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ЕКОНОМІКА 

 

Китай продовжує лідирувати в світовому суднобудуванні 

20.07.2020|11:06| Сіньхуа 

У першому півріччі 2020 року суднобудівна промисловість Китаю зберегла свою лідируючу 

позицію в світі, домінуючи в трьох ключових аспектах. Про це повідомило Міністерство 

промисловості та інформатизації КНР. 

Згідно з офіційними даними, в першій половині цього року Китай завершив будівництво суден 

загальним тоннажем близько 17,58 млн дедвейт-тонн, що на 10,6% менше, ніж роком раніше. 

На частку Китаю довелося 37,2% тоннажу судів, побудованих глобальними суднобудівниками. 

За вказаний відрізок часу обсяг нових замовлень на будівництво суден склав 12,47 млн дедвейт-

тонн, збільшившись на 3,4% в річному вимірі. На частку Китаю припадає 67,5 % всіх нових 

замовлень в світі. 

На кінець червня в секторі суднобудування Китаю були замовлення загальним обсягом 

76,54 млн дедвейт-тонн зі зниженням на 6,3% в річному вимірі. За цим показником на частку 

Китаю припало 48,2% від загального обсягу світового ринку. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-07/20/c_139225837.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У 2020 році концерн Volkswagen інвестує в Китай понад 4 млрд євро 

20.07.2020|14:30|Міжнародне радіо Китаю 

Виконавчий директор Volkswagen China Штефан Вольфенштейн в інтерв'ю кореспонденту CCTV 

News констатував, що китайський ринок продовжує відкриватися, що дає автомобільному 

концерну Volkswagen все більше можливостей. У цьому році Volkswagen China продовжить 

поступальну реалізацію інвестиційного плану на території континентального Китаю попри 

проблеми, викликані епідемією COVID-19. Загальний обсяг інвестицій Volkswagen і партнерів 

концерну в Китаї перевищить 4 млрд євро до кінця цього року. 

http://russian.news.cn/2020-07/20/c_139225837.htm
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За словами Штефана Вольфенштейна, спалах пандемії COVID-19 вплинув на ринкове 

середовище в цьому році. Однак у першому півріччі показники Volkswagen China були відносно 

непоганими. Китайський уряд на самому початку спалаху епідемії вжив низку заходів по всій 

країні, щоб полегшити економічне навантаження на підприємства, що сприяло ринковій 

ліквідності, а також вказало місцевим урядам на заходи, які необхідно було прийняти 

відповідно до реалій для стимулювання споживання. В цьому напрямку були досягнуті значні 

успіхи. 

Китай активно просуває технічний розвиток та індустріальні зміни. «Дуже радий, що в цьому 

процесі бере участь саме Volkswagen China. Ми сподіваємося, що зможемо спільно розвиватися 

з Китаєм. У наступні 10 років Китай буде займати провідні позиції в більшості сфер 

автомобільної індустрії», — констатував Штефан Вольфенштейн. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200720/509209.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Заснований Джеком Ма стартап проведе подвійне IPO. Воно може стати одним з найбільших в 

історії 

20.07.2020|16:02|НВ Новини 

Ant Group, китайський технологічний і фінансовий гігант, повідомив, що планує провести 

первинне публічне розміщення акцій на біржах в Гонконгу та Шанхаї. 

Про це повідомляє Wall Street Journal. 

Ant Group належить популярний в Китаї сервіс для мобільних платежів Alipay. Компанію 

заснував мільярдер Джек Ма. Ant Group є одним з найдорожчих стартапів в світі (в середині 

2018 року вона була оцінена в $150 млрд). Компанія планує лістинг на відкритому в 2019 році в 

Шанхаї майданчику STAR, орієнтованому на китайські технологічні компанії, а також 

розміщення акцій на Гонконгській фондовій біржі. 

У Ant Group не назвали дату IPO. За словами джерела WSJ, компанія має намір провести лістинг 

в цьому році і хоче, щоб вона була оцінена більш ніж в $200 млрд. Подвійне IPO Ant Group може 

стати одним з найбільших в історії, оскільки компанії, як правило, продають не менше 10%-15 

% своїх акцій в ході первинного розміщення, пише газета. 

WSJ підкреслює, що Ant Group вибрала для IPO біржі в Шанхаї і Гонконзі, а не Нью-Йоркську 

біржу, через зростання напруженості у відносинах між США і Китаєм. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200720/509209.html
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Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/ipo-ant-group-zasnovaniy-dzhekom-ma-startap-provede-

podviyne-rozmishchennya-ostanni-novini-50101083.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ціни на руду в Китаї знизилися внаслідок збільшення запасів у морських портах 

20.07.2020| ГМК Центр 

У другому півріччі ціни на залізну руду зростатимуть у зв'язку зі збільшенням попиту на сталь, 

вважає аналітик Wood Mackenzie 

Ціни на залізну руду в Китаї трохи знизилися на тлі зростання запасів сировини в морських 

портах. Інвестори також відзначають зниження попиту з боку китайських металургів. 

Про це повідомив Reuters. 

У п’ятницю, 17 липня, ф’ючерси на залізну руду на Даляньській товарній біржі знизилися на 1%, 

до $115,87/т. Ф’ючерси на залізну руду на Сінгапурській біржі подешевшали на 1,5%, до 

$105,48/т. 

Станом на 17 липня обсяг запасів залізної руди в морських портах Китаю сягнув 112 млн т – це 

найвищий показник від травня. 

 «Ціни на залізну руду в Китаї збережуть тенденцію до зниження у зв’язку зі скороченням 

завантаження доменних печей влітку, відновленням поставок сировини з Бразилії, а також 

продовженням поставок з Австралії», – пояснив Жилу Ван, аналітик глобальної дослідницької і 

консалтингової групи Wood Mackenzie. 

За його словами, у другому півріччі зростання цін на залізну руду будуть стимулюватися 

позитивним настроєм інвесторів на тлі зростання попиту на сталь у Китаї, а також вливанням 

ліквідності на загальний ринок. 

Китай – найбільший у світі імпортер залізної руди. За підсумками 2019 року країна незначно 

наростила імпорт сировини в порівнянні з попереднім роком – на 0,5%, до 1,069 млрд т. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/cini-na-rudu-v-kitai-znizilisya-vnaslidok-zbilshennya-zapasiv-

u-morskih-portah/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://nv.ua/ukr/biz/markets/ipo-ant-group-zasnovaniy-dzhekom-ma-startap-provede-podviyne-rozmishchennya-ostanni-novini-50101083.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/ipo-ant-group-zasnovaniy-dzhekom-ma-startap-provede-podviyne-rozmishchennya-ostanni-novini-50101083.html
https://gmk.center/ua/news/cini-na-rudu-v-kitai-znizilisya-vnaslidok-zbilshennya-zapasiv-u-morskih-portah/
https://gmk.center/ua/news/cini-na-rudu-v-kitai-znizilisya-vnaslidok-zbilshennya-zapasiv-u-morskih-portah/
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Ціни на свинину в Китаї знизилися 

21.07.2020|19:49| Сіньхуа 

Ціни на свинину в Китаї знизилися минулого тижня в зв'язку з тим, що пропозиція перевищила 

попит, показали офіційні дані у вівторок. 

У період з 13 по 17 липня середній індекс цін на свинину в 16 адміністративних одиницях 

провінційного рівня країни, включених в моніторинговий список Міністерства сільського 

господарства і сільських справ КНР, склав 50,24 юаня / близько 7,19 дол. США / за 1 кг, що на 

0,7% нижче, ніж тиждень тому. 

Зниження цін відбулося після того, як уряд з початку поточного року прийняв ряд заходів щодо 

збільшення поставок, включаючи випуск замороженої свинини з держрезерву і розширення 

імпорту. 

Для того, щоб послабити вплив спалаху епідемії COVID-19, Китай збільшив фінансову підтримку, 

включаючи субсидії і кредити, для основних повітів країни, що займаються розведенням 

свиней. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-07/21/c_139229773.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Сі Цзіньпін закликав до стимулювання життєздатності суб'єктів ринку й розвитку 

підприємництва 

22.07.2020|12:00|Міжнародне радіо Китаю 

Голова КНР Сі Цзіньпін провів бесіду з підприємцями, під час якої закликав до стимулювання 

життєздатності суб'єктів ринку й розвитку підприємництва. 

Сі Цзіньпін, який також є генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії 

Китаю й головою Центральної військової ради, закликав докласти ще більше зусиль, щоб 

дозволити підприємствам відігравати більш важливу роль і домагатися більшого розвитку. 

