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КИТАЙ 
ЕКОНОМІКА 

У китайській пров. Хайнань буде введено більше пільг для лібералізації торгівлі – Мінкомерції 

13.04.2021|08:26| russian.people.com.cn 

Пекін, 12 квітня / Сіньхуа / – Китайський уряд запустить 28 додаткових політичних заходів 

для подальшої лібералізації і спрощення торгівлі в південній острівній провінції Хайнань. Про 

це заявили в понеділок у Міністерстві комерції КНР. 

 

Даний крок націлений на більш ефективне втілення в життя генерального плану з будівництва 

Хайнаньського порту вільної торгівлі, оприлюдненого 1 червня 2020 року, повідомив на прес-

конференції заступник міністра комерції Ван Шоувень. Відповідно до цього плану пров. Хайнань 

перетвориться в висококласний порт вільної торгівлі зі світовим впливом до середини 

поточного століття. 

Завдяки новим політичним установкам в певних районах пров. Хайнань будуть пом'якшені 

вимоги до кваліфікації для імпорту і експорту таких товарів, як сира нафта, нафтопродукти і 

цукор, а також буде пом'якшено контроль над обсягом їх імпорту та експорту. Будуть також 

скасовані ліцензійні системи щодо продукції машинобудування і електроніки. 

Нова політика також включає допоміжні заходи щодо вдосконалення політики підтримки в 

області торгівлі, у тому числі посилення потенціалу попередження про ризики безпеки щодо 

якості та безпеки як імпортованих, так і експортованих товарів, а також зміцнення наглядових 

можливостей по швидкому реагуванню в цих аспектах. 

 

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2021/0413/c31521-9838306.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський уряд дав "місяць на виправлення" 34-м провідним інтернет-компаніям 

13.04.2021|22:42| Фокус 

Компанії були звинувачені у недобросовісній конкуренції, яка "перешкоджає інноваціям і 

розвитку". 

 

http://russian.people.com.cn/n3/2021/0413/c31521-9838306.html
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Китайський регулятор наказав 34 технологічним компаніям виправити ділові практики, які 

обмежують конкуренцію і дають їм можливість зловживати своїми позиціями на ринку. Про це 

повідомила Financial Times. 

Державне управління ринкового регулювання (SAMR) видало таке розпорядження за 

підсумками зустрічі, на якій були присутні ByteDance, що володіє TikTok, інтернет-рітейлер 

JD.com, Meituan, онлайн-платформа доставки, Baidu, Tencent і інші компанії. 

Від них вимагали ретельно вивчити свої операції і усунути порушення протягом найближчого 

місяця, щоб не "повторилася ситуація з Alibaba". Особлива увага зверталася на те, що інтернет-

платформи забороняють своїм клієнтам користуватися конкуруючими сервісами. "Базові 

кордону регулювання не можуть порушуватися, червона лінія законів є недоторканною", – 

йдеться в заяві регулятора. 

Недобросовісна конкуренція "перешкоджає інноваціям і розвитку і шкодить інтересам 

операторів і споживачів", компаніям пропонується віддавати "пріоритет національним 

інтересам". 

Через місяць будуть проведені перевірки, у ході яких регулятор оцінить поступ, досягнутий 

компаніями у виконанні його вимог. Тих, хто зробить мало, чекають штрафи. 

10 квітня SAMR оштрафував на рекордні $ 2,8 млрд інтернет-гіганта Alibaba Group, якого 

звинуватили в зловживанні домінуючими ринковими позиціями. 

12 квітня Народний банк Китаю оголосив, що дав розпорядження про масштабну 

реструктуризацію фінансової компанії Ant Group, контрольованою Alibaba. 

Справа Alibaba влада використовуватиме як попереджувальний сигнал для галузі, щоб 

забезпечити виконання вимог антимонопольного законодавства, повідомили в SAMR. 

Нагадаємо, в листопаді минулого року Ant Group готувалася до первинного розміщення акцій 

на Шанхайській і Гонконзькій фондових біржах. Однак за пару днів до початку торгів регулятори 

викликали Джека Ма на допит, а розміщення Ant Group було відкладено на невизначений 

термін. За даними західних ЗМІ, за цим рішенням стояв голова КНР Сі Цзіньпін, якому не 

сподобалося, що Джек Ма критикував китайську владу. 

Джек Ма опустився на четверте місце в списку найбагатших людей Китаю. Це сталося після того 

як його бізнес-імперія потрапила під контроль регулюючих органів держави восени минулого 

року. 

 

Джерело: https://focus.ua/world/479924-kitayskie-vlasti-dali-mesyac-na-ispravlenie-34-

vedushchim-internet-kompaniyam  

________________________________________________________________________________ 

https://focus.ua/world/479924-kitayskie-vlasti-dali-mesyac-na-ispravlenie-34-vedushchim-internet-kompaniyam
https://focus.ua/world/479924-kitayskie-vlasti-dali-mesyac-na-ispravlenie-34-vedushchim-internet-kompaniyam
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Юань йде в "цифру". Чи зуміє китайська валюта потіснити долар 

14.04.2021|12:43| УНІАН 

Влада США активізують контроль планів Китаю щодо впровадження цифрового юаня. 

Адміністрація президента Байдена стурбована, що Пекін може спробувати «позбавити 

долар ролі основної резервної валюти у світі». Вивчається також питання ймовірності 

використання цифрового юаня для обходу санкцій США.  

  

Китай планує використання цифрового юаня, чим не на жарт схвилював США. Як пише 

Bloomberg з посиланням на свої джерела, в Адміністрації президента США Джо Байдена 

стурбовані тим, що цей крок Пекіна може стати початком довгострокової спроби позбавити 

долар статусу домінуючої світової резервної валюти. Американські офіційні особи поки не 

збираються протидіяти кроків Китаю. А стурбовані не тільки безпосереднім викликом нинішній 

структурі світової фінансової системи, скільки хочуть розібратися, як буде поширюватися 

цифровий юань і чи можливо його використання для обходу санкцій США. Тим часом, Народний 

банк Китаю розгорнув пробну емісію цифрових юанів в містах по всій країні, що дозволило йому 

стати першим великим центробанком, яке випустило віртуальну валюту. Очікується, що в 

лютому наступного року, на зимових Олімпійських іграх, в Пекіні проводитиметься масовий 

експеримент по її застосуванню, що забезпечить цифровому юаню міжнародну популярність. 

Хоча ключові деталі цифрового юаня все ще знаходяться в розробці, Інститут дослідження 

цифрових валют Народного банку Китаю і міжнародна система передачі інформації та 

здійснення платежів SWIFT не так давно створили спільне підприємство (СП), яке займається 

вивченням можливості впровадження цифрового юаня в систему проведення транскордонних 

платежів. Це говорить про активну підготовку Китаю до демонстрації світу свого першості в 

монетарних технологіях. 

Підсумком роботи такого спільного підприємства може стати доказ того, що цифровий юань 

здатний працювати в рамках поточної фінансової архітектури. Нинішнє лідерство долара в 

міжнародних транзакціях дає можливість казначейству США блокувати велику частину бізнесу 

або навіть доступ країни до глобальної фінансової системи в рамках санкцій. Однак цифрова 

версія юаня може, в кінцевому підсумку, дозволити країнам легше уникати санкції США, а також 

переводити гроші по рахунках, уникаючи контролю з боку фіскальних органів Сполучених 

Штатів. Хоча такий результат, на думку аналітиків, поки малоймовірний. 

Продовження статті можна знайти за посиланням внизу. 

Джерело: https://www.unian.net/economics/finance/sopernichestvo-yuanya-s-dollarom-

kitayskaya-valyuta-uhodit-v-cifru-novosti-ukraina-11387524.html  

________________________________________________________________________________ 

https://www.unian.net/economics/finance/sopernichestvo-yuanya-s-dollarom-kitayskaya-valyuta-uhodit-v-cifru-novosti-ukraina-11387524.html
https://www.unian.net/economics/finance/sopernichestvo-yuanya-s-dollarom-kitayskaya-valyuta-uhodit-v-cifru-novosti-ukraina-11387524.html
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Економіка Китаю показала рекордне зростання за останні 29 років 

16.04.2021|11:44| УНІАН 

В останні тижні Китай звітував про зростання економічних показників на 30% і більше в 

річному численні. 

  

У першому кварталі 2021 року економіка Китаю зросла на 18,3% у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року. Такий темп зростання є рекордним для країни. 

Про це повідомляє Wall Street Journal. Зростання на 18,3% в першому кварталі є рекордним з 

1992 року, коли Китай почав публікувати квартальну звітність по ВВП. 

Як зазначає видання, в останньому кварталі 2020 року ВВП Китаю виріс на 6,5% в річному 

численні. 

Економісти очікували, що в першому кварталі зростання складе 19,2%, оскільки в першому 

кварталі 2020 року китайська економіка скоротилася на 6,8% через жорсткий карантин. 

В останні тижні Китай звітував про зростання економічних показників на 30% і більше в річному 

численні. 

ВВП Китаю 

Раніше рекордним був перший квартал 1993 року, коли зростання ВВП Китаю склало 15,3%. 

Економіка Китаю у 2020 році зросла на 2,3% і виявилася єдиною великою економікою, яка 

продемонструвала зростання, попри пандемію. 

 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/z-pochatku-roku-ekonomika-kitayu-zrosla-na-

rekordni-18-3-ostanni-novini-11390158.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Пасажирські авіаперевезення всередині Китаю в березні перевершили обсяг, який був до 

пандемії 

16.04.2021|15:56| ЦТС 

Авіакомпанії Китаю в березні перевезли на внутрішніх рейсах в цілому 47,68 млн пасажирів, 

що вище показника за той же місяць 2019 року, тобто допандемійного рівня. 

  

https://www.unian.ua/economics/other/z-pochatku-roku-ekonomika-kitayu-zrosla-na-rekordni-18-3-ostanni-novini-11390158.html
https://www.unian.ua/economics/other/z-pochatku-roku-ekonomika-kitayu-zrosla-na-rekordni-18-3-ostanni-novini-11390158.html
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Про це свідчать дані Управління цивільної авіації Китаю (CAAC), передає ЦТС з посиланням на 

Інтерфакс-Україна. 

Обсяг вантажних авіаперевезень склало близько 655 тис. тонн, що на 3,7% вище показника за 

березень 2019 року. 

CAAC зазначає, що тиск на авіаційну галузь зберігається, що обумовлено окремими спалахами 

захворюваності COVID-19 в деяких районах КНР і складної ситуацій в світі в зв'язку з пандемією, 

повідомляє агентство Сіньхуа. 

Раніше ЦТС писав про те, що в 2020 році в Китаї число аеропортів з пасажиропотоком понад 10 

млн осіб знизилося до 27. 

 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/04/16/passazhirskie_aviaperevozki_vnutri_kitaya_v_marte_prevzos

hli_obyem_kotoryy_byl_do_pandemii_64384  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Обсяг інвестицій в основні фонди в Китаї виріс на 25,6% за перший квартал цього року 

19.04.2021|19:58| Українські новини 

За перший квартал цього року обсяг інвестицій в основні фонди в Китаї виріс в річному 

вираженні на 25,6% до 9,6 трлн юанів (близько $ 1,47 трлн), свідчать опубліковані дані 

Державного статистичного управління КНР. Про це заявило Інформаційне агентство 

Сіньхуа. 

  

Двозначне зростання показника обумовлене торішнім низьким рівнем через поширення 

епідемії COVID-19. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, показник виріс на 6%. 

У період з січня по березень інвестиції з боку державного і приватного сектора виросли в 

річному численні на 25,3% і на 26% відповідно. 

Зокрема, обсяг інвестицій в основні фонди в березні збільшився на 1,51% в порівнянні з лютим. 

Інвестиції в основні фонди включають в себе капітал, вкладений в інфраструктуру, нерухомість, 

машинобудування і інші фізичні активи. 

 

https://cfts.org.ua/news/2021/04/16/passazhirskie_aviaperevozki_vnutri_kitaya_v_marte_prevzoshli_obyem_kotoryy_byl_do_pandemii_64384
https://cfts.org.ua/news/2021/04/16/passazhirskie_aviaperevozki_vnutri_kitaya_v_marte_prevzoshli_obyem_kotoryy_byl_do_pandemii_64384
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Джерело: https://ukranews.com/news/770120-obem-investitsij-v-osnovnye-fondy-v-kitae-vyros-

na-25-6-za-pervyj-kvartal-etogo-goda  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай прискорить цифровізацію промислового виробництва  

20.04.2021|11:28| ukranews.com 

Промислове виробництво в Китаї.   

