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IFR: Китай залишається найбільшим ринком роботів з високими темпами зростання 

05.10.2020|01:41|chinanews.com 

Міжнародна федерація робототехніки (IFR) недавно заявила у своєму річному звіті, що завдяки 

інтелектуальному виробництві та автоматизації кількість промислових роботів, які працюють на 

заводах по всьому світу, перевищує 2,7 мільйона, що стало новим рекордом. За п'ять років з 

2014 по 2019 рік кількість встановлених роботів по всьому світі збільшилася майже на 85%. 

Однак через тяжкі часи для двох основних галузей промисловості – автомобілебудування та 

електротехніки й електроніки, у 2019 році щорічна кількість промислових роботів скоротилося 

майже на 12%. 

«Крім того, наслідки нової пандемії коронавірусу для світової економіки все ще не повністю 

передбачувані». - заявив Мілтон Геррі, голова Міжнародної федерації робототехніки. 

Згідно звіту, у світову п'ятірку найбільших ринків з установки промислових роботів у 2019 році 

входять Китай, Японія, США, Південна Корея та Німеччина. 

Азія залишається ринком з найбільшим зростанням промислових роботів. У звіті зазначено, що 

на заводах Китаю установлено 783 000 промислових роботів, що на 21% більше, ніж у минулому 

році. У той час як запаси роботів досягли нового рекорду, продажу сильно сповільнилися. У 2019 

кількість нових роботів, що були встановлені на ринку Китаю, склала близько 140 500 одиниць 

(майже у 2,5 рази вище ніж у 2014 році).  

Операційні запаси Китаю становлять 783 000 одиниць. Японія зайняла друге місце – приблизно 

355 000 одиниць (зростання на 12%), за нею йде Індія, яка побила свій рекорд – 26 300 одиниць 

(зростання на 15%). В Індії кількість встановлених промислових роботів на заводах подвоїлася 

за п'ять років. 

Згідно звіту, 71% нових промислових роботів у Китаї надходить від закордонних постачальників. 

Місцеві китайські виробники в основному орієнтовані на внутрішній ринок та завойовують все 

більшу частку ринку у країні. Іноземні постачальники продають близько 29% своєї продукції 

автомобільної промисловості, у той час як китайські постачальники складають лише близько 

12%. Таким чином, у порівнянні з вітчизняними постачальниками, іноземні постачальники 

більше страждають від спаду ділової активності в автомобільній промисловості Китаю. 
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Мілтон Геррі сказав, що Китай в даний час є найбільшим та найбільш швидкозростаючим 

ринком робототехніки у світі. «Тут щорічно встановлюється найбільша кількість роботів. Такий 

швидкий розвиток робототехніки унікальний в історії роботів». 

Тим не менш, є ще напрямки для вдосконалення широкомасштабного застосування роботів в 

обробній промисловості Китаю. У світовому масштабі щільність роботів (кількість роботів на 10 

000 робочих) найбільш висока у Сінгапурі (918) та Південній Кореї (855). Японія випереджає 

Німеччину та займає третє місце з 364 одиницями. Середня світова щільність роботів становить 

113 одиниць, у материковому Китаї щільність становить 187 одиниць. 

У 2019 скоротився обсяг установки промислових роботів в двох традиційних областях 

застосування – автомобільній та електротехнічній й електронній промисловості. 

IFR вважає, що в умовах ізоляції, що викликана епідемією, електронна промисловість досягла 

несподіваного зростання. Крім того, значно виріс новий попит на роботів, який стимулюється 

виробництвом засобів медичної допомоги та засобів індивідуального захисту. Але такі 

проблеми як: економічна рецесія, затримки інвестицій, різке падіння споживчого попиту, 

обмеження на поїздки, збої у ланцюжку поставок, трансформація автомобільної промисловості 

та інші проблеми «не нової корони» все ще існують.  

Джерело: https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9306494.shtml  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Інвестиції Китаю в транспортний сектор збільшилися на 10,5% 

05.10.2020|16:46|ЦТС 

Інвестиції в будівництво доріг і водних шляхів за 8 місяців 2020 року зросли на 13,4%. 

Обсяг інвестицій в основний капітал в транспортному секторі Китаю виріс в січні-серпні 2020 

року на 10,5% в річному численні в міру того, як сектор продовжував відновлюватися після 

впливу епідемії нової коронавірусної інфекції COVID-19. 

Таку інформацію озвучує агентство Сіньхуа з посиланням на міністерство транспорту КНР. 

Інвестиції країни в транспортну інфраструктуру за вісім місяців склали 2,1 трлн юанів (близько 

308,37 млрд дол.). 

Темпи зростання прискорилися на 1,1% в порівнянні з січнем-липнем 2020 року. 

Інвестиції в будівництво доріг і водних шляхів за вказаний період виросли на 13,4% і склали 1,61 

трлн юанів, досягнувши 89,5% річного цільового показника, встановленого урядом на цей рік. 

https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9306494.shtml
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Тільки за серпень 2020 року країна інвестувала в транспортний сектор 329,8 млрд юанів, що на 

16,8% більше, ніж в серпні 2019 року. 

Раніше ЦТС писав про те, що на острові Хайнань в Китаї створять комплексну транспортну 

систему до 2025 року. Згідно з планом, опублікованому Державним комітетом у справах 

розвитку і реформ КНР, через 5 років на острові буде побудовано п'ять цивільних аеропортів і 

буде створена комплексна система, основне значення в якій матимуть міжнародні аеропорти 

Хайкоу (Мейлань), Санья (Фенікс) і Цюнхай (Боао). Решта аеропорти будуть мати допоміжне 

значення. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/05/investitsii_kitaya_v_transportnyy_sektor_uvelichilis_na_105_

61116  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Більше 800 млн громадян Китаю користуються системами онлайн-платежів 

08.10.2020|03:19|Сіньхуа 

Станом на червень цього року кількість користувачів систем онлайн-платежів в Китаї досягла 

805 млн осіб, збільшившись з березня на 37 млн. Про це свідчать останні статистичні дані, 

представлені в доповіді про розвиток інтернету в Китаї. 

Користувачі систем онлайн-платежів склали 85,7% від загальної кількості користувачів інтернету 

в країні, говориться в доповіді, опублікованій Китайським центром інтернет-інформації. 

При цьому число користувачів систем мобільних платежів склало 802 млн, або 86% від усіх 

користувачів мобільного інтернету, відзначається в доповіді. 

У першій половині 2020 року загальний обсяг онлайн-платежів збільшився на 18,61% в річному 

вимірі до майже 197 трлн юанів / близько 29 трлн дол США /, зазначено в доповіді з посиланням 

на дані Народного банку Китаю. 

У доповіді також робиться висновок про новий потенціал зростання для ринку онлайн-платежів. 

З березня по червень частка користувачів онлайн-платежів у віці 40 років і старше зросла на 4,5 

в.п., частка сільських користувачів онлайн-платежів збільшилася на 2,7 в.п. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-10/08/c_139424650.htm  

________________________________________________________________________________ 

 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/05/investitsii_kitaya_v_transportnyy_sektor_uvelichilis_na_105_61116
https://cfts.org.ua/news/2020/10/05/investitsii_kitaya_v_transportnyy_sektor_uvelichilis_na_105_61116
http://russian.news.cn/2020-10/08/c_139424650.htm
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На те, щоб Китай став вуглецево-нейтральтним треба $5 трлн 

08.10.2020|09:25|Mind.ua 

Щоб реалізувати задумане Китай має до 2050 року в 11 разів збільшити потужність сонячної та 

вітрової енергії, а також накопичувальні можливості 

Мета Китаю по досягненню вуглецевої нейтральності до 2060 року вимагає інвестицій у розмірі 

понад $5 трлн. Про це із посиланням на підрахунки консалтингової компанії Wood Mackenzie 

повідомляє CNBC. 