«Завдяки спільним зусиллям всієї країни Китай досяг значних стратегічних успіхів у профілактиці 

та контролі за епідемією, економіка країни демонструє стабільність з ознаками подальшого 

покращення», — зазначив Сі Цзіньпін. 

Китай перебуває на передньому рубежі як У боротьбі з епідемією, так і у відновленні економіки, 

сказав він, додавши, що ситуація набагато краща, ніж очікувалося. 

http://russian.news.cn/2020-07/21/c_139229773.htm
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Сі Цзіньпін закликав сконцентруватися на підвищенні впевненості й розв’язанні проблем, а 

разом з цим докладати зусилля для компенсації спричинених епідемією втрат і прагнути до 

позитивних результатів у економічному розвитку за підсумками року. 

На зустрічі Сі Цзіньпін висловив щиру подяку за внесок всіх суб'єктів ринку в профілактику і 

контроль над епідемією, а також в соціально-економічний розвиток країни. 

Необхідно й надалі працювати над скороченням податків і зборів, а також зниженням орендних 

і відсоткових ставок і забезпечити, щоб заходи з надання допомоги доходили до низового рівня 

і безпосередньо приносили користь суб'єктам ринку, сказав він. 

Сі Цзіньпін підкреслив на необхідності заходів щодо розширення фінансової допомоги 

суб'єктам ринку, розвитку інклюзивного фінансування та активізації внутрішніх продажів 

продукції, спочатку призначеної для експорту. 

Необхідно докласти зусилля зі створення орієнтованого на ринок і заснованого на верховенстві 

права ділового середовища міжнародного рівня, зазначив Сі Цзіньпін, закликавши рішуче 

впроваджувати Цивільний кодекс КНР та інші відповідні закони. 

Китай повинен твердо впроваджувати в життя негативний список з допуску на китайський ринок 

і закон КНР «Про іноземні інвестиції», розширювати доступ до свого ринку й сприяти торгівлі та 

інвестиціям, сказав він. 

В зовнішніх умовах, для яких характерні зростання протекціонізму, погіршення економічної 

ситуації у світі та скорочення світового ринку, Сі Цзіньпін вважає вкрай важливим об'єднати сили 

і зосередитися на ретельному веденні справ у себе в країні, а також на реалізації всіх переваг 

величезного внутрішнього ринку, щоб поступово формувалися нові моделі розвитку, що 

дозволяють внутрішньому і зовнішньому ринку підтримувати взаємне зростання зі 

збереженням пріоритетної ролі внутрішнього ринку. 

Глобалізація економіки залишається головною тенденцією в довгостроковій перспективі, так 

само як і співпраця з належним розподілом праці для спільної вигоди залишається 

довгостроковою тенденцією у відносинах країн світу. 

«Ми повинні триматися правильного боку, прагнути до поглиблення реформ і розширення 

відкритості, розширювати відкритість і співпрацю в науково-технічній галузі», — додав Сі 

Цзіньпін. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus1/3437/20200722/510619.html 

________________________________________________________________________________ 
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Сі Цзіньпін закликав китайських піонерів підготуватися до реалізації китайської мрії 

24.07.2020|11:00|Міжнародне радіо Китаю 

Голова КНР Сі Цзіньпін направив вітальне послання на адресу учасників Восьмого 

Всекитайського з'їзду піонерської організації, який відкрився 23 липня в Пекіні. 

Сі Цзіньпін підкреслив важливість зусиль, спрямованих на виховання нового покоління 

талановитої молоді, закликавши китайських піонерів підготуватися, відстоювати й розвивати 

соціалізм з китайською специфікою та здійснити китайську мрію про велике відродження 

китайської нації. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200724/512047.html 

________________________________________________________________________________ 
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Компанія DingTalk при корпорації Alibaba просуває цифрове управління на низовому рівні в 

сільських районах Китаю 

21.07.2020|18:42| Сіньхуа 

Компанія-розробник комунікаційного додатки DingTalk при корпорації Alibaba оголосила про 

інвестування 100 млн юанів / близько 14,3 млн дол. США / в 100 китайських адміністративних 

одиниць повітового рівня для надання допомоги 10 тис. селам в будівництві цифрової 

інфраструктури. 

DingTalk випустила цифрові рішення для надання послуг урядовим установам, підприємствам і 

населенню у відповідних регіонах. При цьому також були створені цифрові платформи для 

поліпшення управління на низовому рівні в сільських районах. 

За словами заступника голови DingTalk Ян Мена, в цьому році компанія приділить увагу в 

основному створенню «розумних» урядових установ, сприянню взаємодії уряду і підприємств 

та підтримці будівництва «цифровий сільських районів». 

«Нашим партнерам також рекомендується розробляти свої власні функції на платформі DingTalk 

відповідно до своїх потреб», - додав він. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-07/21/c_139229656.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський виробник сонячних панелей представив нові фотоелектричні модулі потужністю до 

600 Вт 

21.07.2020| Ecotown 

Китайський виробник Trina Solar представив сьогодні два нових фотоелектричних модуля серії 

Vertex потужністю до 600 Вт.  

Цьогоріч вже третій за розмірами постачальник сонячних панелей у світі за підсумками 2019 

року вже вдруге демонструє новинку, передає renen.  

У лютому 2020 року Trina увійшла в категорію 500+ Вт, випустивши монокристалічні PERC модулі 

Duomax V (скло-скло) і Tallmax V (скло-підкладка) на основі кремнієвих пластин формату 210 мм. 

Новий фотоелектричний модуль від Trina збирається з пластин формату G12 (210 мм) і має 

ефективність «більше 21%». 

http://russian.news.cn/2020-07/21/c_139229656.htm
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Великоформатні і потужні модулі дозволяють знижувати вартість одиниці енергії (LCOE). 

З тих пір ще кілька найбільших виробників вивели на ринок панелі потужністю понад 500 Вт. 

Останньою з них була Canadian Solar, що представила в липні модуль HiKu6 на 590 Вт. 

Джерело: https://ecotown.com.ua/news/Kitayskiy-virobnik-sonyachnikh-paneley-predstaviv-novi-

fotoelektrichni-moduli-potuzhnistyu-do-600-Vt/   

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай запустив свою першу місію на Марс 

23.07.2020|10:41| УНІАН 

Космічному апарату знадобиться 7 місяців, щоб пролетіти близько 55 мільйонів кілометрів і 

дістатися до Марса. 

Китай успішно запустив з космодрому Веньчан на острові Хайнань свій перший зонд для 

дослідження Марса «Тяньмень-1» («Питання до неба»). 

Він має дістатися до орбіти планети у лютому 2021 року, повідомляє Громадське із посиланням 

на BBC. 

Марсіанський зонд був випущений за допомогою ракети-носія «Чанчжен-5» Очікується, що 

космічному апарату знадобиться 7 місяців, щоб пролетіти близько 55 мільйонів кілометрів і 

дістатися до Марса. 

Через 11 днів Китай має запустити ще два зонди у межах своєї місії. 

Мета місії - вивчати підземні умови планети та спробувати знайти там ознаки життя. Зонд 

«Тяньмень-1» має камеру та інструменти, які допоможуть проаналізувати місцеві породи та 

знайти лід. Проте дослідження поверхні Марса це лише одна з частин китайської місії. 

Також на орбіту Червоної планети має вирушити космічний корабель, де вивчатиме Марс 

дистанційно. 

Це вже не перша спроба Китаю досліджувати Марс. У 2011 році разом із Росією Китай запустив 

супутник «Іньхуо-1», але тоді він вийшов із ладу та впав у Тихий океан. Як повідомляв УНІАН, 

кілька днів тому ОАЕ стала першою країною в арабському світі, яка запустила космічний апарат 

на Марс. 

Джерело: https://www.unian.ua/science/misiya-na-mars-kitay-zapustiv-sviy-pershiy-kosmichniy-

aparat-novini-11085962.html  

________________________________________________________________________________ 

https://ecotown.com.ua/news/Kitayskiy-virobnik-sonyachnikh-paneley-predstaviv-novi-fotoelektrichni-moduli-potuzhnistyu-do-600-Vt/
https://ecotown.com.ua/news/Kitayskiy-virobnik-sonyachnikh-paneley-predstaviv-novi-fotoelektrichni-moduli-potuzhnistyu-do-600-Vt/
https://www.unian.ua/science/misiya-na-mars-kitay-zapustiv-sviy-pershiy-kosmichniy-aparat-novini-11085962.html
https://www.unian.ua/science/misiya-na-mars-kitay-zapustiv-sviy-pershiy-kosmichniy-aparat-novini-11085962.html
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Кількість користувачів мобільного інтернету в Китаї перевищила 1,3 млрд людей 

24.07.2020|16:30|Міжнародне радіо Китаю 

23 липня в онлайн-форматі відкрилася 19-а Китайська конференція з питань Інтернету. На кінець 

2019 року в країні нарахували 1,319 млрд користувачів мобільного інтернету, що склало 32,17% 

від загальносвітового числа, це продемонструвала «Доповідь про розвиток Інтернету в Китаї у 

2020 році», опублікована на церемонії відкриття конференції. 

