Euro-3”. W przypadku paliwa klasy „Euro-4” proponuje się określić graniczny okres ich
sprzedaży na Ukrainie do dnia 31 grudnia 2017 r. Ponadto w/w dokument przewiduje również
wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2017 r. zakazu produkcji i sprzedaży paliw statkowych o zawartości
siarkowodoru powyżej 0,0002%, paliw kotłowych (mazutów) o zawartości siarki powyżej 1,0% oraz
płynnego paliwa kotłowego (paliwa opałowego) o zawartości siarki powyżej 1,0% masy.
Źródło: „Delo”
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Kijów, 6 sierpnia 2013 r.
Wartość ukraińskiego rynku sprzedaży bezpośredniej w I półroczu 2013 r.
Ukraińskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej przedstawiło informację na temat wartości
ukraińskiego rynku sprzedaży bezpośredniej w I półroczu 2013 r.
Zgodnie z informacją w/w Stowarzyszenia, w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. wartość ukraińskiego rynku
sprzedaży bezpośredniej zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. o 1,29% - do
2,1 mld UAH. Największy wzrost poziomu sprzedaży (o 15,03%) odnotowano w przypadku artykułów
chemii gospodarczej - w omawianym okresie wartość tego segmentu rynku wyniosła 96 mln UAH. Na
drugim miejscu pod względem wielkości sprzedaży towarów uplasował się sektor artykułów dla zdrowia
i urody (suplementy diety, artykuły spożywcze i napoje, które wspierają zdrowy sposób odżywiania,
odżywki dla sportowców itp.). Sprzedaż bezpośrednia w powyższym sektorze zwiększyła się w I półroczu
o 9,55% - do 102 mln UAH.
***
Na dzień dzisiejszy do Ukraińskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej należą takie spółki jak:
„Avon Cosmetics Ukraina”, „Amway Ukraina”, „Mary Kay” (Ukraina), „Oriflame Cosmetics Ukraina”,
„Faberlic Ukraina”, „Morinda Ukraina”, „Herbalife Ukraina”, „Nu Skin Enterprises”, „Tiens Ukraina”.
Źródło: „RBK-Ukraina”

Madryt, 6 sierpnia 2013 r.
Ukraina wśród 20-tu najbardziej popularnych krajów pod wzgędem turystycznym
Ukraina znalazła się w pierwszej 20 krajów w rankingu atrakcyjności turystycznej przygotowanym przez
Organizację Narodów Zjednoczonych.
Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała ranking krajów świata, które w roku 2012 cieszyły się
największym zainteresowaniem wśród turystów zagranicznych. Ukraina w tym rankingu znajduje się na
12 miejscu. Według danych ONZ, w 2012 roku Ukrainę odwiedziło 23 mln zagranicznych turystów,
tj. o 1,5 mln turystó więcej niż w porównaniu z 2011 r. Wskazuje się, iż pod względem poziomu wydatków
przypadających na jednego turystę, Ukraina znalazła się na 20 miejscu w rankingu (zgodnie z szacunkami
ONZ średnie wydatki na 1 osobę wyniosły 208 USD). Łączna kwota wydanych przez turystów
zagranicznych na Ukrainie środków pieniężnych w roku 2012 wyniosła 4,8 mld USD.
Źródło: „RBK-Ukraina”

Kijów, 6 sierpnia 2013 r.
Zaostrzenie kontroli nad działalnością organów upoważnionych do prowadzenia rejestracji państwowej na
Ukrainie
Państwowa Służba Rejestracyjna Ukrainy (instytucja odpowiedzialna na Ukrainie za prowadzenie rejestru
podmiotów gospodarczych; przekształcana z likwidowanego obecnie Państwowego Komitetu Ukrainy ds.
Polityki Regulacyjnej i Przedsiębiorczości) zaostrza kontrolę nad działalnością poszczególnych organów
rejestracji państwowej.
Zgodnie z przedstawioną przez przewodniczącego Państwowej Służby Rejestracyjnej Ukrainy D. Woronę
informacją, rejestratorzy państwowi zobowiązani zostali do udzielania szczegółowych wyjaśnień
przypadku odmowy dokonania rejestracji państwowej.
Równocześnie Przewodniczący Państwowej Służby Rejestracyjnej Ukrainy D. Worona poinformował
o planach w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji wśród rejestratorów państwowych.
W szczególności rozważana jest możliwość utworzenia przy Państwowej Służbie Rejestracyjnej Ukrainy
instytucji ds. zwalczania korupcji w jednostkach podległych.
Źródło: „RBK-Ukraina”, „Unian”
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Kijów, 6 sierpnia 2013 r.
Wykonanie budżetu Ukrainy w I półroczu 2013 r.
Opublikowano dane dotyczące wykonania budżetu Ukrainy w okresie styczeń-czerwiec 2013 r.
Dochody budżetowe
Zgodnie z opublikowanymi danymi, w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. łączny poziom dochodów
skonsolidowanego budżetu Ukrainy – budżetu państwa oraz budżetów samorządu lokalnego – wyniósł
211,07 mld UAH (wzrost o 1,1% w porównaniu z poziomem dochodów z analogicznego okresu 2012 r.).
Łączny poziom dochodów budżetu państwa w w/w okresie wyniósł 162,65 mld UAH (0,2% spadek
poziomu dochodów w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.), w tym poziom dochodów ogólnego
funduszu budżetu wyniósł 142,36 mld UAH (0,8% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2012
roku ), a funduszu specjalnego – 20,29 mld UAH (spadek o 6,3% w porównaniu do analogicznego okresu
w roku 2012 ).
W szczególności dochody budżetu państwa z tytułu podatków wyniosły 143 mld UAH (wzrost o 5,8% w
porównaniu do poziomu tych dochodów za okres styczeń-czerwiec 2012 r.), w tym dochody z tytułu
podatku VAT – 88,54 mld UAH (spadek o 2,1% w porównaniu z poziomem tych dochodów w okresie
stycznia-czerwca 2012 r.).
Wydatki budżetowe
W omawianym okresie łączny poziom wydatków skonsolidowanego budżetu Ukrainy – budżetu państwa
oraz budżetów samorządu lokalnego – wyniósł 239,13 mld UAH (10,2% wzrost poziomu wydatków w
porównaniu z I półroczem 2012 r.).
Łączny poziom wydatków budżetu państwa w w/w okresie wyniósł 185,44 mld UAH (wzrost poziomu
wydatków o 10,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego), w tym poziom wydatków
ogólnego funduszu budżetu państwa wyniósł 167,29 mld UAH (wzrost o 14,3%), a funduszu specjalnego –
18,15 mld UAH (spadek o 16,5%).
W szczególności w w/w okresie zwrócono podatnikom z budżetu państwa 27,50 mld UAH z tytułu
nadpłaconego podatku VAT (o 19,4% więcej niż w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.).
Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu Ukrainy w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. w załączonym
opracowaniu Ministerstwa Finansów Ukrainy na ten temat.
Dodatkowo, analizy wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział
Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Kijowie w zakładce „Ukraina / Gospodarka Ukrainy".
Źródło: Ministerstwo Finansów Ukrainy