  

Всі великі промислові підприємства Китаю з річним оборотом кожного від 20 млн юанів 

(близько $ 3,06 млн) і вище повністю здійснять цифровизацию виробництва до 2035 року, 

говориться в проекті, опублікованому Міністерством промисловості та інформатизації КНР в 

середу. Про це зазначається в повідомленні Державного агентства новин Сіньхуа. 

До 2025 року виробництво цих підприємств в основному буде цифровим, в той час як провідні 

підприємства в ключових галузях промисловості повинні перш за все досягти інтелектуальної 

трансформації, йдеться в проекті вищезгаданого відомства з розвитку інтелектуального 

виробництва. 

Згідно з проектом, завдяки реалізації цієї програми, технічний рівень і ринкова 

конкурентоспроможність інтелектуального виробничого обладнання та промислового 

програмного забезпечення значно підвищаться до 2025 року. 

До 2025 року інтелектуальне виробниче обладнання буде задовольняти 70% внутрішнього 

попиту, в той час як промислове виробництво програмного забезпечення буде задовольняти 

50% внутрішнього попиту, говориться в проекті, опублікованому для збору громадської думки. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/769804-kitaj-uskorit-tsifrovizatsiyu-promyshlennogo-

proizvodstva  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай взяв зобов'язання до 2060 року досягти нульових викидів CO2 

22.04.2021|16:55| ukrinform.ua 

https://ukranews.com/news/770120-obem-investitsij-v-osnovnye-fondy-v-kitae-vyros-na-25-6-za-pervyj-kvartal-etogo-goda
https://ukranews.com/news/770120-obem-investitsij-v-osnovnye-fondy-v-kitae-vyros-na-25-6-za-pervyj-kvartal-etogo-goda
https://ukranews.com/news/769804-kitaj-uskorit-tsifrovizatsiyu-promyshlennogo-proizvodstva
https://ukranews.com/news/769804-kitaj-uskorit-tsifrovizatsiyu-promyshlennogo-proizvodstva
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Китай підтримує заклик американської адміністрації кардинально знизити рівень 

забруднення атмосфери та бере на себе зобов’язання до 2060 року досягти «нульових 

викидів» на своїх виробництвах. 

 

Про це заявив у четвер під час Саміту лідерів з питань клімату глава КНР Сі Цзіньпін, передає 

власний кореспондент Укрінформу. 

«Міжнародна спільнота повинна об’єднатися, щоби боротися з проблемами клімату»,- заявив 

китайський лідер. 

У цьому зв’язку він підкреслив, що КНР, як і США, зменшуватиме викиди CO2 до 2030 року, а 

також прагне досягнути «нульових викидів» до 2060 року. 

«Китаю це буде складно виконати, але ми підтримуємо наших новаторів, які займаються цим», 

- зазначив Сі Цзіньпін. 

Він підтримав необхідність розвитку зелених технологій, які, з одного боку, зберігатимуть у 

безпеці навколишнє середовище, а з іншого, допомагатимуть стійкому зростанню 

продуктивності економіки. 

Крім того, Сі Цзіньпін підкреслив важливість виконувати міжнародні домовленості. «Ми повинні 

виконувати Конвенцію ООН щодо змін клімату, а також Паризьку угоду,» - уточнив глава КНР. 

Водночас він закликав дотримуватися «принципу спільної, але різної відповідальності» для 

виконання програми щодо збереження клімату. 

«Розвинуті країни повинні мати більш амбіційний підхід щодо своїх планів та зусиль у цій сфері, 

але водночас допомогти країнам, що розвиваються, досягнути кращих результатів», - наголосив 

Сі Цзіньпін. 

У цьому контексті він пообіцяв, що Китай підтримуватиме цивілізацію у зусиллях зі збереження 

клімату та спільного розвитку. «Якщо ми працюватимемо разом та об’єднаємо наші зусилля, ми 

матимемо успіх у розв’язанні проблем щодо зміни клімату та залишимо прекрасний світ для 

наших майбутніх поколінь», - підкреслив глава КНР. 

Як повідомляв Укрінформ, у четвер у Вашингтоні розпочався перший день роботи Саміту лідерів 

з питань клімату. Він проводиться за ініціативи Джо Байдена та його адміністрації у віртуальному 

форматі. Для участі в ньому запрошені лідери понад 40 країн та міжнародних організацій. 

Президент США Джо Байден під час відкриття саміту заявив, що Америка планує удвічі 

скоротити викиди вуглецю до 2030 року, а до 2050-го добитися «нульового» забруднення 

атмосфери. 

 



 

13 

 

      

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233118-kitaj-vzav-zobovazanna-do-2060-roku-

dosagti-nulovih-vikidiv-co2.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Цифрова економіка Китаю демонструє впевнене зростання на тлі пандемії 

28.04.2021|18:58| ukranews.com 

Цифрова економіка Китаю зберегла високі темпи зростання - 9,7% в 2020 році на тлі пандемії 

і глобального економічного спаду, йдеться в Білій книзі про розвиток цифрової економіки 

Китаю, оприлюдненої в Піднебесній. Про це йдеться в повідомленні Інформаційного 

агентства Сіньхуа. 

 

Згідно з документом, темпи зростання цифрової економіки виявилися більш ніж в три рази 

більше темпів зростання ВВП, що свідчить про її ключової ролі в стимулюванні економічного 

розвитку. 

Документ був опублікований Китайською академією інформаційних і комунікаційних технологій 

на 4-му саміті "Цифровий Китай" в місті Фучжоу, адміністративному центрі провінції Фуцзянь на 

сході Китаю. 

У ньому також говориться, що масштаб цифрової економіки Китаю досяг 39,2 трлн юанів 

(близько $ 6 трлн) в минулому році, склавши 38,6% ВВП, що ефективно підтримало роботу щодо 

запобігання та контролю епідемії нової коронавирусной інфекції, а також економічний розвиток 

країни . У 2020 році на частку цифрової економіки в таких мегаполісах, як Пекін і Шанхай, 

припадало понад половини валового регіонального продукту. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/772129-tsifrovaya-ekonomika-kitaya-demonstriruet-

uverennyj-rost-na-fone-pandemii-akademiya  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай в 2020 витратив на освіту близько близько $ 817 млрд 

29.04.2021|15:58| ukranews.com 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233118-kitaj-vzav-zobovazanna-do-2060-roku-dosagti-nulovih-vikidiv-co2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3233118-kitaj-vzav-zobovazanna-do-2060-roku-dosagti-nulovih-vikidiv-co2.html
https://ukranews.com/news/772129-tsifrovaya-ekonomika-kitaya-demonstriruet-uverennyj-rost-na-fone-pandemii-akademiya
https://ukranews.com/news/772129-tsifrovaya-ekonomika-kitaya-demonstriruet-uverennyj-rost-na-fone-pandemii-akademiya
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У 2020 році Китай витратив на освіту понад 5,3 трлн юанів (близько $ 817 млрд), що 

приблизно на 5,65% більше, ніж в 2019 році, свідчать статистичні дані, опубліковані у 

Міністерством освіти КНР. Про це йдеться в інформаційному заяві Національного 

агентства новин КНР Сіньхуа. 

 

Як показує статистика, близько 4,3 трлн юанів, або понад 80% від загального обсягу видатків, 

були отримані за рахунок бюджетних витрат. 

У 2020 році витрати на дошкільну освіту, обов'язкову освіту, освіту в середніх школах вищому 

щаблі і вузах збільшилися на 2,39%, 6,55%, 9,14% і 3,99%, відповідно, порівняно з показниками 

2019 року. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/772467-kitaj-v-2020-potratil-na-obrazovanie-okolo-okolo-

817-mlrd  

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://ukranews.com/news/772467-kitaj-v-2020-potratil-na-obrazovanie-okolo-okolo-817-mlrd
https://ukranews.com/news/772467-kitaj-v-2020-potratil-na-obrazovanie-okolo-okolo-817-mlrd
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

Китай анонсував зведення екстремальної супер-греблі на "Евересті річок" в Тибеті 

12.04.2021|12:36| Ліга.Новости 

Китай анонсував будівництво надпотужної гравітаційної греблі електростанції в Тибеті, 

яка стане найбільшим виробником гідроелектроенергії на планеті. Про це, посилаючись на 

стратегічний 14-й п'ятирічний план КНР, пише Psys.org. 

 

Інженери держкомпанії PowerChina збираються перегородити річку Ярлунг Зангбо (Ялуцангпо) 

в її нижній течії в окрузі Медог. Гребля буде черпати енергію з величезного перепаду річки на 

цьому конкретній ділянці. Річка протікає в самому довгому і глибокому каньйоні в світі з 

висотами стін понад 1,5 км. 

Здатність майбутньої греблі виробляти електроенергію, за оцінками, буде в три рази вище, ніж 

у рекордному в світі ГЕС Три ущелини в цьому ж районі. З неї мають намір щорічно "знімати" до 

300 млрд кіловат. 

Дивіться відео: З рекордної глибини в океані піднято затонулий "Морський яструб" ВМС США. 

Терміни, подробиці і бюджет будівництва невідомі. 

Плани Китаю викликали тривогу у екологів сусідній Індії. Крім того, що район 

сейсмонебезпечних і дамба є "вартовою водяною бомбою", пишуть вони, там також унікальне 

біорізноманіття, яке буде порушено втручанням в русло річки. 

У XX столітті через будівництво Трьох ущелин понад 1,4 млн жителів вгору за течією були 

відселені через підвищення рівня води і створення водосховища. 

 

Джерело: https://news.liga.net/world/news/kitay-anonsiroval-vozvedenie-ekstremalnoy-super-

plotiny-na-evereste-rek-v-tibete  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї випробували новий безпілотний носій дронів 

12.04.2021|16:48| УНІАН 

Він може нести кілька малих БПЛА для розвідки або навіть використовуватися для атаки 

барижуючими боєприпасами. 

https://news.liga.net/world/news/kitay-anonsiroval-vozvedenie-ekstremalnoy-super-plotiny-na-evereste-rek-v-tibete
https://news.liga.net/world/news/kitay-anonsiroval-vozvedenie-ekstremalnoy-super-plotiny-na-evereste-rek-v-tibete
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Китайська компанія Zhongtian Feilong провела перші льотні випробування безпілотного носія 

малих розвідувальних дронів. 

Випробування нового перспективного безпілотного літального апарату були визнані 

успішними, пише N+1 з посиланням на Janes.com. 

Безпілотник побудований за двобалочною літаковою схемою, може вертикально злітати та 

сідати. На балках встановлені по два електромотори з носійними гвинтами. У хвостовій частині 

між балками розташований електромотор зі штовхаючим повітряним гвинтом. 

У нижній частині розміщений контейнер з кількома невеликими розвідувальними дронами. 

Технічні подробиці про апарат не розкриваються. 

Компанія стверджує, що цей носій можна буде використовувати не лише з метою розвідки, але 

й для радіоелектронної боротьби. Замість малих дронів у контейнер можна встановити 

невеликі барижуючі боєприпаси для завдавання ударів по наземних цілях. 

Розробкою безпілотників, здатних нести невелику кількість малих дронів, сьогодні займаються 

кілька компаній у світі. Очікується, що такі апарати зможуть істотно розширити зону розвідки та 

спостереження. 

 

Джерело: https://www.unian.ua/weapons/bezpilotniy-nosiy-droniv-u-kitaji-proveli-pershi-

viprobuvannya-novogo-aparatu-ostanni-novini-11385175.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї розробили «розумне вікно», яке змінює режим прозорості 

13.04.2021|20:18| Укрінформ 

Учені розробили вікно, яке здатне миттєво переходити з прозорого на туманний режим, а 

також генерувати енергію. 

 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Academic Times. 

Стаючи менш прозорим, розумне вікно регулює кількість сонячного світла, яке потрапляє 

всередину кімнати. Воно також здатне блокувати УФ-промені та інфрачервоне світло. 

Як відзначають учені Китайського університету Гонконгу, розумні вікна є енергоефективнішими. 

Сонячне світло, яке проходить крізь звичайне скло, нагріває кімнату, для охолодження якої 

https://www.unian.ua/weapons/bezpilotniy-nosiy-droniv-u-kitaji-proveli-pershi-viprobuvannya-novogo-aparatu-ostanni-novini-11385175.html
https://www.unian.ua/weapons/bezpilotniy-nosiy-droniv-u-kitaji-proveli-pershi-viprobuvannya-novogo-aparatu-ostanni-novini-11385175.html
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доводиться додатково вмикати кондиціонери. Водночас розумні вікна налаштовують кімнатну 

температуру без зовнішнього живлення, вони самі генерують енергію для власних потреб, що 

зменшує загальне споживання електрики. 

Крім того, такі вікна краще захищають конфіденційність людей, оскільки режим затуманеного 

вікна можна включити одним натисненням кнопки.  

