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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

У липні CPI у Китаї виріс на 2,7% 

10.08.2020 |17:27| Міжнародне радіо Китаю 

У липні цього року в Китаї індекс споживчих цін (CPI) — основний показник інфляції — виріс на 

2,7% в річному численні. Про це повідомили 10 серпня в Державному статистичному управлінні 

КНР. 

Темпи зростання CPI у червні склали 2,5%. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200810/523431.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ціни на свинину в Китаї залишаються високими 

10.08.2020 |PigUAInfo 

Прискорення темпів поширення COVID-19 і природні катастрофи, такі як повені в деяких 

регіонах Китаю, можуть вплинути на ринок м’яса країни і спровокувати подальше 

подорожчання свинини. 

«У цій ситуації ціни на деякі продукти, такі як соя, кукурудза та свинина, залишатимуться 

високими. Останні випадки COVID-19 призвели до повторного застосування карантинних 

заходів у постраждалих регіонах. Відновлення продовольчого обслуговування та інституційного 

споживання буде повільнішим, ніж очікувалося, якщо вірус продовжуватиме активно 

поширюватись у 2020 та 2021 роках. Споживачі продовжуватимуть перекладати свої витрати на 

роздрібну закупівлю продуктів харчування, оскільки вони очікують тривалого періоду 

фінансової невизначеності», — пояснив Пінг Чеу, керівник RaboResearch Food & Agribusiness в 

Азії. 

На його думку, ціни на свинину залишатимуться високими впродовж наступних місяців 

внаслідок того, що повені в провінціях на півдні Китаю збільшують ризик подальшого 

поширення африканської чуми свиней. Також, за приблизними підрахунками, через повені в 

КНР вже загинуло 20 мільйонів свиней. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200810/523431.html
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Прогнозується, що цього року Китай імпортує більше 4 млн тонн свинини. 

Джерело: http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/cini-na-svininu-v-kitai-zalisautsa-

visokimi 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Повінь в Китаї перервала рекордне зростання імпорту нафти 

10.08.2020 |OilPoint 

Імпорт сирої нафти в Китай впав з рекордно високого рівня в липні, перервавши тримісячне 

зростання, оскільки млявий внутрішній попит на пальне через масштабну повінь в країні 

обмежив потреби НПЗ в сировині. 

Про це повідомляє агентство S&P Global Platts. 

Як показали попередні дані Головного митного управління КНР (GAC), опубліковані 7 серпня, 

імпорт сирої нафти в країні впав на 6,7%, опустившись до рівня в 12,13 млн барелів на день в 

липні з рекордних 12,99 млн барелів на день в червні. 

Проте, обсяг імпорту залишався вище 12 млн барелів на день вдруге за всю історію 

спостережень, оскільки китайські покупці, які кинулися на ринок, щоб отримати дешеву нафту в 

березні-квітні, отримали свої поставки протягом місяця через тривалу завантаженість портів. 

Раніше OilPoint повідомляв, що Китай, найбільший у світі імпортер нафти, наростив імпорт в 

червні до 53,18 мільйона тонн, що еквівалентно 12,9 мільйона барелів на день. 

При цьому аналітики агентства Reuters очікували, що імпорт нафти в Китай за підсумками липня 

може в черговий раз оновити рекорд після сильних показників двох попередніх місяців. 

Джерело: https://oilpoint.com.ua/povin-v-kita%D1%97-perervala-rekordne-zrostannya-importu-

nafti/?lang=uk 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Інвестори відмовляються від вкладень у китайські технологічні компанії через санкції США 

12.08.2020 |17:34| Mind.UA 

Через санкції глобалізація цих компаній, а значить, і зростання, стануть неможливими. 

http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/cini-na-svininu-v-kitai-zalisautsa-visokimi
http://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-world/cini-na-svininu-v-kitai-zalisautsa-visokimi
https://oilpoint.com.ua/povin-v-kita%D1%97-perervala-rekordne-zrostannya-importu-nafti/?lang=uk
https://oilpoint.com.ua/povin-v-kita%D1%97-perervala-rekordne-zrostannya-importu-nafti/?lang=uk
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Інвестор в акції Чжу Хайфен вдвічі скоротив вкладення в папери технологічних гігантів Tencent і 

Alibaba після того, як США минулого тижня оголосили про санкції проти кількох китайських 

компаній. Про це пише Reuters. 

Президент США Дональд Трамп в четвер оголосив про заборону угод в США з китайською 

ByteDance, яка є власником відеододатка TikTok, і Tencent, оператором месенджера WeChat, 

різко посиливши напруженість у відносинах з Пекіном. 

Папери Tencent тепер складають лише 10% інвестиційного портфеля Чжу, тоді як на їх частку 

припадало близько 40%. На акції гіганта онлайн-торгівлі Alibaba Group Holding тепер припадає 

5%. 

«Я уявляв собі глобальну Tencent, глобальну Alibaba. Тепер мені на думку спадають лише версії 

в Південно-Східній Азії», – сказав Чжу. 

«Коридор можливостей звужується. Оцінки повинні бути скорочені втричі», – сказав Чжу. 

Так само, як і інші інвестори, він побоюється, що обмеження США щодо китайських 

технологічних компаній можуть підірвати потенціал їх зростання. 

Акції Tencent і Alibaba впали приблизно на 5% в п'ятницю. З початку року папери технологічних 

гігантів подорожчали приблизно на 39% і 17% відповідно, включаючи п'ятничне зниження. 

Адміністрація Трампа минулого тижня також повідомила про розширення ініціативи «Чиста 

мережа», яка спрямована на запобігання доступу різних китайських програм і 

телекомунікаційних компаній, таких як Tencent, Alibaba і Huawei, до чутливих даних 

американських громадян і компаній. 

Аналітики Morgan Stanley повідомили, що існують «значно збільшені» ризики для китайських 

компаній, що працюють в сфері інтернет-ігор, якщо обмеження поширяться на більшу кількість 

компаній. 

«Глобалізація є одним з ключових чинників зростання китайських інтернет-компаній, оскільки 

кількість користувачів в Китаї сповільнюється, а конкуренція посилюється», – кажуть аналітики 

Morgan Stanley. 

Джерело: https://mind.ua/news/20214525-investori-vidmovlyayutsya-vid-vkladen-u-kitajski-

tehnologichni-kompaniyi-cherez-sankciyi-ssha  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://mind.ua/news/20214525-investori-vidmovlyayutsya-vid-vkladen-u-kitajski-tehnologichni-kompaniyi-cherez-sankciyi-ssha
https://mind.ua/news/20214525-investori-vidmovlyayutsya-vid-vkladen-u-kitajski-tehnologichni-kompaniyi-cherez-sankciyi-ssha
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S&P Global прогнозує зростання 

12.08.2020 |ГМК Центр 

Піднебесна нарощує фінансування будівництва інфраструктурних проєктів 

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Platts прогнозує зростання споживання сталі в 

Китаї до кінця 2020 року у зв’язку з випуском урядом облігацій для фінансування 

інфраструктурних будівельних проєктів. 

У січні-липні Китай випустив спеціальних облігацій на $326 млн, а до жовтня буде випущено ще 

на $214 млрд. 

Велику частину притягнених коштів направлять на інфраструктурне будівництво, а не на 

проєкти, пов’язані з нерухомістю. Між тим у 2019 році 64% спецоблігацій потрапили в сектор 

нерухомості. 

«На початку серпня у зв’язку із завершенням сезону дощів на півдні і сході країни, а також 

уздовж річки Янцзи попит на сталь з боку інфраструктурного будівництва почав 

відновлюватися», – зазначається в повідомленні. 

Експерти прогнозують, що в 2020 році темпи зростання в секторі інфраструктурного будівництва 

складуть близько 10% проти 3,8% в 2019-му. При цьому найближчими місяцями цей показник 

сягатиме 12-15% в порівнянні з аналогічними періодами минулого року. 

Як повідомляв GMK Center, Всесвітня асоціація виробників сталі WorldSteel Association 

прогнозує зростання споживання сталі в Китаї на 1%, до 916,5 млн т. В 2021 році показник 

збережеться на такому ж рівні. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/s-p-global-prognozuie-zrostannya-spozhivannya-stali-v-

kitai-do-kincya-roku/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї пожвавився попит на цукор 

13.08.2020 |08:30| Цукрові компанії України  

Бразилія запланувала відвантаження 816 823 т цукру в Китай в найближчі тижні. 

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на портові дані консалтингової компанії Datagro. 

Це становить 31% від всього цукру, який, як очікується, буде відвантажено з бразильських портів 

у цей період. Якщо експорт продовжиться такими ж темпами, Китай знову займе своє місце в 

якості основного покупця бразильського цукру. 

https://gmk.center/ua/news/s-p-global-prognozuie-zrostannya-spozhivannya-stali-v-kitai-do-kincya-roku/
https://gmk.center/ua/news/s-p-global-prognozuie-zrostannya-spozhivannya-stali-v-kitai-do-kincya-roku/
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За словами Пауло Роберто де Соуза, генерального директора Alvean, кількість пароплавів, які 

повинні попрямувати до Китаю і очікують навантаження в Бразилії, збільшується з кожним 

днем, і нещодавні нові замовлення припускають, що їх кількість залишиться на високому рівні. 

«Зміна китайських імпортних тарифів, які відкривають все, буде вказувати на бажання 

потенційно відновити запаси (цукру), до деякої міри», — сказав Майкл МакДугалл, керуючий 

директор Paragon Global Markets. 

Уряд Китаю може дозволити імпорт ще 2,1 млн т цукру в найближчі місяці, сказав президент 

Datagro Пліній Настарі. 

«Зростання цін на кукурудзу на внутрішньому ринку до найвищого рівня за останні п'ять років 

може також вплинути на споживання альтернативних підсолоджувачів (кукурудзяного сиропу), 

що, як наслідок, призведе до збільшення споживання цукру», — сказав Макдугалл. 

В Alvean очікують, що Китай в цьому році імпортує більше 5 млн т білого цукру та сирцю з різних 

країн. Якщо розглядати тільки цукор-сирець, це на 50% більше, ніж у минулому році. За словами 

Де Соуза, близько 80% нерафінованої продукту може надходити із Бразилії. 

За даними Міністерства торгівлі Бразилії, в цьому році аж до липня Бразилія вже експортувала 

1,43 млн т цукру-сирцю в Китай, що перевищує обсяг, відвантажений за весь 2019 рік. 

Джерело: http://ukrsugar.com/uk/post/u-kitai-pozvavivsa-popit-na-cukor 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай планує вдвічі скоротити споживання м'яса до 2030 року 

13.08.2020 |AllRetail 

Китай в даний час стикається зі зростаючим дефіцитом тваринного білку. Очікується, що 

протягом наступних 10 років альтернативні м'ясні продукти на рослинній основі і інші продукти 

скоротять споживання м'яса на китайському ринку. 

Про це пише euromeatnews. 

Прагнучи скоротити викиди вуглецю і контролювати проблему ожиріння серед населення, 

китайський уряд планує скоротити споживання м'яса в країні на 50% у наступні 10 років. 

Соцопитування також показали, що китайські споживачі стають більш відкритими до 

вегетаріанської дієти. Очікується, що цей зсув стане помітним в наступні три роки. Тоді, згідно з 

прогнозами, китайський ринок веганських продуктів харчування буде вартувати майже $12 

млрд у порівнянні з трохи менше $10 млрд в 2018 році. 

http://ukrsugar.com/uk/post/u-kitai-pozvavivsa-popit-na-cukor
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Джерело: https://allretail.ua/news/66784-kitay-planuye-vdvichi-skorotiti-spozhivannya-m-yasa-do-

2030-roku  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ситуація на ринку сталі покращується за рахунок Китаю, Туреччини і В’єтнаму 

14.08.2020 |ГМК Центр 

У решті країн попит на сталеву продукцію обмежений і ще не скоро повернеться на докризовий 

рівень 

Ситуація на світовому ринку сталі йде на поліпшення. У ряді регіонів світу ціни відновилися до 

рівня першого кварталу поточного року. Проте це зростання відбувається лише за рахунок 

окремих країн, зокрема Китаю. 

Про це розповів у виступі на конференції Віктор Тарнавський, керівник аналітичного блоку ІВС 

«Металлоснабжение и сбыт». 

За його словами, головним джерелом підйому виступає Китай. Економіка цієї країни повністю 

відновилася після епідемії коронавірусу, яка там зійшла нанівець вже в квітні, а уряд країни 

прийняв низки заходів для прискорення зростання. 

У останні місяці споживання і виробництво сталі в Китаї досягли рекордного рівня. Більше того, 

уперше з 2009 року КНР перетворилася на нетто-імпортера металопродукції і напівфабрикатів. 

А ще на місцевому ринку різко подорожчали металобрухт і залізна руда. 

«За рахунок цього внутрішні ціни на сталеву продукцію в Китаї перевищують світовий рівень. 

Поки китайці готові платити більше за заготівлю, сляби і гарячекатаний прокат, піднімаються і 

експортні котирування російських і індійських постачальників», – зазначає Тарнавський. 

Вказану тенденцію підтримують країни, які також подолали кризу і розширюють 

металоспоживання, зокрема Туреччина і В’єтнам. 

В цілому загальна ситуація на світовому ринку сталі залишається невизначеною в силу тривалої 

пандемії і слабкого відновлення західних економік. Попит на сталеву продукцію обмежений і 

ще не скоро повернеться на докризовий рівень. 

«Нарешті, неспокійною виглядає політична обстановка. Внутрішнє положення в США стає усе 

більш непередбачуваним. А наближення президентських виборів в листопаді робить ситуацію 

ще більше хаотичною. У світі є і інші гарячі точки», – говорить Віктор Тарнавський. 

https://allretail.ua/news/66784-kitay-planuye-vdvichi-skorotiti-spozhivannya-m-yasa-do-2030-roku
https://allretail.ua/news/66784-kitay-planuye-vdvichi-skorotiti-spozhivannya-m-yasa-do-2030-roku
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За його словами, в цих умовах положення світового ринку сталі буде нестабільним. Він цілком 

залежатиме від Китаю і низки інших країн. Їхній економічний стан в даний момент не викликає 

стурбованості, але ризики негативних політичних подій залишаються. 