Kijów, 6 sierpnia 2013 r.
Wstępne wyniki kontroli słodyczy produkcji ukraińskiej spółki „Roshen” przez Białoruską Służbę
Sanitarną
Władze Białorusi poinformowały o pierwszych wynikach kontroli jakości importowanych do kraju
słodyczy produkcji ukraińskiego koncernu „Roshen”.
Zgodnie z wypowiedzią Wiceministra Ochrony Zdrowia, Głównego Lekarza Sanitarnego Białorusi
I. Gajewskiego, na dzień dzisiejszy władze Białorusi nie planują wprowadzenia zakazu importu słodyczy
ukraińskiego koncernu „Roshen” ze względu na brak podstaw do wprowadzenia takowych ograniczeń.
Przy czym Wiceministra Ochrony Zdrowia Białorusi poinformował, iż obecnie nie znaleziono żadnych
niezgodności z obowiązującymi standardami w stosunku do jakości sprzedawanych na terytorium
Białorusi produktów koncernu „Roshen”. Tym niemniej władze Białorusi wstrzymały tranzyt produktów
spółki „Roshen” do Federacji Rosyjskiej przez terytorium swojego kraju.
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***
W dniu 29 lipca 2013 r. Federalna Służba Federacji Rosyjskiej ds. Nadzoru w Sferze Ochrony Praw
Konsumentów i Dobrobytu Człowieka (Rospotrebnadzor) wprowadziła zakaz importu na terytorium FR
produktów jednego z największych producentów słodyczy na Ukrainie - spółki „Roshen" (vide:
informacja z dnia 30 lipca 2013 r.). Pod koniec lipca 2013 r. główny lekarz sanitarny Federacji Rosyjskiej
G. Oniszczenko poinformował o wprowadzeniu zakazu importu do Rosji produktów jednego z
największych producentów słodyczy na Ukrainie - spółki „Roshen".
Zgodnie z upowszechnioną przez głównego lekarza sanitarnego FR, G. Oniszczenkę informacją, po
przeprowadzeniu stosownej ekspertyzy produktów pochodzących z czterech ukraińskich fabryk spółki
„Roshen" stwierdzono, iż jakość wyprodukowanych przez w/w zakłady słodyczy nie odpowiada
standardom Federacji Rosyjskiej (szerzej na temat w/w zakazu patrz informacja z dnia 30 i 31 lipca 2013
r. oraz 1 sierpnia 2013 r. ).
Kontrola ukraińskich towarów spółki „Roshen" rozpoczęta została przez Służbę Sanitarną Kazachstanu
i Białorusi po otrzymaniu od rosyjskiej służby sanitarnej „Rospotrebnadzor" oficjalnego zawiadomienia
odnośnie niezgodności jakości importowanych do Federacji Rosyjskiej produktów spółki „Roshen" ze
standardami obowiązującymi w krajach-członkach Unii Celnej, w skład której wchodzą Federacja
Rosyjska, Białoruś i Kazachstan (vide: informacja z dnia 2 sierpnia 2013 r.). Jednak zgodnie z pierwszymi
wynikami przeprowadzonych przez służbę sanitarną Kazachstanu kontroli jakości importowanych do
kraju z Ukrainy słodyczy produkcji spółki „Roshen", w wyrobach tych nie znaleziono niebezpiecznych
substancji - w szczególności benzopirenu.
Źródło: „Unian”

Kijów, 6 sierpnia 2013 r.
Dalsze kontrole służb Federacji Rosyjskiej odnośnie jakości słodyczy spółki „Roshen”
Federalna Służba Federacji Rosyjskiej ds. Nadzoru w Sferze Ochrony Praw Konsumentów i Dobrobytu
Człowieka (Rospotrebnadzor) przedstawiła wstępne wyniki kontroli jakości importowanych do kraju
wyrobów ukraińskiego koncernu „Roshen”.
Zgodnie z opublikowaną przez Służbę informacją w tej sprawie, jakość 90% zbadanych przez Służbę
próbek wyrobów cukierniczych koncernu „Roshen” nie odpowiada standardom jakości oraz przepisom w
zakresie ochrony praw konsumentów. W szczególności podkreśla się, iż informacja na etykietach
produktów spółki „Roshen” odnośnie ich właściwości odżywczych nie odpowiada wymogom w zakresie
znakowania produktów żywnościowych. Przedstawiciele Rospotrebnadzoru poinformowali również
o planowanym spotkaniu ze stroną ukraińską w sprawie uregulowania w/w kwestii problemowych. Z kolei
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy nalega na rozpoczęciu rozmów w tej sprawie
w możliwie najbliższym terminie.
Źródło: „Delo”, „Interfax-Ukraina”

Kijów, 6 sierpnia 2013 r.
Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości mieszkalnych na Ukrainie
Prezydent Ukrainy W. Janukowycz podpisał ustawę wprowadzającą zmiany do zasad opodatkowania
nieruchomości mieszkalnych na Ukrainie.
Dokument zakłada zwolnienie osób fizycznych z obowiązku odprowadzania podatku od nieruchomości w
roku 2013, co związane jest z potrzebą doprecyzowania bazy podatników oraz wykazu obiektów
podlegających opodatkowaniu. Podatek wprowadzony zostanie w roku 2014. Dokument zakłada również
wyłączenie z wykazu obiektów mieszkalnych podlegających opodatkowaniu, mieszkań będących
własnością rodzin zastępczych, opiekunów, sierot, dzieci niepełnosprawnych wychowywanych przez
jednego rodzica oraz ubogich rodzin. Ponadto dokument proponuje zwolnienie od obowiązku uiszczania
podatku od nieruchomości (z wyłączeniem podatku gruntowego) właścicieli kilku mieszkań lub domów,
których łączna powierzchnia nie przekracza odpowiednio 120 m² i 250 m². W przypadku właścicieli
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nieruchomości mieszanych (mieszkanie i inne budynki) łączna nieopodatkowana powierzchnia wynosić
ma 370 m². Przy tym stawka podatku od nieruchomości pozostaje na dotychczasowym poziomie, tj. 1%
wielkości płacy minimalnej w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni powyżej
370 m² do 740 m² oraz 2,7% w przypadku, jeżeli łączna powierzchnia obiektów mieszkalnych
przypadających na właściciela przekracza 740 m². Ulgi nie dotyczą osób, które wynajmują lub prowadzą
działalność gospodarczą w budynkach mieszkalnych.
W przypadku osób prawnych termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości przedłużono z 1 do
20 lutego. Z kolei osoby fizyczne otrzymają powiadomienie do zapłaty podatku do 1 lipca następnego
roku.
Szczegółowe informacje na temat zmian do zasad opodatkowania nieruchomości mieszkalnych na
Ukrainie w załączonej ustawie.
Źródło: „Uriadowyj Kurier”, „Ukraińskie Nowyny”