 

Джерело:  https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3227125-u-kitai-rozrobili-rozumne-vikno-

ake-zminue-rezim-prozorosti.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

В одному китайському місті зараз більше станцій 5G, ніж у всій Європі – ЗМІ 

14.04.2021|04:43| УНІАН 

Станом на кінець минулого року в Китаї було 718 тисяч базових станцій 5G. 

Китайська мережа 5G в китайському Шеньчжені вже налічує понад 46 тисяч базових станцій – 

це більше, ніж є на сьогодні у всій Європі.  

Про це повідомляє IXBT, посилаючись на матеріал німецького видання Business Daily. 

Зазначається, що в Німеччині на сьогодні налічується всього 850 базових станцій 5G. 

Згідно зі статтею, німецькі мережеві оператори Deutsche Telekom, Vodafone і Telefonica 

заявляють, що у них є мережі 5G, які обслуговують мільйони німців. Проблема в тому, що вони 

не покладаються на розвинений мобільний зв'язок 5G. Замість цього оператори 

використовують дешеві оновлення ПЗ, щоб зробити наявну мережу 4G придатною для 5G. 

Це означає, що оператори не використовують по-справжньому автономну мережу 5G. у 

підсумку клієнти бачать логотип 5G на своїх смартфонах, але реальна швидкість інтернету 

практично не змінюється. 

У Шеньчжені на сьогодні побудована найщільніша у світі система базових станцій 5G. 

Станом на кінець минулого року в Китаї було 718 тисяч базових станцій 5G, що становить 70% 

від загальносвітової кількості. Цього року кількість базових станцій в країні перевищить мільйон. 

 

Джерело:  https://www.unian.ua/science/v-odnomu-kitayskomu-misti-zaraz-bilshe-stanciy-5g-nizh-

u-vsiy-yevropi-zmi-novini-11386900.html  

________________________________________________________________________________ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3227125-u-kitai-rozrobili-rozumne-vikno-ake-zminue-rezim-prozorosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3227125-u-kitai-rozrobili-rozumne-vikno-ake-zminue-rezim-prozorosti.html
https://www.unian.ua/science/v-odnomu-kitayskomu-misti-zaraz-bilshe-stanciy-5g-nizh-u-vsiy-yevropi-zmi-novini-11386900.html
https://www.unian.ua/science/v-odnomu-kitayskomu-misti-zaraz-bilshe-stanciy-5g-nizh-u-vsiy-yevropi-zmi-novini-11386900.html
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Археологи знайшли стародавню бронзову статую – вражає своєю формою і "візерунками" 

14.04.2021|10:58| Апостроф 

Китайські археологи знайшли бронзовий предмет в стародавніх руїнах Саньсіндуі в провінції 

Сичуань в центральному Китаї. 

 

Про це пише globaltimes. 

Бронзова статуя має унікальну форму – квадратне тіло з круглою пащею. Його черевце 

прикрашено малюнками морд тварин. 

"Дивно, що недавно виявлена бронзова реліквія має багато спільного з іншого бронзової 

реліквією, яка була виставлена в Національному палацовому музеї Тайбея і спочатку була 

зібрана Палацовим музеєм в Пекіні",–  говорить археолог Ран Хунлінь. 

Статуя надає більше інформації про древню цивілізацію Шу, яка має велике значення для 

дослідження цивілізації, сказав Ран, додавши, що в майбутньому реліквія буде виставлена на 

загальний огляд. 

Як повідомляв "Апостроф", раніше на пляжі в Уельсі (Великобританія) чотирирічна дівчинка 

виявила слід динозавра віком 220 мільйонів років. 

 

Джерело:  https://apostrophe.ua/news/society/science/2021-04-14/arheologi-nashli-drevnyuyu-

bronzovuyu-statuyu---porajaet-svoey-formoy-i-uzorami/228907 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї в стародавніх гробницях знайшли дзеркала для використання їх в потойбічному світі 

14.04.2021|16:58| Апостроф 

Китайські археологи виявили на кладовищі віком понад 2000 років близько 80-ти бронзових 

дзеркал. 

 

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа". 

У похованнях знайшли велику кількість похоронних предметів, в тому числі значну колекцію 

кераміки та бронзового посуду. Ці предмети сягають ранньої епохи правління династії Західна 

Хань (202 р до н.е. – 8 м н.е.). 

https://apostrophe.ua/news/society/science/2021-04-14/arheologi-nashli-drevnyuyu-bronzovuyu-statuyu---porajaet-svoey-formoy-i-uzorami/228907
https://apostrophe.ua/news/society/science/2021-04-14/arheologi-nashli-drevnyuyu-bronzovuyu-statuyu---porajaet-svoey-formoy-i-uzorami/228907
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Однак найприкметнішими серед знайдених предметів виявилися бронзові дзеркала. Деякі 

можна використовувати за прямим призначенням і зараз. 

Як говорять учені, це був один з головних предметів, які укладали в могили аристократів. Це був 

один з елементів ритуалу проводів померлої людини в загробний світ. 

Дзеркала є витончено виготовлені вироби. Їх діаметр варіюється від восьми до 22,1 сантиметра. 

Раніше китайські археологи знайшли бронзовий предмет в стародавніх руїнах Саньсіндуі в 

провінції Сичуань в центральному Китаї. 

 

Джерело:  https://apostrophe.ua/news/society/science/2021-04-14/v-kitae-v-drevnih-grobnitsah-

nashli-zerkala-dlya-ispolzovaniya-ih-v-zagrobnom-mire-foto/228975 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський техногігант вироблятиме електромобілі 

14.04.2021|20:16| Главком 

Китайська Huawei розробить власний електромобіль, який конкуруватиме з Tesla. 

 

Huawei – китайська компанія, яка більшості відома своїми смартфонами – буде виробляти 

електромобілі. Про це повідомляє американське інформагентство Bloomberg з посиланням на 

власні джерела. 

Китайці планують інвестувати мільярд доларів на дослідження технологій автопілота і батарей 

для електрокарів. Зараз Huawei веде переговори з трьома китайськими виробниками. У 

партнерстві з одним з них компанія запустить виробництво свого автомобіля.  

Журналісти кажуть, що проєкт зі створення свого автомобіля є вигідною ідеєю. У Китаї щорічно 

продають 30 мільйонів авто. Тож навіть на рідному ринку Huawei може отримати непоганий 

прибуток. 

Щоправда конкурентів на ринку нині вистачає. Окрім всесвітньовідомої Tesla, яка багато років 

на ринку, на китайському ринку багато великих і локально відомих нових виробників. 

Наприклад, Nio і Xpeng – ці компанії продають десятки тисяч авто щороку. 

На цей ринок зі своїми рішеннями планують вийти Baidu і Geely. Також про плани, створити свій 

власний електромобіль заявила інша відома технологічна компанія – Xiaomi.   

 

https://apostrophe.ua/news/society/science/2021-04-14/v-kitae-v-drevnih-grobnitsah-nashli-zerkala-dlya-ispolzovaniya-ih-v-zagrobnom-mire-foto/228975
https://apostrophe.ua/news/society/science/2021-04-14/v-kitae-v-drevnih-grobnitsah-nashli-zerkala-dlya-ispolzovaniya-ih-v-zagrobnom-mire-foto/228975
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Джерело:  https://glavcom.ua/techno/auto/kitayskiy-tehnogigant-viroblyatime-elektromobili-

749848.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Краса в потойбічному світі. У Китаї знайшли десятки древніх бронзових дзеркал 

14.04.2021|22:02| НВ 

Китайські археологи виявили на великому древньому кладовищі в провінції Шеньсі на 

північному заході Китаю більше 80 бронзових дзеркал, створених близько двох тисячоліть 

тому. 

 

На кладовищі, розташованому в містечку Гаочжуан нового району Шеньсі Сісянь, виявлені 

більше 400 гробниць і колекція кераміки та бронзового посуду, яка сходить до ранньої династії 

Західна Хань (202 р до н.е. — 25 р н.е.). 

За словами археологів, бронзові дзеркала діаметром від 8 до 22,1 см були виявлені під час 

недавніх розкопок на цьому місці. Вважається, що вони були виготовлені в основному в період 

між кінцем періоду Воюючих царств (475−221 роки дло нашої ери) і кінцем династії Західна 

Хань. 

Незважаючи на минулі століття, блиск деяких дзеркал був добре збережений, оскільки 

дослідники виявили, що одне з них як і раніше дає чіткі зображення. 

Дослідники також виявили, що більшість дзеркал було поміщено близько до голови або біля 

верхньої частини тіла власників гробниць з написами, які показують очікування людей від 

кращого життя. Не тільки жінки минулого, а й чоловіки були поховані разом зі своїми 

витонченими дзеркалами. 

Згідно з історичними записами, щоб забезпечити будівництво та обслуговування мавзолею 

імператора, а також краще контролювати аристократів, Лю Бан, засновник династії Хань (206 р 

до н.е. — 220 р н.е.), створив централізовану резиденцію для дворянства, яке розташовувалося 

приблизно в 4 км від кладовища. Тому вважається, що стародавні гробниці належать 

представникам вищих щаблів династії. 

Бронзові дзеркала виготовлялися в Китаї до середини 1 тисячоліття до н. е. як сакральні 

обереги. В кінці 1 тисячоліття до н. е. дзеркала з магічних атрибутів перетворилися на побутові 

предмети, що призвело до їх масового виробництва. 

https://glavcom.ua/techno/auto/kitayskiy-tehnogigant-viroblyatime-elektromobili-749848.html
https://glavcom.ua/techno/auto/kitayskiy-tehnogigant-viroblyatime-elektromobili-749848.html
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Раніше НВ писав, що в китайському районі Саньсіндуі в провінції Сичуань археологи знайшли 

унікальну маску та інші предмети віком близько трьох тисяч років. Церемоніальна маска важить 

близько 280 грамів і, за оцінками, зроблена з золота на 84%. 

Знахідки були зроблені в руїнах стародавнього міста Саньсіндуі, в районі площею 4,6 

квадратних миль за межами столиці провінції Ченду. Крім золотої маски, археологи виявили 

бронзу, золоту фольгу і артефакти зі слонової кістки, нефриту і кістки. 

У шести церемоніальних ямах, найбільша з яких має площу 19 квадратних метрів, також були 

виявлені ще не розкритий дерев’яний ящик і бронзовий посуд з орнаментом у вигляді сови. 

Вважається, що Саньсіндуі знаходився в центрі держави Шу, про яку історики знають відносно 

мало через мізерних письмових джерел. Місцевість зробила революцію в уявленнях експертів 

про те, як розвивалася цивілізація в стародавньому Китаї. 

 

Джерело:  https://nv.ua/ukr/techno/popscience/dzerkala-v-kitaji-50154252.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайці показали власний автопілот, який не поступається Tesla 

16.04.2021|12:50| Главком 

Китайська Huawei розробила власний автопілот для автомобілів. 

 

Китайський блогер опублікував відео роботи автопілота Huawei. Вочевидь, цим автопілотом 

буде оснащено майбутній електромобіль компанії. Також невиключно, що систему 

безпілотного управління автомобілем будуть продавати і іншим автовиробникам. 

«Це демонстрація безпілотного водіння в електромобілі Arcfox Polar Fox Alpha S, який 

оснащений інтелектуальною системою водіння Huawei. Можна бачити, що автопілот Alpha S 

перебуває у високому ступені готовності, працює відмінно навіть на складних ділянках дороги», 

– додав блогер.  

Нагадаємо, як повідомляв «Главком.Техно», Huawei збирається виробляти електромобілі. 

Китайці планують інвестувати мільярд доларів в дослідження технологій автопілота і батарей 

для електрокарів. 

Зараз Huawei веде переговори з трьома китайськими виробниками. У партнерстві з одним з них 

компанія запустить виробництво свого автомобіля. 

https://nv.ua/ukr/techno/popscience/dzerkala-v-kitaji-50154252.html
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Джерело:  https://glavcom.ua/techno/auto/kitayci-pokazali-vlasniy-avtopilot-yakiy-ne-

postupajetsya-tesla-750343.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

В гостях у майбутнього: в Шанхаї відкрився найбільший автосалон 2021 року 

19.04.2021|18:16|thepage.ua 

У Шанхаї майже 1000 брендів з усього світу представили автомобілі майбутнього 

 

У Національному виставковому центрі Шанхая відкрилася 19-а Міжнародна виставка 

автомобільної промисловості. Зазвичай огляди автосалонів починаються з перерахування цифр 

- розмірів виставкових площ (360 тис. Кв. М) і кількості світових прем'єр (514), але в цей раз всіх 

цікавили антіковідние заходи. 