Нагадаємо, Всесвітня асоціація виробників сталі World Steel Association (WSA) прогнозує 

скорочення глобального споживання сталі в 2020 році у порівнянні з 2019-м на 6,4% – до 1,654 

млрд т. Разом з тим WSA очікує зростання глобального споживання сталі в 2021 році на 3,8% – 

до 1,717 млрд т. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/situaciya-na-rinku-stali-pokrashhuietsya-za-rahunok-kitaju-

turechchini-i-v-ietnamu/ 

________________________________________________________________________________  

https://gmk.center/ua/news/situaciya-na-rinku-stali-pokrashhuietsya-za-rahunok-kitaju-turechchini-i-v-ietnamu/
https://gmk.center/ua/news/situaciya-na-rinku-stali-pokrashhuietsya-za-rahunok-kitaju-turechchini-i-v-ietnamu/
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Китай визнаний однією з найбезпечніших країн – доповідь 

11.08.2020 |08:26| Женьмінь жибао 

Китай широко визнаний однією з найбезпечніших країн світу, кількість порушених кримінальних 

справ в 2019 році в країні знизилося на 24,3 % в порівнянні з 2016 роком, йдеться в доповіді. 

Доповідь про роботу по регламентації право виконання органів громадської безпеки був 

представлений в понеділок Держрадою на сесії Постійного комітету ВЗНП, що проходила. 

Згідно з доповіддю, в Китаї спостерігається неухильне зниження кількості серйозних 

кримінальних справ, таких як вбивства, зґвалтування і викрадення, при цьому кількість таких 

справ в 2019 році знизилося на 34,9 % в порівнянні з 2016 роком. 

У доповіді говориться, що кількість справ, пов'язаних зі злочинами проти власності, включаючи 

крадіжки та грабежі, в 2019 році знизилося на 48,5 % в порівнянні з 2016 роком.  

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2020/0811/c31516-9720215.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай відновив регулярне авіасполучення з 50 країнами світу – чиновник 

13.08.2020 |07:07| Інтерфакс-Україна  

Станом на 12 серпня поточного року Китай відновив раніше перерване через пандемію 

коронавірусу регулярне авіасполучення з 50 країнами світу, повідомив керівник відділу 

забезпечення безпеки Управління цивільної авіації Китаю У. Шицзінь на брифінгу. 

За його словами, в даний час регулярні пасажирські рейси виконують 93 авіакомпанії: 74 

іноземних і 19 китайських. Вони працюють на 187 міжнародних маршрутах. 

Щотижня в Китай і з Китаю виконується 210 авіарейсів.  

Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/680738.html   

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0811/c31516-9720215.html
https://interfax.com.ua/news/general/680738.html


 

11 

 

      

НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

У Китаї завершилася технічна експертиза проєкту будівництва найдовшого залізничного тунелю 

країни 

11.08.2020 |Rail.Insider 

У Китаї завершилася технічна експертиза майбутньої швидкісної лінії Нінбо — Жушань. Про це 

повідомляє railjournal.com. 

Майбутня магістраль довжиною у 77 км між містами Нінбо та Жушань, буде включати 

найдовший підводний залізничний тунель у Китаї. Потяги на лінії працюватимуть зі швидкістю 

250 км/год, скорочуючи час подорожі між містами з 1 год 30 хв по дорозі до 30 хвилин 

залізницею. 

 

Магістраль пролягатиме через тунель та матиме кілька мостів через острів Джинтан. 

Максимальна глибина тунелю 78 м, а діаметр 14 метрів. Уже в травні завершилася проходка 

під’їзних ділянок до тунелю. 

Очікується, що будівництво самої магістралі розпочнеться цього року й буде завершене за 6 

років. 
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Нагадаємо, раніше Китай завершив будівництво автозалізничного мосту через річку Янцзи 

протяжністю 11 км. Він став найдовшим вантовим мостом у світі. Вартість будівництва склала $ 

2,1 млрд. 

Джерело: https://railinsider.com.ua/v-kytayi-zavershylos-tehnichna-ekspertyza-najdovshogo-

zaliznychnogo-tunelyu-krayiny/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Тотальна модернізація: Китай будує більше універсальних десантних кораблів типу 075 

14.08.2020 |15:33| Defense Express 

ВМС Китаю розширюються неймовірними темпами, швидко випереджаючи майже всі інші 

країни. Рік тому у них не було універсальних десантних кораблів (так званих десантно-

вертолітних кораблів-доків або ДВКД). Ці великі вертолітоносці, як правило, є найпотужнішими 

кораблями в багатьох флотах. Тепер у Китаю, ймовірно, буде флот ДВКД, другий за величиною 

після ВМС США, каже видавництво Forbes. І Китай будує їх набагато швидше за свого 

конкурента. 

Швидке будівництво військових кораблів ВМС Китаю важко наздогнати. За останній рік Китай 

побудував два нових універсальних десантних кораблі типу 075. А тепер в китайських 

соціальних мережах з'явилися зображення, які, можливо, ненароком розкривають будівництво 

ще одного. 

Важко порівнювати ВМС Китаю з ВМС США, тому що їх підходи розрізняються, та Америка не 

поспішає. Але для контексту, другий універсальний десантний корабель типу «Америка», USS 

Tripoli, був закладений у червні 2014 року і спущений на воду аж в травні 2017 року. 

Такими темпами третій корабель типу 075 може бути спущений на воду вже у жовтні. 

Комерційні супутникові знімки допомогли підтвердити будівництво нового судна, яке видно у 

тому ж сухому доці, де були зібрані перші два. Корабель знаходиться на верфі Hudong – 

Zhonghua в Шанхаї. На супутниковому знімку з 25-го липня так само видно перші два кораблі 

біля пристані. 

Більш того, головний універсальний десантний корабель почав ходові випробування 5-го 

серпня. 

Ці 40 000-тонні кораблі чимось схожі на кораблі класу Wasp ВМС США. Вони дуже близькі за 

розміром і водотоннажності, та мають однакове загальне компонування, стандартне для 

https://railinsider.com.ua/v-kytayi-zavershylos-tehnichna-ekspertyza-najdovshogo-zaliznychnogo-tunelyu-krayiny/
https://railinsider.com.ua/v-kytayi-zavershylos-tehnichna-ekspertyza-najdovshogo-zaliznychnogo-tunelyu-krayiny/


 

13 

 

      

десантників. У кормовій частині відкривається апарель для доступу до колодязної палуби, яка 

може бути затоплена, щоб всередину можна було перенести невеликі човни. 

Корабель також може нести безліч гелікоптерів. До них відносяться Harbin Z-20, копія сімейства 

Sikorsky S-70 Black Hawk / Sea Hawk. 

Важко оцінити, скільки кораблів типу 075 побудує Китай. Але ймовірно, що вони можуть скласти 

конкуренцію флоту ВМС США протягом п'яти років. І Китай, можливо, вже розробляє наступний 

клас типу 076. Вони можуть бути оснащені більш потужним авіакрилом, включаючи ударні 

дрони. Але у нас немає сумнівів в тому, що прагнення Китаю модернізувати свій флот змінить 

його статус в світі і кине прямий виклик США. 

Джерело: https://defence-

ua.com/weapon_and_tech/totalna_modernizatsija_kitaj_buduje_bilshe_universalnih_desantnih_ko

rabliv_tipu_075-1413.html  

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/totalna_modernizatsija_kitaj_buduje_bilshe_universalnih_desantnih_korabliv_tipu_075-1413.html
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/totalna_modernizatsija_kitaj_buduje_bilshe_universalnih_desantnih_korabliv_tipu_075-1413.html
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/totalna_modernizatsija_kitaj_buduje_bilshe_universalnih_desantnih_korabliv_tipu_075-1413.html
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КОРОНАВІРУС 

 

Історії іноземців, які борються з епідемією в Китаї: «Мовчазна» німецька пекарня 

12.08.2020 |17:27| Міжнародне радіо Китаю 

У місті Чанша провінції Хунань працює крамничка з випічкою й солодощами. Вона практично не 

приносить прибутку, але відкрита вже 9 років. Її власник — чоловік з Німеччини. Його китайське 

ім’я У Чженжун. Він вільно розмовляє китайською мовою й володіє мовою жестів. Впродовж 18 

років, що він прожив у Чанша, чоловік допоміг близько півтисячі дітей з вадами слуху, навчив їх 

говорити та допоміг з навчанням у школі. У 2011 році в У Чженжуна виникла ідея відкрити 

пекарню, в якій могли б працювати люди з вадами слуху. Під час цьогорічної епідемії 

коронавірусу його заклад зазнав збитків, але У Чженжун не підвищив ціни й не звільнив 

жодного працівника. Він хвилювався, що вони просто не зможуть знайти іншу роботу. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200812/524664.html  

________________________________________________________________________________ 

 

Китайські митники виявили коронавірус в імпортній курятині 

14.08.2020 |03:01| Укрінформ 

На митниці китайського міста Шеньчжень заявили, що виявили коронавірус в імпортованих із 

Бразилії заморожених курячих крильцях. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN. 

COVID-19 виявили під час митної перевірки партії м’яса на кордоні. Одразу були проведені тести 

у людей, які контактували з вантажем, проте вони виявилися негативними. 

Як зазначається, усі товари цього виробника вилучили зі складу, хоча аналіз також показав 

відсутність коронавірусу. 

Зараз у регіоні розшукують товари цього виробника, які вже надійшли у продаж. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3080982-kitajski-mitniki-viavili-koronavirus-v-

importnij-kuratini.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200812/524664.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3080982-kitajski-mitniki-viavili-koronavirus-v-importnij-kuratini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3080982-kitajski-mitniki-viavili-koronavirus-v-importnij-kuratini.html
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Китай планує вкластися в українську гідроенергетику 

10.08.2020 |14:40| Україна Комунальна  

Посольство України в Китаї повідомило про зароджується інвестиційному інтересі від китайської 

компанії China Gezhouba Group Corporation, яка займається будівництвом об'єктів 

гідроенергетики. 

«З метою успішної реалізації взаємних інтересів керівництва CGGC надані рекомендації 

посольства щодо взаємодії із зацікавленими органами влади в Україні, а також висловлено 

готовність забезпечити дипломатичний супровід відповідним інвестиційним проєктам», - 

зазначено на сторінці посольства в Facebook. 

Відомо, що китайська держкомпанія працює з 1970 року, спеціалізуючись на будівництві 

об'єктів гідроенергетики в Китаї і за його межами. Найбільш відомим об'єктом компанії стало 

будівництво найбільшої в світі дамби «Three Gorges» (провінція Хубей). Тепер китайська 

компанія є учасником схожих проєктів в усьому світі, здійснюючи їх будівництво і 

співфінансування. 

Нагадаємо, що експорт КНР в доларовому вираженні виріс на 7,2%, а імпорт впав на 1,4%. Такі 

дані надало Головне митне управління країни. 

При цьому експерти прогнозували зовсім інші показники. Наприклад, фахівці заявляли, що 

експорт Китаю впаде на 0,2% в порівнянні з 2019 роком, а імпорт, навпаки, виросте на 1%. 

Відомо, що в червні експорт КНР в доларовому еквіваленті зріс на 0,5% в порівнянні з минулим 

роком, а імпорт став більше на 2,7% за той же період. 

Раніше повідомлялося, що Гарант Конституції України поставив підпис під указом про тимчасове 

запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які 

прибувають в нашу державу, як туристи. 

Акт склали і підписали з метою розвитку дружніх відносин між країнами, а також на благо 

стимуляції двостороннього співробітництва в туристичній галузі. 

Джерело: http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/kitaj-planuje-vklastisja-v-ukrajinsku-

gdrojenergetiku-60588  

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/kitaj-planuje-vklastisja-v-ukrajinsku-gdrojenergetiku-60588
http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/kitaj-planuje-vklastisja-v-ukrajinsku-gdrojenergetiku-60588
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Посол Сергій Камишев зустрівся з директором Договірно-правового департаменту МЗС КНР Цзя 

Гуйде  

13.08.2020 |15:13| Посольство України в Китаї 

12 серпня ц.р. у МЗС КНР відбулася зустріч Посла України в Китаї Сергія Камишева з директором 

Договірно-правового департаменту МЗС КНР Цзя Гуйде. 

У центрі уваги зустрічі були актуальні питання нинішнього стану та подальшого розвитку 

українсько-китайських відносин, у т.ч. у контексті сталої практики взаємної електоральної 

підтримки двох країн у міжнародних організаціях. Співрозмовники із задоволенням 

констатували наявність динаміки розвитку відносин стратегічного партнерства між Україною та 

Китаєм та зростання обопільного інтересу до поглиблення співпраці. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1608558752645953  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України під час пандемії 

14.08.2020 |16:23| РБК-Україна 

Під час пандемії коронавіруса Україна інтенсивніше всього торгувала з Китаєм 

За підсумками першого півріччя 2020 року частка Китаю у зовнішньому обороті України (експорт 

і імпорт товарів і послуг) склала 12,5% (6 789,2 млн доларів). У першому кварталі його частка 

була на рівні 10,9%. 

Про це свідчать дані Державної служби статистики. 

Росія перебуває на другому місці (4 870,7 млн доларів і 9,0%), хоча ще за підсумками 2018 року 

була першою. 

Далі йдуть Німеччина (3 738,9 млн доларів, 6,9%), Польща (3 432,4 млн доларів, 6,3%) і США (2 

819,7 млн доларів, 5,2%). 

На країни ЄС припадає 40,9% зовнішнього обороту України. 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1608558752645953
https://www.rbc.ua/ukr/news/gosstat-obnarodoval-reyting-krupneyshih-torgovyh-1589547621.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/gosstat-obnarodoval-reyting-krupneyshih-torgovyh-1589547621.html
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За даними Держстату, загальний зовнішній оборот торгівлі України (експорт і імпорт товарів і 

послуг) за I півріччя 2020 року склав 54162,9 млрд доларів. 

 

У I півріччі експорт товарів і послуг склав 27616,0 млн доларів, що на 7,1% менше порівняно з I 

півріччям 2019 року, імпорт - 26546,9 млн доларів, що на 14,5% менше. Позитивне сальдо 

склало 1069,1 млн доларів (у I півріччі 2019 року негативне - 1691,3 млн доларів). 

Таким чином, Україна повернула позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу вперше за 

довгий час. 

Нагадаємо, за даними митної статистики, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-липні 2020 

року склав 55,480 млрд доларів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року 

(61,760 млрд доларів). 
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Зазначимо, за даними НБУ, в липні 2020 року ситуація на світових товарних та фінансових 

ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-ukrepil-status-krupneyshego-torgovogo-

1597411391.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-ukrepil-status-krupneyshego-torgovogo-1597411391.html?fbclid=IwAR1FyOwKTwFWN-jA3dQtSC-Ub2lonuh9mI-GiV6dMuW9Q68k2-Ze7t00nvE
https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-ukrepil-status-krupneyshego-torgovogo-1597411391.html?fbclid=IwAR1FyOwKTwFWN-jA3dQtSC-Ub2lonuh9mI-GiV6dMuW9Q68k2-Ze7t00nvE


 

19 

 

      

КИТАЙ – США 
 

Китай вводить санкції проти чотирьох сенаторів США 

10.08.2020 |16:24| Укрінформ 

Китайська влада заявила про запровадження санкцій проти 11 громадян США, включно з 4 

сенаторами та 1 конгресменом, у відповідь на аналогічні заходи, вжиті Вашингтоном у 

п’ятницю. 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Time. 