Kijów, 6 sierpnia 2013 r.
Wejście w życie ustawy zakładającej wprowadzenie weksli skarbowych w rozliczeniach podatkowych.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (vide: informacja z dnia 5 lipca 2013 r.), po opublikowaniu
ustawy podpisanej przez prezydenta (vide: informacja z dnia 25 lipca 2013 r.), z dniem 3 lipca 2013 roku
weszły w życie nowe przepisy zakładające wprowadzenie weksli skarbowych w rozliczeniach podatkowoskarbowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi a Skarbem Państwa Ukrainy.
Nowe regulacje wprowadzają zmiany do Kodeksu Podatkowego Ukrainy oraz innych aktów prawnych
(m.in. do ustaw „O obiegu weksli w Ukrainie", „ O papierach wartościowych i rynku kapitałowym", „O
depozytowym systemie Ukrainy".
W/w ustawa upoważnia stosowne organy państwowe zajmujące się obsługą wydatków budżetowych
(zgodnie z ustawą „O państwowym budżecie Ukrainy na 2013 rok") do emisji weksli skarbowych w celu
rozliczenia zobowiązań budżetu państwa z tytułu nadpłaconego przez podmioty gospodarcze podatku
VAT.
Zgodnie z ustawą, weksle te będą wydawane na dobrowolny wniosek płatnika podatku, który jako metodę
zwrotu podatku VAT wybierze rozliczenie za pomocą weksli skarbowych. Suma podlegająca rozliczeniom
musi być potwierdzona odpowiednimi organami kontrolnymi i tylko na tej podstawie podatnik będzie mógł
wystąpić z wnioskiem o zastosowanie weksli skarbowych jako sposobu rozliczeń z budżetem państwa.
Ustawa przewiduje, iż w/w weklse wydawane będą z terminem wykupu do lat pięciu i 5%
oprocentowaniem w skali roku. Kwota podatku VAT podlegającego zwrotowi zostanie podzielona na
równe części, na każdą z któych zostanie wydany odrębny weksel skarbowy z terminem płatności 1, 2 ,3 ,4
i 5 lat.
Ustawa zakłada, iż wydanie finansowych weksli skarbowych w celu rozliczenia nadpłaconego podatku
VAT jest równoważne zwrotowi podatku w formie przelewu na operacyjny rachunek bankowy podmiotu
gospodarczego. Ponadto, na wiosek płatnika podatku mozliwe jest przeniesienie terminu spłaty weksla w
ramach danego roku kalendarzowego.
Dodatkowo nowe regulacje przewidują, iż płatnicy podatków będą mieli prawo wykorzystania weksli
skarbowych jako środka płatniczego w stosunku do rozliczeń jakichkolwiek zobowiązań finansowych
wobec budżetu państwa w obrębie danego organu podatkowego, ale nie wcześniej niż przewiduje termin
wykupu wyznaczony na wekslu skarbowym. Owe rozliczenie będzie równoznaczne ze spłatą zobowiązań
podatkowych wobec jednostki budżetowej za pomocą dotychczasowego przelewu na rachunek bankowy.
Zgodnie z ustawą, finansowe weksle skarbowe będą mogły być wydawane do 1 stycznia 2014 roku .
Szczegółowe informacje w przyjętej w tej sprawie ustawie (dokument do pobrania poniżej).
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Kijów, 7 sierpnia 2013 r.
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Opublikowanie ustawy wprowadzającej opłatę ekologiczną z tytułu utylizacji środków transportu na
Ukrainie
W dniu 7 sierpnia 2013 r. w gazecie rządowej „Uriadowyj Kurier” opublikowana została ustawa,
wprowadzająca opłatę ekologiczną z tytułu utylizacji środków transportu.
Zgodnie z w/w dokumentem bazowa stawka opłaty dla samochodów osobowych wynosi 5,5 tys. UAH,
a dla samochodów ciężarowych, autobusów i pojazdów specjalistycznych - 11 tys. UAH. Całkowita
wielkość w/w opłaty obliczana będzie z uwzględnieniem specjalnego współczynnika, którego wysokość
wynosić ma dla:
-

nowych samochodów osobowych: 0,86-5,5-krotność stawki podstawowej w zależności od
pojemności silnika - co oznaczać będzie, iż wysokość omawianej opłaty wahać się będzie w
graniach 4,73-30,3 tys. UAH;

-

samochodów osobowych eksploatowanych przez co najmniej 3 lata: 1,72-11-krotność stawki
podstawowej w zależności od pojemności silnika - wysokość opłaty: 9,5-60,5 tys. UAH;

-

nowych autobusów, samochodów ciężarowych i pojazdów specjalistycznych: 0,8-1,34-krotność
stawki podstawowej w zależności od pojemności silnika - wysokość opłaty: 8,8-14,74 tys. UAH;

-

autobusów, samochodów ciężarowych i pojazdów specjalistycznych używanych: 1,6-2,7-krotność
stawki podstawowej w zależności od pojemności silnika - wysokość opłaty: 17,6-29,5 tys. UAH w
zależności od wagi tych samochodów.

Ustawa zakłada, iż powyższa opłata będzie miała zastosowanie zarówno wobec samochodów
importowanych na Ukrainę, jak i produkowanych w tym kraju. Dokument ten przewiduje jednak, iż
krajowi producenci samochodów, mający pełny cykl produkcji (kryterium to spełniają jedynie koncerny
„Ukrawto" i „Bogdan"), będą mogli prowadzić utylizację samochodów we własnym zakresie, a wniesiona
w tym przypadku opłata utylizacyjna będzie mogła być wykorzystana do finansowania utrzymania mocy
utylizacyjnych tych producentów.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.
Szerzej na temat opłaty ekologicznej z tytułu utylizacji środków transportu na Ukrainie w załączonej
ustawie.
***
Podpisanie przez Prezydenta Ukrainy W. Janukowycza ustawy wprowadzającej opłatę ekologiczną z tytułu
utylizacji środków transportu na Ukrainie skrytykowane zostało przez ukraińskich importerów
samochodów oraz Komisję Europejską.
W szczególności przedstawiciele Unii Europejskiej na Ukrainie poinformowali, iż wprowadzenie opłaty
utylizacyjnej na Ukrainie może negatywnie wpłynąć na dwustronne stosunki gospodarcze z Unią
Europejską, ponieważ uderzy w eksporterów samochodów z terytorium Unii Europejskiej. Ponadto ocenie
przedstawicieli Unii Europejskiej szereg założeń w/w ustawy jest sprzeczny z warunkami członkowstwa
Ukrainy w Światowej Organizacji Handlu.
Równocześnie Prezes Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Samochodów
O. Nazarenko poinformował o możliwości odroczenia wprowadzenia opłaty ekologicznej z tytułu
utylizacji środków transportu na Ukrainie ze względu na rozporządzenie Prezydenta Ukrainy
W. Janukowycza odnośnie dopracowania przez Gabinet Ministrów Ukrainy szeregu aktów prawnych,
związanych z wprowadzeniem w/w opłaty.
Źródło: „Uriadowyj Kurier”, „Unian”, „Delo”

Kijów, 7 sierpnia 2013 r.
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Kolejna sprzedaż obligacji państwowych na Ukrainie
Ministerstwo Finansów Ukrainy – zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami (vide: informacja z dnia
2 sierpnia 2013 r.) dokonało kolejnej sprzedaży państwowych obligacji w walucie narodowej i dolarach
amerykańskich.
Z tytułu przeprowadzonej sprzedaży obligacji w walucie narodowej do budżetu państwa przekazano
łącznie 500 mln UAH (7-letnie obligacje o rentowności 14,30%), z kolei z tytułu sprzedaży obligacji
w dolarach amerykańskich uzyskano dochód w wysokości 13,53 mln USD (1,4-roczne obligacje
o rentowności 8,25%). Obligacje te sprzedano na rynku wewnętrznym Ukrainy.
***
Wg stanu na 6 sierpnia 2013 r. łączna wartość będących w obrocie obligacji państwowych wyniosła
234,83 mld UAH, przy czym we własności Narodowego Banku Ukrainy znajdowały się papiery
wartościowe na łączną kwotę 135,34 mld UAH, we własności banków - 85,18 mld UAH, zaś we
własności nierezydentów Ukrainy – 4,79 mld UAH.
Źródło: „Unian”

