
МОНІТОРИНГ НОВИН
УКРАЇНСЬКИХ ТА

СВІТОВИХ ЗМІ

 

ДОДАТОК ДО ЖУРНАЛУ

За підтримки:

 ДАЙДЖЕСТ

01.02.-28.02.2021



 

1 

 

      

ЗМІСТ 
Помер Посол України в КНР Сергій Камишев .............................................................................. 7 

КИТАЙ ................................................................................................................................................... 8 

ЕКОНОМІКА ...................................................................................................................................... 8 

7 китайських компаній потрапили до списку Forbes Blockchain 50 у 2021 році...................... 8 

На китайський Новий рік в Пекіні роздадуть $ 1,5 млн в криптовалют ................................... 9 

Продаж сегменту TikTok в США відкладено. Байден переглядає політику щодо Китаю, - 

WSJ ................................................................................................................................................... 10 

Найбільші контейнерні порти Китаю продовжують стрімко збільшувати вантажообіг ...... 10 

Пекін став найпривабливішим напрямком для туристів на китайський Новий рік .............. 11 

Китайський регулятор ввів нові обмеження для Alibaba ......................................................... 12 

У Китаї знайшли велике нафтогазове родовище ...................................................................... 13 

Нові ринки. Xiaomi готується випустити власний автомобіль ................................................. 14 

У Китаї через найбільші прикордонні переходи на маршруті Китай-Європа пройшло 

більше 10 тис. контейнерних поїздів .......................................................................................... 15 

Сі Цзіньпін заявив про повне подолання бідності в Китаї ....................................................... 16 

НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ .................................................................................................................... 17 

У Китаї випустили перший гібридний локомотив на водні власного виробництва ............. 17 

У мережу потрапило перше фото недобудованої новітньої китайської атомної субмарини

 .......................................................................................................................................................... 17 

Китайці створили альтернативу Android і iOS на Ubuntu для смартфонів і планшетів ........ 18 

У Китаї створили настільний квантовий комп'ютер вартістю $ 5000 ..................................... 19 

Китайський зонд показав перше зображення Марса .............................................................. 21 

У Китаї показали, як провели транспортування мосту Sky Bridge в аеропорту Гонконгу .... 21 

Для маленьких супутників. У Китаї запустили приватну суборбітальну ракету OS-X6B ....... 22 

У Китаї презентували високоефективну систему квантового комп'ютера ............................ 23 

Китайський зонд «Тяньвень-1» вийшов на орбіту Марса ........................................................ 24 



 

2 

 

      

У Китаї завершено будівництво високошвидкісної залізчничної дороги протяжністю 3400 

км ..................................................................................................................................................... 25 

Китайський зонд показав, як виглядає Марс з орбіти .............................................................. 26 

Китайський зонд вирівнявся на орбіті Марса ............................................................................ 27 

Глава Xiaomi озвучив плани компанії на 2021 рік ..................................................................... 27 

У Китаї збираються масово будувати безпілотні аеротаксі ..................................................... 28 

Лікує всього за місяць: у Китаї розробили ефективний засіб від раку ................................... 29 

Гнучкий екран і власна «операційка»: Huawei представив новий смартфон ....................... 30 

Китай приступив до установки своєї космічної станції на ракеті-носії для запуску на орбіту

 .......................................................................................................................................................... 31 

Китайський зонд вийшов на паркувальну орбіту Марса ......................................................... 32 

СУСПІЛЬСТВО ................................................................................................................................. 33 

100 фільмів для перегляду, які допоможуть вам зрозуміти Китай ......................................... 33 

У Китаї більшість носить маски на вулиці, хоча правила цього не передбачають — 

журналіст ........................................................................................................................................ 33 

У Китаї в 2020 році істотно знизилася народжуваність ............................................................ 35 

Китайський Новий рік 2021: коли розпочинається та як прийнято святкувати .................... 35 

Китай зустрів рік Бика тисячами феєрверків .............................................................................. 37 

КОРОНАВІРУС ................................................................................................................................. 38 

Теорія про витік коронавірусу з китайської лабораторії «надзвичайно малоймовірна», – 

ВООЗ ................................................................................................................................................ 38 

Китайську вакцину Sinovaс несправедливо очорнили через політичні інтриги — 

інфекціоніст .................................................................................................................................... 38 

Понад 40 млн доз вакцин китайської компанії Sinopharm використано ............................... 39 

КИТАЙ – УКРАЇНА ............................................................................................................................... 41 

Зеленський не вважає Китай загрозою для України, але «Мотор Січ» іноземцям не 

продадуть ....................................................................................................................................... 41 

Китайський інвестор «Мотор Січ» розкритикував санкції України і заявив про виключення 

можливості примирення .............................................................................................................. 41 

Посол України Сергій Камишев провів зустріч в Генеральній адміністрації спорту КНР ..... 42 



 

3 

 

      

У Києві відбудеться фестиваль гігантських китайських ліхтарів .............................................. 43 

МЗС України отримало ноту від Китаю через санкції проти інвесторів Мотор Січ .............. 44 

Посол України провів зустріч із заступником Міністра культури та туризму КНР ................ 45 

У пекінському Забороненому місті з’явиться україномовний аудіогід .................................. 45 

Онлайн-презентації книжки «Домалювати дракону зіниці. Історія Китаю у 50 

фразеологізмах» ............................................................................................................................ 47 

З Китаю в Україну прибуло 2 контейнерних поїзда в січні 2021 року .................................... 47 

Китайські інвестори занепокоєні впровадженням санкцій Україною .................................... 48 

Китайський сервіс таксі DiDi може запуститися в Україні – ЗМІ .............................................. 49 

Посол України взяв участь у протокольному заході від імені Міністра закордонних справ 

КНР ................................................................................................................................................... 50 

Українські дипломати відвідали Національний художній музей Китаю ................................ 50 

Китайська компанія Shenzhen MTC інвестує $ 13 млн в українську фірму-розробника 

телевізорів KIVI............................................................................................................................... 51 

На сьогоднішній день в Україні не зареєстровано жодної вакцини від ковіду..................... 52 

Посилки з Китаю. Windrose запускає регулярні вантажні рейси Київ — Гонконг ................ 53 

Президент України Володимир Зеленський надіслав вітального листа голові КНР Сі 

Цзіньпіну ......................................................................................................................................... 53 

Для метро Дніпра хочуть закупити вагони китайської CRRC з наскрізними проходами ..... 54 

У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів ................................ 55 

Привітання з Китайським Новим Роком Посла України в КНР Сергія Камишева.................. 56 

Делегація дипломатів Посольства відвідує об'єкти Пекінської Олімпіади 2022 р. .............. 56 

Помер посол України в Китаї Сергій Камишев .......................................................................... 57 

МЗС України висловлює глибокі співчуття у зв’язку із смертю Надзвичайного і 

Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці Сергія Олексійовича 

Камишева ....................................................................................................................................... 57 

Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю посла України у Китаї............................ 58 

Держава Україна давала Китаю політичні гарантії у спільному проєкті на «Мотор Січ» – 

експерт ............................................................................................................................................ 59 

З якими країнами торгувала Україна в 2020 році: рейтинг Держстату................................... 60 



 

4 

 

      

Інвестори з Китаю, Кореї і Туреччини цікавляться проєктом високошвидкісного руху в 

Україні - голова «Укрзалізниці» ................................................................................................... 61 

Дмитро Разумков зустрівся з послом КНР в Україні Сяньжуаном ........................................... 62 

Китайські інвестори «Мотор Січі» відповіли Мін'юсту: Україна не пропонувала 

врегулювання спору ...................................................................................................................... 63 

Відеопривітанння китайських студентів в честь дня народження видатної української 

поетеси Лесі Українки ................................................................................................................... 64 

Дипломати працюють над підготовкою візитів Президента України до США та в Азійський 

регіон – Ігор Жовква ...................................................................................................................... 65 

КИТАЙ – США ..................................................................................................................................... 67 

Xiaomi подала в суд на Пентагон і Мінфін США через включення компанії в чорний список

 .......................................................................................................................................................... 67 

У відносинах з Китаєм США не підуть по шляху Трампа – Байден ......................................... 68 

Huawei оскаржить рішення про визнання компанії «загрозою нацбезпеці США» .............. 68 

Байден і Сі Цзіньпін вперше провели телефонну бесіду ......................................................... 69 

Засновник Huawei: Ми готові ділитися з американськими компаніями своїми 5G-

технологіями .................................................................................................................................. 70 

Ресурсні війни: Китай планує скоротити поставки рідкоземельних елементів в США ........ 71 

Байден очікує тривалого стратегічного протистояння з Китаєм ............................................. 72 

Білл Гейтс завдав удару по китайському інтернет-гіганту Alibaba .......................................... 72 

Глава китайського МЗС закликає США скасувати митні збори та односторонні санкції ..... 74 

КИТАЙ – ЄВРОПА ............................................................................................................................... 76 

Перший в ЄС китайський магістральний локомотив проходить випробування в Німеччині

 .......................................................................................................................................................... 76 

На маршрутах Китай-Європа в січні більш ніж на 60% зросла кількість вантажних поїздів 77 

У Китаї заборонили трансляцію BBC World News за порушення політики мовлення .......... 77 

Китай став найбільшим торговим партнером Євросоюзу ....................................................... 78 

КИТАЙ-АЗІЯ ........................................................................................................................................ 80 

Китай і Індія почали розведення військ біля кордону .............................................................. 80 

АНАЛІТИКА ......................................................................................................................................... 81 



 

5 

 

      

Промова Сі Цзіньпіна в Давосі: коментарі ................................................................................. 81 

Розмова Байдена та Сі Цзіньпіна загострила напругу між Китаєм та США — The Washington 

Post .................................................................................................................................................. 85 

Чи багатші китайці за українців: порівняння зарплат, пенсій та ВВП ..................................... 87 

ПОДКАСТИ .......................................................................................................................................... 90 

Подкаст: Зрозуміти Китай: Міфи про Китай ............................................................................... 90 

Подкаст: майбутнє китайсько-американських відносин. Китайська точка зору ................... 90 

ІНФОГРАФІКА ..................................................................................................................................... 91 

Видобуток рідкоземельних металів в КНР ................................................................................. 91 

Зростання викидів CO2 після відновлення КНР ......................................................................... 92 

Найдорожчі стартапи світу ........................................................................................................... 93 

Показники ВВП КНР та країн ОЕСР .............................................................................................. 94 

КНР найбільший торговельний партнер США ........................................................................... 95 

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ КИТАЄЗНАВЦІВ ........................................................................... 96 

Зустріч Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету з 

представниками Української асоціації китаєзнавців ................................................................ 96 

Конференція «Роль та соціальні перспективи Інституту Конфуція КНЛУ» в Інституті 

Конфуція КНЛУ ............................................................................................................................... 96 

Підписано Меморандум про співпрацю з Київською гімназією східних мов №1 ................ 98 

Журнал «Східний світ» прийнято до наукометричної бази даних Scopus ............................. 98 

Із 8 по 12 лютого учні 8-11 класів Київської гімназії східних мов №1 узяли участь у 

конкурсі-захисті наукових робіт МАН у секціях «Китайська мова» та «Сходознавство» ..... 99 

Діяльність Українська асоціація китаєзнавців сприяє побудові інфраструктури українсько-

китайських відносин ...................................................................................................................... 99 

Набір статей до «Східного світу» №2, 2021 ............................................................................. 100 

Іспит із синхронного перекладу з китайської мови під керівництвом Кирила Чуйка ........ 100 

Зустріч із Президентом Української асоціації китаєзнавців ................................................... 100 

Зустріч ректора Київського національного лінгвістичного університету доктора 

філологічних наук, професора з Президентом Української асоціації китаєзнавців ............ 101 

Стати автором. Видавничий дім «Гельветика» ....................................................................... 102 



 

6 

 

      

Перший фільм про місію Української асоціації китаєзнавців ................................................ 102 



 

7 

 

      

Помер Посол України в КНР Сергій Камишев  

14.02.2021 

 

Українська асоціація китаєзнавців висловлює глибокі співчуття у зв’язку зі смертю 

Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці Сергія 

Олексійовича Камишева. 
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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

7 китайських компаній потрапили до списку Forbes Blockchain 50 у 2021 році 

04.02.2021|China Internet Watch 

Forbes випустив версію Forbes Blockchain 50 у 2021 році від компаній, що відповідають вимогам, 

що мають дохід не менше 1 мільярда доларів або оцінюється як мінімум у 1 мільярд доларів. 

З моменту його створення в 2019 році в списку Forbes Blockchain 50 було 96 компаній. І лише 12 

були включені за всі три роки. 

1. Ant Group 

2. Cargill 

3. Coinbase 

4. DTCC 

5. IBM 

6. ING 

7. JPM 

8. Microsoft 

9. Samsung 

10. Signature Bank 

11. VMWare 

12. Walmart  

Amazon, Citi, Google, Facebook і Mastercard були серед 14 двох разових членів, які цього року 

випали зі списку. 

У 2021 році вперше за всю історію половина прибула з-за меж США, 13 – з Європи, а 12 – з 

Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки. 

Особливо слід зазначити, що Forbes включав свого першого члена з Африки 

(південноафриканський виробник целюлози Sappi), Індії (Tech Mahindra) та Близького Сходу 

(нафтовий гігант Saudi Aramco). 

Цього року Китай має сім компаній, серед яких: 

- платіжний гігант Ant Group (платформи: AntChain, Hyperledger Fabric, Quorum); 

- пошуковий гігант Baidu (платформи: Baidu Xuperchain, Hyperledger Fabric); 
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- Binance (платформи: Bitcoin, Binance Chain та десятки інших); 

- Китайський будівельний банк: платформи (BC Trade 2.0, тканина Hyperledger, 

Hyperchain); 

- ICBC (платформи: ICBC Chain, Ethereum, Hyperledger Fabric, Tendermint); 

- Ping An (платформа: FiMAX); 

- Tencent (платформа: FISCO BCOS). 

Джерело: https://www.chinainternetwatch.com/31663/forbes-blockchain-50/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

На китайський Новий рік в Пекіні роздадуть $ 1,5 млн в криптовалют 

08.02.2021|18:03|LB.ua 

Народний банк Китаю проводить експеримент в рамках впровадження власної криптовалюти. 

Під час китайського Нового року влада країни планує роздати 1,5 млн доларів жителям Пекіна 

в межах тестування власної криптовалюти. 

Це третій великий експеримент цифрової валюти, який розробляється Народним банком Китаю, 

повідомляє CNBC. 

«Міста Шеньчжень і Сучжоу проводили подібні експерименти протягом останніх декількох 

місяців. Тоді Пекін заявив, що відбере 50 тис. з числа заявників, які отримають 200 юанів або 

близько 30 доларів США кожен в цифровий валюті», – йдеться в повідомленні. 

Одержувачі можуть витратити гроші в ряді фізичних магазинів, а також на сайті електронної 

комерції JD.com під час прийдешнього свята. Ваучери будуть дійсними з 10 по 17 лютого. 

Тест цифрової валюти відкритий тільки для тих, хто має китайський ідентифікаційний номер або 

дозвіл на проживання з Гонконгу, Макао або Тайваню. 

На відміну від відомих цифрових валют, таких як біткоіни, криптовалюта, що розробляється 

центральним банком Китаю, контролюється одною державою, а не децентралізованою 

системою, якою керують користувачі з усього світу. 

Як повідомлялося, американський автовиробник Tesla в січні вклав $1,5 млрд в біткоіни. Це 

спровокувало стрибок курсу криптовалюти до рекордних позначок.   

Джерело: https://rus.lb.ua/world/2021/02/08/477198_kitayskiy_noviy_god_pekine.html  

________________________________________________________________________________ 

https://www.chinainternetwatch.com/31663/forbes-blockchain-50/
https://rus.lb.ua/world/2021/02/08/477198_kitayskiy_noviy_god_pekine.html


 

10 

 

      

Продаж сегменту TikTok в США відкладено. Байден переглядає політику щодо Китаю, - WSJ 

10.02.2021|15:21|rbc.ua 

Потенційний продаж американського сегменту відеоплатформи TikTok відкладений. 

Адміністрація президента США Джо Байдена переглядає позиції щодо протидії Китаю у сфері 

кібербезпеки. 

Про це повідомляє Wall Street Journal. 

Відомо, що адміністрація Джо Байдена зараз досліджує політику і заходи, які вживав щодо 

протидії китайським технологічним компаніям Дональд Трамп. Президент хоче виробити 

власну політику щодо погроз з боку Китаю, який може збирати дані американців з допомогою 

подібних застосунків. 

Зараз представники Байдена спілкуються з власником TikTok ByteDance щодо безпеки даних і 

способів запобігання отримання доступу китайським урядом до даними американців. А 

переговори з потенційними покупцями в особі Oracle і Walmart призупинені. 

Раніше повідомлялося, що влада США відстрочили блокування соціальної мережі TikTok на 

території країни. Це пов'язано з виграними власниками додатку судовими позовами проти 

адміністрації Трампа. 

Також раніше стало відомо, що пакистанський телекомунікаційний регулятор заявив про 

блокування китайській соцмережі і програми TikTok. Регулятор заявив про неможливість 

відфільтрувати «аморальний і непристойний» контент. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/prodazha-segmenta-tiktok-ssha-otlozhena-bayden-

1612963275.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Найбільші контейнерні порти Китаю продовжують стрімко збільшувати вантажообіг 

17.02.2021|16:35| ЦТС 

Трафік через порти зростає вже чотири місяці з жовтня минулого року. 

Найбільший в світі контейнерний порт Шанхай перевалив в січні понад 4 млн TEU, згідно з 

даними, опублікованими оператором порту SIPG. Вантажообіг порту в минулому місяці 

перевищив минулорічний показник на 12%. 

Про це пише ЦТС з посиланням на РЖД Партнер. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/prodazha-segmenta-tiktok-ssha-otlozhena-bayden-1612963275.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/prodazha-segmenta-tiktok-ssha-otlozhena-bayden-1612963275.html
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Трафік через порт зростає більш ніж на 10% вже чотири місяці з жовтня минулого року. 

Незважаючи на майже 7% падіння вантажообігу в першому півріччі, в цілому за рік Шанхаю 

вдалося побити рекорд 2019 року. 

Другий за величиною в Китаї і третій в світі контейнерний порт Нінбо-Чжоушань перевалив 

минулого місяця 2,85 млн TEU, що на 14,5% більше, ніж роком раніше. 

Трафік через глибоководні термінали Квай-Цин в Гонконзі вже два місяці також зростає 

двозначними числами: + 10,2% в грудні та + 11,1% в січні. 

Раніше ЦТС писав, що в портах Лос-Анджелеса і Лонг-Біч (США) в середині січня поточного року 

очікували розвантаження десятки вантажних суден з десятками тисяч контейнерів. Затримки з 

розвантаженням привели до того, що багато хто з рітейлерів вимушені тижнями чекати 

доставки товарів, – особливо постраждали через дані проблеми малі і середні компанії. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/17/krupneyshie_konteynernye_porty_kitaya_prodolzhayut_stre

mitelno_uvelichivat_oborot_63366 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Пекін став найпривабливішим напрямком для туристів на китайський Новий рік 

18.02.2021|12:57| Укрінформ 

У дні свята Весни столиця КНР прийняла понад 6,63 млн туристів, що майже вп’ятеро перевищує 

торішні показники за аналогічний період.  

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міжнародне радіо Китаю. 

«Пекін став найпривабливішим напрямком для туристів під час тижневих канікул з нагоди свята 

Весни: у святкові дні китайська столиця прийняла понад 6,63 млн туристів, що в 4,5 раза більше, 

як порівняти з аналогічним періодом попереднього року. Про це свідчать дані Управління 

культури та туризму міста Пекін», – йдеться в повідомленні. 

За даними управління, в період канікул з 11 до 17 лютого доходи Пекіна від туризму становили 

4,25 млрд юанів (658 млн доларів США), збільшившись у 2,9 раза в річному обчисленні. 

Понад 1,72 млн відвідувань столиці здійснили туристи з інших регіонів країни, доходи Пекіна 

від гостей з інших міст становили 2,67 млрд юанів, збільшившись у 1,8 раза у річному 

обчисленні. 

Торгові вулиці Ванфуцзін і Цяньмень у центрі Пекіна стали одними з найбільш відвідуваних 

туристичних місць під час свят: там побували 895 тис. і 624 тис. туристів відповідно. 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/17/krupneyshie_konteynernye_porty_kitaya_prodolzhayut_stremitelno_uvelichivat_oborot_63366
https://cfts.org.ua/news/2021/02/17/krupneyshie_konteynernye_porty_kitaya_prodolzhayut_stremitelno_uvelichivat_oborot_63366
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Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3192986-pekin-stav-najprivablivisim-

napramkom-dla-turistiv-na-kitajskij-novij-rik.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський регулятор ввів нові обмеження для Alibaba 

21.02.2021|01:30| unian.ua 

Банки мають обмежити загальний обсяг спільно з платформами кредитування. 

Китайський регулятор наклав нові обмеження на банки та фінансові організації, що працюють з 

онлайн-мікрокредиторами, в тому числі під керівництвом фінтех-компанії Ant Group (дочка 

Alibaba, засновник Джек Ма). 

Про це повідомляє Bloomberg. Таким чином, влада завдала нового удару по бізнесу Ма. 

Тепер банки мають обмежити загальний обсяг спільно з платформами кредитування. Його 

рівень не має перевищувати 50 відсотків від суми заборгованості. Обсяг спільного кредитування 

з однією платформою має бути нижче 25 відсотків від чистого капіталу банку. 

Як пише видання, таке регулювання буде гальмувати подальше зростання Ant. Підрозділи 

компанії видали 500 мільйонам осіб споживчі кредити на 1,7 трильйона юанів (263 мільярди 

доларів) станом на 30 червня 2020 року. 

Десять банків в останні місяці перестали співпрацювати з платформами споживчого 

кредитування через посилення правил. 

Історія конфлікту. 

Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він 

публічно розкритикував фінансові регулятори і банки Китаю, звинувативши їх у «ломбардному 

мисленні». 

Після цього банк Китаю скасував обіцяло бути рекордним IPO Фінтех-стартапу Ма Ant Group. 

Джек Ма був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти 

скасуванню IPO. 

Що таке Alibaba. 

Alibaba-найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 

року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-

майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з 

найбільш швидкозростаючих компаній групи. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3192986-pekin-stav-najprivablivisim-napramkom-dla-turistiv-na-kitajskij-novij-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3192986-pekin-stav-najprivablivisim-napramkom-dla-turistiv-na-kitajskij-novij-rik.html
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20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну 

інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на 

розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних. 

16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських 

компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої 

інтернет-компанії Китаю Alibaba. 

За даними дослідницької компанії Canalys, в 4 кварталі 2019 року підрозділ Alibaba Cloud 

Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent і Baidu Cloud Cloud мали 

18% і 8,8% ринку відповідно. 

20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше 

майже за три місяці показався на публіці. 

28 січня 2021 року стало відомо про те, що засновник Alibaba готує масштабну реорганізацію 

одного зі своїх стартапів. 

2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника 

Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни. 

3 лютого 2021 року Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, 

який перетворить фінтех-гіганта на фінансову Холдингову Компанію. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/telecom/kitayska-vlada-zavdala-shche-odnogo-udaru-

po-zasnovniku-alibaba-novini-11328809.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї знайшли велике нафтогазове родовище 

23.02.2021|12:03| ukrinform.ua 

Китайська національна офшорна нафтова корпорація (CNOOC) повідомила, що виявила в 

Бохайській затоці нове родовище з геологічними запасами не менше 100 млн тонн у нафтовому 

еквіваленті. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа. 

Родовище «Бочжун 13-2» розташоване в центральній частині Бохайської затоки, у 140 км від 

міста центрального підпорядкування Тяньцзінь, Північний Китай. 

https://www.unian.ua/economics/telecom/kitayska-vlada-zavdala-shche-odnogo-udaru-po-zasnovniku-alibaba-novini-11328809.html
https://www.unian.ua/economics/telecom/kitayska-vlada-zavdala-shche-odnogo-udaru-po-zasnovniku-alibaba-novini-11328809.html
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Розвідувальна свердловина, пробурена на глибину близько 5223 м, натрапила на продуктивний 

нафтогазовий пласт товщиною 346 м. За оцінками CNOOC, середньодобовий обсяг видобутку 

нафти і газу зі свердловини становить відповідно 300 тонн і 150 тис куб. м. 

У корпорації заявили, що відкриття родовища «Бочжун 13-2» є великим проривом в 

розвідувальних роботах в акваторії Бохайської затоки. 

Як повідомляв Укрінформ, Вища нафтова рада Об'єднаних Арабських Еміратів (SPC) заявила про 

виявлення басейну нетрадиційної нафти, обсяг якого, за попередніми підрахунками, становить 

22 мільярди барелів на рік. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195809-u-kitai-znajsli-velike-naftogazove-

rodovise.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Нові ринки. Xiaomi готується випустити власний автомобіль 

23.02.2021|14:19| nv.ua 

Автомобіль Xiaomi може з’явитися найближчими роками  

Китайська компанія Xiaomi задумалася про вихід на автомобільний ринок, топ-менеджмент вже 

приступив до обговорення деталей проєкту. 

Цікаво, що проєктом по створенню автомобіля керуватиме особисто глава бренду Лей Цзюнь, 

впевнені джерела в Китаї. 

Ще в 2013 році Лей Цзюнь двічі відвідав США, щоб зустрітися з генеральним директором Tesla 

Ілона Маском, і тепер здається, що його інтерес до цієї області зріс. У звіті також говориться, що 

диверсифікація ринків настає в міру того, як ринок смартфонів стикається зі стагнацією. 

Крім того, зростає популярність ринку розумних електромобілів. Тому не дивно, що компанія 

має намір розширити свою присутність на неосвоєному ринку, особливо в тому, що стосується 

її значної групи досліджень і розробок і досвіду в області електронного устаткування. 

Найімовірніше, обговорюється можливість створення електромобіля із засобами 

автопілотування. Інший варіант — розробка автомобільної електроніки. 

Варто відзначити, що поки ніякі офіційні заяви з цього приводу Xiaomi не зробила. 

Раніше НВ писав, що на початку місяця південнокорейські Hyundai і Kia заявили, що не ведуть 

переговори з Apple про розробку безпілотного електрокара Apple Car. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195809-u-kitai-znajsli-velike-naftogazove-rodovise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195809-u-kitai-znajsli-velike-naftogazove-rodovise.html
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У Hyundai Motor заявили, що отримують запити від декількох компаній про співпрацю в спільній 

розробці автономних електромобілів, проте поки переговори перебувають на ранній стадії. 

У Kia Motors, яка є другим за величиною виробником автомобілів в Південній Кореї після 

Hyundai, зробили аналогічну заяву. Компанія заявила, що розглядає перспективи співпраці з 

«декількома зарубіжними компаніями» над безпілотними електрокарами, але «нічого поки не 

вирішено». 