У документі зазначено, що минулого року обсяг транзакцій електронної комерції нашої країни 

у вартісному вираженні склав 34,81 трлн юанів (4,97 трлн дол.), Продовжуючи займати перше 

місце на глобальному ринку. Загальний обсяг онлайн-платежів був 249,88 трлн юанів (35,65 

трлн дол.), судячи з коефіцієнта поширення мобільних платежів країна досягла передового 

світового рівня. Додана вартість у цифрову економіку країни виявилася на рівні 35,8 трлн юанів 

(5,11 трлн дол.), За цим показником КНР вийшла на друге місце у світі. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200724/512334.html 

________________________________________________________________________________ 
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КОРОНАВІРУС 

 

Китай зобов’язав усіх, хто прибуває з-за кордону, підтвердити відсутність у них коронавірусу 

21.07.2020|11:28| НВ 

Китай зобов’язав всіх іноземних та китайських громадян при в'їзді в країну підтвердити 

відсутність COVID-19. 

Про це повідомляє CNN. 

Управління цивільної авіації Китаю оголосило, що при посадці на рейс в материкову частину 

Китаю пасажири повинні показати довідку про негативний результат тесту, зробленого не 

раніше ніж за п'ять днів до вильоту. 

Іноземці повинні будуть подати заяву на отримання довідки про стан здоров'я в посольстві КНР, 

а китайські пасажири повинні будуть надати QR-код, щоб підтвердити своє право на посадку на 

рейс. 

Згідно з даними університету Джонса Хопкінса, в Китаї зареєстровано понад 85 тисяч випадків 

COVID-19. У всьому світі - більше 14,5 млн інфікованих, понад 600 тисяч осіб померли. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/world/countries/kitay-vimagaye-pri-v-jizdi-pokazati-rezultat-testu-na-

koronavirus-ostanni-novini-50101251.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://nv.ua/ukr/world/countries/kitay-vimagaye-pri-v-jizdi-pokazati-rezultat-testu-na-koronavirus-ostanni-novini-50101251.html
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Китай відкрив свій ринок для українських заморожених ягід 

20.07.2020|10:50| Українська аграрна конфедерація 

Китайська сторона офіційно відкрила свій ринок для українського експорту замороженої лохини 

та чорниці. 

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби. 

Уже зареєстровано 10 українських компаній-виробників замороженої лохини та чорниці. 

Експорт до Китаю дозволено наступним компаніям: 

 Ecoberry (Івано-Франківськ) — заморожена дика чорниця; 

 Best Berry (Івано-Франківськ) — заморожена лохина; 

 Eco Berry (Івано-Франківськ) — заморожена лохина; 

 Galfrost LLC (Львів) — заморожена чорниця; 

 «Рівнехолод» (Рівне) — IQF (Individually quickly frozen berries) дика/промислова 

органічна чорниця; 

 Shender (Рівне) — IQF (Individually quickly frozen berries) дика/промислова органічна 

чорниця; 

 YAK Trading (Київ) — заморожена чорниця; 

 СПК «Ягідки» (Київ) — органічна лохина; 

 Atlas Export (Київ) - заморожена чорниця. 

ІЦ УАК за матеріалами Kurkul 

Джерело: http://agroconf.org/content/kitay-vidkriv-sviy-rinok-dlya-ukrayinskih-zamorozhenih-

yagid 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна та Китай напрацюють спільну стратегію у сфері культури — Ткаченко 

21.07.2020|18:20| Укрінформ 

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та посол Китаю Фань 

Саньжун провели онлайн-зустріч, де обговорили реалізацію спільних культурних проєктів у 

сфері національної спадщини, туризму, креативних індустрій, кіновиробництва. 

http://agroconf.org/content/kitay-vidkriv-sviy-rinok-dlya-ukrayinskih-zamorozhenih-yagid
http://agroconf.org/content/kitay-vidkriv-sviy-rinok-dlya-ukrayinskih-zamorozhenih-yagid
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“Домовились розробити спільну стратегію розвитку сфери культури. Пан Посол відкритий до 

обговорень та готовий розглянути усі програми й ідеї. Окремі з них точно включимо в план 

культурного обміну між нашими країнами”, - заявив Ткаченко. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067386-ukraina-ta-kitaj-napracuut-spilnu-

strategiu-u-sferi-kulturi-tkacenko.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Нова процедура отримання віз до КНР 

23.07.2020|11:19| Посольство України в КНР 

Зважаючи на швидке поширення пандемії коронавірусної інфекції у світі, Китай наприкінці 

березня 2020 року призупинив в’їзд переважної більшості осіб, що мають дійсні візи і посвідку 

на проживання, видані до 28 березня 2020 року. Іноземців, які є власниками дипломатичних і 

службових паспортів або мають такі візи, а також протокольні візи та візи типу «C», видані після 

зазначеного оголошення, згадані обмеження не стосуються. 

За інформацією МЗС КНР, ідеться про тимчасові обмеження, які Китай, враховуючи практику 

багатьох країн, змушений був запровадити з огляду на нинішню епідемічну ситуацію. Китай 

скорегує вищевказані заходи відповідно до епідемічної ситуації. 

Для участі в економічній, комерційній, науково-технічній та інших видах діяльності, а також у 

надзвичайних гуманітарних випадках іноземний громадянин може звернуться за оформленням 

візи в одне з посольств чи консульств КНР за кордоном. Однак, іноземець, якому необхідно 

прибути до Китаю, має спершу звернутися через приймаючу сторону (роботодавця, китайську 

установу, компанію тощо) до департаменту закордонних справ відповідної провінції (省

) для отримання запрошення, на підставі якого треба подати заяву на оформлення візи в 

посольство чи консульство КНР за кордоном. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/photos/a.899734396861729/1589296621238833 

________________________________________________________________________________ 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3067386-ukraina-ta-kitaj-napracuut-spilnu-strategiu-u-sferi-kulturi-tkacenko.html?fbclid=IwAR1Nr26HH0qXRejxdVuUUKCUY_erz_-0OX9J8UB3QKiFUeQlD4eVbdCZOKE
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Посол КНР в Україні Фань Сяньжун провів зустріч з віцепрем'єр-міністром України Ольгою 

Стефанішиною 

23.07.2020|18:17| Посольство КНР в Україні 

23 липня Посол КНР в Україні Фань Сяньжун провів зустріч з новопризначеною головою Комісії 

зі співробітництва між Урядом КНР та Урядом України, віцепрем'єр-міністром з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною. Сторони обмінялись 

думками щодо китайсько-українських відносин, ділового співробітництва та інших питань. 

Пані Стефанішина зазначила, що Китай є важливим стратегічним та найбільшим торговим 

партнером України. Ініціатива Китаю “Один пояс, один шлях” надає можливість Україні 

здійснити диверсифікацію торгівлі, а ділове співробітництво між КНР та Україною дає поштовх 

економічному розвитку України. Як голова Комісії зі співробітництва між Урядом КНР та Урядом 

України від української сторони, пані Стефанішина наполегливо сприятиме поглибленню 

китайсько-українського співробітництва у різних сферах та зміцненню міжлюдських контактів. 

Попри те, що пандемія вплинула на китайсько-українське співробітництво, обидві сторони 

старанно сприяють безперервному розвитку двосторонніх відносин. 

Посол Фань Сяньжун зазначив, що Комісія зі співробітництва між Урядом КНР та Урядом України 

відіграє важливу роль у гармонійному всебічному співробітництві між двома країнами. 

Кооперація між Китаєм та Україною є взаємовигідною у багатьох сферах. Обидві сторони 

повинні наполегливо розвивати потенціал співпраці та сприяти тому, щоб двостороннє 

співробітництво досягло ще більших успіхів. 

Джерело: http://ua.china-embassy.org/chn/tpxw/t1800211.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай збільшив закупівлю української агропродукції в 1,5 рази 

23.07.2020| All Retail  

Експорт агропродовольчої продукції в січні-червні 2020 р. залишився майже на рівні 

минулорічних показників за відповідний період (+$0,1 млрд) і склав $10,4 млрд. 

