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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

Великий майнінговий регіон Китаю обмежив видобуток криптовалюти заради економії 

електроенергії. Біткоїн відреагував зростанням 

02.03.2021|15:06| НВБізнес 

Один з регіонів КНР Внутрішня Монголія, на який припадає 8% світової обчислювальної 

потужності для майнінгу біткоїну, обмежив видобуток криптовалюти. На тлі цієї новини курс 

біткоїну виріс більше, ніж на $3000.  

Один з регіонів Китаю Внутрішня Монголія ввів заборону на майнінг криптовалюти і до квітня 

планує закрити всі подібні проєкти в регіоні, пише Bloomberg. 

Автономний регіон Внутрішня Монголія, відомий своїми низькими цінами на електроенергію, 

також заборонив нові проєкти цифрових монет. Заборони пов’язані з прагненням влади регіону 

знизити споживання електроенергії приблизно на 1,9% в 2021 році. 

Відзначається, що в даний момент регіон, де розташовані великі вугільні шахти, прагне 

скоротити викиди на одиницю валового внутрішнього продукту на 3% в цьому році і обмежити 

додаткове зростання енергоспоживання приблизно до 5 млн тонн стандартного вугілля. 

Згідно зі складеним Кембридзьким університетом Індексом споживання електроенергії 

біткоїном, на Внутрішню Монголію припадало 8% світової обчислювальної потужності для 

майнінгу цієї криптовалюти. В цілому ж на Китай припадало понад 65% мережі завдяки 

поєднанню в цій країні недорогої електроенергії, місцевих заводів з виробництва мікросхем і 

дешевої робочої сили. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/finance/chomu-zrostaye-bitkojin-odin-z-regioniv-kitayu-zaboroniv-

mayning-ostanni-novini-50145162.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У 2021 році темпи розвитку китайської економіки повинні скласти не менше 6% 

05.03.2021|06:37|interfax.com.ua 

Планом економічного і соціального розвитку Китаю передбачено, що зростання ВВП країни у 

2021 році повинно перевищити 6%, йдеться в доповіді Держкомітету КНР з розвитку і реформ, 

https://nv.ua/ukr/biz/finance/chomu-zrostaye-bitkojin-odin-z-regioniv-kitayu-zaboroniv-mayning-ostanni-novini-50145162.html
https://nv.ua/ukr/biz/finance/chomu-zrostaye-bitkojin-odin-z-regioniv-kitayu-zaboroniv-mayning-ostanni-novini-50145162.html
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поширеній перед відкриттям у п'ятницю сесії Всекитайських зборів народних представників 

(ВЗНП). 

«ВВП Китаю виросте більш ніж на 6%», - йдеться в документі. 

Прем'єр Держради КНР Лі Кецян, під час виступу на сесії з доповіддю про роботу уряду, 

зазначив складні умови, з якими країна зіткнулася минулого року у зв'язку з пандемією 

коронавірусу, падінням світової економіки, і наголосив: «Спільною метою темпи зростання 

Китаю були встановлені на рівні понад 6% цього року. Під час постановки цієї мети ми 

враховували відновлення економічної активності». 

Минулого року ВВП Китаю виріс на 2,3%. 

У проєкті плану соціально-економічного розвитку Китаю на 2021 рік, представленому на форумі, 

зазначено, що інфляція в 2021 році запланована на рівні 3%, безробіття - 5,5%. 

Прем'єр повідомив, що нинішнього року планується створити 11 млн нових робочих місць у 

містах. 

Проєктом державного бюджету дефіцит на 2021 рік запланований на рівні 3,2%. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/728270.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Hyundai відкриє в Китаї завод з виробництва водневих паливних систем нова енергія 

05.03.2021|11:14|  glavcom.ua 

План заводу з виробництва водневих паливних елементів 

Будівництво інноваційного підприємства буде завершено до кінця 2022 року 

Південнокорейська компанія Hyundai Motor Group презентувала проєкт свого першого 

зарубіжного підприємства з виробництва систем водневих паливних елементів. Будівництво 

заводу, як очікується, буде завершено в другій половині 2022 року, – повідомляє H2 View. 

Підприємство (завод з виробництва водневих паливних елементів і інноваційний центр), 

будується в Гуанчжоу, найбільшому портовому місті Китаю. Передбачається, що спочатку буде 

проводитися 6,5 тис паливних систем щорічно. Hyundai заявила, що відповідно до ринковим 

попитом виробнича потужність може бути збільшена. 

На новому підприємстві Hyundai буде виробляти системи HTWO, які зараз використовуються в 

Nexo – електричному позашляховику на водневих паливних елементах. 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/728270.html
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«Hyundai Motor Group буде активно займатися інноваціями в області екологічно чистої 

мобільності, використовуючи свої стратегічні партнерські відносини, технології світового класу, 

можливості водневого бізнесу і відповідний досвід. Створення заводу в Гуанчжоу знаменує 

собою важливу відправну точку для нашого бренду HTWO», – сказав голова Hyundai Motor 

Group Ийсун Чанг.  

Джерело: https://glavcom.ua/new_energy/news/hyundai-vidkrije-v-kitaji-zavod-z-virobnictva-

vodnevih-palivnih-sistem-740656.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Нові гроші. Китай вводить першу в світі офіційну електронну валюту - The Economist 

06.03.2021|09:26|НВ 

Знак, який вказує на можливість розплатитися цифровими юанями або e-CNY в пекінському 

торговому центрі  

Саймон Рабинович, економічний редактор The Economist в Азії, розповідає про першу в світі 

цифровий валюті, яку вводить Китай. 

Є всі шанси для того, щоб цифровий юань почав звернення вже в 2021 році. Цей дебют навряд 

чи стане революційним відразу, але з часом змінить монетарну політику китайського 

центробанку. 

Цей матеріал опублікований в спецвипуску журналу НВ Світ в 2021 за ексклюзивною ліцензією 

The Economist: https://nv.ua/ukr/world/countries/kitay-vvodit-pershu-u-sviti-oficiynu-elektronnu-

valyutu-ostanni-novini-50145243.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай вклав в розвиток технологій $ 378 млрд в 2020 році 

07.03.2021|06:26| news.finance.ua 

Китай продовжує ударними темпами нарощувати інвестиції в інноваційні технології. Згідно з 

попереднім звітом Національного бюро статистики Китаю (NBS), витрати країни на науково-

дослідні і дослідно-конструкторські роботи в 2020 році зросли на 10% до рекордних $ 378 млрд. 

Про це повідомляє Bloomberg. 

https://glavcom.ua/new_energy/news/hyundai-vidkrije-v-kitaji-zavod-z-virobnictva-vodnevih-palivnih-sistem-740656.html
https://glavcom.ua/new_energy/news/hyundai-vidkrije-v-kitaji-zavod-z-virobnictva-vodnevih-palivnih-sistem-740656.html
https://nv.ua/ukr/world/countries/kitay-vvodit-pershu-u-sviti-oficiynu-elektronnu-valyutu-ostanni-novini-50145243.html
https://nv.ua/ukr/world/countries/kitay-vvodit-pershu-u-sviti-oficiynu-elektronnu-valyutu-ostanni-novini-50145243.html
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Це вдвічі більше, ніж весь оборонний бюджет КНР за 2020 рік ($ 178,8 млрд). Таким чином 

сумарні інвестиції в досягнення технологічної переваги досягли вагомих 2,4% від ВВП країни. 

Китайські ІТ-компанії, державні організації та університети організували 198 технологічних 

проєктів національного рівня. А Національний фонд природних наук Китаю в цілому 

профінансував 45 700 ініціатив в сфері перспективних досліджень. Станом на кінець року в 

країні діяли 522 ключові лабораторії, 350 інженерних дослідних центрів і понад 1600 

національних технологічних центрів на рівні підприємств. 

За даними NBS , в 2020 році особлива увага була приділена космічній програмі Китаю - компанії 

здійснили 35 успішних запусків. Запуск станції Чаньє-5 став першим проєктом, в рамках якого 

Китай зібрав зразки з поверхні Місяця і повернув їх на Землю. 

Китай також офіційно ввів в експлуатацію 500-метровий радіотелескоп Тяньян і запустив 

глобальну навігаційну систему Beidou-3. Крім того, з минулого року країна зайнялася вивченням 

Марса і провела запуск зонда Тяньвень-1. 

Шег Лайюнь, заступник глави NBS , зазначив, що поточна стратегія дозволила Китаю стати 

єдиною великою економікою, яка продовжувала зростати, незважаючи на пандемію. Навіть під 

час першого повного локдауна - в лютому-березні 2020 року - частина проєктів працювала в 

автономному режимі і продовжувала нарощувати технологічну перевагу. 

«Друга за величиною економіка здивувала світ своєю V-подібним відновленням і стала 

головною рушійною силою для відновлення світової економіки», - сказав Лайюнь. 

Ключову роль в цих процесах відіграв симбіоз між державою і приватним сектором. Уряд 

активно підтримує ІТ-компанії і стартапи, надаючи умови і субсидії для перспективних проєктів. 

За заявами NBS , регулятори підтримали створення в Китаї 400 інноваційних платформ і сприяли 

координації та розвитку малих і середніх підприємств. 

Джерело: https://news.finance.ua/ru/news/-/488636/kitaj-vlozhil-v-razvitie-tehnologij-378-mlrd-v-

2020-godu  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Зовнішня торгівля Китаю за січень-лютий поточного року зросла на 41,2% порівняно з тим же 

періодом 2020 року 

07.03.2021|07:10| interfax.com.ua 

За перші два місяці 2021 року зовнішньоторговельний оборот Китаю збільшився в річному 

численні на 41,2% і досяг $ 834,4 млрд, повідомило в неділю Головне митне управління КНР. 

https://news.finance.ua/ru/news/-/488636/kitaj-vlozhil-v-razvitie-tehnologij-378-mlrd-v-2020-godu
https://news.finance.ua/ru/news/-/488636/kitaj-vlozhil-v-razvitie-tehnologij-378-mlrd-v-2020-godu
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Експорт Китаю виріс проти того ж самого періоду минулого року на 60,6% до $ 468 млрд, імпорт 

- на 22,2% до $ 365,6 млрд. Позитивне сальдо склало 103,2 млрд, свідчать дані китайської митної 

статистики. 

У лютому 2021 року товарообіг зовнішньої торгівлі Китаю склав $ 371,83 млрд, збільшившись 

порівняно з лютим минулого року на 67%. 

Також експорт виріс на 154,9% і досяг $ 204,85 млрд, імпорт - на 17,3% до $ 166,98 млрд. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/728668.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Пекін може обкласти Alibaba рекордним штрафом 

12.03.2021|18:06| interfax.com.ua 

Влада КНР може обкласти рекордним штрафом китайського інтернет-гіганта Alibaba Group 

Holding Ltd. (SPB: BABA), а також вимагати від компанії продажу активів, що не стосуються її 

основних операцій у сфері онлайн-комерції, пише газета The Wall Street Journal із посиланням 

на обізнані джерела. 

За словами джерел, підхід Пекіна до Alibaba буде більш м'яким, ніж до контрольованої нею Ant 

Group, найбільшої в Китаї компанії сфери фінансових технологій. Влада КНР не прагне 

зруйнувати Alibaba, але хоче, щоб вона дистанціювалася від свого засновника Джека Ма і більш 

тісно співпрацювала з Комуністичною партією. Розмір штрафу, який буде накладено на Alibaba 

антимонопольними регуляторами Китаю, перевищить рекордні в корпоративній історії країни 

$975 млн, виплачені американською Qualcomm, кажуть джерела. Антимонопольне 

розслідування щодо компанії було розпочато в КНР у грудні 2020 року. Розглянуті владою 

заходи будуть болючими для Alibaba, але некритичними: на відміну від Ant, в якій Пекін вбачає 

загрозу фінансовій стабільності для країни, Alibaba вважається гордістю Китаю, прикладом 

технологічних інновацій, і, крім того, компанія відіграє ключову роль в економіці КНР. Майже 

780 млн китайських споживачів, або половина населення країни, минулого року робила покупки 

на платформах Alibaba. 

Для компанії, річний прибуток якої становить орієнтовно $20 млрд, навіть великий штраф не 

дуже страшний. Однак є побоювання, що китайські регулятори не обмежаться штрафом у 

своєму тиску на Alibaba. 

Капіталізація Alibaba, акції якої торгуються у Нью-Йорку і Гонконгу, знизилася більше ніж на $200 

млрд - приблизно на 25% - з того моменту, як Пекін розпочав наступ на бізнес-імперію Джека 

Ма наприкінці минулого року. 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/728668.html
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Як повідомлялося, у листопаді 2020 року влада КНР скасувала IPO Ant після того, як Джек Ма 

виступив на фінансовому форумі в Шанхаї, де критично висловився про дії китайських 

регуляторів. WSJ повідомляла, що це рішення було прийнято особисто головою КНР Сі 

Цзіньпіном. Ant на вимогу китайської влади здійснює реструктуризацію, яка перетворить фінтех-

гіганта на фінансовий холдинг і зробить його об'єктом вимог до капіталу, аналогічних тим, які 

застосовуються до банків. У межах реорганізації всі бізнеси Ant будуть передані холдинговій 

компанії, зокрема такі сфери, як блокчейн і доставка їжі. 

У випадку з Alibaba китайська влада веде себе більш обережно. У грудні, коли антимонопольний 

регулятор оголосив про розпочате розслідування, від компанії зажадали продовжувати роботу 

в колишньому режимі, оскільки перебої у функціонуванні її сервісів можуть торкнутися 

користувачів у всьому світі. Крім того, напередодні розміщення облігацій Alibaba у січні Джек 

Ма, відсутність якого на публіці з жовтня минулого року викликала крайнє занепокоєння 

міжнародних інвесторів, виступив через відеозв'язок на благодійному заході. Це привело до 

стрибка акцій Alibaba і дало змогу компанії успішно розмістити облігації на $5 млрд. Компанія 

повідомила, що частину коштів від розміщення бондів спрямує на будівництво «зеленого 

житла, антикризові заходи у відповідь на COVID-19 і на проєкти у сфері відновлюваної 

енергетики» - пріоритетні для держави напрями. 

Джек Ма залишив посаду голови ради директорів Alibaba ще в 2019 році й поступово 

скорочував частку в компанії. Згідно з даними на липень 2020 року, він володів менше ніж 5% 

акцій Alibaba. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/729880.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Інвестори оцінюють китайського фінансового гіганта Ant Group Джека Ма в $200 млрд — Reuters 

16.03.2021|10:36|НВБізнес 

Деякі глобальні інвестори оцінюють вартість приватної китайської фінтех-компанії Ant Group 

більш ніж в $200 млрд на основі результатів її діяльності у 2020 році. 

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела. 

Це число як мінімум на третину перевищує оцінку, отриману Ant Group після проведеного в 

2018 році раунду фінансування. Тоді компанія стала найдорожчою в світі приватною 

технологічною компанією. Вона була оцінена в $150 млрд. 

Однак це значно менше, ніж оцінка в $315 млрд, яку Ant Group збиралася отримати в ході 

первинного публічного розміщення акцій. Воно було заплановано на листопад 2020 року. 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/729880.html


 

12 

 

      

Компанія збиралася розмістити на двох біржах акції на загальну суму $37 млрд. Її IPO могло 

стати найбільшим в історії, але було зірвано китайською владою. 

Реструктуризація під тиском китайських регуляторів змусила інвесторів переглянути свої оцінки, 

зробивши їх більш консервативними. 

За словами одного з джерел, американська компанія Warburg Pincus LLC в кінці 2020 року 

оцінила Ant трохи дорожче $200 млрд. Згідно з іншими джерелами, американська приватна 

інвестиційна компанія продала частину свого пакета акцій на початку 2020 року в рамках 

приватної угоди за оцінкою в $190 млрд. 

Інший інвестор сказав, що його оцінка, основана на останніх фінансових даних Ant, не сильно 

відрізняється від оцінки компанії Warburg. 

Фінансово-технологічний гігант, який базується в Ханчжоу, повинен провести реструктуризацію 

і стати фінансовим холдингом, оскільки регулятори хочуть, щоб компанія виконувала вимоги до 

капіталу, аналогічні тим, які застосовуються до банків. 

Це знижує оцінки вартості Ant Group, оскільки технологічні компанії оцінюються набагато 

дорожче, ніж фінансові. 

Нагадаємо, що в жовтні минулого року засновник Alibaba і Ant Group Джек Ма розлютив 

китайських чиновників скандальною промовою на фінансовому форумі в Шанхаї. Він тоді 

заявив, що регулятори «зосередилися тільки на ризиках і випустили з уваги розвиток». Джек Ма 

також звинуватив великі китайські банки в «ломбардному мисленні», яке «нашкодило багатьом 

підприємцям». Запис його виступу активно поширювали в китайських соціальних мережах. 

Користувачі захоплювалися Джеком Ма за те, що він насмілився висловитися. 

Виступ розлютив керівництво Китаю. За даними ЗМІ, голова КНР Сі Цзіньпін особисто прийняв 

рішення про призупинення первинного публічного розміщення Ant Group. 

На вимогу регуляторів Ant Group перетвориться в фінансову холдингову компанію з 

аналогічними банківським вимогами до капіталу. Також повідомлялося, що китайська влада 

змусять Ant Group тісніше співпрацювати з державними банками. 

У березні цього року СЕО Ant Group Саймон Ху пішов з посади в зв’язку з «особистими 

обставинами». Замість нього позицію СЕО Ant Group займе голова правління компанії Ерік Цзин. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/ocinka-investorami-ant-group-dzheka-ma-vpala-do-200-

mlrd-50147880.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://nv.ua/ukr/biz/markets/ocinka-investorami-ant-group-dzheka-ma-vpala-do-200-mlrd-50147880.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/ocinka-investorami-ant-group-dzheka-ma-vpala-do-200-mlrd-50147880.html
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Поставки нафти в Китай будуть пріоритетними для Saudi Aramco у найближчі 50 років 

22.03.2021|07:37|Інтерфакс-Україна 

Saudi Aramco в пріоритетному порядку гарантуватиме енергетичну безпеку Китаю протягом 

наступних 50 років і далі, оскільки нові і наявні джерела енергії працюватимуть паралельно 

протягом деякого часу, заявив генеральний директор компанії Амін Нассер на Китайському 

форумі розвитку в неділю. 

Державний нафтовий гігант також вбачає можливості для подальших інвестицій в проєкти, які 

допоможуть задовольнити потреби Китаю в транспорті і хімічній продукції, а також мастильних 

матеріалах, сказав Нассер у своєму виступі відеозв'язком. 

Раніше на прес-конференції Нассер прогнозував зростання попиту на нафту в 2021 році. 

«Ми задоволені, що є ознаки економічного відновлення. Ми очікуємо, що це триватиме в силу 

того, як уряди і влади в усьому світі знову відкриють економіку», - сказав він. 

Він послався на економічні успіхи Китаю, зазначивши, що попит на товари наближається до 

рівня, що існував до пандемії коронавірусу. 

Водночас компанія оголосила в неділю, що її прибуток в 2020 році скоротився майже вдвічі – 

до $49 млрд порівняно з $88,2 млрд у 2019 році і $111,1 млрд у 2018 році. 

Причиною стала пандемія COVID-19, яка призвела до різкого падіння цін на нафту через введені 

економічні обмеження, зокрема, в структурі транспорту.  

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/731817.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

КНР за три роки планує побудувати 30 аеропортів 

25.03.2021|08:44 | interfax.com.ua 

Трирічним планом розвитку транспортної інфраструктури Китаю, розробленим міністерством 

транспорту КНР, передбачено будівництво 30 нових аеропортів цивільного призначення, 

повідомив у четвер на брифінгу заступник міністра транспорту Ван Чжцін. 

За його словами, планується також активно вдосконалювати залізничну і автомобільну дорожні 

мережі. Так, у трирічний період має бути побудовано не менше 3 тис. км нових міжміських і 

муніципальних залізниць, 25 тис. км швидкісних автотрас. 

Відповідно до завдань, поставлених ЦК Компартії Китаю і Держрадою КНР, у найближчі 30 років 

Китай повинен перетворитися на «потужну транспортну державу», сказав чиновник. 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/731817.html
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Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/732743.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Toyota почне виробляти компоненти для водневих двигунів в Китаї нова енергія 

25.03.2021|19:12| glavcom.ua 

Японська воднева Toyota Mirai скоро стане трішечки китайської 

Виробництво компонентів для водневих паливних елементів в Китаї почнеться на початку 2023 

року 

У Китаї буде організовано виробництво профільних компонентів для водневих паливних 

елементів, які встановлюються на інноваційних автомобілях виробництва компанії Toyota 

Motor. До цього водневі силові установки Toyota виробляла виключно в Японії, – повідомляють 

Elektrovesti. 

Про перспективи співпраці Toyota Motor і Університету Цінхуа повідомило японське агентство 

Nikkei. Передбачається, що спільне підприємство, на якому Toyota налагодить випуск 

компонентів для силових установок на водневому паливі в Китаї, почне випуск продукції на 

початку 2023 року. 

Наявність подібної ініціативи офіційно підтверджується зараз тільки китайською стороною, сама 

Toyota ситуацію намагається поки не коментувати. 

Для китайської сторони проєкт, який може претендувати на державні субсидії, має важливе 

інфраструктурне значення. На використання водневих паливних елементів в Китаї переводяться 

міські автобуси, і влада вже вибрали кілька великих міст для проведення подібних реформ. На 

відміну від електромобілів, транспортні засоби на водневих паливних елементах здатні 

заповнювати запас ходу на сотні кілометрів за лічені хвилини. 

Китайський ринок важливий для Toyota Motor, він є найбільшим в світі, компанія займає на 

ньому друге місце серед глобальних автовиробників, поступаючись тільки Volkswagen. В 2020 

року Toyota продала більше 10 тис автомобілів на водневих паливних елементах, дві третини з 

них були реалізовані в США, інші – в Японії.  

Джерело: https://glavcom.ua/new_energy/news/toyota-pochne-viroblyati-komponenti-dlya-

vodnevih-dviguniv-v-kitaji-745062.html  

________________________________________________________________________________ 

 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/732743.html
https://glavcom.ua/new_energy/news/toyota-pochne-viroblyati-komponenti-dlya-vodnevih-dviguniv-v-kitaji-745062.html
https://glavcom.ua/new_energy/news/toyota-pochne-viroblyati-komponenti-dlya-vodnevih-dviguniv-v-kitaji-745062.html
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Xiaomi інвестує $10 мільярдів в електромобілі 

31.03.21|09:23|Укрінформ  

Китайський виробник телефонів Xiaomi вклав 10 мільярдів доларів в електромобілі. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС. 

Мета китайського технологічного гіганта - «запропонувати якісні, розумні електромобілі», - 

йдеться в повідомленні. 

Xiaomi створить дочірню компанію з початковими інвестиціями в розмірі близько 1,5 млрд 

доларів, а генеральний директор компанії Лей Цзюнь очолить нове підприємство. 

«Рішення було прийнято після численних раундів обговорень між усіма нашими партнерами, і 

це буде останній великий підприємницький проєкт у моєму житті», - сказав він у заяві. 

Поки компанія не дала ніяких коментарів щодо того, чи вироблятиме вона бюджетні моделі або 

націлена на верхній сегмент ринку. 

Читайте також: Kia випустила електрокар із запасом ходу 500 кілометрів 

Xiaomi - третій за величиною виробник смартфонів у світі після Apple і Samsung. Компанія вийде 

на ринок електромобілів із жорсткою конкуренцією, який також включає конкурентів Apple і 

Huawei. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3218436-xiaomi-investue-10-milardiv-v-

elektromobili.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай схвалив злиття Sinochem і ChemChina, яке створить найбільшу хімкомпанію світу 

01.04.2021|15:01|interfax.com.ua 

Влада Китаю схвалила злиття двох найбільших хімічних підприємств країни - Sinochem Group Co. 

і China National Chemical Corp. (ChemChina), розраховуючи створити провідного глобального 

гравця у цій сфері. 

Sinochem і ChemChina об'єднаються в межах однієї холдингової компанії, фінансувати і 

контролювати яку буде держава, повідомила Sinochem. 

Угода, яка планувалася кілька років, має мінімізувати конкуренцію між двома компаніями і 

створити найбільший у світі хімічний конгломерат із річною виручкою в 1 трлн юанів ($153 

млрд). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3218436-xiaomi-investue-10-milardiv-v-elektromobili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3218436-xiaomi-investue-10-milardiv-v-elektromobili.html
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Рішення про таку структуру угоди було продиктовано бажанням Китаю уникнути розглядів 

американської влади, які спровокувала б чергова зміна власника швейцарської Syngenta AG, що 

належить Sinochem із 2017 року, пише The Wall Street Journal. 

Sinochem придбала Syngenta за $43 млрд, і ця угода стала найбільшим закордонним 

придбанням у корпоративній історії КНР. Для укладення цієї угоди Sinochem довелося отримати 

дозволи регуляторів більше ніж у 20 юрисдикціях. У 2016 році її схвалив Комітет з іноземних 

інвестицій США (CFIUS), і чергова зміна власника Syngenta могла б спровокувати нову перевірку 

з боку CFIUS. 

У Sinochem зазначають, що злиття з ChemChina дасть змогу компаніям заощадити на масштабі 

бізнесу, а також оптимізувати розподіл корпоративних ресурсів. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/734594.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Bloomberg: швидше за всіх після пандемії відновляться економіки США і Китаю 

05.04.2021|13:33| LB.ua 

У той же час, економіки таких країн, як Франція, Німеччина, Італія, Великобританія і Японія 

продовжать скорочуватися. 

Після пандемії коронавірусу швидше за всіх у світі відновляться економіки Сполучених Штатів 

Америки і Китаю. 

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Bloomberg. 

Прогнози експертів ґрунтуються на тому, що в США і Китаї спостерігаються швидкі темпи 

вакцинації, і уряди країн дотримуються жорсткої монетарної політики. 

Очікується, що в 2021 році почнеться відновлення економіки, проте деякі країни будуть 

відставати від лідерів постпандемічного світу. Прогнозується, що відновлення глобальної 

економіки буде відбуватися рекордними темпами, і її зростання складе рекордні за більш ніж 

50 років 6,9%. 

Головним двигуном відновлення стануть США, у той час як економіки таких країн, як Франція, 

Німеччина, Італія, Великобританія і Японія продовжать скорочуватися. Серед країн, що 

розвиваються попереду всіх буде Китай. 

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують, що пандемія коронавірусу 

закінчиться на початку 2022 року. Глава Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге 

вважає, що вірус продовжить своє поширення, однак необхідності у всіх обмеженнях вже не 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/734594.html
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буде. При цьому Клюге зазначив, що це ймовірний розвиток подій, але точний результат 

визначити поки не можна. 