Про плани Apple випустити власний електрокар в 2024 році повідомлялося ще в грудні минулого 

року. Однак, на думку авторитетного аналітика інвестиційної компанії TF International Securities 

Мін-Чі Куо, заявлений термін є занадто оптимістичним. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/auto/news/avtomobil-xiaomi-50143681.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї через найбільші прикордонні переходи на маршруті Китай-Європа пройшло більше 10 

тис. контейнерних поїздів 

24.02.2021|10:30| ЦТС 

Всього склади перевезли понад 952 тисяч TEU. 

Через найбільший в Китаї сухопутний прикордонний перехід Маньчжоулі і перехід Суйфеньхе 

пройшло в цілому 10,5 тис. Складів в рамках міжнародних залізничних вантажоперевезень 

Китай-Європа з початку перевезень в 2013 році. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Сіньхуа . 

Всього склади перевезли понад 952 тис. TEU. 

У минулому році через прикордонний перехід Маньчжоулі пройшли понад 3,5 тис. Вантажних 

поїздів Китай-Європа, що на 35,1% більше показника 2019 року. 

Крім того, цей показник демонстрував стабільне зростання 11 місяців поспіль. Через 

прикордонний перехід Суйфеньхе пройшло 217 поїздів, що перевищило показники 2018 і 2019 

років разом узяті. 

В даний час через прикордонні переходи Маньчжоулі і Суйфеньхе проходить 52 маршруту в 

рамках міжнародних вантажоперевезень Китай-Європа, за якими експортуються в основному 

повсякденні товари, електрообладнання, промислове обладнання, метали, а також 

сільськогосподарська та побічна продукція з 60 китайських міст в 28 міст 13 європейських 

держав .  

https://nv.ua/ukr/auto/news/avtomobil-xiaomi-50143681.html
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Нагадаємо, раніше ЦТС писав, що в січні 2021 року за маршрутами міжнародних залізничних 

вантажоперевезень Китай-Європа відправлено 1165 вантажних поїздів, - показник збільшився 

на 66% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/24/v_kitae_cherez_krupneyshie_pogranperekhody_na_marshrut

e_kitay_evropa_proshlo_bolee_10_tys_konteynernykh_poezdov_63488 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Сі Цзіньпін заявив про повне подолання бідності в Китаї 

25.02.2021|08:26| interfax.com.ua 

Китаю вдалося повністю подолати бідність, оголосив у четвер голова КНР Сі Цзіньпін. 

«Важке завдання ліквідації бідності вирішено, питання із зубожінням повністю вирішено, злидні 

в регіональному масштабі подолані», - сказав він під час виступу на національній підсумковій 

конференції з боротьби з бідністю. 

Сі Цзіньпін зазначив, що зі стану злиднів і бідності «спільними зусиллями партії і народу» 

вдалося вивести 98,9 млн сільських жителів і 128 тис. сіл. 

«З абсолютною бідністю покінчено, ми здійснили ще одне історичне диво! Це велика слава 

китайського народу, велика слава Комуністичної партії Китаю і велика слава китайської нації», - 

наголосив китайський керівник, зазначивши, що цього вдалося досягти напередодні 100-річчя 

від дня заснування Компартії Китаю (23 липня). 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/726183.html  

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://cfts.org.ua/news/2021/02/24/v_kitae_cherez_krupneyshie_pogranperekhody_na_marshrute_kitay_evropa_proshlo_bolee_10_tys_konteynernykh_poezdov_63488
https://cfts.org.ua/news/2021/02/24/v_kitae_cherez_krupneyshie_pogranperekhody_na_marshrute_kitay_evropa_proshlo_bolee_10_tys_konteynernykh_poezdov_63488
https://ua.interfax.com.ua/news/general/726183.html
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

У Китаї випустили перший гібридний локомотив на водні власного виробництва 

01.02.2021|12:40| ЦТС 

Модульна конструкція локомотива дає можливість використовувати різних рівні потужностей і 

режими в різних умовах, наприклад, в тунелях і шахтах.   

У місті Датун північно-китайської провінції Шаньсі на заводі компанії CRRC Datong Co. в кінці 

січня зійшов з конвеєра перший гібридний локомотив на водневих паливних елементах, 

розроблений в Китаї. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Sea News. 

Локомотив розрахований на роботу зі швидкістю 80 км / год з постійною потужністю 700 кВт 

протягом 24,5 годин. 

Максимальна тягове навантаження на прямий колії перевищує 5 тис. тонн. 

У локомотиві використовується комбінація системи водневих паливних елементів і літієвої 

батареї великої потужності. 

Відзначається, що в порівнянні з традиційними локомотивами гібридні локомотиви, що 

працюють на водні, не тільки безпечніші й екологічніші, але і тихіше, дешевші і простіші в 

обслуговуванні. 

Модульна конструкція локомотива дає можливість використовувати різні рівні потужностей і 

режими в різних умовах, наприклад, в тунелях і шахтах. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/01/v_kitae_vypustili_pervyy_gibridnyy_lokomotiv_na_vodorode

_sobstvennogo_proizvodstva_video_63072  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У мережу потрапило перше фото недобудованої новітньої китайської атомної субмарини 

01.02.21|16:31| unian.ua 

Будівництво атомних підводних човнів - один з пріоритетів Китаю в масштабному розширенні 

свого флоту. 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/01/v_kitae_vypustili_pervyy_gibridnyy_lokomotiv_na_vodorode_sobstvennogo_proizvodstva_video_63072
https://cfts.org.ua/news/2021/02/01/v_kitae_vypustili_pervyy_gibridnyy_lokomotiv_na_vodorode_sobstvennogo_proizvodstva_video_63072
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Розвідка на основі відкритих джерел (OSINT) отримала перше фото нової китайської атомної 

субмарини, яка будується на верфі Бохай. 

Як повідомляє Naval News, субмарина потрапила під зйомку комерційного супутника і 

потрапила на знімки Google Earth. На фото можна бачити хвостову секцію нового судна. Клас 

нового корабля невідомий - передбачається, що це або перший підводний човен проєкту 095 

(Type-095 Tang-class), або перша субмарина - носій балістичних ракет проєкту 096 (Type-096). 

Зазначається, що будівництво атомних підводних човнів – один з пріоритетів Китаю в 

масштабному розширенні свого військово-морського флоту. Субмарини мають критичне 

значення для амбіцій Пекіна побудувати флот відкритого моря. 

Джерело: https://www.unian.ua/weapons/u-merezhu-potrapilo-pershe-foto-nedobudovanoji-

novitnoji-kitayskoji-atomnoji-submarini-ostanni-novini-11305337.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайці створили альтернативу Android і iOS на Ubuntu для смартфонів і планшетів 

02.02.2021|20:07| Хабр 

Імпортозаміщення в Китаї активно реалізується. Днями була представлена мобільна операційна 

система JingOS, яка призначена для планшетів. Найближчим часом розробники планують 

створити і версію для смартфонів, так що ця ОС – прямий конкурент (поки лише для Китаю) 

Android і iOS. 

Зараз ОС працює на планшетних ПК з x86-процесорами. Незабаром буде випущена ARM-версія 

для смартфонів і планшетів з чіпами на цій архітектурі. Система вже вийшла з стадії прототипу, 

з нею можна повноцінно працювати. Основа її – Ubuntu 20.04, яка вийшла навесні минулого 

року. Зараз вона доступна у вигляді бета-версії, китайці виклали систему у вільному доступі. 

Оточенням для модифікованої Ubuntu служить KDE Plasma Mobile 5.2. При розробці інтерфейсу 

творці системи явно скористалися прикладом iOS. Це виражається і в побудові інтерфейсу, і в 

деяких його елементах. Можливо, це тимчасовий крок, на який розробники пішли, щоб 

привернути увагу потенційних користувачів. 

На даний момент доступна тільки версія 0.6, це бета-версія, яка може іноді працювати 

некоректно. У цій версії реалізована повноцінна підтримка сенсорних екранів. Під сенсорне 

керування заточений не тільки інтерфейс, але і штатні програми, серед яких календар, плеєр, 

голосові замітки, галерея і калькулятор. 

https://www.unian.ua/weapons/u-merezhu-potrapilo-pershe-foto-nedobudovanoji-novitnoji-kitayskoji-atomnoji-submarini-ostanni-novini-11305337.html
https://www.unian.ua/weapons/u-merezhu-potrapilo-pershe-foto-nedobudovanoji-novitnoji-kitayskoji-atomnoji-submarini-ostanni-novini-11305337.html
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Щоб отримати дистрибутив, потрібно вказати свою адресу електронної пошти, на який 

розробники надішлють лист з посиланнях на скачування. Крім того, є можливість отримати 

образ і через Telegram. Обсяг файлу дистрибутива складає 2,5 ГБ. 

Зараз, крім доопрацювання самої системи, компанія займається створенням фірмового 

магазину додатків. Також планується додати підтримку оновлень «по повітрю». В ОС з'являться 

нова віртуальна клавіатура, модифіковані елементи управління, також буде оптимізовано 

механізм запуску десктопних додатків Linux. 

У березні вийде новий апдейт з індексом 0.8. На цьому етапі вона буде позбавлена більшості 

проблем, які є зараз. Працездатність системи вже протестували на таких платформах, як ПК 

Huawei MateBook 14, Chuwi Minibook і Eve V. Також вона встановилася і без проблем працює на 

Microsoft Surface Pro 6. 

На жаль, поки що вихідний код системи недоступний – його відкриють після релізу фінальної 

версії в червні цього року. До речі, тоді ж KDE, швидше за все, замінять на китайську оболонку 

– JDE або Jing Desktop Environment. 

У китайців, до слова, є конкуренти – система Ubuntu Touch, яка продовжує розвиватися 

ентузіастами, після відмови від проєкту компанією Canonical в 2017 році. Остання стабільна 

версія системи – 16.04 OTA. Але, на жаль, Ubuntu Touch так і не стала популярною, хоча і 

розробляється з 2011 року. 

Джерело: https://habr.com/ru/company/selectel/blog/540598  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї створили настільний квантовий комп'ютер вартістю $ 5000 

04.02.2021|12:27| Хабр 

Китайський стартап Shenzhen SpinQ Technology розробив повноцінний квантовий комп'ютер, 

який можна використовувати в школах і університетах для навчання принципам роботи 

квантових обчислювачів. Пристрій з невеликим розміром і вагою системний блок коштує 

близько 380 тис. рублів, що різко контрастує з багатомільйонними цінниками на вже відомій 

ринку моделі на зразок канадського D-Wave 2000Q. 

Порівняно невелика вартість пояснюється невисокими обчислювальними потужностями. SpinQ 

оперує лише двома кубітами (той же D-Wave оперує 2000 кубітами), тому для зломів кодів або 

«важких» розрахунків він непридатний. А ось для навчання – в самий раз. 

https://habr.com/ru/company/selectel/blog/540598
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Це не перша квантова модель компанії. У минулому році вона також представила настільний 

двохкубітний пристрій, який мав дві важливі особливості: ціну в $ 50 тис. і велику вагу, що 

досягав 55 кг. З цієї причини навчальні заклади Канади, Китаю і Тайваню не надто активно 

купували квантові системи SpinQ Gemini. Зате їх зацікавили поставки доопрацьованого 

комп'ютера, який став легше і дешевше. Початок поставок новинки очікується в четвертому 

кварталі 2021 року. 

Як працює «навчальний» квантовий комп'ютер. 

Робота комп'ютера базується на технології ядерного магнітного резонансу (ЯМР). Це добре 

відома вченим технологія, яка використовується в хімічній промисловості, при вивченні 

структури речовини. Також її застосовують і в медицині (МРТ). Спрощено принцип дії наступний: 

при опроміненні радіочастотним випромінюванням певних речовин змінюється напрямок 

спінів атомів речовини, і ці зміни можна побачити. 

Тобто ми отримуємо можливість управляти спінами атомів в молекулах і змушувати сусідні 

атоми взаємодіяти один з одним (на обов'язковість для них). Зміна спіна атомів (що 

еквівалентно зміни 0 на 1) і взаємодія спинив сусідніх атомів, дозволяє імітувати математичні 

операції, і отримувати результат. 

Для управління спінами система SpinQ підключається до звичайного комп'ютера, який 

інтерпретує математичний алгоритм в квантовий і повертає результат взаємодії кубітів. 

Робочою речовиною квантової системи SpinQ є діметілфосфіт – тетраедрична молекула, що 

складається з одного атома фосфору, одного атома водню, кисню і двох груп CH3O. При 

кімнатній температурі діметілфосфіт приймає форму безбарвної рідини. 

Розробники в Shenzhen SpinQ Technology називають діметілфосфіт ідеальною речовиною для 

невеликих квантових комп'ютерів. У ньому атоми фосфору і водню пов'язані один з одним і 

досить близькі для взаємодії, але ними можна управляти і незалежно один від одного. 

Кілька крапель цієї рідини поміщені в невелику герметичну колбу. Навколо розташовуються 

магніти, що створюють магнітне поле силою до 1 тесла. Тут же є і друге магнітне кільце, 

призначене для коригування магнітного поля, що створюється першим кільцем. 

Для квантових обчислень магнітне поле повинно бути дуже рівномірним. Для виконання цієї 

умови команда використовувала метод, званий «шиммінг» (shimming), який генерує інше 

магнітне поле, здатне нейтралізувати будь-які неоднорідності в більш сильному полі. 

На відміну від старих квантових комп'ютерів, в SpinQ не використовуються надпровідні магніти, 

оскільки для відводу від них тепла довелося б будувати гігантську систему охолодження. Саме 

відмова від надпровідних електромагнітів і охолодження дозволив створити компактну 

квантову систему, яка нехай і не дуже потужна, але цілком здатна виконувати ряд типових 
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квантових обчислень. Наприклад, SpinQ здатний працювати з алгоритмом Гровера, який вміє 

виконувати пошук даних швидше, ніж класичні алгоритми. 

Що в планах у творців настільного квантового комп'ютера? 

Поставки пристрою, як ми вже сказали, заплановані на кінець 2021 року. Одночасно з цим вже 

ведеться робота над системами, здатними обробляти 3 або навіть 4 кубіта. Стартап не планує 

боротися на ринку надпотужних обчислювальних пристроїв з Google, IBM, Microsoft. На ринку 

квантових комп'ютерів компанія зайняла свою нішу, освітню. І мають намір розвиватися в ній. 

На думку представників Shenzhen SpinQ Technology, недорогі портативні квантові комп'ютери 

полегшать практичний досвід навчання квантових обчислень на всіх рівнях. 

Джерело: https://habr.com/ru/company/cloud4y/blog/540856/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський зонд показав перше зображення Марса 

08.02.2021|11:41| Укрінформ 

Китайський марсіанський зонд «Тяньвень-1» зміг отримати перше зображення планети Марс 

на відстані близько 2,2 млн км від неї. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа. 

Сам зонд пролетів на орбіті вже близько 197 днів, подолавши відстань близько 465 млн км. 

Зараз «Тяньвень-1» знаходиться на відстані близько 184 млн км від Землі і 1,1 млн км від Марса. 

У п'ятницю ввечері зонд провів четверту орбітальну корекцію. Її мета - забезпечити наближення 

зонда до Марса в заздалегідь встановлений час. 

Зазначається, що марсіанський зонд був запущений 23 липня 2020 року. 2 серпня він завершив 

свою першу орбітальну корекцію, 20 вересня - другу, а 28 жовтня - третю. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3186389-kitajskij-zond-pokazav-perse-

zobrazenna-marsa.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї показали, як провели транспортування мосту Sky Bridge в аеропорту Гонконгу 

08.02.2021|13:20|ЦТС 

https://habr.com/ru/company/cloud4y/blog/540856/
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3186389-kitajskij-zond-pokazav-perse-zobrazenna-marsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3186389-kitajskij-zond-pokazav-perse-zobrazenna-marsa.html
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Міст довжиною 200 м і вагою 5,1 тис. тонн перемістили на відстань в 3,5 км за 5 годин. 

Нідерландська компанія Mammoet поділилася відео транспортування пішохідного моста Sky 

Bridge в міжнародному аеропорту Гонконгу. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Sea News. 

Міст довжиною 200 м і вагою 5,1 тис. тонн був переміщений на відстань 3,5 км за 5 годин за 

допомогою самохідного модульного транспортера. 

Для транспортування моста до місця остаточного монтажу, було використано 264 осьові лінії 

самохідного модульного транспортера. 

Міст був тимчасово встановлений на перон аеропорту, опори якого взяли на себе 10% ваги, і 

піднятий домкратом до висоти установки 14,3 м. 

Потім його підняли і опустили в остаточне положення.   

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/08/v_kitae_pokazali_kak_proveli_transportirovku_mosta_sky_bri

dge_v_aeroportu_gonkonga_video_63190 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Для маленьких супутників. У Китаї запустили приватну суборбітальну ракету OS-X6B 

08.02.2021|13:28|НВ 

Приватна китайська компанія One Space Technology здійснила успішний запуск розумної 

суборбітальній ракети-носія OS-X6B власної розробки.  

Суборбітальний ракета була успішно запущена зі стартового майданчика на північному заході 

Китаю, повідомили в OneSpace. 

Запуск ракети під назвою «Chongqing Liangjiang Star» OS-X6B із загальною довжиною 9,4 метра 

відбувся 5 лютого, о 17:05 за місцевим часом. Час її польоту склало близько 580 секунд, а 

максимальна висота польоту досягла близько 300 км. Її компоненти виготовляються за 

допомогою технології 3D-друку. 

За даними OneSpace, цей запуск знаменує собою перший випадок, коли приватна китайська 

ракетна компанія реалізувала керований політ, повторний вхід в атмосферу, а також 

досліджувала можливості по управлінню космічним польотом в контурі зворотного зв’язку і інші 

параметри. 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/08/v_kitae_pokazali_kak_proveli_transportirovku_mosta_sky_bridge_v_aeroportu_gonkonga_video_63190
https://cfts.org.ua/news/2021/02/08/v_kitae_pokazali_kak_proveli_transportirovku_mosta_sky_bridge_v_aeroportu_gonkonga_video_63190
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Також було завершено тестування низки ключових технологій і було отримано велику кількість 

даних про реальних умовах польоту. 

Завдяки новітнім технологіям співробітники One Space Technology відстежують траєкторію і 

місце розташування OS-X6B в режимі реального часу. Як пояснив представник компанії, такі 

ракети-носії добре підходять для тестування останніх авіаційних і космічних розробок. 

Компанія OneSpace, яка була заснована в 2015 році зі штаб-квартирою в Пекіні, є першою в Китаї 

приватною компанією, що має ліцензію на розробку ракет-носіїв, а її виробнича база 

розташована в місті центрального підпорядкування Чунцин на південному заході Китаю. 

OneSpace націлена на ринок невеликих пускових установок для мікросупутників і 

наносупутників. Компанія запустила першу приватну ракету Китаю в 2018 році. 

Раніше НВ писав, що приватна компанія iSpace з Китаю провела невдалу спробу запуску ракети-

носія Hyperbola-1. 

Через кілька хвилин після запуску на китайському космодромі Цзюцюань ракета впала на 

землю. У компанії не називають причини неполадок. 

У 2021 році компанія iSpace провела вже три спроби запуску ракети. Раніше ракетобудівники 

змогли стати першою приватною компанією, яка вивела на орбіту ракету-носій. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/innovations/nova-raketa-50140418.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї презентували високоефективну систему квантового комп'ютера 

09.02.2021|13:54|Укрінформ 

Китайські дослідники презентували нову операційну систему для квантових комп'ютерів, яка за 

підсумками тестування може в кілька разів підвищити ефективність роботи нині існуючих 

квантових комп'ютерів. 

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Сіньхуа. 

Нова система Origin Pilot була розроблена з незалежними правами інтелектуальної власності 

технологічною компанією Origin Quantum, що діє при провідній лабораторії з квантової 

інформатики Академії наук КНР у місті Хефей. 

У компанії заявили, що нова система здійснила ряд проривів у паралельному виконанні завдань 

квантових обчислень, автоматизованій калібровці квантових чипів і систематичному управлінні 

квантовими ресурсами. 

https://nv.ua/ukr/techno/innovations/nova-raketa-50140418.html
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«Якщо порівняти квантовий чип із серцем людини, то операційна система квантового 

комп'ютера - це мозок, а програмне забезпечення квантового додатка - плоть і кров», - пояснив 

академік лабораторії Го Гуанцань. 

За його словами, хороша операційна система дозволяє квантовим комп'ютерам працювати 

більш ефективно і стабільно. 

Відзначається, що нову операційну систему застосують на хмарній платформі квантових 

обчислень, і вона стане доступною для користувачів усього світу. 

Як повідомляв Укрінформ, група японських дослідників з Токійського університету домоглася 

успіху в розробці першого у світі методу цифрової обробки сигналів, який може сприяти 

створенню недорогих і невеликих пристроїв для квантової криптографії зв'язку. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3187308-u-kitai-prezentuvali-

visokoefektivnu-sistemu-kvantovogo-komputera.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський зонд «Тяньвень-1» вийшов на орбіту Марса 

10.02.2021|16:51|ukrinform.ua 

Китайський космічний зонд «Тяньвень-1» у середу успішно вийшов на орбіту Марса. 

У Китайському національному космічному управлінні заявили, що системи зонда перебувають 

у доброму стані. Пізніше розпочнеться дослідження району висадки для визначення 

відповідного моменту для відділення посадкової платформи. 

Очікується, що посадка марсохода відбудеться приблизно в травні-червні, після чого 

розпочнуться наукові дослідження. 

На поверхні Марса «Тяньвень-1» має пропрацювати не менше 90 марсіанських днів. Після 

закінчення цього терміну станція перейде на кругову орбіту і розгорне наукову програму 

тривалістю в один марсіанський рік. 

«Тяньвень-1» запущений 23 липня 2020 року важкою ракетою-носієм. Він подолав майже 470 

мільйонів кілометрів до Марса за 202 дні. За цей час він провів орбітальний маневр в далекому 

космосі і чотири корекції на півдорозі. 

П’ятитонний зонд включає в себе марсіанський орбітальний апарат, апарат, що спускається, і 

марсохід, який вивчатиме ґрунт Червоної планети. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3187308-u-kitai-prezentuvali-visokoefektivnu-sistemu-kvantovogo-komputera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3187308-u-kitai-prezentuvali-visokoefektivnu-sistemu-kvantovogo-komputera.html
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На початку лютого китайський марсіанський зонд зміг отримати перше зображення планети 

Марс на відстані близько 2,2 млн км від неї. 

Як повідомляв Укрінформ, 9 лютого зонд «Надія» (араб. Al Amal або англ. Hope) Об’єднаних 

Арабських Еміратіву межах першої міжпланетної арабської місії 9 лютого досягнув орбіти 

Марса. 

Окрім цього, очікується, що 18 лютого апарат місії NASA «Perseverance» повинен здійснити 

складну посадку на поверхню Марса. 

ОАЕ, Китай і США запустили свої апарати на Марс в липні минулого року, скориставшись 

періодом, коли Земля і Марс перебувають на найближчій відстані одне від одного. 

Усі три місії працюватимуть окремо. 

У минулому тільки США, Індія, Радянський Союз і Європейське космічне агентство успішно 

досягли Червоної планети. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3188171-kitajskij-zond-tanven1-vijsov-na-

orbitu-marsa.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї завершено будівництво високошвидкісної залізчничної дороги протяжністю 3400 км 

10.02.2021|09:33| ЦТС 

ВСМ, що зв'язує схід і захід країни, будувалася більше 10 років. 

У провінції Цзянсу на північному сході країни введено в експлуатацію ділянку високошвидкісної 

лінії, що з'єднує міський округ Сюйчжоу з Ляньюньганом - портовим містом з населенням 

близько 4,5 млн чол. на узбережжі Жовтого моря. 

Максимальна швидкість руху поїздів на ділянці довжиною 185 км з шістьма станціями складає 

350 км / год, пише  ЦТС  з посиланням на  Залізниці світу . 

Тим самим завершилося формування найдовшою (3422 км) ВСМ широтного напрямку в Китаї, 

що проходить від Ляньюньган до Урумчі - столиці Синьцзян-Уйгурського автономного району. 

Ця магістраль розглядається як важливий елемент Нового шовкового шляху. Вона будувалася з 

2010 року. 

Станом на кінець 2020 року протяжність мережі залізниць Китаю досягла 146 300 км, в тому 

числі високошвидкісних ліній - 37 900 км. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3188171-kitajskij-zond-tanven1-vijsov-na-orbitu-marsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3188171-kitajskij-zond-tanven1-vijsov-na-orbitu-marsa.html
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До того ж, раніше в січні Національна комісія з розвитку і реформ Китаю схвалила плани 

будівництва  ще однієї високошвидкісної ж / д лінії , яка зв'яже в напрямку схід-захід новий 

район Сюн'ань (міський округ Баодін, провінція Хебей) з містом Сіньчжоу (провінція Шаньсі) . 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/10/v_kitae_zaversheno_stroitelstvo_vysokoskorostnoy_zh_d_pr

otyazhnostyu_3400_km_63230 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський зонд показав, як виглядає Марс з орбіти 

12.02.2021|15:52|ukrinform.ua 

Китайське національне космічне управління показало відео, зняте зондом «Тяньвень-1» на 

орбіті Марса. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CGTN. 

Зонд зафільмував поверхню Марсу, рухаючись від «сонячної» частини планети до її темного 

боку. Камери на космічному апараті зафіксували його політ над Червоною планетою, частину 

крила апарата та невелику вібрацію зонда. 

Як повідомляв Укрінформ, китайський космічний зонд «Тяньвень-1» 10 лютого успішно вийшов 

на орбіту Марса. 

Очікується, що посадка марсохода відбудеться приблизно в травні-червні, після чого 

розпочнуться наукові дослідження. 

На поверхні Марса «Тяньвень-1» має пропрацювати не менше 90 марсіанських днів. Після 

закінчення цього терміну станція перейде на кругову орбіту і розгорне наукову програму 

тривалістю в один марсіанський рік. 

 «Тяньвень-1» запущений 23 липня 2020 року. Він подолав майже 470 мільйонів кілометрів до 

Марса за 202 дні. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3189605-kitajskij-zond-pokazav-ak-

vigladae-mars-z-orbiti.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/10/v_kitae_zaversheno_stroitelstvo_vysokoskorostnoy_zh_d_protyazhnostyu_3400_km_63230
https://cfts.org.ua/news/2021/02/10/v_kitae_zaversheno_stroitelstvo_vysokoskorostnoy_zh_d_protyazhnostyu_3400_km_63230
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3189605-kitajskij-zond-pokazav-ak-vigladae-mars-z-orbiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3189605-kitajskij-zond-pokazav-ak-vigladae-mars-z-orbiti.html
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Китайський зонд вирівнявся на орбіті Марса 

16.02.2021|11:24| Укрінформ 

Китайський марсіанський зонд «Тяньвень-1», перший космічний апарат країни для дослідження 

іншої планети, здійснив орбітальну корекцію навколо Марса. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа. 