У минулі роки Auto Shanghai дивував кількістю стендисток з топ-модельною зовнішністю, але в 

цей раз їх не було видно. Лише одна дівчина змогла привернути до себе увагу, забравшись на 

дах Tesla і сипя прокльонами на адресу і компанії, і особисто Ілона Маска, що продає автомобілі 

з бета-статусом програмних продуктів. Тобто фактично нині зазнає їх на покупцях. На її майці 

була промовистий напис «Відмова від гальм» - нагадування про недільну аварії Model S, який в 

режимі автопілота врізався в дерево, забравши життя двох пасажирів.  

Адже в 2019 році саме Auto Shanghai став першим з «великих салонів», які проводяться в 

нормальному режимі з початку пандемії коронавируса. За повідомленням агентства Xinhua , 

квитки взагалі не продавалися в офлайні - їх можна було придбати виключно в інтернеті, 

причому за дійсними посвідченнями особистості. 

Great Wall створив черговий суббренд - на цей раз для великих кросоверів. «Танками» у 2022 

році стануть моделі серій 700 і 800, в яких легко вгадуються риси мерседесовских 

позашляховиків Gelandewagen і Maybach. Хоча найближчими конкурентами сам виробник 

називає Toyota Land Cruiser 300 і Lexus LX, виглядають китайські «танки» дорожче інших Rolls-

Royce.  

А при вході всіх відвідувачів просять пред'явити QR-код здоров'я, в якому відображаються 

результати тестів на COVID-19, записи про щеплення, а також дані про поїздки в регіони із 

середнім або високим епідеміологічним ризиком. Противірусна статистика автосалону вплине 

https://glavcom.ua/techno/auto/kitayci-pokazali-vlasniy-avtopilot-yakiy-ne-postupajetsya-tesla-750343.html
https://glavcom.ua/techno/auto/kitayci-pokazali-vlasniy-avtopilot-yakiy-ne-postupajetsya-tesla-750343.html
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на проведення подальших автосалонів цього року і в разі негативної динаміки може зробити 

Auto Shanghai єдиним з що відбулися в цьому році. 

 

Джерело: https://thepage.ua/news/auto-shanghai-2021-chego-zhdat-na-krupnejshem-avtosalone-

v-shanhae 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї різко зросли продажі автомобілів на нових джерелах енергії 

15.04.2021|17:38| Українські новини 

Продажі автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) в першому кварталі цього року в Китаї 

виросли в 3,8 рази в річному обчисленні до 515 тис. одиниць. Про це свідчать дані, 

оприлюднені Асоціацією автомобілебудівної промисловості Китаю, йдеться в повідомленні 

Державного інформагентства Сіньхуа. 

 

Зокрема в березні було продано 226 тис. автомобілів NEV. Даний показник збільшився в 3,4 

рази в річному численні. 

На тлі підтримки уряду і зростання попиту обсяги продажів NEV в цьому році перевищили 

очікування, заявили фахівці. 

У листопаді 2020 року в Китаї було оприлюднено план розвитку галузі NEV на 2021-2035 рр., 

спрямований на прискорення перетворення країни в автомобільну державу. 

Китайський уряд має намір в подальшому сприяти якісному розвитку галузі NEV, просуваючи 

інтеграцію технологій, в тому числі електрифікацію і інтелектуальні мережі, відзначили в 

Міністерстві промисловості і інформатизації. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/768735-v-kitae-rezko-vyrosli-prodazhi-avtomobilej-na-

novyh-istochnikah-energii  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://thepage.ua/news/auto-shanghai-2021-chego-zhdat-na-krupnejshem-avtosalone-v-shanhae?utm_source=newsletter&utm_medium=regular&utm_campaign=Apr-20&utm_content=6&fbclid=IwAR22ro0MNtPFZIyW72iIYFxszvs8rMl7leVHyxtduERGhb2XRL25AktNIjk
https://thepage.ua/news/auto-shanghai-2021-chego-zhdat-na-krupnejshem-avtosalone-v-shanhae?utm_source=newsletter&utm_medium=regular&utm_campaign=Apr-20&utm_content=6&fbclid=IwAR22ro0MNtPFZIyW72iIYFxszvs8rMl7leVHyxtduERGhb2XRL25AktNIjk
https://ukranews.com/news/768735-v-kitae-rezko-vyrosli-prodazhi-avtomobilej-na-novyh-istochnikah-energii
https://ukranews.com/news/768735-v-kitae-rezko-vyrosli-prodazhi-avtomobilej-na-novyh-istochnikah-energii
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Судний день для планшетів: китайці показали гнучкий смартфон-трансформер 

18.04.2021|10:02| Главком 

Китайська TCL показала складний смартфон, який вміє перетворюватися на планшет. 

 

TCL – технологічна корпорація з Китаю – показала концепт складного телефона. 

Новий концепт складного смартфона TCL отримав назву Fold 'n Roll. Він поєднує в собі фірмову 

технологію з висувною панеллю дисплея. В результаті вийшов 6,87-дюймовий смартфон, який 

можна розкласти до розміру 8,85 дюйма або до планшетної версії 10-дюймового планшета.  

Яких-небудь додаткових технічних характеристик пристрою компанія не повідомляє. Але TCL 

заявила, що планує випустити складаний смартфон до кінця 2021 року. Щоправда, це може бути 

зовсім інша модель. 

Днями також стартували продажі першого гнучкого смартфона Xiaomi – Mi Mix Fold. Окрім 

гнучкого екрана телефон отримав ще одну унікальну характеристику – рідинний об'єктив 

камери. 

 

Джерело: https://glavcom.ua/techno/devices/sudniy-den-dlya-planshetiv-kitayci-pokazali-

gnuchkiy-smartfon-transformer-750560.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайська компанія Loongson Technology розробила з нуля нову процессорную архітектуру 

18.04.2021|18:31| Хабр 

Про компанію Loongson Technology регулярно пишуть на Хабрі. Її процесори на архітектурі 

MIPS спочатку використовувалися китайськими ж виробниками нетбуків і телеприставок. 

Потім розробки компанії застосовувалися при створенні набагато більш продуктивних 

систем. Наприклад – суперкомп'ютера Dawning 6000 Продуктивність більше 1000 

терафлопс і інших подібних систем.  

 

Практично всі ці процесори створювалися на базі вже існуючих архітектур, головним чином, 

MIPS. Ну а зараз стало відомо про те, що компанія представила розроблену з нуля власну 

архітектуру, яка отримала назву Loongson Architecture або LoongArch. Це не тільки досягнення 

https://glavcom.ua/techno/devices/sudniy-den-dlya-planshetiv-kitayci-pokazali-gnuchkiy-smartfon-transformer-750560.html
https://glavcom.ua/techno/devices/sudniy-den-dlya-planshetiv-kitayci-pokazali-gnuchkiy-smartfon-transformer-750560.html
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самої компанії, але і важливий етап у процесі імпортозаміщення в китайській індустрії 

електроніки.  

Про що таке LoongArch, навіщо він, та що це все означає для Китаю можна прочитати за 

посиланням внизу. 

 

Джерело: https://habr.com/ru/company/selectel/blog/552152/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У китайському Чунціні розпочала роботу перша лінія безпілотного рейкового транспорту 

"Юньба" (фото) 

19.04.2021|11:15| ЦТС 

Загальна протяжність лінії становить понад 15 км, на ній обладнано 15 естакадних станцій. 

 

Перша в китайському Чунціні лінія безпілотного рейкового транспорту "Юньба" (SkyShuttle) 

запущена в експлуатацію в районі Бішань. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Сіньхуа. 

Сума інвестицій в цей проект склала 1,8 млрд юанів. 

Загальна протяжність лінії становить 15,4 км, на ній обладнано 15 естакадних станцій. 

Відзначається, що "Юньба" – це тривимірна система "розумного" транспорту, яка розроблена 

китайською компанією BYD і є її винятковою інтелектуальною власністю. 

Нагадаємо, раніше ЦТС писав, що в листопаді 2020 року в Китаї пройшли випробування першого 

безпілотного підвісного поїзда. За раз такий транспортний засіб здатний перевозити 300-400 

пасажирів, а за годину – до 10 тисяч пасажирів. 

 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/04/19/v_kitayskom_chuntsine_nachala_rabotu_pervaya_liniya_bes

pilotnogo_relsovogo_transporta_yunba_foto_64401  

________________________________________________________________________________ 

 

https://habr.com/ru/company/selectel/blog/552152/
https://cfts.org.ua/news/2021/04/19/v_kitayskom_chuntsine_nachala_rabotu_pervaya_liniya_bespilotnogo_relsovogo_transporta_yunba_foto_64401
https://cfts.org.ua/news/2021/04/19/v_kitayskom_chuntsine_nachala_rabotu_pervaya_liniya_bespilotnogo_relsovogo_transporta_yunba_foto_64401
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Китайські інженери створили найменший в світі пристрій для швидкісної зарядки смартфонів 

19.04.2021|12:09| Фокус 

Зниження габаритів і маси вдалося добитися завдяки новому полупроводниковому 

матеріалу. 

 

Китайська компанія Dongguan Aohai Technology представила перший продукт під своїм 

"розумним" брендом AOHI – зарядний пристрій Magcube 30W. Воно має потужність 30 Вт і 

призначений для швидкої зарядки різних пристроїв. Від численних конкурентів нову зарядку 

відрізняють малі розміри і вага. За цими параметрами новинка практично ідентична звичайній 

5-вата зарядного пристрою для iPhone. Більшість же подібних зарядок в 1,5-2 рази більше. 

Такого результату вдалося досягти завдяки використанню в зарядному пристрої нового 

напівпровідникового матеріалу – нітриду галію (GaN). Транзистори на його основі мають більш 

високий ККД (тому менше гріються), до того ж вони працездатні при більш високих 

температурах. Все це і дозволяє зменшити розміри блоків живлення і зарядних пристроїв. 

Magcube 30W має порт USB-C, а також вбудований світлодіодний індикатор, який горить 

жовтим, коли пристрій знаходиться в режимі швидкої зарядки, перемикається на синій, коли 

зарядка йде зі стандартною швидкістю, і стає зеленим, коли йде безперервна зарядка. 

Нагадаємо, компанія Huawei піддалася тиску з боку США і європейських країн, і тепер їй вкрай 

складно просувати свої новинки на деяких ринках. Однак виробник вирішив ризикнути і 

випустити нові гаджети, реліз яких відбудеться навесні-влітку 2021 року. 

Студент з Австралії придумав революційний алгоритм для квантових комп'ютерів. Експерти 

назвали ідею, запропоновану хлопцем, геніальної і простою. 

 

Джерело: https://focus.ua/technologies/480376-ustroystvo-dlya-skorostnoy-zaryadki-smartfona-

umenshilos-do-razmera-obychnogo  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї перерахували свої аеропорти з пасажиропотоком понад 10 мільйонів чоловік 

19.04.2021|12:28| Українські новини 

https://focus.ua/technologies/480376-ustroystvo-dlya-skorostnoy-zaryadki-smartfona-umenshilos-do-razmera-obychnogo
https://focus.ua/technologies/480376-ustroystvo-dlya-skorostnoy-zaryadki-smartfona-umenshilos-do-razmera-obychnogo
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У 2020 році кількість цивільних аеропортів Китаю з пасажиропотоком кожного більш ніж 10 

мільйонів осіб склало 27. Це на 12 менше, ніж в 2019 році. Такі дані, як повідомляє Інформаційне 

агентство Сіньхуа, призводить Управління цивільної авіації Китаю. 

 

У відомстві розповіли, що в минулому році через ці 27 аеропортів пройшло близько 70% від 

загального обсягу авіапасажирських перевезень в Китаї. Зокрема, пасажиропотік аеропортів в 

містах Пекін, Шанхай і Гуанчжоу склав 18,2% від загального пасажиропотоку аеропортів країни. 

У вересні 2020 года 10-мільйонного пасажира перевіз найбільший аеропорт світу – пекінська 

повітряна гавань Дасін. Він обслуговує перевезення на 187 внутрішніх лініях, перевозячи без 

малого 100 тисяч осіб на добу. 

Китай розширює сектор інфраструктури цивільної авіації. Станом на кінець 2020 року, загальна 

кількість сертифікованих цивільних аеропортів в Китаї досягло 241. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/769349-v-kitae-pereschitali-svoi-aeroporty-s-

passazhiropotokom-svyshe-10-millionov-chelovek  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай назвав 10 найбільших археологічних відкриттів 2020 року 

19.04.2021|15:18| Українські новини 

Список 10 найбільших археологічних відкриттів Китаю в 2020 році був опублікований 

Державним управлінням з охорони культурної спадщини (ГУКН) КНР, повідомляє Інформаційне 

агентство Сіньхуа. 