Джерело: https://rus.lb.ua/world/2021/04/05/481593_bloomberg_bistree_posle.html  

________________________________________________________________________________ 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  

У Пекіні відкрилася 4-я сесія ВК НПКРК 13-го скликання 

04.03.2021|15:49| russian.people.com.cn 

Четверта сесія Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю / ВК 

НПКРК / 13-го скликання відкрилася в четвер у другій половині дня в Будинку народних зібрань 

в Пекіні. 

Сі Цзіньпін і інші партійні і державні керівники країни присутні на відкритті сесії. 

На засіданні, що відкриває сесію, був розглянутий і прийнятий порядок денний заходу, після 

чого голова ВК НПКРК Ван Ян почав виступати з доповіддю про роботу Бюро ВК НПКРК 13-го 

скликання.  

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2021/0304/c31521-9824816.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай є поборником глобальної справедливості і багатостороннього співробітництва – 

український експерт 

09.03.2021|08:14| russian.people.com.cn 

Київ, 8 березня (Синьхуа) – Тверда позиція КНР з міжнародних питань і допомога, надана 

китайською владою іншим країнам в рамках стримування пандемії коронавірусу нового типу 

(COVID-19), свідчать про те, що Китай є поборником глобальної справедливості і 

багатостороннього співробітництва. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Сіньхуа заявив науковий 

співробітник Інституту досліджень сучасного Китаю ім. Бориса Курца (при КНЕУ), член 

Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов, коментуючи заяви, зроблені членом 

Держради, міністром закордонних справ КНР Ван І на прес-конференції в Пекіні. 

Прес-конференція відбулася в неділю в рамках 4-ї сесії Всекитайських зборів народних 

представників 13-го скликання. Виступаючи перед журналістами, Ван І заявив, що китайський 

уряд твердо підтримує мультилатералізм і центральну роль ООН у міжнародних відносинах. Він 

також піддав критиці втручання у внутрішню політику держав. 

Особливу увагу на прес-конференції Ван І приділив боротьбі з COVID-19. Він повідомив, що після 

початку пандемії КНР провела наймасштабнішу гуманітарну операцію з моменту свого 

заснування в 1949 році. 

http://russian.people.com.cn/n3/2021/0304/c31521-9824816.html
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Д. Єфремов дав високу оцінку внеску китайської влади в глобальну боротьбу з пандемією. 

«Китай надав величезну, неоціненну допомогу. Поведінка Китаю в цей складний період 

говорить про нього як про відповідальне стейкхолдерів», – заявив експерт. 

Він підтримав протест Китаю проти «прищепного націоналізму» і політизації питання поставок 

вакцин від COVID-19, зазначивши, що імунізація повинна стати глобальним суспільним благом. 

Д. Єфремов вважає, що справедливий розподіл вакцин, за яке ратує КНР, і поставки цих 

препаратів бідним країнам на безоплатній основі дали б можливість швидко взяти пандемію 

під контроль і зменшити її негативні наслідки. «Світова спільнота не повинна упускати 

можливість продемонструвати прихильність гуманістичним ідеалам і згуртуватися для спільної 

боротьби з глобальним викликом. Швидше за все це не останній виклик для людства, тому, 

долаючи його, нам важливо виробити нові глобальні механізми протидії таким складним 

загрозам», – сказав експерт . 

Водночас він наголосив на важливості слів Ван І про те, що провідну роль у розвитку 

міжнародного співробітництва та вирішенні глобальних питань, як і раніше грає ООН, хоча ця 

організація і потребує реформування. 

Д. Єфремов погодився із закликом глави МЗС КНР перетворювати ООН, дотримуючись головних 

цілей і принципів її статуту і розширюючи залученість країн, що розвиваються в діяльність 

організації. 

Експерт додав, що ООН також потребує посилення механізмів імплементації своїх рішень, 

починаючи від санкцій і закінчуючи методами врегулювання активних військових конфліктів. 

«Вирішуючи такі актуальні питання, ООН могла б у багато разів підвищити свою 

результативність і ефективність», – упевнений Д. Єфремов. 

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2021/0309/c31519-9826687.html  

________________________________________________________________________________ 
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

Місячна гонка. Китай планує пілотовану місію до супутника на 2030 рік 

02.03.2021|18:38|НВ 

Китайське національне космічне управління (CNSA) розробить надважку ракету-носій, щоб 

здійснити у 2030 році пілотовану місію на Місяць. 

Апарат зможе перевозити до 100 тонн вантажу, пояснив колишній глава CNSA Луань Еньцзе. 

Хоча Луан Еньцзе не згадав офіційну назву нової ракети, китайські космічні експерти 

припустили, що це, швидше за все, буде ракета-носій Long March-9. 

За словами Луана, техніко-економічне обґрунтування нової ракети в основному завершено і 

виходить на фінальну стадію затвердження державою. 

«Ми зможемо відправити на Місяць корисний вантаж вагою 100 тонн», — пояснив він. 

«Державне схвалення нової ракети-носія великої вантажопідйомності, яким, швидше за все, 

буде Long March-9, розсіє туман для майбутніх пілотованих польотів на Місяць», — сказав 

пекінський космічний експерт, який попросив не називати його імені. 

Якщо Китай захоче запустити нову ракету великої вантажопідйомності приблизно до 2030 року, 

проєкт, ймовірно, отримає схвалення держави протягом наступних двох років, оскільки 

дослідницька робота над Long March-5 зайняла близько 10 років після затвердження. 

Експерт зазначив, що важка ракета-носій Long March-9 також може допомогти при будівництві 

місячної дослідницької бази, місячної поверхневій електростанції і майбутньої пілотованої місії 

на Марс. 

Інформаційне агентство Сіньхуа повідомляло ще в вересні 2018 року з посиланням на Лі Гопіна, 

директора департаменту системної інженерії CNSA, що довжина Long March-9 буде більше 90 

метрів. Ракета отримає центральний ступінь діаметром 10 метрів, і що запуск Long March-9 

очікується до 2028 року. 

Китайська академія технологій ракет-носіїв (CALT) відмовилася докладно розповідати про 

проєкт і не підтверджує, що він пов’язаний з розробкою Long March-9. Проте, Моу Ю, офіційний 

представник академії, повідомив ЗМІ, що протягом періоду 14-го п’ятирічного плану (2021−25) 

Китай продовжить просувати дослідження зі створення пілотованої ракети-носія нового 

покоління і ракети-носія великої вантажопідйомності. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/innovations/misyachna-missiya-kitayu-50145292.html  

________________________________________________________________________________ 
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У Китаї запрацює найбільший у світі планетарій 

03.03.2021|10:28| Укрінформ 

Влада китайського міста Шанхай заявила, що найбільший у світі планетарій розпочне свою 

роботу в тестовому режимі в червні. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа. 

Будівельна площа розташованого у новому районі Пудун планетарію перевищить 38 тис. кв. м. 

Очікується, що він стане найбільшим за площею в світі. 

Планетарій складається з головної будівлі та допоміжних приміщень - дослідного центру для 

молоді та двох громадських обсерваторій. Його виставкова площа становитиме 12,5 тис. кв. м. 

У ньому буде виставлено близько 70 метеоритів, у тому числі з Місяця, Марса і Вести, а також 

більше 120 колекцій артефактів, включаючи оригінальні роботи Ісаака Ньютона, Галілео Галілея, 

Йоганна Кеплера та інших майстрів. 

Щоб аудиторія могла отримати наукові знання з астрономії через взаємодію, в ньому 

використовуватимуться технології візуалізації даних, доповненої та віртуальної реальності, 

біометрії й штучного інтелекту. 

Як повідомляв Укрінформ, третю групу китайських супутників дистанційного зондування 

«Яогань-31» запущено у космос зі стартового майданчика космодрому Цзюцюань на північному 

заході Китаю. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3201057-u-kitai-zapracue-najbilsij-u-sviti-

planetarij.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Як буде виглядати елітний спортивний позашляховик Lotus 2023 року 

03.03.2021|23:55| Апостроф 

Власник бренду Lotus китайський виробник автомобілів Geely пообіцяв повернути британській 

компанії її колишню славу і готується в 2023 році представити розкішний спортивний 

позашляховик. 

Про це пише портал hotcars. 

У 2016 році ідея позашляховика Lotus була задумана як високопродуктивний бензиново-

електричний гібрид, але потім вирішили вийти на ринок розкішних електромобілів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3201057-u-kitai-zapracue-najbilsij-u-sviti-planetarij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3201057-u-kitai-zapracue-najbilsij-u-sviti-planetarij.html


 

22 

 

      

Позашляховик Lotus отримав внутрішню назву Lambda, спочатку повинен був вийти на ринок з 

гібридною трансмісією. Пізніше компанія відмовилася від цього плану. 

Lotus сподівається перевершити пропозиції позашляховиків конкуруючих брендів, перейшовши 

на повну електричну потужність. 

Новий позашляховик Lotus представлять з подвійним двигуном потужністю близько 600 к.с. 

Установка з двома двигунами, як і у Tesla Model X, буде використовувати електричну силову 

установку на кожній осі. Топова флагманська модель буде розвивати 760 к.с. 

Нещодавно Geely представила свою нову платформу SEA, яка і буде лежати в основі нового 

позашляховика Lotus. Платформа SEA та її акумуляторна батарея здатні переносити енергію, 

необхідну для руху транспортних засобів на відстань до 400 миль на одній зарядці. 

Джерело: https://apostrophe.ua/news/society/2021-03-03/kak-budet-vyiglyadet-elitnyiy-

sportivnyiy-vnedorojnik-lotus-2023-goda-foto-i-harakteristiki/224695  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Висока якість. Китайський апарат Tianwen-1 надіслав свої перші фото Марса 

04.03.2021|15:12| news.liga.net 

Китайський автоматичний апарат Tianwen-1 надіслав свої перші фото Марса, які були зроблені 

з орбіти червоної планети. Про це повідомляє прес-служба Китайського національного 

космічного управління (CNSA). 

Два чорно-білих зображень були зроблені камерою з високою роздільною здатністю, коли зонд 

перебував на висоті від 330 до 350 км над поверхнею Марса, передає CNSA. На фото 

(натискайте, щоб збільшити) чітко видно кратери, гірські хребти і дюни четвертій від Сонця 

планети. 

Як зазначається, кінцева мета місії Tianwen-1 - посадити в травні або червні марсохід на рівнину 

Утопія. Якщо ровер запрацює, то він стане шостим в історії людства і першим китайським 

працюючим марсоходом. П'ять попередніх були американськими, в тому числі той, хто в 

лютому свою місію Perseverance . 

23 липня 2020 року місія Tianwen-1  стартувала з Землі . 

10 лютого 2021-го китайська станція зробила 15-хвилинний маневр гальмування і  вийшла  на 

первинну еліптичну орбіту 400 х 180 000 км з нахилом 10 ° і періодом обертання 10 діб. КНР 

слідом за ОАЕ увійшла в невеликий клуб країн, які змогли відправити апарати на 

ареоцентріческую (марсіанську) орбіту.  

https://apostrophe.ua/news/society/2021-03-03/kak-budet-vyiglyadet-elitnyiy-sportivnyiy-vnedorojnik-lotus-2023-goda-foto-i-harakteristiki/224695
https://apostrophe.ua/news/society/2021-03-03/kak-budet-vyiglyadet-elitnyiy-sportivnyiy-vnedorojnik-lotus-2023-goda-foto-i-harakteristiki/224695
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Джерело: https://news.liga.net/world/news/vysokoe-razreshenie-kitayskiy-apparat-tianwen-1-

prislal-svoi-pervye-foto-marsa 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї створили м'якого робота, здатного працювати на дні Маріанської западини  

05.03.21|17:36| unian.ua 

Для створення робота інженери вирішили використовувати принцип будови риб, яких 

називають морськими слимаками. 

Китайські інженери розробили частково м'якого підводного робота, здатного працювати при 

високому тиску, зокрема й у Маріанській западині, де він набагато більший за атмосферний. 

Стаття про це опублікована в журналі Nature, пише N+1. 

Для створення робота інженери під керівництвом Тефена Лі з Чжецзянського університету 

вирішили використовувати принцип будови риб з сімейства ліпарових, яких ще називають 

морськими слимаками. Попри тиск, ці риби здатні занурюватися на великі глибини. Таку 

перевагу їм, можливо, забезпечує будову скелета — не до кінця окостенілого, що частково 

складається з хрящової тканини. Також череп цих риб має несуцільну будову і частково 

відкритий. 

Створеного робота наділили м'яким полімерним корпусом з двома бічними плавниками та 

хвостом. Уся електроніка в ньому ізольована від води всередині полімеру: мікроконтролер, 

акумулятор і підвищуючий перетворювач напруги. 

Робот рухається за допомогою плавників зі штучними м'язами, а електроніка не пошкоджується 

під тиском завдяки тому, що інженери розділили одну велику плату на плати менші за 

розміром, які менше схильні до впливу навантажень. 

Автори вже протестували робота у трьох середовищах. В озері на глибині від 8 до 70 м, у 

Південно-Китайському морі на глибині 3 224 м і на дні Маріанського жолоба на глибині 10 900 

м.  

В останньому випадку інженери не відпускали робота, а його актуатори працювали з меншою 

амплітудою руху. При цьому навіть на такій глибині робот зберіг працездатність. 

Джерело: https://www.unian.ua/science/m-yakiy-robot-kitayskiy-robot-vitrimav-tisk-na-dni-

marianskoji-zapadini-novini-11343890.html  

________________________________________________________________________________ 

https://news.liga.net/world/news/vysokoe-razreshenie-kitayskiy-apparat-tianwen-1-prislal-svoi-pervye-foto-marsa
https://news.liga.net/world/news/vysokoe-razreshenie-kitayskiy-apparat-tianwen-1-prislal-svoi-pervye-foto-marsa
https://www.unian.ua/science/m-yakiy-robot-kitayskiy-robot-vitrimav-tisk-na-dni-marianskoji-zapadini-novini-11343890.html
https://www.unian.ua/science/m-yakiy-robot-kitayskiy-robot-vitrimav-tisk-na-dni-marianskoji-zapadini-novini-11343890.html
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Гості з минулого. Китайський телескоп FAST виявив нові швидкі радіосплески 

09.03.2021|10:46|НВ 

За допомогою найбільшого в світі радіотелескопа вчені виявили три нових швидких 

радіовсплесков FRB, джерела яких перебували в інших частинах Всесвіту. 

Члени дослідницької команди Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії 

наук виявили три нових FRB, які були помічені сферичним радіотелескопом з пятісотметровою 

апертурою FAST. 

Автори статті стверджують, що нововиявлені FRB відбулися мільярди років тому, коли Всесвіт 

був ще молодий. 

Вчені також переконані, що виявлені недавно FRB разом з першим FRB, спійманим FAST у 2020 

році, підказують, що кожен день Землю може досягати до 120 тисяч FRB, які можуть бути 

виявлені. 

«Ми невпинно працюємо над обробкою даних і очікуємо нових відкриттів від FAST», — розповів 

провідний дослідник Ню Ченьхуей. 

FAST — це найбільший в світі одноапертурний радіотелескоп. Загальна площа його рефлектора 

еквівалентна площі 30 футбольних полів. Розташований в природно глибокій і круглій карстової 

западині в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю, радіотелескоп офіційно почав роботу 

11 січня 2020 року. 

Вчені припускають, що FRB потенційно можуть дати уявлення про широкий спектр 

астрофізичних проблем. Вони сподіваються, що за допомогою радіотелескопу FAST вони 

зможуть розкрити таємниче походження FRB. 

Швидкі радіосплески, або FRB, — це короткі, інтенсивні спалахи радіохвиль, які приходять 

далеко з-за меж нашої галактики. Ніхто не знає, що їх викликає, але вони не схожі ні на що з 

того, що ми спостерігали — і їх унікальність робить їх головною метою для виявлення вченими. 

Раніше НВ писав, що в 2019 році вчені описали відразу вісім повторюваних радіосигналів з 

глибокого космосу, які відомі як швидкі радіосплески (FRB). Сигнали були виявлені 

радіотелескопом Канадського експерименту з картування інтенсивності водню (CHIME). 

CHIME оптимізований для моніторингу дуже широкої смуги неба в більш низькому діапазоні 

частот, ніж радіотелескопи, такі як ASKAP або обсерваторія Паркс в Австралії, які також виявили 

FRB. 

На початку 2019 року лише один з подібних загадкових сигналів, FRB 121102, з’являвся 

неодноразово. У січні вчені повідомили про друге повторенні сигналу FRB 180814. Тепер же 

загальна кількість повторюваних FRB змінилося до 10. 
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Швидкі радіосплески, безумовно, викликають подив. Вони виявляються як піки в радіоданих, 

тривалістю всього кілька мілісекунд. Але за цей час вони можуть розряджати більше енергії, ніж 

500 мільйонів Сонць. Більшість FRB виявляються тільки один раз і не можуть бути передбачені, 

тому відстежити їх до їх джерела дуже складно. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/popscience/shvidki-radiospleski-50146443.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї пройшли перші в країні випробування високошвидкісних поїздів на ударостійкість 

09.03.2021|14:55|ЦТС 

В ході краш-тесту на пасивну безпеку зіткнулися два восьмивагонні поїзда вагою 462 тонни 

кожен. 

Китайський виробник поїздів CRRC Changchun Railway Vehicles Co, Ltd. завершив перші в країні 

випробування високошвидкісних поїздів на ударостійкість. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Sea News. 

Повідомляється, що в ході краш-тесту на пасивну безпеку зіткнулися два восьмивагонні поїзда 

вагою 462 тонни кожен. 

Рухомий потяг врізався в нерухомий склад на швидкості 36 км / ч. 

Відзначається, що тест дозволяє отримати такі дані, як поглинання енергії при несподіваному 

зіткненні для вивчення можливостей зниження шкоди і захисту безпеки пасажирів. 

Компанія планує продовжити дослідження аварійної стійкості і можливості застосування 

технологій, що застосовуються в прикордонних областях, для підвищення безпеки 

високошвидкісних поїздів.  

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/03/09/v_kitae_proshli_pervye_v_strane_ispytaniya_vysokoskorostn

ykh_poezdov_na_udaroprochnost_video_63693  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї запустили в космос ракету нового покоління 

12.03.2021|17:32| glavcom.ua  

https://nv.ua/ukr/techno/popscience/shvidki-radiospleski-50146443.html
https://cfts.org.ua/news/2021/03/09/v_kitae_proshli_pervye_v_strane_ispytaniya_vysokoskorostnykh_poezdov_na_udaroprochnost_video_63693
https://cfts.org.ua/news/2021/03/09/v_kitae_proshli_pervye_v_strane_ispytaniya_vysokoskorostnykh_poezdov_na_udaroprochnost_video_63693
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Загальна довжина триступеневої ракети-носія Чанчжен-7A становить 60,1 метра 

У п’ятницю, 12 березня, з космодрому Веньчан, розташованого в південнокитайській провінції 

Хайнань, була запущена ракета-носій Чанчжен-7A Y2. Ракета-носій нового типу повинна вивести 

на орбіту експериментальний супутник, повідомляють китайські ЗМІ. 

Даний супутник буде переважно використовуватися для проведення на орбіті випробувань 

нових технологій, включаючи моніторинг космічного середовища. 

Чанчжен-7A Y2 – модифікована версія ракети Чанчжен-7, вона являє собою нове покоління 

розроблених і побудованих Китаєм високоорбітальних ракет середнього розміру. Її 

вантажопідйомність становить не менше 7 тонн. 

Загальна довжина триступеневої ракети-носія Чанчжен-7A становить 60,1 метра, що на сім 

метрів більше, ніж Чанчжен-7, і тому вона здається тонкою і високою. 

«Для зниження ризику переломлення тонкої ракети вчені розробили інтелектуальні технології, 

які допомагають краще керувати ракетою при сильному вітрі на великих висотах, що дозволяє 

їй слідувати по оптимальній траєкторії після зльоту», – сказала Шень Дань, головний 

конструктор групи розробників Чанчжен-7А. 

При злітній масі 573 тонни нова ракета-носій має більшу вантажопідйомність, ніж попередні 

моделі. Основні ракети-носії Китаю, що є в експлуатації, можуть піднімати 5,5 тонн корисного 

навантаження на геосинхронну перехідну орбіту, а Чанчжен-7А здатна відправити на високу 

орбіту корисне навантаження вагою не менше 7 тонн. 

«Для ракети Чанчжен-7А використовується екологічно чисте паливо, що складається з рідкого 

кисню й гасу. Її запуск знаменує собою модернізацію китайських ракет-носіїв середнього 

розміру», – зазначив заступник головного конструктора ракети Ма Чжунхуей. 

Раніше Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) 

запустило сервіс «Надішли своє ім'я на Марс». Ваші дані запишуть на флешку, яка відправиться 

до Червоної планети на борту корабля під час наступної експедиції в середині 2020-х років.  

Джерело: https://glavcom.ua/news/u-kitaji-zapustili-v-kosmos-raketu-novogo-pokolinnya-

742191.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Huawei стягуватиме роялті за використання її 5G-патентів 

18.03.2021|00:51|Укрінформ 

https://glavcom.ua/news/u-kitaji-zapustili-v-kosmos-raketu-novogo-pokolinnya-742191.html
https://glavcom.ua/news/u-kitaji-zapustili-v-kosmos-raketu-novogo-pokolinnya-742191.html
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Китайський технологічний гігант Huawei Technologies оголосив про стягнення роялті за 

використання своєї запатентованої технології 5G. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK. 

Таке рішення прийнято, щоб зробити інновації Huawei більш привабливими, попри 

американські санкції, під якими знаходиться компанія. 

Зазначається, що Huawei стягуватиме з виробників смартфонів «граничний розмір роялті за 

одиницю» - по 2 долари 50 центів за кожен смартфон, який може підключатися до мобільного 

зв'язку 5G. 

Компанія подала найбільше число заявок на реєстрацію міжнародних патентів у цій галузі. У 

Huawei заявляють, що її технології використовуються в усіх телефонах з підтримкою 5G і розмір 

роялті відносно невисокий у порівнянні з конкурентами. 

Голова юридичного департаменту Huawei Technologies Сун Люпін повідомив, що вони 

дозволяють компаніям, в тому числі й тим, які знаходяться в США, користуватися її патентами 

відповідно до зобов'язань компанії, що володіє багатьма патентами у сфері 5G. 

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Apple подала патентну заявку на проєкт 

«розумне кільце», яке можна буде використовувати з додатками доповненої реальності (AR), 

віртуальної реальності (VR) і змішаної реальності (MR). 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3210319-huawei-staguvatime-roalti-za-

vikoristanna-ii-5gpatentiv.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї археологи знайшли частину золотої маски, якій близько 3 000 років 

22.03.2021|16:44|Укрінформ 

Китайські археологи виявили у південно-західній провінції Сичуань частину золотої маски, якій 

близько трьох тисяч років. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN. 

За даними Національного управління культурної спадщини Китаю, решта церемоніальної маски 

важить близько 280 грамів і зроблена на 84% із золота. 

Частина маски була лише одним з пів тисячі артефактів, що були знайдені на території 7,4 кв. 

кілометра поблизу провінційної столиці Ченгду. Археологи також виявили артефакти зі слонової 

кістки, нефриту та кісток. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3210319-huawei-staguvatime-roalti-za-vikoristanna-ii-5gpatentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3210319-huawei-staguvatime-roalti-za-vikoristanna-ii-5gpatentiv.html
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Експерти зауважують, що в цьому районі до 316 року до нашої ери розташовувалося 

королівство. 

Загалом у Санксінзі з початку розкопок у 1920 році археологи вже знайшли понад 50 тисяч 

стародавніх артефактів. Самі ж розкопки розпочалися після того, як один із фермерів випадково 

знайшов декілька реліквій. 

Як повідомляв Укрінформ, американець Меттью Басак з міста Саванна знайшов зуб акули виду 

мегалодон, яка вимерла близько трьох мільйонів років тому. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3213029-u-kitai-arheologi-znajsli-castinu-

zolotoi-maski-akij-blizko-3-000-rokiv.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Китай відкриє доступ для науковців до найбільшого в світі радіотелескопу (відео) 

31.03.21|13:24| УНІАН 

Заявки від іноземних науковців китайці ретельно аналізуватимуть. 

Китай відсьогодні, 31 березня, відкриває доступ для науковців з усього світу до найбільшого 

радіотелескопу FAST. 

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 

FAST, або ще його називають небесним оком Китаю, розташований у горах провінції Гуйчжоу. 

Діаметр чаші телескопа - 500 метрів. Пристрій допоможе вивчати формування та еволюцію 

галактик. 

Заявки від іноземних науковців китайці ретельно аналізуватимуть. Тим, кому погодять допуск, 

дозволять почати роботу у серпні. 

Чи братиме обсерваторія плату за користування своїм телескопом, наразі не уточнюють. 

Радіотелескоп FAST 

Радіотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) у провінції Ґуйчжоу є 

найбiльшим у свiтi. Будiвництво завершено у вереснi 2016 року. Вартість проєкту складає 185 

мільйонів доларів США. 

З 2016 року телескоп працював у тестовому режимі, а повністю в експлуатацію його ввели на 

початку 2020 року. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3213029-u-kitai-arheologi-znajsli-castinu-zolotoi-maski-akij-blizko-3-000-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3213029-u-kitai-arheologi-znajsli-castinu-zolotoi-maski-akij-blizko-3-000-rokiv.html
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Джерело: https://www.unian.ua/science/doslidzhennya-kosmosu-kitay-vidkriye-dostup-dlya-

naukovciv-do-naybilshogo-v-sviti-radioteleskopu-novini-11372215.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Запас ходу більший ніж у Tesla: китайці показали новий електромобіль  

01.04.2021|12:00| glavcom.ua 

Китайська Geely продемонструвала електромобіль, який зможе проїжджати на одній зарядці 

700 кілометрів  

Китайська Geely підготувала чергову новинку — електричний універсал Zeekr 001. Про новинки 

поки що майже нічого не відомо. Всі деталі китайці обіцяють розкрити 15 квітня 2021 під час 

світового дебюту автомобіля. Zeekr 001 На даний момент ми лише знаємо, що на одному заряді 

батареї Zeekr 001 зможе проіжджати 700 кілометрів- більше, ніж будь-яка модель Tesla. A до 

«сотні» новинка розганятиметься приблизно за 4 секунди. Zeekr 001 

Проте Zeekr O01-це не единий електромобіль, який обіцяє перевершити Tesla за запасом ходу. 

У квітні також дебютує люксовий електричний седан Mercedes EQS, який зможе проїжджати на 

одній зарядці 770 кілометрів. Детально про новинку від Mercedes «Главком.Техно» розповідав 

у матеріалі за цим посиланням. Не менш гідного конкурента Tesla нещодавно також 

презентувала Kia. Корейська компанія показала електричний кросовер EV6. На одній зарядці він 

здатен проїжджати більше 500 кілометрів. А поповнити батарею на 80% можна менш ніж за 20 

хвилин.  