За інформацією Китайського національного космічного управління (CNSA), в понеділок увечері 

був запалений двигун потужністю 3000N, щоб забезпечити проходження траєкторії зонда через 

полюси Марса. Періареон, найближча до Марсу точка орбіти, був скорегований до 265 км. 

У CNSA додали, що космічний апарат виконає ще кілька орбітальних корекцій, щоб вийти на 

паркувальну орбіту. 

Передбачається, що посадковий модуль з марсоходом приземлиться на Марсі в травні або 

червні. Китайські космічні інженери і вчені вибрали потенційною зоною посадки відносно 

рівний район у південній частині рівнини Утопія. Марсохід буде випущений після посадки для 

проведення наукових досліджень.  

Зонд, що складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, успішно вийшов 

на орбіту Марса 10 лютого після майже семимісячного польоту з Землі. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3191367-kitajskij-zond-virivnavsa-na-

orbiti-marsa.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Глава Xiaomi озвучив плани компанії на 2021 рік 

17.02.2021|20:47| Главком 

На даний момент невідомо, чи вийдуть анонсовані новинки за межами Китаю. 

Компанія Xiaomi планує зосередити увагу на створенні пристроїв для розумного будинку. Про 

це глава компанії Лу Вейбін (Lu Weibing) розповів у китайській соціальній мережі Weibo, 

повідомляє видання GizmoChina. 

Топ-менеджер китайської корпорації заявив, що 2021 рік буде роком інтернету речей (Internet 

of Things, IoT). У зв'язку з цим Xiaomi зробить акцент на випуску продуктів для розумного 

будинку, особливо на ринку Китаю. Таким чином Xiaomi має намір розширити асортимент 

різних побутових гаджетів, який і так вже досить значний. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3191367-kitajskij-zond-virivnavsa-na-orbiti-marsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3191367-kitajskij-zond-virivnavsa-na-orbiti-marsa.html
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Вейбін також розкрив інформацію про те, що в компанії проаналізували продаж пристроїв у 

період новорічних свят і канікул і відзначили підвищений інтерес до продукції Xiaomi. 

Підприємець уточнив, що компанія планує випустити більшу кількість предметів розумного 

будинку, ніж збиралася раніше, і зробити на сегменті інтернету речей такий же акцент, як свого 

часу зробила на смартфонах. 

При цьому засновник Xiaomi не став конкретизувати, які саме пристрої планує випустити його 

компанія. Також Лу Вейбін не розповів, яку увагу в компанії буде приділено сегменту 

смартфонів. 

Раніше повідомлялося, що Xiaomi винайшла безрамковий смартфон у стилі iPhone. Гнучкий 

екран покриває майже всю передню панель, нижню межу, загортається і поширюється на 

більшу частину задньої панелі. 

Крім того Xiaomi заборонила встановлювати сервіси Google на свої смартфони. Обмеження 

поширюються на продавані для Китаю пристрої – користувачі в інших регіонах можуть 

встановлювати на свої девайси Google-сервіси. 

Також Xiaomi представила революційну технологію бездротової зарядки. Mi Air Charge ‒ це 

зарядна станція розміром з тумбочку, яка визначає, де знаходяться гаджети і відправляє 

сконцентрований потік міліметрових хвиль, які конвертуються «клієнтом» в ток потужністю 5 Вт.  

Джерело: https://glavcom.ua/news/glava-xiaomi-ozvuchiv-plani-kompaniji-na-2021-rik-

737325.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї збираються масово будувати безпілотні аеротаксі 

19.02.2021|18:03| Фокус 

Китайська компанія побудувала новий завод, на якому буде виробляти 600 одиниць двомісного 

аеротаксі в рік.   

Китайська компанія EHang, яка займається розробкою безпілотних аеротаксі, повідомила про 

завершення будівництва нового заводу, на якому вироблятимуть двомісну модель EH216. Про 

це повідомляє прес-служба компанії. 

У другому кварталі компанія почне випуск продукції з початковим виробництвом 600 одиниць 

на рік. 

https://glavcom.ua/news/glava-xiaomi-ozvuchiv-plani-kompaniji-na-2021-rik-737325.html
https://glavcom.ua/news/glava-xiaomi-ozvuchiv-plani-kompaniji-na-2021-rik-737325.html
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Виробнича площа підприємства досягає 24 тис. М2, що в три рази більше, ніж діючий 

виробничий майданчик компанії в Гуанчжоу. Поступово виробництво буде перенесено в 

Юньфу, тоді як в Гуанчжоу залишиться центр досліджень і розробок компанії. 

Нагадаємо, нещодавно в Гонконзі запустили пробну програму з проведення повітряних 

екскурсій на електричних аеротаксі. У програмі бере участь компанія EHang, яка надає 

транспорт. До проєкту також приєдналася місцева компанія Greenland Hong Kong Holdings 

Limited, що надала свої земельні ділянки в користування в якості льотних баз. 

Державна програма з розвитку повітряного туризму на малих висотах стартувала в КНР в 2017 

році. Однак Китай – не єдина країна, де проводиться така ініціатива. Наприклад, в Австрії 

протягом року тестуються аеротаксі виробництва німецької компанії Volocopter. З чуток, вони 

будуть запущені в комерційну експлуатацію до 2023 року. 

Раніше ми повідомляли, що в Нідерландах з'явився літаючий автомобіль. Компанія PAL-V 

отримала ліцензію на використання свого літаючого автомобіля Liberty від Управління 

транспортних засобів. Поки що машина може їздити по дорогах країни, а ось літати буде після 

того, як отримає авіаційний сертифікат від європейського агентства з безпеки Easa. 

Джерело: https://focus.ua/technologies/475255-v-kitae-sobirayutsya-massovo-stroit-bespilotnye-

aerotaksi 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Лікує всього за місяць: у Китаї розробили ефективний засіб від раку 

19.02.2021|19:05| unian.ua 

Препарат має ефективність протягом 30 днів після введення. 

Науковці з Китаю змогли розробити ефективний лікарський засіб проти онкологічних 

захворювань. Специфічний гідрогель на основі допоміжної молекули, мРНК та інших речовин 

допоміг домогтися зменшенню пухлини і запобігти утворенню метастазів в 60% випадків. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на American Chemical Society. 

Науковці з Національного центру нанонауки і нанотехнологій Китаю розробили гідрогель, який 

після введення під шкіру повільно виділяє мРНК протягом наступних 30 днів. Ліки випробували 

на мишах для боротьби з меланомою, однієї з найбільш небезпечних і важковиліковних форм 

раку. 

В основі вакцини, крім матричної РНК, є молекула, яка допомагає активувати імунну систему. Як 

антиген вчені взяли овальбумін. Вони змішали його з мРНК, допоміжною молекулою та іншими 

https://focus.ua/technologies/475255-v-kitae-sobirayutsya-massovo-stroit-bespilotnye-aerotaksi
https://focus.ua/technologies/475255-v-kitae-sobirayutsya-massovo-stroit-bespilotnye-aerotaksi


 

30 

 

      

компонентами гідрогелю. Згодом дослідники ввели лікарський засіб мишам, які страждають від 

меланоми. 

Препарат має ефективність протягом 30 днів після введення. Такий тривалий час впливу вчені 

домагалися навмисно, оскільки мРНК є нестабільною молекулою, яка швидко руйнується 

ферментами організму. 

В результаті дослідження з'ясувалося, що новостворена вакцина активує Т-клітини та стимулює 

вироблення антитіл, в результаті чого пухлина скорочується. Більш того, завдяки гідрогелю у 

тварин перестали з'являтися метастази. 

Результати показали, що гідрогель володіє відмінним потенціалом для довгострокової та 

ефективної імунотерапії раку. 

Джерело: https://www.unian.ua/health/worldnews/likuvannya-raku-u-kitaji-rozrobili-efektivniy-

zasib-vid-raku-ostanni-novini-11328086.html 

________________________________________________________________________________ 

 

Гнучкий екран і власна «операційка»: Huawei представив новий смартфон 

22.02.2021|20:56| ukrinform.ua 

Китайська компанія Huawei представила новий смартфон Huawei Mate X2, який має гнучкий 

дисплей. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC. 

Пристрій стане одним із перших смартфонів Huawei, який зможе працювати на власній 

операційній системі HarmonyOS. 

У середині смартфона встановлений процесор Kirin 9000. 

Ба більше, задня камера Huawei Mate X2 має 4 сенсори для оптичного зуму й глибину різкості. 

Версія з внутрішньою пам’яттю 256 Гб буде коштувати від 2 785 доларів США, а модель у 512 Гб 

стартує від 2 900 доларів. Продажі почнуться у Китаї вже з 25 лютого. 

Зазначається, що компанія не оголосила, чи пристрій буде також доступний на міжнародних 

ринках. 

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон 

Samsung Galaxy F62, в якому встановлена батарея з потужністю 7 000 мегаампер на годину. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3195486-gnuckij-ekran-i-vlasna-operacijka-

huawei-predstaviv-novij-smartfon.html  

________________________________________________________________________________ 

https://www.unian.ua/health/worldnews/likuvannya-raku-u-kitaji-rozrobili-efektivniy-zasib-vid-raku-ostanni-novini-11328086.html
https://www.unian.ua/health/worldnews/likuvannya-raku-u-kitaji-rozrobili-efektivniy-zasib-vid-raku-ostanni-novini-11328086.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3195486-gnuckij-ekran-i-vlasna-operacijka-huawei-predstaviv-novij-smartfon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3195486-gnuckij-ekran-i-vlasna-operacijka-huawei-predstaviv-novij-smartfon.html
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Китай приступив до установки своєї космічної станції на ракеті-носії для запуску на орбіту 

23.02.2021|15:30| habr.com 

Китайці неодноразово розповідали про плани по створенню власної космічної орбітальної 

станції. Протягом декількох років велася підготовка до практичного етапу, і зараз вчені та 

інженери з Піднебесної приступили до його реалізації. 

У понеділок на космодром Веньчан на острові Хайнань на півдні Китаю була доставлена ракета-

носій Чанчжен-5В. Це важка ракета, яка виведе на орбіту основний блок орбітальної станції - він 

важить 22,5 тонни. Запуск має відбутися до початку літа цього року - китайці діють дуже 

оперативно. 

Згідно з розрахунками китайських фахівців, для того, щоб побудувати «Небесний палац», так 

називається станція, потрібно здійснити 11 запусків . В основному модулі площею в 50 м 2 

знаходяться центр управління станцією і житлові приміщення. Основний модуль вже 

встановлюється на ракету. Він називається «Тяньхе» ( «Чумацький шлях»), а два наукових 

модуля носять поетичні назви «Веньтянь» ( «Запитування до неба») і «Ментянь» ( «Небо мрії»). 

Наступний етап - пуск вантажного корабля Тяньчжоу 2, а потім - запуск Шеньчжоу 12 з 

китайськими фахівцями на борту. Вони займуться складанням елементів основного блоку на 

орбіті - на жаль, роботів, які здатні виконати таку роботу, поки немає. 

Після складання основний блок ретельно перевірять, підключать всі необхідні системи - це 

займе близько року. Потім в космос відправлять ще два модуля - на цей раз лабораторії. Їх 

загальна площа приблизно дорівнює площі основного блоку. Крім того, планується і запуск 

наукового модуля з телескопом - правда, він буде працювати в автоматичному режимі, стикуясь 

зі станцією лише для виконання сервісного обслуговування. 

За словами керівника КНР Сі Цзіньпіна, Китай починає новий етап міжзоряних досліджень, 

поступально просуваючись вперед для того, щоб внести вклад в мирне використання космосу 

для людини. 

Цього року Китай планує здійснити близько 40 пусків. 

Перш, ніж приступити до створення повноцінної орбітальної станції, китайці протестували дві 

Одномодульні системи. Перша, «Тяньгун-1», була виведена на орбіту в 2011 році. Вона була 

схожа на ранні апарати серії «Салют». 

Потім, після її запланованого сходження з орбіти і падіння на Землю китайці запустили 

Одномодульні станцію «Тяньгун-2». Вона була створена вже не тільки для відпрацювання 

маневрів на орбіті, але і для вивчення систем життєзабезпечення, тестування регенерації 

повітря і проведення мінімального набору наукових експериментів. 
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Ну а тепер Китай створює повноцінну станцію, так можна лише побажати удачі учасникам 

команди проєкту. Хотілося б сподіватися, що все пройде гладко і за планом - приблизно так, як 

посадка марсохода «Наполегливість» на Червону планету. 

Джерело: https://habr.com/ru/company/selectel/blog/543762/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський зонд вийшов на паркувальну орбіту Марса 

24.02.2021|11:26|ukrinform.ua 

Китайський марсіанський зонд «Тяньвень-1» у середу після виконання орбітального маневру 

вийшов на паркувальну орбіту Марса. 

Про це повідомили в Китайському національному космічному управлінні (КНКУ), передає 

Укрінформ з посиланням на Сіньхуа. 

Як зазначається, о 6:29 ранку за пекінським часом «Тяньвень-1» вийшов на паркувальну орбіту, 

найближча до планети точка якої знаходиться за 280 км, а найдальша - за 59 тис. км. За даними 

КНКУ, «Тяньвень-1» буде потрібно близько двох марсіанських днів, щоб завершити коло 

(марсіанський день приблизно на 40 хвилин довше, ніж день на Землі). 

«Тяньвень-1», що складається з орбітального і спускового апарата й марсохода, пропрацює на 

орбіті близько трьох місяців. 

У КНКУ додали, що всі корисні навантаження на борту орбітального апарата будуть включені 

для наукових досліджень. Камери середньої й високої роздільної здатності, а також 

спектрометр проведуть детальне дослідження топографії та запиленості погоди у заздалегідь 

обраному районі для підготовки до посадки. 

23 липня 2020 року «Тяньвень-1» був запущений з космодрому Веньчан в острівній провінції 

Хайнань на півдні Китаю. 

Зонд подорожує в космосі вже 215 днів і на даний час перебкває приблизно за 212 мільйонів 

кілометрів від Землі. Він вийшов на орбіту навколо Марса 10 лютого і виконав два орбітальних 

коригування 15 і 20 лютого. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3196547-kitajskij-zond-vijsov-na-

parkuvalnu-orbitu-marsa.html 

________________________________________________________________________________ 
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СУСПІЛЬСТВО 

 

100 фільмів для перегляду, які допоможуть вам зрозуміти Китай 

02.02.2021|11:26|radiichina  

Ці епоси бойових мистецтв та анімаційні класики, поп-культура та захоплюючі документальні 

фільми – ці фільми допоможуть вам краще зрозуміти Китай.  

Історія кінематографа затьмарила історію сучасного Китаю, спрямувавши об'єктив на більш ніж 

століття радикальних потрясінь, які надали форму і зміст Народній Республіці, як вона існує 

сьогодні. У дусі вивчення цієї величезної та складної країни через рівень її випуску на великому 

екрані, RADII представляє наш список із 100 фільмів для розуміння Китаю. Це не рейтинговий 

список з 1 до 100 – ми не намагаємось повідомити вам 100 «найкращих» або «найважливіших» 

фільмів, які вийшли з Китаю. Наша мета – дати глибокий профіль країни за допомогою фільмів, 

знятих тут за останні 100 років або близько того. 

Цей список являє собою програму кінофільмів у цілому спектрі часу, простору та якості, що у 

сукупності дає короткий огляд сучасного Китаю, сил, які його сформували, та напрямків, у яких 

він рухається вперед. Ми зосереджуємось насамперед на фільмах, зроблених у материковому 

Китаї, оскільки вони походять з іншого культурного контексту та промислових рамок, ніж 

фільми, зроблені в Гонконзі чи на Тайвані. 

Повний перелік та опис кожного фільму можна знайти за посиланням.  

Джерело: https://radiichina.com/100-films  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї більшість носить маски на вулиці, хоча правила цього не передбачають — журналіст 

08.02.2021|13:09| Громадського радіо 

Яка ситуація з пандемією коронавірусу в Китаї? Яких карантинних обмежень дотримуються та 

чи готуються до другої хвилі COVID-19? 

Гість — журналіст Олександр Николишин, журналіст української служби Радіо Китаю. Автор 

книги «Історія Китаю у 50 фразеологізмах». 

Євген Савватєєв: Яка ситуація із коронавірусом у Пекіні? Чи досі люди говорять про пандемію і 

наскільки Китай вважає себе країною, що вже майже перемогла COVID-19? 

https://radiichina.com/100-films
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Олександр Николишин: Говорять про вірус, звісно, постійно, хоча гостра фаза захворюваності 

уже давно минула. Уже понад пів року як ситуація під контролем. Можна сказати, що Китай 

перейшов від боротьби з ковідом до роботи щодо епідемічного контролю. Завдання: не 

допустити масштабної другої хвилі. Для цього, наприклад, усіх, хто прибуває з-за кордону, 

поміщають на тритижневий карантин. Що стосується контролю загалом за ситуацією в країні: 

якщо раптом десь стається спалах, то одразу відслідковують контакти хворого, усіх поміщають 

на карантин і визначають небезпечну зону, на кшталт «червоної зони» в Україні, де проводять 

масове тестування. Таким чином локалізують спалах у межах невеликого району. Коли роблять 

повторні тести і стає зрозуміло, що усі одужали, то лише тоді ця територія перестає бути такою, 

де є ризик зараження. 

Трохи менше місяця тому спалах стався у Пекіні. Ішлося лише про декілька випадків, але реакція 

на це була дуже гострою. Одразу ввели нові правила карантину. У таксі потрібно було одягати 

маску, раніше такого не було, дитячі садки передчасно відпустили на канікули. Тут практично 

до кожного випадку захворювання ставляться дуже серйозно. 

Євген Савватєєв: Які результати візиту експертів ВООЗ на ринок в Ухані, який вважають саме тим 

місцем, звідки розпочалось розповсюдження коронавірусу? 

Олександр Николишин: Є інформація, що експерти знайшли певні зачіпки про походження 

коронавірусу. Також китайські ЗМІ пишуть, що ВООЗ вивчає усі зачіпки для пошуку коронавірусу, 

знайдені в різних країнах. Тобто, йдеться не лише про Китай. 

Євген Савватєєв: Чи носять зараз громадяни та громадянки Китаю маски? Яких заходів захисту 

дотримуються?  

Олександр Николишин: Маски носять. Хоча ще наприкінці весни ввели правило, що на вулиці 

можна ходити без масок. Більшість людей дуже обережні і про всяк випадок маски носять 

завжди. Обов’язково ж маски зараз потрібно одягати у таксі, громадському транспорті та інших 

громадських місцях. Також у Китаї є спеціально розроблений додаток «Код здоров’я». Перед 

тим як, наприклад, зайти до кафе, ресторану, перукарні тощо, на вході просять просканувати 

цей код, аби упевнитись чи не повинна людина бути у цей час, скажімо, на карантині. 

Повну програму слухайте в аудіофайлі. 

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» та Європейського 

Союзу в рамках гуманітарної ініціативи «Людяність і взаємодопомога». Матеріал відображає 

позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та 

Європейського Союзу. 

Джерело: https://hromadske.radio/podcasts/turboranok-donbas/bil-shist-liudey-v-kytai-nosiat-

masky-na-vulytsi-khocha-pravyla-ts-oho-ne-peredbachaiut 

________________________________________________________________________________ 

https://hromadske.radio/podcasts/turboranok-donbas/bil-shist-liudey-v-kytai-nosiat-masky-na-vulytsi-khocha-pravyla-ts-oho-ne-peredbachaiut
https://hromadske.radio/podcasts/turboranok-donbas/bil-shist-liudey-v-kytai-nosiat-masky-na-vulytsi-khocha-pravyla-ts-oho-ne-peredbachaiut
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У Китаї в 2020 році істотно знизилася народжуваність 

09.02.2021|09:25|Інтерфакс-Україна 

Народжуваність в Китаї знизилася в 2020 році на 30% в порівнянні з попереднім роком, свідчать 

дані міністерства громадської безпеки КНР. 

«У 2020 році число новонароджених, зареєстрованих за місцем постійного проживання 

органами громадської безпеки, склало 10 млн 35 тис., з них 5,29 млн, або 52,7%, – хлопчики, 

4,74 млн, або 47,3%, – дівчинки «, – йдеться в доповіді міністерства. 

За даними Національного бюро статистики, у 2019 році в КНР народилося 14,65 млн дітей, в 

2018 – 15,23 млн, в 2017 – 17,23 млн, а в 2016 – 17,86 млн. Таким чином, у порівнянні з минулим 

роком у 2020 році новонароджених було на 30% менше. 

Китай з 1979 до 2016 року проводив політику «одна сім'я – одна дитина». Одним з її негативних 

наслідків стало скорочення працездатного населення. Зараз будь-яка сім'я в країні може 

заводити до двох дітей. 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/722134.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський Новий рік 2021: коли розпочинається та як прийнято святкувати 

11.02.21|11:06| unian.ua 

Святкування Нового року в Китаї зазвичай відбувається дуже масштабно та яскраво. 

Новий рік за східним календарем настає не 1 січня, а дещо пізніше. Тому, згідно із ним, невдовзі 

таки відбудеться остаточне прощання з роком Пацюка і зустріч Нового 2021-го року Білого 

Металевого Бика. 

Коли Китайський Новий рік 2021 – дата 

Постійної дати початку Китайського Нового року немає, і щоразу він відзначається в різний час 

– у межах із 21 січня по 21 лютого. Точна дата залежить про другого молодика після дня 

зимового сонцестояння, яке буває у грудні. 

Таким чином, наступний рік за китайським календарем настане 12 лютого. Та й відзначатимуть 

у цій азійській країні не 2021-й, а 4719-й рік. Триватиме рік Білого Металевого Бика до 30 січня 

2022 року. 

За київським часом Китайський Новий рік настане 11 лютого о 21:05. 

Китайський Новий рік: вихідні 

https://interfax.com.ua/news/general/722134.html
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На сході Новий рік одне із найтриваліших свят, відзначають його зазвичай близько двох тижнів, 

тобто цього року гуляння триватимуть з 12 по 27 лютого. Але офіційно китайці відпочиватимуть 

лише сім днів – з 12 по 18 лютого. 

Традиції святкування Китайського Нового року 

Новий Рік у Китаї – головне торжество і чудовий привід зібратися всією родиною. Самі китайці 

називають його Святом Весни, а історія цього свята налічує понад 3000 років. 

У китайців є власна легенда, пов'язана із цим святом. Так, за давнім міфом, на початку кожного 

нового року китайці були змушені ховатися від чудовиська на ім'я Нянь (у перекладі з китайської 

«рік»). Це страшне й ненажерливе чудовисько, яке жило в морській безодні й раз на рік, у 

переддень свята, виходило на сушу і з’їдало худобу та зібраний урожай, а заодно й мирних 

людей. 

Аби задобрити Няня, люди залишали йому їжу як жертву, а самі ховалися. Однак зрештою люди 

помітили, що Нянь боїться червоного кольору, вогню та гучних звуків. Відтоді на Новий рік у 

Китаї наклеюють червоні парні написи дуйлянь перед входом у будинок, розвішують такого ж 

кольору ліхтарі й запускають феєрверки. 

Напередодні свята кожна родина ретельно прибирає своє житло, таким чином вони очищаючи 

своє життя від будь-яких невдач і звільняючи місце для щастя. 

На Китайський Новий рік прийнято збиратися всією родиною за святковим столом. До того ж 

вважається, що цього дня за столом присутні духи померлих родичів. На столі обов'язково 

повинні бути пельмені, страви з рису, курки та бобів. 

Традиційно у Новий рік люди дарують один одному мандарини, що символізують багатство. 

Таким чином вони бажають достатку. Плід мандарина символізує золото, а плоди апельсина – 

удачу. Також близьким дарують червоні конверти з грошима. 

Завершується святкування Китайського Нового року Фестивалем ліхтарів. Яскраву вогняну 

забаву влаштовують в останній день гулянь, запускаючи в небо сотні палаючих ліхтариків. 

Прикмети на Китайський Новий рік 

Аби 2021 рік не став найневдалішим, не варто робити таке: 

• у перші три дні нового року не можна прибирати або мити голову – інакше удача 

змиється або вислизне зі сміттям; 

• дозволяти дітям багато вередувати та плакати – це приверне проблеми в сім'ю; 

• просити гроші в борг або брати кредит, бо весь рік будете жити від зарплати до зарплати; 

• варто уникати числа 4 – воно вважається нещасливим. 
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Джерело: https://www.unian.ua/lite/holidays/kitayskiy-noviy-rik-2021-data-koli-za-kijivskim-

chasom-yak-zustrichati-11317463.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай зустрів рік Бика тисячами феєрверків 

11.02.2021|22:43| apostrophe.ua 

У Китаї почалися масштабні та яскраві святкування Нового року за східним календарем, який 

пройде під заступництвом Білого Металевого Бика та є одним з найтриваліших свят. Його 

відзначають зазвичай близько двох тижнів, цього року гуляння триватимуть до 27 лютого. 

Фото і відео феєрверків, які здавна є традицією зустрічі китайського Нового року, публікують 

користувачі в соціальних мережах. 

Як відомо, постійної дати Нового року в східному календарі не існує, він відзначається в різний 

час - в межах з 21 січня по 21 лютого. Точна дата залежить від другого молодика після дня 

зимового сонцестояння, яке відбувається 22 грудня. 

Цього року другий молодик настав 11 лютого о 21:05 за Києвом, що відповідає 12 лютого, 3:05 

в столиці Китаю Пекіні. До речі, в цій азіатській країні відзначають не 2021-й, а 4719-й рік. 

Триватиме рік Білого Металевого Бика до 30 січня 2022 року. 

Китайці називають цей день Святом Весни, а його історія налічує понад 3000 років. 

Джерело: https://apostrophe.ua/ua/news/world/asia/2021-02-11/kitay-vstretil-novyiy-god-

tyisyachami-feyerverkov-poyavilis-vpechatlyayuschie-foto-i-video-/222813 

________________________________________________________________________________ 
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КОРОНАВІРУС 

 

Теорія про витік коронавірусу з китайської лабораторії «надзвичайно малоймовірна», – ВООЗ 

09.02.2021|13:07| РБК-Україна 

Місія ВООЗ в китайському Ухані заявила, що теорія про виток коронавірусу з лабораторії є 

«надзвичайно малоймовірною». 

Про це на брифінгу повідомив експерт ВООЗ Петер Бен Ембарек. 

«Дослідження показують, що «лабораторна» гіпотеза вкрай малоймовірна, щоб пояснити 

потрапляння вірусу в людську популяцію», - сказав Бен Ембарек, уточнивши, що організація 

тому не буде пропонувати її подальше вивчення. 

Нагадаємо, в ВООЗ заявили, що неможливо встановити, як коронавірус потрапив на ринок в 

Ухані. До таких висновків комісія прийшла на основі наявної епідеміологічної інформації. 