Kijów, 7 sierpnia 2013 r.
Kolejny przetarg na prawa do eksportu energii elektrycznej z Ukrainy
Państwowa spółka „Ukrenergo” ogłosiła kolejny przetarg na sprzedaż praw do dostępu – na okres
1 miesiąca (wrzesień 2013 r.) – do międzypaństwowych sieci energetycznych w celu eksportu energii
elektrycznej z Ukrainy.
W ramach przetargu wystawione zostaną prawa do eksportu łącznie 2,9 GW energii elektrycznej, w tym
105 MW do Słowacji, Węgier i Rumunii, 250 MW do Mołdawii, 2150 MW do Federacji Rosyjskiej oraz
400 MW na Białoruś.
***
Zgodnie z uchwaloną przez parlament Ukrainy pod koniec marca 2009 r. (vide: informacja z dnia 20 marca
2009 r.) ustawą „O wprowadzeniu zmian do ustawy „O elektroenergetyce", eksport energii elektrycznej
z Ukrainy odbywa się na nowych zasadach.
W szczególności dostęp do międzypaństwowych sieci elektroenergetycznych na okres jednego roku lub
jednego miesiąca w celu eksportu za granice Ukrainy energii elektrycznej zakupionej na rynku hurtowym
otrzymają te przedsiębiorstwa, które wygrają stosowne przetargi organizowane przez Ministerstwo
Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy (tego typu przetargi organizowane są co najmniej raz w
miesiącu pod warunkiem, że Ukraina posiada wolne ilości energii elektrycznej na sprzedaż, zaś
uczestniczyć w przetargu może dowolny podmiot, który posiada licencję na dostawy energii elektrycznej,
działa na hurtowym rynku energii elektrycznej oraz nie posiada zadłużenia za zakupioną na tym rynku
energię).
Dodatkowe informacje oraz harmonogram przetargów znaleźć można na stronie spółki NEK „Ukrenergo"
(http://www.ukrenergo.energy.gov.ua).
Źródło: „Delo”

Kijów, 7 sierpnia 2013 r.
Zapowiedź utworzenia nowego przedsiębiorstwa państwowego na Ukrainie
Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy poinformowało o planowanym utworzeniu
przedsiębiorstwa państwowego „Agencja ds. Nieruchomości i Stosunków Ziemskich w Kompleksie
Paliwowo-Energetycznym”.
Informacje na temat zadań, jakie realizować ma w/w przedsiębiorstwo nie zostały upowszechnione.
Źródło: „Delo”, „Interfax-Ukraina”
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Kijów, 7 sierpnia 2013 r.
Propozycje nowych regulacji w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby
fizyczne na Ukrainie
Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy przekazało do rozpatrzenia przez Gabinet Ministrów Ukrainy
projekt ustawy ukierunkowanej na uproszczenie procedury likwidacji działalności gospodarczej
prowadzonej przez osoby fizyczne-przedsiębiorców.
W szczególności w/w dokument zakłada zniesienie stosowanej dotychczas dwuetapowej procedury
zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną- przedsiębiorcę, która jest czasochłonna (może
trwać od 3 do 4 lat) i zbyt skomplikowana. Natomiast nowa procedura przewiduje możliwość zawieszenia
przez osobę fizyczną-przedsiębiorcę działalności na drugi dzień po przekazaniu przez ten podmiot do
państwowego rejestratora stosownego wniosku o wyłączenie go z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób
Prawnych i Osób Fizycznych-Przedsiębiorców. Przy tym zawieszenie działalności gospodarczej
w dwudniowym terminie będzie możliwe pod warunkiem, iż osoba fizyczna-przedsiębiorca nie ma
jakichkolwiek zobowiązań wobec państwa i swoich kontrahentów.
Informacje na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie przez podmioty
zagraniczne zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w zakładce
„Przewodnik po rynku”.
Źródło: „RBK-Ukraina”, „Unian”

Kijów, 7 sierpnia 2013 r.
Zapowiedź uproszczenia procedury uzyskiwania informacji z Państwowego Rejestru za pośrednictwem
notariuszy
Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy opracowało projekt ustawy zakładający rozszerzenie kompetencji
notariuszy.
W szczególności przekazany do rozpatrzenia przez Gabinet Ministrów Ukrainy projekt ustawy przewiduje
prawo notariuszy do wydawania wyciągów z Państwowego Rejestru na temat nieruchomości. Zgodnie
z obowiązującymi obecnie przepisami w tej sprawie, informacje o nieruchomościach zawarte
w Państwowym Rejestrze udzielane są przez notariuszy wyłącznie w trakcie dokonywania stosownych
czynności notarialnych.
Źródło: „Uriadowyj Kurier”

Kijów, 7 sierpnia 2013 r.
Poziom inflacji na Ukrainie w lipcu 2013 r.
Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. zmian cen na towary konsumpcyjne i
przemysłowe na Ukrainie w lipcu 2013 r.
Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy danymi, od początku 2013 r.
poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. wskaźnik inflacji) wzrósł o 0,1 %. W porównaniu
natomiast do czerwca 2013 r.poziom tych cen obniżył się o 0,1 %.
Największy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2013 r. odnotowano w przypadku cen na
m.in. napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (wzrost o 0,9%), usługi sektora hotelowogastronomicznego (wrost o 0,4%) oraz usługi transportowe (wzrost o 0,3%). Obniżeniu uległy natomiast
ceny na m.in. odzież i obuwie (spadek o 0,6%) oraz artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe (spadek o
0,3%). Szczegółowe informacje o zmianie poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcua 2013 r.
w poniższej tablicy.
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Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
Odzież i obuwie
Opłaty komunalne
Wyposażenie i wydatki na utrzymanie domu
Zdrowie
Transport
Telekomunikacja
Rekreacja i kultura
Edukacja
Hotele i restauracje
Inne towary i usługi

Dynamika zmian w stosunku do:
czerwca
grudnia
lipca
2013 r.
2012 r.
2013 r.
99,7
99,3
98,4
100,9
105,9
108,4
99,4
97,0
97,0
100,0
100,1
100,3
100,0
99,2
99,4
100,2
101,9
101,7
100,3
101,3
102,0
100,0
100,9
100,9
100,1
99,9
99,9
100,2
101,1
104,0
100,4
101,5
101,8
100,2
99,7
101,8

W przypadku cen na produkcję przemysłową, w lipcu 2013 r. poziom cen towarów i usług przemysłowych
spadł w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,9 %. W porównaniu natomiast do lipca 2012 r. poziom
tych cen obniżył się o 1,6 %, a liczony od początku bieżącego roku – wzrósł o 0,7 %.
Największy wzrost cen towarów i usług przemysłowych w lipcu 2013 r. odnotowano w przypadku
produkcji artykułów spożywczych, napojów oraz wyrobów tytoniowych (wzrost o 1%), środków
transportu (wzrost o 0,8%) oraz wyrobów farmaceutycznych . Obniżeniu uległy natomiast ceny na m.in.
produkcję i dystrybucję gazu ziemnego, wody zimnej i energii elektrycznej (spadek o 8,8%), produkcję
hutniczą (spadek o 1,3%) oraz producję sektora wydobywczego. Szczegółowe informacje o zmianie
poziomu cen towarów i usług przemysłowych w lipcu 2013 r. w poniższej tablicy.