Як відомо, у вересні президент КНР Сі Цзіньпін заявив на Генеральній Асамблеї ООН, що Китай 

досягне вуглецевої нейтральності до 2060 року. 

За оцінками Woodmac, для того, щоб Китай досягнув своєї мети, до 2050 року потужність 

сонячної та вітрової енергії, а також накопичувальні можливості повинні збільшитися в 11 разів 

до 5040 гігаватт (ГВт) в порівнянні з рівнем 2020 року. 

У консалтинговій компанії заявили, що потужність вугільних електростанцій скоротиться вдвічі, 

в той час, як поставки газу залишаться на тому ж рівні, що і в 2019 році. 

 «Найскладніша частина переходу – це не інвестиції або масштаби додавання відновлюваних 

потужностей, а пов'язаний з цим соціальний перехід», – сказав Пракаш Шарма, глава підрозділу 

Woodmac по ринках в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 

«Скорочення вугільних потужностей призведе до втрати половини робочих місць у 

вугледобувній промисловості, що позначиться на провінціях, які залежать від її доходів і 

створення робочих місць», – пояснив він. 

Шарма припустив, що уряд Китаю, ймовірно, модернізує вугільні електростанції з 

використанням технологій уловлювання та зберігання вуглецю (CCS), щоб зберегти діяльність з 

видобутку вугілля в ключових провінціях. 

За даними Woodmac, основною перешкодою на шляху до досягнення Китаєм вуглецево-

нейтральної мети є відсутність масштабованих низьковуглецевих альтернатив в транспортному 

і промисловому секторах. Консалтингова компанія повідомила, що викиди вуглецю в Китаї в цих 

двох секторах торік досягли 5,7 млрд тонн, що приблизно дорівнює загальному обсягу викидів 

в США і Великобританії разом узятих. 

Джерело: https://mind.ua/news/20216816-na-te-shchob-kitaj-stav-vuglecevo-nejtraltnim-treba-5-

trln  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://mind.ua/news/20216816-na-te-shchob-kitaj-stav-vuglecevo-nejtraltnim-treba-5-trln
https://mind.ua/news/20216816-na-te-shchob-kitaj-stav-vuglecevo-nejtraltnim-treba-5-trln
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У Китаї продовжилося відновлення внутрішнього туризму під час вихідних з нагоди Дня 

заснування КНР 

09.10.2020|14:00|Міжнародне радіо Китаю 

Туристичні пам'ятки Китаю під час вихідних з нагоди Дня заснування КНР і Свята середини осені, 

що тривали з 1 по 8 жовтня, відвідали 637 млн туристів. Про це повідомили в Міністерстві 

культури і туризму КНР. 

Ця цифра становить 79% від загальної кількості відвідувань, здійснених за аналогічний період 

минулого року. 

За даними міністерства, обсяг коштів, отриманих від туризму, досяг 466,56 млрд юанів /близько 

68,5 млрд дол./. Ця сума становить 69,9% від тієї суми, яка була отримана за аналогічний період 

2019 р. 

День заснування КНР відзначається у Китаї 1 жовтня. У цьому році тижневі канікули були 

продовжені до 8 жовтня, оскільки на 1 жовтня також припало Свято середини осені. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201009/557738.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Вантажообіг портів Китаю склав більше 9 млрд тонн за вісім місяців 

09.10.2020|15:30|ЦТС 

Контейнерний вантажообіг зменшився на 2,5%, до 168 млн TEU. 

Вантажообіг в китайських портах за підсумками 8 місяців 2020 року зріс на 2,2% в річному вимірі 

і склав 9,29 млрд т. 

Про це пише ЦТС з посиланням на РЖД Партнер. 

Відзначається, що обсяг перевезень зовнішньоторговельних вантажів через порти Китаю склав 

2,97 млрд тонн (+ 3,7%). 

При цьому контейнерний вантажообіг в портах Китаю зменшився на 2,5%, до 168,1 млн TEU. 

У січні-серпні 2020 року обсяг вантажоперевезень водним транспортом в країні склав 

4,76 млрд т (-5,9%). 

Нагадаємо, раніше ЦТС повідомляв, що в Китаї почав роботу найбільший вантажопасажирський 

поромний порт. Проєктна пропускна спроможність порту становить 3,2 млн автомобілів і 

17,28 млн пасажирів на рік. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201009/557738.html
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Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/09/gruzooborot_portov_kitaya_sostavil_bolee_9_mlrd_tonn_za

_vosem_mesyatsev_61215  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Відновлення китайської економіки буде сприяти поновленню економіки сусідніх азіатських 

країн 

10.10.2020|10:37|Міжнародне радіо Китаю 

Американська інвестиційна компанія Invesco днями вказала, що з нагоди Національного свята 

КНР і Свята середини осені замовлення на ресторани й кількість туристів у Китаї поставили 

рекорди, зазначивши, що відновлення китайської економіки буде сприяти поновленню 

економіки сусідніх азіатських країн. 

За даними Державного статистичного управління КНР, у вересні 2020 року індекс менеджерів 

із закупівель (PMI) у виробничому секторі Китаю підвищився до 51,5 з серпневого показника, 

зареєстрованого на рівні 51. 

 

https://cfts.org.ua/news/2020/10/09/gruzooborot_portov_kitaya_sostavil_bolee_9_mlrd_tonn_za_vosem_mesyatsev_61215
https://cfts.org.ua/news/2020/10/09/gruzooborot_portov_kitaya_sostavil_bolee_9_mlrd_tonn_za_vosem_mesyatsev_61215
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Коментуючи стійке розширення виробничого сектора Китаю, американський телеканал CNBC 

вважає, що китайська економіка продовжує неухильно відновлюватися. 

 

За повідомленням англійської радіомовної корпорації BBC, стимулювання внутрішнього 

споживання і величезні субсидії значно сприяють відновленню туристичної економіки Китаю. 

Головний економіст Чиказької товарної біржі CME Group Блу Путнам зазначив, що велике 

вкладення китайського уряду в будівництво інфраструктури великою мірою прискорило 

національне економічне відновлення. Це – досвід відновлення китайської економіки. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/internationalPic/3440/20201010/558106.html   

________________________________________________________________________________ 

 

 

Жовтневі вихідні продемонстрували потенціал китайського ринку 

10.10.2020|11:30|Міжнародне радіо Китаю 

«Золотий тиждень» вихідних з нагоди Дня утворення КНР завжди був символом масштабів 

споживання країни, у цьому році вихідні показали споживчу активність китайців. З 1 по 8 жовтня 

загальний обсяг роздрібних продажів товарів широкого споживання й доходи у сфері 

громадського харчування, склали близько 1,6 трлн юанів, приріст середньодобового 

споживання склав 4,9% у порівнянні з попереднім періодом 2019 року. У цей період 637 млн 

людей здійснили поїздки по країні, доходи від внутрішнього туризму склали 466,56 млрд юанів, 

100 млн осіб відвідали кінотеатри, що принесло близько 4 млрд юанів касових зборів. Газета 

«Нью-Йорк таймс» зазначає, що нинішній «золотий тиждень» дав чіткий сигнал про 

відновлення китайської економіки. 

http://ukrainian.cri.cn/news/internationalPic/3440/20201010/558106.html
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Розвиток китайської економіки відходить від моделі залежності від інвестицій і експорту, 

переходячи до розвитку з опорою на внутрішнє споживання. Значна споживча активність у 

період золотого тижня продемонструвала нормалізацію життя в країні й гнучкий характер 

китайської економіки. 