Про це з посиланням на дані Держстату повідомив заступник директора Національного 

наукового центру «Інститут аграрної економіки», член-кореспондент НААН Микола Пугачов, 

інформує прес-служба інституту. 

Як пояснив експерт, така ситуація є наслідком негативного впливу від введення карантинних 

обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу COVID-19, який, хоч і не відразу, позначився на 

http://ua.china-embassy.org/chn/tpxw/t1800211.htm?fbclid=IwAR2Njgx6eXxPXeG2nFGf-7Kmv_CqlMwuVXA3hha_Z3ptotxOmz6ElBylOOQ
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вітчизняному аграрному експорті. Якщо в I кварталі 2020 р. його вартість на 6-8% перевищувала 

показник січня-березня 2019 р., то за підсумками 6 місяців зростання становить лише 1%. 

За розрахунками вчених, частка експорту агропродовольчої продукції в загальному експорті 

України за результатами 6 місяців 2020 р. перевищує 45%. 

«Основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються чотири регіони — країни 

Азії, Африки, Європейського союзу та СНД. У першому півріччі 2020 р. їх сумарна частка склала 

понад 97% вартості українського експорту сільгосппродукції», — зазначив учений. 

Джерело: https://allretail.ua/news/66447-kitay-zbilshiv-zakupivlyu-ukrajinskoji-agroprodukciji-v-1-

5-razi 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ольга Стефанішина: Комісію зі співробітництва Україна-Китай важливо провести до кінця 2020 

року 

24.07.2020|14:16| Кабінет міністрів України 

Комісію зі співробітництва Україна-Китай важливо провести до кінця 2020 року. Про це йшлося 

на зустрічі Ольги Стефанішиної, Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України, з Фань Сяньжунем, Надзвичайним та Повноважним Послом Китаю в Україні. 

“Ми надаємо великого значення поглибленню стратегічного партнерства між нашими країнами 

і сподіваємося на швидке подолання пандемії COVID-19. Це дозволить провести у Пекіні цього 

року 4-те засідання Комісії зі співробітництва між Урядами України і Китаю”, - підкреслила Ольга 

Стефанішина. 

Урядовець додала, що не випадково українську частину цієї комісії очолює саме Віце-прем'єр-

міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. 

“Україна є важливим логістичним містком, який поєднує транспортні шляхи з Китаю до ЄС. 

Можливості для торгівлі та інвестицій в Україну з Китаю стають ще більш привабливими, з 

огляду на залучення України до ініціативи КНР “Один пояс, один шлях” - наголосила Віце-

прем'єр-міністр. 

Ольга Стефанішина також додала, що зростання обсягів двосторонньої торгівлі Україна-Китай є 

важливим сигналом про спільний інтерес бізнесу і нові перспективи для розвитку торговельно-

економічних взаємин. 

“Україна має потужний експортний потенціал, і ми готові задовольнити зростаючий попит 

Китаю у високоякісних продуктах харчування та української сільгосппродукції, зокрема 

https://allretail.ua/news/66447-kitay-zbilshiv-zakupivlyu-ukrajinskoji-agroprodukciji-v-1-5-razi
https://allretail.ua/news/66447-kitay-zbilshiv-zakupivlyu-ukrajinskoji-agroprodukciji-v-1-5-razi
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борошна, яблук, свіжої черешні, курятини, риби та бобових”, - підкреслила Віце-прем'єр-

міністр. 

Ольга Стефанішина додала, що виключно важливим для посилення бізнес і культурно-

гуманітарної взаємодії Україна-Китай є відновлення прямого регулярного авіасполучення між 

Києвом і Пекіном. Віце-прем'єр-міністр також подякувала Китаю за всебічну підтримку та 

допомогу Україні під час боротьби з коронакризою, включаючи гуманітарну, експертну 

допомогу та іншу підтримку. 

Довідково 

Комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР працює на підставі Угоди між 

Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки. У рамках Комісії створено 7 

галузевих Підкомісій та Робоча група з питань інвестицій. Комісія має проходити 1 раз на два 

роки, Підкомісії – 1 раз на два роки або кожен рік. 

Головою української частини Комісії є Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, Китайської – Віце-прем’єр-міністр 

Державної Ради КНР Лю Хе. 

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/olga-stefanishina-komisiyu-zi-spivrobitnictva-ukrayina-

kitaj-vazhlivo-provesti-do-kincya-2020-roku 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна готова задовольнити попит Китаю на продукти харчування - віце-прем'єр 

24.07.2020|15:40| УНІАН 

Віце-прем'єр Стефанишина зазначила зростаючий обсяг двосторонньої торгівлі між Україною і 

Китаєм.  

Україна готова задовольнити зростаючий попит Китаю на українські продукти харчування та 

сільгосппродукцію. 

Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів за підсумками зустрічі віце-прем'єр-міністра 

з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної з надзвичайним і 

повноважним послом Китаю в Україні Фань Сяньжунем. «Україна має потужний експортний 

потенціал, і ми готові задовольнити зростаючий попит Китаю у високоякісних продуктах 

харчування та української сільгосппродукції, зокрема борошні, яблуках, свіжої черешні, 

курятини, риби та бобових», - наводяться слова Стефанишиної. 

https://www.kmu.gov.ua/news/olga-stefanishina-komisiyu-zi-spivrobitnictva-ukrayina-kitaj-vazhlivo-provesti-do-kincya-2020-roku?fbclid=IwAR30CA95A_qhb-yui_ppyix1hc-jw16p-G2oB13KxEMebla1CzIvnYU3vIU
https://www.kmu.gov.ua/news/olga-stefanishina-komisiyu-zi-spivrobitnictva-ukrayina-kitaj-vazhlivo-provesti-do-kincya-2020-roku?fbclid=IwAR30CA95A_qhb-yui_ppyix1hc-jw16p-G2oB13KxEMebla1CzIvnYU3vIU
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Вона також зазначила зростаючий обсяг двосторонньої торгівлі між Україною і Китаєм, що є 

важливим сигналом про загальний інтерес бізнесу та нові перспективи для розвитку 

торговельно-економічних відносин. Віце-прем'єр додала, що важливим для посилення 

культурно-гуманітарного та бізнес-взаємодії є відновлення прямого регулярного 

авіасполучення між Києвом і Пекіном, яке припинено через карантин. Як повідомляв УНІАН, 

Україна за перше півріччя 2020 року на тлі пандемії COVID-19 збільшила експорт продукції 

сільського господарства в країни Азії на 14,5% Зокрема, Китай збільшив закупівлі українського 

продовольства в півтора раза (+52,8%) – до 1,4 мільярда доларів. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/agro/agroeksport-ukrajina-gotova-rozshiriti-postavki-

v-kitay-novini-11087993.html  

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – США 
 

Міністр оборони США анонсував візит у Китай 

21.07.2020|17:37|РБК Україна 

Глава Пентагону відправиться до КНР для поліпшення комунікації між державами 

Глава Міноборони Сполучених Штатів Америки Марк Еспер заявив, що планує в цьому році 

відвідати Китай. Однією з цілей його поїздки буде створення систем кризової комунікації між 

країнами. 

Про це повідомляє The Straits Times. 

Еспер заявив, що кілька разів говорив зі своїм китайським колегою і сподівається здійснити 

поїздку в КНР до кінця року. 

Серед іншого, під час візиту буде обговорюватися «створення систем, необхідних для кризової 

комунікації, і зміцнення наших намірів відкрито конкурувати в міжнародній системі». 

Також ціллю візиту є врегулювання питання про спірні території, зокрема, в Південно-

Китайському морі. 

Еспер заявив, що Китай «не має права перетворювати міжнародні води в зону відчуження для 

своєї власної морської імперії». 

«Ми не в пошуках конфлікту. Ми прагнемо до конструктивних і орієнтованих на результат 

відносин з Китаєм і в рамках наших оборонних відносин, до відкриття ліній зв'язку та зниження 

ризиків», - додав глава Міноборони США. 

Напередодні держсекретар США Майк Помпео заявив, що США будуть розглядати дослідження 

Китаєм ресурсів в Південно-Китайському морі як незаконне. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/ministr-oborony-ssha-anonsiroval-vizit-kitay-

1595342239.html  

________________________________________________________________________________ 
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Між США і Китаєм починається діпконфлікт із закриттям консульств 

22.07.2020|14:55| Контакти 

США розпорядилися закрити китайське консульство в Х'юстоні, а в Китаї у відповідь готують 

закриття американського консульства в Ухані. Американська влада видала розпорядження про 

термінове закриття консульства Китаю в Х'юстоні в штаті Техас. 