Przemysł wydobywczy
Produkcja artykułów spożywczych, napojów
alkoholowych i wyrobów tytoniowych
Przemysł lekki
Przemysł
drzewny;
przemysł
celulozowopapierniczy; działalność wydawnicza
Produkcja koksu i paliw
Przemysł chemiczny
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
oraz pozostałych wyrobów niemetalicznych
Przemysł hutniczy
Przemysł maszynowy
Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu
ziemnego i wody

Dynamika zmian w stosunku do:
czerwca
grudnia
lipca
2013 r.
2012 r.
2013 r.
95,4
103,0
94,8
101,0

102,8

105,3

100,0

100,3

101,1

99,9

100,5

101,8

99,8
98,6

99,4
96,0

95,0
97,0

99,9

101,1

102,0

98,7
99,9

97,6
100,5

94,1
101,1

91,2

102,7

96,7

Dodatkowe informacje o zmianie poziomu cen na Ukrainie w lipcu 2013 r. w załączonym opracowaniu
Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy na ten temat. Analizy wybranych danych makroekonomicznych
Ukrainy, przygotowane przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce „Ukraina / Gospodarka
Ukrainy".
Źródło: Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy
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Kijów, 7 sierpnia 2013 r.
Nowy numer „Wiadomości prywatyzacyjnych”
Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy opublikował najnowszy numer „Wiadomości prywatyzacyjnych",
biuletynu informacyjnego zawierającego ogłoszenia o prowadzonej aktualnie sprzedaży majątku
państwowego Ukrainy (biuletyn do pobrania poniżej).
Biuletyn ten dostępny jest także na stronie Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, w zakładce
„Wiadomości prywatyzacyjne".
Kompleksową informację na temat majątku państwowego wystawionego na sprzedaż na Ukrainie wraz ze
szczegółowym opisem danego obiektu i z możliwością selekcji lokalizacji znaleźć można na stronie
internetowej Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, w zakładce „Prywatyzacja" (ukr.: „Приватизація").
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Kijów, 7 sierpnia 2013 r.
Nowy numer „Biuletynu zamówień publicznych”
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy opublikowało najnowszy numer „Biuletynu
zamówień publicznych" oraz jego międzynarodowe wydanie, zawierające wybrane ogłoszenia o
zamówieniach publicznych w języku angielskim (biuletyny do pobrania poniżej).
Informacje prezentowane w biuletynach znaleźć można również w państwowym „Portalu Zamówień
Publicznych" (http://www.tender.me.gov.ua).
***
W dniu 30 lipca 2010 r. na Ukrainie weszły w życie nowe przepisy regulujące procedury zamówień
publicznych w tym kraju (szerzej na ten temat patrz informacje z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz 30 lipca
2010 r.), w tym znoszące dotychczasowe ograniczenia w udziale zagranicznych podmiotów gospodarczych
w tego typu procedurach.
Zgodnie z tymi przepisami, wszystkie ogłoszenia o zamówieniach publicznych na Ukrainie muszą być
publikowane w oficjalnym „Biuletynie zamówień publicznych" oraz w państwowym „Portalu Zamówień
Publicznych", a w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego przekracza określoną wartość (200 tys.
EUR w przypadku zamówienia towarów, 300 tys. EUR - w przypadku usług, 500 tys. EUR - w przypadku
prac) zamawiający ma obowiązek umieszczenia w/w ogłoszeń w międzynarodowych wydaniu „Biuletynu
zamówień publicznych" oraz w „Portalu Zamówień Publicznych" w języku angielskim.
Szczegółowe wyjaśnienia na temat aktualnie obowiązującego na Ukrainie prawa zamówień publicznych
znaleźć można w opracowaniu „Zamówienia publiczne", zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie (http://www.kiev.trade.gov.pl) w zakładce
„Przewodnik po rynku / Zamówienia publiczne".
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Kijów, 8 sierpnia 2013 r.
Prognoza zbioru warzyw na Ukrainie w roku 2013
Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy opublikowało informację na temat prognozy zbiorów
warzyw na Ukrainie w roku 2013.
Zgodnie z przedstawioną przez Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy informacją w tej sprawie,
w roku 2013 zbiór warzyw zakładany jest na poziomie 9,4 mln ton, tj. o 28,8% więcej niż stanowi
zapotrzebowanie wewnętrzne kraju. W szczególności zbiory kapusty szacowane są na poziomie 1,8 mln
ton, buraków – 0,86 mln ton, marchewki – 0,87 mln ton, a cebuli – ponad 1 mln ton.
Równocześnie Minister Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy M. Prysiażniuk poinformował, iż około 20%
zebranych owoców i warzyw psuje się z powodu braku na Ukrainie specjalnych powierzchni
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magazynowych przeznaczonych dla przechowywania tych produktów. Zgodnie z przedstawioną przez
Ministra M. Prysiażniuka informacją, w ciągu najbliższych dwóch lat na Ukrainie – w ramach realizacji
stosownych programów państwowych – zbudowanych zostanie 16 nowoczesnych magazynów dla
przechowywania owoców i warzyw o łącznej pojemności magazynowej 140 tys. ton.
***
Zgodnie z danymi Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy, w roku 2012 urodzaj warzyw w kraju
zwiększył się o 1,8 do 10 mln ton.
Źródło: „Intarfax-Ukraina”

Kijów, 8 sierpnia 2013 r.
Rozszerzenie wykazu przedsiębiorstw górniczych przeznaczonych do prywatyzacji w latach 2012-2014
Gabinet Ministrów Ukrainy rozszerzył wykaz kopalni przeznaczonych do prywatyzacji w latach 20122014.
W szczególności do wykazu włączono 11 przedsiębiorstw górniczych:
- Obwód Doniecki: kopalnie „Mospinskaja”, „Jasinowskaja-Głubokaja”, „im. Kirowa”, „Rodinskaja”,
„Udarnik” - Szachtouprawlenie im. Łutugina”;
- Obwód Łuhański: kopalnia „Krepinskaja” oraz przedsiębiorstwo „Lisiczanskugol”, w którego skład
wchodzą kopalnie: „im. Kapustina”, „im. D. Melnikowa”, „Priwolnianskaja”, „Nowodrużeskaja”;
- Obwód Lwowski: „Wizejskaja”.
Dodatkowe informacje w załączonym rozporządzeniu Gabinetu Ministrów Ukrainy w tej sprawie
(dokument do pobrania poniżej).
Szczegółowe informacje na temat prywatyzacji poszczególnych kopalni ujętych w w/w wykazie znaleźć
będzie można na stronie internetowej Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy (http://www.spfu.gov.ua)
w zakładce „Приватизація”.
***
Władze Ukrainy podejmują aktualnie - w celu modernizacji ukraińskiego górnictwa, podwyższenia
bezpieczeństwa w sektorze górniczym oraz zwiększenia wydobycia węgla na Ukrainie - działania na rzecz
szerszego pozyskania prywatnych inwestycji do tego sektora gospodarki ukraińskiej.
W szczególności na Ukrainie prowadzona jest dyskusja na temat możliwości prywatyzacji kopalni
państwowych. W ramach podejmowanych działań w tym zakresie w lipcu 2011 r. uchwalona została
ustawa zakładająca możliwość uzyskiwania koncesji na dzierżawę i eksploatację złóż kopalni
państwowych - co umożliwiło Ministerstwu Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy ogłoszenie
konkursów na udzielenie koncesji na eksploatację dwóch kopalni: „Rowieńkiantracyt” oraz
„Swierdłowantracyt” (szerzej na temat wyników tego konkursu patrz informacja z dnia 8 grudnia 2011 r.),
a Gabinetowi Ministrów Ukrainy zatwierdzić wykaz kopalń, które mogą być przekazywane w dzierżawę
(wykaz ten objął 95% państwowych kopalni na Ukrainie, szerzej na ten temat patrz informacja z dnia 10
lutego 2012 r.). Przygotowany został również projekt programu rozwoju przemysłu węglowego, który
zakłada prywatyzację państwowych kopalni lub przekazanie ich w dzierżawę (szerzej na temat tego
projektu patrz informacja z dnia 13 września 2011 r.) oraz wykaz kopalń państwowych, które mają zostać
zlikwidowane (vide: informacja z dnia 3 października 2011 r.). Ponadto w maju 2012 r. uchwalona została
ustawa regulująca zasady prywatyzacji przedsiębiorstw górniczych na Ukrainie (szczegółowe informacje o
ustawie patrz informacja z dnia 14 maja 2012 r.), a w listopadzie 2012 r. zatwierdzony został wykaz
kopalni przeznaczonych do prywatyzacji (wykaz ten znaleźć można w informacji z dnia 9 listopada 2012
r.). Dalsze plany na rok 2013 w zakresie prywatyzacji kopalni Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy
przedstawił w grudniu 2012 r. (szerzej na ten temat patrz informacja z dnia 13 grudnia 2012 r.), w tym w
lutym 2013 r. (vide: informacja z dnia 19 lutego 2013 r.) utworzona została specjalna rządowa grupa
robocza ds. prywatyzacji kopalni, jednak na początku kwietnia 2013 r. Gabinet Ministrów Ukrainy podjął
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decyzję o przesunięciu w czasie prywatyzacji szeregu kopalni państwowych (vide: informacja z dnia 4
kwietnia 2013 r.).
Na dzień dzisiejszy na Ukrainie funkcjonuje 20 holdingów węglowych oraz 145 kopalni, w tym we
własności państwa pozostaje około 90 kopalni, większa część z których cechuje się niską rentownością. W
roku 2012 poziom wydobycia węgla kamiennego na Ukrainie wyniósł 85,76 mln ton, w tym kopalnie
państwowe wydobyły 24,88 mln ton.
Źródło: „Unian”, „Delo”