Варто згадати, що високий рівень споживання – тривалий тренд розвитку, який іде 

прискореними темпами під впливом бурхливого зльоту цифрової економіки. Протягом 

жовтневих вихідних, поряд з традиційними витратами на шопінг і місця громадського 

харчування, особливу популярність здобули нові аспекти споживання, серед яких туризм та 

індустрія розваг. У людей зростає інтерес до кінотеатрів, виставок і книгарень. Крім того, модель 

споживання нового типу, яка ґрунтується на новому бізнес-форматі – онлайн-шопінг і мобільні 

платежі, – робить образ споживання більш зручним. 

Динаміка відновлення китайської економіки йде завдяки зусиллям уряду, підприємств і самого 

суспільства. Керівництво КНР регулює протиепідемічний контроль, погоджуючи його з 

соціально-економічним розвитком. Уряд Китаю розробив пакет з 15 заходів зі сприяння новому 

споживанню, до початку «золотого тижня» був запущений «місячник сприяння споживанню – 

2020», ця акція залучила до участі понад 2 млн підприємств у форматі офлайн та онлайн. 

Відновлення споживчого ринку продемонструвало впевненість населення у завтрашньому дні. 

А швидке відновлення китайської економіки стало можливим завдяки зусиллям усього 

китайського суспільства. «Відновлення китайської економіки протягом кількох місяців стало 

дивом для всього світу», – пише американське фінансове видання Barron's. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201010/558120.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Логістичний сектор Китаю продовжував розширюватися у вересні 2020 року 

11.10.2020|18:45|Сіньхуа 

У вересні поточного року логістичний сектор Китаю продовжив сталий розвиток, про це свідчать 

дані Китайської федерації логістики і закупівель. 

Індекс ефективності логістики в минулому місяці склав 56,1%, що на 3,9 відсоткового пункту 

вище в порівнянні з серпнем ц.р. 

Значення цього індексу вище 50% говорить про розширення сектора, в той час як значення 

нижче цього рівня - про його скорочення. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201010/558120.html
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У вересні субіндекс нових замовлень виріс на 4,3 в.п. в порівнянні з попереднім місяцем і 

досягнув 55,9%, що свідчить про стійкий попит з боку бізнесу. 

Разом із зростанням обсягів бізнесу підприємства сектора відзначили підвищення 

рентабельності, так як субіндекс прибутку бізнесу виріс на 4,7 в.п. в порівнянні з серпнем і склав 

53,4%. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-10/11/c_139432297.htm  

________________________________________________________________________________ 

 

 

  

http://russian.news.cn/2020-10/11/c_139432297.htm
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СУСПІЛЬСТВО  

 

Концепція відпочинку серед китайців у період «Золотого тижня» змінюється 

05.10.2020|15:00|Міжнародне радіо Китаю 

«Золотий тиждень» цього року триває вісім днів, що на один день більше в порівнянні з 

попереднім роком. Багато китайців зібралися подорожувати організовано або на особистих 

авто, але більшість людей все ж вирішили повернутися додому, щоб відпочити й відновити 

стосунки зі своїми сім'ями. 

В останні роки в мальовничих районах скупчуються натовпи людей, і тому за час тривалої 

відпустки люди ще більше втомлюються. Тому подорожі – тепер не єдиний вибір. Все більше й 

більше китайців починають цінувати комфортний альтернативний туризм з більш високим 

«індексом щастя» – вони відправляються на пошуки прекрасного в рідних місцях. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201005/556074.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай дозволив громадянам користуватись цензурованою версією Twitter, Facebook та YouTube  

10.10.2020|14:30|Главком 

Новий мобільний браузер Tuber дозволить китайцям читати новини та дивитись розважальний 

контент, але все, що влада вважатиме надто «чутливим» ㅡ блокуватиметься 

У Китаї запустили новий мобільний браузер Tuber, що дозволить переглядати цензуровані 

версії Twitter, Facebook та YouTube. Про це пише South China Morning Post. 

Зазначається, що наразі браузер Tuber доступний лише для пристроїв на Android. 

«Новий браузер дозволить китайцям читати новини та дивитись розважальний контент, але все, 

що влада вважатиме надто «чутливим» ㅡ блокуватиметься. Протягом перших двох днів 

додаток звантажили понад 5 мільйонів користувачів тільки в магазині Android на Huawei», – 

йдеться у повідомленні. 

Як зазначають журналісти, Tuber має стати «перехресною платформою у політичній боротьбі 

КНР та США». 

Наголошується, що за останні кілька років країни заблокували низку соціальних платформ одна 

одної.  

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201005/556074.html
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Так, у Китаї недоступні всі платформи, пов'язані з Google, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, 

Instagram, Pinterest, всі західні та більшість недержавних азійський новинних ресурсів. США, 

своєю чергою, грозилися  заблокувати TikTok, Weibo та декілька інших платформ, а також 

оголосили загрозою нацбезпеці компанію Huawei. 

У державних ЗМІ Китаю початок роботи такого додатку назвали ознакою того, що інтернет у 

країні поволі відкривається, а отже ㅡ налагоджується зв'язок з медіапростором, але експерти, 

які тестували Tuber, кажуть, що це зовсім не так. 

За даними TechCrunch, браузер на 70% належить дочірній компанії найбільшої компанії з 

кібербезпеки в Китаї Qihoo 360. Її засновником є Чжоу Хуні ㅡ політичний радник Комуністичної 

партії Китаю, тож вся робота браузеру буде підпорядкована партії. 

Для користування Tuber спочатку необхідна реєстрація, після якої користувачам нагадають не 

порушувати «сім базових ліній уряду»: дотримуватись законів та галузевих правил, 

підтримувати соціалістичний лад, захищати державні інтереси, не порушувати легальні права та 

інтереси громадян, дотримуватись громадського порядку, моральних принципів та 

забезпечення істинності поширеної інформації. 

Після цього користувачі зможуть користуватися «дуже регульованою» версією сучасного 

інтернету. 

Для тих, хто все ж хоче користуватись більш-менш вільним інтернетом в Китаї, вже існує низка 

VPN-сервісів, які уряд не контролює. Офіційно вони заборонені в КНР, однак більшість 

популярних VPN теж належать китайським компаніям. 

Тож для того, щоб легально перетягнути частину користувачів знову під свій контроль, Китай 

пропонує користуватись «державним браузером». 

Творці Tuber кажуть про вільне, але «розсудливе» користування інтернетом, хоча багатьох 

китайців непокоїть контроль уряду за тим, що переглядатиме користувач. 

Експерти китайських правозахисних груп називають відкриття такого додатку «принаймні 

підозрілим».  

Джерело: https://glavcom.ua/news/kitay-dozvoliv-gromadyanam-koristuvatis-cenzurovanoyu-

versijeyu-twitter-facebook-ta-youtube-710478.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://glavcom.ua/news/kitay-dozvoliv-gromadyanam-koristuvatis-cenzurovanoyu-versijeyu-twitter-facebook-ta-youtube-710478.html
https://glavcom.ua/news/kitay-dozvoliv-gromadyanam-koristuvatis-cenzurovanoyu-versijeyu-twitter-facebook-ta-youtube-710478.html
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У Китаї випустили збірку виступів Сі Цзіньпіна про координацію боротьби з епідемією COVID-19 

і соціально-економічний розвиток 

10.10.2020|15:59|Міжнародне радіо Китаю 

Видавництво «Чжун'ян Веньсянь чубаньше» опублікувало збірку міркувань генерального 

секретаря ЦК КПК Сі Цзіньпіна про координацію епідемічного контролю з соціально-

економічним розвитком. 

Збірка, складена Інститутом з вивчення історії партії й партійних документів при ЦК КПК, тепер 

доступна для читачів по всій країні. 