Раніше учасник місії ВООЗ Фабіан Лендертц заявив, що немає мети знайти вину Китаю в появі 

коронавірусу, оскільки він міг виникнути в іншій країні. 

Експерти припускають, що СOVID-19 міг циркулювати за межами китайського міста Ухань до 

перших зареєстрованих випадків. Місцем виникнення коронавірусу може бути не Ухань. 

Відзначимо, китайська газета South China Morning Post ще на початку пандемії писала, що 

«нульовий пацієнт» з COVID-19 був зареєстрований в місті Ухань 17 листопада 2019 року. 

Всесвітня організація охорони здоров'я, своєю чергою, заявляла, що перший підтверджений 

випадок зараження коронавірусів датується 8 грудня. 

Джерело: https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/teoriya-utechke-koronavirusa-kitayskoy-laboratorii-

1612868909.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайську вакцину Sinovaс несправедливо очорнили через політичні інтриги — інфекціоніст 

10.02.2021|15:59| hromadske.radio 

У Зеленського такі рейтинги, що він не зможе своїм прикладом популяризувати вакцинацію від 

COVID-19, вважає Федір Лапій. 

Гість — кандидат медичних наук, інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з 

питань імунопрофілактики Федір Лапій. На початку розмови обговорюємо висловлювання 

Зеленського про готовність першому вакцинуватися. 

https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/teoriya-utechke-koronavirusa-kitayskoy-laboratorii-1612868909.html
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/teoriya-utechke-koronavirusa-kitayskoy-laboratorii-1612868909.html
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Федір Лапій: Президент висловив бажання своїм прикладом надихнути українців. Я не знаю, 

наскільки цей приклад буде вдалим. Бо ми знаємо рейтинги президента. Мені здається, це не 

спрацює так, як це спрацьовує в інших країнах. За віком, за станом свого здоров’я і спеціальністю 

(президент все ж таки не працює в ковідних шпиталях). Але, якщо українці цього забажають, то 

чому б ні. 

Коли Україна отримає перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer? 

Я думаю, у найближчому майбутньому Україна отримає перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Бо 

буквально в останню п’ятницю було вже схвалення реєстрації вакцини в Україні від головного 

офісу компанії-виробника. 

Поки що рано говорити, що мутації вірусу COVID-19 якимось чином впливають на ефективність 

вакцини. Про це говорять дослідження, які ми маємо з Великої Британії. 

На сьогодні вже є чіткі дані досліджень пор те, що вакцинація впливає на тяжкість перебігу 

хвороби. Якщо згадати ту ж саму, я вважаю, несправедливо «обхаяну» вакцину китайського 

виробника Sinovac, то 50% ефективності стосувалися будь-яких форм перебігу. У тому числі дуже 

легких, які не вимагали звернення за медичною допомогою. 

Якщо мова йде про легкі, середньої тяжкості та важкі, то ефективність даної вакцини (яка стала 

заручницею політичних інтриг, нелюбові до влади) складає 78%. 

Повний аудіофайл: https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/kytays-ku-vaktsynu-

sinovas-nespravedlyvo-ochornyly-cherez-politychni-intryhy-infektsionist  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Понад 40 млн доз вакцин китайської компанії Sinopharm використано 

22.02.2021|08:14|Інтерфакс-Україна 

У Китаї і низці країн світу вже використано 43 млн доз вакцин, розроблених Китайською 

національною фармацевтичною компанією (Sinopharm), повідомили китайські ЗМІ. 

З них 34 млн доз пішло на щеплення безпосередньо в Китаї, інші - застосовані за кордоном, 

переважно в країнах Азії. 

Підрозділ Sinopharm - China National Biotec Group Company (CNBG), розробив дві вакцини від 

COVID-19. Вони схвалені для широкого використання в Китаї і надзвичайного застосування в 

декількох країнах, включно з Іраком, Пакистаном і Марокко. 

https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/kytays-ku-vaktsynu-sinovas-nespravedlyvo-ochornyly-cherez-politychni-intryhy-infektsionist
https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/kytays-ku-vaktsynu-sinovas-nespravedlyvo-ochornyly-cherez-politychni-intryhy-infektsionist
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Інша вакцина, розроблена Уханьським підрозділом CNBG, також отримала «зелене світло» для 

екстреного використання, націленого переважно на окремі групи з високим ризиком 

зараження. 

Крім цих двох продуктів, в Китаї є ще дві вакцини - Sinovac Biotech і CanSino Biologics, які були 

схвалені в низці зарубіжних країн. 

Ці вакцини можуть зберігатися в морозильних камерах холодильників, що робить їх потенційно 

привабливим варіантом для багатьох країн, що розвиваються, які борються за використання 

конкуруючих продуктів, таких як вакцини від Pfizer і Moderna, що вимагають більш низьких 

температур для тривалого зберігання. 

Китай надає допомогу в вакцинації 53 країнам, що розвиваються і має експортні операції з 22 

країнами, повідомив минулого тижня МЗС КНР. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/725276.html 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Зеленський не вважає Китай загрозою для України, але «Мотор Січ» іноземцям не продадуть 

01.02.21|08:57| unian.ua 

Володимир Зеленський запевнив, що не дозволить Китаю або будь-якій іншій країні купувати 

контрольний пакет акцій «Мотор Січі». 

Про це він сказав в інтерв'ю Axios, яке транслювалося на платформах HBO. 

Відповідаючи на питання про те, що в США вважають Китай геополітичною загрозою №1, 

Зеленський сказав: «Я не можу з цим погодитися, оскільки в Україні ми цього не відчуваємо». 

«Насправді це якась холодна війна між Китаєм і США. Ми знаємо, що бізнес Сполучених Штатів 

представлений в Україні, але водночас, це правда, що китайський бізнес також представлений. 

Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес, якщо якась країна 

ставиться до вас з повагою, поважаючи ваших людей і кордони, вони можуть бути присутніми у 

вашій країні», - сказав Зеленський. 

Разом із тим він запевнив, що не дозволить Китаю або будь-якій іншій країні купувати 

контрольний пакет акцій «Мотор Січ». 

«Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя, але при моєму президентстві точно ні», - заявив 

Зеленський. 

Джерело: https://www.unian.ua/politics/motor-sich-zelenskiy-ne-vvazhaye-kitay-zagrozoyu-dlya-

ukrajini-novini-ukrajina-11304422.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський інвестор «Мотор Січ» розкритикував санкції України і заявив про виключення 

можливості примирення 

01.02.2021|11:38|interfax.com.ua 

Акціонер ПАТ «Мотор-Січ» китайська Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. вважає 

необґрунтованими введені Україною проти неї і пов'язаних з нею осіб на три роки санкції і 

називає їх основною метою перешкоджання інвестицій в «Мотор Січ». 

«Skyrizon, як акціонер компанії» Мотор Січ «, буде незаконно позбавлена своїх законних прав, 

обов'язків і зобов'язань, також компанія буде змушена перервати загальноприйняті ділові 

https://www.unian.ua/politics/motor-sich-zelenskiy-ne-vvazhaye-kitay-zagrozoyu-dlya-ukrajini-novini-ukrajina-11304422.html
https://www.unian.ua/politics/motor-sich-zelenskiy-ne-vvazhaye-kitay-zagrozoyu-dlya-ukrajini-novini-ukrajina-11304422.html
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відносини з українською компанією «Мотор Січ», що спричинить за собою величезні 

непоправних збитків», - зазначено в заяві компанії на сайті, створеному для спроби провести 31 

січня збори акціонерів ПАТ, яка виявилася невдалою. 

Skyrizon також вважає, що такі дії України збігаються з метою Бюро промисловості та безпеки 

(BIS) Міністерства торгівлі США, яке 14 січня цього року включило Skyrizon в список військових 

кінцевих користувачів (MEU). 

«Держава Україна відмовилося від результатів попередніх переговорів і повністю виключила 

будь-яку можливість примирення між двома сторонами», - підкреслюється в заяві. 

Skyrizon вказує, що з липня 2017 року веде переговори з державою Україна в надії «залагодити 

непорозуміння і миролюбно дозволити інвестиційний спір», але 9 грудня 2020 року почала 

міжнародний інвестиційний арбітраж проти України і вже отримало офіційну відповідь. 

«Сторони ведуть переговори і планують брати участь в арбітражному процесі», - наголошується 

в заяві. 

Китайська компанія також вказує, що 13 січня їй вдалося в Печерському суді успішно оскаржити 

відмову слідчого Державного бюро розслідувань визнавати Skyrizon потерпілою стороною в 

збудженому на початку листопада минулого року справі за її скаргою на дії СБУ. 

На думку компанії, такі дії з боку України можуть відлякати інших потенційних інвесторів і 

погіршити ситуацію в авіабудівній галузі. 

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський за рішенням Ради нацбезпеки і 

оборони (РНБО) 29 січня ввів санкції відносно громадянина Китаю Ван Цзина і пов'язаних з ним 

Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd 

(обидві - Пекін); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські о-ви) і Hong Kong Skyrizon 

Holdings Limited (Гонконг), які намагаються в останні роки реалізувати в Україні права акціонерів 

ПАТ «Мотор-Січ», які включені до списку санкцій України. 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/investments/720365.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Посол України Сергій Камишев провів зустріч в Генеральній адміністрації спорту КНР 

01.02.2021|12:36|Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China  

28 січня Посол України в КНР С.Камишев провів зустріч із Заступником міністра Генеральної 

адміністрації спорту КНР, Віце-президентом Китайського олімпійського комітету Гао Чжиданєм. 

https://interfax.com.ua/news/investments/720365.html
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Сторони обговорили стан розвитку українсько-китайської  співпраці у сфері фізичної культури та 

спорту в умовах світової пандемії COVID-19 та хід підготовки до XXIV зимових Олімпійських ігор,  

що відбудуться у Пекіні з 4-го по 20-е лютого 2022 року. 

Гао Чжидань проінформував співрозмовника щодо заходів китайського уряду у сфері 

вдосконалення управління, загального планування та координації проведення олімпійських 

ігор, фактичної готовності олімпійської інфраструктури, а також інструментів протидії пандемії 

COVID-19 для проведення Олімпійських ігор в Пекіні, що включають візові процедури, 

карантинні заходи, тестування, засоби індивідуального захисту, відстеження контактів, а також 

вакцинацію. 

З урахуванням рекомендацій МОК вакцинувати олімпійські та параолімпійські команди, 

сторони обговорили питання процесу вакцинації та домовилися підтримувати тісні контакти й 

взаємодію у разі виникнення необхідності поставки вакцин для українських спортсменів. 

За результатами зустрічі сторони домовилися про розширення співпраці у сфері спортивної 

освіти, підготовки до змагань у зимових видах спорту, можливість використання українськими 

спортсменами олімпійської інфраструктури м.Пекін, а також активізувати контакти між 

федераціями боксу двох країн. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1762912463877247 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Києві відбудеться фестиваль гігантських китайських ліхтарів 

01.02.21|13:14| unian.ua 

На гостей заходу очікує більше 30-ти ілюмінаційних локацій. 

Про це міська держадміністрація повідомляє з посиланням на організатора заходу – компанію-

оператора Співочого поля Grand Event. 

На гостей чекає більше 30-ти ілюмінаційних локацій. Як зазначається, кожна інсталяція 

символізує стародавню китайську народну казку або легенду. 

Також на Співочому полі працюватимуть атракціони для дорослих та дітей, проводитимуть 

майстер-класи та інші розваги, у вихідні дні відбуватиметься шоу-програма та Fire show. 

Фестиваль триватиме по 28 березня 2021 р. Відвідати його можна буде щодня з 17:00 до 22:00. 

Вхід платний. 

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1762912463877247
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• У 2019 році на столичному Співочому полі пройшов новорічний фестиваль гігантських 

китайських ліхтарів. 

• Понад 30 нових гігантських фігур “Легенди Піднебесної” приїхали з Англії та Китаю. 

Джерело: https://www.unian.ua/tourism/news/festival-u-kiyevi-vidbudetsya-festival-gigantskih-

kitayskih-lihtariv-novini-kiyeva-11304830.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

МЗС України отримало ноту від Китаю через санкції проти інвесторів Мотор Січ 

01.02.2021|16:27|nv.ua 

Як пише видання Дзеркало тижня, МЗС України отримало ноту від КНР через санкції проти 

китайських компаній і їх менеджменту. 

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від МЗС Китайської Народної 

Республіки через санкції відносно інвесторів ПАТ Мотор Січ. Про це пише Дзеркало тижня. 

У документі висловлена стурбованість діями української влади відносно китайських інвесторів 

Мотор Січ, пише видання. Зокрема в КНР стурбовані застосуванням санкцій проти китайських 

компаній і їх менеджменту. 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав два укази РНБО про введення 

санкцій відносно китайських інвесторів Мотор Січ. Крім того, 31 січня співробітники СБУ 

приїхали з обшуками в Запоріжжі на місце позачергових зборів акціонерів АТ Мотор Січ. 

Китайські інвестори назвали основною метою введених санкцій перешкоджання інвестицій в 

Мотор Січ. У Skyrizon нагадали, що почали міжнародний інвестиційний арбітраж проти України 

і вже отримали офіційну відповідь. 

У групі DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, яка є партнером китайських 

інвесторів Мотор Січі, назвали введення проти них санкцій з боку української влади 

«несподіванкою». 

В інтерв'ю Axios на американському каналі HBO президент Зеленський заявив, що не вважає 

Китай серйозною геополітичною загрозою. Водночас він повністю виключив можливість 

продажу Мотор Січі іноземцям під час його перебування на посаді президента України. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/sankciji-proti-motor-sich-kitay-napraviv-notu-protestu-

novini-ukrajini-50138960.html 

________________________________________________________________________________  

https://nv.ua/ukr/biz/markets/sankciji-proti-motor-sich-kitay-napraviv-notu-protestu-novini-ukrajini-50138960.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/sankciji-proti-motor-sich-kitay-napraviv-notu-protestu-novini-ukrajini-50138960.html
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Посол України провів зустріч із заступником Міністра культури та туризму КНР 

02.02.2021|09:18| Посольство України в Китаї 

29 січня відбулася зустріч Посла України Сергія Камишева та дипломатів Посольства  із 

заступником Міністра культури та туризму КНР, співголовою українсько-китайської Підкомісії з 

питань співробітництва в галузі культури Чжан Сюєм. 

У ході зустрічі сторони обговорили шляхи активізації українсько-китайського культурно-

гуманітарного та туристичного співробітництва в умовах обмежень, викликаних пандемією 

COVID-19. Співрозмовники домовилися про проведення презентацій Державного агентства 

розвитку туризму України за участю представників провідних українських туристичних компаній 

в Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу в другому півріччі 2021 року. У випадку карантинних обмежень 

презентація туристичного потенціалу нашої країни для зацікавлених китайських туристичних 

операторів відбудеться в онлайн режимі. 

У сфері поглиблення співпраці між музеями наших країн сторони домовилися про розширення 

обміну досвідом у сфері збереження та реставрації пам’яток мистецтва,  взаємну організацію 

виставок. Китайська сторона підтримала ідею створення аудіогіда українською мовою по 

найбільшому в світі палацовому комплексу музею Ґуґун в рамках ініціативи культурної 

дипломатії дружини Президента України О.Зеленської. 

Китайський посадовець високо оцінив участь українських артистів Національного театру опери 

та балету України та гурту «ОНУКА» у 21-му щорічному Міжнародному фестивалі мистецтв 

“MEET IN BEIJING”, який проводиться з 7 січня по 4 лютого 2021 р. в онлайн форматі. 

Співрозмовники домовилися спільно розпочати підготовку до організації урочистих заходів з 

відзначення 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР у 2022 році 

та відновити гастролі артистів після зняття карантинних обмежень. Крім того, сторони 

обговорили перспективи взаємного започаткування культурних центрів, а також 

запровадження нових форм взаємодії у сфері культури. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1763540327147794  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У пекінському Забороненому місті з’явиться україномовний аудіогід 

02.02.2021|12:47| Укрінформ 

У Китаї підтримали ідею створення україномовного аудіогіда для найбільшого в світі палацового 

комплекса Ґуґун (Заборонене місто), розташованого у Пекіні. 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1763540327147794


 

46 

 

      

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу посольства України в КНР, про це йшлося 

під час зустрічі посла України Сергія Камишева та дипломатів посольства із заступником міністра 

культури та туризму КНР, співголовою українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва 

в галузі культури Чжан Сюєм. 

«Китайська сторона підтримала ідею створення аудіогіда найбільшим у світі палацовим 

комплексом – музеєм Ґуґун – українською мовою в межах ініціативи культурної дипломатії 

дружини Президента України Олени Зеленської», – йдеться у повідомленні. 

Крім того, співрозмовники домовилися щодо проведення презентацій Державного агентства 

розвитку туризму України за участю представників провідних українських туристичних компаній 

у Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу в другому півріччі 2021 року. У разі карантинних обмежень 

презентація туристичного потенціалу України для зацікавлених китайських туроператорів 

відбудеться в онлайн-режимі. 

У сфері поглиблення співпраці між музеями обох країн сторони домовилися про розширення 

обміну досвідом у збереженні та реставрації пам’яток мистецтва, взаємну організацію виставок 

у провідних музейних установах України і Китаю. 

Також планується спільно розпочати підготовку до організації урочистих заходів з відзначення 

30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР у 2022 році та поновити 

гастролі артистів після зняття карантинних обмежень. 

Крім того, учасники зустрічі обговорили перспективи взаємного започаткування культурних 

центрів, а також запровадження нових форм взаємодії у сфері культури. 

Як повідомляв Укрінформ, 26 грудня 2020 року в римському Колізеї створили українськомовний 

аудіогід. Він став уже дев’ятим в межах проєкту першої леді України Олени Зеленської з 

впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу. 

Планується, що цього року українськомовні аудіогіди запрацюють у лондонському Тауері, 

Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі 

Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту «Яд Вашем» в Єрусалимі та Державному 

музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3182654-u-pekinskomu-zaboronenomu-misti-

zavitsa-ukrainomovnij-audiogid.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3182654-u-pekinskomu-zaboronenomu-misti-zavitsa-ukrainomovnij-audiogid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3182654-u-pekinskomu-zaboronenomu-misti-zavitsa-ukrainomovnij-audiogid.html
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Онлайн-презентації книжки «Домалювати дракону зіниці. Історія Китаю у 50 фразеологізмах» 

02.02.2021|18:39|Смолоскип 

У суботу 6 лютого о 14 годині - друга частина онлайн-презентації книжки «Домалювати дракону 

зіниці. Історія Китаю у 50 фразеологізмах».  

Цього разу видання презентуватиме автор, журналіст Олександр Николишин Nykolyshyn 

Oleksandr та Заступниця керівника українського відділу Центру мовлення на країни Європи та 

Латинської Америки Медіакорпорації Китаю Лі Сянь. А письменниці Дарина Гладун та Єлизавета 

Жарікова прочитають уривки з книги. 

Трансляція презентації - на нашій ФБ-сторінці. 

Детальніше прочитати про книжку та замовити її можна тут: 

https://smoloskyp.com.ua/.../domalyuvaty-drakonu-zinytsi.../  

Джерело: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5282057688471827&id=577007842310192  

________________________________________________________________________________ 

 

 

З Китаю в Україну прибуло 2 контейнерних поїзда в січні 2021 року 

03.02.2021|11:30| ЦТС 

Всього в січні поточного року по території України пройшло 14 поїздів в напрямку Китай – країни 

ЄС. 

В Україні, на станцію Київ-Ліски в 2021 році прибули два контейнерних поїзда з Китаю. 

Про це пише ЦТС з цим посиланням: на інформацію «Укрзалізницю». 

«У січні на станцію Київ-Ліски прибули два контейнерні поїзди з Китаю», – йдеться в 

повідомленні. 

Відзначається, що ще один поїзд прямує до Києва. 

Усього в січні 2021 року територією України прослідувало 14 поїздів в напрямку Китай – країни 

Європейського Союзу (7 в напрямку Польщі, 6 - Угорщини, 1 - Словаччини) і один поїзд зі 

Словаччини в Китай. 

В «Укрзалізниці» повідомили, що проводять активну роботу по підвищенню транзитного 

потенціалу держави, а також розробляють значна кількість логістичних схем доставки вантажів 

до місця призначення в Україні. 

https://smoloskyp.com.ua/.../domalyuvaty-drakonu-zinytsi.../
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5282057688471827&id=577007842310192
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Нагадаємо, раніше ЦТС писав, що за підсумками 2020 року, за станом на 28 грудня, кількість 

прийнятих контейнерних поїздів Китай-Україна досягла 22 одиниць. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/03/iz_kitaya_v_ukrainu_uzhe_pribylo_2_konteynernykh_poezda

_v_yanvare_2021_goda_63113  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські інвестори занепокоєні впровадженням санкцій Україною 

04.01.2021|15:37| day.kyiv.ua 

Низка компаній-членів Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), які «мають китайське коріння», 

занепокоєні впровадженням Україною санкцій щодо китайських акціонерів ПАТ «Мотор Січ» і 

поки що тимчасово утримаються від інвестицій. 

Як передає Інтерфакс-Україна, про це повідомила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко. 

«Китайські інвестори тимчасово поставили on hold усі питання, які пов'язані з інвестуванням у 

країну», - сказала вона на зустрічі асоціації «Глобальний огляд економіки України» в четвер, 

коли її учасники торкнулися питання цих санкцій і їхніх можливих наслідків для торговельно-

економічних відносин із Китаєм. 

За словами генерального директора UMG Investments Андрія Горохова, у 2020 році Україні 

пощастило з кон'юнктурою в агро- та металургії, і велика частина продукції цих галузей пішла в 

Китай. Він додав, що в 2021 році також очікується зростання китайського ринку. 

«Я точно розумію, що з торговельним партнером, обіг з яким становить майже $10 млрд, треба 

бути обережнішим», - зазначив він Горохов. 

«Якщо раптом ми допустимо помилки в цьому напрямі, то нам потрібно буде розуміти, де ми 

компенсуватимемо наші ринки збуту, з огляду на ситуацію в Європи та Штатах і невизначеність 

із пандемією. Сподіваюся, тут будуть мудрі й виважені рішення, і люди професійно підійдуть до 

цього питання», - зазначив голова UMG Investments. 

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський за рішенням Ради нацбезпеки і 

оборони (РНБО) 29 січня запровадив санкції стосовно громадянина Китаю Ван Цзина і 

пов'язаних із ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry 

Investment Co., Ltd (обидві - Пекін); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські 

Острови) і Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), що намагаються останніми роками 

реалізувати в Україні права акціонерів ПАТ «Мотор Січ». 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/03/iz_kitaya_v_ukrainu_uzhe_pribylo_2_konteynernykh_poezda_v_yanvare_2021_goda_63113
https://cfts.org.ua/news/2021/02/03/iz_kitaya_v_ukrainu_uzhe_pribylo_2_konteynernykh_poezda_v_yanvare_2021_goda_63113
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З огляду на це Китай скерував ноту Міністерству закордонних справ України. 

Джерело: http://day.kyiv.ua/uk/news/040221-kytayski-investory-zanepokoyeni-vprovadzhennyam-

sankciy-ukrayinoyu  

________________________________________________________________________________ 

 

Китайський сервіс таксі DiDi може запуститися в Україні – ЗМІ 

04.02.2021|15:41|НВ: Бізнес 

Сервіс таксі DiDi може запуститися в Україні вже в 2021 році. За даними ЗМІ, сервіс почав 

набирати команду для запуску ще минулого року. 

Китайський агрегатор таксі Didi готується запуститися в Україні в 2021 році. Про це пише видання 

AIN.UA, не уточнюючи джерело інформації. 

За даними видання, точних термінів запуску сервісу в Україні немає. Відзначається, що з 

минулого року DiDi почав збирати команду для запуску сервісу в Україні. 

Читайте також:  Реформа ринку таксі створить в Україні 100 тисяч робочих місць за п’ять років 

— Uber 

На даний момент невідомо, чи буде DiDi заходити тільки з таксі, або підключить і інші сервіси, 

на зразок прокату велосипедів. 

Відзначається, що для України DiDi стане четвертим великим сервісом таксі Uklon, Bolt і Uber, в 

якому у DiDi є частка. 

У 2020 році сервіс запустився в РФ - китайська компанія оголосила про пошук водіїв восени 

минулого року. Далі DiDi планує вихід до країн Центрально-Східної Європи, а також пост-

радянські країни. 

Нагадаємо, що американський сервіс замовлення таксі Lyft відкрив вакансії в Києві. У компанії 

зареєстрована юрособа в Україні, але поки мова про запуск сервісу не йде - Lyft цікавлять 

українські розробники. 

DiDi - китайський конгломерат, що надає транспортні послуги більш ніж 450 мільйонам 

користувачів в більш ніж 400 містах Китаю. Штаб-квартира компанії знаходиться в Пекіні. DiDi 

надає різні послуги, такі як: таксі, прокат приватних автомобілів, DiDi Шофер, DiDi Автобус, DiDi 

Тест Драйв, DiDi Оренда Авто, DiDi Мініавтобус, прокат велосипедів і т. Д. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/kitayskiy-konkurent-uber-didi-gotuyetsya-do-zapusku-v-

ukrajini-novini-ukrajini-50139750.html  

________________________________________________________________________________ 

http://day.kyiv.ua/uk/news/040221-kytayski-investory-zanepokoyeni-vprovadzhennyam-sankciy-ukrayinoyu
http://day.kyiv.ua/uk/news/040221-kytayski-investory-zanepokoyeni-vprovadzhennyam-sankciy-ukrayinoyu
https://nv.ua/ukr/biz/markets/kitayskiy-konkurent-uber-didi-gotuyetsya-do-zapusku-v-ukrajini-novini-ukrajini-50139750.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/kitayskiy-konkurent-uber-didi-gotuyetsya-do-zapusku-v-ukrajini-novini-ukrajini-50139750.html
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Посол України взяв участь у протокольному заході від імені Міністра закордонних справ КНР 

05.02.2021|05:21| Посольство України в Китаї 

2 лютого ц.р. на запрошення Члена Державної ради, Міністра закордонних справ КНР Ван Ї 

Посол України в КНР Сергій Камишев взяв участь у протокольному заході з нагоди Нового року 

за місячним календарем. 

У своєму вітальному слові Ван Ї високо оцінив рівень співробітництва з Китаєм країн, що входять 

до Євразійського департаменту МЗС КНР. Міністр закликав об’єднати зусилля для побудови 

Великого Шовкового шляху, приділяючи особливу увагу сталому, екологічному та цифровому 

розвитку.  

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

________________________________________________________________________________ 

 

 

Українські дипломати відвідали Національний художній музей Китаю 

05.02.2021|05:35| Посольство України в Китаї 

4 лютого ц.р., напередодні Свята Весни, делегація Посольства України в КНР на чолі з Послом 

Сергієм Камишевим завітала до Національного художнього музею Китаю. 