 

У список включені руїни Цзінтоушань в провінції Чжецзян на сході Китаю. На місці руїн був 

виявлено велику кількість фрагментів доісторичних черепашок, вік яких налічує більше 8 тис. 

років. За твердженням археологів, це найдавніші і залягають на найбільшій глибині руїни з 

черепашками, коли-небудь знайдені в прибережних районах Китаю. 

Також в список були внесені руїни Шічжуан в центральнокитайській провінції Хенань. На цьому 

місці були виявлені руїни 28 житниць, датованих періодом 4000-річної давності. За 

твердженням вчених, Шічжуан свого часу був своєрідним поселенням з основною функцією 

зерносховища. При цьому воно виявилося найдавнішим поселенням, що спеціалізувалося на 

зберіганні зерна, яке було виявлено на даний момент в Китаї. 

https://ukranews.com/news/769349-v-kitae-pereschitali-svoi-aeroporty-s-passazhiropotokom-svyshe-10-millionov-chelovek
https://ukranews.com/news/769349-v-kitae-pereschitali-svoi-aeroporty-s-passazhiropotokom-svyshe-10-millionov-chelovek
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Крім того, в список також потрапили руїни Чжаогуодун в провінції Гуйчжоу, городище 

Шуанхуайшу і древній Сюйянскій некрополь в провінції Хенань, стародавня гробниця Сангмда-

Лунгга в Тибетському автономному районі і інші об'єкти. 

За повідомленням заступника голови ГУКН Сун Сіньчан, ці значущі відкриття були відібрані з 20 

проектів, що увійшли до списку остаточної оцінки археологічних відкриттів цього року. Вони 

охоплюють такі важливі наукові області, як походження сучасної людини, зародження 

китайської цивілізації, вивчення культури старокитайської династії Ся, формування і розвиток 

єдиного багатонаціональної держави і археологічне дослідження Великого Шовкового шляху. 

Презентація списку 10 найбільших археологічних відкриттів Китаю в 2020 році була проведена 

в форматах онлайн та офлайн. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/769808-kitaj-nazval-10-krupnejshih-arheologicheskih-

otkrytij-2020-goda  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У гостях у майбутнього: в Шанхаї відкрився найбільший автосалон 2021 року 

19.04.2021|18:16| thepage.ua 

У Шанхаї майже 1000 брендів з усього світу представили автомобілі майбутнього. 

 

У Національному виставковому центрі Шанхая відкрилася 19-а Міжнародна виставка 

автомобільної промисловості. Зазвичай огляди автосалонів починаються з перерахування цифр 

– розмірів виставкових площ (360 тис. кв. м) і кількості світових прем'єр (514), але в цей раз всіх 

цікавили антиковідні заходи. 

Адже в 2019 році саме Auto Shanghai став першим з «великих салонів», які проводяться в 

нормальному режимі з початку пандемії коронавірусу. За повідомленням агентства Xinhua, 

квитки взагалі не продавалися в оффлайні – їх можна було придбати виключно в інтернеті, 

причому за дійсними посвідченнями особистості. 

А при вході всіх відвідувачів просять пред'явити QR-код здоров'я, в якому відображаються 

результати тестів на COVID-19, записи про щеплення, а також дані про поїздки в регіони із 

середнім або високим епідеміологічним ризиком. Противірусна статистика автосалону вплине 

на проведення подальших автосалонів цього року і в разі негативної динаміки може зробити 

Auto Shanghai єдиним, що відбулися в цьому році. 

https://ukranews.com/news/769808-kitaj-nazval-10-krupnejshih-arheologicheskih-otkrytij-2020-goda
https://ukranews.com/news/769808-kitaj-nazval-10-krupnejshih-arheologicheskih-otkrytij-2020-goda
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Джерело: https://thepage.ua/news/auto-shanghai-2021-chego-zhdat-na-krupnejshem-avtosalone-

v-shanhae  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У найближчі п'ять років Китай продовжить активно розвивати аерокосмічну галузь 

20.04.2021|07:28| ukranews.com 

У найближчі п'ять років Китай продовжить докладати великі зусилля для розвитку 

аерокосмічної галузі, розглядаючи її як зароджується стратегічної галузі промисловості. Про 

це заявив глава Китайського національного космічного управління (CNSA) Чжан Кецзянь, 

інформує Державне агентство новин Сіньхуа. 

 

За його словами чиновника, CNSA в даний час розробляє національний план розвитку 

космонавтики на період 14-го п'ятирічного плану (2021-2025 рр.). 

"В означений період Китай розвиватиме пріоритетні науково-технічні проекти в аерокосмічній 

сфері, в тому числі четвертий етап місячної програми, вивчення астероїдів і інші міжпланетні 

дослідження, важкі ракети-носії і багаторазові космічні транспортні системи", - сказав Чжан 

Кецзянь. 

"Китай також створить систему космічної інфраструктури для зв'язку, навігації та дистанційного 

зондування, яка охопить весь світ і внесе ще більший внесок у мирне використання космосу на 

благо всього людства", - додав він. 

Він також повідомив, що в цьому році буде опублікована нова редакція Білої книги про 

космічної діяльності Китаю. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/769363-v-blizhajshie-pyat-let-kitaj-prodolzhit-aktivno-

razvivat-aerokosmicheskuyu-otrasl 

________________________________________________________________________________ 

 

 

На сході Китаю знайдено 165 гробниць віком близько 1 тис років 

20.04.2021|08:28| ukranews.com 

https://thepage.ua/news/auto-shanghai-2021-chego-zhdat-na-krupnejshem-avtosalone-v-shanhae
https://thepage.ua/news/auto-shanghai-2021-chego-zhdat-na-krupnejshem-avtosalone-v-shanhae
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Стародавні китайські гробниці.  

  

Археологи виявили в цілому 165 тисячолітніх гробниць на місці розкопок в східно-китайській 

провінції Шаньдун. Про це повідомляє Інформаційне агентство Синьхуа . 

За даними Шаньдунського інституту культурних реліквій та археології, серед гробниць, 

знайдених в місті Хецзе, 156 відносяться до часів династії Хань (202 220 до н. Е.) І дев'ять - до 

династії Східна Чжоу (770 221). 

"Все гробниці належать до стоянки Сандаюань площею 1,3 га., Недавні розкопки якої також 

виявили п'ять ям часів династії Шан (1600 +1046 до н.е.) і 27 ям епохи неоліту луншаньскіх 

культури", - сказав археолог Сунь Цижуй. 

Сунь зазначив, що серед гробниць династії Хань були земляні гробниці з цегляними трунами і 

глиняними фігурками, а також цегляні гробниці з прохідними спорудами. 

"У той час як в ямах династії Шан було знайдено не багато предметів, ями культури Луншань 

можуть похвалитися великою кількістю артефактів, включаючи керамічні вироби з різними 

візерунками", - зазначив учений. 

За словами дослідників, тривалий період часу, проведений на території місця розкопок 

Сандаюань, дав цінне уявлення про культурної еволюції і інтеграції в цьому районі. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/769568-na-vostoke-kitaya-najdeno-165-grobnits-

vozrastom-okolo-1-tys-let  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай представив новий набір комп'ютерних інструкцій, які самі розвиваються 

22.04.2021|08:58|ukranews.com 

Комп'ютерна техніка з Китаю. 

  

Великий китайський розробник чіпів Loongson представив нове покоління саморазвивающийся 

набору комп'ютерних інструкцій LoongArch, повідомляє Інформаційне агентство Синьхуа . 

Операційна система Loongson, заснована на новому наборі команд, стабільно працює на 

комп'ютерах, що використовують чіпи Loongson. 

"LoongArch включає в себе майже 2 тис інструкцій", - зазначив президент Loongson Ху Вейу. 

https://ukranews.com/news/769568-na-vostoke-kitaya-najdeno-165-grobnits-vozrastom-okolo-1-tys-let
https://ukranews.com/news/769568-na-vostoke-kitaya-najdeno-165-grobnits-vozrastom-okolo-1-tys-let
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Набір команд LoongArch оптимізований для кроссплатформенного довічного перекладу і має 

вражаючу ефективністю буде запущено програму з інших основних наборів команд. 

Продукція Loongson широко застосовується в таких секторах, як фінанси та енергетика. Набір 

команд - це основний інтерфейс спілкування між комп'ютерним обладнанням і програмним 

забезпеченням. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/770131-kitaj-predstavil-novyj-nabor-

samorazvivayushhihsya-kompyuternyh-instruktsij  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Транспорт майбутнього: китайці показали повітряний електромобіль 

22.04.2021|11:30|glavcom.ua  

Китайська Xpeng Motor презентувала пасажирський дрон на електричній тязі 

 

Як вам такий «вбивця» Tesla – електромобіль з максимальної швидкістю 120 кілометрів на 

годину і автономністю 20-25 хвилин? Звучить, дійсно, так собі. Але якщо ми скажемо, що він ще 

вміє літати? 

Такий проект дійсно є. Його автор – китайська Xpeng Motor. Нещодавно компанія презентувала 

пасажирський електричний дрон Kiwigogo, який може підіймати у повітря близько 200 

кілограмів. До плюсів такого транспорту також можна віднести вертикальний зліт і посадку. 

В компанії запевняють, що ретельно протестували пристрій, зробивши більш 10 тисяч вильотів. 

Серед мінусів Kiwigogo – автономність. Максимальний час польоту – 25 хвилин. З іншого боку, 

в умовах міста або віддалених селищ такий транспорт може бути дуже корисным. 

Kiwigogo розрахований на польоти на висоті до кылометра при швидкості до 120 км/год і 

максимальній силі вітру до 5-6 балів за шкалою Бофорта. 

У Xpeng вважають, що такий транспорт буде затребуваным не тільки індивідуальними 

користувачами, але і, наприклад, в комерційних цілях – для повітряних турів. Також Kiwigogo 

може стати в нагоді при проведенні рятувальних операцій або як транспорт служби екстреної 

допомоги.  

 

https://ukranews.com/news/770131-kitaj-predstavil-novyj-nabor-samorazvivayushhihsya-kompyuternyh-instruktsij
https://ukranews.com/news/770131-kitaj-predstavil-novyj-nabor-samorazvivayushhihsya-kompyuternyh-instruktsij
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Джерело: https://glavcom.ua/techno/auto/transport-maybutnogo-kitayci-pokazali-povitryaniy-

elektromobil-751607.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Huawei почав продавати власні електрокари 

22.04.2021|18:25| ukrinform.ua 

Китайська компанія Huawei, як передусім відома своїми смартфонами та іншими 

гаджетами, почала продавати електричні автомобілі. 

 

Як передає Укрінформ, про це пише SCMP. 

Зокрема, як зазначається в повідомленні, технологічний гігант телекомунікаційного обладнання 

продовжує шукати нові джерела прибутку після того, як торгівля смартфонами зазнала санкцій 

з боку США. Керівники Huawei заявили, що вироблені електромобілі зможуть допомогти 

компанії компенсувати падіння продажів смартфонів. 

Модель електрокару SF5, спільно випущена Huawei та китайським виробником автомобілів 

SERES, є першим автомобілем, який офіційно увійшов до магазинів Huawei. 

Електробензиновий гібрид оснащений системою HiCar на базі ПЗ HarmonyOS та має запас ходу 

180 км у чистому електричному режимі та понад 1 000 км у змішаному режимі. 

У Huawei заявили, що система HiCar дозволяє користувачам переключатися між різними 

програмами для мобільних телефонів та центральною панеллю керування автівкою, а також 

може підключати автомобіль до інших розумних пристроїв, таких як телевізори, кондиціонери 

тощо. 

Як повідомлялося, адміністрація експрезидента США Дональда Трампа звинуватила Huawei у 

протиправному збиранні інформації про американські державні установи, компанії та 

громадян, що визнано шпигунством. Окрім Штатів, співпраця з Huawei у галузі розвитку мереж 

мобільного зв'язку та передачі даних нового покоління 5G повністю заборонена у Великій 

Британії, Швеції, Японії. У Франції введена часткова заборона. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3233238-huawei-pocav-prodavati-vlasni-

elektrokari.html  

________________________________________________________________________________ 

 

https://glavcom.ua/techno/auto/transport-maybutnogo-kitayci-pokazali-povitryaniy-elektromobil-751607.html
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У Китаї знайдені старовинне дзеркало для проводів в загробний світ 

23.04.2021|07:18|ukranews.com 

Китайські археологи виявили бронзові дзеркала віком 2 тис років.   

  

Більше 80 бронзових дзеркал, виготовлених за часів правління імперії Хань, близько 2 тис років 

тому, знайшли китайські археологи під час розкопок на стародавньому цвинтарі. Про це 

повідомляє Інформаційне агентство Синьхуа . 