Книга починається з промови Сі Цзіньпіна на зборах вшанування національних героїв боротьби 

з епідемією нової коронавірусної інфекції /COVID-19/ і містить 43 важливих документи за період 

з 20 січня по 23 вересня 2020 року, деякі з яких публікуються вперше. 

З початку епідемії ЦК КПК, ядром якого виступає Сі Цзіньпін, поставив на перше місце життя та 

здоров'я людей і повів за собою партію, армію й багатонаціональний китайський народ у битві 

з COVID-19. 

Сі Цзіньпін неодноразово головував на засіданнях, виступав з промовами й давав інструкції 

щодо даної теми. 

Ціною титанічних зусиль Китаю вдалося домогтися великих стратегічних успіхів у боротьбі з 

епідемією та значного прогресу в координації контрольно-профілактичних заходів з соціально-

економічного розвитку. 

Публікація книги має велике значення для пропаганди духу боротьби з епідемією COVID-19, 

всеосяжної побудови суспільства середнього достатку, здійснення цілей і завдань викорінення 

бідності. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201010/558227.html  

________________________________________________________________________________ 
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Вкрадений сувій Мао Цзедуна знайшли розрізаним навпіл: його ціна могла досягати $ 300 млн 

08.10.2020|14:15|Ліга Новини 

У Гонконзі знайшли розрізаним навпіл каліграфічний сувій покійного лідера Китаю Мао Цзедуна 

У Гонконзі знайшли розрізаним навпіл раніше вкрадений каліграфічний сувій покійного глави 

ЦК Компартії Китаю Мао Цзедуна, ціна якого могла становити $ 300 млн. Про це повідомляє 

BBC. 

У вересні троє грабіжників вкрали сувій з будинку колекціонера творів мистецтва Фу Чуньсяо. 

Також були вкрадені десятки тисяч поштових марок і декількох інших каліграфічних сувоїв. 

Колекціонер оцінив загальний збиток в $ 645 млн, а вартість лише одного сувою Мао Цзедуна, 

за його словами, становила $ 300 млн. 

Сувій розрізали, оскільки він був занадто довгим. Злодії продали його іншому колекціонерові 

всього лише за $ 64. Спочатку він вважав його підробкою, проте потім побачив повідомлення 

поліції і здався їм. Його заарештували у зв'язку зі скупкою краденого, але вже відпустили під 

заставу. 

Сувій містить віршовані строфи, написані від руки Мао Цзедуном. 

Джерело: https://news.liga.net/world/news/ukradennyy-svitok-mao-tszeduna-nashli-razrezannym-

popolam-ego-tsena-mogla-dostigat-300-mln  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай планує надати імпульс розвитку індустрії автомобілів на нових джерелах енергії 

09.10.2020|22:40|Сіньхуа 

Держрада КНР сьогодні наголосила на необхідності вжити заходів для подальшої стабілізації 

зайнятості з тим, щоб забезпечити виконання поставленого нею річної мети. 

Як наголошується в заяві, опублікованій за підсумками виконавчого засідання Держради КНР, 

на якому головував прем'єр Держради Лі Кецян, уряд також затвердив план розвитку індустрії 

автомобілів на нових джерелах енергії в рамках створення нових точок зростання «зеленого» 

розвитку. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-10/09/c_139428954.htm  

________________________________________________________________________________ 

https://news.liga.net/world/news/ukradennyy-svitok-mao-tszeduna-nashli-razrezannym-popolam-ego-tsena-mogla-dostigat-300-mln
https://news.liga.net/world/news/ukradennyy-svitok-mao-tszeduna-nashli-razrezannym-popolam-ego-tsena-mogla-dostigat-300-mln
http://russian.news.cn/2020-10/09/c_139428954.htm
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Китайський марсіанський зонд успішно здійснив маневр у далекому космосі 

10.10.2020|15:44|Міжнародне радіо Китаю 

Китайський марсіанський зонд «Тяньвень-1» о 23 годині п’ятниці успішно завершив свій маневр 

у далекому космосі. 

Головний двигун зонда перебував у роботі протягом понад 480 секунд. 

23 липня 2020 року Китай запустив цей марсіанський зонд. Очікується, що він досягне Марса 

приблизно в лютому 2021 року. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201010/558214.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай побудував у пустелі найбільшу у світі сонячну станцію 

10.10.2020|ecotown 

На північному заході Китаю у провінції Цинхай запустили у пустелі сонячну електростанцію 

потужністю 2,2 ГВт. 

Проєкт реалізувала китайська державна компанія Huanghe Hydropower Development, передає 

renen.  

Станція складається з монокристалічних двосторонніх модулів і оснащена системою 

накопичення енергії потужністю 202,86 МВт і ємністю 202,86 МВт*год. 

Комплекс підключений до лінії електропередачі надвисокої напруги 800 кВ, що з'єднує північно-

західні райони країни з густонаселеними східними провінціями. 

Електростанція продаватиме електроенергію у місцеву мережу за ціною 0,34 юаня/кВт*год. 

Це найбільший гібридний проєкт у Китаї, в якому сонячна електростанція комбінується з 

системою накопичення енергії. 

Будівництво фотоелектричної станції почалося у листопаді 2019 року і було завершено у вересні 

2020 року. Система зберігання енергії була встановлена всього за чотири місяці, з травня по 

вересень. 

У 2019 році в ОАЕ ввели в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 1177 МВт, яка 

вважається найбільшою у світі з розташованих на одній ділянці землі. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201010/558214.html
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У березні 2018 року в Індії була введена в експлуатацію сонячна електростанція потужністю 2 

ГВт Pavagada Solar Park 'Shakti Sthala', яка також претендує на звання найбільшої в світі. Однак 

вона розміщена на восьми окремих ділянках. 

Джерело: https://ecotown.com.ua/news/Kitay-pobuduvav-u-pusteli-naybilshu-u-sviti-sonyachnu-

stantsiyu/  

________________________________________________________________________________ 

 

  

  

https://ecotown.com.ua/news/Kitay-pobuduvav-u-pusteli-naybilshu-u-sviti-sonyachnu-stantsiyu/
https://ecotown.com.ua/news/Kitay-pobuduvav-u-pusteli-naybilshu-u-sviti-sonyachnu-stantsiyu/
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КОРОНАВІРУС 

 

Китай приєднався до ініціативи COVAX з вакцини проти коронавірусу 

09.10.2020|08:10|Інтерфакс-Україна 

Китай 8 жовтня офіційно приєднався до фінансової ініціативи COVAX зі створення і забезпечення 

людства вакциною проти коронавірусу COVID-19, повідомив МЗС КНР у п'ятницю. 

«Китай 8 жовтня підписав угоду з глобальним Альянсом з вакцин та імунізації (ГАВІ) щодо 

офіційного приєднання до COVAX. Це є важливим кроком Китаю, спрямованим на підтримку 

концепції забезпечення здоров'я людства та медичної спільноти, а також виконання 

зобов'язання про перетворення вакцини в глобальне суспільне благо», - йдеться в заяві 

офіційного представника китайського зовнішньополітичного відомства Хуа Чуньїнь. 

У ній наголошується, що нині поширення коронавірусу «все ще перебуває в стадії глобальної 

пандемії, що містить серйозну загрозу безпеці життя та здоров'я людей в усьому світі». У центрі 

уваги Китаю - забезпечення рівного доступу до безпечних і ефективних вакцин країнам, що 

розвиваються. 

«Китай урочисто зобов'язується надати пріоритет країнам, що розвиваються, коли дослідження 

і розробки вакцин в Китаї будуть завершені і введені в експлуатацію як глобальний суспільний 

продукт», - наголосила Хуа Чуньїнь. 