У ході дружньої бесіди Посол С.Камишев та Директор Національного художнього музею КНР У 

Вейшань обговорили сучасний стан українсько-китайського співробітництва в культурно-

гуманітарній сфері та обмінялися думками щодо реалізації проєктів, приурочених до пам’ятних 

дат у історії дружніх відносин між двома країнами: 10-ї річниці встановлення стратегічних 

відносин між Україною та КНР, 30-ї річниці Незалежності України тощо. 

Після завершення зустрічі українські дипломати на ґанку Національного художнього музею 

привітали китайський народ із наступаючим Святом Весни та відвідали нову виставкову 

експозицію «Життєдайна сила мистецтва», присвячену Новому року за східним календарем — 

року Бика. 

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

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.facebook.com/ukrembcn/
https://www.facebook.com/ukrembcn/
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Китайська компанія Shenzhen MTC інвестує $ 13 млн в українську фірму-розробника телевізорів 

KIVI 

02.02.2021|Inventure 

Другий за величиною в світі ODM виробник тв-пристроїв інвестує $ 13 млн в телевізори KIVI. 

Один з лідерів українського та СНД ринку, розробник і виробник телевізорів KIVI підписав угоду 

про стратегічне партнерство і глибокої інтеграції з другим за величиною в світі виробником 

електроніки компанією МТС (Китай, Шенчжень). 

Деталі угоди не розголошуються, проте, в KIVI озвучили, що документ передбачає цілий ряд 

інноваційних проєктів, спрямованих на розвиток продуктів під торговою маркою KIVI протягом 

наступних 5-ти років. 

Відомо, що вже в 2021 році в рамках підписаної угоди китайський виробничий гігант інвестує 

понад 13 млн доларів США тільки в розвиток нової лінійки смарт телевізорів KIVI 2021. Інвестиції 

будуть спрямовані на розробку нових апаратних і програмних рішень для істотного зростання 

продуктивності і реалізації ряду інноваційних технологій, нових дизайнерських рішень, а також 

поліпшення якості зображення і звуку.  

«Ми кілька років придивлялися до бренду KIVI і його команди. Нас зацікавили їх щорічна 

динаміка зростання, успішна експансія на європейські та азіатські ринки, а також дуже 

професійний підхід до розвитку продукту і ведення бізнесу. Тому наша компанія прийняла 

рішення на більш сфокусовані взаємодіяти з KIVI, поділитися з ними своєю експертизою і 

ресурсами. Такий сильний мікс вихідних факторів дає нам повну впевненість в успішності 

нашого спільного проєкту», – заявив Президент МТС Форест Оу.  

З огляду на величезну експертизу та досвід МТС, на виробничих майданчиках якій збирається 

безліч відомих світових брендів, то такий фокус на спільному проєкті відкриває перед брендом 

KIVI величезні перспективи.  

За словами Віце-президента з виробництва та інновацій Євгенія Руденко, 2020 рік став 

історичним для компанії KIVI. «У першій половині року KIVI підписала угоду про співпрацю з 

Google® і вже в серпні представила результати такого партнерства в новій лінійці своїх 

телевізорів. У другій половині року ми вели переговори з нашими китайськими партнерами з 

МТС про дуже глибоку колаборацію, і вже в 2021 покажемо результати в наших нових 

продуктах»,–  зазначив Євген.  

На думку керівництва KIVI, глибока взаємодія з таким світовим гігантом як МТС, дасть дуже 

потужний імпульс бізнесу компанії, виведе його на абсолютно новий виток розвитку і дозволить 

запропонувати клієнтам найкращий продукт, що перевершує всі їх очікування.   
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Джерело: https://inventure.com.ua/news/ukraine/vtoroj-po-velichine-v-mire-odm-proizvoditel-tv-

ustrojstv-investiruet-dollar13-mln-v-televizory-kivi  

________________________________________________________________________________ 

 

 

На сьогоднішній день в Україні не зареєстровано жодної вакцини від ковіду 

10.02.2021|13:43| detector.media 

Українська фармкомпанія «Лекхім» подала заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу 

CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.  Про це повідомляє Reuters. На 

сьогоднішній день в Україні не зареєстровано жодної вакцини від ковіду.  

Раніше агентство повідомляло, що «Лекхім» попередила керівництво підприємства ДМ 

Медзакупівлі України про затримки поставок першої партії вакцини від коронавірусу. Раніше 

поставки планувалися на кінець березня, але можуть бути перенесені на початок квітня. 

Також «Лекхім», який мав домовленість на поставку з березня 1,9 млн доз вакцин, попросив 

змінити узгоджені межі ефективності вакцини.   

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше говорив, що МОЗ через ДП Медичні 

закупівлі України уклав угоду, яка закладає вимоги до ефективності вакцини проти COVID-19 

виробництва китайської компанії на рівні 70%. В листі, що наводить  Reuters,  вказано, що 

«можуть виникнути проблеми» із дотриманням критеріїв ефективності.   

Запропонована  «Лекхімом» нова редакція угоди передбачає 70% ефективності дієвості 

вакцини для пацієнтів, які страждають на легкі симптоми. Також пропонується вилучити 

посилання на дані про ефективність, які повинні бути підтверджені виробником.   

Нагадаємо, що в кінці 2020 року МОЗ України уклало контракт на поставку 1,9 млн доз 

китайської вакцини CoronaVac від коронавірусу виробництва Sinovac Biotech. 

Перша партія вакцини мала бути поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної 

реєстрації в Китаї або регуляторами США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, 

Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, Європейського Союзу. 

Дані про ефективність китайської вакцини відрізняються: в дослідженнях різних країн вона 

показала ефективність від трохи більше 50% до 97 %. 

Джерело: https://ms.detector.media/trendi/post/26598/2021-02-10-lekkhim-podala-zayavku-na-

reiestratsiyu-kytayskoi-vaktsyny-coronavac-v-ukraini/ 

________________________________________________________________________________ 

https://inventure.com.ua/news/ukraine/vtoroj-po-velichine-v-mire-odm-proizvoditel-tv-ustrojstv-investiruet-dollar13-mln-v-televizory-kivi
https://inventure.com.ua/news/ukraine/vtoroj-po-velichine-v-mire-odm-proizvoditel-tv-ustrojstv-investiruet-dollar13-mln-v-televizory-kivi
https://ms.detector.media/trendi/post/26598/2021-02-10-lekkhim-podala-zayavku-na-reiestratsiyu-kytayskoi-vaktsyny-coronavac-v-ukraini/
https://ms.detector.media/trendi/post/26598/2021-02-10-lekkhim-podala-zayavku-na-reiestratsiyu-kytayskoi-vaktsyny-coronavac-v-ukraini/


 

53 

 

      

Посилки з Китаю. Windrose запускає регулярні вантажні рейси Київ — Гонконг 

10.02.2021|12:09| nv.ua 

Авіакомпанія Windrose відкриває регулярне вантажне авіасполучення між Києвом і Гонконгом 

за фіксованим розкладом. 

Розклад встановлено з 14 лютого по 27 грудня 2021 року, повідомляє ЦТС. 

Рейси виконуватимуться по неділях (виліт з Києва) і понеділках (виліт з Гонконгу). 

Рейси виконуватимуться на літаку Airbus A330−203, який модифікований під вантажні 

перевезення. 

Для Windrose це стане першою довготривалою програмою регулярних вантажних рейсів. 

Раніше, в 2020 році, авіакомпанія спільно з Укрпоштою почала вантажоперевезення до Нью-

Йорку на Airbus A330−203. Літак був узятий Windrose у мокрий лізинг у компанії AELF 

FlightService, яка забезпечувала перевезення на даному повітряному судні у партнерстві з 

авіакомпанією Maleth Aero. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/windrose-aviakompaniya-zapustila-regulyarni-vantazhni-

reysi-v-kitay-novini-ukrajini-50140899.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Президент України Володимир Зеленський надіслав вітального листа голові КНР Сі Цзіньпіну 

12.02.2021|12:17| Міжнародне радіо Китаю 

З нагоди китайського Нового року за місячним календарем президент України Володимир 

Зеленський надіслав вітального листа голові КНР Сі Цзіньпіну, у якому побажав йому та всьому 

китайському народові щастя у новому році. 

Володимир Зеленський заявив, що Україна цінує традиційну дружбу з Китаєм і готова надалі 

сприяти взаємовигідній співпраці з КНР у різних сферах. Він нагадав, що цього року 

відзначається 10-та річниця з часу встановлення відносин стратегічного партнерства між Китаєм 

та Україною, і він сподівається, що завдяки невпинним зусиллям обох країн двостороння 

взаємодія досягне ще більшого розвитку. 

Джерело: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3628463927271323&id=121003444578096

2 

________________________________________________________________________________ 

https://nv.ua/ukr/biz/markets/windrose-aviakompaniya-zapustila-regulyarni-vantazhni-reysi-v-kitay-novini-ukrajini-50140899.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/windrose-aviakompaniya-zapustila-regulyarni-vantazhni-reysi-v-kitay-novini-ukrajini-50140899.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3628463927271323&id=1210034445780962
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3628463927271323&id=1210034445780962
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Для метро Дніпра хочуть закупити вагони китайської CRRC з наскрізними проходами  

12.02.2021|11:18|ЦТС 

Поки цей варіант розглядається як найкращий за співвідношенням ціни і якості. 

Представники міської влади Дніпра побували в Стамбулі, де ознайомилися з ходом будівництва 

нових станцій метрополітену, а також використовується там рухомим складом. Зокрема, були 

оглянуті вагони метро виробництва китайської компанії CRRC, збірка яких виконується в 

Туреччині, і які можуть бути закуплені для метрополітену Дніпра в перспективі декількох років. 

Як пише ЦТС , про це розповів заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. 

«Відвідали Стамбул для огляду будівництва станцій метро на різних етапах, які нас чекають. І 

також оглядаємо рухомий склад, який нам необхідний для придбання в місто Дніпро при 

запуску нового метрополітену, оскільки існуючі вагони вже відпрацюють на той момент, коли 

буде запущено метро (а це 2024 рік), свій нормативний термін «, - повідомив Лисенко. Він 

зазначив, що станції будує компанія Limak , яка виступає підрядником будівництва нових станцій 

метро в Дніпрі. 

«Оглядаємо один з найбільш ймовірних вагонів для придбання метрополітену міста Дніпро. 

Виробництва китайської компанії CRRC. Проводиться збірка основних вузлів і агрегатів в 

Туреччині. З усіх пропозицій, які ми розглядали і дивилися на сьогоднішній день, по 

співвідношенню ціна / якість поки це оптимальний варіант. будемо розглядати ще інші. Але це 

краща пропозиція «, - заявив Лисенко. 

У знятому відеоролику заступник мера Дніпра розповів, чим саме залучив даний варіант. Він 

похвалив якість збірки, а також зазначив, що «корпус вагона виконаний з алюмінію, що важливо 

для транспорту, який буде використовуватися у вологому середовищі», експлуатаційна 

швидкість поїздів - 120 км / ч. У вагонах є система відеоспостереження, місця для багажу, 

електронні інформаційні табло, «досить вандалопрігодние» сидіння, система кондиціонування. 

Втім, щодо останньої чиновник сумнівається. «Будемо думати, чи варто брати систему 

кондиціонування, оскільки у нас досить прохолодно в метро», - заявив він. 

Також заступник мера Дніпра повідомив, що до закупівлі плануються вагони, які будуть вміщати 

до 200 пасажирів. Кожен склад буде мати по 5 вагонів. «У нас за планами буде 5 складів 

(вагонів). Тисяча людей зможе поміститися в один склад», - додав чиновник. 

Нагадаємо, що будівництво метрополітену в Дніпрі почалося ще в 1982 році. З 1995 року в 

підземці працюють шість станцій замість дев'яти запланованих. 

Турецька компанія Limak 13 квітня 2016 року виграла тендер на продовження будівництва 

метрополітену і повинна побудувати 3 станції на відрізку протяжністю 4 км. 
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Також відзначимо, що в 2020 році компанія CRRC Тangshan виграла тендер на поставку складів 

метро для Харківського метрополітену . CRRC повинна зробити для Харкова 40 вагонів метро (8 

5-вагонних потягів), поставити запчастини, допоміжні інструменти і забезпечити комплектуючі 

сервіси. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/12/dlya_metro_dnepra_khotyat_zakupit_vagony_kitayskoy_crrc

_so_skvoznymi_prokhodami_foto_63287  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Києві відкрився яскравий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів  

12.02.2021|21:15|glavcom.ua 

На фестивалі представлені понад 30 ілюмінаційних локацій, що розкривають таємничий світ 

Піднебесної 

Негода не завадила відкриттю всесвітньо відомого фестивалю 

Сьогодні, 12 лютого, на Співочому полі в Києві відкрився Фестиваль гігантських китайських 

ліхтарів. 

Тут представлені понад 30 ілюмінаційних локацій, що розкривають таємничий світ Піднебесної, 

повідомляє кореспондент « Головкому «. 

Серед ілюмінацій легендарна теракотова армія, велика китайська стіна, долина квітів, дерево 

бажань з чарівними пандами, сичуанська опера, персонажі стародавніх китайських казок і 

легенд. 

Спеціальний гість програми - гігантський Вогняний лев. 

Також гостей фестивалю чекає: 

захоплююча шоу-програма; 

Fire show; 

атракціони для дорослих і дітей; 

майстер-класи та багато інших розваг. 

Фестиваль буде працювати з 17:00 до 22:00 до 28 березня. 

Місце проведення: Співоче поле Печерського ландшафтного парку, вул. Лаврська, 33.  

https://cfts.org.ua/news/2021/02/12/dlya_metro_dnepra_khotyat_zakupit_vagony_kitayskoy_crrc_so_skvoznymi_prokhodami_foto_63287
https://cfts.org.ua/news/2021/02/12/dlya_metro_dnepra_khotyat_zakupit_vagony_kitayskoy_crrc_so_skvoznymi_prokhodami_foto_63287
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Джерело: https://glavcom.ua/ru/news/v-kieve-otkrylsya-yarkiy-festival-gigantskih-kitayskih-

fonarey-foto-video-736382.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Привітання з Китайським Новим Роком Посла України в КНР Сергія Камишева 

Відео за посиланням: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1770791953089298  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Делегація дипломатів Посольства відвідує об'єкти Пекінської Олімпіади 2022 р. 

13.02.2021|09:49| Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China  

На запрошення Члена Держради Міністра закордонних справ КНР Ван Ї та Керівництва 

Пекінського організаційного комітету зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 р. 

дипломати Посольства України на чолі з Послом Сергієм Камишевим перебувають у робочій 

поїздці до м. Чжанцзякоу (пров. Хебей). 

Українські дипломати та їх закордонні колеги відвідали олімпійські об’єкти для стрибків з 

трампліну, фрістайлу, сноубордінгу та біатлону, на яких через рік матимуть можливість 

виступати наші спортсмени. 

Представники Посольства також обговорили окремі питання майбутньої співпраці з 

Адміністрацією Олімпійського містечка м. Чжанцзякоу та ознайомились з умовами розміщення 

олімпійців у 2022 році. 

Ввечері Міністр закордонних справ КНР Ван Ї та Керівництво оргкомітету Олімпійських ігор дали 

прийняття для послів та дипкорпусу, акредитованого в КНР. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1771530463015447 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://glavcom.ua/ru/news/v-kieve-otkrylsya-yarkiy-festival-gigantskih-kitayskih-fonarey-foto-video-736382.html
https://glavcom.ua/ru/news/v-kieve-otkrylsya-yarkiy-festival-gigantskih-kitayskih-fonarey-foto-video-736382.html
https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1770791953089298
https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1771530463015447
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Помер посол України в Китаї Сергій Камишев 

14.02.2021|21:06| interfax.com.ua 

Помер посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев, повідомив міністр 

закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

«Сумна новина ... На 65 році життя помер посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. 

Відомий професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у 

розвиток відносин України з країнами Азії та Близького Сходу. Світла пам'ять і щирі співчуття 

близьким», - написав Кулеба в своєму мікроблозі Твттер ввечері в неділю. 

У прес-службі міністерства закордонних справ України в Фейсбуці додали, що Камишев почав 

роботу в МЗС у перші роки після здобуття Україною незалежності і присвятив більше двох 

десятиліть свого життя роботі на дипломатичній ниві. Він особисто доклав значних зусиль для 

розвитку відносин з державами Азії та Близького Сходу, двічі - в 2004-2009 і 2019-2021 роках - 

очолював посольство України в КНР. 

«Своїм прикладом професіоналізму Сергій Олексійович надихнув не одне покоління 

українських дипломатів, які перейнявши його досвід і знання, зараз працюють на 

відповідальних посадах, як в центральному апараті МЗС, так і за кордоном», - відзначили в МЗС, 

підкресливши, що виражають глибокі співчуття родині і близьким померлого. 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/723500.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

МЗС України висловлює глибокі співчуття у зв’язку із смертю Надзвичайного і Повноважного 

Посла України в Китайській Народній Республіці Сергія Олексійовича Камишева 

14.02.2021|20:55| mfa.gov.ua 

Міністерство закордонних справ України з глибоким сумом сповіщає, що 14 лютого у віці 64 

років відійшов у вічність Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській Народній 

Республіці Сергій Олексійович Камишев. 

Сергій Олексійович розпочав роботу в МЗС у перші роки після здобуття Україною незалежності 

та присвятив понад два десятиліття свого життя роботі на дипломатичній ниві. Він особисто 

доклав значних зусиль для розбудови відносин з державами Азії та Близького Сходу, двічі - у 

2004-2009 та 2019-2021 роках - очолював Посольство України в КНР.  

https://interfax.com.ua/news/general/723500.html
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Своїм прикладом професіоналізму Сергій Олексійович надихнув не одне покоління українських 

дипломатів, які перейнявши його досвід та знання, нині працюють на відповідальних посадах, 

як в центральному апараті МЗС, так і за кордоном. 

Міністерство закордонних справ України висловлює глибокі співчуття родині та близьким 

померлого у зв’язку з цією непоправною втратою.  

Світла пам'ять про Сергія Олексійовича завжди житиме в наших серцях. 

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/mzs-ukrayini-vislovlyuye-spivchuttya-u-zvyazku-iz-smertyu-

nadzvichajnogo-i-povnovazhnogo-posla-ukrayini-v-kitajskij-narodnij-respublici-sergiya-oleksijovicha-

kamisheva 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю посла України у Китаї 

15.02.2021|09:49| Укрінформ 

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і друзям посла України в Китаї 

Сергія Камишева, який помер у неділю.  

Про це глава держави написав у Твітер, повідомляє Укрінформ. 

“Щирі співчуття родині та друзям Сергія Камишева, посла України в КНР. Він вірно служив 

Україні. Вдячний за його внесок у зміцнення дружби України з Азією та Близьким Сходом. Світла 

пам’ять”, - зазначив Президент. 

Як повідомляв Укрінформ, у віці 64 років в неділю, 14 лютого, помер посол України в Китайській 

Народній Республіці Сергій Камишев. 

До початку 2000-х років Камишев працював в українських посольствах в Єгипті, Лівані та Сирії, 

потім — в апараті МЗС. У 2009−2010 роках очолював Департамент консульської служби, з 2010-

го по 2014-ий працював заступником міністра Кабінету Міністрів і заступником керівника 

Секретаріату. У 2019 році, до другого призначення на посаду посла України в КНР, був радником 

глави Офісу Президента. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3190545-zelenskij-visloviv-spivcutta-u-zvazku-

zi-smertu-posla-ukraini-u-kitai.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://mfa.gov.ua/news/mzs-ukrayini-vislovlyuye-spivchuttya-u-zvyazku-iz-smertyu-nadzvichajnogo-i-povnovazhnogo-posla-ukrayini-v-kitajskij-narodnij-respublici-sergiya-oleksijovicha-kamisheva
https://mfa.gov.ua/news/mzs-ukrayini-vislovlyuye-spivchuttya-u-zvyazku-iz-smertyu-nadzvichajnogo-i-povnovazhnogo-posla-ukrayini-v-kitajskij-narodnij-respublici-sergiya-oleksijovicha-kamisheva
https://mfa.gov.ua/news/mzs-ukrayini-vislovlyuye-spivchuttya-u-zvyazku-iz-smertyu-nadzvichajnogo-i-povnovazhnogo-posla-ukrayini-v-kitajskij-narodnij-respublici-sergiya-oleksijovicha-kamisheva
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3190545-zelenskij-visloviv-spivcutta-u-zvazku-zi-smertu-posla-ukraini-u-kitai.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3190545-zelenskij-visloviv-spivcutta-u-zvazku-zi-smertu-posla-ukraini-u-kitai.html
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Держава Україна давала Китаю політичні гарантії у спільному проєкті на «Мотор Січ» – експерт 

15.02.2021|14:05| unian.ua 

Саме тому немає нічого дивного в тому, що МЗС України отримало ноту від уряду КНР після 

безпрецедентно жорстких українських санкцій проти китайських інвесторів. 

Протягом багатьох років офіційні особи України фактично супроводжували разом з владою 

Китаю угоду з купівлі акцій» Мотор Січ», а високопоставлені урядовці з Києва надавали повну 

підтримку цій співпраці та висловлювали зацікавленість у ній. 

Про це заявити голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, коментуючи 

заяву глави українського МЗС Дмитра Кулеби, який назвавши врегулювання кейсу «Мотор Січ» 

не має відношення до міждержавних відносин Україна-Китай. 

«Згадаймо - Україна багато років поспіль давала досить однозначні сигнали, що підтримує цю 

співпрацю. Екс-власник «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв завжди супроводжував офіційні 

делегації в Піднебесну. Перший віце-прем'єр Степан Кубів особисто висловлювався на користь 

такої співпраці, анонсував будівництво заводу в Чунціні та інвестиційне партнерство між 

китайською та українською компаніями. Посол України в КНР Олег Дьомін офіційно відвідував 

Чунцин, де в присутності ЗМІ говорив з місцевою владою й давав гарантії співпраці «Мотор Січ» 

і китайських інвесторів, робить спільні фото з Богуслаєвим і власником Skyrizon, заявляючи про 

перспективність співпраці. Як можна після цього говорити, що «Мотор Січ» - це звичайний 

«бізнес-кейс», до якого Україна не має відношення? Угоду з «Мотор Січ» і створення її 

виробничої платформи в Китаї повністю супроводжувала держава Україна, контакти велися з 

КНР також на міждержавному рівні», - розповів Олександр Охріменко. 

Експерт додав, що саме тому немає нічого дивного в тому, що МЗС України отримало ноту від 

уряду КНР після безпрецедентно жорстких українських санкцій проти китайських інвесторів. 

Різке ускладнення україно-китайських відносин і незграбні дії українського МЗС могли стати 

однією з причин обширного інфаркту в українського посла в Пекіні Сергія Камишева. 

«Зараз українські чиновники намагаються судомно розвернутися на 180 градусів, і намагаються 

удавати, що держава не має відношення до угоди з продажу компанії. Але так не вийде: угоду 

патронували на рівні держав і офіційна участь українських топ-чиновників - найкращий тому 

доказ. Україна і Китай вели діалог щодо цього проєкту на вищому політичному рівні. Тому Київ 

тепер не може відхрещуватися від наданих Китаю політичних гарантій. Жодна цивілізована 

країна не може так» кинути « свого партнера: можуть змінюватися особи у владі, але не може 

змінюватися позиція. Інакше всі будуть сприймати Україну як несуб'єктне failed state, нездатне 

до угод. Київ таким демаршем створив дуже поганий політичний прецедент, який закриє багато 

можливостей для довгострокового співробітництва, і не тільки з Китаєм», - прокоментував 

Олександр Охріменко. 
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Він звернув увагу, що нинішня суєта чиновників може бути пов'язана з майбутнім арбітражем, 

де претензії до України зросли вже до 3,6 мільярда доларів: «фактично, Україна вже програла 

цей арбітраж ще до його початку - Київ зробив все можливе, щоб надати максимум аргументів 

на користь китайських бізнесменів. Уявіть собі, як зараз на київських політиків дивиться МВФ, 

який не дав Україні грошей: адже видані їм кошти підуть в Китай, а влада України демонструє 

свою повну неадекватність», - підсумував експерт. 

Олександр Охріменко також нагадав, що влада допустила безліч серйозних промахів у 

відносинах з Китаєм. Спочатку президент Володимир Зеленський заявив про бажання 

розвивати співпрацю з КНР, відродити політичний діалог. Але після були введені санкції проти 

компанії-акціонера «Мотор Січ» Skyrizon, а таке персональні санкції проти її бенефіціара і 

менеджменту. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/derzhava-ukrajina-davala-kitayu-politichni-

garantiji-u-spilnomu-proekti-na-motor-sich-ekspert-ostanni-novini-11321708.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

З якими країнами торгувала Україна в 2020 році: рейтинг Держстату 

15.02.2021|18:38|РБК-Україна 

За підсумками 2020 року частка Китаю в зовнішньому обороті України (експорт і імпорт товарів 

та послуг) склала 13,1% (15 731,3 млн доларів). У першому кварталі його частка була на рівні 

10,9%, за підсумками першого півріччя – 12,5%, за дев'ять місяців – 12,9%.   

Про це свідчать дані Державної служби статистики.  

За даними статистичного відомства, Росія знаходиться на другому місці (10 034,0 млн доларів і 

8,4%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою. 

Далі йдуть Німеччина (8 411,4 млн, 7,0%), Польща (7 970,1 млн, 6,7%) і США (5 782,8 млн, 4,8%). 

Всього на країни ЄС припадає 41% зовнішнього обороту України.   

https://www.unian.ua/economics/other/derzhava-ukrajina-davala-kitayu-politichni-garantiji-u-spilnomu-proekti-na-motor-sich-ekspert-ostanni-novini-11321708.html
https://www.unian.ua/economics/other/derzhava-ukrajina-davala-kitayu-politichni-garantiji-u-spilnomu-proekti-na-motor-sich-ekspert-ostanni-novini-11321708.html
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Нагадаємо, за даними Державної митної служби, експорт товарів і послуг з України 2020 рік 

склав 59042,0 млн доларів, що на 7,9% менше в порівнянні з 2019 роком, імпорт скоротився на 

12,5% до 59297,5 млн доларів. 

Нагадаємо, за даними Національного банку України, ситуація на ринках для українських 

експортерів покращилася на початку 2021 року. Зовнішнє середовище продовжувало 

поліпшуватися, у першу чергу завдяки подальшому пожвавленню в промисловості. В умовах 

обмежень з боку пропозиції це підтримувало ціни на світових товарних ринках на відносно 

високому рівні. 

Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/kakimi-stranami-torgovala-ukraina-2020-godu-

1613407144.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Інвестори з Китаю, Кореї і Туреччини цікавляться проєктом високошвидкісного руху в Україні - 

голова «Укрзалізниці» 

23.02.2021|14:55| interfax.com.ua 

Інвестори з Китаю, Кореї і Туреччини цікавляться проєктом високошвидкісного руху в Україні - 

голова «Укрзалізниці» 

https://www.rbc.ua/rus/news/kakimi-stranami-torgovala-ukraina-2020-godu-1613407144.html
https://www.rbc.ua/rus/news/kakimi-stranami-torgovala-ukraina-2020-godu-1613407144.html
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АТ «Укрзалізниця» (УЗ) розраховує запустити концесійний проєкт високошвидкісного руху в 

Україні за допомогою інвесторів із Китаю, Кореї і Туреччини, повідомив голова правління УЗ 

Володимир Жмак. 

«Я вважаю, що єдиним інструментом будівництва мереж високошвидкісних поїздів є концесія, 

і для того щоб це реалізувати, Україні потрібен потужний інвестор», - сказав він на прес-

конференції «Україна 30. Інфраструктура» у вівторок в Києві. 

За словами Жмака, наразі є зацікавлені інвестори з Китаю, Південної Кореї і Туреччини. 

«На сьогодні ці потенційні інвестори лише придивляються до України в плані організації 

високошвидкісного руху», - уточнив голова правління УЗ. 

Раніше цього дня на форумі міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про плани 

міністерства в 2021 році розпочати роботу над проєктом реалізації в Україні залізничної мережі 

європейського формату (1435мм) зі швидкістю руху поїздів понад 250 км/год. 

«Це чотири ділянки загальною протяжністю майже 2 тис. км залізничної колії. Перша ділянка – 

це Київ-Львів і кордон, 896 км, й один із цих етапів уже починаємо будувати та готувати цього 

року», - сказав міністр. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/investments/725675.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дмитро Разумков зустрівся з послом КНР в Україні Сяньжуаном 

24.02.2021|08:55| interfax.com.ua 

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся у вівторок з послом Китайської 

Республіки в Україні Фань Сяньжуаном, повідомила прес-служба апарату Ради. 

Як повідомляється, під час зустрічі сторони приділили увагу обговоренню економічного 

співробітництва між двома країнами. Разумков підкреслив, що Україна незмінно підтримує 

позицію всебічного поглиблення відносин з Китаєм. 

«Небагато країн можуть похвалитися зростанням економіки в минулому році. Економіка Китаю 

перша постраждала від коронавируса, але ви успішно пройшли цей виклик», - зазначив спікер. 

Також він подякував Китай за надану допомогу Україні в боротьбі з пандемією COVID-19. 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/725848.html 

________________________________________________________________________________ 

 

https://ua.interfax.com.ua/news/investments/725675.html
https://interfax.com.ua/news/general/725848.html
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Китайські інвестори «Мотор Січі» відповіли Мін'юсту: Україна не пропонувала врегулювання 

спору 

24.02.2021|12:05|rbc.ua 

Китайські акціонери ПАТ «Мотор Січ» направили протест проти публічних заяв Міністерства 

юстиції. У них зазначалося, що нібито китайська сторона відмовилася від мирного 

доарбітражного врегулювання спору. 

Про це йдеться в заяві китайських інвесторів, розміщеній на інформаційному сайті для 

акціонерів підприємства. 

У компанії заявляють, що насправді, все йде діаметрально протилежним чином - від 

переговорного врегулювання ситуації відмовилася українська сторона, не залишивши 

китайським акціонерам іншого шляху вирішення спору крім міжнародного арбітражу. 

«5 лютого 2021 було опублікувало твердження Міністерства юстиції України про намагання 

міністерства домовитися з китайськими акціонерами ПАТ «Мотор Січ» про мирне вирішення 

інвестиційного спору, однак китайські інвестори наполягали на арбітраж. Китайські інвестори 

ПАТ «Мотор Січ» здивовані такою заявою Міністерства юстиції України. Ця заява не відображає 

реальних обставин у суперечці», - сказано в офіційній заяві. 

Китайські інвестори у своїй заяві також зазначили, що неодноразово повідомляли Міністерству 

юстиції України про свою готовність врегулювати інвестиційний спір мирним шляхом і 

запрошували Міністерство юстиції України, а також інші зацікавлені сторони до конструктивного 

діалогу. 

«Попри максимальні зусилля китайських інвесторів мирно врегулювати інвестиційний спір, 

Міністерство юстиції України не надало інвесторам будь-яких можливих варіантів врегулювання 

спору. Щобільше, Міністерство юстиції України не надало відповідь по суті поданих інвесторами 

пропозицій. Тим самим Україна не залишила інвесторам іншого способу, ніж ініціювання 

міжнародного інвестиційного арбітражу для відшкодування завданих збитків у результаті 

порушення Україною міжнародно-правових зобов'язань. Китайські інвестори зберігали 

відкритість до подальшого обговорення з Міністерством юстиції України, однак, безпідставні 

санкції, що були накладені на деяких інвесторів, які не є конструктивними діями і являють собою 

подальше порушення міжнародних зобов'язань України», - сказано в заяві. 

Нагадаємо, китайські компанії купили контрольний пакет акцій ПАТ «Мотор Січ» за $ 700 млн, а 

також надали українській компанії інвестиції на суму $ 250 млн. 

Також вони за власні кошти побудували в Чунціні сервісну базу для обслуговування 

експлуатованих в КНР двигунів українського виробництва. 
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Втім, протягом трьох років нові власники контрольного пакета акцій не можуть отримати доступ 

до управління належить їм компанією: Антимонопольний комітет не відмовляє і не погоджує 

заявку на концентрацію контрольного пакета акцій, а самі акції знаходяться під арештами, які 

ініціювали Служба безпеки України і Генпрокуратура в рамках кримінальної справи 

За словами адвокатів, у цій справі досі немає підозрюваних, не проводяться слідчі дії. Суди 

відмовляють китайським акціонерам зняття арештів, через що фактичний контроль над 

підприємством зберігає його колишній власник В'ячеслав Богуслаєв. 

Восени 2020 року китайські акціонери ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству юстиції України 

повідомлення про початок інвестиційного спору - ця фаза передбачає доарбітражне 

врегулювання спору в процесі переговорів за участю зацікавлених сторін. 

З того часу Міністерство юстиції України провело лише одне засідання міжвідомчої робочої 

групи, але китайські інвестори так і не отримали протоколу цього засідання. 

29 січня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти китайських інвесторів «Мотор 

Січі». Санкції введені на три роки санкції проти громадянина Китаю Ван Цзина і трьох 

розташованих в Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських 

островів. 

31 січня Служба безпеки України провела слідчо-оперативні дії Запоріжжя на місці, де мали 

відбутися збори акціонерів «Мотор Січ». До охорони порядку залучили понад 50 поліцейських 

і 200 військових Національної гвардії. 

Після цих подій китайська сторона заявила, що Україна таким «варварським пограбуванням» 

виключила можливість мирного врегулювання ситуації навколо «Мотор Січ». 

Як відомо, сума претензій до України щодо стягнення шкоди в міжнародному арбітражі 

збільшена до $ 3,6 млрд. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/kitayskie-investory-motor-sichi-otvetili-1614161511.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Відеопривітанння китайських студентів в честь дня народження видатної української поетеси 

Лесі Українки  

24.02.2021|12:17| Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China  

З нагоди 150-річчя від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки, що 

відзначатиметься 25 лютого 2021 року, Посольство України в КНР публікує цикл відеопривітань 

китайських студентів, які вивчають українську мову.  

https://www.rbc.ua/ukr/news/kitayskie-investory-motor-sichi-otvetili-1614161511.html
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Відкривають цей цикл студентки третього курсу Шанхайського університету іноземних мов Ян 

Юйхань ( ), Цай Їнцзи (蔡英子), Лю Веньцяо (刘文 ), Пань Бін’юй (潘冰 ), Чжао Їчжень 

( ) та Чжу Яньлінь (朱彦霖), які декламують вірш Лесі Українки «Contra spem spero!» 

Українська мова в Шанхайському університеті іноземних мов викладається з 2007 року, тут її 

вивчають 11 китайських студентів. 23 українські студенти навчаються у цьому ВНЗ. В університеті 

діє Центр дослідження України. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1779576542210839 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дипломати працюють над підготовкою візитів Президента України до США та в Азійський 
регіон – Ігор Жовква 

25.02.2021|09:40| president.gov.ua 

Триває робота над підготовкою великого азійського турне Президента України Володимира 

Зеленського. Наразі формується остаточний перелік країн, які Глава держави відвідає з візитом, 

повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю одному з інтернет-ЗМІ. 

За його словами, зокрема є бажання охопити Китай, Південну Корею, Індонезію тощо. 

«Ведуться переговори дипломатичними каналами, але станом на зараз сказати точну дату 

візитів неможливо через об’єктивні причини – на жаль, Азійський регіон так само, як і всі інші 

регіони світу, періодично потерпає від коронавірусу», – зазначив Ігор Жовква. 

Він додав, що вже підготовлено низку угод, також є перспективні проєкти для розвитку торгівлі 

та залучення інвестицій в Україну. 

Заступник керівника Офісу Президента висловив співчуття родині Посла України в Китаї Сергія 

Камишева. За його словами, посада посла в Китаї не може залишатися вакантною довго, тому 

нині триває пошук заміни. 

Також ведеться робота над підготовкою візиту Володимира Зеленського до США. Вже 

налагоджений контакт з адміністрацією нового Президента Сполучених Штатів, а нещодавно 

відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України з Державним секретарем 

США.  

«Триває робота по лінії не лише Державного департаменту, але й Білого дому», – розповів Ігор 

Жовква. 

Він зазначив, що готується й телефонна розмова між лідерами України та США.  

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1779576542210839
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«Безумовно, така розмова відбудеться. Я б не драматизував – не відраховував дні, хвилини й 

години. Вона буде, так само як буде і взаємний обмін візитами», – сказав заступник керівника 

Офісу Президента. 

Ігор Жовква наголосив, що йдеться про питання політичної підтримки, більш широкого 

залучення США до переговорів з мирного врегулювання на Донбасі та деокупації Криму, 

економічну співпрацю. 

Джерело: https://www.president.gov.ua/news/diplomati-pracyuyut-nad-pidgotovkoyu-vizitiv-

prezidenta-ukra-66765 

________________________________________________________________________________ 
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Xiaomi подала в суд на Пентагон і Мінфін США через включення компанії в чорний список 

01.02.2021|11:26| НВБізнес 

Китайська компанія Xiaomi намагається через суд оскаржити своє включення в «чорний список» 

компаній, пов’язаних з військовою галуззю КНР. 

Китайський виробник смартфонів Xiaomi подав позов проти Мінфіну і міністерства оборони 

США, щоб домогтися виключення з чорного списку компаній, пов'язаних з військовими Китаю, 

пише CNBC. 

У Xiaomi стверджують, що включення компанії в чорний список є неконституційним, оскільки 

позбавляє її «свободи і права власності» без належної правової процедури. 

Також китайський виробник смартфонів і іншої техніки заявив, що заборона на покупку акцій 

інвесторами завдасть бізнесу «непоправної шкоди». Також в компанії заявили, що накладені в 

зв'язку з санкціями обмеження «зашкодять здатності компанії вести, розвивати і фінансувати 

свій бізнес, продавати продукти, підтримувати і розвивати ділові відносини, а також наймати і 

утримувати співробітників». 

У Xiaomi заперечують зв'язок з військової галуззю КНР і стверджують, що Xiaomi не належить 

китайському уряду або збройним силам і не контролюється ними. 

Нагадаємо, що в середині січня США ввели санкції проти Xiaomi і ще восьми китайських 

компаній. Крім виробника смартфонів під американські санкції також потрапив китайський 

конкурент Boeing і Airbus - авіабудівна компанія COMAC. 

Xiaomi не перша китайська технокомпанія, яка потрапила до списку санкцій США. У травні 2019 

року США включили Huawei до списку санкцій Міністерства торгівлі, обмеживши постачальників 

від продажу американських товарів і технологій китайської компанії. 14 травня 2020 го США 

продовжили санкції проти Huawei ще на рік. У липні 2020 року США оголосили Huawei загрозою 

національній безпеці.  

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/xiaomi-oskarzhuye-v-sudi-potraplyannya-v-chorniy-spisok-

ssha-ostanni-novini-50138853.html  

________________________________________________________________________________ 
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У відносинах з Китаєм США не підуть по шляху Трампа – Байден 

08.02.2021|06:56| Інтерфакс-Україна 

Президент США Джо Байден заявив, що він не буде будувати відносини з Китаєм за зразком 

свого попередника Дональда Трампа. 

«Я не маю наміру будувати ці відносини так, як це робив Трамп. Ми збираємося фокусуватися 

на міжнародних правилах», – сказав він в інтерв'ю телеканалу CBS. 

У той же час, американський президент підкреслив: «Нам потрібно, щоб не було конфлікту, але 

між нами буде існувати гранична конкуренція». 

Ведучий запитав Байдена, чому той досі не поговорив по телефону з головою КНР Сі Цзіньпіном, 

незважаючи на те, що «американо-китайські відносини, можливо, є одними з найважливіших у 

світі». 

Байден відповів: «До сих пір не було можливості поговорити, це не означає відсутності діалогу». 

Він зазначив, що давно знайомий з головою Сі Цзіньпіном і добре його знає, і вважає, що 

Сполученим Штатам і Китаю є про що поговорити.   

Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/721877.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Huawei оскаржить рішення про визнання компанії «загрозою нацбезпеці США» 

10.02.2021|10:58| nv.ua 

Huawei хоче оскаржити свій статус «загрози нацбезпеки США»  

Китайська телекомунікаційна компанія Huawei намагається через суд оскаржити свій статус 

«загрози нацбезпеки США». 

Китайська Huawei Technologies збирається оскаржити рішення Федеральної комісії зі зв’язку 

(FCC), яка визнала компанію загрозою нацбезпеці США, пише The Wall Street Journal. 

Відповідний позов Huawei подала до Апеляційного суду Сполучених Штатів по п’ятому округу в 

понеділок, 8 лютого. Китайська компанія хоче переглянути рішення FCC, за яким вона була 

визнана загрозою національній безпеці США, а покупки устаткування Huawei американськими 

операторами зв’язку були блоковані. 

У позові Huawei йдеться, що постанова Комісії, ухвалена в грудні, перевищувала її 

повноваження і була «довільним, примхливим і зловживанням повноваженнями, що не 

підтверджене істотними доказами». 

https://interfax.com.ua/news/general/721877.html
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Водночас в FCC вважають своє рішення законним і заявляють, що продовжать його захищати. 

«Торік FCC випустила остаточне визначення, в якому Huawei була визначена як загроза 

національній безпеці на підставі значної кількості доказів, розроблених FCC і численними 

агентствами національної безпеки США. Ми продовжимо захищати це рішення», — зазначив 

прессекретар комісії в коментарі виданню. 

Як зазначає видання, позов став останнім виклик Huawei численним діям влади США, які 

посилили тиск на компанію в останні роки. Адміністрація колишнього президента Дональда 

Трампа заблокувала доступ компанії до американських технологій і намагалася переконати 

союзників у тому, що телекомунікаційне обладнання Huawei представляє загрозу для 

національної безпеки. 

Нагадаємо, що в травні 2019 року США внесли китайську Huawei в чорний список, обмеживши 

діяльність компанії на американському ринку і заборонивши американським держструктурам 

використовувати обладнання Huawei. У травні минулого року санкції проти Huawei ще на рік. 

У липні цього року Федеральна комісія зв’язку США оголосила китайські телекомунікаційні 

компанії Huawei і ZTE загрозами національній безпеці . 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/tech/huawei-oskarzhuye-v-sudi-ssha-sviy-status-zagrozi-

nacbezpeci-ostanni-novini-50140866.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Байден і Сі Цзіньпін вперше провели телефонну бесіду 

11.02.21|07:07| unian.ua 

Раніше Джо Байден заявляв, що нова адміністрація США має намір переглянути відносини з 

Китаєм і розраховує піти від відкритого конфлікту. 

На посаді президента США Джо Байден провів перші телефонні переговори з головою Китаю Сі 

Цзіньпіном. 

У Білому домі розповіли, чому Байден поспілкувався з Путіним раніше за інших світових лідерів 

Про бесіду повідомила прес-служба Білого дому. Пізніше розмову прокоментував Пекін. 

«Президент Байден обіцяв домагатися практичного, орієнтованого на результат спілкування 

там, де це відповідає інтересам американців і наших союзників»,— йдеться в повідомленні. 

Як уточнив Білий дім, в розмові Байден «підкреслив свою фундаментальну занепокоєність з 

приводу примусової і несправедливої економічної практики Пекіну, репресій в Гонконзі, 

https://nv.ua/ukr/biz/tech/huawei-oskarzhuye-v-sudi-ssha-sviy-status-zagrozi-nacbezpeci-ostanni-novini-50140866.html
https://nv.ua/ukr/biz/tech/huawei-oskarzhuye-v-sudi-ssha-sviy-status-zagrozi-nacbezpeci-ostanni-novini-50140866.html
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порушень прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР) і все більш 

агресивних дій в регіоні, в тому числі щодо Тайваню». 

Також глави держав обговорили пандемію COVID-19, зміну клімату та питання охорони здоров'я 

та запобігання поширенню зброї. 

Пізніше Центральне телебачення Китаю розповсюдило заяву Сі Цзіньпіна, в якій лідер КНР 

назвав питання щодо Тайваню, Гонконгу і СУАР «внутрішніми справами Китаю, пов'язаними з 

суверенітетом і територіальною цілісністю країни». «США повинні поважати ключові інтереси 

Китаю і діяти обережно», - цитує слова Сі Цзіньпіна телеканал, передає ТАСС. 

Також голова КНР заявив про необхідність співпраці між двома країнами. «Китайсько-

американське співробітництво може призвести до багатьох важливих подій, які принесуть 

користь як двом країнам, так і всьому світу. Протистояння КНР і США, безсумнівно, є 

катастрофою як для двох країн, так і для всього світу»,— сказав він. 

Раніше Джо Байден заявляв, що нова адміністрація США має намір переглянути відносини з 

Китаєм і розраховує піти від відкритого конфлікту. За словами нового глави Білого дому, його 

китайська політика буде відрізнятися від конфронтаційного курсу його попередника Дональда 

Трампа, якому США віддадуть перевагу «граничну конкуренцію». При цьому Байден 

неодноразово називав Китай головною загрозою безпеці США. 

Джерело: https://www.unian.ua/world/bayden-bayden-i-si-czinpin-vpershe-proveli-telefonnu-

rozmovu-novini-svitu-11317214.html 

________________________________________________________________________________ 

  

 

Засновник Huawei: Ми готові ділитися з американськими компаніями своїми 5G-технологіями 

11.02.2021|13:35| ukrinform.ua 

Китайська корпорація Huawei сподівається, що адміністрація нового президента США Джо 

Байдена змінить свою політику щодо неї. 

Про це у своєму інтерв’ю для світових ЗМІ заявив засновник Huawei Жень Чженфей, передає 

Укрінформ. 

«Сподіваюся, що нова адміністрація США керуватиметься більш відкритою політикою, яка 

відповідає інтересам американських компаній і економіки США в цілому. Деякі американські 

політики мають певні занепокоєння щодо потенційного впливу 5G у світовому масштабі. Як я 

колись уже пообіцяв, ми передамо всі наші 5G-технології, а не лише ліцензуватимемо 

виробництва», - сказав він. 

https://www.unian.ua/world/bayden-bayden-i-si-czinpin-vpershe-proveli-telefonnu-rozmovu-novini-svitu-11317214.html
https://www.unian.ua/world/bayden-bayden-i-si-czinpin-vpershe-proveli-telefonnu-rozmovu-novini-svitu-11317214.html
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На думку Женя Чженфея, торгівля була б вигідною як Китаю, так і США, бо американським 

компаніям фінансово вигідно мати дозвіл на постачання товарів китайським споживачам. 

«Якщо виробничі потужності Huawei розширяться, це означатиме, що американські компанії 

зможуть продавати більше. Це безпрограшна ситуація. Я вірю, що нова адміністрація зважить 

на це і збалансує інтереси, плануючи свої дії», - сказав очільник китайської корпорації. 

Як повідомлялося, США включили Huawei у «чорний список» компаній у травні 2019 року. На 

думку тогочасної влади Сполучених Штатів, телекомунікаційне обладнання компанії 

використовувалося для шпіонажу на користь КНР. В рамках санкцій американським виробникам 

і розробникам було заборонено продавати Huawei та усім її підрозділам технології і компоненти 

без отримання дозволу уряду США. 

Окрім Штатів, співпраця з Huawei у сфері розвитку мереж мобільного зв'язку і передачі даних 

нового покоління 5G заборонена, зокрема, у Великій Британії, Швеції, Японії, Франції. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3188733-zasnovnik-huawei-mi-gotovi-

dilitisa-z-amerikanskimi-kompaniami-svoimi-5gtehnologiami.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ресурсні війни: Китай планує скоротити поставки рідкоземельних елементів в США 

17.02.2021|17:31| Хабр 

Сюжет, в якому країни борються за різні ресурси, не рідкість для книг і фільмів. Власне, це 

реальність сьогоднішнього дня, а не просто художня видумка. Але якщо раніше племена і 

держави боролися за родовища золота, воду, нафту і т.п., то зараз предметом конфлікту є нові 

ресурси – рідкоземельні елементи. 

І мова вже йде не про повноцінну війну (у крайньому випадку, поки), а про обмеження поставок 

елементів в рамках санкцій. У всякому разі Міністерство промисловості та інформатизації КНР 

вже провело нараду, на якому обговорювалося питання скорочення поставок рідкоземельних 

елементів в США. Навіщо? 

Взагалі кажучи, для зниження обороноздатності країни. Не секрет, що обороноздатність США 

сильна завдяки технологіям. Важливу роль відіграють надсучасні F-35 і інші високотехнологічні 

види озброєння. Виготовити їх без рідкоземельних елементів не можна. А оскільки Китай 

контролює близько 80% загальносвітових поставок подібних ресурсів, то йому і карти в руки. 

На засіданні Міністерства обговорювалася поки лише теоретична можливість скорочення 

обсягів поставок важливих для промисловості ресурсів. Китайці хочуть знати, наскільки сильно 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3188733-zasnovnik-huawei-mi-gotovi-dilitisa-z-amerikanskimi-kompaniami-svoimi-5gtehnologiami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3188733-zasnovnik-huawei-mi-gotovi-dilitisa-z-amerikanskimi-kompaniami-svoimi-5gtehnologiami.html
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подібні заходи можуть вплинути на «оборонку» США і не тільки на неї. Крім того, вони хочуть 

зрозуміти, як сильно обмеження торкнуться міжнародні компанії, включаючи не тільки 

Америку, а й Європу. 

Скорочення поставок ресурсів Китаєм – відповідь на санкції США, які продовжують 

розширювати. Зараз міністерство аналізує ситуацію з поставками, щоб мати уявлення, наскільки 

швидко США зможе знайти альтернативних постачальників дефіцитних ресурсів. Власне, все це 

може бути застосовано не тільки для військових, але і для будь-якої іншої галузі, включаючи 

авіабудування, ракетобудування, важку промисловість, виробництво напівпровідників і т.п. 

Показовий приклад – надсучасний літак F-35. Для його виробництва використовуються 

найсучасніші матеріали. Якщо обмежити їх поставку в США, то, швидше за все, випускати літаки 

не вийде – ну, або виникнуть великі затримки. Виробляє літак компанія Lockheed Martin, і, за її 

даними, для кожного F-35 потрібно 417 кг рідкоземельних елементів. І не руди, звичайно, а 

саме готових елементів. 

Більше інформації та відповідь на питання: навіщо все це Китаю та чи будуть санкції введені 

100%, можна знайти за посиланням внизу. 

Джерело: https://habr.com/ru/company/selectel/blog/542944 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Байден очікує тривалого стратегічного протистояння з Китаєм 

19.02.2021|19:18| Інтерфакс-Україна 

Президент США Джо Байден очікує довгострокового стратегічного протистояння з Китаєм. 

«Ми повинні разом готуватися до довгострокового стратегічного протистояння з Китаєм», - 

заявив він, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в п'ятницю. 

«Протистояння з Китаєм буде жорстким. Це те, чого я очікую, і те, що я вітаю», - додав Байден.  

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/political/725009.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Білл Гейтс завдав удару по китайському інтернет-гіганту Alibaba 

21.02.2021|05:32| unian.ua 

https://habr.com/ru/company/selectel/blog/542944
https://ua.interfax.com.ua/news/political/725009.html
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Фонд Білла і Мелінди (дружина мільярдера) Гейтс переглянув склад свого портфеля і розпродав 

папери деяких емітентів. 

Засновник Microsoft Білл Гейтс завдав чергового удару по китайському інтернет-гіганту Alibaba. 

Його сімейний фонд продав всі акції компанії, що належали йому. 

Про це йдеться в повідомленні, яке він подав до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). 

Фонд Білла і Мелінди (дружина мільярдера) Гейтс переглянув склад свого портфеля і розпродав 

папери деяких емітентів. Крім Alibaba фонд продав всі акції агрегатора таксі Uber і половину 

паперів Apple. 

За пакет Alibaba фонд отримав 128,5 мільйона доларів. Таким чином, за час володіння паперами 

китайської компанії Bill & Melinda Gates Foundation заробив 21,1 мільйона доларів. 

Також частки були знижені в інтернет-гіганті Amazon, телекомунікаційній компанії Liberty Latin 

America, інвесткомпанії Berkshire Hathaway і будівельно-логістичному холдингу China Metro-

Rural Holdings. 

Разом з тим Bill & Melinda Gates Foundation на 40 відсотків наростив частку в американській 

медико-біологічній компанії Schrodinger. 

Історія конфлікту. 

Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він 

публічно розкритикував фінансових регуляторів та банки Китаю, звинувативши їх у 

«ломбардному мисленні». 

Після цього банк Китаю скасував IPO Фінтех-стартапу Ма Ant Group. Джек Ма був готовий 

віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасуванню IPO. 

Що таке Alibaba. 

Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 

року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-

майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з 

найбільш швидкозростаючих компаній групи. 

20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну 

інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на 

розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних. 

16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських 

компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої 

інтернет-компанії Китаю Alibaba. 
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За даними дослідницької компанії Canalys, в 4 кварталі 2019 року підрозділ Alibaba Cloud 

Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent і Baidu Cloud Cloud мали 

18% і 8,8% ринку відповідно. 

20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше 

майже за три місяці показався на публіці. 

28 січня 2021 року стало відомо про те, що засновник Alibaba готує масштабну реорганізацію 

одного зі своїх стартапів. 

2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника 

Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни. 

3 лютого 2021 року Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, 

який перетворить Фінтех-гіганта в фінансову Холдингову Компанію. 