Джерело: https://glavcom.ua/techno/auto/zapas-hodu-bilshiy-nizh-u-tesla-kitayci-pokazali-noviy-

elektromobil-746801.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський концерн Great Wall запускає перший водневий автомобіль 

02.04.2021|12:00| glavcom.ua 

До 2025 року Great Wall має намір стати однією з найбільших водневих компаній Китаю  

Найбільший в Китаї виробник позашляховиків Great Wall Motor запланував у 2021 році 

запустити у виробництво свій перший водневий кросовер. Компанія також розраховує 

https://www.unian.ua/science/doslidzhennya-kosmosu-kitay-vidkriye-dostup-dlya-naukovciv-do-naybilshogo-v-sviti-radioteleskopu-novini-11372215.html
https://www.unian.ua/science/doslidzhennya-kosmosu-kitay-vidkriye-dostup-dlya-naukovciv-do-naybilshogo-v-sviti-radioteleskopu-novini-11372215.html
https://glavcom.ua/techno/auto/zapas-hodu-bilshiy-nizh-u-tesla-kitayci-pokazali-noviy-elektromobil-746801.html
https://glavcom.ua/techno/auto/zapas-hodu-bilshiy-nizh-u-tesla-kitayci-pokazali-noviy-elektromobil-746801.html
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випустити ще ряд моделей на водневих паливних елементах до зимових Олімпійських ігор, які 

повинні відбутися в Китаї наступного року, - повідомляють Elektrovesti.  

За останні п'ять років автогігант Great Wall Motor iнвестував 2 млрд юанів ($305 млн) в розробку 

водневих технологій, які можуть використовуватися в автомобільних транспортних засобах, а 

також в морських і залізничних перевезеннях. Як сказав засновник компанії Вей Цзяньцзюнь, 

вони інвестують в водень протягом трьох років ще 3 млрд юанів. плануючи стати к 2025 року 

однією з найбільших водневих компаній КНР.  

У листопаді 2020 року китайська влада опублікували 15-pічний план по великомасштабному 

впровадженню транспортних засобів на нових джерелах енергії. Було заявлено, що Китай 

зосередиться на побудові ланцюжків поставок паливних елементів і розробці вантажівок і 

автобусів, що працюють на водні. Голова КНP Сi Цзіньпін встановив 2030 рік, як крайній термін 

для активного використання двигунів внутрішнього згоряння: через десять років на дорогах 

Китаю має бути не менше 1 млн водневих автомобілів. 

Джерело: https://glavcom.ua/new_energy/news/kitayskiy-koncern-great-wall-zapuskaje-pershiy-

vodneviy-avtomobil-746815.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські дослідники сенсаційно спростували квантову перевагу Google. Спойлер — допомогли 

геймерські відеокарти 

06.04.2021|20:02| НВ 

Учені з Інституту теоретичної фізики в Пекіні провели експеримент, який доводить, що Google 

так і не досягла квантової переваги. 

Йдеться про спростування знаменитого експерименту 2019 року. Тоді Google нібито 

продемонструвала квантову перевагу. Квантовий комп’ютер Google Sycamore витратив 3 

хвилини і 20 секунд на рішення задачі, яка не може бути вирішена на суперкомп’ютері IBM і за 

10 тис. років, заявили в компанії. 

Тепер же китайські вчені стверджують, що Google дещо перебільшила свої квантові досягнення. 

Вони запевняють, що ту саму задачу вдалося успішно вирішити в прийнятні терміни і без жодних 

квантових обчислень. А отже, у Google немає квантової переваги. 

Нема жодної квантової переваги 

Перші сумніви в тому, що Google дійсно змогла продемонструвати довгоочікуване досягнення 

в сфері квантових обчислень, були озвучені ще два роки тому. 

https://glavcom.ua/new_energy/news/kitayskiy-koncern-great-wall-zapuskaje-pershiy-vodneviy-avtomobil-746815.html
https://glavcom.ua/new_energy/news/kitayskiy-koncern-great-wall-zapuskaje-pershiy-vodneviy-avtomobil-746815.html


 

31 

 

      

Так, представники компанії IBM заявили, що змінений алгоритм обчислень дозволив би 

суперкомп’ютеру Summit вирішити ту саму задачу всього за 2,5 дня. 

Це відчутно довше, ніж ті 200 секунд, що знадобилися Google Sycamore. Однак це значно 

менше, ніж ті 10 тис. років, про які говорили в Google. 

Проте заява IBM залишилася без уваги, оскільки компанія так і не здійснила експеримент, який 

би його підтвердив. 

А ось тепер дослідники з Інституту теоретичної фізики при Китайській академії наук провели 

експеримент, який наочно спростовує квантову перевагу Google. 

Вони вирішили ту саму задачу за п’ять днів, використовуючи обчислювальні спроможності 60 

відеокарт компанії NVIDIA. 

Дослідники вважають: їх результати показують, що важлива не тільки обчислювальна 

потужність, а й уміння нею користуватися. 

Що таке квантова перевага? 

Під квантовою перевагою розуміють досягнення моменту, коли квантовий комп’ютер зможе 

швидко вирішувати завдання, на вирішення яких класичним комп’ютерам знадобляться роки. 

За заявою Google, саме це й сталося в жовтні 2019 року. 

Компанія створила Sycamore — перший програмований квантовий процесор, який може 

досягати квантового стану 53 кубітів. 

Кубітом називається мінімальна одиниця інформації у квантових комп’ютерах, яка може 

перебувати в кількох станах простору-часу водночас. Це і є ключова відмінність квантових 

комп’ютерів від звичайних — ті в якості одиниці інформації використовують біти, здатні в один 

момент часу означати тільки 0 або 1. 

«Надзадачею» було вибрано «доказ випадковості чисел, які створені генератором випадкових 

чисел». 

У Google вказували на те, що Sycamore впорався із завданням за 200 сек, а це доводило, на 

думку співробітників компанії, що квантову перевагу досягнуто. 

Робочі квантові комп’ютери мають здійснити революцію абсолютно у всіх сферах життя. 

Вважається, що першою сферою їх застосування стане хімія: створивши алгоритм, який 

дозволить аналізувати неймовірну кількість різних речовин і їх властивостей, квантовий 

комп’ютер допоможе вченим розробити найміцніші, легкі, безпечні та ефективні матеріали. 

Далі квантовим комп’ютерам пророкують революційну роль в генетиці, астрономії і, звісно ж, 

криптографії. Вірогідніше за все, алгоритми шифрування, створені квантовими комп’ютерами, 

цілком будуть безпечними. 
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Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/innovations/kvantova-perevaga-google-50152323.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай зібрався будувати п'ятий космодром 

08.04.2021|09:24| УНІАН 

Новий космодром повинен буде здійснювати до 100 запусків ракет на рік. 

У Китаї, в повіті Сяншань Східної провінції Чжецзян, планується побудувати п'ятий в країні 

космодром. 

Тендер на будівництво стартового майданчика космодрому виграла інженерна компанія 

провінції, повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на сайт провінційної зони вільної торгівлі 

Нінбо. 

Тендер включає також зведення командного центру та складально-випробувального 

комплексу. У 2021-2025 роки Нінбо інвестує в проєкт 20 млрд юанів ($3 млрд). Космодром 

повинен буде здійснювати до 100 запусків ракет на рік. 

Космодроми в Китаї 

Зараз в Китаї чотири космодроми - Цзюцюань, Січан, Тайюань і Веньчан. Три з них розташовані 

на материковій частині, Веньчан - на острові Хайнань. 

У 2020 році Китай здійснив 39 космічних програм. Цього року країна планує 40 пусків. 

Джерело: https://www.unian.ua/world/kitay-kitay-zibravsya-buduvati-p-yatiy-kosmodrom-novini-

svitu-11380717.html  

________________________________________________________________________________ 
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СУСПІЛЬСТВО 

КНР опублікувала нові стандарти вивчення китайської мови 

02.04.2021|13:37| russian.people.com.cn 

2 квітня, «Женьмінь жибао» онлайн - Днями Міністерство освіти КНР і Державний комітет Китаю 

по роботі в області мови і писемності опублікували «Міжнародні стандарти рівнів вивчення 

китайської мови» (нижче «Стандарти»).  

Державний комітет Китаю по роботі в області мови і писемності вперше всебічно описав 

нормативні стандарти для оцінки мовних здібностей і рівня тих, хто вивчає китайську мову. Нові 

«Стандарти» вступлять чинності 1 липня 2021 року.  

Згідно «Стандартів», рівні по вивченню будуть поділятися на три категорії: початківець, середній 

і просунутий, які включають в цілому дев'ять різних рівнів. «Чотиривимірний еталон» 

заснований на перевірці складів, ієрогліфів, словникового запасу і граматики, а три параметра 

оцінки формуються на базі мовних комунікативних здібностей, розмовних тем і кількісних 

покажчиків мови. Рівень іноземців, які вивчають китайську мову, буде визначатися за 

допомогою перевірки навичок аудіювання, говоріння, читання, письма та перекладу. 

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2021/0402/c31521-9835434.html  

________________________________________________________________________________ 
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КОРОНАВІРУС 

Китай має намір до червня прищепити від коронавірусу 40% населення 

01.03.2021|19:35| Інтерфакс-Україна 

Влада Китаю планує вакцинувати майже половину населення країни від COVID-19 до літа, 

повідомляє в понеділок агентство Associated Press з посиланням на експертів китайської служби 

охорони здоров'я. 

Провідний експерт Чжун Наньшань оголосив, що мета - прищепити 40% жителів країни до 

червня 2021 року. 

За його словами, Китай порівняно з іншими країнами досить повільно проводить вакцинацію. 

Він зазначив, що на цей час щеплено біля 3,56% населення країни, що налічує 1,4 млрд людей. 

У Китаї схвалено вже кілька препаратів місцевого виробництва від коронавірусу. Серед них - 

вакцина проти коронавірусу COVID-19 компанії Sinovac. Китай також поставляє свої вакцини в 

інші країни світу. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/727227.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай готовий до міжнародної співпраці щодо вакцин від коронавірусу і проти політизації 

проблеми - глава МЗС КНР 

07.03.2021|11:19| interfax.com.ua 

Китай виступає за рівноправність у сфері розподілу вакцин від коронавірусу і готовий надавати 

допомогу всім державам, заявив міністр закордонних справ КНР Ван І. 

«Ми сподіваємося, що всі країни, які мають відповідні можливості, докладуть зусиль до того, 

щоб вакцини стали доступними для тих країн, які їх потребують», – сказав дипломат на прес-

конференції в рамках сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП). 

Передусім допомоги потребують країни, що розвиваються, зазначив Ван І. 

Зі свого боку, Китай робить все можливе, щоб надавати допомогу у вакцинації населення різних 

країн. За його словами, КНР безкоштовно надала допомогу 69 державам світу, миротворчим 

силам ООН і готова обговорювати з Міжнародним олімпійським комітетом надання препаратів 

для вакцинації спортсменів-учасників Олімпіади. 

Ван І зазначив, що Пекін також готовий обговорювати з іншими країнами питання взаємного 

визнання вакцинації. 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/727227.html
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Він наголосив, що Китай рішуче виступає проти політизації проблем з вакцинами і «вакцинної 

дипломатії». 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/728692.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай ввів сертифікати вакцинації для поїздок за кордон 

09.03.2021|11:48| Укрінформ 

Китай запустив цифровий сертифікат щеплення від COVID-19 для своїх громадян, які планують 

поїздки за кордон. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters. 

За даними Департаменту консульських справ при міністерстві закордонних справ Китаю, 

сертифікат міститиме детальну інформацію про щеплення від COVID-19 та результати тестів на 

коронавірус. 

Глава МЗС КНР Ван Ї заявив у неділю, що метою сертифіката є досягнення взаємної перевірки 

країнами інформації про тестування та вакцинацію задля сприяння безпечній та упорядкованої 

взаємодії людей. 

Наразі поки незрозуміло, з якими країнами Пекін веде перемовини щодо прийняття таких 

сертифікатів. 

Як пише агентство, Китай ще не оголосив про пом'якшення карантинних обмежень для людей, 

які прибувають до країни та вже провакциновані проти COVID-19. 

Зараз в Китаї діє правило, згідно з яким мандрівники, що прибувають до країни, повинні 

проходити обсервацію, оскільки не виключено, що ті, хто вже прищепився, все ще можуть бути 

заражені вірусом. 

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 9 березня зафіксували 117 750 984 випадки 

зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 2 612 186 летальних випадків, одужали 93 438 

095 осіб. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3204549-kitaj-vviv-sertifikati-vakcinacii-dla-

poizdok-za-kordon.html  

________________________________________________________________________________ 
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Китай розраховує вакцинувати 70-80% населення від Covid-19 до кінця 2021 або середини 2022 

року 

13.03.2021|15:03| interfax.com.ua 

Китай планує вакцинувати приблизно 70-80% населення від коронавірусу Covid-19 до кінця 

цього року або середині 2022 року, повідомляє Associated Press з посиланням на главу центру з 

контролю і профілактики захворювань у Китаї Гао Фу. 

«Ми сподіваємося, що Китай зможе стати лідером у забезпеченні колективного імунітету в 

світі», – сказав він в інтерв'ю каналу CGTN. 

За його словами, за допомогою чотирьох схвалених вакцин Китай вакцинує від 900 млн до 1 

млрд людей. 

Агентство зазначає, що до кінця лютого в Китаї застосували 52,5 млн доз вакцини для імунізації 

населення. Водночас Пекін продав за кордон приблизно в 10 разів більше доз, ніж використав 

у себе вдома. 

Наразі в Китаї проходять клінічні випробування ще 17 вакцин-кандидатів проти Covid-19. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/730045.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

КНР спростить правила в’їзду для щеплених китайською COVID-вакциною 

14.03.2021|17:31| ukrinform.ua 

Влада Китаю спростить правила в'їзду на свою територію для іноземців, які щепилися 

китайською вакциною проти коронавірусу. 

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті офісу уповноваженого МЗС 

Китаю у Гонконзі. 

Як зазначається, послаблення стосуються лише тих, хто отримав дві дози вакцини, виробленої 

в Китаї, або одну дозу, але не пізніше, ніж за 14 днів до подання заяви, а також має сертифікат 

про вакцинацію. Таким людям не треба буде надавати негативний тест на COVID-19 при в'їзді 

до Китаю. 

Також Китай розширив список претендентів на візи з гуманітарних обставин. Зокрема, іноземні 

члени родин китайських громадян КНР та постійних резидентів тепер можуть подати заяву на 

возз'єднання з родиною та догляд за родичами. 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/730045.html
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Як повідомлялося, наприкінці 2020 року Україна уклала угоду на постачання 1,9 млн доз 

вакцини виробництва Sinovac Biotech. 10 березня МОЗ повідомило про реєстрацію вакцини 

китайського виробника Sinovac Biotech «Короновак». Очікується, що перша поставка цієї 

вакцини складе 700 тис. доз. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3207948-knr-sprostit-pravila-vizdu-dla-seplenih-

kitajskou-covidvakcinou.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай схвалив COVID-вакцину з клітин хом’яка 

16.03.2021|13:57|Укрінформ 

Китай схвалив четверту вакцину проти коронавірусу для екстреного використання. 

Про це повідомляє видання Global Times, передає Укрінформ. 

Препарат, створений з використанням клітин яєчників китайського хом'ячка, розроблений 

групою китайських вчених на чолі з академіком Гао Фу, директором Китайських центрів з 

контролю і профілактики захворювань та Китайською академією наук. 

22 лютого узбецький законодавчий орган затвердив дозвіл на використання вакцини в 

надзвичайних ситуаціях в Узбекистані. Вакцина була схвалена до застосування 1 березня. В 

Узбекистані вакцина визнана однією з найбезпечніших та найефективніших у світі, зазначає 

видання. 

У заяві Китайської академії наук зазначається, що вакцина завершила фази I і II клінічних 

випробувань в жовтні 2020 року. Результати показали, що після повного щеплення в учасників 

не було серйозних побічних реакцій. Рівень нейтралізуючих антитіл, які продукуються 

вакциною, можна порівняти з рівнем інших рекомбінантних білкових вакцин і мРНК-вакцин, які 

використовуються в даний час в усьому світі, що відповідає передовим міжнародним 

стандартам, йдеться у повідомленні. 

Фаза III клінічних випробувань вакцини була запущена в Китаї, Узбекистані, Пакистані, Еквадорі 

та Індонезії в листопаді 2020 року, де була запланована вакцинація 29 тисяч учасників. 

У заяві йдеться, що фаза III клінічного дослідження проходить добре, особливо завдяки 

високому визнанню з боку Узбекистану, країни, де дослідження було вперше розпочато. 

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 120 773 904 випадки коронавірусу, 

зокрема 2 672 204 летальні, 97 418 471 особа одужала.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3207948-knr-sprostit-pravila-vizdu-dla-seplenih-kitajskou-covidvakcinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3207948-knr-sprostit-pravila-vizdu-dla-seplenih-kitajskou-covidvakcinou.html
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Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3209061-kitaj-shvaliv-covidvakcinu-z-klitin-

homaka.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай нарощує темпи вакцинації населення і розглядає можливі послаблення візової політики 

22.03.2021|08:54|Інтерфакс-Україна 

Китай за тиждень вводить населенню близько 10 млн доз вакцин від COVID-19, а також вивчає 

можливості полегшення процедури видачі в'їзних віз для імунізованих громадян деяких країн у 

залежності від рівня поширення там інфекції, повідомили китайські чиновники журналістам. 

Станом на минулу суботу в країні жителям було введено понад 74,9 млн доз вакцин від 

коронавірусу. На 14 березня ця цифра становила 64,9 млн, повідомив на брифінгу представник 

Держкомітету охорони здоров'я КНР Мі Фен. 

Китайські ЗМІ інформували раніше, що китайська влада має намір вакцинувати близько 40% 

населення до середини року. 

Як повідомили на брифінгу, понад 70 млн доз китайського препарату Sinovac Biotech були 

введені в усьому світі. 

У Пекіні розглядають питання про диференційовану політику видачі віз і контролю за кількістю 

людей, прибулих у Китай, виходячи з прогресу в сфері вакцинації і ситуації з COVID-19 у різних 

країнах. 

Проте, як сказав заступник директора Китайського центру з контролю і профілактики 

захворювань Фен Цзицзянь, «ми поки не звільняємо вакцинованих людей від тестування і 

ізоляційних заходів». Він зазначив, що Китай буде враховувати міжнародний прогрес у розробці 

«вакцинних паспортів» і може скоригувати політику після того, як внутрішнє населення досягне 

високого рівня імунізації. 

Річне виробництво вакцин у Китаї може повністю задовольнити потреби всієї країни, заявив 

офіційний представник міністерства промисловості і інформаційних технологій Мао Цзюньфен. 

За його словами, поставки матеріалів для виробництва вакцин і вакцинації, включно зі скляними 

флаконами і шприцами, «відносно стабільні». 

У Китаї для широкого застосування регулятором раніше вже були схвалені чотири місцеві 

вакцини компаній Sinovac, CanSino Biologics і двох підрозділів Китайської національної 

фармацевтичної групи Sinopharm. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3209061-kitaj-shvaliv-covidvakcinu-z-klitin-homaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3209061-kitaj-shvaliv-covidvakcinu-z-klitin-homaka.html
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П'ятий препарат, розроблений Інститутом мікробіології Китайської академії наук, був ухвалений 

для екстреного використання минулого тижня. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/731830.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї хочуть робити щеплення від коронавірусу дітям c трьох років. Цю вакцину замовила 

Україна 

23.03.2021|11:14|Ліга.Новости 

Китайська компанія Sinovac, посилаючись на попередні дані клінічних досліджень, стверджує: її 

вакцина CoronaVac від хвороби COVID-19 безпечна для дітей у віці від трьох до 17 років. 

Документи передані регулятору КНР, пише AP. 

За даними джерела, клінічні випробування за участю понад 550 дітей показали, що вакцина 

«викликає імунну відповідь». 

Говорячи про небажані явища після уколу, медичний директор Sinovac Ганг Цзен заявив, що у 

двох дітей (трьох і шести років) піднялася температура, а у решти «спостерігалися легкі 

симптоми». 

На 23 березня в світі введено більше 70 млн доз вакцини від Sinovac. 

Вчені на Заході і в більшості інших країн вважають за краще чекати публікації докладних звітів 

про випробування препаратів, перш ніж робити висновки. У деяких країнах (Росія, Китай, Куба, 

Іран і т.д.) або відсутня практика публікувати результати досліджень в авторитетних 

міжнародних виданнях, або поява таких публікацій затримується, що (в проміжок до появи 

звіту) часом викликає недовіру до заявлених результатів. 

ДОВІДКА. Sinovac (КНР) і інститут Бутантан (Бразилія) почали розробку цільновіріонні вакцини 

проти COVID-19 ще 28 січня 2020 р. SARS-CoV-2 «розмножували» в культурах клітин Vero і 

збирали, після чого «вбивали» його β-пропіолактоном і очищали. Вакцину адсорбувати на Al 

(OH) 3 (ад'ювант для посилення імунної відповіді). 

Діти переносять COVID-19 зазвичай дуже легко і значно рідше дорослих отримують важкий 

перебіг хвороби. Вони, однак, також схильні до ризику заразитися і можуть поширювати вірус: 

через це, вважають вчені, пандемія не закінчиться, якщо не прищепити всіх. 

Схвалені на Заході вакцини дозволено використовувати не раніше, ніж з 16 років (Pfizer-

BioNTech) – через відсутність випробувань на більш молодших. Pfizer вивчає дію препарату у 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/731830.html
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віці 12-16 років, Moderna – від 12 років (минулого тижня оголошено про нове дослідження у 

дітей молодше 12-ти). 

Джерело: https://news.liga.net/world/news/sinovac-podala-dokumenty-na-razreshenie-privivat-ot-

koronavirusa-detey-c-treh-let 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Достатньо інгаляції. У Китаї створили вакцину, яку не потрібно колоти 

23.03.2021|18:03|НВ 

Китайське управління з лікарських засобів схвалило для клінічних випробувань інгаляційну 

вакцину від COVID-19, розроблену фірмою CanSino Biologics. 

Цей крок був зроблений після того, як Національне управління медичних продуктів дало 

умовний дозвіл на вакцину, дозволивши її публічне використання. 

В даний час в Китаї є п’ять вакцин проти коронавірусу, які були умовно схвалені ринком або 

дозволені для використання в екстрених випадках, але жодна з них ще не вводилася шляхом 

інгаляції. 

CanSino повідомила в своїй останній документації на Гонконгській фондовій біржі, що вакцина 

для інгаляцій була спільно розроблена компанією і Пекінським інститутом біотехнології, 

додавши, що їх заявка на клінічні випробування отримала зелене світло в понеділок. Але вчені 

попередили, що безпека і ефективність вакцини «підлягають підтвердженню» в ході 

випробувань. 

Крім того, національний інститут фармакології та безпеки харчування Угорщини видав дозвіл на 

застосування однокомпонентної вакцини від коронавірусу розробки китайської компанії 

CanSino. До цього вакцина була схвалена в Китаї, Пакистані та Мексиці. 

Станом на 20 березня Китай ввів 74,96 млн доз вакцини проти коронавірусу, згідно з даними 

нашого світу в даних, результат співпраці Оксфордського університету та благодійної 

організації. 

Посольства Китаю в деяких країнах, включаючи США, Австралію та Індію, випустили 

повідомлення, в яких йдеться про те, що країна буде відкривати заявки на отримання візи для 

відбору людей, які перенесли уколи китайського виробництва. 

Раніше НВ писав, що вакцина від коронавірусу розробки китайської фармкомпанії Sinovac 

безпечна для дітей у віці від 3 до 17 років, повідомив виробник з посиланням на попередні 

результати випробувань. 

https://news.liga.net/world/news/sinovac-podala-dokumenty-na-razreshenie-privivat-ot-koronavirusa-detey-c-treh-let
https://news.liga.net/world/news/sinovac-podala-dokumenty-na-razreshenie-privivat-ot-koronavirusa-detey-c-treh-let
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Медичний директор Sinovac Ганг Цзен заявив, що клінічні випробування за участю понад 550 

осіб показали, що вакцина викликає імунну відповідь на SARS-CoV-2. 

За його словами, після щеплення вакциною Sinovac у двох дітей 3 і 6 років піднялася 

температура. У решти спостерігалися легкі симптоми. 

У КНР схвалили застосування вакцини Sinovac для дорослих. Після отримання проміжних 

результатів дослідження серед дітей компанія представила дані китайським регулюючим 

органам. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/health/medicine/nova-vakcina-vid-covid-19-50149530.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

ВООЗ визнала ефективність китайських вакцин від коронавірусу Sinopharm і Sinovac 

01.04.21|09:28| unian.ua 

У ВООЗ допустили, що обидві вакцини можуть бути схвалені для використання в екстрених 

ситуаціях до кінця квітня. 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала ефективність вакцини від коронавірусу 

виробництва китайських фармацевтичних компаній Sinopharm і Sinovac.  

За попередніми даними клінічних досліджень, проведених в різних країнах, ефективність 

вакцини Sinopharm становить приблизно 79,34 %, а ефективність Sinovac коливається від 50,65 

до 83,5 %. Такого висновку в ВООЗ дійшли, вивчивши документи, надані виробниками 

препаратів минулого тижня. 

Глава експертної групи ВООЗ Алехандро Кравіото допустив, що обидві вакцини можуть бути 

схвалені для використання в екстрених ситуаціях до кінця квітня. 

Вакцина повинна показувати ефективність не менше 50% (бажано близько 70%) і бути 

безпечною для людей, і китайські препарати відповідають цим вимогам, підсумували у ВООЗ. 

Джерело: https://www.unian.ua/health/worldnews/vakcina-vid-koronavirusu-vooz-viznala-

efektivnist-vakcin-kitayskih-kompaniy-sinopharm-i-sinovac-ostanni-novini-11373235.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://nv.ua/ukr/health/medicine/nova-vakcina-vid-covid-19-50149530.html
https://www.unian.ua/health/worldnews/vakcina-vid-koronavirusu-vooz-viznala-efektivnist-vakcin-kitayskih-kompaniy-sinopharm-i-sinovac-ostanni-novini-11373235.html
https://www.unian.ua/health/worldnews/vakcina-vid-koronavirusu-vooz-viznala-efektivnist-vakcin-kitayskih-kompaniy-sinopharm-i-sinovac-ostanni-novini-11373235.html
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Китай вітає результати роботи інспекторів ВООЗ, які вивчали в Ухані джерела походження 

коронавірусу 

31.03.21|07:17| Інтерфакс-Україна 

Китай позитивно оцінює результати роботи інспекторів Всесвітньої організації охорони здоров'я 

(ВООЗ), викладені в опублікованій доповіді за підсумками вивчення джерел походження 

коронавірусу. 

«Китай високо цінує науковий, ретельний і професійний підхід китайських і іноземних експертів, 

які співпрацюють у сфері цих досліджень», - йдеться в поширеній заяві МЗС КНР. 