Вона додала, що Китай також зміцнить співпрацю в сфері вакцинації з відповідними країнами і 

буде продовжувати працювати з усіма учасниками COVAX, щоб зробити свій внесок в глобальну 

солідарність у боротьбі з пандемією і захист життів і фізичного здоров'я людей всього світу. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/693998.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/693998.html
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш 

стабільні покупці української зброї» 

05.10.2020|08:00|LB.ua 

Генеральний директор компанії Вадим Ноздря розповів про те, як і чим живе сьогодні 

«Укрспецекспорт» 

«Укрспецекспорт» був створений 9 жовтня 1996 року – одразу після укладення пакистанського 

танкового контракту. «Для упорядкування державного збройного бізнесу», – за словами 

тодішнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна, який здійснював безпосереднє 

кураторство цієї чутливої сфери. Україна тоді увійшла до десятки світових лідерів торгівлі 

зброєю, а найбільший портфель замовлень – близько 2 млрд доларів – отримала у 2009 році. 

Нині часи лібералізації для національних виробників зброї – права самостійної торгівлі зброєю 

(щоправда, під наглядом держави) отримують навіть приватні підприємства. Але й за таких 

умов напрацювання професійних торгівців зброєю змушують розробників і виробників 

звертатися саме до них, а не йти на ринок самостійно. 

Відповіді генерального директора компанії Вадима Ноздрі на мові оригіналу можна прочитати 

за посиланням. 

Джерело: https://rus.lb.ua/economics/2020/10/05/467404_gendirektor_ukrspetseksportu.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай на 72% скоротив імпорт українського борошна 

05.10.2020|08:19|Agravery.com 

У серпні з України було експортовано 16,3 тис. тонн борошна, що на 14% менше, ніж у липні 

2020 року та на 29% менше, ніж за аналогічний період 2019/20 маркетингового року. 

Про це повідомляє ukragroconsult.com. «З початку сезону експорт українського борошна 

становив 35,25 тис. тонн, що на 28% менше аналогічного періоду попереднього МР», — йдеться 

в повідомленні. Зазначається, що головним імпортером українського борошна залишаються 

ОАЕ — за липень-серпень вони закупили 9,6 тис. тонн, що на 39% менше.  

«Скорочення попиту також спостерігається з боку Китаю на72% і Палестини на 41%», — додали 

аналітики.  

https://rus.lb.ua/economics/2020/10/05/467404_gendirektor_ukrspetseksportu.html


 

20 

 

      

Однак, обсяг експорту зріс в напрямках: Сінгапуру, Ізраїлю, Сомалі, Молдови, Мозамбіку, 

Венесуели.  

Нагадаємо, Україна скоротила експорт борошна на 39%. 

Джерело: https://agravery.com/uk/posts/show/kitaj-na-72-skorotiv-import-ukrainskogo-borosna  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://agravery.com/uk/posts/show/kitaj-na-72-skorotiv-import-ukrainskogo-borosna
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КИТАЙ – США 
 

Китай планує обігнати США в розробці чіпів. Наскільки це реально? 

05.10.2020|10:50|Хабр 

США все тугіше закручує гайки щодо Китаю, прагнучи залишитися світовим лідером в 

технологічному секторі, включаючи напівпровідникову промисловість. Але і Китай не 

збирається піддавати себе загрозі технологічній блокаді з боку Сполучених штатів.  

За даними Bloomberg, Пекін кілька тижнів тому заявив про намір підтримати створення 

промисловості, яка здатна з нуля робити так зване третє покоління напівпровідників. План 

розрахований на п'ять років, тобто до 2025 року у Китаю повинні з'явитися найбільші 

підприємства, що виробляють найсучасніші компоненти електронних пристроїв. 

КНР досі зберігає п'ятирічний горизонт планування, поточна п'ятирічка вже 14-та в історії країни. 

У жовтні план повинен бути затверджений лідерами країни, після чого на реалізацію проєкту 

розвитку вітчизняної напівпровідникової інфраструктури виділять понад трильйон доларів США. 

На думку аналітиків, Китай добре розуміє, що країна, яка володіє технологією виробництва 

сучасних чіпів, якщо не править усім іншим світом, то в змозі надавати сильний тиск на інші 

держави. 

Після заяви китайського уряду почали різко зростати акції китайських виробників 

напівпровідникових елементів. Наприклад, Fudan Microelectronics Group Co. виросла в ціні на 

4,3%. Will Semiconductor Ltd. збільшила капіталізацію на 10%. Акції ще двох виробників 

напівпровідникових компонентів, Xiamen Changelight Co. і Focus Lightings Tech Co. подорожчали 

на 14% і 5,6% відповідно. 

Джерело: https://habr.com/ru/company/vdsina/blog/521474/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Заступник постійного представника КНР при ООН спростував безпідставні звинувачення США 

09.10.2020|16:00|Міжнародне радіо Китаю 

Заступник постійного представника КНР при ООН Дай Бін у середу виступив на Третьому 

комітеті Генеральної Асамблеї ООН, спростувавши висунуті проти нього безпідставні 

звинувачення постійного представника США при ООН Келлі Крафт стосовно епідемії 

коронавірусу нового типу /COVID-19/ і прав людини. 

https://habr.com/ru/company/vdsina/blog/521474/
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Дай Бін заявив, що представник американської сторони знову необґрунтовано звинуватила 

Китай, зловживаючи платформою ООН для фабрикації чуток, провокації конфронтації й 

служіння власній внутрішній політиці. Китай рішуче виступає проти цього й повністю відкидає 

висунуті звинувачення. 

За словами китайського дипломата, очорнення й переведення стрілок на Китай у зв'язку з 

епідемією COVID-19 є не тільки хибною та безрезультатною, але й безвідповідальною тактикою. 

Китай поставив епідемію під контроль, тоді як у Сполучених Штатах кількість інфікованих вже 

перевищила 7 млн людей, а в Білому домі за останні кілька днів були виявлені десятки 

підтверджених випадків зараження. Китайська сторона дотримується принципу про пріоритет 

людського життя, тоді як кількість смертей від COVID-19 у США вже перевищила 210 тис. осіб, 

нагадав Дай Бін, заявивши, що уряд США має дати роз'яснення американському народу з 

приводу перших показників у світі за кількістю підтверджених випадків зараження й летальних 

випадків. 

Заступник постійного представника також зазначив, що суспільство в Сіньцзян-Уйгурському 

автономному районі КНР стабільно процвітає, а населення різних етнічних груп живе в гармонії. 

У СУАР налічується 24,4 тис. мечетей, що більш ніж у 10 разів перевищує кількість мечетей на 

всій території США. Крім того, в період з 2010 по 2018 роки чисельність уйгурського населення 

в СУАР зросла з 10,17 млн до 12,71 млн осіб, збільшившись більш ніж на 25%. У зв'язку з цим 

так звана «примусова стерилізація» є повною брехнею. 

Дай Бін вказав, що з минулого року в Спеціальному адміністративному районі Сянґан сталася 

серія насильницьких злочинів, які паралізували місцевий бізнес і зробили життя людей 

нестерпним. Жодна суверенна держава не може сидіти склавши руки. Після реалізації Закону 

КНР про захист національної безпеки в САР Сянґан 80% місцевих жителів вважають, що Сянґан 

став безпечнішим. 

Китайський дипломат заявив, що про ситуацію з правами людини в КНР повинен говорити 

китайський народ. Рівень підтримки китайського народу свого уряду складає більше 90%. 