5 лютого 2021 року влада Китаю висунула нові умови для виходу на біржу фінансово-

технологічної компанії Ant Group («дочка» Alibaba) Джека Ма. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/telecom/bill-geyts-virishiv-pozbutisya-akciy-alibaba-

novini-11328803.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Глава китайського МЗС закликає США скасувати митні збори та односторонні санкції 

22.02.2021|10:44| Укрінформ 

Член Держради і глава МЗС КНР Ван I у понеділок закликав американських політиків 

відмовитися від різних передсудів, утриматися від необґрунтованих підозр і «повернутися до 

розумної політики стосовно Китаю, щоб забезпечити здоровий і стабільний розвиток китайсько-

американських відносин». 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа. 

«Ми сподіваємося, що американська сторона якнайшвидше скоректує свою політику, у тому 

числі скасує необґрунтовані митні збори на китайські товари і односторонні санкції відносно 

китайських компаній і науково-дослідних і освітніх установ, відмовиться від невиправданого 

придушення науково-технічного прогресу Китаю, щоб створити необхідні умови для китайсько-

американського співробітництва», - заявив Ван Ї. 

Глава МЗС зробив відповідні заяви, виступаючи з програмною промовою на церемонії відкриття 

форуму «Ланьтін» у Пекіні «Сприяння діалогу та співпраці, контроль та управління 

розбіжностями: повернення китайсько-американських відносин у правильне русло». 

https://www.unian.ua/economics/telecom/bill-geyts-virishiv-pozbutisya-akciy-alibaba-novini-11328803.html
https://www.unian.ua/economics/telecom/bill-geyts-virishiv-pozbutisya-akciy-alibaba-novini-11328803.html
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Як передавав Укрінформ, китайська економіка обжене США швидше, ніж очікувалося раніше, 

впоравшись з наслідками пандемії коронавірусу краще, ніж західні країни. За оцінками 

аналітиків, до 2028 року Китай стане найбільшою за обсягом ВВП країною світу - на п'ять років 

раніше, ніж очікувалося. 

Як повідомлялося, економіка Китаю першої з економік найбільших країн повернулася до 

зростання після кризи, яку викликала пандемія коронавірусу. 

Слід зазначити, що під час президентства Дональда Трампа китайсько-американські відносини 

переживали важкі часи. Колишній президент США неодноразово покладав провину за 

пандемію коронавірусу саме на Китай.  

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194976-glava-kitajskogo-mzs-zaklikae-ssa-

skasuvati-mitni-zbori-ta-odnostoronni-sankcii.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194976-glava-kitajskogo-mzs-zaklikae-ssa-skasuvati-mitni-zbori-ta-odnostoronni-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194976-glava-kitajskogo-mzs-zaklikae-ssa-skasuvati-mitni-zbori-ta-odnostoronni-sankcii.html
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Перший в ЄС китайський магістральний локомотив проходить випробування в Німеччині 

08.02.2021|10:55|ЦТС 

Локомотив виробництва CRRC поставлений компанії Rail Cargo Hungaria. 

У Німеччині почалися випробування першого магістрального локомотива китайського 

виробництва, який буде експлуатуватися в Європейському Союзі. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Rail Journal. 

Перший з двох гібридних акумуляторно-електричних вантажних локомотивів для Rail Cargo 

Hungaria (RCH), дочірньої компанії Австрійських федеральних залізниць (ÖBB), поставила 

компанія CRRC Zhuzhou Locomotive (CRRC ZELC). 

CRRC ZELC справила два гібридних вантажних локомотива і два гібридних маневрових 

локомотива для RCH після підписання контракту в жовтні 2019 року. 

RCH орендує локомотиви на чотири роки, після чого зможе продовжити їх оренду, якщо буде 

задоволена їх роботою, або купити ще 20 локомотивів кожного типу. 

Вантажні локомотиви пройдуть статичні і динамічні випробування в технічної лабораторії в 

Міндена, (Північний Рейн-Вестфалія) перед проведенням ходових і гальмівних випробувань в 

німецькій мережі, які повинні бути завершені до кінця травня. 

Під час динамічних випробувань локомотив повинен простягнути 300-тонний потяг на відстань 

не менше 500 км, а також виконати навантажувальне випробування на відстань більш 1570 км. 

Очікується, що на випробування буде потрібно 1750 годин роботи. 

Відзначається, що в локомотивах встановлені суперконденсатори, які можна заряджати від 

зарядних станцій контактної мережі. Також локомотив може проїхати до 10 км по рівній прямій 

від батарей, що дозволяє забезпечувати перевезення на «першій і останній милі». 

RCH буде експлуатувати локомотиви в Угорщині, Хорватії, Сербії, Румунії, Македонії, Греції і 

Болгарії, в той час як маневрові локомотиви, які ще не поставлені, будуть працювати тільки в 

Угорщині.  

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/08/pervyy_v_es_kitayskiy_magistralnyy_lokomotiv_prokhodit_is

pytaniya_v_germanii_63184 

________________________________________________________________________________ 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/08/pervyy_v_es_kitayskiy_magistralnyy_lokomotiv_prokhodit_ispytaniya_v_germanii_63184
https://cfts.org.ua/news/2021/02/08/pervyy_v_es_kitayskiy_magistralnyy_lokomotiv_prokhodit_ispytaniya_v_germanii_63184
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На маршрутах Китай-Європа в січні більш ніж на 60% зросла кількість вантажних поїздів 

08.02.2021|15:15|ЦТС 

У першому місяці поточного року за маршрутами ж/д вантажоперевезень Китай-ЄС відправлено 

1165 вантажних поїздів. 

У січні 2021 року за маршрутами міжнародних залізничних вантажоперевезень Китай-Європа 

відправлено 1165 вантажних поїздів, показник збільшився на 66% в порівнянні з аналогічним 

періодом 2020 року, повідомляє Китайська державна залізнична корпорація. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Сіньхуа. 

Відзначається, що даний показник 9 місяців поспіль перевищував рубіж в 1000 відправлень. 

Вантажні поїзди перевезли 109 тис. TEU з товарами в минулому місяці, що на 73% більше в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

«Запуск поїздів за цим міжнародним маршрутом вніс великий вклад в стабілізацію міжнародної 

логістичної ланцюга поставок, сприяння розвитку торгівлі між Китаєм і Європою, а також 

міжнародну боротьбу з епідемією COVID-19», – йдеться в повідомленні. 

За даними Китайської державної залізничної корпорації, з моменту спалаху епідемії в 

європейські країни, включаючи Німеччину, Польщу та Бельгію, вантажними поїздами було 

відправлено близько 9,97 млн одиниць протиепідемічних засобів загальною вагою 80 тис. тонн. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/08/na_marshrutakh_kitay_evropa_v_yanvare_bolee_chem_na_

60_vyroslo_kolichestvo_gruzovykh_poezdov_63194 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї заборонили трансляцію BBC World News за порушення політики мовлення 

11.02.2021|21:59| interfax.com.ua 

Китайське регулювальне відомство у четвер оголосило про введення заборони на діяльність 

британської телерадіокорпорації BBC World News у Китаї за серйозні порушення політики теле- 

і радіомовлення, повідомляє агентство «Сіньхуа». 

 

«Оскільки канал не відповідає встановленим вимогам мовлення в Китаї як іноземний канал, BBC 

World News заборонено продовжувати діяльність на території Китаю», - йдеться в заяві 

Адміністрації національного радіо і телебачення (NRTA). 

https://cfts.org.ua/news/2021/02/08/na_marshrutakh_kitay_evropa_v_yanvare_bolee_chem_na_60_vyroslo_kolichestvo_gruzovykh_poezdov_63194
https://cfts.org.ua/news/2021/02/08/na_marshrutakh_kitay_evropa_v_yanvare_bolee_chem_na_60_vyroslo_kolichestvo_gruzovykh_poezdov_63194
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«NRTA не прийме заявку каналу на мовлення в новому році», - наголошується в документі без 

будь-яких уточнень. 

За даними NRTA, з'ясувалося, що канал BBC World News серйозно порушив положення з теле- і 

радіомовлення, а також положення управління супутниковим телевізійним каналом у 

репортажах, щодо Китаю. 

Як повідомляє агентство, регулятор зазначив, що, таким чином, телеканал пішов проти вимог, 

згідно з якими новинні повідомлення повинні бути правдивими і об'єктивними. Крім того, 

повідомляється, що BBC World News підірвав національні інтереси Китаю і етнічну солідарність 

країни. 

Таке рішення з боку Пекіна прийнято через кілька днів після того, як влада Великої Британії 

позбавила китайський телеканал CGTN ліцензії на мовлення через те, що його контролює 

Компартія Китаю. 

«Наше розслідування показало, що ліцензія China Global Television Network належить структурі, 

у якої немає редакторського контролю над своїми програмами», - заявив 4 лютого представник 

британського Офісу з комунікацій (Ofcom). 

Британські закони припускають, що у компанії з ліцензією на мовлення повинен бути контроль 

над контентом, який вона транслює. 

У відповідь на розслідування Ofcom CGTN порівняв свій статус з телеканалом BBC. 

МЗС КНР не коментував позбавлення CGTN британської ліцензії, але пізніше розкритикував 

телеканал BBC за повідомлення від 29 січня про коронавірус в Китаї і назвав його «типовою 

фальшивою новиною». 

«Китай закликає BBC і його пекінську філію серйозно поставитися до твердої позиції Китаю та 

дійсно вжити заходів, щоб усунути негативний вплив від повідомлення, а також публічно 

вибачитися перед Китаєм за фальшиву новину», - йдеться в повідомленні МЗС КНР. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/telecom/723014.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай став найбільшим торговим партнером Євросоюзу 

17.02.2021|11:14| НВБізнес 

У 2020 році Китай посів перше місце в списку торговельних партнерів Європейського Союзу, 

обігнавши США, свідчать дані Євростату. 

https://ua.interfax.com.ua/news/telecom/723014.html
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«У 2020 році Китай був основним партнером ЄС. Це обумовлено збільшенням імпорту (+5,6%) і 

експорту (+2,2%). У той же час в торгівлі зі США зафіксовано значне падіння як імпорту (-13,2%), 

так і експорту (-8,2%)», — йдеться в повідомленні. 

За підсумками 2020 року в десятку найбільших торгових партнерів ЄС потрапили Китай, США, 

Великобританія, Швейцарія, Росія, Туреччина, Японія, Норвегія, Південна Корея та Індія. 

У минулому році Євросоюз експортував до Китаю товарів на 202,5 млрд євро, а імпортував — 

на 383,5 млрд. Сумарний товарообіг склав 586 млрд євро. Євросоюз імпортував на 181 млрд 

євро більше товарів, ніж експортував. Торговий дефіцит Євросоюзу в торгівлі з Китаєм зріс на 

16,3 млрд євро в порівнянні з 2019 роком. 

Країни ЄС експортували в США товарів на 353 млрд євро, а імпортували — на 202 млрд. 

Сумарний товарообіг — 555 млрд євро. Євросоюз в минулому році експортував в США на 150,9 

млрд євро більше товарів, ніж імпортував.  

Економіка Китаю в 2020 році зросла на 2,3% і виявилася єдиною великою економікою, яка 

продемонструвала зростання, незважаючи на пандемію. Це ще більше зміцнило її позиції в 

якості домінуючої економіки в Азії. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/economics/kitay-obignav-ssha-i-stav-naybilshim-torgovim-

partnerom-yes-50142361.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://nv.ua/ukr/biz/economics/kitay-obignav-ssha-i-stav-naybilshim-torgovim-partnerom-yes-50142361.html
https://nv.ua/ukr/biz/economics/kitay-obignav-ssha-i-stav-naybilshim-torgovim-partnerom-yes-50142361.html
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КИТАЙ-АЗІЯ 
 

Китай і Індія почали розведення військ біля кордону 

10.02.2021|14:11| interfax.com.ua 

Китай і Індія почали синхронний відведення військ на прикордонній території біля озера 

Пангонг-Цо, повідомляє Міністерство оборони КНР. 

«Згідно з домовленостями, досягнутими на дев'ятому раунді переговорів воєначальників Китаю 

і Індії, 10 лютого почалося синхронне, заплановане розведення військ китайської та індійської 

армії на південному і північному березі озера Пангонг-Цо», - йдеться в повідомленні. 

Як передавали раніше ЗМІ, в черговому бойовому зіткненні на індійсько-китайському кордоні 

наприкінці січня постраждали і індійські, і китайські військові. 

Сплеск напруженості в прикордонних районах Китаю та Індії почався навесні 2020 року. З тих 

пір Пекін і Делі не раз звинувачували один одного в спробах порушити кордон і в провокаціях. 

ЗМІ повідомляли про втрати з обох сторін, але військові цього не підтверджували. 

До кінця минулого літа Китай і Індія провели переговори щодо відведення військ на кордоні з 

метою розрядити прикордонну напруженість, а в вересні міністр оборони КНР Вей Фенхе 

зустрівся в Москві з індійським колегою Раджантха Сінгхом. Пізніше переговори також провели 

міністри закордонних справ Ван Ї і Субраманьям Джайшанкар, сторони домовилися про 

нормалізацію ситуації на кордоні. 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/722525.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://interfax.com.ua/news/general/722525.html
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АНАЛІТИКА 
 

Промова Сі Цзіньпіна в Давосі: коментарі 

09.02.2021|Українська асоціація китаєзнавців 

Ольга Дроботюк, 

кандидат економічних наук, директор Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса 

Курца, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», член 

правління Української асоціації китаєзнавців 

В умовах посилення взаємозв’язку між країнами та одночасною поляризацією світу перед 

урядами країн виникає все більше соціально-економічних, політичних, екологічних проблем. 

Тому одним із шляхів розв’язання, вважає Клаус Шваб, засновник Всесвітнього економічного 

форуму, об’єднання зусиль країн. До таких дій, протягом 2020 року, закликав і уряд КНР. 

Підтвердженням цьому є ряд китайських урядових та приватних ініціатив, які були спрямовані 

на подолання коронавірусу в світі, а також активна кооперація КНР з міжнародними 

організаціями і консультації держав світу у боротьбі з пандемією. 

У виступі Сі Цзіньпін зазначив, що людство стикнулося з двома кризами: тотальна неготовність 

системи охорони здоров’я та глибока економічна рецесія. Окрім цього, голова КНР акцентує 

увагу на чотирьох головних викликах, які стоять перед урядами країн: координація 

макроекономічної політики задля досягнення сталого та інклюзивного розвитку; забезпечення 

взаємовигідного співробітництва та мирного співіснування; скорочення розриву між 

розвинутими країнами і економіками, що розвиваються; спільне вирішення глобальних 

проблем людства. 

Ключовим завданням для урядів країн світу є розбудова спільноти єдиної долі людства 

(концепція мирного та гармонійного розвитку, яка була запропонована Сі Цзіньпіном у 2012 

році). Розбудова спільноти єдиної долі людства повинна базуватися на політиці відкритості та 

інклюзивному розвитку, принципах і нормах міжнародного права, рівноправному 

міжнародному співробітництві, а також стратегічному плануванні і відновленні ролі 

наднаціональних організацій. Варто зазначити, що саме ці складові є основою останніх двох 

п’ятирічних планів соціально-економічного розвитку КНР, а також китайських середньо- та 

довгострокових стратегій. Реалізація політики відкритості у нову епоху і орієнтація на 

інклюзивний розвиток дозволяють КНР досягати стратегічних цілей, зокрема таких як: 

подолання бідності в країні та розбудова середньозаможного суспільства, стимулювання 

внутрішніх драйверів економічного розвитку, а також розширювати Ініціативу «Один пояс, один 

шлях». 
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Сі Цзіньпін наголосив на тому, що Китай буде дотримуватиметься політики відкритості на 

паритетних умовах і розбудовувати міжнародні відносини нового типу – брати активну участь в 

управлінні глобальною економікою і сприяти просуванню економічної глобалізації  на основі 

відкритості, толерантності, взаємовигоді і спільних преференцій, а також збалансованості.  Уряд 

КНР сприятиме сталому розвитку на основі нової моделі розвитку – стратегії «подвійної 

циркуляції», використовуючи міжнародні та внутрішні рушії економічного розвитку. Також для 

досягнення стратегічної мети – розбудова інноваційної нації, китайський уряд буде і надалі 

просувати науково-технологічний та інноваційний розвиток. 

Таким чиним, головним посланням вступного слова Клауса Шваба та промови Сі Цзіньпіна є 

консолідація зусиль всіх країн світу для досягнення сталого розвитку та розбудова глобалізації 

2.0 на основі мультилатералізму. 

 

Олексій Коваль 

журналіст-міжнародник, член правління Української асоціації китаєзнавців. 

Спеціальна промова голови КНР Сі Цзіньпіна на Давоському форумі 2021 року (в режимі он-

лайн) під заголовком  «Хай факел мультилатералізму освітить шлях до майбутнього людства», 

мною розглядається, як продовження зусиль китайського керманича виступити на захист 

глобалізації та заклик до подальшої трансформації глобальної системи урядування. Якщо у своїй 

промові 2017 року він говорив саме про економічну глобалізацію (на тлі зростання 

економічного протекціонізму та націоналізму), то тепер він більшою міру присвятив виступ 

світовій політиці та міжнародним відносинам. Сі Цзіньпін надалі просуває власний концепт 

побудови «суспільства спільної долі». «Виходячи з концепції спільноти єдиної долі людства, 

важливо стояти на сторожі спільних цінностей людства, таких як мир, розвиток, 

неупередженість, справедливість, демократія і свобода» – зазначив пан Сі. Для досягнення 

цього важливо «співіснування різних країн, здатність вчитися один у одного на основі взаємної 

поваги і прагнення до загального при збереженні відмінностей, щоб надати нового стимулу 

розвитку людської цивілізації». Треба вирішувати конфлікти шляхом діалогу, відмовитися від 

тиску та війни. Від так стане можливість спільно протистояти викликам, які постали перед цілим 

людством, з якими жодна країна самотужки і без допомоги інших не впорається (пандемія, 

боротьба з бідність, екологічні проблеми тощо). В цьому полягає суть багатосторонніх відносин 

нового зразку. В новій глобальній системі повинні домінувати міжнародні норми і принципи 

(Устав ООН), а не право виключності для деяких країн. 

З практичних ідей пана Сі цікавими є його заклик до координації макроекономічної політики, 

заради спільного просувати потужне, стійке, збалансоване і інклюзивне зростання світової 

економіки. А також, щоб головною платформою глобального  економічного управління стала 

«Велика 20-ка» (на противагу «Великої сімки»). Також, ціла фінальна частина виступу пана Сі 
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присвячена важливим зобов’язанням, які на себе бере Китай, коли він сам вийшов на фінальний 

етап модернізації, що звичайно має бути враховано його партнерами.  

 

Дмитро Єфремов 

кандидат економічних наук, науковий співробітник Інституту досліджень сучасного Китаю імені 

Бориса Курца, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», член Української асоціації китаєзнавців 

Глобалізація, як процес різноспрямований і хаотичний, повинна викликати неприйняття і 

відторгнення у країн, головною цінністю для яких є стабільність і впорядкованість світу. 

Виступаючи на Давоському форумі в 2021 році, китайський лідер Сі Цзіньпін навпаки декларує 

прихильність глобалізації, відкритості, мультилатералізму, схвалюючи адаптацію до змін, 

замість заперечення їх. Але і неминучість розвитку в мінливому, високодинамічному світі Китай 

намагається адаптувати до свого світосприйняття. Для цього Піднебесна вустами своїх лідерів 

закликає дехаотизувати трансформації, локалізувавши їх в межах визнаних усіма правил і 

міжнародних інститутів. В більшій частині спектру міжнародних відносин Китай визнає 

необхідність зміцнення глобального управління: в торгівлі – на основі СОТ, в охороні здоров’я 

– на основі Світової Організації Охорони Здоров’я, у фінансовій та монетарній системах – на 

основі МВФ, в питаннях сталого розвитку – на основі ООН, в екології – на основі Паризької угоди 

по клімату. 

Послідовна підтримка сконструйованих раніше американцями інститутів глобалізації, що 

здійснюється тепер китайцями, як на фінансово-технічному, так і на офіційно-дипломатичному 

рівнях, аж ніяк не означає їх задоволеності існуючою ситуацією. Вона є відповіддю на вимогу 

відновлення порядку, втраченого міжнародною системою внаслідок дій американського екс-

президента, опортунізму великих регіональних держав і пандемії коронавірусу. Але 

відновлення глобальної координації і світового порядку має відбутися на оновлених, 

розширених підставах, які передбачають залучення в систему нових країн, що розвиваються, 

яким, за словами Сі Цзіньпіна, має бути гарантовано «право на розвиток». 

Координуючи за допомогою «консультації і кооперації» зусилля розширеного міжнародного 

співтовариства, в Піднебесній хотіли б отримати глобалізацію нової якості – більш інклюзивну, 

більш збалансовану, більш відкриту, вигіднішу для всіх. Можливо, результатом такої 

глобалізації, «з китайською специфікою», й стане формування «спільноти єдиної долі людства». 

 

Віта Голод 

кандидат економічних наук, голова правління Української асоціації китаєзнавців 
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В 2017 році на економічному форумі в Давосі лідер КНР Сі Цзіньпін вперше проголосив свою 

країну глобалістом. В цьому році генеральний секретар ЦК КПК запевнив в продовженні цього 

курсу, наголосив на важливості інклюзивного, сталого зростання глобальної економіки, на 

необхідності більш тісної економічної інтеграції. Серед чотирьох важливих задач сучасності, Сі 

Цзіньпіном було виділено необхідність координації макроекономічної політики з метою 

успішного виходу з глибокої рецесії; важливість мирного співіснування різних політичних 

систем, культур; значення спільних зусиль в подоланні розриву між рівнем розвитку країн; 

беззаперечну користь від кооперації у боротьбі з глобальними викликами. Неодноразово у 

своєму виступі китайський лідер нагадував про концепцію суспільства єдиної долі людства, яку 

було запропоновано ще в 2012 році. Звучить застереження,  що штучна ізоляція, санкції, 

повернення до принципів «холодної війни» призведуть до розколу та протистояння. 

Сі Цзіньпін неодноразово використовує фразеологізми для посилення ефекту від свого виступу. 

Людство переможе усі виклики, бо «зима не зупинить весну», «ніч не зможе зупинити світанок». 

У людства одне спільне майбутнє. Застосувавши фразу «ми проти правил джунглів», лідер КПК 

підкреслив важливість ролі міжнародних організацій, дотримання загальновстановлених 

правил, беззаперечний авторитет G20. 

Варто звернути окрему увагу на амбітні плани Сі Цзіньпіна вдосконалювати світову систему 

управління, сприяти зростанню світової економіки за встановленими міжнародними 

правилами, просувати розвиток міжнародної глобалізації. 

Декілька разів китайський лідер згадав про провідну роль своєї країни у боротьбі з пандемією 

COVID-19, про надану гуманітарну допомогу 150 країнам та 13 міжнародним організаціям. 

Стратегія відкритості Китаю, що працює на користь усіх країн світу, сприяє подальшому розвитку 

ініціативи «Один пояс, один шлях». Китай закликає до кооперації. Це має бути сигналом до дії 

для України, яка поки активно не залучена до цієї ініціативи. 

Очільник Китаю висловився в черговий раз про зобов’язання скоротити викиди вуглецю до 2030 

року. Хоча це буде мати економічні труднощі, однак принесе користь для всього людства. 

Збільшення фінансування науки та техніки, захист інтелектуальної власності, розвиток інновацій 

мають стати важливим локомотивом розвитку людства. Роль Китаю в цьому буде провідною. 

Джерело: https://sinologist.com.ua/promova-si-tszinpina-v-davosi-komentari  

________________________________________________________________________________ 
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Розмова Байдена та Сі Цзіньпіна загострила напругу між Китаєм та США — The Washington Post 

12.01.2021|11:15| zn.ua 

Пекін не робить ставку на «американсько-китайську розрядку» під керівництвом Байдена. 

Під час першого телефонного дзвінка американський президент Джо Байден та китайський 

лідер Сі Цзіньпін обговорили питання, щодо яких США та Китай мають протилежні погляди. 

Обидві сторони продемонстрували, що не будуть поступатися «колючим питанням» Тайваню, 

Гонконгу та Сіньцзяну. Байден та Цзіньпін окреслили сфери, які можуть створити тривалу 

напругу між країнами в епоху після президенства Дональда Трампа, пише The Washington Post. 

Під час розмови з Байденом Сі Цзіньпін сказав у примирливих тонах про важливість здорових 

двосторонніх відносин, згідно з повідомленнями державних китайських ЗМІ. Але лідер Китаю 

чітко попередив Байдена «діяти розсудливо» щодо трьох регіонів: Тайваню, Гонконгу та 

Сіньцзяну. 

Байден зазначив, що у нього «є серйозні занепокоєння примусовою та несправедливою 

економічною практикою Пекіна, репресіями в Гонконгу, порушеннями прав людини в Синьцзяні 

та діями китайської влади щодо Тайваню», повідомляє Білий дім. 

Після жорстких коментарів вищих американських чиновників розмова двох лідерів підкреслила 

глибокі розбіжності між двома провідними світовими державами, і саме ці розбіжності 

визначатимуть змагання країн у галузі торгівлі, технологій, військової майстерності та ряду 

інших сфер на найближчі роки. 

Суворі попередження Китаю про Тайвань, який підтримують США, стали послідовним 

повідомленням, що Америка не буде відмовлятися від рішучості у відносинах з Китаєм. Китай 

не розраховує, що новий американський президент швидко застосує набагато м'якший підхід і 

запропонує зміни, яких прагне Пекін, наприклад, пом’якшення тарифної політики Дональда 

Трампа. 

«Тайвань - це одне з ключових питань у відносинах між Китаєм та США. Китай чекає, щоб 

побачити, що США скажуть і зроблять щодо Гонконгу, Тайваню та Сіньцзяну. Боротьба за ці 

питання між Китаєм та США сформує напрямок відносин на найближчі чотири роки», - сказала 

заступник директора Центру американських досліджень Університету Фудана Сінь Цян. 

Колишній державний секретар Майк Помпео назвав репресії Китаю над мусульманським 

населенням в Синьцзяні «геноцидом» в останні дні адміністрації Трампа, розлютивши Пекін. 

Крім того, команда Трампа зняла обмеження Держдепартаменту щодо взаємодії з 

чиновниками Тайваню. Новий держсекретар Ентоні Блінкен погодився зі словами Помпео щодо 

геноциду і наполегливо висловився за підтримку Тайваню. Радник з питань національної 

безпеки Байдена Джейк Салліван також публічно рекомендував Сполученим Штатам бути 
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готовими «притягнути Китай до відповідальності» за його репресії в Гонконгу та Сіньцзяні та за 

політику щодо Тайваню. 

Окрім обговорення питання трьох регіонів, які Китай вважає своїми основними національними 

інтересами, Сі Цзіньпін запропонував відновити діалог між урядами. Адже під час президенства 

Трампа спілкування між країнами майже зникло, і лише представники сфери торгівлі 

підтримували «мінімальний діалог». Однак Пекін не робить ставку на американсько-китайську 

розрядку під керівництвом Байдена. 