Під санкції потрапляють сенатори Марко Рубіо, Тед Круз, Том Коттон і Пет Тумі, а також 

конгресмен Кріс Сміт, виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот, президент 

Національного фонду за демократію Карл Гершман і президент Freedom House Майкл 

Абрамовіц. 

Цю інформація офіційно підтвердив представник міністерства закордонних справ КНР Чжао 

Ліцзяні на брифінгу в Пекіні в понеділок. 

Посадовець не уточнив, які саме заходи застосовуватимуться проти згаданих осіб. 

Зазначається, що ці санкції вводяться у відповідь на аналогічні, введені американською владою 

проти китайської сторони цієї п'ятниці. 

Як відомо, 7 серпня у США заявили, що накладають санкції на 11 китайських чиновників і їхніх 

союзників в Гонконзі, включаючи главу гонконгської адміністрації Керрі Лам, за їхню роль в 

обмеженні політичних свобод в колишній британській колонії. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3078783-kitaj-vvodit-sankcii-proti-cotiroh-

senatoriv-ssa.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай просить США відкрити біолабораторії для ЗМІ 

12.08.2020 |15:34| Міжнародне радіо Китаю 

Як заявив офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, Китай сподівається, що США зможуть 

відкрити для ЗМІ доступ на свою дослідницьку базу у Форт-Детріку, розкрити інформацію про 

більш ніж 200 біологічних лабораторій по всьому світу й запросити експертів ВООЗ для 

розслідування походження коронавірусу нового типу на території США. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3078783-kitaj-vvodit-sankcii-proti-cotiroh-senatoriv-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3078783-kitaj-vvodit-sankcii-proti-cotiroh-senatoriv-ssa.html
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Він зробив цю заяву на прес-брифінгу, відповідаючи на питання щодо інтерв'ю, яке дали 

телеканалу NBC керівники Уханьського інституту вірусології та Уханьського відділення Академії 

наук Китаю. Прес-секретар Держдепартаменту США Морган Ортагус заявила, що факти не були 

метою цих інтерв'ю. 

Чжао Ліцзянь зазначив, що його не здивували подібні коментарі, «оскільки ми знаємо, що 

окремі особи в США мають своєрідне уявлення про правду: поки брехня служить для нападок і 

наклепу щодо Китаю, вона вважається фактом». Він заявив, що китайські вчені ділилися своєю 

професійною думкою про адміністративну та дослідницьку роботу Уханьського інституту 

вірусології. «Це очевидний факт і не існує свідчень на користь того, що коронавірус має 

лабораторне походження», — зазначив Чжао Ліцзянь. 

«Ми дійсно сподіваємося, що США зможуть відкрити для ЗМІ доступ на свою дослідницьку базу 

у Форт-Детріку, розкрити інформацію про більш ніж 200 біологічних лабораторій по всьому світу 

та запросити експертів ВООЗ для розслідування походження коронавірусу нового типу на 

території США, щоб в американського народу та міжнародної спільноти з’явилась можливість 

дізнатися правду й отримати вичерпні пояснення», — додав чиновник. Чжао Ліцзянь заявив, що 

люди — пріоритет для Компартії, і що методи боротьби з епідемією, які обрав уряд Китаю, 

пройшли випробування часом. «Це становить разючий контраст з тим, як політичні сили США 

ставлять на перше місце політичні цілі». 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200812/524725.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

США можуть перекрити Китаю доступ до доларової системи розрахунків - ЗМІ 

13.08.2020 |15:48| УНІАН 

Китайські економісти наполягають на негайній інтернаціоналізації юаня. 

Китай заявив про те, що зростання напруги у відносинах Вашингтона і Пекіна може стати 

причиною для ескалації економічної війни. Про це повідомляє Reuters. 

Доступ до розрахунків в доларах  

Як пише агентство, китайські економісти в останні місяці публічно обговорюють найгірші 

сценарії, за яких Китай втратить доступ до розрахунків в доларах.  

Конфіскація вкладень в держборг  

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200812/524725.html
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США Висловлюються побоювання, що Вашингтон заморозить або конфіскує частину вкладень 

Китаю в держборг США. Ці побоювання призвели до нових закликів зміцнити глобальний вплив 

юаня, щоб зменшити залежність від долара.  

Удар по світовій економіці  

Аналітики вважають, що будь-яка спроба Вашингтона відрізати Китай від доларової системи 

може потрясти фінансові ринки та завдати шкоди світовій економіці. «Ми маємо подумки 

підготуватися до того, що Сполучені Штати виключать Китай з доларової системи розрахунків», 

- сказав економіст BOC International Гуань Тао.  

Джерело: https://www.unian.ua/economics/finance/ssha-kitay-mozhe-vtratiti-dostup-do-

valyutnih-rahunkiv-novini-ukrajina-11111525.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Власника TikTok зобов'язали продати всі активи в США за три місяці 

15.08.2020 |06:23| Дзеркало тижня 

Президент США зажадав позбутися активів в США власників TikTok. 

Власника TikTok зобов'язали продати всі активи в США за три місяці 

Компанія ByteDance, яка володіє сервісом TikTok, за три місяці повинна продати всі свої активи 

в США, вказує прес-служба Трампа. 

Свій указ президент США оголосив недавно. Відповідно до припису, ByteDance зобов'язана 

знищити за 90дней всі зібрані нею особисті дані користувачів. 

Також Трамп заборонив указом ByteDance покупку музичного сервісу musical.ly. У документі 

сказано, що це зроблено з міркувань національної безпеки. 

Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав укази, які забороняють американцям користуватися і 

мати справу з такими китайськими компаніями, як ByteDance і Tencent. Саме дані корпорації 

виступають власниками TikTok і месенджера Weсhat. «Будь-яка угода будь-якої особи», яка 

підпадає під юрисдикцію США, з зазначеними компаніями або їх «дочками» буде переслідувала 

за законом. 

Раніше материнська компанія ByteDance заявила, що розглядає можливість перенесення штаб-

квартири TikTok за кордон після повідомлення британських ЗМІ про те, що підрозділ може 

переїхати в Лондон. 

https://www.unian.ua/economics/finance/ssha-kitay-mozhe-vtratiti-dostup-do-valyutnih-rahunkiv-novini-ukrajina-11111525.html
https://www.unian.ua/economics/finance/ssha-kitay-mozhe-vtratiti-dostup-do-valyutnih-rahunkiv-novini-ukrajina-11111525.html
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Інвестиції TikTok в Ірландію в розмірі 420 мільйонів євро (499 мільйонів доларів) відбуваються 

на тлі ускладнень відносин між Китаєм і Заходом через розбіжності з кількох питань, від торгівлі 

і боротьби з коронавірусів до політичної ситуації в Гонконзі. 

Джерело: https://zn.ua/ukr/WORLD/vlasnika-tiktok-zobovjazali-prodati-vsi-aktivi-v-ssha-za-tri-

misjatsi.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

США готові укласти нову ядерну угоду з Росією без Китаю. Але КНР вважають загрозою, яку 

треба усунути «терміново» 

16.08.2020 |13:37| Hromadske 

США можуть погодитися на те, щоб спочатку укласти нову угоду з питань ядерних стратегічних 

озброєнь з Росією без Китаю. Водночас КНР вважають загрозою, яку треба усунути «терміново». 

Про це заявив спецпредставник США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі в 

телефонному інтерв'ю японському виданню «Ніккей», передає «Інтерфакс-Україна». 

Трохи контексту: у червні 2020 року почався перший раунд переговорів між Росією і США. Вони 

стосуються договорів про спільне роззброєння, зокрема і ядерного арсеналу. Йдеться, серед 

іншого, про договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-3, укладеного у 

2010 році. Його дія спливає в лютому 2021 року. Тоді ні про що конкретно не домовилися, але 

погодились продовжувати перемовини протягом літа. Новий раунд перемовин запланований 

на 17-18 серпня у Відні. 

Перед його початком Маршалл Біллінгслі заявив, що угоду можуть укласти спочатку з Росією, а 

вже потім з Китаєм. Раніше у США казали, що угоди хочуть підписати одночасно між трьома 

країнами. 

«Це, я думаю, дуже розумний підхід, особливо тому, що ми, можливо, зможемо домовитися з 

Росією про щось таке, що було б рамками, в які ми хотіли б, щоб увійшов і Китай», — сказав 

Біллінгслі 

Він вважає, що підписання нового договору про стратегічні наступальні озброєння з Росією 

стане методом тиску на Китай, що «є терміновою загрозою». 

«Наша концепція полягає в тому, що можна вести двосторонні переговори, як між США і Росією, 

так і між Сполученими Штатами і Китаєм, доти, поки ці переговори в кінцевому підсумку 

увійдуть в тристоронні рамки», — сказав дипломат. 

https://zn.ua/ukr/WORLD/vlasnika-tiktok-zobovjazali-prodati-vsi-aktivi-v-ssha-za-tri-misjatsi.html
https://zn.ua/ukr/WORLD/vlasnika-tiktok-zobovjazali-prodati-vsi-aktivi-v-ssha-za-tri-misjatsi.html
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Він зазначив, що Вашингтон має намір продовжити тиск на Пекін з метою залучення Китаю до 

переговорів. Водночас, керівник департаменту з контролю над озброєннями МЗС Китаю Фу 

Цун, заявив раніше, що «якщо США скажуть, що вони готові спуститися на китайський ядерний 

рівень, Китай буде радий взяти участь у переговорах вже наступного дня», додавши, що 

«насправді ми знаємо, що цього не станеться». 

Що за ядерна угода 

Дія попереднього Договору між РФ і США про заходи із подальшого скорочення й обмеження 

стратегічних наступальних озброєнь спливає у 2021 році, але має можливість продовження на 

іще 5 років. СНО-3, або New START підписали у 2010 році тодішні президенти Барак Обама і 

Дмитро Медведєв. 

Угода передбачає скорочення ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних 

балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і бомбардувальників — до 700 одиниць. 

Нова угода має охоплювати і російські системи, які ще перебувають у стадії розробки. Серед 

них, такі системи, як «Посейдон» (підводний дрон на ядерному паливі та з ядерним зарядом), 

балістичні ракети, що запускаються з повітря та інші. 

Що з ядерним озброєнням у світі 

Станом на початок 2019 року дев'ять країн: США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, 

Пакистан, Ізраїль та Північна Корея мали 13 865 ядерних боєголовок, за даними 

Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (SIPRI). 

Джерело: https://hromadske.ua/posts/ssha-gotovi-uklasti-novu-yadernu-ugodu-z-rosiyeyu-bez-

kitayu-ale-knr-vvazhayut-zagrozoyu-yaku-treba-usunuti-terminovo 

________________________________________________________________________________ 

 

 

США можуть заборонити Alibaba працювати на території країни 

16.08.2020 |14:23| УНІАН 

Трамп розглядає можливість заборони, проте остаточне рішення ще не прийнято. 

США можуть заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. У тому числі 

заборона може торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba. Про це під час прес-

конференції в Бедмінстері (штат Нью-Джерсі) заявив президент США Дональд Трамп. 

Відповідаючи на питання, чи планують США забороняти діяльність інших великих китайських 

технологічних компаній і, зокрема, Alibaba, Трамп підкреслив: «Так. Ми розглядаємо й інші 

варіанти».  

https://hromadske.ua/posts/ssha-gotovi-uklasti-novu-yadernu-ugodu-z-rosiyeyu-bez-kitayu-ale-knr-vvazhayut-zagrozoyu-yaku-treba-usunuti-terminovo
https://hromadske.ua/posts/ssha-gotovi-uklasti-novu-yadernu-ugodu-z-rosiyeyu-bez-kitayu-ale-knr-vvazhayut-zagrozoyu-yaku-treba-usunuti-terminovo
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Джерело: https://www.unian.ua/economics/telecom/ssha-i-kitay-tramp-mozhe-vvesti-zaboronu-

na-robotu-alibaba-novini-11114108.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.unian.ua/economics/telecom/ssha-i-kitay-tramp-mozhe-vvesti-zaboronu-na-robotu-alibaba-novini-11114108.html
https://www.unian.ua/economics/telecom/ssha-i-kitay-tramp-mozhe-vvesti-zaboronu-na-robotu-alibaba-novini-11114108.html
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Сербія розглядає можливість купівлі китайської ЗРК попри заяви США 

11.08.2020 |19:55| Європейська правда  

Сербія розглядає можливість покупки сучасної китайської системи протиповітряної оборони 

попри попередження США, що така угода може поставити під загрозу наміри балканської країни 

щодо членства в ЄС.  

Таку заяву у вівторок зробив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє «Європейська 

правда» з посиланням на агентство АР. 

Вучич сказав, що «ми думали, але ще не закупили» систему FK-3. Це експортна версія китайської 

зенітної ракетної системи середньої дальності HQ-22 останнього покоління. 

Сербія, яка зміцнює свої збройні сили в основному за рахунок російських літаків і бронетехніки, 

минулого місяця отримала 6 китайських ударних і розвідувальних безпілотників CH-92A. Так 

Сербія стала першою європейською країною, яка розгорнула китайські безпілотні літальні 

апарати. 

Посольство США в Белграді заявило, що «закупівля військового і оборонного устаткування - це 

суверенне рішення країн. Однак уряди повинні розуміти короткострокові і довгострокові ризики 

і втрати, пов'язані з веденням бізнесу з китайськими компаніями». 

«Вибір закупівель повинен відображати заявлену політичну мету Сербії - велику європейську 

інтеграцію», - йдеться в заяві посольства США.  

У відповідь на заяву Вучич сказав, що зенітна ракетна система FK-3 не входить в список санкцій 

США, і що покупка залежить тільки від фінансових умов угоди. 

«Ми приймемо рішення (щодо покупки) як вільна і суверенна країна», - сказав Вучич. 

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/11/7113089/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Більше меду ніж Україна до Європи постачає тільки Китай 

12.08.2020 |13:45| Українська аграрна конфедерація   

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/11/7113089/
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Наразі український ринок меду високо залежний від поставок в Європейський Союз, частка 

якого в загальному обсязі українського експорті сягає більш ніж 80%. Про це повідомила 

національна консультантка Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Анна 

Бурка. 

“Країни ЄС вважаються найбільшими у світі імпортерами меду. Близько 40% потреб споживачів 

в меді задовольняється за рахунок імпорту. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, в рамках якого почала 

функціонувати поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі, сприяло збільшенню країн-

покупців та нарощуванню об’ємів експорту українського меду, а відповідно і надходженню 

валютної виручки в країну. 