Спроби будь-яких сил зупинити розвиток і прогрес Китаю приречені на провал. «Дозвольте 

порадити Сполученим Штатам відмовитися від менталітету холодної війни та ідеологічних 

забобонів, тверезо оцінити історичний прогрес у розвитку прав людини в Китаї, припинити 

поширення неправдивих чуток і «політичних вірусів»«, – заявив він. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201009/557741.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20201009/557741.html
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Імпорт медичних масок в ЄС виріс на 1800%, основний постачальник – Китай 

06.10.2020|11:42|Економічна правда 

Обсяг імпорту медичних масок для обличчя в країни Європейського союзу з початку епідемії 

коронавірусу виріс на 1800%. 

Як повідомляє «Європейська правда», про це свідчать дані Євростату. 

Якщо в першому півріччі 2019 року обсяг імпорту становив 800 мільйонів євро, то в перші шість 

місяців поточного року він зріс до 14 мільярдів євро. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/
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«Як і слід було очікувати, держави-члени з великим населенням імпортували більше масок, ніж 

держави-члени з невеликим населенням. Однак при розгляді імпорту на душу населення між 

державами-членами спостерігаються помітні відмінності», - відзначають в Євростаті. 

У Люксембурзі, де проводилася державна політика поширення масок по всій країні, був 

найвищий імпорт масок на душу населення - 121 євро на людину. Бельгія, Німеччина і Франція 

були єдиними країнами, в яких імпорт перевищував 50 євро на людину. 

Водночас, імпорт був менше ніж 10 євро на людину на Кіпрі, в Польщі, Швеції, Хорватії, Греції і 

Болгарії. 

В абсолютних цифрах найбільше за пів року на маски витратила Німеччина - 4,4 млрд євро. Далі 

йдуть Франція - 3,4 млрд євро і Італія - 1,7 млрд євро. Найменше витратили Кіпр - 7 млн євро, 

Мальта - 9 млн євро і Естонія - 14 млн євро. 

Китай був основним партнером ЄС із імпорту масок для обличчя, поставивши 92% масок в 

першому півріччі 2020 року, що на 30 процентних пунктів більше, ніж у першому півріччі 2019 

року. 
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За винятком Гонконгу, інші шість партнерів ЄС з імпорту втратили частку ринку. У першому 

півріччі 2020 року тільки В'єтнам і Гонконг поставили понад 1% від загального обсягу імпорту 

масок ЄС. 

На частку Сполученого Королівства, Туреччини та Тунісу прийшлося 0,7%. 

Джерело: https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/6/665943/  

________________________________________________________________________________ 
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АНАЛІТИКА 
 

Постепідемічна епоха: Три головних тренди на туристичному ринку Китаю під час канікул 

«Золотого тижня» в 2020 році 

05.10.2020|17:30|Міжнародне радіо Китаю 

Святкові канікули з нагоди Дня утворення КНР і Свята середини осені у цьому році – 

довгоочікувана можливість для багатьох людей відправитися в подорож після місяців 

антикарантинних заходів, що включали самоізоляцію та обмеження пересувань. У порівнянні з 

попередніми роками особливі канікули в цьому році зазнають три значних зміни. 

По-перше, відвідування низки туристичних об'єктів стало або значно дешевшим або абсолютно 

безкоштовним. Це стосується понад 500 пам'яток Китаю. 

По-друге, скоротилися тривалість і відстань туристичних поїздок. Кількість туристичних поїздок 

у межах місць проживання, по своїх містах і місцевих околицях, збільшиться більш ніж на 50% у 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що вперше перевищило показник поїздок 

на далекі відстані. Значно скоротилися й самі відстані поїздок. Разом з тим підвищились запити 

туристів до рівня комфорту під час подорожей. 

По-третє, автоподорожі на власній або орендованій машині стали першим за популярністю 

способом подорожей у дні канікул. У ці канікули користувачі кардинально змінили засіб 

пересування. Ситуація з епідемією зробила подорожі на орендованих автомобілях 

найпотужнішим новим трендом на туристичному ринку Китаю. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201005/556198.html  

________________________________________________________________________________ 
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ІНТЕРВ’Ю  
 

Кулеба: Карабаху - мир, а Україні - союз із Туреччиною 

06.10.2020|12:12|BBC News Україна 

В інтерв'ю BBC News Україна міністр закордонних справ України розповів про позицію України 

щодо війни в Карабаху і майбутнє відносин з Білоруссю після невизнання Лукашенка 

легітимним президентом. 

Наша розмова відбулася напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Брюсселя 

та Лондона, тож міністр говорив і про «історичну угоду», яку мають підписати з Британією, і про 

саміт Україна-ЄС. 

А ще поділився подробицями про те, як втілюється його мрія про «відкриття Азії» для України, 

та як «перехрестив дружину», яка йде в депутати від «Слуги народу». 

BBC News Україна: Ви вже висловлювали позицію України, що вона підтримує територіальну 

цілісність Азербайджану. В попередні роки Україна продавала чимало озброєнь обом 

сторонам. Яка зараз буде позиція щодо зброї? Турецькі безпілотники використовують під час 

бойових дій, а українська компанія «Мотор-Січ» виробляє двигуни для безпілотників Bayraktar 

Akıncı, які незабаром можуть поставити на озброєння. 

Дмитро Кулеба: Буде коректно роз'єднати ваше запитання на два. Перше - про Вірменію та 

Азербайджан, і друге - про Туреччину. В тому контексті, який ви сформулювали, це дві різні 

історії. 

Ані Вірменія, ані Азербайджан не перебувають під міжнародним режимом ембарго на 

постачання зброї. Вони можуть вільно закуповувати зброю у світі і та ж сама Росія продає зброю 

і Вірменії, і Азербайджану. 

Наша позиція дуже чітка, ми одразу її сформулювали. Нам прикро, що розпочався збройний 

конфлікт. Україна знає, що війна - це насамперед кров, смерть та страждання, а цього завжди 

хочеться уникнути. Як країна, яка сама має окуповані в результаті збройного конфлікту території, 

ми, безумовно, виступаємо за територіальну цілісність будь-якої держави. Тут не важливо, чи 

це Вірменія, Азербайджан чи хтось. 

Територіальна цілісність Азербайджану в міжнародних кордонах є питанням міжнародного 

порядку денного, Україна завжди в цьому плані підтримувала Азербайджан, а Азербайджан 

підтримував Україну, тут немає про що навіть говорити. Знаєте, якби я не був міністром 

закордонних справ країни, у якої є окуповані території, я би, може, більш індиферентно ставився 

до чергового конфлікту, який розгорнувся у світі. Але нам цей біль, ця ситуація дуже зрозумілі. 
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Що стосується того, щоб зараз щось постачати, то, безумовно, наша позиція дуже проста: всі 

мають зосередитися на тому, щоб не розпалювати емоції - на війні достатньо емоцій і без 

зовнішніх гравців, і друге - на пошуку мирного врегулювання цього конфлікту. 

Що стосується Туреччини - в нас з Туреччиною є глибоке стратегічне партнерство, зокрема і у 

військово-технічній сфері. Ми так само закуповуємо безпілотники, беремо участь у їх 

виробництві, це дуже перспективні проєкти, і ми плануємо їх розвивати активно і виходити на 

нові проєкти, тому що союз Туреччини і України дуже багато користі може принести обом 

країнам і регіону загалом. 

В України та Туреччини є перспектива побудувати щось більше, ніж стратегічне партнерство, 

принаймні ми зацікавлені у цій розмові, поглибленні взаємодії між нашими країнами. 

«Безвізу ніщо не загрожує» 

BBC News Україна: Саміт Україна-ЄС - одна з найважливіших подій жовтня. Які суперечливі 

питання розглядатимуть і підписання яких угод варто очікувати? 