Про це в середу, 22 липня, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на МЗС Китаю. 

За словами представника китайського зовнішньополітичного відомства Вана Веньбінь, це 

«безпрецедентна ескалація» у відносинах двох країн. Він також вказав, що Пекін відповість на 

ці дії американської сторони. 

За даними китайських ЗМІ, американська влада дала 72 години на закриття консульства і 

повідомили про це Пекіну напередодні. 

У той же час Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що Китай розглядає можливість 

закрити консульство США в Ухані в відповідь на вимогу про закриття свого генконсульства в 

Х'юстоні. 

Американські ЗМІ передають, що співробітники консульства в Х'юстоні перед від'їздом 

спалюють документи у внутрішньому дворі. А телеканал KPRC повідомив про пожежу на 

території генконсульства Китаю в Х'юстоні. 

Відзначається, що кілька людей розвели багаття в залізних бочках і контейнерах і через деякий 

час загасили його. На місце прибули пожежники і поліція, однак, їм не дозволили увійти 

всередину. Люди на території консульства заявили рятувальникам, що все в порядку і допомога 

не потрібна. 

Нагадаємо, останнім часом відносини між двома країнами погіршуються через цілу низку 

причин. Зокрема, минулого тижня Держдеп анонсував введення візових санкцій проти 

чиновників Китаю, оскільки Пекін обмежує доступ американських дипломатів, журналістів і 

туристів до Тибету. Пізніше вводилися американські санкції за події в Гонконзі. У свою чергу 

Китай ввів санкції проти американських чиновників. 

А сьогодні Мін'юст США звинуватив двох китайських хакерів в спробах злому комп'ютерних 

мереж компаній, що розробляють вакцину від коронавірусу. Заявлялося, що вкрадені дані 

хакери планували передати китайському уряду. 

Джерело: http://kontrakty.ua/article/159626  

________________________________________________________________________________ 
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Reuters: влада Китаю вирішила закрити консульство США в Ухані 

22.07.2020|14:16| УНІАН 

Раніше влада США зажадала закрити китайське генконсульство в Х'юстоні протягом 72 годин.  

Влада США зажадали закрити генеральне консульство Китаю в Х'юстоні, повідомила Reuters 

офіційний представник Держдепу Морган Ортаґус.  «Ми наказали закрити генеральне 

консульство КНР в Х'юстоні, щоб захистити американську інтелектуальну власність та особисті 

дані американців», — йдеться в заяві Ортаґус, що надійшов на Reuters. Агентство Reuters з 

посиланням на свої джерела повідомило, що у відповідь кроку в Пекіні розглядають можливість 

закриття консульства США в Ухані. Раніше в середу китайське видання The Global Times 

повідомило, що влада США зажадала закрити китайське генконсульство в Х'юстоні протягом 72 

годин. 

«Це однобічна політична провокація з боку США проти Китаю, грубе порушення міжнародного 

права та основних норм, що регулюють міжнародні відносини, серйозне порушення 

відповідних положень американо-китайського договору про консульські відносини і навмисна 

спроба підірвати відносини Китаю і США», — заявив у середу офіційний представник МЗС Китаю 

Ван Веньбінь. Представник МЗС КНР також попередив, що у разі відмови Вашингтона скасувати 

«помилкове рішення» з приводу закриття консульства в Х'юстоні, Пекін «зробить необхідні 

контрзаходи». Як повідомляв раніше УНІАН, Конгрес США схвалив законопроєкт, що 

передбачає економічні санкції для банків, які співпрацюють з чиновниками Китаю і самих 

чиновників, причетних до голосування за закон про національну безпеку Гонконгу. Він обмежує 

автономію регіону. 

Джерело: https://www.unian.ua/world/reuters-vlada-kitayu-virishila-zakriti-konsulstvo-ssha-v-

uhani-novini-svitu-11084825.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай заявив про загрозу вибуху в посольстві республіки в США 

22.07.2020|23:35| УНІАН 

Раніше влада США зажадала закрити генеральне консульство Китаю в Х'юстоні протягом 72 

годин.  

Офіційний представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн заявила про загрози вибуху і вбивства в 

посольстві республіки в США. Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті. За її словами, 

загрози надійшли на адресу посольства в результаті «наклепу і ненависті, що роздувається 

США». 

https://www.unian.ua/world/reuters-vlada-kitayu-virishila-zakriti-konsulstvo-ssha-v-uhani-novini-svitu-11084825.html
https://www.unian.ua/world/reuters-vlada-kitayu-virishila-zakriti-konsulstvo-ssha-v-uhani-novini-svitu-11084825.html
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«У той час як китайські дипломати просувають взаєморозуміння і дружбу, американське 

посольство в Китаї публічно нападає на китайську політичну систему», - заявила вона. Як 

повідомляв УНІАН, влада США зажадала закрити генеральне консульство Китаю в Х'юстоні 

протягом 72 годин. Як повідомляв раніше УНІАН, Конгрес США схвалив законопроєкт, що 

передбачає економічні санкції для банків, які співпрацюють з чиновниками Китаю і самих 

чиновників, причетних до голосування за закон про національну безпеку Гонконгу. Він обмежує 

автономію регіону. 

Джерело: https://www.unian.ua/world/kitay-zayaviv-pro-zagrozu-vibuhu-v-posolstvi-respubliki-v-

ssha-novini-svitu-11085602.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай вимагає в США закрити консульство в місті Ченду 

24.07.2020|09:06| Радіо Свобода 

Пекін наказав Сполученим Штатам закрити своє консульство в південно-західному місті Ченду, 

заявляє міністерство закордонних справ Китаю 24 липня. 

За повідомленням міністерства, влада країни відкликала дозвіл Вашингтону на роботу 

консульства. Таким чином Пекін відповів на рішення США закрити китайську дипломатичну 

установу в Техасі. У МЗС Китаю власний крок назвали «виправданою та необхідною реакцією 

на необдумані заходи Сполучених Штатів». 

«Поточна ситуація у відносинах Китаю та США не така, якою Китай хотів би її бачити, і Сполучені 

Штати несуть відповідальність за це», – йдеться в заяві міністерства. 

Відносини між двома державами, вже напружені, погіршилися ще більше, коли 21 липня уряд 

США наказав Китаю закрити консульство в Х’юстоні, штат Техас, протягом 72 годин. 

США неодноразово звинувачували Китай у промисловому шпигунстві та крадіжці 

інтелектуальної власності. Відносини між країнами загострилися цього року після того, як 

представники США звинуватили Китай у приховуванні інформації про коронавірус, а також у 

порушеннях прав людини в Гонконзі і Сіньцзяні. З чим конкретно пов’язане рішення закрити 

консульство саме в Х’юстоні, поки не відомо. 

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kytai-ssha-konsulstvo-v-chengdu/30744626.html  

________________________________________________________________________________ 
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Китай створив шпигунську мережу в десятках міст США – CNN 

24.07.2020|10:00| Укрінформ 

У мін'юсті США заявляють, що китайські спецслужби створили у більш ніж 25 містах Сполучених 

Штатів розгалужену шпигунську мережу, яка підтримується консульськими установами КНР. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в міністерстві юстиції США. 

«Діяльність у Х'юстоні (де США припинили роботу китайського консульства – ред.), як ми 

вважаємо, була частиною ширшої мережі осіб, котра діяла у більш ніж 25 містах. Ця мережа 

підтримується тут через консульства (КНР – ред.)», - заявили в мін'юсті США. 

За даними відомства, консульські установи передають залученим особам вказівки, як уникнути 

розслідування своїх дій правоохоронними органами США. 

Коментарі мін'юсту були оприлюднені після затримання в США китайської вченої Тан Хуан, яка 

заявила, що займається дослідженнями у сфері біології. Натомість слідчі встановили, що вона 

працювала в одному з військово-медичних університетів КНР та знайшли її фотографії у формі 

китайської армії. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3069901-kitaj-stvoriv-spigunsku-merezu-v-

desatkah-mist-ssa-cnn.html 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Британія припиняє угоду з Гонконгом про екстрадицію 

20.07.2020|20:11| Інтерфакс-Україна 

Лондон у зв'язку з прийняттям в КНР Закону про національну безпеку Гонконгу прийняв рішення 

негайно призупинити дію угоди з Гонконгом про екстрадицію, оголосив у понеділок в палаті 

громад британського парламенту глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб. 

«Ми (з іншими міністрами - ІФ) погодилися негайно ж припинити дію договору про екстрадицію 

на невизначений термін», - наводить слова Раабе видання The Guardian. 