З 14 січня до 10 лютого 2021 року спільна експертна група китайських і міжнародних вчених з 

ВООЗ провела спільні дослідження в сфері визначення джерел походження коронавірусу в 

китайському місті Ухань, де він був вперше виявлений. 

«Китай надав необхідну допомогу для забезпечення роботи групи експертів в Ухані, що 

повністю відображає відкриту, прозору і відповідальну позицію Китаю», - наголошується в заяві. 

У ній наголошується: «Політизація питання про походження вірусу може тільки серйозно 

ускладнити глобальну співпрацю в цій галузі і підірвати глобальні зусилля з боротьби з 

пандемією, що призведе до ще більшої кількості людських жертв. Це суперечить прагненню 

міжнародної спільноти об'єднатися проти інфекції». 

У доповіді експертів дійшли висновку, що «версія про поширення вірусу в результаті інциденту 

в лабораторії була визнана вкрай малоймовірним варіантом». 

Швидше за все, COVID-19 потрапив до організму людини через посередника-носія, визначили 

вчені. Серед інших гіпотез, які в ВООЗ визнали можливими, але менш імовірними, виявилися 

пряме зоонозне поширення або зараження через заморожені продукти. 

Водночас, глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус у вівторок заявив, що вважає за потрібне більш 

ретельно вивчити дану версію. 

«Хоча команда фахівців дійшла висновку, що лабораторний витік - це найменш ймовірна 

гіпотеза, це вимагає подальшого розслідування з додатковими місіями, які будуть включати 

експертів, яких я готовий задіяти», - наводять європейські ЗМІ слова глави ВООЗ. 

Версію щодо походження COVID-19 з китайської лабораторії в Ухані озвучували, зокрема, в 

адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа. 

Так, колишній держсекретар США Майк Помпео у вівторок, після публікації доповіді ВООЗ, 

обвинуватив ВООЗ у співпраці з Пекіном. 
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«Доповідь ВООЗ - це повне неправди продовження кампанії Комуністичної партії Китаю і ВООЗ 

з дезінформації. Ось чому я у свій час рекомендував, щоб США покинули ВООЗ», - написав 

Помпео в Twitter. 

Він зазначив, що «Уханьський інститут вірусології залишається найбільш ймовірним джерелом 

поширення вірусу». 

За його словами, Гебреєсус «співпрацював з Сі Цзіньпіном, щоб у найскладніший момент 

приховати факт передачі вірусу від людини до людини».  

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/734146.htm  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайська Sinovac зможе щороку випускати 2 мільярди доз вакцини 

02.04.2021|13:09| ukrinform.ua 

Китайська компанія Sinovac Biotech зможе виготовляти вдвічі більше вакцини від коронавірусу 

та щорічно постачати на ринок близько 2 мільярдів доз препарату. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.  

Зазначається, що збільшення продуктивності стало можливим завдяки відкриттю в Китаї 

третього заводу, де можна виготовляти компоненти вакцини у великих кількостях. 

Зокрема, на третьому заводі розпочали культивування клітин, в яких буде вирощуватися 

коронавірус. Ця процедура, за словами представника компанії, може зайняти відносно багато 

часу. 

Як відомо, компанія Sinovac заявила про розповсюдження понад 200 млн доз своєї вакцини 

CoronaVac у всьому світі. Наразі введено понад 100 млн доз цього препарату. 

Компанія Sinovac Biotech була заснована у 1999 р. і наразі є світовим лідером у розробці і 

виробництві вакцин різних типів (гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий 

грип H1N1, ентеровіруси тощо). 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3220129-kitajska-sinovac-zmoze-vipuskati-2-

milardi-doz-vakcini-soricno.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/734146.htm
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3220129-kitajska-sinovac-zmoze-vipuskati-2-milardi-doz-vakcini-soricno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3220129-kitajska-sinovac-zmoze-vipuskati-2-milardi-doz-vakcini-soricno.html
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У Китаї за добу зафіксовано рекордне за два місяці зростання кількості інфікованих COVID-19 

05.04.2021|07:13| Інтерфакс-Україна 

За минулу добу в Китаї виявлено 32 нових випадки зараження коронавірусом, що є найвищим 

показником за останні два місяці, повідомив у понеділок Держкомітет охорони здоров'я КНР. 

З усіх нових інфікованих, 17 прибули з-за кордону, 15 заражених усередині країни виявлено в 

місті Жуйли, що межує з М'янмою, Лаосом і В'єтнамом південної провінції Юньнань, інформував 

комітет. 

Також наголошується, що нових смертельних випадків не зафіксовано. 

Про перших дев'яти виявлених хворих в Юньнані влада Китаю повідомила 31 березня. Всі вони 

були виявлені в Жуйли, який став епіцентром поширення інфекції на провінційному рівні. На 

сьогодні в провінції зафіксовано 51 випадок зараження COVID-19 - 48 внутрішніх і три ввізних. 

Уряд Жуйли увів домашній карантин для всіх міських жителів, припинено роботу низки 

підприємств, посилено контроль над нелегальним перетином кордону Китаю. 

Всього в Китаї за час пандемії зафіксовано 90 тис. 305 заражених, 4 тис. 636 випадків летального 

результату і 85 тис. 431 одужав. Ще 238 хворих продовжують лікування у лікарнях.  

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/735222.html 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

У вільній економічній зоні Китаю створять торговий павільйон для української агропродукції 

28.02.2021|08:00|AgroPortal 

ТОВ «Агрогруп Україна» разом із компанією Tianjin Mingxi Technology Co., Ltd, відкрило спільне 

підприємство Tianjin Mingxi AGROUA International Economy and Trade Co., Ltd у вільній 

економічній зоні Тяньцзінь. 

Про це розповів керівник ТОВ «Агрогруп Україна» Микола Жеревчук, йдеться у повідомленні 

Аграрного союзу України. 

«Для розширення економічного та технологічного обміну між Китаєм та Україною ТОВ 

«Агрогруп Україна» подаватиме заявку на створення «Українського Національного Торгового 

Павільйону» в Чендунській міжнародній залізничній зоні вільної торгівлі. Це дозволить 

рекламувати та реалізовувати широкому колу китайських компаній і споживачів високоякісну 

українську екологічну сільськогосподарську продукцію, органічну їжу та інші продукти», — 

йдеться у повідомленні. 

Крім того, однією з цілей компанії є створення або використання співпраці з логістичною 

компанією міжнародного контейнерного термінала в Україні, що дозволить відкрити 

перманентний канал доставок сільськогосподарських товарів Китай-Україна-Китай. Щодо цього 

питання вже проведено переговори та досягнуті розуміння взаємної співпраці. 

Даний проєкт дозволить зміцнити співробітництво між державними органами, які формують 

державну аграрну політику України та Китаю, та створити постійно діючий виставковий 

«Український Національний Торговий Павільйон», в якому українські підприємства та фермери 

зможуть пропонувати та реалізовувати свою продукцію. 

«Співпраця ГС «АСУ» в особі ТОВ «Агрогруп Україна» з китайськими партнерами має відбуватися 

під егідою та у тісній співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України та 

Посольства України в Китаї, оскільки «Український Національний Торговий Павільйон» буде 

створений виключно для популяризації вітчизняних виробників сільськогосподарської 

продукції та продуктів харчування, насамперед представлених членами нашої спілки. 

Ми плануємо організувати постійні залізничні перевезення такої продукції з України в Ченду. 

Попередні домовленості з китайськими партнерами передбачають постачання української 

продукції в обсязі 10-30 тис. тонн щорічно. Для реалізації даного проєкту ми плануємо створити 

відповідну інфраструктуру як в Україні, так і в Китаї», — додав Микола Жеревчук.  
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Джерело: http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/v-svobodnoi-ekonomicheskoi-zone-kitaya-

sozdadut-torgovyi-pavilon-dlya-ukrainskoi-agroproduktsii/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Херсонська область України презентувала китайському бізнесу свій інвестиційний потенціал 

04.03.2021|08:16| russian.people.com.cn 

У вівторок в місті Херсон на півдні України перший заступник голови Херсонської обласної 

держадміністрації / ОДА / Дмитро Бутрій презентував китайському бізнесу інвестиційний 

потенціал області в сфері сільського господарства. Про це повідомила прес-служба Херсонської 

ОДА на своєму офіційному сайті. 

Від китайської сторони в заході взяли участь представник Китайської асоціації малих і середніх 

підприємств в Україні Ван Пен і глава Центру по просуванню інвестицій і торгівлі «Пояс і шлях» 

в Україні Гуань Сяньмей. Також за допомогою відеозв'язку з презентацією ознайомилися 

китайські підприємці та науковці-аграрії. 

Д. Бутрій в своєму виступі зазначив, що Херсонська область завжди готова співпрацювати з 

інвесторами, а керівництво регіону - супроводжувати інвестиційні проєкти на всіх етапах їх 

реалізації. 

В.о. директора Департаменту розвитку сільського господарства і зрошення Херсонської ОДА 

Маргарита Степанова також вказала на те, що Херсонська область є одним з лідерів України за 

обсягом виробництва овочів і фруктів. Завдяки цьому, регіон має величезний потенціал в 

області розвитку переробної промисловості. 

Представники китайського бізнесу, в свою чергу, висловили зацікавленість у співпраці з 

Херсонською областю в аграрній сфері. Ван Пен заявив про те, що, об'єднавши свої ресурси і 

можливості, сторони зможуть досягти значних результатів. 

За даними Херсонської ОДА, в 2020 році товарообіг між областю і Китаєм досяг 43,5 млн доларів 

США. Підприємства регіону поставили на китайський ринок товарів на 4,4 млн доларів США, що 

на 38,1 відс. більше в порівнянні з 2019 роком. Основними статтями експорту були жири і масла 

тваринного і рослинного походження.  

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2021/0304/c31519-9824363.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/v-svobodnoi-ekonomicheskoi-zone-kitaya-sozdadut-torgovyi-pavilon-dlya-ukrainskoi-agroproduktsii/
http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/v-svobodnoi-ekonomicheskoi-zone-kitaya-sozdadut-torgovyi-pavilon-dlya-ukrainskoi-agroproduktsii/
http://russian.people.com.cn/n3/2021/0304/c31519-9824363.html
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Смарт-Холдинг і китайська CRCC обговорюють спільні проєкти на базі портових активів групи 

04.03.2021|16:41| Апостроф 

Пpомислово-инвeстиційна гpупа SmartHolding і China Railway ConstructionCorporationLtd (Китай) 

пpодовжують пepeмовини відносно можливостей peалізації спільних інфpастpуктуpних 

пpоєктів на базі поpтових активів, що належать Гpуппe «Смарт-Холдинг». 

Про це повідомив радник гeнepального диpeктоpа ТОВ «СМАPТ-ХОЛДИНГ» Павло 

Константинов. 

Він нагадав, що китайська стоpона зацікавлена пpоєктом pазвитку індустpіального паpку на базі 

логістичного хаба, яким керує компанія «Наваль-паpк» (гpупа Smart Holding) в Миколаєві, а 

такoж пpоєктом pазвитку поpта «Очаків», включаючи днопоглиблення і побудову нової 

інфpастpуктуpи. 

Деталі на мові оригіналу можна знайти за посиланням внизу. 

Джерело: https://apostrophe.ua/news/business/2021-03-04/smartholding-i-kitajskaya-crcc-

obsuzhdayut-sovmestnye-proekty-na-baze-portovyh-aktivov-gruppy/224769 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Остаточна ефективність китайської вакцини CoronaVac становить 83,5% - «Лекхім» 

04.03.2021|17:37| interfax.com.ua 

Група фармкомпаній «Лекхім» (Київ), яка виступає як уповноважений представник китайської 

компанії Sinovac Biotech в Україні, повідомила про успішне завершення третьої фази клінічних 

випробувань вакцини CoronaVac у Туреччині. 

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у «Лекхімі», остаточна ефективність вакцини 

становить 83,5%. При цьому уточнили, що у випробуваннях вакцини у Туреччині взяли участь 

понад 10 тис. осіб. 

«Вакцина запобігла важким формам перебігу захворювання та госпіталізації у 100% випадків», 

- уточнює компанія. 

Як повідомлялося, держпідприємство «Медичні закупівлі України» (МЗУ) звернулося до 

Міністерства охорони здоров'я із запитом про статус реєстрації вакцини від COVID-19 

виробництва китайської компанії Sinovac. 

У держпідприємстві наголошують, що постачання першої партії в 700 тис. доз вакцини за 

умовами договору має відбутися не пізніше за 7 березня. 

https://apostrophe.ua/news/business/2021-03-04/smartholding-i-kitajskaya-crcc-obsuzhdayut-sovmestnye-proekty-na-baze-portovyh-aktivov-gruppy/224769
https://apostrophe.ua/news/business/2021-03-04/smartholding-i-kitajskaya-crcc-obsuzhdayut-sovmestnye-proekty-na-baze-portovyh-aktivov-gruppy/224769
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«Для прийняття товару ми маємо переконатися у відповідності вакцини визначеним у договорі 

вимогам, зокрема реєстрації в Україні та показникам ефективності», - повідомили в МЗУ. 

Зі своєї сторони 1 березня фармакологічна компанія «Лекхім» (Київ) заявила, що чекає на 

реєстрацію вакцини від коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac Life 

Sciences, яку має поставити в Україну за договором про закупівлю вакцин від COVID-19 за кошти 

держбюджету. У рамках контракту з МОЗ про постачання 1,9 млн доз вакцин від COVID-19 

китайського виробника «Сіновак» (Sinovac Biotech) «Лекхім» має поставити в Україну перші 700 

тис. доз у березні. 

Група «Лекхім» і компанія Sinovac Biotech, що є партнерами, досягли угоди в переговорах, що 

тривали десять місяців, про співпрацю в питанні дистрибуції та локалізації виробництва в 

Україні вакцини проти вірусу SARS-CoV-2 терміном на п'ять років. Згідно з угодою, «Лекхім» є 

офіційним та ексклюзивним постачальником вакцини CoronaVac в Україні. 

4 березня головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, 

що якщо китайську вакцину CoronaVac виробництва компанії Sinovac не буде поставлено в 

Україну у визначені терміни, «працювати щодо виконання умов контракту з постачальником 

вакцини (компанією АТ «Лекхім») буде держпідприємство «Медичні закупівлі України». 

У низці ЗМІ з'явилася інформація, що «Лекхім» очікує першої партії вакцин 15 березня. 

CoronaVac - інактивована вакцина. У ній застосовується традиційний для вакцин механізм, за 

якого неживий вірус, який не може реплікувати в клітинах людини, використовується для 

активізації імунної системи. Випробування третьої фази китайської вакцини вже відбулися в 

Бразилії та Індонезії. Тривають випробування в Туреччині та Чилі. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/728181.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Український бізнес бачить великі можливості в розширенні відкритості Китаю - президент ТПП 

України 

05.03.2021|08:16| russian.people.com.cn 

Український бізнес бачить великі можливості в розширенні відкритості Китаю до зовнішнього 

світу, заявив в інтерв'ю кор. Сіньхуа президент Торгово-промислової палати / ТПП / Україна 

Геннадій Чижиков. 

«Останні шість-вісім років завдяки відкритості, яку демонструє Китай, торгово-економічні 

відносини наших країн незмінно зміцнювалися. Незважаючи на те, що дві держави поділяє 

https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/728181.html
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близько 6000 км, в 2020 році Китай став найбільшим торговим партнером України серед всіх 

країн світу», - зазначив Г. Чижиков. Він упевнений, що нинішні позитивні тенденції вдасться 

зберегти, так як Україна і Китай вже створили потужну інституційну базу для посилення 

двосторонніх торговельно-економічних зв'язків. Важливим елементом цієї бази є регулярні 

засідання Комісії зі співробітництва між урядами України та КНР. Глава ТПП вважає, що 

подальшого нарощування двостороннього товарообігу також сприятимуть розвиток 

електронної комерції та запуск регулярних контейнерних поїздів між Україною та Китаєм, які 

дозволять істотно скоротити час доставки вантажів.Одночасно Г. Чижиков підкреслив, що 

вагомий внесок у зміцнення українсько-китайських торгово-економічних відносин вносить ТПП 

України. Спільно зі своїм партнером - Китайським комітетом сприяння розвитку міжнародної 

торгівлі - ТПП регулярно проводить бізнес-форуми та інші заходи для підприємців двох країн. 

Крім того, організація відкрила свої представництва в 5 провінціях КНР і активно бере участь в 

найбільших виставках, що проходять на території Китаю. Все це дає українським підприємствам 

можливість вийти на величезний і платоспроможний китайський ринок, сказав Г. Чижиков. 

Одним з найбільш перспективних напрямків співпраці між Україною і Китаєм глава ТПП назвав 

сільське господарство, оскільки Китай активно імпортує продовольство, а Україна входить в 

число великих світових виробників сільгосппродукції: соняшникової олії, кукурудзи, пшениці та 

ін. 

На думку Г. Чижикова, українські аграрії будуть послідовно підвищувати врожайність за рахунок 

впровадження нових технологій, що дозволить Україні з часом перетворитися на важливого 

постачальника продовольства на китайський ринок. Разом з тим глава ТПП підкреслив, що 

українські виробники хотіли б експортувати в КНР не тільки сировину, але і готові продукти 

харчування, завойовуючи довіру китайських споживачів завдяки високій якості цих товарів. 

Г. Чижиков висловив надію, що після сесій Всекитайського комітету Народної політичної 

консультативної ради Китаю і Всекитайських зборів народних представників, які пройдуть в 

Пекіні на початку березня, КНР продовжить розширювати свою відкритість. Цього, за його 

словами, чекають всі країни світу, але особливо - учасники ініціативи «Пояс і шлях», в число яких 

входить і Україна. 

Глава ТПП також привітав той факт, що Китай приділяє все більше уваги таким питанням, як 

захист навколишнього середовища, боротьба з бідністю і надання підтримки бізнесу. «Це дає 

можливість іншим країнам, в тому числі України, активно підключатися до відповідним 

процесам з точки зору кооперації, торгівлі, обміну технологіями», - сказав Г. Чижиков. 

За його словами, український бізнес позитивно оцінює системність і чіткість дій керівництва 

КНР, а також бажання китайської сторони зміцнювати торговельно-економічні зв'язки з 

Україною. Завдяки цьому, співпраця двох країн чекає прекрасне майбутнє, впевнений Г. 

Чижиков. 
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Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2021/0305/c31519-9824891.html  

________________________________________________________________________________ 

 

В Україну прибуло вже 27 прямих контейнерних поїздів із Китаю 

05.03.2021|08:43| cfts.org.ua 

У планах - приймати до 7 таких поїздів на місяць. 

За дев'ять місяців з моменту запуску прямих контейнерних поїздів за маршрутом КНР-Україна в 

Київ прибуло 27 таких складів. 

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на «Укрзалізницю». 

У компанії інформують, що в складі 27 поїздів було перевезено понад 1200 контейнерів. 

Потяги розвантажуються на станції Київ-Ліски. У разі наявності відповідної заявки, поїзд 

завантажують порожніми контейнерами і відправляють назад в РФ, через територію якої склади 

слідують транзитом. 

Як заявляють в УЗ, в планах на 2021 рік - приймати 5-7 прямих контейнерних поїздів із Китаю 

щомісяця. 

Нагадаємо, перший прямий контейнерний поїзд  з КНР філія УЗ «Ліски» прийняв 8 червня 

минулого року.  

За 2020 роки було виконано 22 рейси таких поїздів. Таким чином, з початку 2021 року і станом 

на 3 березня до Києва прибуло 5 контейнерних поїздів із Китаю. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/03/05/v_ukrainu_pribylo_uzhe_27_pryamykh_konteynernykh_poez

dov_iz_kitaya_63654  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські акціонери «Мотор Січ» спростували заяви Богуслаєва і закликали депутатів 

відмовитися від планів націоналізації компанії 

09.03.2021|10:56|УНІАН 

Спроба націоналізації «Мотор Січ» стане черговим порушенням закону щодо китайських 

акціонерів компанії, а ці дії допоможуть їм здобути перемогу в міжнародному арбітражі проти 

України щодо стягнення збитку, який попередньо оцінений у розмірі $ 3,6 млрд. 

http://russian.people.com.cn/n3/2021/0305/c31519-9824891.html
https://cfts.org.ua/news/2021/03/05/v_ukrainu_pribylo_uzhe_27_pryamykh_konteynernykh_poezdov_iz_kitaya_63654
https://cfts.org.ua/news/2021/03/05/v_ukrainu_pribylo_uzhe_27_pryamykh_konteynernykh_poezdov_iz_kitaya_63654
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Про це сказано в листі китайських акціонерів компанії «Мотор Січ», який оприлюднено на сайті 

для акціонерів і направлений особисто майже двом десяткам чиновників і депутатів, у тому 

числі секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данилову, спікеру Верховної 

Ради Дмитру Разумкову, голові Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, 

оборони і розвідки Олександру Завитневичу та іншим керівникам комітету, серед яких Давид 

Арахамія, голова парламентської фракції «Слуга народу». У своєму зверненні китайські 

інвестори компанії «Мотор Січ» спростували низку  «завідомо неправдивих» заяв на їхню 

адресу, зроблених на засіданні комітету екс-власником компанії В'ячеславом Богуслаєвим. 

«Хочемо нагадати громадськості, що будь-які виступи або дії, які завдають шкоди китайським 

інвесторам або ущемляють законні права ПАТ «Мотор Січ», будуть використані в якості доказів 

або предмета судового розгляду і передані у відповідні судові та правоохоронні органи. За 

останні чотири роки навколо співпраці між ПАТ «Мотор Січ» і китайськими інвесторами сталося 

безліч вкрай складних ситуацій. Ми вже подали і готуємося подати ще низку судових позовів як 

в Україні, в Китаї, так і на міжнародному рівні. Ми будемо рішуче захищати і охороняти законні 

права китайських інвесторів», - сказано в листі, який адресований представникам державної 

влади і законодавцям. 

Китайські інвестори нагадали, що придбали акції підприємства законно, оскільки на момент цієї 

Угоди не існувало законодавчих чи інших обмежень на угоди з такого роду підприємствами, а 

акції «Мотор Січ» перебували у вільному обігу на фондовому ринку і були доступні до покупки 

будь-ким з інвесторів. Проте, подальші події щодо протиправного тиску на нових власників 

контрольного пакету акцій після його продажу В'ячеславом Богуслаєвим унеможливили 

законну зміну керівництва компанії. 

У листі акцентується, що публічні висловлювання колишнього власника «Мотор Січ» Богуслаєва 

не просто відверто брехливі, але він і не має права робити заяв від імені компанії, оскільки не 

має до неї законного відношення. 

«Ми ще раз нагадуємо громадськості: ПАТ «Мотор Січ» не проводило загальні збори акціонерів 

вже більше трьох років. Відповідно до закону, його Наглядова рада, Рада директорів і 

попереднє керівництво, включаючи Богуслаєва, не мають юридичних повноважень, і ніяких 

прав на висловлення будь-якої позиції від імені ПАТ «Мотор Січ». Що стосується особистих 

висловлювань вищезазначених осіб з метою завдання шкоди законним правам китайських 

інвесторів або ПАТ «Мотор Січ», ми залишаємо за собою право притягнення їх до 

відповідальності», — сказано в заяві. 

Зокрема, китайські акціонери «Мотор Січ» назвали завідомо неправдивими твердження 

В'ячеслава Богуслаєва, зроблені ним під час засідання парламентського Комітету з питань 

національної безпеки, оборони та розвідки. Там Богуслаєв, який раніше володів контрольним 

пакетом «Мотор Січ», заявив: «Немає ні китайських інвесторів, ні китайської інвестпрограми. 



 

52 

 

      

Обіцянки є: в договорі придбання акцій записано, що в 2018 році винні $100 млн і $150 млн - 

всього $250 млн. Жодної копійки!». 

Власники контрольного пакету акцій двигунобудівного заводу нагадали, що сплатили 

Богуслаєву гроші за куплений у нього контрольний пакет акцій компанії, а крім цього допомогли 

вийти компанії «Мотор Січ» з вкрай складного становища, надавши їй довгостроковий 

інвестиційний кредит у розмірі $ 250 млн терміном на 10 років з річною відсотковою ставкою 

0.3%. 

«Такі дії демонструють максимальний ступінь підтримки, яка могла бути надана китайськими 

акціонерами тільки в разі повної довіри і впевненості в майбутньому компанії, якою вони 

володіють, в умовах, коли всі витрати і ризики лягають на китайських акціонерів, а єдиним 

вигодоодержувачем є ПАТ «Мотор Січ». У 2016 році китайські акціонери в рамках домовленості 

надали першу частину інвестиційного кредиту в розмірі $100 млн», — нагадали китайські 

акціонери. Але після цього Україна створила умови, які унеможливили подальше надання 

інвестицій для «Мотор Січ»: у 2017 році Служба безпеки України наклала на акції компанії 

необґрунтований і незаконний арешт, не знятий до нинішнього часу. Через це китайські 

акціонери не мали ні можливості, ні підстав надати заводу «Мотор Січ» другу частину 

інвестиційного кредиту в розмірі $150 млн. 

«Правда полягає в тому, що колишній акціонер і керівництво ПАТ «Мотор Січ» порушили свої 

обіцянки і протягом довгого часу незаконно, вдаючись до всіляких методів, перешкоджали 

китайським акціонерам у доступі до ПАТ «Мотор Січ», позбавляючи акціонерів їхніх базових 

прав — права на отримання інформації, права на управління і на здійснення контролю за 

діяльністю підприємства. У таких обставинах продовження зловживання державною владою, 

придушення нормальної ділової активності підприємств, і такі зловмисні дії як спроба 

насильницької націоналізації ПАТ «Мотор Січ», що належить китайським інвесторам, в черговий 

раз порушують закон, а також суперечать базовим принципам ринкової економіки. Такі дії 

тільки допоможуть китайським інвесторам виграти Міжнародний інвестиційний арбітраж і 

відшкодувати всі капіталовкладення і завдані збитки. За що держава Україна буде зганьблена 

перед усією світовою громадськістю», - сказано в заяві китайських інвесторів моторобудівного 

заводу. 

Вони також нагадали, що інвестиційна угода з придбання акцій «Мотор Січ» повністю відповідає 

визначенню Угоди між урядом Китайської Народної Республіки та урядом України Про 

заохочення та взаємний захист інвестицій, що дає визначення поняттям «інвестиції» та 

«інвестор». Згідно з цією угодою, інвестиції китайських інвесторів в «Мотор Січ» повністю 

відповідають вимогам, що також регламентовані універсальними світовими стандартами і 

практикою ділових відносин. 
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Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/kitayski-akcioneri-motor-sich-sprostuvali-zayavi-

boguslayeva-i-zaklikali-deputativ-vidmovitisya-vid-planiv-nacionalizaciji-kompaniji-ostanni-novini-

11345995.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна схвалила китайську вакцину від коронавірусу – Reuters 

09.03.2021|16:51|УНІАН 

Від початку кампанії в Україні було щеплено 19 тисяч 118 громадян. 