Дмитро Кулеба: Є перелік угод, які будуть підписані, спрямовані на підтримку ЄС реформ в 

Україні. 

По суті питання будуть крутитися довкола трьох пунктів. Пункт №1 - виконання Угоди про 

асоціацію, яка передбачає поступову інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС, тобто, яким 

чином ми будемо рухатися далі цим шляхом. 

Друге питання стосуватиметься реформ і трансформацій, які відбуваються в Україні та як ми 

взаємодіємо з цих питань з ЄС. Третє питання, безумовно, про російську агресію, в Криму і на 

Донбасі, взаємодія з нашими партнерами на цьому треку. 

BBC News Україна: Якою буде доля суперечки щодо антикорупційних інститутів? Чи загрожує 

вона безвізовому режиму? 

Дмитро Кулеба: Немає суперечки довкола антикорупційних органів, ніщо не загрожує 

безвізовому режиму. Є абсолютно чітка позиція президента, України як держави, що ми 

зацікавлені в існуванні сильних, незалежних, антикорупційних органів в Україні, але протягом 

усього часу з моменту їх існування не було жодного року, щоб життя цих органів було легке та 

спокійне. 

Позиції України та Європейського Союзу абсолютно тотожні в питаннях антикорупції. 

BBC News Україна: Чи будуть на цьому саміті розглядатися питання «договору про відкрите 

небо» (договір про єдине європейське небо)? 

Дмитро Кулеба: Так. Він буде на порядку денному. Сподіваюся, що договір ми укладемо раніше, 

ніж ми подолаємо Covid-19 й знімуть всі обмеження, пов'язані з коронавірусом. 
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Напередодні саміту джерела BBC News Україна серед представників ЄС повідомили, що 

«договір про відкрите небо», який може суттєво здешевити авіаподорожі з України, на 

жовтневому саміті не планують підписувати - через фактори, не пов'язані з Україною. 

Історичний день у відносинах з Британією 

BBC News Україна: 7-8 жовтня також відбудеться візит президента Зеленського до Британії. Що 

ви від нього очікуєте? Яку роль Британія відіграє зараз для зовнішньої політики України? 

Дмитро Кулеба: Ми підпишемо угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та 

стратегічне партнерство між нашими країнами. Документ дуже великий, комплексний, по суті 

це нова рамка наших взаємовідносин. По-друге, будемо дуже серйозно говорити про 

співробітництво в безпековому секторі. 

По суті ця нова угода базується на положеннях Угоди про асоціацію, ми теж не можемо 

відходити занадто далеко від цих параметрів, але безумовно будуть створені нові можливості 

для торгівлі. 

Раніше в нас були відносини з Британією, як однією з найважливіших країн ЄС. Вийшовши з ЄС, 

Британія отримає більший простір для маневру, вона може бути жорсткішою в деяких питаннях. 

Нам це вигідно. Плануємо розвивати співробітництво і в секторі безпеки та оборони. 

BBC News Україна: До речі, нашим читачам дуже сподобалися навчання за участі британських 

військових в Миколаївській області. Були навіть заклики, щоб їх проводили частіше, особливо в 

південних регіонах України. 

Дмитро Кулеба: Ми не проти. Якщо вони там десантуються і залишаться, ми теж не будемо 

заперечувати. 

З першого дня російської агресії Британія була поруч і надавала практичну підтримку, і не лише 

у військовому плані. Коли я був послом з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій, 

найтісніша взаємодія з питань боротьби з російською дезінформацією у нас була саме з 

британськими партнерами. 

Не дарма саме британські десантники десантувалися. Це все результат дуже кропіткої та плідної 

роботи, яка не залежить від того, чи є Британія в Нормандському форматі. 

«Розмовляти треба напряму з Путіним» 

BBC News Україна: Нормандський формат ще не вичерпав себе? Чи буде до кінця року ще якась 

зустріч? 

Дмитро Кулеба: Нормандський формат - це єдиний механізм, який дозволив досягнути тих 

результатів, які ми вже маємо. Всі вони були досягнуті саме в нормандському форматі. 
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Ми розуміємо, що розмовляти треба напряму з Володимиром Путіним. З ним можна зустрітися 

тільки на саміті в нормандському форматі. 

Тому потрібно ставити собі за мету новий саміт, тому що це мотивує працювати над виконанням 

рішень попереднього саміту і напрацьовувати нові кроки на шляху врегулювання. 

BBC News Україна: У зв'язку з подіями в Білорусі, чи планується перенесення майданчику 

перемовин з Мінська до іншої столиці? 

Дмитро Кулеба: Від Мінська в мінській групі зараз є тільки назва, оскільки всі переговори 

відбуваються онлайн, всі до цього звикли. 

Ставлення Білорусі до України планово погіршується. Ми ніколи не виключали можливість 

перенесення перемовин з Мінська. Ми розуміємо, що чим більш недружніми будуть дії чи заяви 

Білорусі щодо України, чим сильніше ставатимуть позиції Росії в Білорусі, тим більш 

неприйнятними ставатиме Мінськ як місце для фізичних зустрічей. 

Зараз питання того, щоб їхати в Мінськ, щоб проводити там засідання ТКГ взагалі немає на 

порядку денному. 

Санкції проти Білорусі будуть. Але не економічні 

BBC News Україна: Чи узгоджувалася з ЄС заява про невизнання легітимності та інавгурації 

Олександра Лукашенка? 

Дмитро Кулеба: Нам не потрібно узгоджувати з європейськими партнерами наше ставлення до 

нашого найближчого сусіда, якого ми знаємо набагато краще, ніж наші європейські партнери. 

Дійсно, позиції України та ЄС щодо подій в Білорусі є тотожними. 

Мені дуже подобається, коли білоруські колеги звинувачують Захід у втручанні у внутрішні 

справи і кажуть: от Захід втручається в наші внутрішні справи, такі країни як Литва, Польща, 

Чехія, Україна. Мені приємно, нарешті нас відносять до країн Заходу і білоруські колеги це 

визнали, що Україна стала країною західного політичного світу. 

Мені дуже прикро спостерігати те зміцнення позицій Росії в Білорусі, свідками якого ми всі є. Як 

міністр закордонних справ, я розумію прості речі - зміцнення позицій Росії в Білорусі - це ризик 

для національної безпеки України. 

BBC News Україна: Чи готова Україна приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі? 

Дмитро Кулеба: Я хочу подивитися на остаточне юридичне рішення, хто там в цьому списку 

(інтерв'ю відбувалося за кілька годин після ухвалення санкцій ЄС. - Ред.), але так, ми 

налаштовані приєднатися до цих санкцій, бо тут вже йдеться про питання послідовності 

політики. 
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Україна вважає, що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом. Якщо ми вже є країною 

Заходу, якщо ми підтримуємо позицію ЄС, то нам потрібно діяти спільно з Європейським 

Союзом в цих питаннях. Тут дуже важливе питання солідарності. 

Зауважу, що для нас ціна такої політики солідарності набагато вища - ми не є членами ЄС, ми не 

є членами НАТО, ми не перебуваємо під «парасолькою захисту» цих інститутів і ресурсів, які 

вони надають цим країнам. Але менше з тим, навіть в цих складних умовах, ми робимо все, що 

в наших силах, щоб допомагати народу Білорусі в цій складній ситуації. 

Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для пониження присутності України 

в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією, але я бачу підстави, і ви знаєте, 

що це офіційна позиція України, згорнути офіційні контакти, залишивши вікно комунікації у МЗС. 

Що стосується економічної взаємодії, ми не плануємо атакувати, не плануємо робити Білорусі 

ще гірше. 