Також міністр заявив, що це рішення залишиться в силі, поки Лондон не отримає гарантії 

відсутності зловживань через Закон про нацбезпеку Гонконга щодо осіб, екстрадованих із 

Великої Британії в Гонконг. 

Рааб повторив позицію Лондона, згідно з якою Закон про нацбезпеку Гонконгу є порушенням 

Об'єднаної китайсько-британської декларації 1984 року щодо передачі Гонконгу під суверенітет 

КНР. 

Зі свого боку The Guardian нагадує, що раніше угоди про екстрадицію з Гонконгом були 

припинені США, Канадою і Австралією. При цьому у Великої Британії немає договору про 

екстрадицію з материковим Китаєм. 

Крім цього, Рааб заявив, що Лондон поширює на Гонконг дію ембарго на постачання зброї в 

КНР, введеного після подій 1989 року на площі Тяньаньмень: зокрема, йдеться про амуніції типу 

димових гранат, які сили безпеки можуть використовувати проти протестувальників у Гонконгу. 

Глава МЗС Великої Британії згадав і про плани Лондона дати можливість для 3 млн жителів 

Гонконгу оселитися в Британії, а згодом отримати підданство: за словами міністра, підготовка 

до цього процесу завершиться на початку 2021 року. 

Водночас Рааб наголосив, що Лондон не домагається конфронтації з Китаєм і хоче будувати з 

ним конструктивні відносини, однак не може ігнорувати проблеми, що виникають у відносинах 

країн. 

Закон «Про національну безпеку Гонконгу був прийнятий в Пекіні Постійним комітетом 

Всекитайських зборів народних представників і набув чинності 30 червня. Він передбачає різні 

терміни тюремного ув'язнення за заклики і дії, спрямовані на проголошення незалежності 

Гонконгу. 
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Цей закон викликав різку критику в США і на Заході, де Пекін обвинуватили в порушенні 

демократичних принципів і зниженні рівня автономії спеціального адміністративного району 

КНР. 

Минулого вівторка президент США Дональд Трамп повідомив, що підписав закон «Про 

автономію Гонконгу», який передбачає санкції проти китайських офіційних осіб, які обмежили 

свободи Гонконгу. Він пояснив, що крім закону, переданого йому на підпис Конгресом, йдеться 

про указ, що скасовує привілейоване ставлення Вашингтона до Гонконгу. Зокрема, це призведе 

до припинення торгових преференцій і до припинення передачі туди американських 

технологій. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/political/675820.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай і Франція проведуть 7-й фінансово-економічний діалог на високому рівні 

21.07.2020|01:45| Сіньхуа 

7-й Китайсько-французький фінансово-економічний діалог на високому рівні відбудеться 21 

липня в режимі відеозв'язку. Про це на сьогоднішній пресконференції оголосив офіційний 

представник МЗС КНР Ван Веньбінь. 

На діалозі будуть співголовувати віце-прем'єр Держради КНР Ху Чуньхуа і міністр економіки і 

фінансів Франції Брюно Ле Мер. 

Китайсько-французький фінансово-економічний діалог на високому рівні, заснований в 2013 

році, є важливим майданчиком двосторонніх контактів і політичної координації зі стратегічних, 

загальних і довгострокових питань в економічному і фінансовому секторах. Він сприяє 

поглибленню практичного фінансово-економічного співробітництва між двома країнами, 

посиленню двосторонніх контактів і координації з важливих міжнародних питань у сфері 

економіки і фінансів, розвитку китайсько-французьких відносин всеосяжного стратегічного 

партнерства. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-07/21/c_139227364.htm 

________________________________________________________________________________ 
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Єврорада дозволила угоду між ЄС і Китаєм про захист географічних брендів 

21.07.2020|03:05| Укрінформ 

Європейська рада дала дозвіл на підписання з Китаєм угоди про географічні торгові 

найменування, яка дозволить захистити товарні бренди сторін на міжнародному ринку. 

Про це повідомляється на сайті Євроради. 

«Угода забезпечить захист на ринку Китаю більш як 100 географічних брендів 

сільськогосподарської продукції, таких як Mozzarella di Bufala Campana, вино Languedoc, Polska 

Wódka або Elia Kalamatas. Таким самим чином 100 китайських товарів будуть захищені в ЄС - із 

дотриманням взаємної поваги до сільськогосподарських виробничих традицій кожної зі 

сторін», - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, після чотирьох років дії угоди до неї додатково будуть включені по 175 

товарних найменувань від кожної сторони. При цьому діятиме механізм погодження 

пропозицій щодо розширення переліку таких захищених географічних індикаторів. 

Угода визначає умови перекладу і використання брендів та захисту прав інтелектуальної 

власності, зокрема, забороняє супроводження оригінальних назв товарів словосполученнями 

на кшталт «різновид», «відповідного типу», «у стилі», «імітація» та подібними для опису схожих 

товарів, що не є оригінальним продуктом авторизованого виробника. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066697-evrorada-dozvolila-ugodu-miz-es-i-

kitaem-pro-zahist-geograficnih-brendiv.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай введе санкції проти Nokia і Ericsson, якщо Huawei заборонять в Євросоюзі 

21.07.2020| ITInsider 

Китай може ввести санкції щодо європейських компаній Nokia і Ericsson, якщо країни ЄС почнуть 

перешкоджати використанню обладнання Huawei в створенні бездротових мереж 5G. 

Як повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, Міністерство 

комерції Китаю обговорює введення експортних обмежень для компаній Nokia і Ericsson, що 

спричинить перешкоди у відправці за кордон їх продукції, виробленої на території КНР. Такий 

жорсткі обмеження імпортного контролю можуть завдати серйозної шкоди європейським 

вендорам. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066697-evrorada-dozvolila-ugodu-miz-es-i-kitaem-pro-zahist-geograficnih-brendiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3066697-evrorada-dozvolila-ugodu-miz-es-i-kitaem-pro-zahist-geograficnih-brendiv.html
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Як повідомило виданню інше джерело, санкції будуть введені лише в тому випадку, якщо 

Євросоюз, слідуючи прикладу США і Великобританії, заборонить використання обладнання 

китайських постачальників для створення мереж 5G. 

Нагадаємо, Великобританія планує повністю відмовитися від обладнання китайської компанії 

Huawei в мережах 5G. 

Джерело: https://itsider.com.ua/kytaj-vvede-sanktsiyi-proty-nokia-i-ericsson-yakshho-huawei-

zaboronyat-v-yevrosoyuzi/  

________________________________________________________________________________ 
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ЗАЯВИ УРЯДІВ ТА МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

США захищатимуть безпеку громадян та економіки від загроз Китаю – Держдеп 

23.07.2020|05:45| Укрінформ 

Сполучені Штати не обмежаться закриттям Генерального консульства Китаю в Х’юстоні та 

вживатимуть додаткових кроків, щоби захистити безпеку американців та національної 

економіки. 

Про це заявив у середу державний секретар США Майкл Помпео, перебуваючи з візитом у Данії, 

повідомляє власний кореспондент Укрінформу. 

«Ми вживатимемо заходів на захист американського народу, нашої національної безпеки, а 

також нашої економіки та робочих місць. Ці кроки, як ви бачите, здійснюються президентом 

Трампом, і ми продовжимо зусилля на цьому напрямі», - зауважив глава Держдепу на прохання 

прокоментувати рішення Вашингтона припинити роботу консульства Китаю в Х’юстоні. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3068386-ssa-zahisatimut-bezpeku-gromadan-

ta-ekonomiki-vid-zagroz-kitau-derzdep.html 

________________________________________________________________________________ 
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АНАЛІТИКА 
 

Ягідки українсько-китайського співробітництва 

22.07.2020|10:00| Укрінформ| Ольга Танасійчук 

Китай відкрив свій ринок для заморожених лохини та чорниць із України 

У червні китайська сторона дала дозвіл на експорт заморожених лохини та чорниць із України. 

Це – позитивна новина, адже українська сторона роками «пробиває» нові позиції аграрного 

експорту, не лише ягід, у Піднебесну, що далеко не просто. 

Отже офіційно дві ягоди стали «першими ластівками». Але, якщо судити з публікацій в 

українській пресі, то лісову чорницю в Китай Україна продає вже шостий рік поспіль і навіть стала 

провідним постачальником цієї замороженої ягоди в КНР, обійшовши Канаду, Швецію, Латвію, 

Білорусь, Росію та Польщу. 