Україна схвалила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. 

Про це повідомляє Reuters. 

Українська фармацевтична компанія «Lekhim» – один з партнерів Sinovac – підписала угоду про 

поставку 5 мільйонів доз цієї вакцини, 1,9 мільйона доз – за схемою державних закупівель. 

Вакцинація від коронавірусу в Україні 

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення 

отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, 

співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей 

поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС. 

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити 

щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії. 

Наразі в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті 

сироватки крові за ліцензією. 

Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів. 

Протягом минулої доби в Україні від COVID-19 було щеплено 1 тис. 171 особу. 

Від початку кампанії було щеплено 19 тис. 118 осіб. 

Джерело: https://covid.unian.ua/vakcina-vid-koronavirusu-reuters-ukrajina-shvalila-sinovac-

11346745.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.unian.ua/economics/other/kitayski-akcioneri-motor-sich-sprostuvali-zayavi-boguslayeva-i-zaklikali-deputativ-vidmovitisya-vid-planiv-nacionalizaciji-kompaniji-ostanni-novini-11345995.html
https://www.unian.ua/economics/other/kitayski-akcioneri-motor-sich-sprostuvali-zayavi-boguslayeva-i-zaklikali-deputativ-vidmovitisya-vid-planiv-nacionalizaciji-kompaniji-ostanni-novini-11345995.html
https://www.unian.ua/economics/other/kitayski-akcioneri-motor-sich-sprostuvali-zayavi-boguslayeva-i-zaklikali-deputativ-vidmovitisya-vid-planiv-nacionalizaciji-kompaniji-ostanni-novini-11345995.html
https://covid.unian.ua/vakcina-vid-koronavirusu-reuters-ukrajina-shvalila-sinovac-11346745.html
https://covid.unian.ua/vakcina-vid-koronavirusu-reuters-ukrajina-shvalila-sinovac-11346745.html
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Укрзалізниця цьогоріч прийняла чотири контейнерні поїзди з Китаю 

09.03.2021|18:37| Укрінформ 

АТ «Укрзалізниця з початку 2021 року прийняла чотири контейнерні поїзди з Китаю.  

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗ. 

«Протягом січня-лютого 2021 року на станцію Київ-Ліски прибули чотири контейнерні поїзди з 

Китаю», - йдеться у повідомленні. 

Крім того, зазначили у транспортному відомстві, у січні-лютому територією України транзитом 

прослідувало 27 контейнерних поїздів з Китаю. 

Як повідомлялося, Укрзалізниця у 2020 році прийняла 22 контейнерні поїзди з Китаю 

призначенням на станцію Київ-Ліски. Загалом за 2020 рік територією України перевезено понад 

425 тис. контейнерів в умовних одиницях (ДФЕ), що на 10,7% перевищує показник 2019-го. 

Поїзди, які прямують в Україну з КНР, долають відстань понад 9 тис. км у середньому за 15 діб. 

В Укрзалізниці нагадують, що прямі контейнерні перевезення з КНР в Україну розпочалися 8 

червня 2020 року. Поїзди привезли до України добрива, обладнання, вироби з кольорових 

металів, медичне та фармацевтичне обладнання, взуття та інші товари. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3204944-ukrzaliznica-cogoric-prijnala-cotiri-

kontejnerni-poizdi-z-kitau.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Експерти: тиск на акціонерів «Мотор Січ» буде мати важкі наслідки для України 

10.03.2021|09:03| delo.ua 

Україні загрожують серйозні економічні та репутаційні втрати, а націоналізація або якісь інші 

форми тиску на власників контрольного пакета акцій заводу створять передумови для 

погіршення ділових і політичних відносин з Китаєм. 

Україні потрібно шукати компроміс з китайськими акціонерами «Мотор Січ» для цивілізованого 

врегулювання ситуації, що склалася. Таку думку висловили опитані редакцією експерти, 

коментуючи наміри окремих представників української влади здійснити націоналізацію 

компанії. 

У такому випадку Україні загрожують серйозні економічні та репутаційні втрати, а націоналізація 

або якісь інші форми тиску на власників контрольного пакета акцій моторобудівного заводу 

створять передумови для погіршення ділових і політичних відносин між Україною і КНР. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3204944-ukrzaliznica-cogoric-prijnala-cotiri-kontejnerni-poizdi-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3204944-ukrzaliznica-cogoric-prijnala-cotiri-kontejnerni-poizdi-z-kitau.html
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«Юридичне питання, яке постало в судових позовах з Китаєм, націоналізація не вирішить, а 

тільки посилить, – каже Ілля Куса, експерт з міжнародної політики Українського інституту 

майбутнього, оцінюючи перспективи розглядів в міжнародному арбітражі, де бізнесмени з КНР 

вимагають компенсувати їх втрати від дій українських органів влади. – Якщо говорити про 

санкції щодо України, то судового рішення про виплату Україною китайським інвесторам суми 

збитку в $ 3,6 млрд уже більш ніж достатньо. Крім того, у Китая з'явиться додатковий аргумент 

на користь того, що Україна порушує взяті на себе зобов'язання щодо захисту прав інвесторів. 

Китай може завдати дуже серйозного удару по Україні в сегменті торгівлі», – сказав експерт і 

нагадав, що КНР є найбільшим торговим партнером для України, а введення санкцій або 

неформальних обмежень на поставки товарів на ринок Піднебесної може підкосити цілі галузі 

української економіки і стати важким ударом для неї. 

Продовження можна прочитати за посиланням внизу. 

Джерело: https://delo.ua/business/eksperty-davlenie-na-akcionerov-motor-sich-bud-379367/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина та Посол КНР Фань Сяньжун обговорили розвиток 

торгівлі та реалізацію спільних проєктів 

12.03.2021|10:12|kmu.gov.ua 

11 березня Ольга Стефанішина, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України, голова української частини Комісії по співробітництву між урядами України 

та КНР, зустрілася з Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном. 

Співрозмовники розглянули стан виконання рішень 4-го засідання Комісії по співробітництву 

між урядами України та КНР. 

Крім того, учасники зустрічі обговорили напрямки збільшення взаємного товарообігу та 

інвестиційного співробітництва. Посол Фань Сяньжун зауважив, що Китай зацікавлений у 

збільшенні експорту українських товарів, особливо продовольства. 

«Україна є однією з найбільших країн Європи та своєрідним «містком між Заходом та Сходом, 

Північчю та Півднем». Це створює значні торговельні можливості для світових  виробників 

розвивати свої потужності саме в Україні, – сказала Ольга Стефанішина. – Ми також зацікавлені 

підтримувати динаміку торгівлі з Китаєм, відкривати нові товарні ринки КНР та продовжувати 

діалог щодо реалізації інвестиційних проєктів». 

Українська сторона поінформувала представників КНР про хід консультацій з бізнесом щодо 

їхньої зацікавленості у розвитку окремих напрямів торгівлі з Китаєм та пріоритетних галузей 

https://delo.ua/business/eksperty-davlenie-na-akcionerov-motor-sich-bud-379367/
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інвестиційного співробітництва. Серед пріоритетних напрямів інвестицій сторони бачать: 

сільське господарство (розвиток індустріальних парків з аграрним уклоном, виробництво і 

постачання сої, вирощування крупного рогатого скоту); екологічні проєкти (переробка 

вторинної сировини); розвиток інфраструктури (контейнерних залізничних перевезень, 

портової та аеропортної інфраструктури, виробництво електроавтобусів, проєкти «смартсіті») 

та інші. 

Ольга Стефанішина та Фань Сяньжун домовилися прискорити розробку дорожньої карти 

реалізації «Програми співпраці  України та КНР в Ініціативі спільного будівництва «Економічного 

поясу шовкового шляху» та «Морського шовкового шляху 21 ст.» (скорочено «Програма «Пояс 

та Шлях»). Відповідна програма була підписана на 4-му засіданні Комісії та надає можливість 

українському бізнесу у співробітництві з китайськими партнерами отримувати адміністративну 

підтримку з КНР та доступ до фінансування проєктів у пріоритетних напрямках. 

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/vice-premyer-ministr-olga-stefanishina-ta-posol-knr-fan-

syanzhun-obgovorili-rozvitok-torgivli-ta-realizaciyu-spilnih-proektiv 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай прокоментував рішення РНБО про націоналізацію «Мотор Січі» 

12.03.21|13:25| unian.ua 

Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських компаній та 

інвесторів відповідно до закону. 

Китай вимагає від України захисту інтересів китайських інвесторів, які вклалися в українське 

підприємство «Мотор Січ». 

Про це заявив представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу, коментуючи рішення Ради 

національної безпеки та оборони України про повернення підприємства в держвласність, 

повідомляє sina.com.cn. 

«Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських компаній та 

інвесторів відповідно до закону, а також належним чином вирішувала пов'язані з цим питання», 

– заявив Ліцзянь. 

Що таке «Мотор Січ» 

Запорізьке підприємство «Мотор Січ» спеціалізується на розробці, виробництві, ремонті та 

обслуговуванні газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових 

газотурбінних агрегатів. 

https://www.kmu.gov.ua/news/vice-premyer-ministr-olga-stefanishina-ta-posol-knr-fan-syanzhun-obgovorili-rozvitok-torgivli-ta-realizaciyu-spilnih-proektiv
https://www.kmu.gov.ua/news/vice-premyer-ministr-olga-stefanishina-ta-posol-knr-fan-syanzhun-obgovorili-rozvitok-torgivli-ta-realizaciyu-spilnih-proektiv
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Діяльність підприємства почалася ще в 1907 році, воно було створене як виробництво 

механізмів для сільського господарства. У 1916 році на його потужностях був створений перший 

поршневий двигун. 

Націоналізація «Мотор Січ» 

11 березня 2021 року Рада національної безпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення про 

повернення ПАТ «Мотор-Січ» у державну власність. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/finance/kitay-vimagaye-vid-ukrajini-zahistiti-interesi-

kitayskih-investoriv-motor-sich-novini-ukrajina-11350498.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Позиція Китаю по Криму не змінилася в зв'язку з ситуацією навколо «Мотор Січ» - Єнін за 

результатами зустрічі з послом 

15.03.2021|19:39| interfax.com.ua 

Уряд Китаю не змінило свою позицію по Криму в контексті ситуації навколо «Мотор Січ», 

повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін за результатами зустрічі з послом 

КНР Фань Сяньжунем. 

«Провів зустріч з послом КНР в Україні, під час якої серед іншого було порушено питання 

недавнього візиту китайської бізнес-делегації на тимчасово окуповану територію АРК. У 

черговий доніс китайській стороні сигнали про те, що подібні кроки не тільки розглядаються 

урядом України, як недружні, але і грубо порушують чинне законодавство нашої держави. Були 

наведені приклади, коли подібні візити мали вкрай небажані наслідки для відповідних 

іноземних компаній і їх представників «, - написав Єнін на своїй сторінці в Facebook. 

За словами Єніна, посол Фань Сяньжун запевнив у незмінності підходів уряду КНР до тимчасової 

окупації Криму, зокрема щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України в 

межах її міжнародно визнаних кордонів. 

«Було відзначено, що коментарі окремих політиків і експертів щодо нібито зміни позиції уряду 

КНР щодо Криму в контексті ситуації навколо» Мотор Січ «не мають нічого спільного з реаліями. 

Продовжуючи тему» Мотор Січі «, довів до китайської сторони сигнал про те, що Україна 

поважала, і буде поважати іноземні інвестиції, а також строго дотримуватиметься взятих на себе 

міжнародних зобов'язань у цій сфері! «, - підсумував Енин. 

https://www.unian.ua/economics/finance/kitay-vimagaye-vid-ukrajini-zahistiti-interesi-kitayskih-investoriv-motor-sich-novini-ukrajina-11350498.html
https://www.unian.ua/economics/finance/kitay-vimagaye-vid-ukrajini-zahistiti-interesi-kitayskih-investoriv-motor-sich-novini-ukrajina-11350498.html
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Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов 

заявив, що ПАТ «Мотор Січ» (Запоріжжя) найближчим часом буде законним способом 

повернуто українському народові. 

«... Мова йде про підприємство « Мотор Січ « в Запоріжжі. На сьогоднішній день прийнято 

рішення, згідно з яким підприємство « Мотор Січ « буде повернуто українському народові. Буде 

повернуто у власність Української держави законним, конституційним способом найближчим 

часом», - сказав Данилов на брифінгу 11 березня по результатам засідання РНБО. 

Пізніше Данилов заявив, що на засіданні РНБО мова йшла не про націоналізацію запорізького 

підприємства «Мотор Січ», а про його повернення у власність українського народу відповідно 

до чинного законодавства. 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/political/730391.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна та Китай вивчають потенціал подальшої лібералізації торгівлі – торгпред 

18.03.2021|16:20|Інтерфакс-Україна 

Україна та Китай вивчають потенціал подальшої лібералізації торгівлі, повідомив заступник 

міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка. 

«У листопаді під час четвертої міжурядової комісії ми підписали спільну заяву щодо проведення 

дослідження про лібералізацію торгівлі. І ми над ним добре працюємо, діалог відбувається на 

рівні директорів департаментів. Є вже зміст, що ми вивчатимемо, графік, ресурси. З точки зору 

планомірної роботи з підготовки подальшої лібералізації торгівлі у нас іде все нормально, ми 

не бачимо в цьому загроз», - сказав торгпред агентству «Інтерфакс-Україна» в четвер у кулуарах 

форуму «Україна 30». 

Качка також додав, що наразі є попередні домовленості про оновлення угоди з Північною 

Македонією. 

«Ми домовилися про капусту, про соуси. Є неофіційні домовленості, а наразі буде практичне 

оформлення. Ми домовилися щодо цілого спектру, але для північномакедонської сторони 

чутливими є свіжі овочі, а нам такий імпорт вигідний. Для них це сезон, а у нас своїх ще немає. 

А ми туди даємо м'ясо птиці, соуси, кетчупи, гірчицю», - пояснив Качка. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/731191.html  

________________________________________________________________________________ 

 

https://interfax.com.ua/news/political/730391.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/731191.html
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«Мотор Січ» під арештом: чим Китай може відповісти Україні  

22.03.2021|13:33| money.comments.ua 

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про накладення арешту на цілісний 

майновий комплекс і 100% акцій АТ «Мотор Січ».  

«Коментарі» запитали у експертів, як може ситуація розвиватися далі і чим відповість Китай, 

який вклав гроші в підприємство. «Виправити ситуацію дуже складно»  

Дії української влади, спрямовані на недопущення передачі компанії «Мотор-Січ» китайським 

інвесторам, протягом декількох років носили хаотичний характер. Так вважає Дмитро Єфремов 

- член Української асоціації китаєзнавців, науковий співробітник Інституту вивчення сучасного 

Китаю імені Бориса Курца.  

«Були випробувані найрізноманітніші засоби: пряма припинення передачі пакета акцій, 

часткове блокування фінансової діяльності компанії, звернення в антимонопольні органи, 

заплутані судові розгляди. В результаті незавидний імідж України в Піднебесній, обтяжений 

провалами попередніх років по зерновому контрактом, швидкісного залізничного експресу в 

аеропорт Бориспіль і іншим проєктам, ґрунтовно підірваний «, - відзначає Дмитро Єфремов.  

Він звертає увагу, що за останні 15 років Китай інвестував по всьому світу близько 2 трлн 

доларів. В Україні ж реально завершено китайських інвестиційних проєктів за все на пару сотень 

млн доларів, хоча заявлено різноманітних ініціатив сумарно на 10 млрд доларів.  

«Природно, очікувати приходу китайців в нашу країну, відчайдушно потребує інвестиціях, 

найближчим часом не варто. Міжнародні рейтинги бізнес-клімату, що базуються на 

опитуваннях, швидше за все, зафіксують погіршення прав захисту інвесторів в Україні, що буде 

лічено підприємцями в третіх країнах, - прогнозує експерт. - Величезні зусилля, зроблені МЗС, 

Офісом Віце-прем'єра з євроінтеграції, МРЕТСХом (Міністерством розвитку економіки, торгівлі і 

сільського господарства України - ред.) і іншими відомствами, щоб відновити після трирічної 

давності роботу двосторонньої комісії «Україна-Китай» і наповнити співпрацю практичними 

результатами, тепер повисли в повітрі. Запрошуючи китайців фінансувати навіть надпривабливі 

проєкти в нашій країні, ми будемо виглядати абсолютно непереконливо «.  

Поправити ситуацію дуже складно, вважає Дмитро Єфремов.  

«Тут можна звернутися до європейського досвіду. Для захисту стратегічно важливих 

підприємств необхідно створити механізми скрініга входять ззовні інвестицій, зрозумілих, 

прозорих і постійних, - говорить він. - Для врегулювання проблем, що накопичилися 

інвестиційних протиріч з Китаєм, а також створення привабливого середовища для роботи 

бізнесу - почати переговори про підписання інвестиційної угоди універсального дії. Подібні 

двосторонні угоди з КНР є у більшості країн Європи, а в переддень Нового 2021 року, між Китаєм 

і ЄС була підписана «Всеосяжний угоду про інвестиції». За їхнім прикладом, обумовивши в угоді 
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умови доступу до стратегічних підприємств , гарантії прав інвесторів та арбітраж спірних 

ситуацій, Україна могла не тільки уникнути подібних «Мотор-Січі» казусів в майбутньому,але і 

захистити себе від зовнішнього політичного тиску «.  

«Якщо не буде співпраці з Китаєм, то» Мотор Січ «просто не виживе»  

Глава Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко вважає, що якщо 

підприємством «Мотор Січ» почнуть керувати держчиновники, то він повторить сумний досвід 

«Антонова» і «Південмашу», які практично зупинилися.  

«Держчиновники не вміють управляти підприємствам, при них там - суцільна корупція і збитки. 

Якщо не буде співпраці з Китаєм, то» Мотор Січ «просто не виживе. Інші інвестори туди не 

зайдуть. Розмови про те, що будуть замовлення для» Боїнга «, ні про що. Те, що відбувається - 

величезна політична помилка керівництва країни «, - упевнений Олександр Охріменко.  

На його думку, Китай надмірно різких дій щодо України робити не стане. Хоч через суди може 

домогтися солідних компенсацій для своїх інвесторів.  

«З Україною ж КНР співпрацювати продовжить, - говорить експерт. - Ту ж залізну руду, 

кукурудзу, олію вона купувати у нас буде. Але могли бути куди більш потужні контракти, в тому 

числі експорт машинобудування». 

Джерело: https://money.comments.ua/news/company-news/motor-sich-pod-arestom-chem-kitay-

mozhet-otvetit-ukraine-674001.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Зеленський запровадив тимчасовий безвіз для туристів з Китаю 

23.03.2021|21:37|Укрінформ 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №116/2021 про тимчасове 

запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які 

в'їжджають в Україну з туристичною метою. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави. 

«З метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китайською Народною Республікою, 

активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму постановляю: Запровадити на 

період з 1 квітня 2021 року до 30 вересня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та 

транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які 

в'їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 

30 днів протягом 180 днів», - йдеться у документі.  

https://money.comments.ua/news/company-news/motor-sich-pod-arestom-chem-kitay-mozhet-otvetit-ukraine-674001.html
https://money.comments.ua/news/company-news/motor-sich-pod-arestom-chem-kitay-mozhet-otvetit-ukraine-674001.html
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Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3213986-zelenskij-zaprovadiv-timcasovij-

bezviz-dla-turistiv-z-kitau.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

«Делегація Китаю» в Крим виявилася брехнею: окупанти зганьбилися новим фейком 

24.03.2021| 20:19| segodnya.ua 

Російські ЗМІ розкрили чергову брехню російських пропагандистів 

Окупаційні «влади» Криму спробували видати групу китайських громадян, які займаються 

дрібним бізнесом, за офіційну делегацію з КНР, яка нібито хотіла інвестувати гроші в окупований 

півострів. 

Черговий фейк російських пропагандистів розкрила Meduza . 

Псевдоделегати побували в Криму на початку цього місяця. В «Міністерстві туризму Криму» 

стверджують, що вони відвідали виноробні господарства і курорти, а також проводили зустрічі 

з представниками окупаційного керівництва півострова. 

На цьому тлі деякі російські ЗМІ навіть пов'язали цю поїздку з планами української влади 

націоналізувати підприємство «Мотор Січ» . 

Однак пізніше офіційний представник китайського МЗС Чжао Ліцзяні заспокоїв пориви 

кремлівських журналістів, запевнивши, що позиція Піднебесної щодо Криму залишається 

незмінною (всупереч дружбу з Москвою Пекін неодноразово виступав на підтримку 

територіальної цілісності України ) і закликав не «політизувати ділову активність китайських 

компаній». 

Заковика полягає в тому, що китайські джерела про таке «перспективному» візит загадково 

мовчать. Ні в агентство Xinhua, ні «Женьмінь жибао» (офіційна газета Компартії КНР), ні акаунти 

державних відомств і ЗМІ про це не повідомляють. Не було про це інформації і в китайській 

соцмережі WeChat. 

Російські журналісти з'ясували, що ні «Асоціації російсько-китайської дружби», ні Пекінської 

експортно-імпортної торгової компанії «Кай Шен», які нібито представляли «делегати», не 

існує. 

Підтвердилося лише існування третьої компанії «Хао Лан» - це виявилося невелике 

підприємство, яке виробляє шкіряні, хутряні та пір'яні вироби, а також взуття. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3213986-zelenskij-zaprovadiv-timcasovij-bezviz-dla-turistiv-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3213986-zelenskij-zaprovadiv-timcasovij-bezviz-dla-turistiv-z-kitau.html
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Як виявилося, «офіційні делегати КНР» Чжао Кай, Чень Юн, Чень Шаньвень вже багато років 

живуть і займаються бізнесом в Москві, де продають товари легкої промисловості на декількох 

оптово-роздрібних ринках. 

У компанії, яка виступала організатором зустрічі, на питання журналістів відповідати 

відмовилися. 

Джерело: https://www.segodnya.ua/regions/krym/delegaciya-kitaya-v-krym-okazalas-torgashami-

okkupanty-opozorilis-novym-feykom-1514662.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

В Україну відправлено першу партію вакцин проти COVID-19 з Китаю 

25.03.2021|09:26| Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China  

Завдяки наполегливим зусиллям Посольства 25 березня ц.р. в Україну було відправлено першу 

партію із замовлених Україною 1,915 млн. вакцин проти COVID-19 “CoronaVac” виробництва 

китайської компанії Sinovac Biotech. 

Зазначена інактивована вакцина, що була 10 березня ц.р. зареєстрована МОЗ України, пройшла 

усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши її ефективність і безпечність, і наразі вже 

широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, 

Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо. 

Компанія Sinovac Biotech була заснована у 1999 р. і наразі є світовим лідером у розробці і 

виробництві вакцин різних типів (гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий 

грип H1N1, ентеровіруси тощо). 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1801868833314943 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайська вакцина Sinovac прибула в Україну  

25.03.21|19:19| unian.ua 

Це перша партія з загального контракту на 1,9 мільйона доз. 

Літак з препаратом приземлився в аеропорту «Бориспіль». 

https://www.segodnya.ua/regions/krym/delegaciya-kitaya-v-krym-okazalas-torgashami-okkupanty-opozorilis-novym-feykom-1514662.html
https://www.segodnya.ua/regions/krym/delegaciya-kitaya-v-krym-okazalas-torgashami-okkupanty-opozorilis-novym-feykom-1514662.html
https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1801868833314943
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Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що сьогодні, 25 березня, 

очікується 215 тисяч доз вакцини. 

Це перша партія з загального контракту на 1,9 мільйона доз, які купують за державний кошт. 

30 грудня 2020 року українське підприємство «Лекхім» підписало контракт на постачання 1,9 

млн доз вакцини від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac. 

9 березня Міністерство охорони здоров'я ухвалило рішення про державну реєстрацію вакцини 

CoronaVac в Україні. 

Посольство України в Китаї сьогодні повідомило, що в Україну відправлено першу партію вакцин 

проти COVID-19 з Китаю. 

Джерело: https://covid.unian.ua/sinovac-kitayska-vakcina-pribula-v-ukrajinu-foto-11366260.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай в пріоритеті: Україна активізувала зовнішню торгівлю 

01.04.2021|16:21| economics.segodnya.ua 

Експорт в Піднебесну прискорюється величезними темпами 

Україна в перші три місяці 2021 року збільшила зовнішній товарообіг до 28,83 млрд дол. Це на 

12,13% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Зростає і експорт товарів з України (на 

12,03%), так і імпорт в нашу країну (на 10,88%). 

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України, Тарас Качка. 

«Експорт до Китаю прискорюється величезними темпами. У першому кварталі цього року в 

порівнянні з першим кварталом 2020 року - зростання на 55,3%. І з Китаєм, і з ЄС скорочуємо 

негативне сальдо», - уточнив Качка. 

На його думку, така динаміка в цілому свідчить про те, що українська економіка відновлюється. 

Джерело: https://economics.segodnya.ua/economics/enews/kitay-v-prioritete-ukraina-

aktivizirovala-vneshnyuyu-torgovlyu-1516333.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://covid.unian.ua/sinovac-kitayska-vakcina-pribula-v-ukrajinu-foto-11366260.html
https://economics.segodnya.ua/economics/enews/kitay-v-prioritete-ukraina-aktivizirovala-vneshnyuyu-torgovlyu-1516333.html
https://economics.segodnya.ua/economics/enews/kitay-v-prioritete-ukraina-aktivizirovala-vneshnyuyu-torgovlyu-1516333.html
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В уряді пояснили, як націоналізація «Мотор Січі» позначилася на стосунках із Китаєм 

01.04.2021|16:38| glavcom.ua  

Стефанішина: «Питання «Мотор Січі» перестає бути суто економічним та переходить у політичну 

площину» 

Найбільше підприємство з виробництва двигунів для літаків і крилатих ракет «Мотор Січі» 

націоналізують. Відповідне рішення ухвалила Рада національної безпеки та оборони, його вже 

підтримав президент. Віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина в 

інтерв’ю «Главкому» розповіла, як таке рішення вплине на стосунки із китайськими компаніями-

акціонерами підприємства та взагалі Китаєм. 

Стефанішина підкреслила, що хоча є рішення щодо націоналізації «Мотор Січі», однак треба іще 

пройти багато юридичних процедур для завершення цього процесу. 

«Китайська сторона завжди наголошувала на тому, що ситуація із «Мотор Січчю» – це відносини 

між суб’єктами господарювання. Але, звісно, якщо мова йде про проведення націоналізації або 

анулювання певних договірних умов, це питання перестає бути суто економічним та переходить 

у політичну площину якщо мова йде про проведення націоналізації або анулювання певних 

договірних умов, це питання перестає бути суто економічним та переходить у політичну 

площину», – сказала вона. 