Розкопки проводилися на кладовищі в селищі Гаочжуан провінції Шеньсі, де знаходиться понад 

400 гробниць представників династії. Раніше там вдалося виявити безліч керамічних і 

бронзових виробів, але на дзеркала вчені натрапили вперше. Розмір дзеркал варіюється від 

семи до 22 см. 

Вони були розташовані поруч з головами і навколо верхньої частини тіла скелетів. Дзеркала 

перебували не тільки в жіночих, а й в чоловічих гробницях - очевидно, і жінки, і чоловіки були 

проти помилуватися на своє відображення. 

Незважаючи на вік, дзеркала зберегли відображає здатність. Також на них можна розрізнити 

безліч деталей, в тому числі хмари і стародавні ієрогліфи. Напис на одному з них можна 

перевести як "будинок процвітання". В цілому ж, написи відбивали очікування кращого життя.   

Дослідники відзначають, що на кладовищі, очевидно, поховані представники вищого класу - це 

пояснює наявність вишуканих дзеркал в гробницях. Самі ж дзеркала грали роль ритуального 

предмета в проводах покійного в потойбічний світ. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/769900-v-kitae-najdeny-drevnie-zerkala-dlya-provodov-v-

zagrobnyj-mir  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай відправить зонд до зворотної сторони Місяця 

26.04.2021|13:25| ukrinform.ua 

Влада Китаю має намір у 2024 році запустити зонд "Чан'е-6" для збору зразків у басейні 

Південний полюс - Ейткен, який знаходиться на зворотному боці Місяця. 

 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа. 

https://ukranews.com/news/769900-v-kitae-najdeny-drevnie-zerkala-dlya-provodov-v-zagrobnyj-mir
https://ukranews.com/news/769900-v-kitae-najdeny-drevnie-zerkala-dlya-provodov-v-zagrobnyj-mir


 

34 

 

      

У 2020 році Китай вже запустив зонд "Чан'е-5", який успішно доставив на Землю 1731 грамів 

місячних зразків. 

В якості резервної космічної місії для "Чан'е-5" "Чан'е-6" також автоматично збиратиме місячні 

зразки для всебічного аналізу і досліджень. 

Зазначається, що Китай проводитиме розвідку місячних ресурсів, наукові дослідження та 

технологічні експерименти у рамках місій "Чан'е-6", "Чан'е-7" і "Чан'е-8" з метою будівництва 

прототипу науково-дослідної станції на Місяці до 2030 року. 

Як повідомляв Укрінформ, перший китайський марсохід назвали "Журонг", так звали бога вогню 

у стародавній міфології країни. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3235097-kitaj-vidpravit-zond-do-zvorotnoi-

storoni-misaca.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Тепер без Android. Huawei готує перший смартфон на базі HarmonyOS 

26.04.2021|14:14| nv.ua 

Huawei готує смартфон без Android  

 

Китайський сертифікаційний центр телекомунікаційного обладнання ( TENAA) видав сертифікат 

телефону Huawei Mate 40 Pro 4G на базі процесора Huawei Kirin 9000. 

Цікаво, що новий телефон зареєстрований з попередньо встановленою операційною системою 

HarmonyOS 2.0. 

Версія 4G Huawei Mate 40 Pro отримала нову сертифікацію, хоча параметри обладнання в 

основному такі ж, як у версії 5G, з процесором Kirin 9000. 

Цікавою особливістю цього пристрою є те, що воно поставляється з HarmonyOS 2.0 «з коробки». 

Цей пристрій стане першим смартфоном Huawei з цією системою « з коробки». 

На додаток до Kirin 9000 і HarmonyOS, Mate 40 Pro поставляється з 6,76-дюймовим екраном. 

Цей смартфон підтримує 3D-розпізнавання осіб, а його датчик відбитків пальців знаходиться на 

екрані. Крім того, в цьому пристрої використовується подвійна передня камера, а також 50-

мегапіксельну основну камеру на задній панелі. Додатково встановлено надширококутний 

камера дозволом 20 Мп і перископну модуль дозволом 12 Мп. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3235097-kitaj-vidpravit-zond-do-zvorotnoi-storoni-misaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3235097-kitaj-vidpravit-zond-do-zvorotnoi-storoni-misaca.html
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Відзначимо, в жовтні 2020 року компанія Huawei анонсувала телефони Mate 40, Mate 40 Pro, 

Mate 40 Pro + і Mate 40 RS Porsche Design. А вже в цьому році в Китаї з'явився Huawei Mate 40E 

5G. Тепер цей список поповнить Huawei Mate 40 Pro 4G. 

Ціна і точна дата виходу смартфона Huawei Mate 40 Pro 4G поки не повідомляються. 

Раніше НВ писав, що за підсумками 2020 року Huawei отримала 64,6 млрд юанів чистого 

прибутку  - на 3,2% більше, ніж роком раніше. Такий незначний ріст компаній показала на тлі 

санкцій США і пандемії. 

Чистий прибуток Huawei в 2020 році склала 64,6 млрд юанів ( $ 9,83 млрд). Скромні результати 

компанії пов'язані зі зниженням зарубіжних доходів через пандемію, і включення компанії в 

чорний список експорту США, відзначає агентство. 

« За останній рік ми встояли перед обличчям незгод», - зазначив Кен Ху, що змінюється голова 

Huawei. 

Він підкреслив, що в 2020 році компанії довелося нелегко - Huawei зіткнулася з уповільненням 

зростання, а потрапляння в «чорний список» США відбилося на споживчому бізнесі ТехноГігант. 

 

Джерело: https://nv.ua/techno/it-industry/harmonyos-ot-huawei-kompaniya-gotovit-smartfon-s-

novoy-operacionnoy-sistemoy-50156624.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Перший китайський марсохід отримав міфологічне назва "Чжужун" 

26.04.2021|15:58|ukranews.com 

На фотографії, опублікованій Китайським національним космічним управлінням, 

представлено перше зображення Марса, зроблене марсіанським зондом "Тяньвень-1" з 

відстані 2,2 млн кілометрів. 

  

Перший китайський марсохід отримав назву "Чжужун", оголосили в Китайському 

національному космічному управлінні (CNSA). Про це йдеться в інформації, поширеній 

Національним агентством новин КНР Сіньхуа . 

"Чжужун" - ім'я бога вогню в стародавній міфології, що перегукується з китайською назвою 

Червоної планети - хосин (вогняна планета). 

https://nv.ua/techno/it-industry/harmonyos-ot-huawei-kompaniya-gotovit-smartfon-s-novoy-operacionnoy-sistemoy-50156624.html
https://nv.ua/techno/it-industry/harmonyos-ot-huawei-kompaniya-gotovit-smartfon-s-novoy-operacionnoy-sistemoy-50156624.html
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Вогонь приніс тепло і світло предкам людства, а також висвітлив людську цивілізацію. Як 

зазначив заступник голови CNSA У Яньхуа, "назвавши свій перший марсохід на честь бога вогню 

Китай розпалив полум'я своїх планетарних досліджень". 

За його словами, "Чжу" (по-китайськи "побажання") висловлює добрі побажання людству в 

дослідженні Всесвіту. "Жун" (по-китайськи "інтеграція і співпраця") відображає бачення Китаю 

про мирне використання космосу і створення спільноти єдиної долі людства. 

"Серед Тяньвень, Чан'е, Бейдоу та інших назв, узятих з традиційної китайської культури, ця назва 

є ще одним прикладом наукового романтизму працівників китайської повітряно-космічної 

галузі, а також демонструє дослідницький дух і культурну впевненість китайців", - підкреслив У 

Яньхуа. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/771771-pervyj-kitajskij-marsohod-poluchil-mifologicheskoe-

nazvanie-chzhuzhun  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай запустив експериментальний супутник для видобутку ресурсів з астероїдів 

28.04.2021|13:58| ukranews.com 

Китайське Інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що за допомогою ракети "Чанчжен-

6" на низьку навколоземну орбіту було виведено кілька супутників 

 

У число дев'яти супутників, які китайська ракета-носій "Чанчжен-6" вивела у вівторок, 27 квітня 

на сонячно-синхронну орбіту, увійшов і супутник-демонстратор технологій NEO-1 компанії 

Origin Space. 

Апарат призначений для видобутку ресурсів в космосі з астероїдів. На його борту розміщена 

мішень, яку він спочатку повинен буде скинути в космос, а потім зловити за допомогою 

соціальної мережі. 

У пошуку мішені апарат буде покладатися на розвинутий "зір", що складається з основної 

ширококутної камери і декількох допоміжних. Для того, щоб апарату було простіше 

ідентифікувати ціль і визначити її траєкторію і швидкість, на мішень нанесений малюнок у 

вигляді спіралі. Спійману мішень апарат повинен буде перемістити на більш низьку орбіту. У 

перспективі таку ж операцію NEO-1 повинен виконувати з невеликими астероїдами, проте поки 

завдання полягає в тому, щоб продемонструвати принципову можливість таких маневрів. 

https://ukranews.com/news/771771-pervyj-kitajskij-marsohod-poluchil-mifologicheskoe-nazvanie-chzhuzhun
https://ukranews.com/news/771771-pervyj-kitajskij-marsohod-poluchil-mifologicheskoe-nazvanie-chzhuzhun
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Крім того прототип робота NEO-01 за допомогою великої мережі зможе збирати космічне 

сміття, а також оснащений телескопом для спостереження за невеликими небесними тілами в 

далекому космосі. 

Запущений на орбіту 30-кілограмовий робот NEO-01 створений стартапом Origin Space з 

Шеньчженя. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/772445-kitaj-zapustil-eksperimentalnyj-sputnik-dlya-

dobychi-resursov-iz-asteroidov  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай запустив хмарну платформу великих даних і штучного інтелекту 

29.04.2021|07:08| ukranews.com 

Хмарна платформа великих даних і штучного інтелекту.  

 

Хмарна платформа великих даних і штучного інтелекту (ІІ) в області океанології розпочала 

роботу в Китаї, повідомляє Інститут океанології Китайської академії наук (IOCAS), передає 

Інформаційне агентство Синьхуа . 

Платформа діє як інформаційний пул, інтегруючи оновлені дані, широкий діапазон просторово-

часового охоплення даних, а також відкриті і загальні океанографічні дані. 

Платформа включає в себе портал океанографічних даних, інтерактивну аналітичну платформу 

для великих даних, платформу послуг по розробці штучного інтелекту і додатки для великих 

даних і ШІ. 

В даний час на хмарної платформі є 353 набору даних суднових зйомок, в тому числі 59 наборів 

даних швартових спостережень, шість наборів супутникових даних дистанційного зондування, 

а також 500 наборів інтегрованого програмного забезпечення для науки про океан і атмосферу. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/772155-kitaj-zapustil-oblachnuyu-platformu-bolshih-

dannyh-i-iskusstvennogo-intellekta  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://ukranews.com/news/772445-kitaj-zapustil-eksperimentalnyj-sputnik-dlya-dobychi-resursov-iz-asteroidov
https://ukranews.com/news/772445-kitaj-zapustil-eksperimentalnyj-sputnik-dlya-dobychi-resursov-iz-asteroidov
https://ukranews.com/news/772155-kitaj-zapustil-oblachnuyu-platformu-bolshih-dannyh-i-iskusstvennogo-intellekta
https://ukranews.com/news/772155-kitaj-zapustil-oblachnuyu-platformu-bolshih-dannyh-i-iskusstvennogo-intellekta
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Китай запустив основний модуль національної космічної станції 

29.04.2021|07:19| rbc.ua 

Ракета-носій "Чанчжен-5B" ("Великий похід-5B", CZ-5) з основним модулем майбутньої 

китайської орбітальної станції була запущена у четвер, 29 квітня. Запуск був здійснений з 

космодрому "Веньчан" на острові Хайнань. 

 

Трансляція велася центральним телебаченням КНР і YouTube. 

Основний модуль станції, який отримав назву "Тяньхе", довжиною 16,6 метра і максимальним 

діаметром 4,2 метра - зараз найбільший створений в Китаї космічний апарат. 

Тут будуть розташовуватися центр контролю і управління і основний житловий простір для 

екіпажу (близько 50 кубічних метрів), також тут будуть проводити деякі наукові і технологічні 

експерименти. 

Китайська орбітальна станція отримала назву "Тяньгун" ("небесний палац). 

Нагадаємо, SpaceX 7 квітня здійснила запуск ракети-носія Falcon 9. Ракета вивела на орбіту Землі 

чергову партію інтернет-супутників Starlink. Починаючи з травня 2019 року SpaceX провела вже 

24 запуски супутників Starlink. Зараз на орбіті знаходяться 1443 космічних апаратів. 

Попередній запуск інтернет-супутників Starlink відбувся 24 березня. Тоді ракета компанії SpaceX 

вивела на орбіту 60 апаратів. 