Наводяться й цифри, цілком конкретні та переконливі. Якщо за 2015 рік обсяг експорту становив 

383 тисячі доларів США, то в 2019-му – вже 10 мільйонів. За перші чотири місяці цього року, за 

тими ж даними, експорт вітчизняної лісової чорниці в Китай збільшився в 5,5 разу і сягнув 6 млн 

доларів. Як прогнозується, в 2020 році Україна оновить рекорд експорту цих ягід у Китай. 

Звісно, треба радіти з такої ситуації. Щоправда, виглядає вона трохи дивно, враховуючи, що 

дозволу на експорт цієї ягоди до цього часу не було. Це означає, що поставки здійснювалися 

або через треті країни, або експорт ішов у деяку третю країну в Азії через Китай і був 

зареєстрований як такий, який призначався КНР. Тобто ця статистика у загальній міждержавній 

не фігурує. 

«ЧОРНА ІКРА СЕРЕД ЯГІД» 

Якщо українські виробники дійсно працювали з китайськими компаніями через посередників, 

відтепер вони зможуть робити це напряму. Якщо побачать у цьому сенс та вигоду для себе, що, 

відверто кажучи, неочевидно. 

Наразі зареєструвалися в Головному митному управлінні КНР 10 компаній-виробників 

заморожених ягід з Київщини, Чернігівщини, Рівненщини, Львівщини та Івано-Франківщини: LLC 

“ECOBERRY”, FE “BEST BERRY”, FE “Eco Berry”, GALFROST LLC, Rivneholod ALC, LLC “Shender”, FE 

“Nizhyn Agroinvest”, YAK Trading LLC, SVK Yahidka, Atlas Export LLC. 

Щодо китайських компаній, які готові працювати за контрактами, то про них поки що не 

повідомляється. 
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Відвантажувати заморожені ягоди українські виробники зможуть скільки завгодно – квоти не 

встановлено. 

Китайський ринок є дійсно великим, а населення країни, яке стає дедалі більш заможним, хоче 

споживати «зелене і здорове». Чорниці та лохина цілком вписуються в цю концепцію. Ще й 

модно, адже лохину називають найдорожчою ягодою – «чорною ікрою» серед ягід, китайським 

нуворішам це до вподоби. 

Витрати на її вирощування чималі, але й прибутки обіцяють бути солідними. Отже культивація 

лохини набуває дедалі більшої популярності серед українських аграріїв: ця ягода вже встигла 

обійти за розмірами плантацій малину. Лише 2018 року в країні було закладено до тисячі 

гектарів нових плантацій для неї. Це призвело врешті-решт до того, що ціни на домашньому 

ринку дещо впали, але все одно залишаються недосяжними для основної маси населення. Тому 

виробники шукають зовнішні ринки – насамперед у Європі та в Азії, зокрема, в Китаї з його 

майже півторамільярдним населенням. Перспективи загалом обнадійливі: у 2019 КНР 

наростила імпорт лохини на 44%, до 22 тисяч тонн (175 мільйонів доларів). 

За темпами вирощування Україна наразі посідає, як стверджують експерти галузі, чи не друге 

місці у світі після Перу. Загалом основні виробники цієї ягоди знаходяться у Західній півкулі: 

Перу, Чилі, Аргентина, Мексика, Уругвай, Канада. Саме у них Китай і купує ягоду, причому свіжу. 

Адже логістика поставок через Тихий океан є простішою, ніж з Європи, свіжу ягоду з якої можна 

доставляти виключно авіатранспортом. Заморожену – простіше: морем або залізницею, яка 

вже зв’язує Україну і Китай. У цьому основна конкурентна перевага латиноамериканських 

постачальників перед нами. 

ПОСТУПОВА ПРОДУКТОВА ЕКСПАНСІЯ 

Отже, отримання доступу нашої лохини та чорниць на ринок Китаю жодним чином не гарантує, 

що поставки продукції в цю країну стануть можливими. Але сам факт – безумовний позитив. 

Україна, зокрема, наше дипломатичне представництво в Пекіні роками намагається отримати 

дозвіл на постачання нашої якісної та конкурентоспроможної аграрної продукції до Китаю і діє 

на цьому напрямі досить ефективно, незважаючи на обставини, що не завжди були 

сприятливими. 

Процес, як майже завжди з китайцями, просувається важко і довго. За неписаним «правилом», 

карантинні органи КНР діють за принципом: «один дозвіл на рік», а то й повільніше. 

Ціною чималих зусиль до цього часу вдалося досягти згоди стосовно зернових (ячмінь, 

кукурудза, соя, соняшниковий шрот і ріпаковий шрот), а також буряковий жом. 

У 2015 році постачати свою продукцію в КНР отримали право 13 українських молочних 

підприємств, наразі їхня кількість перевищила 30. 
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Наприкінці 2019-го Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів і Головне митне управління Китаю підписали протокол ветеринарно-

санітарних та фітосанітарних вимог при експорті меду. 

Є сподівання, що наступного року вдасться підписати протокол про доступ курячого м’яса. 

Ведеться робота щодо прямих поставок яблук, які також потрапляють у Піднебесну через треті 

країни та посередників, сухофруктів тощо. (До речі, представники кількох компаній, які 

займаються вирощуванням яблук, запевняли автора в тому, що успішно відправляють свої 

плоди в Китай, але ж ця товарна позиція також не є в переліку дозволених). 

Вже певний час дипломати працюють над отримання дозволу на експорт до Китаю української 

черешні. Вона представлена в торговельних мережах невеликою кількістю, але поставляється 

переважно через Гонконг. Робота щодо отримання дозволу по черешні вийшла на фінальну 

стадію, залишилося зовсім небагато, але скільки ще триватиме процес – не відомо, китайці, що 

називається, «вперлися». 

До речі, на одній із виставок представник садового господарства з Мелітополя розповідав 

автору про те, що та черешня, яка зараз вирощується у самому Китаї, була привезена багато 

років тому саме з Мелітополя, саджанцями, а до цього в Піднебесній цю ягоду не знали взагалі. 

Ведеться робота по борошну. 

Буквально 15 липня було організовано онлайн бізнес-конференцію з ТПП КНР, яка була 

присвячена вину та кондитерській продукції. У ній взяли участь 60 китайських підприємств. 

Інтерес є. 

КОРОНАКРИЗА ТОРГІВЛІ НЕ ЗАВАДИТЬ? 

Китай, з якого по світу полетів смертельний COVID-19, убиваючи людей і економіки, одним із 

перших повертається до нормального функціонування ринку. Для вітчизняних експортерів це 

позитивний сигнал. Хоча зрозуміло, що робити впевнені прогнози зараз дуже важко. 

У докризовий період спостерігалася відрадна динаміка зростання українського експорту до 

КНР. За статистичними даними України, у 2019 році двосторонній товарообіг становив 12,8 млрд 

доларів, при цьому експорт товарів з України до Китаю – 3,6 млрд, збільшившись на 63,3%; 

імпорт китайських товарів в Україну – 9,2 млрд, збільшившись при цьому на 20,9% (на третину 

менше, ніж український експорт). 

Зростання, навіть більш стрімкими темпами, тривало й протягом перших місяців цього року. У 

січні-травні двосторонній товарообіг становив 5,4 млрд доларів, при цьому експорт товарів з 

України до Китаю – 2,38 млрд (з приростом на 85,2%), імпорт китайських товарів в Україну – 3,02 

млрд (зменшення на 7,5%). 
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Понад третину українського експорту в КНР становить саме продукція сільського господарства. 

Україні є що запропонувати китайському споживачу. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067400-agidki-ukrainskokitajskogo-

spivrobitnictva.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Велика китайська стіна: США і Європа посилюють захист від Пекіна 

23.07.2020|09:25| Європейська правда| Олександр Мартиненко 

Що очікувати від нового витка протистояння США і Китаю? 

У 2019 році, коли коронавірус ще не завдав потужного удару по глобальній економіці, торгова 

війна між економічними гігантами №1 і №2 коштувала світовому ВВП більше 1%. 

У листопаді між сторонами було укладено перемир'я - так звана фаза один, що призупинила 

подальше зростання санкційних імпортних мит з обох сторін. Незважаючи на свою обмеженість 

і крихкість, угода фази один дала багатьом надію на деяку стабілізацію відносин двох країн, з 

перспективою подальшого врегулювання після листопадових виборів президента США. 

Пандемія коронавірусу відсунула проблеми американсько-китайських відносин на другий план, 

але лише ненадовго. 

Події останніх декількох тижнів знову повернули протистояння США і Китаю в топ глобального 

порядку. 

І майже на кожну таку подію слідувала хвороблива реакція фінансових ринків. 

Посилюється риторика щодо територіальних претензій Китаю в Південно-Китайському морі. 