Так, вже за результатами 2016 року обсяги експорту збільшились на 42% в порівнянні з 2015. 

Позитивна тенденція продовжує зберігатись, в 2019 р – вже 45 тис. тонн”, – пише на своїй 

сторінці у Facebook Анна Бурка. 

“Вже через рік після підписання Угоди, кількість підприємств, що мали право поставляти мед на 

ринки Європейського союзу, зросла до 52, а вже на кінець 2019 року склала 72. 

Протягом дії ЗВТ українські компанії-експортери меду активно використовують можливості 

безмитних тарифних квот. Як основна, так і додаткова преференційна квота на мед 

використовувалась в перші дні місяця. 

Незважаючи на те, що на позаквотний об’єм діє імпортне мито в розмірі 17,3%, обсяги експорту 

українського меду продовжують збільшуватись. Поточний обсяг експорту в 7-8 разів перевищує 

щорічний обсяг загальної квоти, що підтверджує зацікавленість в українському медові зі 

сторони європейських партнерів”, – додає фахівець. 

“Крім того зросла і частка України в імпорті меду в країни ЄС, якщо в 2013 році вона складала 

лише 10%, то в 2019 – більше 20%. А відповідно, Україна стала 2 постачальником меду в Європу, 

поступившись лише Китаю. 

Очевидно, що поточний об’єм квоти не задовольняє як попит Європи , так і можливості 

української медової індустрії. Отже, наступні переговори Україна-ЄС мають бути націлені на 

збільшення як безмитної квоти, так і зниження митних тарифів. 

Як приклад, може бути використана модель співпраці між ЄС та Мексикою, для якої 

преференційна квота становить – 30 тис. т зі ставкою 8,6%”, – нагадала Анна Бурка. 

“Оновлення угоди про Асоціацію між ЄС та Україною в наступному році може надати новий 

поштовх для розвитку української медової індустрії та посилити позиції України на ринку ЄС та 

знизити залежність від поставок китайського меду, який наразі формує близько 40% від 
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сукупних поставок меду в цьому напрямку”, – додає національна консультантка Продовольчої 

та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). 

Джерело: http://agroconf.org/content/bilshe-medu-nizh-ukrayina-do-ievropi-postachaie-tilki-kitay 

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://agroconf.org/content/bilshe-medu-nizh-ukrayina-do-ievropi-postachaie-tilki-kitay
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АНАЛІТИКА 
 

Чому китайські фармацевти розводять в українському степу сайгаків 

10.08.2020 |15:19| Укрінформ 

Не вітряки треба будувати на залишках степів, а сайгаків розводити, - вважає директор 

заповідника «Асканія-Нова» 

У буферній зоні відомого на весь світ Біосферного заповідника «Асканія-Нова» працює перше в 

країні приватне підприємство-розплідник, де розводять сайгаків. Підприємство зареєстроване 

в Україні, а його власники – китайці, заробляють, зокрема, на тому, що продають роги померлих 

тварин у країни Сходу, де вони користуються величезним попитом у традиційній медицині. 

Треба сказати, що у світі популяція сайгаків скоротилася із двох із половиною мільйонів до 

трьохсот тисяч – їх винищили хвороби та люди. 

Наприкінці XIX ст. сайгаки зникли і з ковилових степів Таврії - останню тварину було забито біля 

села Преображенка за 43 км від Асканії-Нова. У 2002 році Міжнародним союзом охорони 

природи сайгаків віднесено до видів, що перебувають на межі зникнення. Сьогодні це рідкісний 

вид, який внесений до Додатку ІІ Вашингтонської конвенції (СІТЕС). Хоча, як кажуть фахівці, вид 

має потужний потенціал і його можна було б вилучити із цього списку, якби Росія вживала таких 

заходів, як це почав робити Казахстан. 

Кореспондентка Укрінформу з’ясовувала: що то за бізнес такий – розведення сайгаків, як до 

нього ставляться науковці, що займаються збереженням цих тварин і як українські вчені стали 

на захист сайгаків в окупованому Криму. 

 

Приватний інтерес 

Наш автобус рухається повільно: 

через огорожу з «електропастухом» 

розглядаємо сайгаків. Розмовляємо 

пошепки, бо здається, від кожного 

звуку сполохані тварини кинуться геть 

у степ. Їдемо тихенько, зупиняємося, 

телеоператори мають можливість 

зробити відео з цими дикими 

тваринами, яких мало хто бачив 

наживо. 
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Серед рослин здалеку сайгаків не так просто розгледіти – вони буквально зливаються з 

відновленим степом. Колись там було поле, покинуте фермерами. З часом, завдяки близькості 

до заповідного степу, природна рослинність відновилась. Тут пасуться і самці з розкішними 

рогами, і сайги з дитинчатами. Тварини мають великі носи, що висять над ротом. Ними сайгаки 

відфільтровують пил з повітря під час сухих літніх міграцій і прогрівають холодне зимове повітря, 

перш ніж воно досягне легенів. 

На воротах у розпліднику – металеві «сайгаки», табличка повідомляє, що ми потрапили на 

підприємство, яке належить фармацевтичній компанії «Шичжень Тан» - написи українською і 

китайською. Щоб зайти на територію проходимо через доріжки з деззасобом. 

«Наше підприємство в Україні працює з 2017 року. Розплідник почали будувати в 2018 році, в 

2019 році завезли перше стадо – 25 голів, які придбали в Біосферному заповіднику «Асканія-

Нова», потім ще докупляли. Зараз стадо налічує близько 200 голів. Мета – збереження і 

збільшення популяції сайгаків. Комерційна мета – продаж сайгаків у заповідники, для наукових 

цілей. Також ми продаємо частини тіл тварин, що померли – роги, кості, шкіру - у східні країни, 

там використовують цю сировину в медицині», - каже менеджер проєкту з розведення сайгаків 

фармацевтичної компанії Олександр Ткачук. Як пояснює менеджер, розплідник обладнаний 

відеонаглядом, встановлений електропастух, для тварин подається у поїлки вода. 

 

Займає розплідник сто 

гектарів. Зараз частину самців 

відділили від стада. Взагалі 

самці мають свій гарем сайг, 

вони їх агресивно захищають, 

беруть участь у смертельних 

боях. 

На журналістів сайгаки 

реагують несподівано спокійно 

- підходять до мікрофонів і, 

здається, позують перед 

камерами. Це дивує і гостей, і господарів. Розгадка ховається в тому (це вже мені розповіли у 

заповіднику «Асканія-Нова), що ці тварини пройшли спеціальне ручне вирощування спочатку в 

розпліднику біосферного заповідника. 

Стежать за тим, як утримуються тварини, працівники Чаплинського міжрайонного управління ГУ 

Держпродспоживслужби в Херсонській області. Як розповідає керівниця міжрайонного 

управління Тетяна Шершнєва, весь матеріал з померлих тварин, що йде на експорт, 
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досліджується регіональною лабораторією, а контроль за здоров’ям сайгаків здійснюють 

фахівці державної ветеринарної медицини. 

Наразі над тим, чи розвивати туристичний напрямок, на цьому підприємстві лише роздумують. 

Тому дивитися на тварин туристам можна, але здалеку, з дороги. 

 

«Асканія-нова»: мають власні технології 

А от де і працюють над збільшенням популяції сайгаків, і де чекають туристів – то в Біосферному 

заповіднику «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна. Тут почали відроджувати популяцію 

сайгаків із 1979 року. 

У біосферному заповіднику, на території Великого Чапельського поду в умовах, наближених до 

природних, утримуються табуни диких копитних із різних континентів. Тут протягом усього року 

напіввільно мешкають бізони, сайгаки, 

лань європейська, коні Пржевальського, 

туркменські кулани, благородні олені, 

кафрські буйволи. 

Кількість сайгаків у заповіднику в останні 

роки коливається від 500 до 700 особин, 

регулюють їх чисельність продажем, 

розповідає Укрінформу директор 

установи Віктор Гавриленко. 

«Так сталося, що в Україні ніхто крім 

заповідника «Асканія-Нова» сайгака до останнього часу не розводив. І не тільки в Україні, ми 

маємо точно абсолютний світовий пріоритет з його розведення. Наразі сайгак природно 

мешкає на території Росії, Казахстану, Монголії та Китаю. В Узбекистані, в основному, проходить 

тільки зимівля частини казахських популяцій», - розповідає директор заповідника. А колись 

сайгаки мешкали на території від Західної Європи аж майже до Маньчжурії. 
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Щоб зрозуміти, як швидко цей вид зник, досить вказати, що за часів СРСР в Росії і Казахстані 

була велика чисельність сайгаків (близько 2,2 млн цього виду на території Казахстану і 850 тисяч 

на території Росії). Зараз у Росії за оцінками науковців, на величезних площах є до 6 тисяч цих 

тварин, у Казахстані - 300 тисяч (тут  популяція почала зростати останнім часом, адже в 2009 

році цих тварин було там всього 60 тисяч). 

«Причина різкого зникнення цього виду в 80-х роках минулого століття – дуже велике зростання 

попиту на роги сайгака у Китаї. Там у народній медицині роги сайгака використовуються дуже 

широко, наскільки мені відомо, з них виготовляють 32 різноманітні препарати. І в Росії та 

Казахстані тоді винищили цей вид заради рогів, які контрабандою вивозили у Китай. Сьогодні у 

природі сайгаків найбільше на території Казахстану», - розповідає Гавриленко. 

 

Сайгаків треба повернути у степову Україну 

У той час, поки ми спілкувалися з Віктором Гавриленком, 40 сайгаків з біосферного заповідника 

якраз відправляли для нового приватного розплідника - на острів Папанін на Сиваші. 

Гавриленко каже, що коли відвантажують тварин з біосферного заповідника, забороняє 

здійснювати відеозйомку – у заповіднику мають власну відпрацьовану технологію переміщення 
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сайгаків. Цей вид не терпить закритого простору, але завдяки спеціальній підготовці тварин до 

перевезень, сайги спокійно, без стресу, перебігають замкнутими коридорами до вантажних 

кліток. Тому дивитися здалеку можна, а відеозйомку проводити – зась. 

Щодо приватного розплідника біля заповідника, то, каже, була з цим ціла історія. Як виявилось, 

власники підприємства планували вирощувати на цій землі, яку взяли в оренду у місцевої 

громади, горіхи. Проте з’ясували, що саме у буферній зоні не може бути ніякого зрошення, 

навіть краплинного. Відповідно, проєкт з горіховим садом відпав. А під час міжнародного 

інвестиційного форуму «Таврійські горизонти» китайські бізнесмени побачили фотовиставку 

біосферного заповідника, де були світлини з сайгаками і здивувалися: мовляв, а де це таке є? 

Виявилось, що по-сусідству з їх ділянкою. Так і з’явився замість горіхового саду розплідник. «У 

цей час ми пробували співпрацювати з Китаєм, планували відправляти туди сайгаків. Але між 

нашими країнами тоді не було угоди про звіроторгівлю. І підготовлених до продажу тваринок 

відправили у розплідник, що відкрили біля нас. Це був перший крок», - розповідає директор 

заповідника. 

На його переконання, дуже 

добре, що наразі в Україні 

сайгаками займаються не 

лише у біосферному 

заповіднику, а й в інших, і ще - 

приватники, бо ризиків 

менше. Донедавна дуже 

переймався, що якби 

трапилося якесь епідемічне 

лихо, то популяція, 

зосереджена в одному місці, 

могла б загинути. 

«Ми почали продавати цей 

вид. Перш за все, ми дуже 

зацікавлені у реалізації 

сайгаків в Україні, тому що тримати їх в одному місці – просто небезпечно. Ми закликали досить 

часто людей, хто мав степові простори: шановні, відгородіть певні території (але це повинні бути 

території не менші, ніж сто гектарів) для того, щоб вид міг розмножуватися – це можуть бути 

колишні полігони, залишки степів у балках, байраках у всіх південних областях України (Одеська, 

Херсонська, Миколаївська, Запорізька)», - каже Гавриленко. 

Степ без копитних – не степ. Він повинен «випасатися» отакими дикими тваринами, які можуть 

пастися розсіяно. Гавриленко каже, що сайгаки у степах, на відміну від овець, наприклад, не 

лишають після себе чорну землю. «У них міграція розсіяна, латинню назва сайгаків - Saiga 



 

33 

 

      

tatarica, бо вони рухаються, як колись татарська орда, йдуть розсіяно і випасають широку смугу», 

- розповідає вчений. 

Що стосується біосферного заповідника, то тут вбачають свою роль саме у збереженні, 

розведенні, вивченні диких тварин і в тому, щоб продавати їх, тим самим ще й регулюючи 

популяцію на території заповідника, бо тут, як у всіх інших заповідниках України полювання 

заборонено. Так заповідник чинить і з іншими копитними тваринами. Наразі є черга з 

мисливських господарств, які купують у біосферного заповідника муфлона, благородного 

оленя, бізонів, лань європейську. 

«У нас 75 осередків вільної реакліматизації тварин, які пішли з «Асканія-Нова». Це нормальний 

шлях…», - каже він. І нагадує, як саме з біосферного заповідника повернули коня 

Пржевальського у дику природу Монголії. Потрапив він на Херсонщину завдяки засновнику 

заповідника Фрідріху Фальц-Фейну. Власне, саме тому, що свого часу в Асканії-Нова створили 

популяцію, кінь Пржевальського вцілів як вид, бо ж у природі він зник у 60-х роках XX століття. 

А перший проєкт з повернення коня Пржевальського в Монголію завершував саме Віктор 

Гавриленко, чим дуже пишається. 

Зараз сайгаки обживаються у Вільховій балці в Харківській області, там уже отримали приплід. 

Чернігівська область має десять особин - це поки ще демонстрація, не розведення.  

У цьому році сайгаків відправлять на Одещину. У 2012 році почали реалізацію проєкту в АР Крим 

– у Національному природному парку «Чарівна гавань». 

«Початок у Криму був дуже успішний, ми не знаємо, які остаточні результати на даний час зі 

зрозумілих причин. Але вид уже на другий рік давав приплід», - розповідає Гавриленко. Він сам 

обирав на півострові місце для розплідника і по-доброму заздрив кримчанам: для тварин там 

ідеальні природні умови (пересічена місцевість, у різний час зріють трави, захищена від вітру 

ділянка). Вже після того, як Крим окупували, довелося звертатися до російських науковців, щоб 

стали на захист «Чарівної гавані». Бо окупаційна влада ніяк не могла зрозуміти, чому у Криму 

утримують без їх дозволу вид тварин, що охороняється в Росії. «Попросив московських колег 

пояснити «дуже розумним», що на півострів сайгак потрапив з материкової України у часи, поки 

Росія Крим у нас не відтяпала, і що сайгаки наші там мають повне право мешкати», - розповідає 

Гавриленко. 