Kijów, 8 sierpnia 2013 r.
Działania na rzecz stymulowania towarowych przewozów kolejowych na Ukrainie
Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy – zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami (vide: informacja z dnia
5 czerwca 2013 r.) – oficjalnie wprowadziło zmiany do polityki cenowej w zakresie przewozu towarów
przez terytorium Ukrainy kolejami państwowymi.
W szczególności Państwowa Administracja Transportu Kolejowego Ukrainy „Ukrzaliznycia” uzyskała
zgodę w/w resortu na samodzielne kształtowanie poziomu opłat z tytułu przewozu przez terytorium
Ukrainy towarów transportem kolejowym. W szczególności instytucja ta uzyskała prawo do ustanawiania
ulgowych taryf dla poszczególnych kierunków lub grup towarowych pod warunkiem, iż ulgi te nie
zaszkodzą stanowi finansowemu ukraińskich kolei. Zakłada się, iż maksymalna zniżka, jaką będzie mógł
uzyskać przewoźnik to 50%.
Zakłada się, iż w/w zmiana polityki cenowej „Ukrzaliznyci” przyczyni się do wzrostu towarowych
przewozów kolejowych przez terytorium Ukrainy.
***
Dotychczas zniżki za przewóz tranzytowy towarów kolejami ukraińskimi udzielane były w uzgodnieniu z
Ministerstwem Infrastruktury Ukrainy. Maksymalny poziom zniżki wynosił 30%.
Źródło: „Delo”

Kijów, 8 sierpnia 2013 r.
Ocena sytuacji na Ukraińskim rynku nowych samochodów osobowych
Portal internetowy „Delo” przedstawił ocenę sytuacji na ukraińskim rynku nowych samochodów
osobowych oraz prognozę tej sytuacji po wprowadzeniu od 1 września 2013 r. opłaty utylizacyjnej na
Ukrainie.
Zgodnie z opublikowaną przez portal „Delo” informacją, w lipcu 2013 r. w porównaniu z czerwcem 2013
r. na Ukrainie odnotowano 20% wzrost poziomu sprzedaży nowych samochodów osobowych, jednak w
porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wskaźnik ten zmalał o 15%. Przy czym eksperci
odnotowują, iż największym zainteresowaniem w omawianym okresie cieszyły się samochody z silnikiem
diesla (poziom sprzedaży tych samochodów w lipcu 2013 r. zwiększył się w porównaniu z czerwcem 2013
r. o 2%). Udział sprzedaży samochodów z silnikiem diesla w sprzedaży łącznej nowych samochodów
osobowych w lipcu wyniósł ponad 22,5% (około 18 tys. sztuk). Przy czym – w ocenie ekspertów
ukraińskiego rynku samochodowego – gwałtowny wzrost poziomu sprzedaży w/w samochodów
odnotowano po wprowadzeniu przez władze Ukrainy specjalnych ceł na importowane do kraju samochody
o pojemności silnika 1-2,2 litra. W ciągu ostatnich czterech miesięcy udział nowych samochodów z
silnikiem diesla w łącznym poziomie sprzedaży samochodów na Ukrainie zwiększył się o 8%.
Ogólnie rzecz biorąc, w lipcu 2013 r. na Ukrainie sprzedano najwięcej samochodów osobowych, których
cena wyniosła do 17 tys. USD (46% łącznej wielkości sprzedanych samochodów), w przypadku
samochodów w cenie 17-35 tys. USD wskaźnik ten wyniósł 38%, a samochody klasy „premium” i „luks”,
których cena wyniosła powyżej 35 tys. USD, stanowiły one 16% rynku nowych samochodów osobowych.
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W najbliższej perspektywie eksperci ukraińskiego rynku samochodowego spodziewają się kurczenia się
ukraińskiego rynku nowych samochodów osobowych, co wiązane jest m.in. z wprowadzeniem opłaty
utylizacyjnej. Przy czym wprowadzenie owej opłaty najbardziej uderzy w segment samochodów, których
cena waha się w przedziale 17-35 tys. USD. Jednak popyt na samochody klasy „premium” – zdaniem
ekspertów – pozostanie bez istotnych zmian. Wprowadzenie opłaty utylizacyjnej spowoduje również
wzrost cen w segmencie samochodów używanych.
Źródło: „Delo”