Стефанішина додала, що зараз настав переламний момент, коли ми, зберігаючи свої стратегічні 

інтереси і стратегічні технології, маємо знайти таку юридичну формулу, яка їх захистить і 

водночас дозволить досягти консенсусу з китайською стороною. 

«Водночас це рішення має бути зрозумілим і для західного світу. Це дуже складний процес, і 

тому зараз не приймаються швидкі рішення. Поки що рано говорити про вплив цієї ситуації на 

наші відносини з китайською стороною, але в перспективі багато залежатиме від того, як ми її 

вирішимо», – пояснила вона. 

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва за матеріалами СБУ наклав арешт на цілісний 

майновий комплекс та 100% акцій АТ «Мотор Січ». В СБУ зазначили, що «Мотор Січ» 

продовжить свою роботу згідно із вимог чинного законодавства, зі збереженням робочих місць 

та виконанням зобов’язань у межа виробничих замовлень. 

Верховний Суд України відкрив справу за позовом китайських компаній-акціонерів 

підприємства «Мотор Січ», у якому вони вимагають скасувати укази президента України про 

введення санкцій із блокуванням активів і забороною на в’їзд у країну керівникам компаній із 

КНР.  

Джерело: https://glavcom.ua/news/v-uryadi-poyasnili-yak-nacionalizaciya-motor-sichi-

poznachilasya-na-stosunkah-iz-kitajem-746800.html  

https://glavcom.ua/news/v-uryadi-poyasnili-yak-nacionalizaciya-motor-sichi-poznachilasya-na-stosunkah-iz-kitajem-746800.html
https://glavcom.ua/news/v-uryadi-poyasnili-yak-nacionalizaciya-motor-sichi-poznachilasya-na-stosunkah-iz-kitajem-746800.html
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Рішення щодо «Мотор Січі» не приймаються швидко – Стефанішина 

02.04.2021|15:13| ukrinform.ua 

Ухвалення подальших рішень щодо ситуації з ПАТ “Мотор Січ” вимагає певного часу, через 

необхідність дотримати національні інтереси, досягти консенсусу з Китаєм і порозуміння із 

Заходом. 

Як повідомляє Укрінформ, про це віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції Ольга Стефанішина заявила в інтерв’ю виданню Главком. 

“Зараз настав переламний момент, коли ми, зберігаючи свої стратегічні інтереси і стратегічні 

технології, маємо знайти таку юридичну формулу, яка їх захистить і в той же час дозволить 

досягти консенсусу з китайською стороною. При цьому це рішення має бути зрозумілим і для 

західного світу. Це дуже складний процес, і тому зараз не приймаються швидкі рішення”, - 

сказала Стефанішина. 

Віцепрем’єр підкреслила, що хоча китайська сторона завжди наголошувала на тому, що ситуація 

із “Мотор Січчю” — це відносини між суб’єктами господарювання, але коли йдеться про 

націоналізацію або анулювання певних договірних умов, це питання перестає бути суто 

економічним та переходить в політичну площину. 

“Україна є гарним містком між Китаєм і ЄС. Китай – найбільший торговий партнер України, але 

він також націлений і на ринок ЄС. І сьогодні українська логістична мережа не настільки 

розвинена, щоб сповна використовувати ці можливості”, - додала вона. 

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 24 березня ввів у дію рішення РНБО про 

повернення у власність держави ПАТ «Мотор Січ», ухвалене 11 березня. 

Раніше Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін 

та трьох розташованих у Китаї компаній. Під санкції потрапила також компанія з Британських 

Віргінських островів. 

У січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft 

Holdings Limited, інвестора українського ПАТ «Мотор Січ». Глава відомства Вілбур Росс заявив, 

що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською 

армією. 

На початку серпня 2020 року в групі DCH повідомили про початок партнерства з китайськими 

інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. 
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6 серпня АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на 

відповідність конкурентному законодавству. 

4 вересня китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний 

документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для 

стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220229-risenna-sodo-motor-sici-ne-

prijmautsa-svidko-stefanisina.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Жанна Лещинська провела зустріч із Чень Ліньхао 

08.04.2021|05:29| Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China 

Тимчасовий повірений у справах України в КНР Жанна Лещинська провела зустріч із 

заступником директора Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства науки та 

технологій КНР Чень Ліньхао. 

Під час зустрічі були обговорені питання підписання Програми науково-технічного 

співробітництва між Україною та КНР на 2021-2022 рр., проведення Четвертого засідання 

Підкомісії з питань науково-технічного співробітництва, а також поглиблення співпраці в умовах 

боротьби з пандемією COVID-19. 

Сторони також обговорили можливості розширення кооперації між Україною та КНР в 

інноваційній сфері, зокрема спільне створення ефективних методів профілактики і боротьби з 

пандемією COVID-19 та перспективи комерціалізації результатів спільних досліджень за 

пріоритетними напрямками. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1812114818957011  

________________________________________________________________________________ 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220229-risenna-sodo-motor-sici-ne-prijmautsa-svidko-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220229-risenna-sodo-motor-sici-ne-prijmautsa-svidko-stefanisina.html
https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1812114818957011
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КИТАЙ – США 
 

Китай обігнав США з інновацій – дослідження 

08.03.2021|Контакты 

Інженери з Піднебесної подали за рік найбільше патентів. 

ООН повідомила, що Китай, який в минулому році обігнав Сполучені Штати як найбільший в світі 

подавець міжнародних патентів, що є ключовим показником технічних інновацій, значно 

збільшив своє лідерство в 2020 році.  

Незважаючи на те, що COVID-19 наніс величезні людські та економічні втрати, кількість 

міжнародних патентних заявок продовжувала зростати, причому Китай лідирує в порівнянні з 

усією Азією.  

У 2020 році було зареєстровано рекордну 275 900 міжнародних патентів, що на чотири відсотки 

більше, ніж в 2019 році, говориться в річному звіті Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності ООН. «Інновації залишаються стійкими», – сказав журналістам керівник ВОІВ Дарен 

Тан.  

При цьому він підкреслив, що заявки на реєстрацію в 2020 році в основному відображають 

інновації та винаходи, зроблені до пандемії, оскільки для проходження заявок через систему 

потрібно близько року. Однак, на думку ВОІВ, зростання числа патентних заявок все ж слід 

розглядати як позитивний сигнал.  

«Той факт, що не було різкого скорочення міжнародного патентування, говорить про те, що 

компанії продовжували вкладати кошти в комерціалізацію своїх технологій під час пандемії», – 

сказав журналістам головний економіст ВОІВ Карстен Фінк.  

Для порівняння, за його словами, кількість міжнародних патентних заявок впало майже на п'ять 

відсотків під час світової фінансової кризи в 2009 році. Складна система реєстрації міжнародних 

патентів ВОІВ включає кілька категорій. В основній категорії – Договорі про патентну кооперацію 

або PCT – Китай залишився на вершині рейтингу з 68 720 подачами.  

Це знаменує стрибок більш ніж на 16 відсотків у порівнянні з 2019 роком, коли Китай обігнав 

Сполучені Штати. На той момент він випереджав на трохи більше 1000 пропозицій, але тепер 

збільшив свій відрив до майже 10 000. Для порівняння, в 2000 р Китай подав всього 782 

міжнародні патентні заявки.  

«Темпи зростання числа міжнародних патентних заявок з Китаю були дуже високими», – сказав 

Фінк. Тим часом Сполучені Штати також збільшили кількість міжнародних заявок на три відсотки 

до 59 230. За даними ВОІВ, за Китаєм і США йдуть Японія, Південна Корея і Німеччина. 
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Джерело: https://kontrakty.ua/article/171920  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У США скасували санкції проти Xiaomi 

13.03.2021|07:54| rbc.ua 

Американським інвесторам не доведеться відмовитися від співпраці з китайським виробником 

смартфонів Xiaomi. Таке рішення ухвалив Федеральний суд США. 

Федеральний суд США тимчасово призупинив дію заборони від міністерства оборони США, 

який обмежував інвестування та співпрацю з китайським виробником смартфонів Xiaomi. 

Як відомо, у січні 2021 року, ще при колишньому президентові США Дональда Трампа виробник 

смартфонів Xiaomi та ще вісім китайських компаній були внесені в чорний список. Причиною 

назвали те, що компанія Xiaomi пов'язана зі збройними силами Китаю. 

Під санкціями передбачався заборона на будь-які фінансові операції з США з китайським 

виробником смартфонів. Також американські компанії повинні були продати свої частки в 

Xiaomi. 

В результаті китайці подали до суду Вашингтона і заявили, що таке рішення влади США було 

незаконним, оскільки вони не надали жодних переконливих доказів про причетність Xiaomi до 

спецслужб. 

Нагадаємо, Xiaomi і ще 8 китайських компаній потрапили в «чорний список» США. Ці компанії 

потрапили під новий інвестиційний заборону. 

Раніше ми повідомляли, що США ввели торговельні санкції на десятки китайських суб'єктів. Їх 

вважають причетними до порушення прав людини, викрадення комерційної таємниці в США і 

експансії Китаю в регіоні. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-otmenili-sanktsii-protiv-xiaomi-1615614189.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Перед сутичкою. Як Вашингтон збирається приборкувати Китай? 

15.03.2021|14:41|ФОКУС 

https://kontrakty.ua/article/171920
https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-otmenili-sanktsii-protiv-xiaomi-1615614189.html
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Ключ від перемоги Вашингтона над Пекіном лежить у Південно-Східній Азії. Але поки що там 

домінує Китай. 

Обмін «любʼязностями» між Вашингтоном і Пекіном став тривожною прикметою останніх 

тижнів і змусив заговорити про чергову трансформації ідей нової холодної війни між 

наддержавами. Спочатку президент Джо Байден, виступаючи на Мюнхенській конференції з 

безпеки, закликав Євросоюз створити єдиний фронт зі Сполученими Штатами проти Китаю, а 

крім того, доручив Пентагону сформувати робочу групу з перегляду військової стратегії щодо 

Піднебесної. Потім голова КНР Сі Цзіньпін назвав США «найбільшою загрозою розвитку і 

безпеки» своєї країни. І поклав «вишеньку на торт»: «Схід зростає, а Захід занепадає». Тим 

самим він озвучив тенденції, які протягом усього XXI століття хвилюють атлантичних аналітиків: 

чи підімне Китай під себе весь світ і будь битв Заходу слід більше побоюватися — військових, 

торгово-економічних або тих, де все вирішуватиме міць альянсів, які кожна зі сторін зможе 

створити. 

Більше інформації можна знайти за посиланням внизу. 

Джерело: https://focus.ua/uk/world/476958-pered-shvatkoj-kak-vashington-sobiraetsya-ukroshat-

kitaj  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Генсек ООН сподівається на досягнення позитивних результатів на зустрічі високого рівня між 

Китаєм і США 

17.03.2021|18:00| Міжнародне радіо Китаю 

Офіційний представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у вівторок заявив, що 

голова міжнародної організації сподівається на досягнення позитивних результатів у майбутній 

зустрічі високого рівня між Китаєм і США. 

«Ми очікуємо позитивних результатів. Сподіваємося, що США і Китай зможуть знайти шляхи для 

співпраці з найважливіших питань, особливо з проблем зміни клімату і відновлення миру після 

пандемії», – сказав на черговій прес-конференції офіційний представник генерального 

секретаря ООН Стефан Дюжаррік. Він додав, що між двома країнами є напруженість у 

відносинах і невирішені питання, але їм слід знайти шляхи для співпраці. 

Нагадаємо, офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь 11 березня оголосив про те, що за 

ініціативою американської сторони член Політбюро ЦК КПК, голова Канцелярії Комісії ЦК КПК у 

закордонних справах Ян Цзечі, член Держради КНР і міністр закордонних справ Ван Ї, 

https://focus.ua/uk/world/476958-pered-shvatkoj-kak-vashington-sobiraetsya-ukroshat-kitaj
https://focus.ua/uk/world/476958-pered-shvatkoj-kak-vashington-sobiraetsya-ukroshat-kitaj
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держсекретар США Ентоні Блінкен, а також помічник президента США з національної безпеки 

Джейк Салліван 18-19 березня проведуть в місті Анкорідж стратегічний діалог високого рівня. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/international/3441/20210317/636459.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

ЄС і США почнуть діалог з Китаю 

24.03.2021|22:00| interfax.com.ua 

Брюссель і Вашингтон досягли домовленостей про старт діалогу щодо Китаю і низки пов'язаних 

з ним проблем і можливостей, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. 

«Ми домовилися розпочати діалог між Європейським союзом і США з Китаю в форматі форуму 

для обговорення повного спектру відповідних проблем і можливостей», - заявив Боррель, 

виступаючи в середу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. 

Він додав, що ЄС і США також домовилися продовжувати проводити зустрічі на високому рівні 

з «економічних проблем, стійкості, прав людини, безпеки, багатостороннього співробітництва, 

а також у сферах конструктивної взаємодії з Китаєм, зокрема з проблем зміни клімату». 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/732707.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Байден заявляє, що не хоче конфронтації з Китаєм, а до суперництва з ним готовий 

25.03.2021|21:23| interfax.com.ua  

Американський президент Джо Байден у четвер заявив, що в бесіді з головою КНР Сі Цзіньпіном 

він заявляв про небажання США вступати в конфронтацію з Китаєм. 

«Ми не шукаємо конфронтації, але знаємо, що буде дуже наполегливе суперництво», - сказав 

Байден на прес-конференції, розповідаючи про свою розмову з Сі Цзіньпіном після обрання 

президентом США. 

При цьому Байден зазначив, що, незважаючи на «серйозне суперництво», США 

наполягатимуть, щоб Пекін слідував положенням міжнародного права і змагався чесно, як 

наприклад, у сфері торгівлі. 

http://ukrainian.cri.cn/news/international/3441/20210317/636459.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/732707.html
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Зі свого боку США, пообіцяв Байден, будуть підвищувати свою конкурентоздатність, зокрема, 

через внесення більших коштів у різні галузі науки. Також у контексті суперництва з КНР Байден 

пригадав зміцнення Вашингтоном союзницьких відносин з іншими країнами. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/733022.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

США внесли до «чорного списку» сім китайських виробників суперкомп'ютерів 

08.04.2021|17:05| РБК-Україна 

Міністерство торгівлі США 8 квітня внесло в «чорний список» сім виробників суперкомп'ютерів 

і технологічних організацій з Китаю. На думку американського регулятора, вони допомагають 

китайським властям модернізувати збройні сили країни. 

Про це йдеться в прес-релізі американського міністерства. 

Відзначається, що сім виробників суперкомп'ютерів з Китаю додані в перелік організацій, «чиї 

дії йдуть врозріз з національними інтересами або інтересами міжнародної політики США». 

До чорного списку американського відомства потрапили: 

Tianjin Phytium Information Technology - розробник мікросхем; 

Національний центр з проєктування високопродуктивних інтегральних мікросхем в Шанхаї; 

Суперкомп'ютерний центр Чженчжоу. 

Крім того, до переліку увійшли суперкомп'ютерні центри в Цзинані, Шеньчжені і Усі. 

«Ці організації беруть участь в створенні суперкомп'ютерів, які використовують збройні сили 

Китаю, для дестабілізуючих зусиль і в програмах створення зброї масового знищення (ЗМЗ)», - 

сказано в документі. 

Нагадаємо, в кінці березня США звинуватили Китай у бойкоті відомих брендів через уйгурів. Як 

заявила заступник прес-секретаря Держдепартаменту Джаліна Портер, в Піднебесній йде 

цілеспрямована інформаційна кампанія, яку курирує владою, спрямована проти іноземних 

фірм, які не хочуть закуповувати холопок. 

Відзначимо, Євросоюз ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї за порушення прав 

людини. У списку санкцій виявилися китайські чиновники і «охоронець Кадирова». 

Раніше Міністерство торгівлі США внесло 28 китайських організацій до списку санкцій через 

порушення прав мусульманської меншини. 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/733022.html
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Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-vnesli-chernyy-spisok-sem-kitayskih-

1617890678.html  

________________________________________________________________________________ 

https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-vnesli-chernyy-spisok-sem-kitayskih-1617890678.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-vnesli-chernyy-spisok-sem-kitayskih-1617890678.html
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
Чехія другою серед країн ЄС попросила вакцину у Китаю 

04.03.2021|08:16| eurointegration.com.ua 

Чеська Республіка стала другою країною ЄС після Угорщини, яка запросила вакцини від 

коронавірусу у Китаю. 

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться в заяві на сайті президента Чехії. 

«Прем'єр-міністр Чеської Республіки попросив президента республіки зв'язатися з президентом 

Китайської Народної Республіки з проханням про постачання китайської вакцини Sinopharm», - 

йдеться в заяві. 

«Президент республіки задовольнив це прохання і написав президенту Китайської Народної 

Республіки. Згідно з повідомленням посольства Чехії в Пекіні, китайська сторона вирішила 

негайно задовольнити це прохання», - йдеться в повідомленні. 

У заяві не вказується, скільки вакцин Чехія отримає від Китаю і коли очікується їх прибуття. 

Цей крок послідував за рішенням Праги купити вакцини «Спутник V» в Росії, оскільки Бабіш різко 

критикував повільне надання вакцин ЄС країнам-членам. 

Дані Міністерства охорони здоров'я Чехії показують, що станом на 2 березня було використано 

702 тисячі доз вакцин. Першими дозами було вакциновано 455 тисяч осіб, другими - 246 тисяч. 

Переважна більшість вакцинованих доз надходить від компанії Pfizer/BioNTech (626 920), в за 

нею йдуть Moderna (39 442) і AstraZeneca (35 661). 

У Чехії станом на 1 березня в лікарнях у тяжкому стані перебували 1568 хворих на коронавірус, 

що стало новим максимумом за увесь час епідемії. 

Для протидії епідемії з 1 березня у Чехії закриті дитячі садки та школи. З магазинів працюють 

лише ті,  що продають товари першої необхідності. 

Для контролю дотримання обмежень на пересування залучили понад 30 000 правоохоронців. 

За даними Європейського центру попередження та контролю захворювань, зараз у Чехії - 

найгірша у ЄС та країнах Європейської економічної зони ситуація з коронавірусом. Це єдина 

країна, де показник захворюваності за останні 14 днів перевищує 1000 випадків на 100 000 

населення. На другому місці за кількістю випадків - Естонія, на третьому - сусідня з Чехією 

Словаччина.  

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/4/7120498/  

________________________________________________________________________________ 
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Китай попередив ЄС про конфронтацію через санкції 

16.03.2021|13:45|РБК-Україна 

Китай попередив ЄС у вівторок, 16 березня, про можливу конфронтацію, якщо будуть прийняті 

санкції через порушення прав уйгурів в Сіньцзяні та реформу виборчої системи в Гонконзі. 

«Хочу підкреслити, що санкції - це розбирання. Санкції, засновані на брехні, можуть бути 

витлумачені як навмисний напад на безпеку і розвиток Китаю», - попередив посол Китаю в ЄС 

Чжан Хв в ході дискусії, організованій Європейським центром політики ЄС у Брюсселі. 

«Уряд Китаю несе відповідальність за захист безпеки і благополуччя людей в Китаї», - сказав 

китайський дипломат. 

Посол додав, що Китай хоче діалогу і намагається уникнути зіткнень. Він також зазначив, що 

Китай не відступить, якщо ЄС продовжить наполягати на конфронтації. 

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що глава Госсдепартаменту США відправиться в турне по 

Азії на тлі погроз з боку Китаю. 

Раніше Міноборони Німеччини попередило про військову загрозу Китаю і Росії. Відзначено, що 

Пекін продовжує нарощувати ядерний потенціал і поставляти зброю. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-predupredil-es-konfrontatsii-sanktsiy-

1615894979.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Залізничні перевезення між Китаєм і ЄС за 10 років виросли майже в 600 разів 

22.03.2021|10:15| ЦТС 

Перший рейс з КНР в Євросоюз був відправлений рівно 10 років тому - в березні 2011 року. 

У березні 2021 року минає рівно 10 років з моменту відправки першого контейнерного поїзда з 

Китаю в Європу. 

За цей час кількість поїздів в цьому повідомленні виросло в сотні разів, пише  ЦТС  з посиланням 

на  Залізниці світу . 

У березні 2011 року з Чунцина був відправлений вантажний поїзд, який виконав перший 

комерційний рейс за маршрутом, що з'єднав Китай і Європу. Багато в чому цьому сприяла 

відміна митних процедур на кордонах між Казахстаном, Росією і Білоруссю. 

Всього у 2011 році відбулося 17 рейсів поїздів між Китаєм і Європою. У 2020 році їх число 

досягло 10 тис., Що означає збільшення в 588 разів. У європейські країни зараз відправляються 

https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-predupredil-es-konfrontatsii-sanktsiy-1615894979.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-predupredil-es-konfrontatsii-sanktsiy-1615894979.html
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поїзди з 60 міст Китаю. Залізничні сполучення між Євросоюзом і Китаєм стали важливою 

частиною глобальної транспортної системи. 

У 2020 році залізниці продемонстрували стійку роботу в найбільш складний період пандемії і 

перевезли з Китаю в Німеччину, Італію, Іспанію та інші країни ЄС 9,39 млн відправлень з 

медичною технікою та препаратами загальною масою 76 тис. Тонн. 

Як писав ЦТС на початку місяця, за станом на 5 березня за дев'ять місяців з моменту запуску 

прямих контейнерних поїздів за маршрутом КНР-Україна в Київ прибуло  27 контейнерних 

проїздів з Китаю. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/03/22/zheleznodorozhnye_perevozki_mezhdu_kitaem_i_es_za_10_

let_vyrosli_pochti_v_600_raz_63890  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай дзеркально відповів на нові санкції Євросоюзу 

22.03.2021|17:19| Укрінформ 

Пекін надав відповідь на санкції Брюсселя проти китайських чиновників за передбачувані 

порушення прав людини у китайській провінції Сіньцзянь. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters. 

Напередодні у ЄС звинуватили китайських чиновників у масових затриманнях представників 

мусульманської меншини - уйгурів та порушеннях прав людини в провінції Сіньцзянь та 

запровадили перші санкції проти Пекіна, з часів ембарго на продаж зброї 1989 року після 

розстрілів демонстрантів на площі Тяньаньмень. 

Міністерство закордонних справ КНР заявило, що члени Європарламенту: Рейнхард Бутікофер, 

Майкл Галер, Рафаель Глюксманн, Ільхан Кючюк та Міріам Лексманн, «серйозно зашкодили 

суверенітету та інтересам Китаю й зловмисно поширюють брехню та дезінформацію». 

Іншими особами, щодо яких застосовано санкції Китаєм, стали голландський політик Сьєрд 

Вімер Сьоердсма, бельгійський парламентар Самуель Коголаті, член парламенту Литви Довіле 

Сакалієне та двоє вчених - Адріан Зенц з Німеччини та Бьорн Йерден зі Швеції. 

«Зацікавленим особам та їх родичам заборонено в'їжджати до материкового Китаю, Гонконгу 

та Макао», - заявили у міністерстві закордонних справ КНР. 

Цим особам, а також компаніям та асоційованим з ними установам заборонено вести бізнес із 

Китаєм. 

https://cfts.org.ua/news/2021/03/22/zheleznodorozhnye_perevozki_mezhdu_kitaem_i_es_za_10_let_vyrosli_pochti_v_600_raz_63890
https://cfts.org.ua/news/2021/03/22/zheleznodorozhnye_perevozki_mezhdu_kitaem_i_es_za_10_let_vyrosli_pochti_v_600_raz_63890
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Окрім того, суб'єктами санкцій стали: Комітет з питань політики та безпеки Ради ЄС; Підкомітет 

з прав людини Європейського парламенту; Інститут китайських досліджень Меркатора у 

Німеччині та Фонд Альянсу демократій у Данії. 

Як повідомлялося, у розташованому на заході Китаю Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі 

офіційний Пекін вдається до масових затримань, примусової праці та інших порушень щодо 

представників мусульманської меншини уйгурів. 

У липні минулого року Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила 

обмежувальні заходи проти 11 китайських компаній за їхню причетність до порушень прав 

уйгурів. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213059-kitaj-dzerkalno-vidpoviv-na-novi-

sankcii-evrosouzu.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Главу делегації Євросоюзу у Пекіні викликали до китайського МЗС через санкції 

23.03.2021|10:51|Укрінформ 

Міністерство іноземних справ Китаю викликало главу делегації ЄС в Пекіні Ніколя Шапюї в знак 

протесту після оголошення санкцій Євросоюзу щодо КНР за звинуваченням в утиску уйгурів. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa з посиланням на пресслужбу китайського МЗС. 

Заступник міністра закордонних справ Цинь Ган заявив, що санкції ЄС проти Пекіна засновані на 

«брехні і неправдивій інформації» і суперечать «реальності і здоровому глузду». Він також 

наголосив, що ЄС не має права виступати в ролі вчителя з прав людини. 

Як повідомляв Укрінформ, напередодні у ЄС звинуватили китайських чиновників у масових 

затриманнях представників мусульманської меншини - уйгурів та порушеннях прав людини в 

провінції Сіньцзянь і запровадили перші санкції проти Пекіна з часів ембарго на продаж зброї 

1989 року. 

Канада також запровадила персональні санкції щодо кількох китайських посадовців через 

порушення владою КНР прав мусульманських меншин. 

Раніше міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо двох 

високопоставлених керівників Сінцзянського автономного округу Китаю, причетних до 

переслідування етнічних уйгурів. 

Також Британія слідом за Канадою, США та ЄС запровадила персональні санкції щодо кількох 

китайських посадовців за порушення владою КНР прав мусульманських меншин. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213059-kitaj-dzerkalno-vidpoviv-na-novi-sankcii-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213059-kitaj-dzerkalno-vidpoviv-na-novi-sankcii-evrosouzu.html
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Пекін у відповідь ввів санкції проти десяти європейців, в тому числі депутатів Європарламенту, 

а також чотирьох організацій. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213449-glavu-delegacii-evrosouzu-u-pekini-

viklikali-do-kitajskogo-mzs-cerez-sankcii.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

З китайського міста Іу в Європу відправлений 300 вантажний потяг у 2021 році 

24.03.2021|10:30|  

Відправлені в 2021 році 300 поїздів перевезли в цілому більше 25 тисяч TEU різних товарів. 

До столиці Білорусі Мінську, з китайського Чжецзян попрямував вантажний потяг з 100 TEU. З 

початку січня цей склад став 300-м, відправленим і наступним за маршрутом Китай-Європа. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Сіньхуа . 

Відзначається, що в 2021 році виріс обсяг залізничних перевезень з міста Іу, центру оптової 

торгівлі дрібними товарами в провінції Чжецзян (Східний Китай), в Європу. 

Відправлені в 2021 році 300 поїздів перевезли в цілому більше 25 тис. TEU різних товарів, що 

більше минулорічного показника на 373,9%. 