Він каже, що вирощування сайгаків – дуже цікавий бізнес. І набагато вигідніше тримати у степах 

на півдні України сайгаків та продавати у Китай їх роги, ніж орієнтуватися на будівництво на тих 

же ділянках вітряків – бо «зелену» енергетику ще ж і дотують з бюджету, руйнуючи при цьому 

залишки степів. А потреба Китаю у рогах сайгаків - 8 тонн на рік. Тому ринок на сьогодні, можна 

сказати, величезний. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3016993-sajgakiv-z-askanii-povernuli-na-polissa-de-ih-ne-bulo-sotni-rokiv.html
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«Сайгакам не можна роги 

спилювати. Ми, наприклад, 

експортували тільки деривати 

тварин, які загинули своєю смертю. 

Це черепи з рогами, шкури для 

чучел, виручені кошти досить 

сильно підтримували наш бюджет 

два роки. Свого часу казахи навіть 

розкопували могильники на місцях 

масового мору сайги під час 

ожеледиці, щоб діставати звідти 

роги», - пояснює Гавриленко. 

Прикладом для українців може 

слугувати історія з бізонами у Північній Америці, популяції яких були винищені, а чисельність 

скоротилася з 60 мільйонів до 850 особин (станом на 1872 рік). Але зараз, завдяки вжитим 

послідовним заходам з їх збереження, чисельність цього виду у Канаді і США становить близько 

340 тисяч. Тепер бізонів розводять і на фермах. На думку Гавриленка, для півдня України 

розведення сайгаків із подальшою реалізацією за кордон – дуже перспективний напрямок 

тваринництва. Бо то і для бюджету буде цікаво, і для громад, і для бізнесу, і для збереження 

виду та степових екосистем. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3077487-comu-kitajski-farmacevti-rozvodat-v-

ukrainskomu-stepu-sajgakiv.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайська економічна модель. Не варто недооцінювати новий державний капіталізм, який 

винаходить Сі Цзіньпін 

13.08.2020 |09:00| The Economist 

У китайського лідера є новий економічний порядок денний 

Протистояння Америки з Китаєм небезпечно наростає. За минулий тиждень Білий дім оголосив, 

що може заборонити мережі TikTok і WeChat (дві китайські програми), ввів санкції на лідерів 

Гонконгу та направив члена кабінету до Тайваню. Таке посилення тиску частково відображає 

виборчі позиції: жорсткість щодо Китаю є ключовою опорою кампанії президента Дональда 

Трампа.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3077487-comu-kitajski-farmacevti-rozvodat-v-ukrainskomu-stepu-sajgakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3077487-comu-kitajski-farmacevti-rozvodat-v-ukrainskomu-stepu-sajgakiv.html
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Це частково ідеологічно, підкреслюючи актуальність, яку прихиляють члени адміністрації до 

відштовхування на всіх фронтах все більш напористого Китаю. Але це також відображає 

припущення, яке підкріплювало ставлення адміністрації Трампа до Китаю з початком 

торговельної війни: такий підхід дасть результати, оскільки стероїдний державний капіталізм 

Китаю слабший, ніж виглядає. 

Логіка заманливо проста. Так, Китай досяг зростання, але лише спираючись на нестійку формулу 

боргу, субсидій, кронізму та крадіжок інтелектуальної власності. Засоби масової інформації 

достатньо сильні, і їх дії можуть змусити лідерів піти на поступки і, врешті-решт, лібералізувати 

свою систему під керівництвом держави. Як стверджує державний секретар Майк Помпео, 

«волелюбні країни світу повинні спонукати Китай до змін». 

Продовження новини за посиланням: https://www.economist.com/leaders/2020/08/13/xi-

jinping-is-reinventing-state-capitalism-dont-underestimate-it  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Сі Цзіньпін намагається переробити китайську економіку 

15.08.2020 |09:00| The Economist 

Партійний контроль все більш тісно змішується з ринковими механізмами 

В минулому році компанія «Zotye», виробник автомобілів, «використовував» зміни для 

подолання слабких продажів, а компанія «Wuliangye», дистилятор, для поліпшення якості своєї 

«baijiu». Це допомогло банку «Чжешан» оцифрувати свої операції та стимулювати розвиток 

енергозберігаючих технологій в Національній ядерній енергетиці Китаю.  

«Думка Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайськими характеристиками для нової епохи» - це, 

ґрунтуючись на щорічних звітах цих компаній, цілком панацея ділової практики. 

Час, коли приватні китайські компанії відмовлялися від посилань на комуністичну партію, 

минув. За підрахунками The Economist, майже 400 з 3900 компаній, що котирувалися на біржах 

материкового Китаю, віддали шану комуністичній партії та її лідеру у своїх щорічних звітах. 

Посилання як державних фірм, так і їхніх партнерів у приватному секторі на вказівки пана Сi 

збільшилися більш ніж у 20 разів з 2017 року. 

Джерело та продовження статті: https://www.economist.com/briefing/2020/08/15/xi-jinping-is-

trying-to-remake-the-chinese-economy  

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.economist.com/leaders/2020/08/13/xi-jinping-is-reinventing-state-capitalism-dont-underestimate-it
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ІНТЕРВ’Ю 
 

Ексклюзивне інтерв'ю Ван Ї Інформаційному агентству Сіньхуа щодо китайсько-американських 

відносин 

09.08.2020 |12:05| Посольство КНР в Україні 

5-го серпня 2020 р. Член Держради, Міністр закордонних справ КНР Ван Ї дав ексклюзивне 

інтерв'ю інформагентству Сіньхуа, присвячене китайсько-американським відносинам. Він 

докладно розповів про позиції, погляди і пропозиції Китаю щодо деяких поточних питань й 

проблем китайсько-американських відносин, а також шляхів розвитку китайсько-

американських відносин. Нижче наводиться повний текст інтерв'ю: 

1. «Висловлювання про провал політики взаємодії з Китаєм» - це незнання історичного процесу. 

ІА Сіньхуа: Днями у Каліфорнійській бібліотеці ім. Річарда Ніксона держсекретар США Майкл 

Помпео виступив з промовою, заявивши, що політика взаємодії з Китаєм, що проводилась при 

президенті Річарді Ніксоні та наступних адміністраціях США, не досягла намічених цілей та 

зазнала краху. Багато хто в США різко критикують риторику Помпео, вважаючи, що без 

висунення чіткого й можливого для реалізації курсу його виступ – не більше ніж «ідеологічні 

гарчання». Як ви б це прокоментували? 

Ван Ї: Ствердження так званого «краху політики взаємодії з Китаєм» – лише черговий прояв 

мислення холодної війни, тотально ігнорує результати, досягнуті у китайсько-американських 

відносинах за минулі десятиліття. Це незнання історії тп неповаги до народів Китаю та США. 

Звісно, що поширення такого «політичного вірусу» ставиться під сумнів й осуд зі сторони 

американського народу та міжнародної спільноти. 

40 з гаком років тому, історичне рукостискання лідерів Китаю і США через великі простори 

Тихого океану стало можливим завдяки тому, що обидві сторони проявляли взаємну повагу й 

були готові порозумітися, відкинувши убік ідеологічні розбіжності. Під час першого візиту 

президента США Р. Ніксона до Китаю у 1972 році прем'єр Чжоу Еньлай підкреслив, що Пекін і 

Вашингтон повинні розібратися в чинних розбіжностях і прагнути до пошуку точок зіткнення, 

щоб розвивати двосторонні відносини на новому старті. Президент Р. Ніксон зі свого боку 

зазначив, що, попри колосальні розбіжності, дві країни об'єднуються загальними інтересами, 

які набагато більш суттєві. В опублікованому «Шанхайському комюніке» за підсумками візиту 

зафіксовані домовленості про готовність Пекін і Вашингтона поважати один одного і прагнути 

до єдності, попри розбіжності. 

Історія доводить, що Китай і США зробили абсолютно правильний вибір. За понад 40 років з дня 

встановлення дипломатичних відносин у результаті спільних зусиль кількох поколінь, 



 

37 

 

      

китайсько-американські відносини стали одними з найбільш взаємопов'язаних міждержавних 

відносин у світі з найширшими сферами співпраці й найбільш великими спільними інтересами. 

На Китай та США припадає понад однієї третини світової економіки, внесок двох країн у 

зростання глобального господарства перевищив 50%. За 40 з гаком років товарообіг між Китаєм 

і США виріс більш ніж у 250 разів і становить одну п'яту світової торгівлі. Загальний обсяг 

перехресних інвестицій двох країн мало не досяг 240 млрд доларів. Взаємні відвідування 

громадян Китаю і США щорічно складають 5 млн людино-разів. Обидві країни несуть важливу 

відповідальність за майже всі глобальні питання, що стосуються світу й розвитку на планеті. Всі 

ці факти не підлягають запереченню, тим більше ніхто не має сил це зробити. 

40 з лишком років, сьогодні Китай і США залишаються різними з точки зору соціального ладу і 

багатьох інших аспектів. Така відмінність не заважала та не повинна заважати мирному 

співіснуванню й взаємовигідному співробітництву між двома країнами як зараз, так і в 

майбутньому. Для Китаю і США немає потреби й можливості змінювати один одного, навпаки, 

обидві країни повинні поважати власний вибір народу іншої сторони. Грандіозні досягнення 

Китаю за останні десятиліття показують, що шлях соціалізму з китайською специфікою підходить 

Китаю, користується найбільш широкою й твердою підтримкою китайського народу, приносить 

користь всім країнам світу та їх народам, у тому числі США. Китай продовжить прагнути до 

розвитку й прогресу, щоб задовільнити бажання свого народу і зробити новий внесок у 

розвиток людства. Той, хто зважиться перешкоджати або зірвати цей процес, сам напроситься 

на неприємності. 

2. Китай і США повинні сприяти розвитку двосторонніх відносин за допомогою співпраці, а не 

ворожнечі. 

ІА Сіньхуа: Останнім часом у США не вщухає галас про те, що китайсько-американські відносини 

протягом довгого часу вибудовуються не на справедливій та взаємній основі, і це невигідно для 

американської сторони, тим більше США свого часу допомогли Китаю у будівництві країни. Чи 

відповідає це дійсності? 

Ван Ї: Співпраця між Китаєм і США ніколи не означає милість однієї сторони іншій, або 

відібрання однією стороною в іншої. Зі співпраці обидві сторони взяли чимало корисного, так 

що не буває «кому вигідно» чи «кому невигідно». 

Протягом довгих років у результаті взаємодоповнюючого й взаємовигідного співробітництва 

інтереси Китаю і США глибоко інтегровані. Без відкритої співпраці з Америкою та іншими 

країнами був би неможливий динамічний розвиток Китаю. Водночас розвиток Китаю надає 

імпульс зростання та величезний ринок для економіки США. Згідно зі статистикою, китайсько-

американська торгівля підтримує близько 2,6 млн робочих місць в США, дозволяє кожній 

американській родині щорічно економити 850 доларів у витратах. В цілому понад 70 тис. 

американських компаній інвестують і працюють в Китаї, їх виторг оцінюється у 700 млрд доларів 
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США, серед них 97% компаній є прибутковими. Навіть на тлі торговельних суперечок і пандемії 

переважна більшість американських компаній хочуть залишатися в Китаї, щобільше, мають 

намір збільшити інвестиції у нашу країну. Згідно з думкою деяких людей, якби співпраця Китаю 

і США не була справедливою та взаємною, як могла б вона існувати протягом кількох 

десятиліть? Чим пояснити, що китайсько-американські відносини набули сьогоднішньої широти 

та глибини? 

Звісно, що у міру того, як глобалізація та вільна торгівля приносять дивіденди розвитку, 

неминучі якісь сперечання чи проблеми в економічних структурах і розподілі інтересів між 

країнами. Для їх вирішення потрібно реформування, а не те, як то кажуть, «сам захворів, але 

вимагає від інших приймати таблетки». Спроби перекласти свою провину на інших і вирішити 

проблеми шляхом розриву зв'язків ведуть в нікуди, у кінцевому підсумку тільки нашкодять 

компаніям і народу самих США. 

У сучасному світі у результаті глобалізації глибоко переплетені інтереси всіх країн світу. Ми 

завжди усвідослюємо, що розвиток Китаю та розвиток США не суперечать один одному. Обидві 

сторони цілком можуть допомагати й доповнювати один одного на шляху загального 

процвітання. Сьогодні на тлі серйозного удару пандемії по світовій економіці Китай і США як 

найбільші економіки світу покликані просувати двосторонні відносини на основі рівноправності 

та взаємної вигоди, шляхом співпраці замість роз'єднання, взяти на себе належну 

відповідальність перед світовою спільнотою. 

3. Китай рішуче виступає проти штучного створення так званої «нової холодної війни». 

ІА Сіньхуа: Останнім часом США дозволили собі цілий ряд негативних дій для підриву 

двосторонніх культурно-гуманітарних зв'язків з Китаєм, включаючи недружню поведінку щодо 

китайських студентів, перешкода нормальним науково-дослідним контактам, утиск китайських 

ЗМІ і т.п. На думку багатьох, у США знову з'явилися примари маккартизму. Як ви вважаєте, чи 

дійсно Китай і США потраплять у «нову холодну війну»? 

Ван Ї: У цей час китайсько-американські відносини зазнають найсуворішого періоду з моменту 

встановлення дипломатичних відносин. Обмін та співробітництво в усіх без винятку сферах 

піддаються серйозним перешкодам. Це в першу чергу продиктовано тим, що деякі політичні 

сили всередині США, упереджено й вороже налаштовані щодо Китаю, використовують свою 

владу, щоб фабрикувати брехню про Китай, під вигаданими приводами перешкодити 

нормальним контактам між Китаєм і США. Таким чином, вони намагаються воскресити примари 

маккартизму, зірвати двосторонні зв'язки й посіяти чвари між народами двох країн, тим самим 

розхитати фундамент взаємодовіри та знову втягнути дві країни у конфлікти й протистояння, а 

весь світ – у безодню потрясінь та розколу. 

Китай ніяк не дозволить цим підступним задумам домогтися свого. Ми категорично проти 

штучного розв'язання так званої «нової холодної війни», оскільки вона ніяк не відповідає 
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корінним інтересам народів Китаю та США, тим більше йде всеперед зі світовою тенденцією 

розвитку й прогресу. Холодна війна принесла народам світу стільки ран і страждань, що ніяк не 

можна дозволити її повторення. Тільки спільне прагнення до миру й розвитку відповідає 

загальним сподіванням країн світу. Той, хто намагається провокувати «нову холодну війну» в 21 

столітті, протиставить себе історичному тренду, стане найбільшою деструктивною силою для 

міжнародного співробітництва та неодмінно буде прицвяхований до ганебного стовпа історії. 