Kijów, 8 sierpnia 2013 r.
Wejście w życie ustawy „O utylizacji środków transportu”
W dniu 8 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie, podpisana przez Prezydenta Ukrainy W. Janukowycza ustawa
„O utylizacji środków transportu”.
W szczególności „Ustawa o utylizacji środków transportu” stwarza podstawy prawne do utworzenia w
kraju systemu recyklingu wycofanych z użytku pojazdów oraz odpadów, powstałych w wyniku utylizacji
samochodów.
Szczegółowe informacje na ten temat w załączonej ustawie.
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Kijów, 8 sierpnia 2013 r.
Opublikowanie ustawy w sprawie regulowania cen transferowych na Ukrainie
W dniu 7 sierpnia 2013 r. w gazecie „Gołos Ukrainy” opublikowano ustawę „O wprowadzeniu zmian do
Kodeksu podatkowego Ukrainy w zakresie kształtowania cen transferowych”.
Ustawa przewiduje ustanowienie maksymalnej marży handlowej w transakcjach z zagranicznymi
kontrahentami na poziomie 5%. Równocześnie dokument zakłada, iż specjalną kontrolą objęte zostaną
transakcje kupna/sprzedaży dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi lub między podmiotami, z
których jeden zarejestrowany jest w kraju (lub na terytorium), w którym stawka podatku od dochodów
(podatek korporacyjny) jest o 5 lub więcej punktów procentowych niższa niż na Ukrainie (wykaz tego
rodzaju krajów i terytoriów zatwierdzać miałby Gabinet Ministrów Ukrainy), a także transakcje, których
roczna kwota przekracza 50 mln UAH. Kontrola nad w/w transakcjami bazowana jest na tzw. zasadzie
„zasada długości ramienia” (Arm’s length principle) - międzynarodowy standard uzgodniony przez kraje
członkowskie OECD, który powinien być stosowany w celu ustalenia cen transferowych dla potrzeb
podatkowych.
Projekt ustawy zakłada także wprowadzenie obowiązku składania co roku wraz z deklaracją podatkową
sprawozdania z przeprowadzonych przez podatnika w ciągu roku w/w transakcji. Ustawa nabiera mocy
prawnej w dniu 1 września 2013 r. (z wyłączeniem art. 2 i 3 Ustawy, które wchodzą w życie w dniu 8
sierpnia 2013 r.).
Szczegółowe informacje na ten temat w załączonej ustawie.
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Kijów, 8 sierpnia 2013 r.
Propozycje regulacji obrotu finansowymi wekslami bankowymi na Ukrainie
Narodowy Bank Ukrainy opracował tryb emisji i obrotu finansowymi wekslami bankowymi.
Nowe normy dotyczyć mają transakcji bankowych z wykorzystaniem finansowych weksli bankowych w
walucie narodowej Ukrainy. Zgodnie ze stosownym projektem ustawy, funkcje administratora systemu
elektronicznego obrotu wekslami finansowymi pełnić będzie spółka „Centrum Rozliczeniowe ds. Obsługi
Transakcji na Rynkach Finansowych”. Funkcje administratora polegają na opracowaniu, prowadzeniu,
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aktualizacji rejestru weksli finansowych, wydawanych w formie dokumentu elektronicznego oraz
odnotowywaniu wszystkich transakcji dokonywanych z wykorzystaniem w/w dokumentów. Jako operator
systemu obrotu elektronicznego wekslami finansowymi w ustawie określone zostały instytucje bankowe,
które zawarły stosowną umowę z administratorem. Ustawa zawiera również definicję finansowego weksla
bankowego, zgodnie z którą, jest to papier wartościowy potwierdzający bezwarunkowe zobowiązanie
instytucji bankowej do zapłaty po nastąpieniu terminu płatności określonej kwoty właścicielowi weksla.
Wydany przez bank weksel finansowy wykorzystany może zostać m.in. podczas wzajemnych rozliczeń
podmiotów gospodarczych w ramach terminu obowiązywania tego dokumentu.
Źródło: „Delo”

Kijów, 9 sierpnia 2013 r.
Sytuacja na ukraińskim rynku zagranicznych samochodów używanych po 7 miesiącach 2013 r.
Ukraińskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów „UkrAutoProm” przedstawiło informacje na temat
poziomu sprzedaży zagranicznych samochodów używanych na Ukrainie w okresie styczeń-lipiec 2013 r.
Zgodnie z przedstawionymi przez Stowarzyszenie danymi, w okresie styczeń-lipiec 2013 r. rynek
importowanych na Ukrainę używanych samochodów osobowych zwiększył się w porównaniu z
analogicznym okresem 2012 r. o 50% - do 75,13 tys. pojazdów, a udział tego segmentu rynku w łącznym
poziomie sprzedaży samochodów osobowych w kraju wyniósł 4%. Przy tym udział używanych
samochodów dostawczych stanowił 89%, a autobusów – 44%.
W lipcu 2013 r. sprzedaż zagranicznych samochodów używanych na Ukrainie zwiększyła się w
porównaniu z czerwcem 2013 r. o 6% - do 12,5 tys. sztuk, tj. 5% łącznego poziomu sprzedaży
samochodów na Ukrainie, w tym autobusy – 41% i samochody dostawcze – 88%.
Najlepsze wyniki pod względem ilości sprzedanych w ciągu siedmiu miesięcy 2013 r. zagranicznych
używanych samochodów osobowych i dostawczych odnotowano w przypadku pojazdów marki „Renault” i
„Volkswagen”, a w przypadku autobusów – „Mercedes-Benz” i „MAN”.
Źródło: „Unian”, „Delo”

Kijów, 9 sierpnia 2013 r.
Kolejne działania w zakresie uproszczenia prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy przekazało do rozpatrzenia przez Gabinet
Ministrów Ukrainy projekt ustawy ukierunkowany na uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej
na Ukrainie.
W szczególności w/w dokument przewiduje możliwość wykorzystania systemu elektronicznego do
przekazywania podmiotom gospodarczym różnego rodzaju pozwoleń dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej przez te podmioty. Zgodnie z projektem ustawy, pozwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej w formie elektronicznej przesyłane będą za pośrednictwem specjalnie
utworzonych centrów regionalnych.
W ocenie autorów dokumentu możliwość uzyskiwania pozwoleń drogą elektroniczną znacznie skróci czas
trwania procedury rejestracji podmiota gospodarczego oraz wydatki przedsiębiorców z tego tytułu.
Źródło: „Unian”

Kijów, 9 sierpnia 2013 r.
Zmiany w zasadach oznakowania artykułów AGD na Ukrainie
Gabinet Ministrów Ukrainy wprowadził zmiany do zasad oznakowania artykułów
domowego.

gospodarstwa
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Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy w tej sprawie, urządzenia takie jak
lodówki, pralki oraz zamrażarki mają zostać zaopatrzone w etykiety efektywności energetycznej
zawierające szczegółowe informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia.
Ponadto dokument przewiduje szereg działań w zakresie kontroli dotrzymywania przez producentów
nowych zasad oznakowania artykułów AGD. Zakłada się, iż nowa stosowana na Ukrainie etykieta
energetyczna będzie wyglądała tak samo, jak etykieta energetyczna stosowana w krajach Unii
Europejskiej.
W uzasadnieniu do decyzji rządu wskazuje się, że konieczność wprowadzenia zmian do systemu
oznakowania artykułów AGD związana jest z potrzebą dostosowania ukraińskiego systemu do wymogów
Unii Europejskiej w tym zakresie. Kontrola przestrzegania nowych zasad oznakowania artykułów AGD na
Ukrainie rozpoczęta zostanie przez stosowne państwowe organy kontroli od 1 lipca 2014 r.
Źródło: „RBK-Ukraina”

Kijów, 9 sierpnia 2013 r.
Ocena wielkości eksportu miodu z Ukrainy w roku 2013
„Ukraiński Klub Biznesu Rolnego” przedstawił informacje na temat zakładanego poziomu eksportu miodu
z Ukrainy w roku 2013.
Zgodnie z szacunkami „Ukraińskiego Klubu Biznesu Rolnego”, w całym roku 2013 z Ukrainy
wyeksportowanych zostanie około 20 tys. ton miodu, czyli 1,5-krotnie więcej w porównaniu z rokiem
2012. W I półroczu 2013 r. z Ukrainy wyeksportowano 7,9 tys. ton miodu. Zgodnie z informacją w/w
organizacji, Ukraina wchodzi do trójki największych dostawców miodu na rynki światowe.
W roku 2012 na Ukrainie wyprodukowano 70,3 tys. ton miodu, przy czym najwięcej tego produktu
wyprodukowano w Obwodzie Donieckim, Mikołajewskim oraz Żytomierskim. Największym odbiorcą
miodu ukraińskiego w roku 2012 były Niemcy (43% łącznego poziomu eksportu tego produktu).
Źródło: „Delo”, „Interfax-Ukraina”