Обговорюються можливі санкції у відповідь на експансію китайської влади в політичну систему 

Гонконгу. 

Триває тиск на Huawei: співробітникам компанії може бути відмовлено у в’їзді в США. Компанію 

Huawei в чорному списку США вже може скласти TikTok. 

Вчорашня вимога США закрити протягом 72 годин китайське консульство в Х'юстоні перенесло 

протистояння на новий рівень: різко зросла кількість оглядачів і ЗМІ, які проводять аналогії з 

часів холодної війни США з СРСР. 

Аналогій дійсно вистачає: перш за все це широкий спектр взаємних претензій, як в 

регіональному плані, так і в плані різних сфер діяльності - торгівлі, технологій, інновацій, 

безпеки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067400-agidki-ukrainskokitajskogo-spivrobitnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3067400-agidki-ukrainskokitajskogo-spivrobitnictva.html
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Більш того, в протистояння з Китаєм залучаються все нові держави. TikTok і десятки інших 

китайських мобільних додатків вже заблоковані в Індії. Австралії загрожують економічні санкції 

Китаю у відповідь на заклики розслідувати джерела і хід поширення пандемії. 

Знаковою подією стало рішення уряду Британії виключити участь Huawei у розвитку мереж 5G 

на території країни. Далі може настати й черга Євросоюзу. 

Китайська влада зі свого боку заявила про готовність вживати відповідних заходів. 

Схоже, що настає момент більш активної перезавантаження європейсько-китайських відносин. 

Не в останню чергу завдяки Великій Британії. 

Ще п'ять років тому відносини Лондона з Китаєм були найбільш довірливими серед країн 

«Великої сімки», з перспективами китайської участі в будівництві британської АЕС, зростання 

британського експорту в Китай, а також припливу китайських технологій та інвестицій в 

програму промислового відродження північних регіонів Англії. 

До теперішнього часу від цих перспектив мало що залишилося: китайські інвестиції обмежилися 

в основному британськими логістикою і нерухомістю, будівництво АЕС, швидше за все, буде 

припинене, а товарні потоки і технології йшли в напрямках, зворотних очікуваним. 

Останні опитування показують, що у Британії вже 60-80% респондентів не довіряють Китаю. 

Заборона участі Huawei у розвитку 5G стала логічним продовженням наростаючої недовіри 

всередині країни і тиску з боку північноамериканських партнерів.   

Країни ЄС довгий час прикривалися від тиску і закликів США посилити позицію щодо Китаю 

помірним і прагматичним підходом Сполученого Королівства. Тепер же більш різкі і рішучі 

кроки уряду Бориса Джонсона підштовхують європейців до непростого вибору. 

З одного боку, у багатьох на континенті ще залишаються надії на можливі вигоди від торгівлі та 

китайських інвестицій. 

З іншого - все гостріше постають проблеми національної безпеки, витоку технологій, порушень 

авторського права і зростаючого торгового дефіциту – тут європейські претензії до китайської 

сторони практично не відрізняються від американських. 

Тому активне переосмислення відносин з Китаєм відбувається і на європейському континенті: 

в одному з торішніх стратегічних оглядів Єврокомісія дала Китаю визначення «системного 

конкурента». 

Цього року пандемія коронавірусу виступила каталізатором цього переосмислення - протягом 

останніх місяців в ЄС неодноразово заявляли про надмірно наполегливі спроби Китаю 

транслювати своє бачення коронакризи в європейському інформаційному полі і через 

європейські структури, в тому числі, з використанням елементів дезінформації і пропаганди. 

Традиційна проблема для ЄС у боротьбі з такими глобальними викликами - відсутність єдності. 
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Позиції прихильників продовження колишньої політики відкритого економічного 

співробітництва все ще сильні і, зокрема, мають підтримку німецького уряду. 

Помітна також відмінність в регіональних підходах - такі країни як Польща, Чехія, Угорщина та 

Італія до недавнього часу намагалися відстоювати більш активне зближення з Китаєм в надії 

отримати економічні вигоди, перш за все у вигляді китайських інвестицій. 

Однак фактичні припливи китайського капіталу в ту ж Східну і Центральну Європу, як і раніше, 

дуже далекі від очікувань і незначні в порівнянні з фінансовими вливаннями самого ЄС. І так 

само, як і у Британії, в європейському суспільстві наростає недовіра до Китаю. 

Ескалація протистояння США і Китаю залишається однією з ключових глобальних загроз, 

здатних сильно вплинути на світову економіку і фінансові ринки. 

І хоча жодна зі сторін не зацікавлена в такій ескалації, ситуація така, що чим більше 

загострюються протиріччя, тим вище ймовірність того, що конфлікт спалахне в якій-небудь з 

найбільш гарячих точок дотику, будь то Тайвань, Гонконг або сфера кібертехнологій. 

І США, і Китай стрімко рухаються до подальшого економічного і технологічного розмежування, 

залучаючи до нього решту світу. І поки немає жодних підстав очікувати, що цей процес може 

повернути назад або хоча б призупинити. 

Для цього китайській владі довелося б докорінно переглянути свою довгострокову економічну 

і геополітичну стратегію. 

Також малоймовірна істотна зміна курсу адміністрації США в разі зміни президента в результаті 

листопадових виборів – навпаки, дві провідні партії конкурують між собою в демонстрації перед 

виборцями жорсткого курсу по відношенню до Китаю. 

Що дійсно може змінитися, так це роль Євросоюзу. 

Якщо різкі випади республіканської адміністрації проти європейських союзників залишаться в 

минулому, США і ЄС можуть значно зблизитися. Навіть при набагато більш помірному підході 

ЄС, позиції США в протистоянні з Китаєм в цьому випадку можуть значно посилитися. 

І це також означатиме продовження поляризації світу. Протистояння Китаю і Заходу може 

розтягнутися на десятиліття і пережити багато змін урядів. 

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/07/23/7112410/ 

________________________________________________________________________________ 

https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/07/23/7112410/
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ІНФОГРАФІКА 
Найпопулярніші міста світу для відвідування 

23.07.2020| Katharina Buchholz|Statista 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/19256/the-most-surveilled-cities-in-the-world/ 

________________________________________________________________________________ 

https://www.statista.com/chart/19256/the-most-surveilled-cities-in-the-world/
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Політика США щодо КНР: хронологія? 

24.07.2020|11:51|Global Times 
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Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1195526.shtml 

________________________________________________________________________________ 

https://www.globaltimes.cn/content/1195526.shtml
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КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

ХIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у ХIV 

Міжнародній науковій конференції 

«Китайська цивілізація: традиції та 

сучасність», яка відбудеться 5 листопада 

2020 року. 

Робота конференції відбудеться за 

тематичними секціями: 

 Китай в сучасному світі: міжнародно-

політичний аспект  

 Дослідження китайської цивілізації: 

історія, філософія, культура  

 Сучасна модель соціально-

економічного розвитку Китаю  

 Теоретичні та прикладні питання 

китайського мовознавства та 

літературознавства 

Регламент: доповідь – до 15 хв., виступ 

у дискусії – до 5 хв.  

Робочі мови: українська, російська, 

китайська, англійська. 

Участь у конференції безкоштовна. Оргкомітет не фінансує проїзд, проживання та харчування 

учасників конференції. 

У разі Вашої зацікавленості просимо до 15 жовтня 2020 р. надіслати заявку на адресу 

info@sinologist.com.ua.  

Вимоги до оформлення заявки (українською та англійською мовами): 

mailto:info@sinologist.com.ua
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 назва доповіді (всі великі літери), прізвище й ім’я авторів (шрифт напівжирний), 

електронна адреса, установа, місто, де розміщена установа, країна, текст анотації, 

ключові слова (4–8); анотація – до 200 слів; 

 шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 11, інтервал – 1; вирівнювання по ширині; 

 поля: верхнє та нижнє – 2,5 см, ліве і праве – 2 см. 

Найкращі доповіді будуть рекомендовані до друку у журналі «Китаєзнавчі дослідження». 

Оргкомітет ХIV Міжнародної наукової конференції «Китайська цивілізація: традиції та 

сучасність»: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ вул. Грушевського 4, кімн. 211 

e-mail: info@sinologist.com.ua web: http://www.sinologist.com.ua  

Секретар оргкомітету: ГОБОВА Євгенія, канд. філол. наук. +38 066 729-0549 

________________________________________________________________________________ 

http://www.sinologist.com.ua/
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ЖУРНАЛ  
Оголошується набір статей в журнал «Китаєзнавчі дослідження» 

 

________________________________________________________________________________ 