Сьогоднішній Китай – це не колишній СРСР. Тим більше, ми не маємо наміру стати «другою 

Америкою». Китай ніколи не експортував ідеологію, ні разу не втручався у внутрішні справи 

інших країн. Як найбільша країна, що розвивається та постійний член Ради Безпеки ООН, Китай 

буде неухильно йти шляхом мирного розвитку, непохитно проводити взаємовигідну й відкриту 

стратегію, постійно просувати мир у всьому світі, робити внесок у глобальний розвиток і 

захищати міжнародний порядок. 

4. Китай буде холоднокровно й раціонально протистояти ударам і нетерплячості американської 

сторони. 

ІА Сіньхуа: Видно, що нинішня адміністрація США байдуже ставиться до діалогу з Китаєм, 

посилаючись на його «марність». Тим більше, на днях Помпео заявив про необхідність «не 

довіряти й перевіряти» Китай. Які ваші коментарі? 

Ван Ї: У сучасних міжнародних відносинах діалог є розумним вибором для зняття розбіжностей 

та вірним шляхом до формування взаємодовіри. За діалог замість конфронтації виступає не 

тільки Китай, а й абсолютна більшість країн світу. Цілком природно, що Китай і США як дві великі 

країни з різними соціальними строями й культурно-історичними особливостями мають власні 

інтереси й заклопотаності. Важливо, що ніколи не можна в односторонньому порядку 

відмовитися від діалогу та допустити домінування розбіжностей, прорахунків або конфронтації 

у двосторонніх відносинах. 

Китай – велика відповідальна країна, завжди готова з відритою душею вести з США відвертий 

та ефективний діалог, проте тверезо та розумно відповість на їх істерику й манію. Ми 

налаштовані у будь-який час перезапустити механізми діалогу з Вашингтоном на різних рівнях і 

у різних сферах для обговорення будь-яких питань. Нами запропоновано розробити три 

переліки щодо співробітництва, діалогу й контролю розбіжностей, визначити дорожню карту 

для подальших контактів. Наша мета тільки одна – спонукати США утриматися від зарозумілості 

й забобонів, пом'якшити напруженість шляхом рівноправного та конструктивного діалогу, 

повернутися у правильне русло взаємної поваги та взаємовигідного співробітництва замість 

конфліктів і протистояння. Тільки такий підхід відповідає загальним інтересам народів двох 

країн і загальним сподіванням міжнародної спільноти. 

5. Грубе втручання у справи Сянгану – це і є порушення принципу «одна країна, дві системи». 
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ІА Сіньхуа: Останнім часом питання Сянгану гостро стоїть у китайсько-американських 

відносинах. Вашингтон, стверджуючи, що прийняття Закону про забезпечення національної 

безпеки в Сянгані означає відмову Пекіна від політики «одна країна – дві системи», ввів цілий 

ряд санкцій щодо Сянгану. Чи очікуються більш негативні кроки США щодо сянганського 

питання? 

Ван Ї: Сянган – частина китайської території, і справи Сянгану – суто внутрішні справи Китаю. 

Невтручання у внутрішні справи входить до засадничих положень і принципів міжнародних 

відносин. Жодна країна не допустить довільного посягання інших країн на свій суверенітет і 

територіальну цілісність. На полях недавньої сесії Ради ООН з прав людини більш ніж 70 держав 

виступили на підтримку законної позиції Китаю, засудили спроби використовувати питання 

Сянгану для втручання у внутрішні справи нашої країни. Це цілком одноголосна та справедлива 

позиція міжнародної спільноти. 

Законодавство щодо забезпечення національної безпеки як каркас, на якому тримається 

держава, є загальноприйнятою правовою практикою у світі. Ухвалення Закону про 

забезпечення національної безпеки в Сянгані дозволило заповнити довго присутні в цьому 

спеціальному адміністративному районі правові прогалини, забезпечити стійку реалізацію 

курсу «Одна країна – дві системи» у правовому руслі, сприяти гарантуванню довгострокової 

безпеки й процвітання Сянгану. Мільйони сянганських жителів добровільно поставили підписи 

в підтримку Закону про забезпечення національної безпеки в Сянгані, що свідчить про 

підтримку населення і їх прагненні до мирного й спокійного життя, підтверджує необхідність 

прийняття Закону. 

«Одна країна – дві системи» як встановлена політика Китаю, її успішна й стійка реалізація 

неможлива без великої підтримки китайського материка, без більш досконалого правового 

середовища, солідарності та наполегливої праці жителів Сянгана. Ті риторики і вчинки за 

втручання у справи Сянгану підривають здорове функціонування курсу «Одна країна – дві 

системи», безсумнівно, отримають рішучу відсіч від китайського народу, зокрема сянганських 

співвітчизників. 

6. Розв’язання «дипломатичної війни» показує, що США не вистачає впевненості в собі. 

ІА Сіньхуа: Днями США закрили генеральне консульство Китаю у Х'юстоні, назвавши його нібито 

«центром шпигунства й крадіжки інтелектуальної власності». У відповідь Китай закрив 

генконсульство США в м. Ченду. Чи є у Вас побоювання, що можлива спіральна ескалація 

«дипломатичної війни» між КНР і США? 

Ван Ї: Генеральне консульство Китаю у Х'юстоні – перше генконсульство, створене Китаєм в США 

після встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, завжди було важливим 

символом китайсько-американської дружби. За більш ніж 40 років генконсульство Китаю в 

Х'юстоні зіграло істотну роль у зміцненні дружби й співробітництва між народами двох країн. 
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Навіть під час пандемії, незважаючи на всілякі труднощі, генконсульство активно працювало 

для наведення моста між Китаєм і південними регіонами США щодо спільної боротьби з 

епідемією. Закриття такого генконсульства, що має важливе історичне та реальне значення – це 

не що інше, як закриття вікна для взаєморозуміння й зближення народів двох країн, завдає 

шкоди нормальному розвитку китайсько-американських відносин і народної дружби. Більш 

того, перераховані американцями приводи – цілком вигадані й голослівні, ніяк не можуть бути 

виправдані та не витримають жодної перевірки. 

У відповідь на нерозсудливість й безчинство США Китай не буде сидіти склавши руки. Ми 

зробили справедливі, розумні й законні контрзаходи, які повністю відповідають нормам 

дипломатичної практики. У Китаю немає ні бажання, ні інтересу вести якусь «дипломатичну 

війну» з США, бо вона призведе лише до більшої шкоди інтересам народів двох країн. Тим 

більше, розв'язання «дипломатичної війни» ніяк не підтверджує могутність самих США, а тільки 

показує, наскільки їм не вистачає впевненості в собі. Якщо США вдадуться до подальших 

помилок стосовно Китаю, то нам нічого не залишиться, окрім як чинити опір до кінця. 

7. У США немає права формувати «Clean Networks». 

ІА Сіньхуа: США розпочали всебічну блокаду і тиск на компанію Huawei, відкрито заявляють про 

готовність створити зі своїми послідовниками «Clean Networks». Багато хто стверджує, що дії 

США насправді виявляють їх внутрішнє хвилювання й паніку. Які ваші коментарі? 

Ван Ї: США без будь-яких доказів щосили витісняють одну китайську приватну компанію по 

всьому світу, що вважається класичним прикладом політики цькування. Всім очевидно, що мета 

Вашингтону полягає у збереженні науково-технічної монополії та позбавлення інших країн 

законних прав на розвиток. Така нічим не прикрита американська гегемонія не тільки порушує 

чесні правила міжнародної торгівлі, а й обмежує свободу глобального ринкового клімату. Хочу 

ще раз підкреслити, що Huawei та багато інших, які потрапили у список американських 

односторонніх санкцій китайські компанії ні в чому не винні, їх технологія та продукція є 

безпечними і ніколи не створювали загрозу чи шкода будь-якій країні. А такі скандали, як 

проєкти «Призма» і «Ешелон», мають справу тільки з США. Їх злочини, такі як підслуховування 

та стеження за всім світом, вже ні для кого не секрет. США навряд чи мають права створити 

якийсь «Clean Networks», адже вони самі по собі повні плям ганьби. 

У цей час прискореними темпами просувається новий виток науково-технічної революції на чолі 

з інформатизацією. Китай буде як і раніше з усіма країнами світу докладати зусилля для 

формування чесного, справедливого, відкритого та недискримінаційного бізнес-клімату, 

просувати міжнародне співробітництво та обміни у науково-технічній сфері, щоб безпечна, 

надійна й якісна інформаційна технологія надала новий імпульс пожвавленню глобальної 

економіки й підвищенню добробуту народів усіх країн світу. Сподіваємося, що США 

відмовляться від вузькокорисливих підходів і знову повернуться у русло відкритості та співпраці. 
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8. Рекомендуємо США відмовитися від приреченої на провал політики втручання. 

ІА Сіньхуа: Останнім часом Комуністична партія Китаю піддається інтенсивним нападкам з боку 

окремих політиканів США, котрі всіляко намагаються вбити клин між КПК і китайським народом. 

Які мотиви, на вашу думку, стоять за діями американської сторони, коли пройшов 41 рік з 

моменту встановлення дипломатичних відносин між КНР і США? 

Ван Ї: У США завжди існує політична сила, яка намагається відкидати керівництво КПК і шлях 

соціалізму з китайською специфікою, має на меті стримати і дестабілізувати Китай. 

2021 рік пройде під знаком 100-річчя утворення Компартії Китаю. Озираючись на минулий 

столітній шлях, можна прийти до такого висновку: Завдяки КПК, китайський народ остаточно 

позбувся долі «колонізованих і поневолених», домігся національного визволення і 

незалежності у повному розумінні цих слів; Під керівництвом КПК, китайський народ встав на 

шлях соціалізму з китайською специфікою, перетворив Китай з бідної країни на другу економіку 

світу; Завдяки керівництву КПК, нам вдалося за 40 років збільшити ВВП на душу населення від 

менше ніж 200 доларів до більше ніж 10 тис. доларів, при цьому понад 800 млн осіб остаточно 

позбулися злиднів. Китайський народ, зробивши велику боротьбу під керівництвом КПК, вписав 

величну главу в літопис модернізації людства. 

Практика є єдиним критерієм істини. Найбільшу об'єктивну оцінку минулого дає тільки народ. 

Китайський народ як ніхто інший має право оцінити ефективність соціального ладу своєї країни. 

Як показує результат досліджень, що проводились в Китаї 13 років Гарвардським інститутом 

державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді, рівень задоволеності китайського народу урядом 

КНР під керівництвом Компартією досягає 93%. Крім цього, згідно з іншими соцопитуваннями, 

проведеними в останні роки міжнародними структурами, рівень довіри громадян Китаю до 

уряду перевищує 90%. Компартія і народ Китаю взаємопов'язані як риба і вода, як земля і 

насіння. Спроби підірвати кровні зв'язки і посіяти розбрат між КПК і китайським народом 

розцінюються нічим іншим, як протиставити себе 1,4-мільярдному китайському народу. 

Ми сповнені впевненості у соціалізмі з китайською специфікою, при цьому поважаємо право 

народів усіх країн світу на самостійний вибір шляху розвитку. Ми не зацікавлені ні в конкуренції 

за моделлю розвитку, ні в ідеологічній конфронтації з якою б то не було країною. Сподіваємося, 

що США проявлять повагу до соціального ладу Китаю і вибору китайського народу, відкинуть в 

сторону інтервенціонізм, приречений на провал. Як сказав Голова Сі Цзіньпін, ми володіємо 

твердою рішучістю, наполегливою волею і сильною державною міццю у подоланні викликів, 

маємо достатню сміливість, здатність й мудрість в управлінні різних ризиків. Ніхто і ніяка країна 

неспроможна зупинити історичний процес великого відродження китайської нації. 

9. Проти розпалювання конфронтації й провокування розколу, за побудову Спільноти єдиної 

долі людства. 
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ІА Сіньхуа: Помпео невпинно проповідує створення «нового альянсу демократій» для протидії 

Китаю, примушуючи інші країни зробити вибір між т.зв. «свободою» і «авторитаризмом». Однак 

мало хто у міжнародній спільноті відгукнувся на його заклик. Як ви вважаєте, чи доб'ються свого 

задуми США? 

Ван Ї: Історія людства знає чимало спроб розпалювання конфронтації й провокування розколу, 

які в кінцевому підсумку зустрінуті з презирством і відкинуті. На сьогодні, у 21-му століття, знову 

доводиться стикатися з віджилими намірами опускати залізні завіси, спровокувати нові розколи 

і відтворити «стару пісню» про політичну ідентифікацію та блокову конфронтацію. Це не тільки 

явне нехтування до прогресу і мудрості людства, а й недоречна спроба повернути колесо історії 

назад, що йде всупереч з віянням часу і сподіванням більшості країн світу, не знайде ніякої 

підтримки. 

Китай, вирвавшись з гноблення імперіалізму і колоніалізму, завоював собі свободу. У 

Конституції КНР спочатку були закріплені свобода, демократія і верховенство закону, що 

являють собою найважливішу складову системи цінностей соціалізму з китайською специфікою. 

Ми прекрасно розуміємо, що свобода зовсім не означає вседозволеність, в її основі лежить 

науковість й раціональність, закон і порядок, а також міжнародні правила. Після спалаху 

коронавірусної інфекції китайські громадяни, надівши маски згідно виключно науково-

обгрунтованим рекомендаціям епідеміологів, піддалися нападам окремих американських 

політиканів, що виставляють даний підхід проявом «китайського авторитаризму і несвободи». 

Судячи з усього, вони самі заліпили собі ляпас. 

Китай з давніх часів виступає за мир і злагоду, переконуючись в тому, що розкол – це прелюдія 

до конфронтації, яка має небезпеку безладдя й бідності. Китайська сторона завжди виступає 

проти небезпечної практики розділити світ з ідеологічних міркувань. У зв'язку з цим ми активно 

просуваємо створення міжнародних відносин нового типу, заснованих на співпраці та взаємній 

вигоді, розвиваємо всебічну дружню взаємодію з усіма країнами, формуємо глобальну мережу 

партнерських відносин. Ініціатива Голови Сі Цзіньпіна про побудову спільноти єдиної долі якраз 

націлена на те, щоб різні країни, народи й цивілізації піднялися над розбіжностями в соціальних 

строях, відмовилися від мислення гри з нульовою сумою в інтересах загального процвітання. 

Китай буде докладати невтомні зусилля до прекрасного майбутнього всього людства. 

10. Політика однобічності й цькування – це реальний виклик сьогоднішнього світопорядку. 

ІА Сіньхуа: Помпео заявив, що Китай намагається встановлювати авторитарні режими у світі. 