 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-zapustil-osnovnoy-modul-natsionalnoy-

1619670312.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай готує десятирічну дослідницьку місію до астероїда і комети 

29.04.2021|11:28| ukranews.com 

Космічна програма Китаю.  

  

Китай просуває дослідження навколоземного астероїда і комети головного пояса за допомогою 

спеціального космічного зонда, повідомляє Інформаційне агентство Синьхуа . 

https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-zapustil-osnovnoy-modul-natsionalnoy-1619670312.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-zapustil-osnovnoy-modul-natsionalnoy-1619670312.html
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Місія полягає в тому, щоб відправити зонд до астероїда 2016HO3, а потім здійснити посадку на 

нього для збору зразком, сказав член Китайської академії наук Е Пейцзянь, під час Китайської 

космічної конференції 2021, що проходить в столиці провінції Цзянсу місті Нанкіні на сході 

Китаю. 

Потім зонд полетить назад до Землі, щоб повернути капсулу зі зразками. Після цього він 

продовжить свою подорож. За допомогою гравітації Землі і Марса він, нарешті, досягне 

головного поясу астероїдів і орбіти комети 311P, сказав Е, додавши, що весь процес займе 

близько десяти років. 

Астероїд 2016HO3 має дуже тісний зв'язок із Землею. Він має діаметр від 40 до 100 метрів, 

зазначив експерт. Друга мета, комета 311P, є однією з комет в межах головного поясу 

астероїдів. Діаметр її ядра складає від 320 до 580 метрів, сказав він. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/772201-kitaj-gotovit-desyatiletnyuyu-issledovatelskuyu-

missiyu-k-asteroidu-i-komete 

________________________________________________________________________________ 
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СУСПІЛЬСТВО 

День китайської мови. Відзначається: щорічно 20 Квітня 

20.04.2021|12:00|celebratoday.com 

Щорічно 20 квітня відзначається День китайської мови. У лютому 2010 року Організація 

Об'єднаних Націй, щоб відзначити багатомовність і культурне розмаїття, заснувала шість 

мовних днів. Крім Дня китайської мови, є дні російської, арабської, французької, англійської та 

іспанської мови. Дні були створені для підвищення обізнаності та поваги до історії, культури 

і досягнень кожної з шести офіційних мов в ООН. День китайської мови створений головним 

чином для того, щоб підкреслити внесок китайської мови, поезії і літератури в світову 

культуру. 

 

У 2010 році перше святкування Дня китайської мови пройшло 12 листопада, а вже з 2011 року 

свято стало відзначатися саме 20 квітня. Дата вибрана не випадково. У традиційному 

східноазіатському календарі рік ділиться на двадцять чотири сонячних періоди. Шостий 

сонячний період - це Гуюй, який починається приблизно 20 квітня по григоріанському 

календарю. Гуюй перекладається, як «дощ з проса». Цей період прославляє Цан Цзе, людину - 

легенду, в пам'ять про якого було засновано це свято. Відповідно до історії, він служив при 

імператорському дворі історіографом і створив комплект піктограм, які в подальшому стали 

основою для нинішніх ієрогліфів. Коли Цан Цзе винайшов ієрогліфи, примари і божества 

проливали дощ з проса з неба. 

Китайська мова є однією з найстаріших мов світу, археологічні розкопки налічують понад 4000 

років. Крім того, вона ще й найпоширеніша мова в світі. На ній говорять більше мільярда людей 

у Китаї, Тайвані, Малайзії та Сінгапурі. А письмова китайська мова вважається однією з 

найскладніших в світі, в ній використовується близько 80 тисяч ієрогліфів. Китайська мова може 

похвалитися званням однієї з найбільш складновивчаємих в світі. Вона навіть включена в Книгу 

рекордів Гіннесса поряд з такими мовами, як ескімоська, хайда і чиппева (наріччя оджібвейської 

мови). 

Існує кілька тисяч діалектів китайської мови. Одна з найчисленніших за кількістю носіїв група 

діалектів називається гуаньхуа. Кількість носіїв в північній групі - більше 800 мільйонів жителів 

Китаю. Ця група розділена на кілька піддіалектів, які згруповані в залежності від історичних 

чинників і географічного положення. Практично всі представники цієї групи можуть вільно 

говорити один з одним, не відчуваючи труднощів. Саме з цієї гілки був в 1950-і роки виділений 

пекінський діалект, в якості єдиної мови в Китаї. Зараз він називається путунхуа (або мандарин 

- на Заході). Цією мовою ведеться навчання в навчальних закладах, віщають ЗМІ, телебачення і 

радіо, а також проходять всі офіційні заходи. 
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Китайська мова стала офіційною мовою Організації Об'єднаних Націй в 1946 році, але в той час 

вона не використовувалася в ООН. Ситуація почала змінюватися після 1971 року, коли Китайська 

Народна Республіка відновила законні права. Після цього Генеральна Асамблея включила цю 

мову в якості робочої в 1973 році, а Рада Безпеки зробила це в наступному році.  

Загальні заходи до Дня китайської мови проходять в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Вони 

включають урочисту церемонію відкриття, показ різних фільмів, лекції, дискусії, семінари з 

написання китайської каліграфії, демонстрацію бойових мистецтв, виставки творів мистецтва 

китайських майстрів, звучання традиційної китайської музики і виконання народних танців. 

Одним з відмінних способів відсвяткувати День китайської мови є вивчення китайської мови. 

Пропонуємо почати прямо сьогодні! 

 

Джерело: https://celebratoday.com/uk/events/april/20/chinese-language-day  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У китайській провінції Шеньсі розташовані більш 1 тис печерних храмів 

22.04.2021|07:18|ukranews.com 

Провінція Шеньсі, розташована в Північно-Західному Китаї, в даний час налічує 1012 печерних 

храмів. Про це повідомило провінційне управління з охорони культурної спадщини, яке цитує 

Національне агентство новин КНР Сіньхуа. 

 

Печерні храми широко представлені на всій території провінції. 1012 печерних храмів були 

оцінені в ході дослідження, розпочатого в жовтні минулого року в рамках загальнонаціональної 

спеціальної кампанії, спрямованої на оцінку стану захисту печерних храмів. 

У провінції Шеньсі були задіяні п'ять дослідницьких груп для проведення ретельного 

дослідження і реєстрації інформації, що стосується печерних храмів, а також для попереднього 

аналізу заподіяної їм шкоди. 

Згідно з даними на 2020 р всього в Китаї налічується 5198 печерних храмів. 142 з них 

знаходяться під захистом держави, а 345 - під захистом регіональних влад. 

Десять історичних об'єктів, в тому числі печери Могао, печери Юньган і печери Лунмень, 

входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

 

https://celebratoday.com/uk/events/april/20/chinese-language-day
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Джерело: https://ukranews.com/news/769896-v-kitajskoj-provintsii-shensi-raspolozheny-bolee-1-

tys-peshhernyh-hramov  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайське покоління Z розбризкує розкішшю, мало враховуючи можливість боргів 

23.04.2021|13:09|scmp.com 

Молоді китайці мають сильніше почуття ідентичності з традиційним та культурним 

націоналізмом, що зумовило попит на вітчизняні бренди та товари. Витрати серед 

китайського покоління Z становлять 13 відсотків доходів їх домогосподарств, у порівнянні з 

4 відсотками у Франції та Німеччині 

 

Китайський прямий ефір Хуан Ханвен використовує вітчизняні бренди косметики і витрачає свій 

час на розмови про анімацію, комікси, ігри та короткі романи (ACGN), а також про вітчизняних, 

японських та корейських знаменитостях та розважальних новинах. У вихідні дні він 

використовує Make Up For Ever і п’є імпортний віскі, змішаний з колою або Red Bull. 

Хуангу 24 роки, і він потрапляє в такі самі демографічні показники, як і більшість його 300 000 

шанувальників з усього Китаю - покоління Z, яке допомагає збільшити споживчі витрати Китаю.  

Повідомляється, що це покоління, народжене в 1995-2010 роках, купує 15 відсотків усіх 

розкішних товарів, що продаються в Китаї, у порівнянні із середнім світовим показником 10 

відсотків. Їх витрати також складають 13 відсотків від загального доходу домогосподарств, за 

результатами опитування лише 4 відсотки в США та Великобританії. 

Готовність і бажання молодих китайців витратити їхні зароблені труднощами та їхніми сім'ями 

також відіграють дедалі більшу роль у рушії економічного розвитку Китаю, випереджаючи при 

цьому звички споживання своїх однолітків на Заході. 

"Мої шанувальники вважають мене гарним і схожим на японських та корейських зірок", - 

говорить Хуан. “Молоді люди мого віку дуже стурбовані своєю зовнішністю. Я та багато моїх 

шанувальників готові витратити 40 відсотків і більше свого доходу на косметику, естетичну 

медицину та одяг. 

«І ми також любимо витрачати на віскі, горілку та жалюзі з художніми іграшками. Ми любимо 

дивитись серіали та відео в китайському стилі "старовини" та ACGN. Але ми рідко говоримо про 

політику та владу, які ризиковано обговорювати публічно ”.  

https://ukranews.com/news/769896-v-kitajskoj-provintsii-shensi-raspolozheny-bolee-1-tys-peshhernyh-hramov
https://ukranews.com/news/769896-v-kitajskoj-provintsii-shensi-raspolozheny-bolee-1-tys-peshhernyh-hramov
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Хуан став контрактним ведучим прямої трансляції для провідної соціальної платформи для 

потокового відео в Китаї в 2016 році, коли концепція ще була в зародковому стані. 

Одягнений у старовинний одяг, який традиційно носить пануюча в Китаї етнічна національність 

Хань, Хуан співає китайські поп-пісні та базікає зі своїми шанувальниками. Йому потрібно 

спокусити 240 000 людей щомісяця, щоб переглянути хоча б хвилину його прямого ефіру, щоб 

він мігзаробити свою базову зарплату. На додаток до щомісячної винагороди, яку він отримує 

від шанувальників, щомісячний дохід Хуанга коливається від 10 000 юанів (1540 доларів США) 

до 40 000 юанів.  

"Мій план - залучити більше 1 мільйона шанувальників на декількох платформах соціальних 

медіа в прямому ефірі", - сказав він, додавши, що він може заробляти більше 100 000 юанів (15 

000 доларів США) на місяць завдяки рекламі та просуванню брендів в Інтернеті. 

Кількість Китайські тисячоліття (народжені між 1980-95 рр.) та покоління Z досягли 386 

мільйонів, що становить 27 відсотків населення. 

У більшості немає братів і сестер, а їх однолітки більше схожі на конкурентів. Їх спорідненість до 

Інтернету набагато вища, ніж у батьків, що змушує їх прагнути почуття приналежності. 

Відповідно до китайської «Білої книги покоління Z» Кантара та Tencent, 46 відсотків китайського 

покоління Z вважають, що мета споживання полягає у пошуку визнання особистості, причому 

соціальний, особистий стиль та негайне задоволення вважаються їх головними мотиваторами. 

За даними опитування, близько 42 відсотків китайців, народжених у 1960-х роках, готові 

спілкуватися зі своїми знайомими, проте серед тих, хто народився у 2000-х роках, ця цифра 

становить лише близько 33 відсотківвтішайтеся споживанням. 

 «Я буду витрачати всю свою зарплату щомісяця, 40 відсотків на оренду та харчування, а 60 

відсотків на красу, фітнес, подорожі та одяг. Подорож є обов'язковою щомісяця », - сказала 

Моніка Лю, 25 років, яка має річний дохід у розмірі 250 000 юанів (38 500 доларів США) від своєї 

роботи, що працює у відділі продажів у постачальника медичних виробів. «Я думаю, що люди 

мого віку все ще є поколінням, що переслідує дизайнерську розкіш і витрачатиме багато грошей 

на європейські та американські бренди. 

«Я походжу з родини середнього класу з Шаньдуна [на північному сході Китаю], я роблю 

покупки у Майкла Корса та тренера. Друзі та колеги із заможніших сімей вони роблять покупки 

в Chanel або Gucci. Але молодші, ті, хто народився після 2000 року, можуть відрізнятися від нас 

звичками витрат. 

«Зараз багато нових косметичних та модних брендів одягу є вітчизняними. Наприклад, багатьом 

підліткам зараз подобається Urban Revivo, який є місцевим брендом у Гуанчжоу ".  
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21-річна Ю Мінгцян живе в Жумадяні, маленькому місті провінції Хенань, і мріє витратити гроші 

на тренажерний зал, подорожі та імпортну косметику зі своїми друзями. 

Цього року Юй позичив у друзів та сім'ї 70 000 юанів для створення дитячої студії живопису, 

платячи кожному студенту 3000 юанів за річний курс.  