Вантажне залізничне сполучення, що зв'язує Іу з Європою через Синьцзян-Уйгурський 

автономний район на північному заході Китаю, було відкрито в 2014 році. З тих пір Іу відправив 

більше 2,9 тис. Вантажних поїздів Китай-Європа, доставивши понад 240 тис. TEU товарів. 

Нагадаємо, ЦТС писав, що в березні 2021 року минає рівно 10 років з моменту відправки 

першого контейнерного поїзда з Китаю в Європу. 

Джерело:  

https://cfts.org.ua/news/2021/03/24/iz_kitayskogo_goroda_iu_v_evropu_otpravlen_300_gruzovoy

_poezd_v_2021_godu_63940  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Обсяг вантажних перевезень залізничними маршрутами Китай-Європа з провінції Чжецзян 

виріс майже в 4 рази 

05.04.2021|10:30| ЦТС 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213449-glavu-delegacii-evrosouzu-u-pekini-viklikali-do-kitajskogo-mzs-cerez-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213449-glavu-delegacii-evrosouzu-u-pekini-viklikali-do-kitajskogo-mzs-cerez-sankcii.html
https://cfts.org.ua/news/2021/03/24/iz_kitayskogo_goroda_iu_v_evropu_otpravlen_300_gruzovoy_poezd_v_2021_godu_63940
https://cfts.org.ua/news/2021/03/24/iz_kitayskogo_goroda_iu_v_evropu_otpravlen_300_gruzovoy_poezd_v_2021_godu_63940
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У провінції на даний момент налічується 28 маршрутів, що з'єднують її з 59 країнами і регіонами 

Євразії. 

За міжнародними маршрутами залізничних вантажоперевезень Китай-Європа в першому 

кварталі 2021 року обсяг перевезень товарів з провінції Чжецзян, що на сході Китаю, збільшився 

більш ніж в 3 рази, повідомляє шанхайське відділення корпорації «Китайські залізні дороги». 

Про це пише ЦТС з посиланням на Сіньхуа. 

За перші три місяці поточного року з міст Іу та Цзіньхуа провінції Чжецзян вирушили 513 поїздів 

з 42,8 тис. TEU, що на 373,5% більше, ніж за той же період 2020 року. 

Також наголошується, що розширюється мережа поїздів Китай-Європа в провінції Чжецзян, де 

на даний момент налічується 28 таких маршрутів, що з'єднують її з 59 країнами і регіонами 

Євразії. 

У 2021 році в провінції Чжецзян планується обслужити 1800 таких поїздів. 

Нагадаємо, ЦТС писав, що залізничні перевезення між Китаєм і ЄС за 10 років виросли майже в 

600 разів. Перший рейс з КНР в Євросоюз був відправлений рівно 10 років тому –  в березні 2011 

року. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/04/05/obyem_gruzovykh_perevozok_po_zh_d_marshrutam_kitay_e

vropa_iz_provintsii_chzhetszyan_vyros_bolee_chem_v_3_raza_64140  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://cfts.org.ua/news/2021/04/05/obyem_gruzovykh_perevozok_po_zh_d_marshrutam_kitay_evropa_iz_provintsii_chzhetszyan_vyros_bolee_chem_v_3_raza_64140
https://cfts.org.ua/news/2021/04/05/obyem_gruzovykh_perevozok_po_zh_d_marshrutam_kitay_evropa_iz_provintsii_chzhetszyan_vyros_bolee_chem_v_3_raza_64140
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КИТАЙ-АЗІЯ 
Глава МЗС Південної Кореї відвідає Китай на цьому тижні 

31.03.21|07:04| Інтерфакс-Україна 

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чон Ий Ен в ході своєї зустрічі з главою МЗС Китаю 

Ван І обговорить двосторонні відносини, ситуацію на Корейському півострові, а також 

регіональні і глобальні проблеми, повідомило міністерство закордонних справ Республіки 

Корея в середу. 

«Візит Чон Ий Єна в Китай у цей час особливо значущий, оскільки ми продовжуємо стратегічне 

спілкування з найбільшими країнами Корейського півострова», - йдеться в прес-релізі МЗС РК. 

«Переговори дадуть можливість двом країнам вивчити шляхи розвитку двосторонніх відносин 

і водночас провести поглиблений обмін думками з питань півострова, регіональних та 

міжнародних питань», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві. 

Очікується, що порядок денний буде включати обговорення співпраці для запобігання ескалації 

напруженості на Корейському півострові. 

Також можуть порушувати питання, пов'язані з суперництвом Китаю і США. 

Зустріч відбудеться в суботу в китайському місті Сямень. 

Після переговорів Чон Ий Ен і Ван І збираються зробити окремі заяви для преси. 

Увостаннє глава МЗС Південної Кореї відвідував Китай у листопаді 2017 року. Останні 

переговори на рівні міністрів закордонних справ між країнами відбулися в Сеулі у листопаді 

2020 року. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/734144.html  

________________________________________________________________________________ 
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АНАЛІТИКА 
Відкрита економічна політика Китаю прискорить відновлення світової економіки - український 

експерт 

07.03.2021|18:46|Russian.News.Cn 

Мета уряду Китаю забезпечити в поточному році зростання ВВП країни на рівні 6% є вельми 

реалістичною, до того ж починається 14-й п'ятирічний план соціально-економічного розвитку, 

який буде сприяти формуванню нової системи економіки відкритого типу. Про це в інтерв'ю 

кор. Сіньхуа заявила український економіст, директор Інституту досліджень сучасного Китаю ім. 

Бориса Курца при КНЕУ Ольга Дроботюк. 

Вона нагадала, що минулий рік видався складним для світової економіки в цілому і для Китаю 

зокрема. «Глобальна пандемія стала ключовим викликом, з яким зіткнулися уряди країн. 

Особливо ті держави, які тісно інтегровані в світову економіку і глобальні ланцюжки створення 

вартості. Китай є саме такою державою», - сказала О. Дроботюк. 

На думку експерта, китайському уряду вдалося сформувати готовність до таких викликів 

завдяки середньо- і довгострокових планів, в яких закладаються інструменти і механізми 

досягнення поставлених цілей. У 2020 році одним з цих механізмів стало макроекономічне 

регулювання. 

О. Дроботюк також додала, що чітко скоординовані дії на центральному та місцевому рівнях 

поряд з прискореним розвитком цифровізації та інтеграції смарт-технологій в суспільне життя 

допомогли Китаю в короткі терміни зупинити поширення коронавірусу нового типу і 

повернутися до показників ділової активності до пандемії. 

Разом з тим в 2020 році китайська влада приділяли особливу увагу не тільки внутрішньому 

відновленню, але і зовнішнім зв'язкам. Результатом цього, як заявила О. Дроботюк, стала угода 

про створення зони вільної торгівлі між КНР і 14 країнами АТР, а також досягнення 

домовленостей з ЄС щодо всеосяжного угоди про інвестиції. Така модель внутрішнього і 

зовнішнього розвитку, названа стратегією «подвійної циркуляції», допомогла Китаю в 2020 році 

забезпечити зростання ВВП на 2,3% всупереч падінню світової економіки, підкреслила експерт. 

Вона вважає мета китайського уряду домогтися в поточному році збільшення ВВП на 6 відс. 

цілком реалістичною. При цьому експерт високо оцінює намір китайської влади сфокусуватися 

не тільки на економічному зростанні, але і на якісних показниках: підвищення рівня життя 

населення, інноваційному та сталий розвиток, інклюзивну зростанні, вирішенні екологічних 

проблем. 

О. Дроботюк також нагадала, що в 2021 році Китай приступає до реалізації 14-го п'ятирічного 

плану соціально-економічного розвитку, який передбачає побудову сучасного соціалістичного 
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держави шляхом формування нової системи економіки відкритого типу на високому рівні, 

розвитку інновацій в індустріях майбутнього, поглиблення цифровізації і стимулювання 

інклюзивного зростання. 

Український експерт вважає, що розвиток КНР надасть позитивний вплив на відновлення 

світової економіки, оскільки цілі китайського уряду на 2021 рік і пріоритети на 2025 рік 

сформульовані в рамках стратегії «подвійний циркуляції». Тому вони передбачають реалізацію 

політики відкритості в нову епоху. Зокрема, уряд Китаю планує поглиблювати міжнародне 

співробітництво шляхом створення мережі зон вільної торгівлі високого стандарту, що 

дозволить розширити торгово-економічну кооперацію між різними країнами. 

Джерело: http://russian.news.cn/2021-03/07/c_139792007.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ідеальний меч уже в руках коваля 

11.03.2021|13:00| zn.ua| Дмитро Єфремов 

Китай розробляє «нову філософію розвитку». 

Дві сесії Всекитайських зборів народних представників, що стартували в Пекіні 4 березня, 

проходять за класичними політичними канонами КНР — із тисячами делегатів від усіх регіонів 

та верств суспільства. Робота сесій не зводиться до засідань із затвердження звіту уряду, 

бюджету, плану розвитку на 14-ту п'ятирічку, прийняття законів, поправок і документів; це час 

пресконференцій, спілкування партійного керівництва з делегатами, експертними групами, 

внесення пропозицій та ініціатив знизу. Один із найцікавіших продуктів роботи сесій цього разу 

— Цілі довгострокового розвитку країни до 2035 року. 

Озвучені вищими державними лідерами Китаю досягнення й ініціативи, що запускаються, як 

завжди мають позитивний і трохи розмитий характер: постковідне відновлення та зростання 

ВВП на 6%, 11 мільйонів нових робочих місць у містах і безробіття на рівні 5,5%, низька річна 

інфляція (до 3%) та стабільність обмінного курсу. Китай націлюється на підвищення загального 

рівня життя своїх громадян, забезпечення їх якісною охороною здоров'я, відновлення рівня 

народжуваності та поліпшення екологічної ситуації завдяки зниженню енергоємності ВВП (на 

13,5%) і викидів вуглекислого газу (на 18% на одиницю ВВП). Заплановані дії мають сприяти 

подоланню поточних труднощів, «піднести китайську економіку на нові висоти» й забезпечити 

подвоєння ВВП до 2035 року. 

http://russian.news.cn/2021-03/07/c_139792007.htm
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Не акцентованою, але, безперечно, головною метою, яку ставить перед собою китайська 

держава на найближче майбутнє, є «нова філософія розвитку», що спирається на 

«високотехнологічну трансформацію». 

Технології — слово, яке 23 рази згадав прем'єр-міністр Лі Кецян під час виступу з доповіддю про 

роботу уряду. У попередньому його виступі воно згадувалося лише п'ять разів. «Ми 

зміцнюватимемо нашу стратегічну науково-технічну потугу, ...забезпечимо успіх проєктів, 

запущених для досягнення проривів у базових технологіях ключових галузей», — заявив Лі. 

Технологічна самодостатність — гостра потреба, усвідомлена в Піднебесній і відрефлексована 

в документах сесій. Вона випливає з антикитайської політики «роз'єднання» економік і 

ланцюжків вартості Дональда Трампа та «динамічної конкуренції» Джо Байдена. Сил для її 

досягнення в Китаю достатньо. 

Стратегія розвитку, веденого інноваціями.  

У п'ятирічки 2006–2015 років технологічна політика Китаю мала копіювальний характер, 

відтворюючи виробничі рішення, що є в розвинених країнах. Під впливом успіхів у боротьбі з 

попередньою глобальною фінансовою кризою в 2010-х роках у середовищі китайських 

експертів почав ширитися концепт «займання командних висот у технологічній революції», сенс 

якого полягав у переміщенні Китаю з середніх у верхні сегменти глобальних ланцюжків 

створення вартості. У його рамках державні органи влади, відповідальні за промислову 

політику, стали таргетувати розвиток нових галузей, таких як сонячна енергетика, вітрові 

турбіни, зарядні батареї тощо. Паралельно оформилися перші ємні інноваційні програми, такі 

як «Зроблено в Китаї 2025», особливістю яких усе-таки залишався слабкий внутрішній зв'язок 

галузей, вибраних як проривні. 

У китайських політиків сформувалося бачення, що нині країна і світ стоять на порозі специфічної 

хвилі технологічних змін, яка дає єдиний і ексклюзивний шанс потрапити в лідери технологічних 

перегонів і стати провідною економікою планети. Цей погляд відбито у доповіді Лі Кецяна: 

«Китай залишається у важливому періоді стратегічних можливостей… Ми маємо чітко розуміти 

цей новий етап розвитку, повною мірою скористатися новою філософією розвитку й 

активізувати наші зусилля на створенні нової моделі, що сприяє високоякісному розвитку». 

Унікальні можливості, про які йдеться, пов'язані з групою всеосяжних революційних технологій, 

що радикально змінюють конкурентне середовище і відносну потугу країн. Вони лежать на 

стику комунікацій, великих даних та штучного інтелекту. Єднальною ланкою для них є швидкість 

обміну інформацією, що забезпечується технологією 5G. Дані величезних обсягів генеруються 

всюдисущими датчиками, сенсорами, камерами та супутниками, методи зберігання і обробки 

даних стрімко вдосконалюються, а ШІ дозволяє знаходити в них закономірності. 
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Із прицілом на неоціненні вигоди, гарантовані лідерові в індустріях майбутнього, в Піднебесній 

уже перепідпорядкували свої індустріальні проєкти новій «Стратегії розвитку, веденій 

інноваціями». У її рамках передбачається, що Китай на 2020 рік стане інноваційною нацією; на 

2030 рік буде лідируючою інноваційною нацією, що забезпечуватиме зростання за рахунок 

інновацій; на 2050-й стане технологічною наддержавою. Перелік секторів, у яких КНР 

домагається технологічної переваги, змінюється від документа до документа, але деякі 

проступають цілком рельєфно — IT, цифрові медіа й мережі, передове промислове 

машинобудування, дослідження космосу та океанів, науки про життя (звідки під впливом ковід-

19 на передній план вийшла фармацевтика), чиста енергетика (зокрема ядерна) і безпілотні 

автомобілі. Програми забезпечення інновацій у конкретних секторах готуються на основі 

завдань, поставлених у п'ятирічках, і з'являться через один-два роки. 

Зброя «Нової філософії розвитку». 

У більшості західних країн політика підтримки інновацій має горизонтальний характер: для 

стартапів створюється сприятливе, але конкурентне середовище, а також необхідна 

інфраструктура. Конкретні сектори при цьому таргетуються досить рідко. 

У Китаї такий підхід вважають уже недостатнім. Раніше інновації орієнтувалися на швидке 

впровадження нових цільових технологій у галузі звичайної промисловості. Нині експертні кола 

починають розуміти, що для бажаного ривка слід забезпечувати інвестиції не тільки у прикладні 

розробки. В урядовій доповіді 2021-го визнано, що «фундаментальні дослідження — джерело 

наукових і технологічних інновацій», тому витрати на них збільшаться на 10,6%, а в НДІ з'явиться 

більше свободи розпоряджатися фінансами. Це допоможе китайським ученим «повністю 

присвятити свій час і енергію науковим дослідженням та великим досягненням у ключових 

технологіях, точно так само, як у давнину коваль витрачав роки на кування ідеального меча». 

Борючись із кризою 2008–2009 років, китайські технократи переконалися, що інвестиції в 

інфраструктуру — найкраща зброя, яка не тільки гарантовано відновлює сукупний попит, а й 

створює супутній ефект для підприємців у формі поліпшених умов ведення бізнесу. Під час 

кризи 2020-го перевірений засіб творчо переосмислили: об'єктом інвестування стала не 

фізична, а цифрова інфраструктура. Гроші було спрямовано на поліпшення мереж зв'язку, базові 

станції 5G, впровадження ШІ в базову інфраструктуру, нові обчислювальні потужності та 

процесингові центри, блокчейн і супутниковий зв'язок. Такий підхід різко контрастує з «Планом 

порятунку» кризової економіки США Д. Байдена, яким пропонується близько 1 трлн дол. 

роздати населенню у вигляді прямих трансфертів або допомог у зв'язку з безробіттям. 

Загалом, за озвученими китайським прем'єром даними, на 2020 рік Китай довів обсяг прямих 

інвестицій на НДДКР до 350 млрд дол. Хоча об'єктом державної підтримки Лі Кецян періодично 

згадував дослідницькі лабораторії, вузлова роль в інноваційній політиці належить не їм. 
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Державні фонди, що спрямовують промисловість (ДФСП), — справжні канали зосередження 

інвестицій у цільових галузях. 

Ці нові інститути (поширилися з 2018 року) виникають переважно при профільних підрозділах 

регіональних міністерств і відомств та діють, керуючись принципами інвестиційного 

менеджменту. Акумулюючи кошти різних донорів — агентств, великих банків, зацікавлених 

держпідприємств, приватний венчурний капітал, муніципальні гроші, — ДФСП формують 

інвестиційні комітети, проводять конкурси проєктів і фінансують найкращі з них. Фонди мають 

фіскальні преференції від влади, однак поводяться незалежно у визначених для них секторах і 

сферах. 60% їх працюють тільки з інноваціями. 

Об'єднання Китаєм у рамках інноваційної політики вертикальної державної координації з 

ринковими принципами розміщення коштів дозволяє таргетувати роботу промисловості й 

істотно підвищити ефективність застосування грошей. Не випадково прем'єр КНР декларує 

намір «скористатися ринковими силами, щоб спонукати підприємства до інновацій». 

Стратегічно позиціюючи свій науково-дослідний комплекс відносно відкриттів, нагромаджуючи 

таланти й інфраструктуру, Піднебесна зможе найшвидше адаптувати майбутні передові 

рішення, розвивати нові продукти і перерозподіляти вигоди. 

США можуть залишатися лідерами в окремих передових секторах (Інтернеті, ШІ, сенсорах, 

транспортних мережах тощо), але їх загальне нескоординоване домінування поступово 

слабшатиме. 30 млрд дол., які Конгрес, можливо, одноразово виділить на підтримку 

американського хай-теку, навряд чи буде достатньо. Пекін упродовж п'ятирічки планує 

нарощувати інвестиції в НДДКР на порівнянну суму щорічно. «Нова філософія розвитку» 

керівництва Китаю, звісно, не позбавлена ризиків і вад, але успіху домагаються частіше, коли 

прагнуть його домогтися. 

Джерело: https://zn.ua/ukr/international/idealnij-mech-uzhe-v-rukakh-kovalja-.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Антиазіатські напади вражають США 

12.03.2021|14:07| foreignpolicy.com 

Протягом останніх тижнів безліч гучних насильницьких злочинів викликали широкий страх у 

азіатсько-американській спільноті. 84-річний чоловік помер у Сан - Франциско після того , як 

штовхнув на землю підлітка без жодної видимої причини. Через затоку в Окленді, штат 

Каліфорнія, троє людей, у тому числі 91-річний чоловік, отримали поранення після подібних 

https://zn.ua/ukr/international/idealnij-mech-uzhe-v-rukakh-kovalja-.html
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нападів. Власник магазину у Вашингтоні, округ Колумбія, був обприсканий перцем після того, 

як над ним жорстоко знущались расистською мовою. 

Це лише останні приклади тривожної тенденції - з моменту початку пандемії було 

зареєстровано понад 3000 злочинів на ґрунті ненависті проти американців азіатського 

походження. 

Ці злочини на ґрунті ненависті порушують гідність та права азіатських американців. Вони також 

загрожують глобальній репутації США та їх національній безпеці. Під час президентства Трампа 

світ з жахом спостерігав за тим, як американський лідер використовував собачі свистки, такі як 

фрази «кунг-грип» та «китайська чума», щоб розпалити полум'я білого націоналізму та прямого 

расизму проти американців Азії. 

Лідери Конгресу та видатні законодавці, такі як представник Кевін Маккарті та сенатор Том 

Коттон , а також вищі посадові особи виконавчої влади, особливо колишній вищий дипломат 

США Майк Помпео , також використовували фрази на кшталт «вірус Китаю» навіть після 

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що ці ярлики стигматизують людей 

китайського походження. Така поведінка пропонувала легкий - і незручно точний - 

пропагандистський корм для Китаю, подібно до насильства проти чорношкірих американців 

щодо Радянського Союзу в епоху громадянських прав. Але хоча Москва намагалася поставити 

себе за лідера пригноблених людей у всьому світі, натомість Пекін намагається зобразити себе 

головою світової китайської діаспори. 

Тим часом Китай прагне переробити світ для задоволення своїх інтересів, часто за рахунок 

цінностей, які дорогі американцям: поваги до економічної справедливості, демократії, прав 

людини та верховенства права. Пекін хотів би нічого більше, як бачити Сполучені Штати в 

безладі - не в змозі підтримувати демократичну згуртованість і захищати права власного 

народу. 

Китайські державні ЗМІ насправді вже скористалися зростаючою кількістю злочинів на ґрунті 

ненависті проти азіатських американців у Сполучених Штатах як коментар до розгубленого 

суспільства зі зменшенням впливу за кордоном. The Global Times , націоналістична газета, яка 

виходить як китайською, так і англійською мовами, минулого літа випустила довгу статтю на цю 

тему, яка була наповнена звуковими анімаціями для пропагандистської машини Партії 

китайських громад. 

Розглянемо, наприклад, аналіз, запропонований одним китайським експертом із закордонних 

справ Лі Хайдуном, який зазначив, що «поширення расизму в США призвело до нестабільності 

та конфронтації, що не лише зменшить почуття національної ідентичності власного народу а 

також пошкодити його міжнародний вплив та м'яку силу «. І, звичайно, Комуністична партія 

Китаю дуже рада, що її геополітичні наративи підтверджуються заголовками, які навіть зараз 

промайнуть на веб-сайтах глобальних ЗМІ, наприклад, історії про людей похилого віку 
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азіатських американців, які шукають підтримки та формування груп патрульних безпеки 

громади. Ці історії - запозичити у пристрасного заклику колишнього державного секретаря 

Коліна Пауелла у 2008 р. лідери республіканців зробили більше для боротьби з ісламофобією - 

«вбивають нас по всьому світу». 

Принаймні протягом наступного десятиліття і більше, ефективне протистояння зростаючій 

агресивності Пекіна буде одним із найгостріших пріоритетів зовнішньої та внутрішньої політики 

США. Комуністична партія Китаю продовжує здійснювати порушення прав людини проти свого 

уйгурського населення та в Гонконгу, політично ізолює Тайвань, займається нечесною 

комерційною практикою та порушує міжнародне право в Південному та Східному Китаї. Він 

активно пропагує свій підхід до регіонального та глобального лідерства як вищого за США. 

Американські лідери повинні сформулювати скоординовану, жорстку та всебічну стратегію 

щодо Китаю, яка також демонструє, що саме Вашингтон, а не Пекін пропонує більш 

справедливе, рівне та надійне бачення світу. 

Але такий план не буде ефективним, якщо як демократичні, так і республіканські лідери не 

вживають швидких і рішучих дій, щоб відкинути насильство та ненависть щодо американців Азії. 

Вони повинні розрізняти реальні занепокоєння з китайським урядом та ненависть до расових 

мотивів до американців азіатського походження. Під час Другої світової війни расистська 

риторика та кивок на зверхність білих розпалювали напади на громадян США з руйнівними 

наслідками для країни - особливо для азіатсько-американської спільноти. Сьогодні противники 

Сполучених Штатів у Пекіні використовують ці порушення громадянських прав, щоб висміяти 

претензії США бути демократичним лідером. 

Поки що результати політичних лідерів США не надихають. Хоча Конгрес намагався розглянути 

це питання у вересні 2020 року резолюцією, що засуджувала всі форми расизму щодо 

американців Азії, відсутність підтримки республіканців - лише 14 членів Республіканської партії 

проголосували «за» - була проблематичною. Різкий партійний розрив свідчить про тривожну 

невміння сприймати це питання серйозно, і саме такий пропуск призводить до слизького схилу 

до повторення помилок, які мали належати в минулому. 

Варто звернутися до того, як аналітики та експерти також сприяють цій розмові. Наслідки 

внутрішньої політики можуть відчуватись дещо поза сферою діяльності зовнішньополітичного 

експерта Китаю. У цьому випадку, однак, прямі та термінові наслідки не вдається отримати це 

право, і Сполучені Штати можуть бачити докази цього в трагедіях, які зараз дедалі частіше 

відбуваються щодня. Завданням не лише державних чиновників, а й аналітиків зовнішньої 

політики є засудження расизму, що виникає, уникання такої мови, як «китайський вірус», і 

ретельно продумати, як вони говорять про китайську політику Вашингтона і як їх дії впливають 

на американців Азії. 
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Очі світу прикуті до Сполучених Штатів, і для збереження їхньої глобальної ролі керівництва 

потрібні не лише економічні сили та військова міць. Якщо Сполучені Штати хочуть виграти 

конкуренцію 21-го століття з Китаєм, вони повинні підтримувати цінності, які Китай прагне 

підірвати. Коли можливі успіхи руху за громадянські права захопили уяву людей у всьому світі 

під час холодної війни, історія XXI століття може надихнути людей та допомогти їм у боротьбі за 

серця та розум. Сполучені Штати повинні показати, що продовжують відстоювати рівність і 

демократію і що Вашингтон захищає права свого народу. Різноманітна і велика нація, пов’язана 

не кров’ю, а спільними цінностями, повинна зіткнутися з проблемами, об’єднавшись навколо 

цих цінностей, замість того, щоб розвалитися. 

Колишній президент США Рональд Рейган колись знаменито назвав США «блискучим містом на 

пагорбі», але цей оплот демократії, ймовірно, буде продовжувати випробовуватися в 

наступному році та роках, що вперед. Немає сумнівів, що Сполучені Штати володіють 

правильними ідеалами та винахідливістю для відновлення своєї демократії, сильнішої ніж будь-

коли. Президент США Джо Байден зробив важливий крок у правильному напрямку на початку 

цього року,  випустивши  «Меморандум про засудження та боротьбу з расизмом, ксенофобією 

та нетерпимістю до азіатських американців та жителів тихоокеанських островів у Сполучених 

Штатах» та згадавши про насильство у  своїй промові минулої ночі. Але надзвичайно важливо, 

щоб федеральні та державні політичні лідери вживали конкретних кроків для припинення 

расистських нападів та дискримінації проти азіатських американців, навіть коли вони борються 

із зовнішньополітичними викликами США щодо Китаю. 

Джерело: https://foreignpolicy.com/2021/03/12/anti-asian-attacks-united-states-covid/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна і країни Східної, Південно-Східної та Південної Азії: підсумки 2020 року та перспективи 

розвитку 

22.03.2021|НІСД 

Вислів «ХХІ століття буде століттям Азії» став одним з найуживаніших серед експертів-

міжнародників. Пропонований читачеві огляд «Україна і країни Східної, Південно-Східної та 

Південної Азії: підсумки 2020 року та перспективи розвитку» яскраво ілюструє його 

справедливість.  