Проте всім відомо, що саме США постійно розривають міжнародні договори і виходять з 

багатосторонніх об'єднань. У світі багато хто побоюється, що через це постраждає майбутній 

світоустрій. Яка ваша оцінка? 

Ван Ї: Сьогоднішній світопорядок і міжнародна система піддавалися реальному виклику, коли 

США як найпотужніша країна в світі поводиться виключно за принципом «Америка понад усе», 
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доводять до крайності політику однобічності й цькування, не скуплячись на відмову від своєї 

міжнародної відповідальності й багатосторонніх правил. Щобільше, Вашингтон у критичний 

момент міжнародної боротьби з пандемією кидає голослівні нападки на ВООЗ і виходить з неї. 

Число міжнародних договорів і угод, з яких США вийшли за чинної адміністрації, вже 

перевищило таке при всіх попередніх головах держави. Таким чином, США стали найбільшою 

деструктивною силою для чинного міжнародного порядку. 

Китай завжди стоїть на сторожі світового порядку і міжнародної системи. Протягом 70 років з 

моменту утворення Нового Китаю, ми жодного разу не провокували війни, тим більше не 

окупували хоч би п'яді чужої землі. Китай, закріпивши в своїй Конституції прихильність до 

мирного шляху розвитку, став першою країною в світі з такою урочистою обіцянкою. Ми будемо 

і надалі твердо йти шляхом мирного розвитку, ніколи не претендувати на гегемонію і експансію, 

назавжди залишатимемося надійним захисником миру в усьому світі. 

У цьому році відзначається 75-річчя перемоги у світовій антифашистській війні та утворення 

ООН. На основі отриманих хворобливих уроків історії вдалося забезпечити найтривалішу 

стабільність і процвітання в світі. Сьогодні ми ніяк не можемо допустити довільного порушення 

міжнародної системи і розколу міжнародної громадськості. Китай як перша країна, яка 

підписалася під Статутом ООН, бере участь майже у всіх міжнародних договорах і угодах, 

неухильно виконує свою належну відповідальність і взяті на себе зобов'язання. Зараз, коли доля 

й майбутнє світу переживають ключовий момент, ми будемо й надалі твердо відстоювати, та 

втілювати в життя багатосторонній підхід, з усією рішучістю підтримувати міжнародну систему 

під егідою ООН, непохитно просувати становлення багатополярного світу та демократизацію 

міжнародних відносин. 

11. Південно-Китайське море не може бути ареною міжнародної політики. 

ІА Сіньхуа: Останнім часом США явно нарощують втручання у справи Південно-Китайського 

моря (ЮКМ). Про це свідчать риторика Помпео про невизнання суверенних прав і інтересів 

Китаю в ЮКМ, військові навчання ВМС США в цьому регіоні за участю двох авіаносців, та 

інтенсивна розвідувальна діяльність американських військових літаків і кораблів поблизу цієї 

акваторії. Є думка, що наростають ризики провокації Вашингтоном непорозумінь і конфліктів в 

регіоні ЮКМ. На ваш погляд, чи може зберігатися спокій в цьому морі? 

Ван Ї: У ці дні американці не припиняють провокаційні дії в регіоні ЮКМ. По-перше, в порушення 

своєї багаторічної обіцянки не займати жодної позиції вони стали відкрито втручатися в 

територіальні й суверенні суперечки цього регіону. По-друге, США безперервно нарощують і 

брязкають військовою присутністю в ЮКМ, де тільки за перше півріччя цього року зафіксовано 

більше 2000 польотів американських літаків ВПС. По-третє, вони безцеремонно продовжують 

вбивати клини між Китаєм і країнами АСЕАН у спробах підірвати процес консультацій по 

«Кодексу поведінки сторін у ЮКМ». Мета Вашингтону полягає у тому, щоб дестабілізувати 
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ситуацію в цьому регіоні та втягнути регіональні країни на свою орбіту в інтересах внутрішньої 

політики та геополітичної стратегії Білого дому. Так що, всі країни регіону ЮКМ повинні бути 

більш пильними і не давати американцям довільно зіпсувати досягнення миру й розвитку, що 

дісталися нам не без зусиль. 

ЮКМ – це спільний дім для держав регіону, а зовсім не арена для міжнародної політичної 

боротьби. Завдяки багаторічним колективним зусиллям країни даного регіону знайшли 

ефективний шлях для належного вирішення чинних розбіжностей і вийшли на консенсус про 

спільну підтримку Китаєм і країнами АСЕАН миру й стабільності в ЮКМ. Як факти показують, 

вирішення спорів шляхом діалогу залишається вірним вибором і максимально відповідає 

інтересам всіх країн регіону, які зобов'язані спільно захищати мир і стабільність ЮКМ. З 

урахуванням нинішньої ситуації нам варто було б усунути всі перешкоди для перезапуску 

консультацій по «Кодексу поведінки сторін у ЮКМ» в інтересах якнайшвидшого узгодження 

правил поведінки, що сприяють підтриманню довгострокового миру і стабільності в цьому 

регіоні. Тим часом, ми налаштовані на зміцнення з усіма прибережними країнами морського 

співробітництва та взаємодовіри в області безпеки, просувати спільне освоєння ресурсів, щоб 

перетворити ЮКМ в море миру, дружби й співпраці. 

12. Необхідно створити чіткі рамки для китайсько-американських відносин. 

ІА Сіньхуа: У цей час відносини між Китаєм і США переживають важкий період з моменту 

встановлення дипломатичних відносин. З оптимізмом або песимізмом ви дивитеся на розвиток 

китайсько-американських відносин напередодні листопадових президентських виборів США? 

Які кроки потрібні від Китаю і США у поточних обставинах? 

Ван Ї: Політика Китаю щодо США залишається послідовною та стабільною, проте, ми 

підготовлені до всяких несприятливих сценаріїв у розвитку двосторонніх відносин. По суті 

справи, спроба США перетворити Китай у супротивника стала їх серйозною стратегічною 

помилкою, що призведе до напрямку своїх стратегічних ресурсів в невірну сторону. Китай 

завжди готовий в дусі невступу в конфронтацію і протистояння, взаємної поваги та 

взаємовигідного співробітництва працювати разом з США для вибудовування скоординованих, 

партнерських і стабільних відносин. Тим часом, будемо твердо відстоювати суверенітет, 

безпеку та інтереси розвитку Китаю, що належить до законного права нашої країни як 

незалежної й суверенної держави. США повинні виконувати принцип суверенної рівності 

держав, закріплений в Статуті ООН, навчитися і звикнути до мирного співіснування з різними 

соціальними строями та цивілізаціями, прийняти реальність переходу світу до 

багатополярності. 

Перед лицем складної ситуації з моменту встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і 

США нам необхідно визначити чіткі рамки для китайсько-американських відносин: 
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Перше, прокреслити червону лінію, щоб уникнути конфронтації. Тільки взаємна повага 

дозволяє забезпечити здоровий розвиток китайсько-американських відносин. Китай ніколи не 

мав наміру і не буде втручатися у вибори та внутрішні справи США. При цьому Вашингтону слід 

перестати будувати собі ілюзії змінити Китай за власним бажанням, припинити безпідставне 

втручання у внутрішні справи Китаю і грубе зазіхання на його законні права та інтереси. 

Друге, забезпечити безперебійний канал для відвертого діалогу. Діалог допоможе вирішити 

проблему, а без діалогу проблем стане тільки більше і більше, аж до виходу з-під контролю. Ми 

завжди відкриті до діалогу, налаштовані на рівноправні й відверті контакти з американськими 

партнерами, відновлення розгалужених механізмів діалогу. 

Третє, відмовитися від роз'єднання і підтримувати співробітництво. Інтереси Китаю і США так 

глибоко інтегровані, що будь-який примусовий розрив відносин завдасть удару по далекій 

перспективі китайсько-американських відносин, підірве безпеку світового виробничого 

ланцюжка та інтереси всіх країн світу. В умовах пандемії ми готові розгорнути взаємовигідне 

співробітництво з США в сфері профілактики та контролю епідемії, пожвавлення економіки, 

поділитися один з одним досвідом в боротьбі з COVID-19, спільно просувати і брати участь в 

глобальній багатосторонній протиепідемічній взаємодії. 

Четверте, відкидати гру з нульовою сумою і взяти на себе відповідальність. Пандемія в черговий 

раз показала, що людство є спільнотою єдиної долі. Поки актуалізуються глобальні проблеми, 

переплітаються традиційні та нетрадиційні виклики безпеки, без координації і колективної 

відповіді Китаю, США та інших країн неможливо вирішити ніяких гарячих точок в міжнародному 

та регіональному порядку денному. Китай і США покликані в дусі гуманності виконувати 

обов'язки великої держави, здійснювати необхідну координацію і співробітництво в рамках 

ООН та інших багатосторонніх майданчиків на благо миру і стабільності у всьому світі. 

Джерело: https://www.facebook.com/chinaembua/posts/180716046762170 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Навіщо Ярославському Мотор Січ, про що домовилися з китайцями, хто проти. відповіді DСН 

12.08.2020 |14:59| ЛІГА.Бізнес 

Мотор Січ – проблемний актив. Компанію спробували продати китайській Skyrizon ще в 2016-

му, але угоду заблокувало СБУ. Що буде робити Ярославський. 

Минулого тижня фінансово-промислова група DCH, яка належить українському бізнесмену 

Олександру Ярославському, та дочірня компанія Skyrizon (власниками якої через офшорну 

компанію з Британських Віргінських островів є громадяни Китаю) несподівано заявили, що 

https://www.facebook.com/chinaembua/posts/180716046762170
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домовилися про співпрацю щодо спільного розвитку  української компанії Мотор Січ. Партнери 

подали до Антимонопольного комітету України (АМКУ) заяву на отримання дозволу на набуття 

спільного контролю над АТ “Мотор Січ”.   

Це могла би бути красива історія про залучення іноземних інвестицій і співпрацю з інвестором, 

якби не об'єкт інвестування. Мотор Січ - стратегічне підприємство, історія з його продажу 

тягнеться понад чотири роки, проти передачі контролю китайському бізнесу була Служба 

безпеки України (на акції було накладено арешт). До того ж продаж Мотор Січ могла втягнути 

Україну у геополітичне протистояння між США та КНР, американці категорично виступали проти 

продажу. 

У цілому Мотор Січ зараз це дуже ризиковий актив і завершити угоду зовсім не легка справа (7 

серпня у DCH заявили, що акції повторно заарештували). 

То навіщо Ярославському частка в Мотор Січ, про що саме вони домовились з Skyrizon та що 

робитимуть у разі відмови з боку АМКУ. В компанії DCH відповіли на запитання LIGA.net. 

- Нещодавня заява DCH про плани розвивати Мотор Січ разом з китайською компанією 

Skyrizon для багатьох стала повною несподіванкою. Як DCH стала партнером акціонерів 

підприємства з Китаю? Хто на кого вийшов: Skyrizon вам запропонувала увійти в Мотор Січ? 

- Обставини зустрічі, на наш погляд, не мають значення. Головне - обопільне прагнення 

займатися розвитком «Мотор Cіч» на основі принципів взаємовигідного співробітництва. 

- На яких умовах DCH може стати партнерами зі Skyrizon по Мотор Січ? Яку частку акцій 

підприємства DCH планує отримати та скільки ця угода може коштувати групі? 

- Відповідно до домовленості з китайськими партнерами ми придбаємо більше 25 % акцій 

«Мотор Cіч». Ми також домовилися, що сума угоди є конфіденційною інформацією. 

- В інтерв'ю LIGA.net ексголова АМКУ Юрій Терентьєв повідомляв, що продаж Мотор Січ 

відбувся в 2016 році без дозволу АМКУ, що стало приводом для арешту акцій підприємства з 

ініціативи СБУ. Ваша угода з Skyrizon виглядає, як легалізація продажу Мотор Січ. У чому 

інтерес DCH купувати долю в Мотор Січ? 

 

 

 

 

 

 

 

Впродовж 2016 року з боку китайських підприємців оформили угоду купівлі 
контрольного пакету акцій «Мотор Січ» з тодішнім основним власником - В'ячеславом 
Богуслаєвим. Реалізації контракту тоді завадила СБУ, яка відкрила кримінальне 
провадження за статтею «диверсія» згідно Кримінального кодексу. Після цього 
третьою стороною в угоді між Skyrizon і Мотор Січ виступив державний концерн 
Укроборонпром. 
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Ми не можемо дати оцінку подіям 2016 року, в яких не брали участі. Але з юридичної точки зору 

відсутність дозволу АМКУ на концентрацію не може бути підставою для ініціювання СБУ арешту 

акцій. 

DCH має великий досвід управління промисловими активами – в тому числі антикризового 

управління в ситуації тиску на бізнес (наприклад, у випадку Харківського тракторного заводу). 

Крім того, ми неодноразово публічно висловлювали свою зацікавленість у придбанні 

підприємств важкої промисловості та бажання брати участь у так званій «великій приватизації», 

яку, на жаль, ФДМУ досі не розпочав. 

«З юридичної точки зору відсутність дозволу АМКУ на концентрацію не може бути 

підставою для ініціювання СБУ арешту акцій», - DCH. 

Що стосується авіаційної індустрії, то ми побудували Міжнародний аеропорт «Харків» і є його 

експлуатантом, а також будуємо аеровокзальний комплекс нового аеропорту у Дніпрі в якості 

приватного інвестора.  

Відповідно, є зрозумілим наш інтерес до «Мотор Січ», яке є промисловим підприємством галузі 

машинобудування (підгалузі важкої промисловості) і одночасно підприємством авіаіндустрії 

(авіабудування). 

- За нашою інформацією, незадовго до того, як прокуратура повторно заарештувала акції 

Мотор Січ, СБУ зняла свій арешт з цінних паперів підприємства. Ви не знаєте, чому так 

сталося? 

На наш погляд, це питання до СБУ. 

 

 

До складу Укроборонпрому входить державне конструкторське бюро Івченко-Прогрес. 
І саме йому належить конструкторська документація та патенти на двигуни 
«Мотор Січ». У 2005 року бюро та підприємством Богуслаєва уклали угоду про 
безкоштовне послуговування Мотор Січ розробками Івченко-прогрес впродовж 60 
років. 

У 2019 році вдалося досягти домовленості: китайці отримають 50% акцій 
підприємства, а держава в особі «Укроборонпрому» володітиме пакетом у 25% акцій. 
Вважалося, що це дозволить українській владі впливати на ухвалення рішень 
менеджментом Мотор Січ після продажу. 