Kijów, 9 sierpnia 2013 r.
Kontrola zasadności podwyzszenia opłat komunalnych dla ludności na Ukrainie
Komitet Antymonopolowy Ukrainy oraz Państwowa Inspekcja Ukrainy ds. Kontroli Cen rozpoczęły
kontrolę zasadności podwyższenia poziomu opłat komunalnych w poszczególnych regionach Ukrainy.
Potrzeba przeprowadzenia w/w kontroli wiązana jest z przypadkami nieuzasadnionego podwyższenia w
roku 2013 przez władze miejscowe poziomu w/w opłat dla gospodarstw domowych.
Źródło: „Uraidowyj Kurier”

Kijów, 9 sierpnia 2013 r.
Zalecenia odnośnie wprowadzenia zmian do zasad stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie
na Ukrainie
Komitet ds. Biotechnologii Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu (EBA) zaleca dopracowanie
przygotowanej przez Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy nowelizacji ustawy „O
państwowym systemie bezpieczeństwa biologicznego podczas wytwarzania, badania, przewozu i
wykorzystania organizmów modyfikowanych genetycznie” z uwzględnieniem praktyk stosowanych w
krajach Unii Europejskiej.
W szczególności eksperci Komitetu wskazują, że proponowane przez Ministerstwo rozwiązania mogą
spowodować szereg negatywnych skutków dla sektora rolnego Ukrainy takich jak m.in. bariery w imporcie
produktów na Ukrainę i eksporcie tych produktów z kraju; możliwość nadużyć ze strony organów kontroli
państwowej etc., a także są sprzeczne z obowiązującymi na Ukrainie przepisami prawnymi w tym zakresie.
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Źródło: „Interfax-Ukraina”

Kijów, 9 sierpnia 2013 r.
Stan sektora bankowego Ukrainy po I półroczu 2013 r.
Narodowy Bank Ukrainy opublikował dane dot. stanu sektora bankowego Ukrainy w I półroczu 2013 r.
Zgodnie z opublikowanymi przez Narodowy Bank Ukrainy danymi, w dniu 1 lipca 2013 r. licencję na
prowadzenie działalności finansowo-bankowej na Ukrainie posiadało 176 instytucji bankowych (z czego
51 z kapitałem zagranicznym - udział kapitału zagranicznego w kapitale statutowym działających na
Ukrainie banków sięgał 34,2%), w tym w stanie likwidacji znajdowały się 21 banki.
W okresie styczeń-czerwiec 2013 r. łączne zyski netto ukraińskiego sektora bankowego wyniosły 1,2 mld
UAH (w analogicznym okresie roku poprzedniego zyski te wyniosły 1,6 mld UAH). W omawianym
okresie łączny kapitał statutowy ukraińskich banków wyniósł 177,1 mld UAH (dla porównania w I
półroczu 2012 r. – 180,4 mld UAH), ich aktywa wyniosły 1.194 mld UAH (dla porównania w
analogicznym okresie roku poprzedniego – 1.104,4 mld UAH), a zobowiąziązania 1.018,1 mld UAH (dla
porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego – 940,6 mld UAH).
W przypadku banków z kapitałem polskim dane te kształtowały się odpowiednio: 1. bank „Kredobank” –
strata netto: 77,8 mln UAH, kapitał statutowy: 1,9 mld UAH, aktywa: 4,2 mld UAH, zobowiązania: 3,6
mld UAH; 2. bank „UniCredit” – zysk netto: 79,8 mln UAH, kapitał statutowy: 653,5 mln UAH, aktywa:
5,2 mld UAH, zobowiązania: 4,2 mld UAH; 3. bank „Idea Bank” – zysk netto: 2,8 mln UAH, kapitał
statutowy: 160 mln UAH, aktywa: 2,4 mld UAH, zobowiązania: 2,1 mld UAH.
Dodatkowe informacje o stanie sektora bankowego Ukrainy po 6 miesiącach 2013 r. w załączonym
opracowaniu Narodowego Banku Ukrainy na ten temat. Analizy wybranych danych makroekonomicznych
Ukrainy, przygotowane przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce „Ukraina / Gospodarka
Ukrainy".
Źródło: Narodowy Bank Ukrainy

Kijów, 9 sierpnia 2013 r.
Przegląd rynku nieruchomości Kijowa i Obwodu Kijowskiego
Sprzedaż mieszkań
Średnia cena mieszkań w Kijowie na rynku pierwotnym w dniu 5 sierpnia 2013 r. wyniosła 1.561,0 USD
za 1 m2 (spadek o 0,13% w porównaniu do cen z dnia 29 lipca 2013 r.), w tym średnia cena na mieszkania
jednopokojowe wyniosła 1.567,0 USD za 1 m2 (wzrost o 0,51%), na mieszkania dwupokojowe – 1.531,0
USD za 1 m2 (spadek o 0,33%), a na mieszkania trzypokojowe – 1.635,0 USD (spadek o 0,79%).
Najwyższa średnia cena mieszkań w Kijowie w dniu 5 sierpnia 2013 r. odnotowana została w dzielnicy
Peczerskiej: 2.571,0 USD za 1 m2, a najniższa – w dzielnicy Swiatoszynskiej: 1.072,0 USD za 1 m2.
Na rynku wtórnym średnia cena mieszkań w dniu 5 sierpnia 2013 r. wyniosła 1.827,0 USD za 1 m2 (spadek
o 0,05% w porównaniu do cen z dnia 29 lipca 2013 r.), w tym średnia cena na mieszkania jednopokojowe
wyniosła 1.852,0 USD za 1 m2 (spadek o 0,11%), na mieszkania dwupokojowe – 1.819,0 USD za 1 m2
(wzrost o 0,11%), a na mieszkania trzypokojowe wyniosła 1.790,0 USD (brak zmian). Najwyższa średnia
cena mieszkań w Kijowie w dniu 5 sierpnia 2013 r. odnotowana została w dzielnicy Peczerskiej: 2.778,0
USD za 1 m2, a najniższa – w dzielnicy Desniańskiej: 1.321,0 USD za 1 m2.
Wynajem mieszkań
Średnia cena wynajmu jednopokojowego mieszkania w Kijowie wyniosła w dniu 5 sierpnia 2013 r. 521,0
USD za 1 miesiąc (wzrost o 0,97% w porównaniu do cen z dnia 29 lipca 2013 r.).
Średnia cena wynajmu dwupokojowego mieszkania w Kijowie wyniosła w dniu 5 sierpnia 2013 r. 733,0
USD za 1 miesiąc (wzrost o 0,27% w porównaniu do cen z dnia 29 lipca 2013 r.).
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Średnia cena wynajmu trzypokojowego mieszkania w Kijowie wyniosła w dniu 5 sierpnia 2013 r. 1.070,0
USD za 1 miesiąc (wzrost o 1,04% w porównaniu do cen z dnia 29 lipca 2013 r.).
Rynek ziemi
Średnia cena za ziemię (działki rekreacyjne) w 11 regionach Obwodu Kijowskiego wyniosła w dniu
5 sierpnia 2013 r. 3.149,0 USD za 1 ar (spadek o 0,16% w porównaniu do cen z dnia 29 lipca 2013 r.).
Źródło: SV Development, Realt.UA
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