Автори спромоглися у загалом невеликому за обсягом тексті дати не лише глибокий аналіз 

політичних, економічних, торговельних, інвестиційних зв’язків України з величезним регіоном 

земної кулі, а й окреслити головні напрями розвитку цього динамічного обширу.  

https://foreignpolicy.com/2021/03/12/anti-asian-attacks-united-states-covid/
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В огляді цілком очікувано значну увагу надано відносинам України з Китайською Народною 

Республікою. КНР стала у 2020 р. головним торговельним партнером України, є одним з 

найбільших інвесторів, а у перспективі може посісти у цій сфері перше місце. Справедливо 

відзначається справжній прорив, який здійснив на китайський ринок український аграрний 

комплекс. Є й інші сфери, в яких вітчизняні експортери очікують на успіх. 

Зазначено й проблеми. Йдеться про неякісний вітчизняний інвестиційний клімат, часті зміни у 

законодавстві, відсутність верховенства права, а в ряді випадків – бюрократичну тяганину у 

розгляді й реалізації спільних проєктів. Українській стороні варто зважити на те, як будують свої 

торговельно-економічні відносини з КНР наші сусіди, країни Європейського Союзу.  

Джерело: https://niss.gov.ua/publikacii/analitichni-dopovidi/ukraina-i-kraini-skhidnoi-pivdenno-

skhidnoi-ta-pivdennoi-azii  

________________________________________________________________________________ 

 

 

З Китаю до України залізницею: чи є в цьому сенс? 

23.03.2021|15:00|НВБізнес 

Про регулярний вантажний потяг з Китаю до України за останніх декілька місяців не написав 

тільки лінивий. Але мало хто говорить про реальний стан речей. 

Окрім фактажу та статистики, бракує інформації від практиків, а для бізнесу — конкретного 

розуміння везти залізницею чи ні, навіщо це і які є ризики. Оскільки, наша компанія є єдиним в 

Україні офіційним партнером оператора потягу, дозволю собі дати більше практичної 

інформації та розповісти про ті «вузькі місця», які ми вже зі скрипом, але пройшли. 

Трохи передісторії - звідки взявся потяг 

Традиційний маршрут з Китаю в Україну — морем. Це дешевше, ніж авіа, відносно безпечно, 

хоча й довго. Донедавна саме морський вид доставки був найпопулярнішим серед українських 

імпортерів китайських товарів. Аж поки вартість морського фрахту з Китаю не підскочила у 3 

рази за один TEU (сорокафутовий контейнер) — з $3 тис. у травні 2020 року до $9−10 тис. у січні 

2021. 

Такий стрімкий стрибок цін — результат кількох факторів: пік сезону (новорічні свята в Україні у 

січні та китайський новий рік у лютому) та брак порожніх контейнерів для експортних 

відправлень у Китаї через переважання китайського експорту над імпортом. 

Більше інформації по темі можна знайти за посиланням внизу. 

https://niss.gov.ua/publikacii/analitichni-dopovidi/ukraina-i-kraini-skhidnoi-pivdenno-skhidnoi-ta-pivdennoi-azii
https://niss.gov.ua/publikacii/analitichni-dopovidi/ukraina-i-kraini-skhidnoi-pivdenno-skhidnoi-ta-pivdennoi-azii
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Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/experts/vantazhi-z-kitayu-do-ukrajini-zalizniceyu-kitayskiy-pojizd-

chi-vigidno-novini-ukrajini-50149436.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Washington Post: США поводяться з Китаєм, як з СРСР в часи Рейгана і Трумена 

25.03.2021|13:26| unian.ua 

Щоправда, на відміну від радянської імперії, сучасну КНР навряд чи можна назвати «Верхньою 

Вольтою з ракетами» 

Чинним президенту США і Держсекретарю може не сподобатися порівняння їх перших кроків у 

зовнішній політиці з діями Рональда Рейгана 40 років тому. Тому замість цього їх можна 

порівняти з підходами Гаррі Трумена. 

Навіть до гострої зустрічі високопосадовців Китаю і США в Анкориджі Джо Байден і Ентоні 

Блінкен, здавалося, дотримувалися принципу, згідно з яким в дипломатії мудро знати власну 

думку і подбати, щоб про неї знали інші теж. Про це пише Washington Post. 

Гаррі Трумен зробив це 23 квітня 1945 року після всього 11 днів на посаді президента США, коли 

провів зустріч з В'ячеславом Молотовим. Коли Трумен «розніс» радянського дипломата за те, 

що СРСР не виконують свої обіцянки часів Другої світової війни, Молотов поскаржився, що так з 

ним ще ніхто ніколи не говорив. На це президент США відповів: «Виконуйте свої угоди, й з вами 

не будуть так говорити». 

Якось Франклін Рузвельт сказав екс-послу США в Москві, що у нього було «передчуття» щодо 

Йосипа Сталіна. 

«Якщо я дам йому все, що можу й нічого не попрошу за це, він не буде намагатися ще щось 

анексувати, а буде працювати на світ демократії й миру», - нібито сказав Рузвельт. 

Трумен, який був вихідцем з політичної машини Тома Пендергаста в Канзас-Сіті, сповідував інші 

ідеї. 

Через 9 днів на посаді президента США Рональд Рейган під час своєї першої прес-конференції 

сказав, що, маючи справу з СРСР, варто пам'ятати, що радянські лідери «залишають за собою 

право вчинити будь-який злочин, брехати, махлювати, щоб досягти своїх цілей». 8 червня 1982 

року під час Вестмінстерської промови в Палаті громад британського парламенту назвав 

Холодну війну битвою між добром і «тоталітарним злом». 8 березня 1983 року в своїй промові 

Рейган назвав СРСР «імперією зла» і «центром зла в сучасному світі». 

https://nv.ua/ukr/biz/experts/vantazhi-z-kitayu-do-ukrajini-zalizniceyu-kitayskiy-pojizd-chi-vigidno-novini-ukrajini-50149436.html
https://nv.ua/ukr/biz/experts/vantazhi-z-kitayu-do-ukrajini-zalizniceyu-kitayskiy-pojizd-chi-vigidno-novini-ukrajini-50149436.html
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Риторика Рейгана виконувала його політику зміни моралі Холодної війни. Він вважав, що 

політика розрядки Річарда Ніксона втратила моральну чіткість, необхідну для втілення його 

бачення результату: «Ми перемагаємо, вони програють». 

Байден і Блінкен точно не очікують, що протистояння з Китаєм закінчиться так остаточно, якщо 

взагалі закінчиться. Китай не можна назвати «Верхньою Вольтою з ракетами», як колись 

називали СРСР. Сенатор Деніел Патрік Мойніхан у 1980-х роках зауважив: якщо країни Азії 

постачають світу мікросхеми, СРСР торгує «ікрою, хутром і фруктами, товарами на обмін 

суспільства мисливців і збирачів». Однак, Китай вплетений в глобальну економіку. Він може 

багато втратити через риторику, яка виставляє його небезпечним варваром. 

Корпоративна Америка зробила нескінченно багато жестів, які вказували на китайські гріхи. 

Водночас, вона заробляла великі статки на продуктах, виготовлених китайською примусовою 

працею. Корпоративна Америка навіть не пискнула ні про що з того, що могло б образити 

тиранів-леніністів й ускладнити доступ до китайських споживачів. Це роздвоєння стає дуже 

дивним. П'ять місяців тому попередній Держсекретар Майк Помпео включив в американську 

політику визнання жорстоке поводження Китаю з уйгурами «геноцидом». Кандидат в 

президенти Байден теж так говорив. 

Нещодавно Байден погодився з журналістом, що Володимир Путін - «вбивця». Але за 10 років 

до цього в інтерв'ю для New Yorker він сказав, що одного разу сказав Путіну особисто: «Гадаю, 

в тебе немає душі». Блінкен вжив слово «придушення», коли описував те, що Пекін, попри 

зобов’язання, робить з демократією Гонконгу. І це, на думку Washington Post, було вдалою 

риторикою. 

На Алясці один з високопоставлених членів Компартії Китаю у сфері закордонних справ порушив 

встановлене правило про виділення двох хвилин на вступне слово. Він виголошував свою 

промову 16 хвилин. Це підвело риску під тим, як за день до зустрічі на Алясці Блінкен включив 

до «чорного списку» санкцій 24 з 25 членів китайського «політбюро». Їх покарали за 

перетворення Гонконгу на сучасну азіатську версію Чехословаччини за 1939 рік. 

Китайські колючі розмови про «поблажливість» США, так само як і розмови про «століття 

приниження» (від першої Опіумної війни до перемоги комуністів у громадянській війні в 1949 

році), здаються симптомами гнітючої невпевненості. Вона може посилитися, якщо Байден і 

Блінкен успішно розвинуть так званий «Квадрат», який складається зі США, Індії, Японії й 

Австралії і повинен стати противагою Китаю. 

Разом ця четвірка має 1,85 мільярда людей населення і спільний ВВП на рівні 30,8 трильйонів 

доларів. У цей час, в розпорядженні Китаю 1,4 мільярда громадян і 14,3 трильйони доларів ВВП. 

«Квадрат» може стати аналогом заходів Трумена зі стримування СРСР, про які він оголосив на 

засіданні Конгресу через 22 місяці після жорсткої зустрічі з Молотовим. 
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Джерело: https://www.unian.ua/world/ssha-proti-kitayu-bayden-povoditsya-z-kitayem-yak-kolis-

reygan-z-srsr-novini-svitu-11365543.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Як розрив знань між США та Китаєм шкодить американським дипломатичним зусиллям 

30.03.2021|01:00| scmp.com 

Найвищий китайський дипломат вільно володіє англійською мовою, але державний секретар 

США не володіє китайською. Їхня зустріч на Алясці підкреслює розрив між США та Китаєм. 

Викликає занепокоєння той факт, що, коли США та Китай рухаються до «нової холодної війни», 

наступне покоління американських політиків може бути ще менш обізнаним про Китай. 

Відбулася першу високого рівня зустріч президентства Байдена між американськими та 

китайськими чиновниками в Анкориджі, Алясці. Зустріч дала обом сторонам можливість подати 

давні скарги. 

Але це також підкреслило тривожну тенденцію в американо-китайських відносинах - розрив у 

знаннях між китайцями та американцями щодо розуміння уряду, політики та цивілізації один 

одного. Є й інші важливі прогалини між США та Китаєм, які перебувають під контролем - 

наприклад, у галузі штучного інтелекту та технології 5G - але цей розрив, я вважаю, залишається 

непоміченим і може мати згубні наслідки для США у майбутньому. 

Відома сьогодні промова Янга, в якій звинувачуються США в лицемірстві, виголошена 

китайською мовою, але після закінчення, в один із найлегших моментів зустрічі, він зауважив 

англійською: «Це тест для перекладача». Ян навчався у Великобританії та вільно говорить 

англійською; раніше він критикував роботу перекладачів. 

Державний секретар США Ентоні Блінкен погодився, що це буде складним завданням для 

перекладача, але на відміну від Янга, він не зможе визначити, чи перекладач відповідає своєму 

завданню, оскільки він не володіє китайською. Ні радник з національної безпеки Джейк 

Салліван, ні хтось із головних радників Байдена в Китаї. 

Це висвітлює більш серйозну проблему у відносинах США та Китаю - китайське розуміння США 

набагато перевищує американське розуміння Китаю. Частину цього активно стимулює Китай; 

Китайську цивілізацію часто зображують як єдину і складну, що може перешкоджати 

американцям вірити, що вони можуть зрозуміти Китай або навіть спробувати. 

Навіть коли американсько-китайські відносини загострилися під час адміністрації Трампа, таких 

було більше 300 000 китайських студентів в США щороку. Власна дочка Сі Цзіньпіна відвідувала 

https://www.unian.ua/world/ssha-proti-kitayu-bayden-povoditsya-z-kitayem-yak-kolis-reygan-z-srsr-novini-svitu-11365543.html
https://www.unian.ua/world/ssha-proti-kitayu-bayden-povoditsya-z-kitayem-yak-kolis-reygan-z-srsr-novini-svitu-11365543.html
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Гарвард. Багато з цих студентів повернулися до Китаю, принаймні з елементарним розумінням 

американської політики, культури та історії. І всі вони говорять англійською. 

З іншого боку, інтерес американських студентів до навчання в Китаї досяг піку після 

Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні і з тих пір зменшується. Пандемія коронавірусу та недавнє 

двостороннє напруження прискорили це зниження. 

Під тиском китайських яструбів американські університети розірвали відносини з Інститутом 

Конфуція. Хоча занепокоєння щодо того, що навчальна програма, яку фінансує уряд Китаю, 

пробивається через американські школи є серйозною, закриття інститутів обмежить можливості 

американських студентів вивчати китайську мову. 

Зменшення інтересу та можливостей для американців вивчати китайську мову вже можуть 

зашкодити дипломатичним зусиллям США. Повідомляється, що американський перекладач на 

зустрічі на Алясці допустив щонайменше шість помилок, що могло посилити напругу. 

Доступ американських студентів до Китаю став ще однією жертвою американсько-китайських 

відносин. Адміністрація Трампа призупинила Програму обміну Фулбрайта в Китаї минулого 

року. Раніше програма була призупинена на 30 років, але її відновили, коли відносини між США 

та Китаєм нормалізувались у 1979 році. 

Для американських студентів було б великою трагедією, якби нове припинення діяло стільки ж 

часу. Американські студенти, які могли б навчатись у Китаї, натомість звертатимуться до інших 

країн, посилюючи недолік китайського досвіду в США. 

З іншого боку, тривожні зміни в Китаї, такі як репресії проти Гонконгу, затримання двох канадців 

за звинуваченнями в шпигунстві та недавня сутичка між американськими студентами та 

китайськими поліцейськими у цивільному одязі, також можуть відлякати потенційних 

американців студентів. 

Не лише студенти, чиї можливості дізнатися про Китай стають дедалі обмеженішими. Китай має 

вигнати або відмовитися продовжувати візи для західних журналістів, у тому числі для 

престижних американських ЗМІ, включаючи The New York Times, The Washington Post та Wall 

Street Journal . Вчені також обмежили доступ до Китаю. 

Це теж нагадує темні дні холодної війни, коли американські журналісти та науковці 

десятиліттями знаходились поза Китаєм. Відсутність доступу до джерел, відсутність можливості 

поговорити зі своїми колегами та доповісти про діяльність у Китаї з материка, журналістам та 

науковцям буде заважати в зусиллях з просвітництва американської громадськості про те, що 

насправді відбувається в Китаї. 

Це означає, що в міру того, як США та Китай рухатимуться до того, що аналітики все частіше 

називають «новою холодною війною», наступне покоління американських політиків буде ще 

менш обізнаним про Китай. Їм залишатиметься все більше залежати від урядових джерел, коли 
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справа стосується Китаю - будь то ястребна американська риторика чи бомбастична китайська 

пропаганда. 

Старе покоління американських вчених з Китаю зникло, і ми занадто повільно їх замінювали. 

Люди їздять на велосипедах на пекінській вулиці 25 березня. Обмеження доступу 

американських журналістів та науковців до Китаю перешкоджатиме їхній здатності повідомляти 

про те, що насправді відбувається в країні.   

Один з таких учених - Гарвардський Езра Ф. Фогель, який помер минулого року - попередив про 

небезпеку повзучого відчуження між США та Китаєм. 

«В останні роки в політиці США та політичній риториці щодо Китаю домінують чиновники, які 

мають обмежені знання про події в цій країні», - написав він у «Вашингтон Пост» . 

“Перетворення китайців на ворогів не в інтересах Сполучених Штатів. Якщо ми хочемо 

заохотити їх співпрацювати з нами задля наших спільних інтересів, нам потрібно якесь 

фундаментальне переосмислення нашої політики. Це, в свою чергу, вимагає, щоб вищі посадові 

особи були готові підтримати наших друзів у Китаї та дізнатись більше про його внутрішню 

динаміку «.Як повідомлялося, на момент своєї смерті Фогель працював над політичним 

документом щодо американо-китайських відносин, який він мав намір подати до адміністрації 

Байдена, яка входить до нього. Залишається з’ясувати, чи є зараз хтось, хто закликатиме США 

переглянути відчуження, яке поглиблює нова стратегія Китаю. Підтверджуюча реальність 

полягає в тому, що США і Китай, а також їхні лідери, дипломати і народи у найближчому 

майбутньому будуть мати справу один з одним, і що обидві сторони виграють від більшого 

розуміння один одного. Китай у цьому плані вже випереджає, і США повинні швидко діяти, щоб 

наздогнати. 

Чі Ван, колишній керівник відділу китайської мови Бібліотеки Конгресу США, є президентом 

Американсько-китайського політичного фонду 

Джерело: https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3127432/how-us-china-knowledge-

gap-hurting-american-diplomatic-efforts  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Smart-інфраструктура у сталому розвитку міст: світовий досвід та перспективи України (відео). 

31.04.21|razumkov centre 

Під час заходу буде представлено аналітичну доповідь “Smart-інфраструктура у сталому 

розвитку міст: світовий досвід та перспективи України”, де узагальнено існуючі підходи до 

https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3127432/how-us-china-knowledge-gap-hurting-american-diplomatic-efforts
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3127432/how-us-china-knowledge-gap-hurting-american-diplomatic-efforts


 

94 

 

      

визначення змісту та передумов процесу цифровізації та поширення цифрових технологій, а 

також визначено поточний стан та перспективи розбудови smart-інфраструктури у містах в 

країнах світу та Україні. 

Матеріали будуть доступні на сайті Центру 31 березня 2021р. 

Джерело: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2jjA7C-

SEA04XfN0OmtE93toOm_1wgcJJDB7hXYp32079sC8vEfe3DEwI&v=aW0o8egqrSU&feature=youtu.b

e  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай завдає удару у відповідь 

03.04.2021|17:00| zn.ua 

Пекін випробував свої санкції на Євросоюзі 

«Тепер діалог ускладниться», — так прокоментував депутат Європарламенту від Німеччини 

Майкл Галер санкції, впроваджені щодо нього Китаєм 22 березня. Він та ще дев'ять громадян 

Європейського Союзу, а також кілька інститутів і установ (Комітет з питань політики та безпеки 

ЄС, підкомітет Європарламенту з прав людини та Інститут китайських досліджень Mercator з 

Німеччини) вперше опинилися в санкційному списку Пекіна. Ці дії стали відповіддю Піднебесної 

на раніше запущені санкції Євросоюзу, скоординовані зі США, Канадою та Великою Британією, 

стосовно чотирьох китайських чиновників і організацій, викритих в обмеженні прав людини.  

Майкл Галер обґрунтував протикитайські санкції ЄС «необхідністю пролити світло на події, що 

відбуваються в Сіньцзяні», маючи на увазі створені китайською владою у своїй західній провінції 

центри професійної освіти для місцевого населення, розцінені євроатлантичним експертним 

середовищем як трудові табори. Європейцям, котрі втрапили за критику політики Пекіна щодо 

уйгурів під санкції у відповідь, а також їхнім родичам відмовлять у праві в'їжджати на територію 

материкового Китаю, Гонконгу й Макао. Діяльність компаній і організацій, пов'язаних із ними, 

буде обмежено. 

Підготовка арсеналу санкцій 

Тривалий час Китай неохоче користувався санкційними заходами для покарання своїх 

кривдників. Він епізодично вигострював їх на економіках невеликих країн із явною асиметрією 

на користь Китаю. Можливості отримувати доступ до китайських ринків збуту, а також залучати 

бажані інвестиції часто ставилися в залежність, у тому числі, від позиції цих країн стосовно 

Тайваню.  

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2jjA7C-SEA04XfN0OmtE93toOm_1wgcJJDB7hXYp32079sC8vEfe3DEwI&v=aW0o8egqrSU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2jjA7C-SEA04XfN0OmtE93toOm_1wgcJJDB7hXYp32079sC8vEfe3DEwI&v=aW0o8egqrSU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2jjA7C-SEA04XfN0OmtE93toOm_1wgcJJDB7hXYp32079sC8vEfe3DEwI&v=aW0o8egqrSU&feature=youtu.be
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Ретельно обираючи цілі й прораховуючи ефект, у Пекіні не прагнули застосовувати санкції у 

відповідь на кожен потенційний конфлікт. Перевагу завжди віддавали заходам економічного 

характеру, які завдавали фінансових втрат і шкоди у сферах, де Китай мав особливі національні 

інтереси. Певна частина обмежень могла перебувати в тіні, мати неформальний характер і 

виявлятися в ускладненні процедур торгівлі, розміщення інвестицій або перетинання кордону 

для осіб із країн, які потрапили до чорного списку Пекіна. 

Питання, до яких Китай завжди демонстрував підвищену чутливість, — територіальна цілісність 

та національна безпека. Спектр їх охоплення був досить широкий: від поставок зброї на Тайвань 

або претензій на спірні острови до підтримки опальних дисидентів або релігійних сект. 

Загальне переважання економічних заходів над санкціями іншого роду можна пояснити 

історичним досвідом Китаю, коли сусідні народи потрапляли в орбіту його впливу не в 

результаті військових завоювань, а будучи спокушеними вигідними комерційними та 

культурними обмінами. Вони також дозволяють переносити тягар втрат на нерезидентів, 

стимулювати національне виробництво і забезпечувати зростання добробуту громадян, на 

якому базується легітимність нинішньої моделі управління країною. 

Зміцнення власної оборони 

Зі зростанням та експансією КНР єдиною країною, здатною санкціями завдавати їй відчутних 

втрат, залишаються тільки Сполучені Штати. Ефект їхнього тиску на російську економіку у 2014–

2019 роках, яка скотилася в затяжну стагнацію, переконав китайських лідерів у їх вагомості, а 

розгорнута Трампом атака на торгівлю — у близькості й неминучості. Тому в Піднебесній стали 

готуватися до протисанкційної оборони. У стратегічному плані, було взято курс на зміцнення 

самодостатності китайської економіки, для переходу до якої затяжними переговорами щодо 

Фази-1 торгової угоди вигравався час. У тактичному плані, вжито заходів, які підвищують її 

гнучкість і резистентність. 

Віднедавна центральну роль у китайському захисті відведено системі Блокувальних правил — 

нормативному актові Міністерства комерції, спрямованому на протидію необґрунтованому 

екстериторіальному застосуванню іноземного законодавства. Керуючись ним, орган зможе 

забороняти своїм резидентам виконувати іноземне санкційне законодавство. Якщо діловий 

партнер продовжуватиме його дотримуватись, то китайські фізичні і юридичні особи зможуть 

стягувати з нього збитки в судовому порядку. Певну частину втрат уряд теж може компенсувати 

їм за результатами «правдивого» розслідування. 

Такий підхід Китай запозичив у Європейського Союзу, який запустив окремий Блокувальний 

статут для захисту своїх компаній, котрі співпрацюють з Іраном, що перебуває під 

американськими санкціями. Розвивати власну співпрацю з Тегераном усупереч санкціям Пекін 

зовсім не боїться: 26 березня країни підписали угоду про стратегічне партнерство на 25 років, 

що розширює економічні та дипломатичні зв'язки, які забезпечують гарантовані поставки 
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нафти. Точні деталі угоди невідомі, але очевидно, що вона посилить позиції Ірану, а з ним — і 

непрямий вплив Піднебесної на його ядерну угоду з Вашингтоном. Компанії КНР, що ризикують 

потрапити під американські санкції, будуть, за європейським зразком, захищені нормами 

китайських Блокувальних правил, сформульованих широко й нечітко. Спираючись на них, 

китайські чиновники одержать цілком легальні інструменти для підтримки китайського бізнесу 

в боротьбі з іноземними конкурентами. 

Мистецтво оперативного маневрування 

Саме зменшити кількість таких інструментів у розпорядженні китайців давно прагне великий 

європейський бізнес. Щоб вирівняти умови конкуренції на китайських ринках, Євросоюз 

тривалий час домагався від КНР підписання зобов'язуючої угоди з формування чітких правил 

гри. Після семи років переговорів під кінець 2020 року між ЄС і Китаєм було вироблено Широку 

угоду про інвестиції (CAI). Підіграючи європейцям, Пекін пішов на помітні поступки з деяких 

важливих питань тривалого діалогу. 

У рамках CAI європейському капіталу було розширено доступ до автомобільного ринку, з 

обмеженнями вони зможуть працювати у сферах медичних, транспортних, телекомунікаційних 

та комп'ютерних послуг. Китай зобов'язався відмовитися від практики примушування 

європейських інвесторів до створення спільних із китайцями підприємства, зробити роботу 

компаній, які перебувають у власності держави, прозорою і такою, що не дискримінує 

підрядників за походженням, допускати європейців до тендерів із держзакупівель, посилити 

захист конфіденційної інформації інвесторів. Для вирішення спорів угода передбачає порядок 

арбітражу, схожий на той, який діє в СОТ. 

Набутки Китаю від CAI мали, швидше, символічний характер. Крім окремих поступок в 

енергетиці, вона ослабляла загальну настороженість європейців, які перейшли до скринінгу 

китайських капіталів, і формувала майданчик для подальших переговорів про спрощення умов 

торгівлі. Угода кидала тінь на діалог ЄС зі США щодо посилення економічної співпраці та 

ускладнювала вироблення спільної трансатлантичної позиції стосовно КНР. 

Реальним вигодонабувачем від CAI мала стати Німеччина, чиї компанії розмістили 60 млрд дол. 

в економіці Китаю, 60% яких — інвестиції з нуля. Угода Трампа з Китаєм викликала підвищену 

стурбованість у німецькому бізнес-середовищі, яке було націлене на збільшення прибутків за 

рахунок освоєння ринків Піднебесної. Тому німецьке тріо — Ангела Меркель, Урсула фон дер 

Ляєн і Сабіна Вейянд (високопоставлена функціонерка Єврокомісії) — доклали максимуму 

зусиль, щоб укласти CAI до завершення терміну головування Німеччини в Раді ЄС. 

Питання можливого примусу до трудової діяльності в Сіньцзяні не могло не з'явитися у процесі 

переговорів щодо CAI. Заявляючи, з одного боку, про обмеження прав уйгурів і підписуючи 

угоду, частину вигод від якої могла б генерувати саме така праця, європейські політики 

потрапили б у делікатне становище. Очевидно, бажання фіналізувати угоду було таке велике, 
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що уйгурський кейс добре заретушували, отримавши від Китаю обіцянку приєднатися до 

конвенцій Міжнародної організації праці, які забороняють примусову експлуатацію. Оскільки 

терміни і забезпечувальний механізм приєднання до конвенцій у CAI не прописані, обіцянка 

має, швидше, декларативний характер. 

Щоб не допустити зриву ратифікації CAI десь на національному рівні, з німецької подачі, з угоди 

вилучили пункти, які торкаються національного суверенітету країн-членів. Долю домовленості 

має вирішувати Європарламент, майданчик для панєвропейських дебатів і переговорів. Саме 

проти окремих депутатів, які представляють Німеччину, та підкомітету Європарламенту з прав 

людини Китай впроваджує санкції за «проливання світла» на уйгурське питання. Чи 

ускладниться тепер європейсько-китайський діалог? А кому він був потрібен?.. 

Джерело: https://zn.ua/ukr/international/kitaj-zavdaje-udaru-u-vidpovid.html  
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