4 серпня DCH Ярославського замінила державний концерн Укроборонпром в заяві 
Skyrizon і Xinwei в АМКУ на покупку 25% акцій підприємства. 
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- Ви обговорювали свою угоду з Skyrizon з кимось із уряду – в СБУ, АМКУ або в Офісі 

президента? 

Зазначена угода укладена між приватними компаніями і стосується акцій приватної компанії. 

Ми офіційно повідомили про неї громадськість, щойно досягли остаточної домовленості з 

нашими китайськими партнерами. 

 

 

 

 

- Вам відомо, чому зірвався минулий варіант заяви Skуrizon і Xinwei в АМКУ, коли китайські 

компанії хотіли віддати 25% акцій Мотор Січі державному концерну Укроборонпром? Радник 

гендиректора держконцерну Руслан Корж говорив в інтерв’ю LIGA.net, що у китайців була 

ціла низка якихось умов. 

 

 

 

 

У 2018 році після низки обшуків на «Мотор Січ» СБУ суд накладає арешт на 56% акцій 
компанії, якими опосередковано володіє власник компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry 
Investment.  

У грудні 2019 року президент Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій 
підприємства китайським компаніям Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group без 
дозволу АМКУ.  

Днями DCH поширила офіційну заяву, де повідомила про повторний арешт акцій Мотор 
Січ: «Після того китайські інвестори підприємства оприлюднили інформацію про 
спільну з DCH заявці в АМКУ в рамках обов'язкового розкриття інформації на 
Шанхайській біржі, прокуратура додатково наклала арешт на акції і докваліфікувала 
формулювання обвинувачення до «державної зради», - заявили там. 

 

Ярославський попросив втрутитися у справу президента Зеленського та пригрозив 
«багатомільйонними міжнародними позовами». 

Після оголошення про угоду між Skyrizon та DCH президент Володимир Зеленський 
закликав уряд, РНБО та СБУ перевірити економічну обґрунтованість приватизації 
підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави. 

У червні 2020 року радник гендиректора зі стратегічних проєктів Укроборонпрому Руслан 
Корж заявив LIGA.net, що державний концерн не братиме участі в угоді щодо концентрації 
акцій Мотор Січ. 
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- DCH не брала участі у зазначених перемовинах, тому ми знаємо про їх обставини тільки з 

відкритих джерел. Наскільки нам відомо, АМКУ не дав згоди на концентрацію, а акції були 

арештовані на вимогу СБУ.  

- В угоду DCH і Skуrizon входить розвиток заводу в китайському місті Чунцин, який Мотор Січ 

і Skyrizon спільно будували, але проєкт, врешті-решт, був заморожений? 

- Ми будемо розвивати всі перспективні і конкурентоспроможні напрями діяльності, 

розширюючи ринки збуту продукції «Мотор Січ». 

- В одній із заяв DCH пообіцяла не передавати технології Мотор Січ та розвивати існуючі 

потужності підприємства. Якщо АМКУ дозволить вам увійти в Мотор Січ, Китай так і 

залишиться головним для нього ринком збуту? 

- Як акціонер Мотор Січ DCH матиме право вето при ухваленні ключових рішень щодо діяльності 

підприємства. Ми зацікавлені у розвитку основної промислової бази Мотор Січ в Україні та в 

освоєнні всіх перспективних цільових ринків. Зрозуміло, ринок КНР є найбільш містким і 

доступним з огляду на можливості наших китайських партнерів, але ми вважаємо, що продукція 

підприємства є затребуваною і в інших країнах. Звичайно, з урахуванням обмеження на 

співробітництво з РФ, КНДР, Іраном. 

- Китай - досить консервативна країна, де Комуністична партія диктує правила бізнесу. 

Джек Ма, з яким у вас склалися дружні стосунки, як відомо, є членом Комуністичний парті 

КНР. Він має відношення до вашої угоди зі Skyrizon? 

- Наша угода з китайськими інвесторами, які представлені в Україні компанією Skyrizon, є 

результатом наших двосторонніх відносин. 

DCH у своїй діяльності керується своїми економічними інтересами, включаючи орієнтацію нашої 

роботи на збільшення глобальної конкурентоспроможності економіки України. Політичні 

аспекти, включаючи ступінь впливу тієї чи іншої політичної партії на інституційні умови ведення 

бізнесу в тій чи іншій країні, є для нас лише контекстом укладання тієї чи іншої угоди, а не 

визначальним чинником. 

 

 

 

 

 

 

Проти угоди щодо продажу акцій української компанії Мотор Січ категорично проти 
виступали в США - тож фактично вона втягує Україну в геополітичне змагання двох 
наймогутніших держав світу. 

Минулого серпня помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон прибув до 
України та заявив, що йдеться про намагання Китаю «отримати економічні важелі в 
різних країнах світу, щоб отримати зиск від оборонних технологій, що їх розробили інші 
країни».  

Китай одразу відреагував: надзвичайний і повноважний посол КНР в Україні Ду Вей провів 
прес-конференцію, на якій жорстко відреагував на заяви Болтона. 



 

51 

 

      

Джерело: https://biz.liga.net/all/transport/interview/zachem-yaroslavskomu-motor-sich-o-chem-

dogovorilis-s-kitaytsami-kto-protiv-otvety-dsn  

________________________________________________________________________________ 

https://biz.liga.net/all/transport/interview/zachem-yaroslavskomu-motor-sich-o-chem-dogovorilis-s-kitaytsami-kto-protiv-otvety-dsn
https://biz.liga.net/all/transport/interview/zachem-yaroslavskomu-motor-sich-o-chem-dogovorilis-s-kitaytsami-kto-protiv-otvety-dsn
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ІНФОГРАФІКА 
Китайська економіка: січень-липень 2020 року 

14.08.2020|14:10|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1197030.shtml 

________________________________________________________________________________ 

https://www.globaltimes.cn/content/1197030.shtml
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КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КОНКУРСИ 
 

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 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Huawei оголошує конкурсний відбір для участі у всесвітній онлайн - програмі «Насіння для 

майбутнього» 

Huawei щороку оголошує 

конкурсний відбір для участі у 

всесвітній програмі «Насіння для 

майбутнього». Найкращі студенти 

університетів світу отримають змогу 

дізнатись від провідних експертів у 

сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій про галузеві тенденції, 

особливості технологій 4G та 5G, 

інтернет речей, хмарні рішення, 

штучний інтелект, кібербезпеку та багато іншого. У 2020 році компанія Huawei проводить 

всесвітню програму «Насіння для майбутнього» онлайн (Seeds for the Future Sky Program 2020), 

тому можлива участь більшої кількості студентів у порівнянні з попередніми роками. 

Мета програми створення екосистеми для студентів та випускників, яких цікавлять знання та 

майбутня робота в сфері інформаційно-комунікаційних технологій, спілкування у спеціально 

створеній групі для учасників програми з різних країн світу 

в  https://www.linkedin.com/groups/6787709/  

 

http://www.sinologist.com.ua/
https://www.linkedin.com/groups/6787709/
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Для участі у конкурсі до 15.09.2020 (включно) потрібно надіслати комплект документів (дивіться 

повний перелік нижче) за email- csrukraine@huawei.com  

 Програма передбачає навчання, спілкування з лекторами та учасниками, складання 

іспитів на англійській мові. 

 Серед всіх, хто подав заявки на конкурс, шляхом рандомного відбору буде розіграно 30 

аксесуарів для мобільних пристроїв.  

 Учасники програми будуть додані в базу претендентів на стажування в ХУАВЕЙ УКРАЇНА 

з можливістю майбутнього працевлаштування в компанії. 

 Для учасників програми різних років буде організована зустріч онлайн та (або) в офісі 

компанії ХУАВЕЙ УКРАЇНА з метою обміну досвідом та налагодження зв’язків. 

Для кого програма «Насіння для майбутнього - 2020» (Seeds for the Future Sky) 

Цього року Huawei передбачає участь студентів (починаючи з третього року навчання 

(закінчений другий курс) та  випускників, які отримали диплом у 2020 році технічних 

спеціальностей  (STEM) з високими результатами навчання. Також компанія вперше надає 

можливість долучитися до програми онлайн студентам та випускникам нетехнічних 

спеціальностей з високими результатами навчання і прагненням працювати в сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

Освітня програма для української делегації триватиме онлайн 5 днів у період з 19 по 23 жовтня 

2020 року включно.  

Слідкуйте за оновленнями:  

 Офіційний сайт програми Seeds for the Future 

Sky:  http://site.fphis.com/seeds/program.html   

 Офіційний сайт ХУАВЕЙ УКРАЇНА: https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703  

Передбачено отримання сертифікату (електронний варіант) лише за умови відвідання 

обов'язкових та додаткових курсів, участі у церемонії відкриття, обговорення з представниками 

бізнесу про нові технології та участь у офіційній церемонії завершення програми. 

Сертифікати учасників 

Передбачено отримання сертифіката (електронний варіант) тільки за умови відвідування 

обов'язкових і додаткових курсів, участі в церемонії відкриття, обговорення з представниками 

бізнесу нових технологій і участі в офіційній церемонії завершення програми. 

Унікальність програми «Насіння для майбутнього» 

1. Знайомство з Huawei 

mailto:csrukraine@huawei.com
http://site.fphis.com/seeds/program.html
https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703
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Учасники ознайомляться з продуктами та послугами Huawei за допомогою віртуальних турів та 

презентацій, а також поспілкуються зі співробітниками компанії. 

2. Курси онлайн на платформі iLearning 

На учасників чекають комплексні серії онлайн-курсів, лекції експертів Huawei та запрошених 

спікерів. Теми охоплюють новітні технології, лідерство та галузеві тенденції.  

3. Мандрівка у світ технологій  

Організатори вже підготували захопливі віртуальні візити до провідних високотехнологічних 

компаній, під час яких переможці конкурсу дізнаються про розвиток технологій Китаю та краще 

зрозуміють екосистему сучасних технологій.  

4. Знайомство із китайською культурою  

Студенти  візьмуть участь у спеціалізованих віртуальних турах по всесвітньо відомих історичних 

пам’ятках Китаю (Великий китайський мур, Заборонене місто) і відкриють для себе китайську 

культуру, звичаї та традиції. 

 «ХУАВЕЙ УКРАЇНА прагне забезпечити рівний доступ до цифрових технологій та ділитись 

досвідом і знаннями провідних спеціалістів з талановитою молоддю. Завдяки міжнародній 

навчальній програмі «Насіння для майбутнього» студенти ознайомляться із тенденціями 

розвитку цифрових технологій та зрозуміти, які знання та навички допоможуть їм 

побудувати успішну кар’єру в інформаційно-комунікаційній галузі», – зазначив Ма Ці, директор 

ХУАВЕЙ УКРАЇНА.  

Тематика курсів програми «Насіння для майбутнього» (Seeds for the Future Sky Program 2020) 

Детальну онлайн-програму «Насіння для майбутнього» (Seeds for the Future Sky Program 2020) 

прочитайте за посиланням.  

1. Основний навчальний план (обов’язкові курси для всіх студентів):   

1.1. Huawei: Знайомство з компанією, віртуальна екскурсія по виставковому залу Galileo, 

Songshan і флагманському магазину Nanshan ( 2 години). 

1.2. Технології.  

1.2.1. Мережа 5G: Підключіть світ, підключіться до майбутнього (1 год),  

1.2.2. Передові технології та тенденції у сфері хмарних обчислень (1 год).  

1.2.3. Штучний інтелект: створення інтелектуального світу майбутнього (1 год). 

2. Додаткові курси за вибором: студенти обирають курси, що відповідають їхнім інтересам (1 

год). 2.1. Основи кібербезпеки: досвід експертів (0,5 год).  

2.2. Електронна комерція (0,5 год). 
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2.3. Цифрова економіка (1 год). 

2.4. Галузеві тенденції (1 год). 

2.5. Лідерство:  

2.5.1. Лідерські навички (1 год). 

2.5.2. Управління та міжкультурна комунікація  (1 год). 

3. Культура Китаю: студенти мають доступ до контенту у будь-який час.   

3.1. Обговорення нових технологій з представниками бізнесу. 

3.2. Курси китайської мови (гнучкий графік навчання онлайн). 

Усі учасники обов’язково мають пройти навчання онлайн (обов’язкові та додаткові тематичні 

курси).  

Критерії відбору учасників 

 У конкурсному відборі програми «Насіння для майбутнього» у 2020 році (Seeds for the 

Future Sky Program 2020) можуть взяти участь: 

 Студенти, починаючи з третього року навчання (закінчений другий курс), випускники, які 

отримали диплом у 2020 році.   

 Cпеціалізація: а) Особи, які навчаються або завершили навчання у 2020 році за 

спеціальностями STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), особливо 

телекомунікації, радіофізика, штучний інтелект, IT, хмарні обчислення, кібербезпека, 

енергетика (теплоенергетика, сонячна енергетика); b) Студентам та випускникам 

нетехнічних спеціальностей з високими результатами навчання і прагненням працювати 

в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Високі результати у навчанні (83-100 балів за профільними предметами). 

 Знання англійської мови Intermediate та вище.  

 Активна життєва позиція, відкритість, комунікабельність, лідерські якості. 

 Досвід роботи у проєктах та участь у конкурсах за фахом.  

 Зацікавленість у майбутньому працевлаштуванні у сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Документи для подання заявки на конкурс 

Для участі у конкурсі до 15.09.2020 (включно) кандидати мають надіслати на електронну адресу 

csrukraine@huawei.com наступні документи: 
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1. Мотиваційний лист українською (не більше 1-2 сторінок) (Як я використаю у 

майбутньому знання та навички, отримані під час програми «Насіння для 

майбутнього»?)  

2. Заява українською (назва навчального закладу, інститут, факультет, відділення, 

спеціальність, спеціалізація, освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал за 2019-2020 

навчальний рік, участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях, хакатонах, здобутки у 

науковій роботі (теми тез, публікацій), наявність патентних розробок 

тощо)  ЗАВАНТАЖИТИ 

3. Для студентів - витяг із залікової книжки з середнім балом, завіренний деканатом. Для 

випускників - скан копія диплому та додатку до диплому із зазначенням середнього 

балу.  

4. Рекомендаційний лист з університету для участі у програмі «Насіння для майбутнього» 

(бажано). 

5. З тими, хто відповідає цим критеріям, буде проведено індивідуальна онлайн-співбесіда 

українською та англійською мовами.  

Контактна особа з університетами щодо участі у конкурсному відборі Аліна Севастюк: 

sevastiuk.alina@huawei.com, +380 95 462 82 82. 

Джерело: https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www-file.huawei.com/-/media/corporate/local-site/ua/pdf/20200715.pdf?la=uk-ua
https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703
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ЖУРНАЛ  
Оголошується набір статей в журнал «Китаєзнавчі дослідження» 

 

________________________________________________________________________________ 