Але тут питання в іншому - треба буде дивитися, що буде з білоруською економікою в найближчі 

місяці з точки зору заходу російських грошей і російського контролю в цей бізнес. От тоді треба 

сідати і аналізувати кожен великий контракт, і дивитися, чи не з'явилися додаткові ризики, бо в 

нас є висока взаємодія і у військово-торговому секторі. 

Але наразі не вважаю, що запровадження торгового ембарго з боку Білорусі чи України, було б 

мудрим кроком. 

BBC News Україна: Тобто якщо російські компанії перебиратимуть контроль над білоруськими 

підприємствами, то взаємини можуть бути переглянуті? 

Дмитро Кулеба: Треба дивитися конкретні випадки - є великі гіганти, є конкретні контракти. 

Якщо це переходить під контроль росіян - а ми знаємо, що там, де російський бізнес, там і 

російське ФСБ - треба буде сідати і вираховувати ризики. 

«Всі країни взаємодіють з Китаєм» 

BBC News Україна: Як бути Україні в умовах, коли США - найважливіший партнер з оборонних та 

фінансових питань, а Китай - найважливіший партнер у торгівлі, і відносини цих двох країн 

погіршуються? 

Дмитро Кулеба: Я втомився від цієї постійної віктимізації України. Звідки взагалі ця 

ментальність? Всі країни взаємодіють з Китаєм. Економіка США і Китаю так глибоко пов'язані, 

що далі вже немає куди. При цьому ці країни чудово конфронтують, з'ясовують стосунки і 

займаються стримуванням одна одної у світі. 

Деякі країни, які висловлюють занепокоєння щодо можливого зближення України з Китаєм самі 

при цьому абсолютно спокійно торгують з Китаєм. Європейський Союз торгує і розвиває 
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стосунки з Китаєм. У нас все завжди перевертається - і починається «А от як же ми, затиснуті між 

двома гігантами, що ми будемо робити?» 

Давайте змінимо всю цю оптику. В цьому є мистецтво дипломатії, щоб дружити з усіма, уникати 

пасток, заробляти гроші, захищати свою країну. І якщо хтось вважає, що рішення - це давайте не 

будемо мати жодних стосунків з Китаєм, щоб не сваритися зі США, то це - абсолютно 

примітивний погляд, який я категорично не поділяю. 

Інша справа, що впадати в фінансову залежність від китайських грошей - це інша пастка, в яку 

не варто потрапляти. Ми будемо розвивати стосунки з Китаєм, але ми чітко розуміємо, де і 

наскільки глибоко в цих стосунках ми можемо зайти з точки зору наших національних інтересів. 

Китай став торговельним партнером №1 України без жодних зусиль з боку Української 

держави… 

BBC News Україна: Якщо ж станеться якась погана подія, пов'язана з придушенням опозиційного 

руху в Китаї, і постане питання, на чий бік ставати... 

Дмитро Кулеба: Ви могли повірити, що Україна займатиме таку позицію щодо Білорусі, яку вона 

зараз займає, перед президентськими виборами? 

Мене питання того, що відбувається в Білорусі, турбують набагато більше, ніж питання, що 

відбувається у Китаї, тому що події в Білорусі мають прямий вплив на мою країну, а події в Китаї 

не мають прямого впливу. 

BBC News Україна: Тобто розгін демонстрацій в Білорусі та Гонконгу не є рівноцінним? 

Дмитро Кулеба: Я завжди керуватимуся двома принципами - що ця країна означає для 

національних інтересів України, і друге - наскільки внутрішні події в цій державі становлять 

загрозу для безпеки моєї країни. 

Що стосується глобальної концепції правозахисної дипломатії - де б в світі не порушили права 

людини, давайте зразу встанемо на їх захист, то до цього треба дорости. Ця дипломатія дуже 

дорога, коштовна, і треба бути дуже сильною економічно державою. 

BBC News Україна: Коли у серпні 2019 року приїжджав радник президента США з нацбезпеки 

Джон Болтон, було озвучено принаймні побажання, щоб технології компанії «Мотор-Січ» не 

потрапили до рук китайській компанії, щоб не було крадіжки інтелектуальної власності. Зараз 

з'явилася інформація, що китайська компанія, яка хоче контролювати підприємство, може 

подати до міжнародного інвестиційного арбітражу, будуть вимагати компенсацію від України. 

Чи не настав час обговорювати це питання на рівні МЗС України та Китаю? Чи не стають 

відносини України та Китаю заручниками цієї ситуації з «Мотор-Січ»? 

Дмитро Кулеба: Я вам відкрию дипломатичні лаштунки - з моменту мого призначення міністром 

питання «Мотор-Січ» жодного разу не виникало на порядку денному контактів різного рівня 
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між Україною та Китаєм. Для України, для мене особисто, якщо чесно - головне - щоб «Мотор-

Січ» розвивалася, щоб вона не втрачала робочі місця, а навпаки нарощувала, щоб ми могли 

збільшувати ринки збуту. Там є дійсно зовнішньополітичні аспекти цього питання, але Україна 

дбає лише про те, щоб «Мотор-Січ» розвивалася. Бо це підприємство - насправді «місто» в місті 

Запоріжжя. І ми повинні дбати про це «місто», про цих людей, це платник податків. 

Ви згадали Болтона, ну бачите, ми все ще там же - підприємство залишається не 

приватизованим іноземним інвестором. Будуть якісь судові процеси, юридичні - ми до цього, 

як міністерство стосунку не маємо, але держава дбає лише про те, щоб Мотор-Січ розвивалася, 

як економічно та соціально стабільний бізнес. 

Історія з Мотор-Січчю нагадує мені фільм «Тигр, що підкрадається, дракон, що зачаївся». 

Головне, що не відбувається ніяких рішень, які б суттєво погіршували економічну або політичну 

ситуацію довкола «Мотор-Січі». 

«Я такого про себе наслухався» 

BBC News Україна: Наостанок особисте політичне питання. У вересні ваша дружина Євгенія 

очолила список «Слуги народу» на виборах в Київраду. Чи не побоюєтеся ви, що вашу 

діяльність, діяльність МЗС сприйматимуть крізь призму політичного вибору вашої дружини? 

Дмитро Кулеба: Ми з дружиною самостійні творчі одиниці. Ми сім'я, в нас все добре, але в 

професійному плані Женя завжди будувала свою кар'єру, я будував свою, і ми підтримували 

один одного. 

Тому коли вона сказала, що хоче піти в місцеву політику, де її знають, я перехрестив її і сказав: 

«Я підтримую будь-яке твоє рішення». По-друге, якщо постійно думати про те, а що про тебе 

подумають, тоді не треба взагалі нічого робити.  

Коли я став віце-прем'єр-міністром в попередньому уряді - я такого про себе наслухався - що я 

перефарбовуюсь на льоту, що я зрадник, що я нікчема, я продажний. Потім, коли я став 

міністром, я цього вдруге наслухався. Але люди мають право говорити те, що вони хочуть, а я 

роблю, що відповідає інтересам України. Тому я займаюся цією роботою. 

Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54428912  

________________________________________________________________________________ 
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Як український гетьман з китайським імператором домовлявся? – Віктор Кіктенко 

 

Відео за посиланням: https://youtu.be/_t0HwNxWg8Y  

________________________________________________________________________________ 
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ІНФОГРАФІКА 
 

Багатство мільярдерів зростає протягом пандемії  

08.10.2020|Statista |Katharina Buchholz 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/23147/countries-with-the-biggest-billionaire-wealth/  
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«Відновлення» Китаю під час національного свята  

09.10.2020|18:24|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1202983.shtml  

________________________________________________________________________________ 
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КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КОНКУРСИ 
ХIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» 
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ЖУРНАЛ  
Оголошується набір статей в журнал «Китаєзнавчі дослідження» 
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