Більшість китайських державних ЗМІ визнали розмову між лідерами надзвичайно важливим 

поворотним моментом. 

«Важливість цього телефонного дзвінка полягає не тільки в тому, що він сприяв особистому 

спілкуванню двох лідерів, але також забезпечив відчуття нової епохи для китайсько-

американських відносин і вираження взаємної поваги», - написав редактор китайського 

таблоїду Global Times. 

Китай прагне відновити діалог і чекав дзвінка Байдена з моменту інавгурації 20 січня. Китайські 

чиновники неофіційно висловили ідею направити вищого китайського дипломата Ян Цзечі до 

Вашингтона для зустрічі з представниками Байдена. Але реакція США була прохолодною, 

оскільки Байден і вищі посадові особи, такі як Блінкен, спочатку схильні провести переговори з 

союзниками та друзями США, включаючи Канаду, Велику Британію, Японію, Австралію та Індію. 

В останні місяці, особливо з моменту інавгурації, коментарі адміністрації Байдена закріпили віру 

в Пекіні, що його відносини зі Сполученими Штатами докорінно змінилися на конкуренцію. 

Старший науковий співробітник Центру Карнегі-Цінхуа в Пекіні Чжао Тун зазначив, що під час 

розмови з Байденом Сі Цзіньпін цитував промову нового американського лідера про перемогу 

після виборів на тему «можливостей». Представники політичних кіл у Пекіні знають, що країни 

можуть спробувати уникнути конфронтації, але водночас, Китай навряд чи відмовиться від 

можливості кинути виклик силі Сполучених Штатів. 

«Поки що Китай трохи розчарований. Риторика Байдена була дуже жорсткою і переконує 

китайців у тому, що потрібно розвивати власні можливості. Китай впевнений, що з часом баланс 

сил змінюється», - каже Чжао Тун. 

У середу вищі представники адміністрації Байдена виклали стратегію США, яка запозичила деякі 

елементи змагального підходу Трампа до Китаю, одночасно відкинувши його односторонню 

тактику. Чиновники заявили, що Байден також не буде поспішати скасування тарифів і 

проаналізує нові заборони. 

Прес-секретар міністерства закордонних справ Тайваню Джоанн Оу сказала, що її міністерство 

подякувало адміністрації Байдена за «постійну демонстрацію підтримки нашої країни», 

оскільки Тайвань сподівається продовжувати тісно співпрацювати з Вашингтоном. 
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Користувачі соціальних мереж в Китаї, схоже, були задоволені тим, що Байден привітав 

китайський народ із новорічним святом. Політичні мислителі в Пекіні дотримувалися більш 

реалістичної точки зору. 

«Адміністрація Байдена не має великого інтересу до активного полегшення китайсько-

американських відносин», - написав науковий співробітник Китайського інституту міжнародних 

досліджень Фу Соусінь у своїй публікації, де нарікав на позиції Вашингтона щодо Гонконгу, 

Тайваню та Сіньцзяну. 

Джерело: https://zn.ua/ukr/WORLD/rozmova-bajdena-ta-si-tszinpina-zahostrila-napruhu-mizh-

kitajem-ta-ssha-the-washington-post.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Чи багатші китайці за українців: порівняння зарплат, пенсій та ВВП 

22.02.2021|07:01| economy.24tv 

Китай – найпотужніша країна після США в економічному розвитку. Ще недавно мільярдні 

корпорації масово переносили своє виробництво в Китай через дешеву робочу силу. 

Стрімкий розвиток економіки підтягує за собою і рівень життя китайців. Ми порівняли зарплати, 

пенсії та ВВП китайців та українців. 

Рівень життя в Китаї 

Зарплати 

Китай – величезна держава, а тому зарплати суттєво відрізняються за регіонами. Але загалом в 

країні мінімальна зарплата у 2020 році була на рівні 2 480 юанів, за даними Trading Economics. 

Це приблизно 10 700 гривень. Цікаво, що протягом 2019 – 2020 років зарплата не змінювалася. 

В Україні мінімалка майже вдвічі нижча і з 1 січня 2021 року становить 6 тисяч гривень. 

Середня зарплата в Китаї за останніми даними Національного бюро статистики Китаю у 2019 

була на рівні 90 501 юанів за рік. Це понад 32 500 гривень в місяць. Найбільше заробляють на 

сході країни, а найменше – на півночі та в центрі. 

Середня зарплата в Україні за аналогічний період становила 9 205 гривень. А за останніми 

даними у грудні 2020 року виросла до 14 179 гривень за даними Держстату. Зверніть увагу, що 

це зарплата до оподаткування. 

Пенсії 

https://zn.ua/ukr/WORLD/rozmova-bajdena-ta-si-tszinpina-zahostrila-napruhu-mizh-kitajem-ta-ssha-the-washington-post.html
https://zn.ua/ukr/WORLD/rozmova-bajdena-ta-si-tszinpina-zahostrila-napruhu-mizh-kitajem-ta-ssha-the-washington-post.html
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У Китаї дворівнева система пенсій: базова (по 1% від індивідуальної середньої зарплати за 

кожен рік стажу) та накопичувальна (те, що пенсіонер відклав на своєму пенсійному рахунку, 

коли працював). Тож в Китаї немає поняття мінімальної чи максимальної пенсії як це є в Україні. 

Українські пенсіонери отримують мінімально 1 769 гривень, що заклали у держбюджеті, і 

наступне підвищення відбудеться лише у липні. 

Вихід на пенсію 

В Україні чоловіки та жінки виходитимуть на пенсії з 1 квітня 2021 року однаково – в 60 років. В 

Китаї є різниця: чоловіки так само виходять на пенсію у 60 років, а от жінки насолоджуються 

заслуженим відпочинком раніше – у 55 років. Як повідомляє Bloomberg, пенсійний вік в Китаї 

не змінювали ось уже 40 років, тому зараз розглядають варіанти його підвищення. 

Зверніть увагу, що попри ранній вихід на пенсію, очікувана тривалість життя в Китаї висока – 

77,5 роки, тоді як в Україні – 72,5 роки. Про це свідчать дані worldometers.info. 

ВВП на душу населення 

ВВП на душу населення – один з показників, який показує рівень життя. В Китаї за 2019 рік ВВП 

на душу населення становив 10 261 долар, а в Україні – 3 660 доларів. До речі, схожим є 

співвідношення між середніми зарплатами українців та китайців. 

Економіка Китаю 

ВВП 

У 2019 номінальний ВВП Китаю становив 14,34 трильйона доларів (2 позиція у світі), а України 

– 153,78 мільярда доларів, що ставить її на 56 позицію у світі, за даними Світового банку. 

Щобільше, Китай став єдиною розвиненою економікою світу у 2020 році, яка попри пандемію 

дала ріст – на 2,3% як повідомляє CNBC. За попередніми оцінками Мінекономіки ВВП України 

скоротилося на 4,2%. 

Імпорт / експорт. 

Головним торговельним партнером Китаю є США. Ці держави так залежать від торгівлі одне з 

одним, що у 2019 році ще до COVID-19 провідні економісти видання The Economist передбачали 

початок кризи через торговельну війну між країнами. А все тому, що США купує майже 20% всіх 

товарів та послуг Китаю (дані OEC за 2018 рік), а Китай купує в США всього 7,4% товарів та послуг. 

Більше, ніж з США. Китай імпортує з ЄС, Південної Кореї та Японії. 

Вже другий рік поспіль Китай обходить Росію у списку головних торговельних партнерів України   

Росія – друга: найбільші торговельні партнери України в 2020 році . Але в той час, як Китай є для 

нас найпотужнішим партнером, Україна в експорті та імпорті Китаю складає лише 0,29% та 

0,14% відповідно. 
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Чому економіка Китаю успішніша. 

Ще 40 років тому Китай був бідною та відносно ізольованою країною зі своїм комуністичним 

режимом та плановою економікою. Та у 1979 році в країні почалися реформи, які перетвори 

Китай в «економічного монстра», який конкурує з США за економічне домінування. 

Все почалося з вільних ринків для фермерів, щоб стимулювати внутрішнє виробництво та 

створення вільних економічних зон, щоб залучити інвесторів. Далі взялися за децентралізацію 

та заохочення населення до створення власного бізнесу. 

З введенням вільного ринку ВВП країни зростав в середньому на 9,5% щороку до 2018 року. Це 

дозволяло країні подвоювати свій ВВП кожні 8 років, а статусу бідних позбулося 800 мільйонів 

осіб, свідчать дані Світового банку. 

Економіка стрімко росла в основну завдяки двом факторам: 

інвестиції – іноземні компанії переносили виробництва в Китай, інвестори масово вкладали 

гроші в різні проєкти, інвестували й китайці, які мали накопичення; 

експорт – дешеві китайські товари та послуги в масовому виробництві заполонили світ і з часом 

країна стала основним торговим партнером найбільшої економіки світу США. Згідно з 

торговими даними США, загальний товарообіг між двома країнами зріс з 5 мільярдів доларів у 

1980 році до 660 мільярдів у 2018 році. 

Останніми роками темпи росту Китаю знизилися і тепер країна зосередилася на зменшенні 

своєї залежності від світу. Китай стимулює внутрішнє споживання та намагається широко 

застосовувати китайський юань замість американського долара чи іншої валюти. Також Китай 

активно інвестує в інновації. 

Джерело: https://economy.24tv.ua/zarplata-kitayi-pensiyi-vvp-2021-foni-ukrayinoyu-golovni-

novini_n1546326 

________________________________________________________________________________ 
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ПОДКАСТИ 
 

Подкаст: Зрозуміти Китай: Міфи про Китай 

01.02.2021|12:00|Радіо НВ 

Що з того, що ми знаємо про Китай - правда, а що - абсолютно не відповідає дійсності. Як китайці 

собі уявляють Україну, чи готові вони воювати з Путіним і чи залишать вони решту світу без пива 

і без м'яса, якщо раптом запозичать західні харчові звички. 

Джерело подкасту: https://soundcloud.com/radio-nv/zrozumti-kitay-mfi-pro-kitay  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Подкаст: майбутнє китайсько-американських відносин. Китайська точка зору 

10.02.2020|12:00| soundcloud.com 

Обговорюємо майбутнє китайсько-американських відносин з Ши Вейтуном, співробітником 

Інституту світової історії при Китайській академії соціальних наук. 

Джерело: https://soundcloud.com/dmitry-yefremov-147258634/podcast-002-with-shi-weitong 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/radio-nv/zrozumti-kitay-mfi-pro-kitay
https://soundcloud.com/dmitry-yefremov-147258634/podcast-002-with-shi-weitong
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ІНФОГРАФІКА 
Видобуток рідкоземельних металів в КНР 

02.02.2021|Statista| Katharina Buchholz 

 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/18278/global-rare-earth-production/  

________________________________________________________________________________ 

https://www.statista.com/chart/18278/global-rare-earth-production/


 

92 

 

      

Зростання викидів CO2 після відновлення КНР 

03.02.2021|Statista| Willem Roper 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/24091/carbon-emissions-coronavirus-recovery/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.statista.com/chart/24091/carbon-emissions-coronavirus-recovery/
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Найдорожчі стартапи світу 

05.02.2021|Statista|Katharina Buchholz 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/19317/highest-valued-startup-companies-in-the-world/  

________________________________________________________________________________ 

https://www.statista.com/chart/19317/highest-valued-startup-companies-in-the-world/
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Показники ВВП КНР та країн ОЕСР  

12.02.2021|Statista|Katharina Buchholz 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/18095/quarterly-gdp-growth-predicted-growth-

selected-industrialized-nations-oecd/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.statista.com/chart/18095/quarterly-gdp-growth-predicted-growth-selected-industrialized-nations-oecd/
https://www.statista.com/chart/18095/quarterly-gdp-growth-predicted-growth-selected-industrialized-nations-oecd/
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КНР найбільший торговельний партнер США  

16.02.2021|Statista|Katharina Buchholz 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/20366/trade-volume-top-us-trade-partners/ 

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.statista.com/chart/20366/trade-volume-top-us-trade-partners/
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НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 

КИТАЄЗНАВЦІВ 
 

Зустріч Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету з 

представниками Української асоціації китаєзнавців 

01.02.2021|16:05| Кафедра китайської філології КНЛУ 

1 лютого 2021 року в Інституті Конфуція Київського національного лінгвістичного університету 

директор Інституту Конфуція КНЛУ від китайської сторони, доктор філологічних наук, професор 

Юй Сінь та директор Інституту Конфуція КНЛУ від української сторони, завідувач кафедри 

китайської філології КНЛУ, кандидат філологічних наук, доцент Любимова Юлія Сергіївна 

зустрілися з представниками Української асоціації китаєзнавців, головою правління Української 

асоціації китаєзнавців пані Вітою Голод і членом Української асоціації китаєзнавців, автором 

курсу синхронного перекладу з китайської мови паном Кирилом Чуйко.  

Під час зустрічі було обговорено питання співробітництва кафедри китайської філології та 

Інституту Конфуція  Київського національного лінгвістичного університету з Українською 

асоціацією китаєзнавців, зокрема спільна участь в організації та проведенні наукових, 

культурних та освітніх заходів. Також під час зустрічі обговорили підписання Меморандуму про 

співпрацю між Київським національним лінгвістичним університетом та Українською асоціацією 

китаєзнавців. 

Джерело: https://www.facebook.com/chinesephilologyknlu/posts/910537943074306  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Конференція «Роль та соціальні перспективи Інституту Конфуція КНЛУ» в Інституті Конфуція 

КНЛУ 

03.02.2021|18:17|Кафедра китайської філології КНЛУ 

2 лютого 2021 року в Інституті Конфуція КНЛУ була проведена конференція «Роль та соціальні 

перспективи Інституту Конфуція КНЛУ», організована Інститутом Конфуція  та кафедрою 

китайської філології КНЛУ.  

На конференції директор Інституту Конфуція від китайської сторони, доктор філологічних наук, 

професор Юй Сінь розповів про місію, яку виконують Інститути Конфуція у всьому світі та в 

https://www.facebook.com/chinesephilologyknlu/posts/910537943074306
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Україні. Директор Інституту Конфуція від української сторони, завідувач кафедри китайської 

філології, кандидат філологічних наук, доцент Любимова Юлія Сергіївна представила 

досягнення нашого Інституту Конфуція за роки його існування, а також поділилася планами та 

проєктами, що буде реалізовані Інститутом Конфуція та кафедрою китайської філології в 

другому семестрі цього навчального року. Зокрема, це початок роботи курсів китайської мови 

та курсів з підготовки до іспитів HSK та HSKK, проведення заходів, присвячених святкуванню 

Свята Весни, 8-й Конкурс промов китайською мовою, а також інші культурну заходи, присвячені 

традиційним святам Китаю. Велику увагу Інститут Конфуція та кафедра китайської філології 

приділяють науковій та соціальній роботі. В наших планах - проведення засідання секції 

«Актуальні проблеми сучасної лінгвістичної синології» в рамках міжнародної науково-

практичної конференції «As Orbem Per Linguas. До світу через мови» в Київському 

національному лінгвістичному університеті, а також реалізація соціального проєкту «Інститут 

Конфуція за чисте довкілля». 

В роботі конференції взяли участь почесні гості. Перший директор Інституту Конфуція КНЛУ від 

української сторони, доктор філологічних наук, професор Сєрякова Ірина Іванівна виступила з 

вітальним словом до учасників та слухачів конференції. Голова правління Української асоціації 

китаєзнавців, член редколегії журналу «Україна-Китай», кандидат економічних наук пані Голод 

Віта Юріївна поділилася своїм баченням ролі Інститут Конфуція в розвитку сучасної української 

синології, а також окреслила перспективи співробітництва Інституту Конфуція КНЛУ, кафедри 

китайської філології та Української асоціації китаєзнавців.  

Дуже радісним та зворушливим моментом стали виступи почесних гостей - наших випускників 

та студентів. Так, своїм досвідом навчання в Інституті Конфуція, а також досвідом участі в 

різноманітних заходах, організованих Інститутом, поділився наш випускник, а зараз третій 

секретар посольства України в Китайській Народній Республіці Звенигородський Павло. Член 

Української асоціації китаєзнавців, автор спеціалізованих курсів письмового та усного 

(послідовного та синхронного) перекладу з китайської мови, випускник КНЛУ Кирило Чуйко 

розповів про свій досвід в організації та викладанні курсів синхронного перекладу, а також своїм 

досвідом співпраці з Інститутом Конфуція. Данильченко Олександра, студентка другого курсу 

факультету сходознавства, лауреат премії 疫情中的国 , призер 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика розповіла про дослідження 

співробітництва КНР з іншими країнами в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях», а також 

про участь в конкурсі короткометражних фільмів. 

Ми хочемо подякувати всім нашим гостям, керівництву кафедри та Інституту Конфуція, 

волонтерам Інституту Конфуція, а також всім студентам, що взяли участь у конференції.  

Джерело: https://www.facebook.com/chinesephilologyknlu/posts/911778689616898  

________________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/chinesephilologyknlu/posts/911778689616898
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Підписано Меморандум про співпрацю з Київською гімназією східних мов №1 

08.02.2021|22:40|Київська гімназія східних мов 1 

8 лютого 2021 року директоркою Київської гімназії східних мов №1 Оксаною Проскура та 

головою правління Української асоціації китаєзнавців Вітою Голод, випускницею нашого 

освітнього закладу, був підписаний Меморандум про співпрацю. 

Документ передбачає дуже важливі та необхідні як для педколективу, так і наших учнів 

напрямки, як-от: «Проведення спільних заходів (лекцій, зустрічей, семінарів, тренінгів, 

конференцій тощо) серед українсько-китайської спільноти. 

Розробку та втілення навчальних та інформаційних програм та курсів, різноманітних проєктів, 

спрямованих на підвищення рівня обізнаності учнів та українського суспільства загалом щодо 

українсько-китайського співробітництва та сучасних трендів китайського розвитку. 

Сприяння розвитку українсько-китайського наукового та культурного середовища» тощо. 

Вітаємо всіх причетних і зацікавлених із цим важливим кроком у напрямку впровадження в 

КГСМ №1 засад освітньої, культурної та економічної дипломатії, розвитку багатосторонніх 

відносин із організаціями, закладами вищої та післядипломної освіти тощо. 2021 — особливий 

для гімназії ювілейний рік, рік нових орієнтирів, проєктів, які сприятимуть розвиткові нашого 

закладу, пошуку інноваційних підходів в системі освіти, науки, культури і , зрештою, мотивації 

наших гімназистів не зупинятися на досягнутому й по закінченню навчання здобувати вищу 

освіту, обравши в майбутньому професію дипломата, мовознавця-лінгвіста, перекладача, гідно 

представляючи Україну в країнах Сходу й по всьому світу. Уже маємо попередні домовленості 

про спільні заходи та з нетерпінням чекаємо на них. 

Джерело: https://www.facebook.com/KGSM1KIEV/posts/2936776466611940 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Журнал «Східний світ» прийнято до наукометричної бази даних Scopus 

09.02.2021|22:41|Інститут сходознавства імені Агатангела Кримського  

Джерело: https://www.facebook.com/orientalstudies1/posts/1943645922458109 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.facebook.com/KGSM1KIEV/posts/2936776466611940
https://www.facebook.com/orientalstudies1/posts/1943645922458109
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Із 8 по 12 лютого учні 8-11 класів Київської гімназії східних мов №1 узяли участь у конкурсі-

захисті наукових робіт МАН у секціях «Китайська мова» та «Сходознавство» 

13.02.2021|16:36| Київська Гімназія Східних Мов 

У зв’язку з епідситуацією, цьогорічний захист проводився онлайн у форматі Zoom-конференції. 

Новацією також став і захист юними дослідниками власних постерів. 

 

Журі конкурсу, вельмишановні директор Інституту Конфуція пан Сунь Кевень, викладачі 

китайської мови Інституту Конфуція пані Цзян, пані Чжі, пані Хань, кандидат філологічних наук 

Київського національного лінгвістичного університету Тімкова Тетяна Миколаївна, аспірант 

Київського національного лінгвістичного університету Березовська Наталія Сергіївна, а також 

вчителі східних мов КГСМ №1 мали змогу ще раз переконатися у тому, наскільки обдарованими 

й талановитими є наші гімназисти, серед яких, переконані, є майбутні дипломати, амбасадори, 

перекладачі. 

Тож бажаємо юним знавцям Сходу подальших успіхів у популяризації східної культури і 

традицій, у набутті навичок  глобальної компетентності, яка прокладе шлях до успішного 

майбутнього! 

Джерело: https://www.facebook.com/KGSM1KIEV/posts/2940199609602959 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Діяльність Українська асоціація китаєзнавців сприяє побудові інфраструктури українсько-

китайських відносин 

18.02.2021|19:17| Українська асоціація китаєзнавців 

Діяльність Українська асоціація китаєзнавців сприяє побудові інфраструктури українсько-

китайських відносин. Професійні кадри - це ключова ланка. Член Асоціації Iryna Iliychuk ділилася 

своїм практичним досвідом з учнями 11 класу Київської гімназії східних мов #1 

Джерело: https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/4046418512037109 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.facebook.com/KGSM1KIEV/posts/2940199609602959
https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/4046418512037109


 

100 

 

      

Набір статей до «Східного світу» №2, 2021 

Шановні колеги! 

Набір статей до № 2 журналу «Східний світ» триватиме до 30 березня 2021 р. 

Із 09:00 UTC+02 16 бер. до 00:00 UTC+02 30 бер. 

Ціна: безкоштовно · Тривалість: 13 дн. 

З вимогами до публікацій можна ознайомитися на веб-сторінці видання: 

http://oriental-world.org.ua/uk  

Джерело: https://www.facebook.com/events/3902745296443336/?ti=ls 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Іспит із синхронного перекладу з китайської мови під керівництвом Кирила Чуйка 

22.02.2021|23:07| Українська асоціація китаєзнавців 

Сьогодні в Інституті сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України відбулась визначна подія – 

іспит із синхронного перекладу з китайської мови під керівництвом Кирила Чуйка.  

Курс загальною тривалістю 88 годин прослухали китаєзнавці Романів Каріма, Івженко Юлія, 

Агєєва Юлія, Мерзлюк Денис, Федічев Олександр, Савченко Мар'яна.  

Щиро вітаємо з успішним складанням іспиту Мерзлюка Дениса, Федічева Олександра та 

Савченко Мар'яну.  

Велика подяка за активну участь у прийманні іспиту членам правління Української асоціації 

китаєзнавців Василю Гамяніну, Олександрі Кіктенко, а також зам.голові китайської діаспори в 

Україні пані Хе Мяо і директору ін-та Конфуція КНЛУ пану Юй Сіню. 

Джерело: https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/4057033757642251 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Зустріч із Президентом Української асоціації китаєзнавців 

23.02.2021|20:08|Кафедра китайської філології КНЛУ 

Сьогодні, 23 лютого 2021 року, до нас завітав наш Друг, Президент Української асоціації 

китаєзнавців, завідувач відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. 

https://www.facebook.com/events/3902745296443336/?ti=ls
https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/4057033757642251
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А. Ю. Кримського, доктор філософських наук, дослідник історії українського китаєзнавства 

Віктор Олексійович Кіктенко. 

Ми завжди раді, коли до нас приходять друзі. Ми раді спілкування з друзями, раді бути єдиними 

у прагненні до пізнання нового і цікавого. 

Під час зустрічі з керівництвом та викладачами кафедри, а також з керівництвом Інституту 

Конфуція Київського національного лінгвістичного університету Віктор Олексійович розповів 

про свої наукові пошуки, презентував монографії «Історія українського китаєзнавства (XVIII – 

початок XXI століття)» та «Школа Джозефа Нідема»: дискусії навколо китайської науки та 

цивілізації». Учасники зустрічі також обмінялися ідеями про розвиток співпраці між кафедрою 

китайської філології факультету сходознавства, Інститутом Конфуція КНЛУ та Українською 

асоціацією китаєзнавців, зокрема планами про участь і проведення спільних наукових 

конференцій, участь викладачів кафедри у заходах, що організовує та проводить Українська 

асоціація китаєзнавців, про публікацію наукових статей та наукових праць, підручників та 

посібників. 

Ми щиро сподіваємося, що наша співпраця і наша дружба стануть новим кроком на шляху 

успішного розвитку  китаєзнавства в Україні, допоможуть розбудовувати міст взаєморозуміння 

та дружби між народами України та Китаю, а також сприятимуть культурному, науковому та 

освітньому обміну між нашими країнами.  

Джерело: https://www.facebook.com/chinesephilologyknlu/posts/923668318427935 

________________________________________________________________________________ 

   

 

Зустріч ректора Київського національного лінгвістичного університету доктора філологічних 

наук, професора з Президентом Української асоціації китаєзнавців 

23.02.2021|19:23| Кафедра китайської філології КНЛУ 

23 лютого 2021 року відбулася зустріч ректора Київського національного лінгвістичного 

університету доктора філологічних наук, професора Васька Романа Володимировича з 

Президентом Української асоціації китаєзнавців, доктором філософських наук, завідувачем 

відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН 

України Віктором Олексійовичем Кіктенко.  

Під час зустрічі були обговорені питання перспектив співробітництва КНЛУ та Української 

асоціації китаєзнавців, зокрема в науковій та освітній галузях, підготовки наукових та 

педагогічних працівників, організації та участі у наукових конференціях тощо. Під час зустрічі 

https://www.facebook.com/chinesephilologyknlu/posts/923668318427935
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було підписано «Меморандум про співпрацю між Київським національним лінгвістичним 

університетом та Українською асоціацією китаєзнавців». 

Джерело: https://www.facebook.com/chinesephilologyknlu/posts/923647908429976 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Стати автором. Видавничий дім «Гельветика» 

22.02.2021| Видавничий дім «Гельветика» 

Усі рукописи будуть розглянуті й оцінені з позиції перспектив їх видання та розповсюдження. 

Залежно від цього фінансування може бути здійснено за рахунок видавництва або за рахунок 

автора. 

Джерело: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSxWDjHr5vMIvWHSWBtaMbI0j86fiP3h7cOUXNlXmB

iS6LnQ/viewform 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Перший фільм про місію Української асоціації китаєзнавців 

23.02.2021| Української асоціації китаєзнавців 

Кожного дня українські китаєзнавці пишуть сучасну історію українсько-китайських відносин.  Хто 

такі українські китаєзнавці? Перший фільм про нас та нашу місію.  

Джерело: https://youtu.be/SecoRaa20_Y  

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.facebook.com/chinesephilologyknlu/posts/923647908429976
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSxWDjHr5vMIvWHSWBtaMbI0j86fiP3h7cOUXNlXmBiS6LnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSxWDjHr5vMIvWHSWBtaMbI0j86fiP3h7cOUXNlXmBiS6LnQ/viewform
https://youtu.be/SecoRaa20_Y
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