"Я вже захопила сумку тренера", - сказала вона. "Якщо інвестиції підуть добре, я хотів би 

придбати взуття Gucci наступного року". 

Опитування, проведене OC&C Strategy Consultants, показало, що з 15 500 молодих людей, 

народжених у 1998 році або пізніше в дев'яти країнах - Китаї, США, Великобританії, Франції, 

Німеччині, Італії, Польщі, Туреччині та Бразилії, - Китайське покоління Z економить менше і 

витрачає набагато більшу частку доходу свого домогосподарства ніж у західному світі.  

Витрати серед китайського покоління Z становлять 15 відсотків доходів їхніх домогосподарств 

порівняно з 4 відсотками у Франції та Німеччині та 3 відсотками в США та Великобританії, 

зазначається в опитуванні.  

Хоча їх середнє щомісячний наявний дохід становить лише близько 3500 юанів, китайське 

покоління Z витрачає багато грошей своїх сімей.  

Тим часом, у порівнянні з поколінням, народженим на ранніх стадіях реформ та відкриття 

Китаю, молодь Китаю має сильніше почуття ідентичності з традиційною культурою та 

культурним націоналізмом, що зумовило попит на вітчизняні марки та товари, що поєднують 

традиційний китайський стиль та культуру, тенденція, відома як гочао, яка служить емоційним 

виходом для самовираження.  

Продажі ханьфу , посилаючись на традиційний китайський одяг, який носила етнічна група Хань 

до династії Цин в 1700-х роках, зросли з 190 млн. Юанів (30 млн. Дол. США) в 2015 році до 4,52 

млрд. (696 млн. Доларів США) у 2019 році, причому половина придбана китайським поколінням 

Z.  

Група, як правило, оптимістична щодо Економічний розвиток Китаю і вважаємо, що власність є 

найнадійнішою формою багатства в країні.  

“Я був у кількох країнах Європи та Америки для бізнесу чи відпочинку. Я з оптимізмом дивлюся 

на економічний розвиток Китаю, особливо на результати економіки Китаю в умовах пандемії », 

- додав Лю. “Але з іншого боку, іпотечний тиск у містах першого рівня Китаю занадто великий. 

Я відчуваю, що не буду радіти ціле життя, якщо куплю [квартиру] в Шеньчжені. За винятком 

витрат на проживання та заставу, немає рівноваги для їжі, пиття та ігор ". 

Згідно з даними Народного банку Китаю на кінець червня, загальна сума векселів за 

кредитними картками, що прострочилась більше ніж за півроку, зросла до 85,4 млрд юанів (13 
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млрд доларів США), що більше ніж у 10 разів більше, ніж 10 років тому. І близько половини тих, 

хто винен боргу, народилися в 1990-х.  

"У багатьох моїх друзів одночасно є кілька, а то й до десятка кредитних карток, а також позики 

в Інтернеті також дуже поширені". - сказав Ю.  

Опитування HSBC у 2019 році показало, що відношення боргу до доходу молоді Китаю, 

народженої в 1990-х роках, досягло вражаючих 1850 відсотків. 

 

Джерело: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3130769/chinas-gen-z-

splashes-out-luxury-little-regard-debt 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Financial Times: У Китаї вперше з 1949 року зменшилося населення 

27.04.21|18:03| unian.ua 

В Пекіні кажуть, що скорочення населення сильно вплине на другу найбільшу економіку світу. 

 

Китай вперше зафіксував скорочення населення з 1949 року, коли в країні почали фіксувати такі 

дані. І це сталося попри те, що уряд ослабив жорстку політику щодо планування сім'ї, 

намагаючись зупинити падіння народжуваності в найбільш густо населеній країні світу. 

Про це пише Financial Times з посиланням на останній перепис населення в Китаї, який був 

завершений ще в грудні, але досі лишався не оприлюдненим. За новими даними, в країні живе 

менше 1,4 мільярда людей. Про це виданню повідомили поінформовані з результатами 

дослідження джерела. Хоча в 2019 році населення Китаю було більшим, ніж 1,4 мільярди. 

Втім, демографічні цифри вважаються надто чутливими. Тож їх можуть не опублікувати до тих 

пір, поки різні урядові відомства не дійдуть згоди щодо даних і їхніх наслідків. 

"Результати перепису населення будуть мати дуже великий вплив на те, як китайський народ 

бачить свою країну, а також як різні урядові відомства працюють. З ними потрібно поводитися 

дуже обережно", - сказав науковий співробітник пекінського "Центру Китаю і глобалізації" Хуань 

Веньчжен. 

Пекін збирався опублікувати дані в квітні. Але прес-секретар Національного бюро статистики 

Лю Айхуа сказала 16 квітня, що затримка пов'язана з необхідністю завершити "підготовчу 

роботу" перед офіційним оголошенням. В китайських соціальних мережах широко критикують 

відтермінування публікації демографічних цифр. 

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3130769/chinas-gen-z-splashes-out-luxury-little-regard-debt
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3130769/chinas-gen-z-splashes-out-luxury-little-regard-debt
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Аналітики кажуть: скорочення населення Китаю буде означати, що воно досягло свого піку 

значно раніше, ніж передбачали чиновники. І дуже скоро Індія може відібрати китайську 

першість. Її населення оцінюється в 1,38 мільярда громадян. Це може завдати велику шкоду 

другій найбільшій економіці в світі, вплинувши на все: від споживання до догляду за старшими 

людьми. 

"Масштаби й темпи китайської демографічної кризи швидші й більші, ніж ми уявляли. Це може 

мати катастрофічний вплив на країну", - сказав Хуань. 

Європа приречена постаріти, але наслідків вона може й не відчутиРівень народжуваності в Китаї 

погіршувався після того, як Пекін в 2015 році ослабив багаторічну політику щодо планування 

сім'ї. Всім парам дозволили мати двох дітей замість однієї. Офіційні дані свідчать, що кількість 

новонароджених в Китаї зросла в 2016-му, але потім скорочувалася впродовж наступних трьох 

років. Чиновники звинувачують у цьому скорочення кількості молодих жінок, а також зростання 

вартості догляду за дітьми. 

 

Джерело: https://www.unian.ua/world/financial-times-u-kitaji-vpershe-z-1949-roku-zmenshilosya-

naselennya-novini-svitu-11402968.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Майже 10 тисяч китайських чиновників покарали за корупцію в березні 

27.04.2021|19:58|ukranews.com 

Боротьба з корупцією в Китаї.  

  

Більш 9,5 тисячі китайських чиновників були покарані за порушення антикорупційних правил в 

березні цього року. Про це повідомляє Інформаційне агентство Синьхуа . 

З 2012 року в країні діють "Правила з восьми пунктів", згідно з якими офіційні особи повинні 

дотримуватися суворої ощадливість і уникати небажаного стилю роботи. 

Всього покарання понесли 9 537 осіб, повідомляють Центральна комісія КПК з перевірки 

дисципліни і Державний наглядовий комітет. За березень поточного року по відношенню до 

чиновників було порушено 6 504 кримінальних справи. 

 

https://www.unian.ua/world/financial-times-u-kitaji-vpershe-z-1949-roku-zmenshilosya-naselennya-novini-svitu-11402968.html
https://www.unian.ua/world/financial-times-u-kitaji-vpershe-z-1949-roku-zmenshilosya-naselennya-novini-svitu-11402968.html
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Джерело: https://ukranews.com/news/772066-pochti-10-tysyach-kitajskih-chinovnikov-nakazali-

za-korruptsiyu-v-marte  

________________________________________________________________________________ 
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https://ukranews.com/news/772066-pochti-10-tysyach-kitajskih-chinovnikov-nakazali-za-korruptsiyu-v-marte
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КОРОНАВІРУС 

Китайський вчений спростував свою заяву про низьку ефективність COVID-вакцин 

12.04.2021|14:12| РБК-Україна 

Директор Центру з контролю за захворюваннями Китаю Гао Фу спростував свою заяву про 

низьку ефективність китайських вакцин від COVID. За його словами, його коментар був 

невірно витлумачений.  

 

Про це пише dpa international. 

За його словами, заява про низьку ефективність була "повним непорозумінням", оскільки він 

мав на увазі науковий погляд про те, що запровадження різних вакцин може бути варіантами 

підвищення захисту від COVID-19. 

"Ступінь захисту всіх вакцин в світі іноді висока, а іноді й низька. Як підвищити їх ефективність - 

це питання, що має бути розглянуто вченими всього світу", - зазначив Гао. 

Нагадаємо, раніше він на конференції заявляв про необхідність вирішення проблеми 

недостатньої ефективності нинішніх вакцин. 

"Потрібно розглянути способи вирішення проблеми низького рівня захисту існуючих вакцин", - 

заявив Гао. 

Його коментарі викликали бурхливу реакцію, оскільки даних про китайські вакцини набагато 

менше, ніж про вакцини, які виробляються в інших країнах. 

Зазначимо, стало відомо, що китайська вакцина Sinovac пройшла лабораторний контроль і 

скоро буде застосовуватися в Україні. 

 

Джерело: https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/kitayskiy-uchenyy-oproverg-svoe-zayavlenie-

1618225879.html   

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай погодить експортну ліцензію на декілька мільйонів доз вакцини, – МЗС 

15.04.2021|16:40| day.kyiv.ua 

Уряд КНР підтверджує готовність сприяти Україні в подоланні коронавіруса. Китай пообіцяв 

погодження експортної ліцензіі на декілька мільйонів доз вакцини. 

https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/kitayskiy-uchenyy-oproverg-svoe-zayavlenie-1618225879.html
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/kitayskiy-uchenyy-oproverg-svoe-zayavlenie-1618225879.html
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Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін на сторінці у Facebook. 

Повідомляється, що Єнін провів політичні консультації по відеозв'язку зі своїм китайским 

колегою Ле Юйченом. Серед питань обговорили боротьбу з COVID-19. 

Крім того, в уряді Китаю наголосили, що не визнають спроби анексії Криму Росією. Також 

сторони домовилися про напрацювання пакету рішень з лібералізації торгівлі між Україною та 

КНР. 

 

Джерело: http://day.kyiv.ua/uk/news/150421-kytay-pogodyt-eksportnu-licenziyu-na-dekilka-

milyoniv-doz-vakcyny-mzs  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай в цьому році виробить понад 3 млрд вакцин від COVID-19 

22.04.2021|11:58|ukranews.com 

Виробництво вакцин проти COVID-19 в Китаї.   

 

Очікується, що в цьому році Китай зробить понад 3 млрд доз вакцин від COVID-19. Про це заявив 

один з китайських чиновників Чжен Чжунвей, відзначається в повідомленні Інформаційного 

агентства Сіньхуа . 

Як заявив глава робочої групи по розробці вакцин при Спільному механізмі профілактики і 

контролю Держради КНР Чжен Чжунвей, в даний час виробничі потужності Китаю дозволяють 

випускати близько 5 млрд доз щорічно. 

Виступаючи на подфоруму щорічної наради Боаоського азіатського форуму (БАФ), Чжен 

Чжунвей зазначив, що, як тільки почалася пандемія, Китай негайно став приділяти пріоритетну 

увагу дослідженням і розробці вакцини від COVID-19. 

За його словами, Китай відібрав 12 типів вакцин з десяти науково-дослідних установ, 

розташованих по всій країні. 

Як додав Чжен Чжунвей, у другій половині 2021 Китай надасть іншим країнам ще більше доз 

вакцин. 

 

http://day.kyiv.ua/uk/news/150421-kytay-pogodyt-eksportnu-licenziyu-na-dekilka-milyoniv-doz-vakcyny-mzs
http://day.kyiv.ua/uk/news/150421-kytay-pogodyt-eksportnu-licenziyu-na-dekilka-milyoniv-doz-vakcyny-mzs
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Джерело: https://ukranews.com/news/770842-kitaj-v-etom-godu-proizvedet-svyshe-3-mlrd-

vaktsin-ot-covid-19   

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://ukranews.com/news/770842-kitaj-v-etom-godu-proizvedet-svyshe-3-mlrd-vaktsin-ot-covid-19
https://ukranews.com/news/770842-kitaj-v-etom-godu-proizvedet-svyshe-3-mlrd-vaktsin-ot-covid-19
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
Україна потіснила російську соняшникову олію на ринку Китаю 

12.04.2021|13:13| Agroportal 

Україна за першу половину 2020/21 МР (вересень-лютий) значно наростила експорт 

соняшникової олії в Китай, відвантаживши у даному напрямку 783 тис. т продукції (+ 96% до 

показника аналогічного періоду попереднього сезону). 

 

В результаті частка української продукції на китайському ринку збільшилася до 74% з 56% в 

аналогічний період сезоном раніше, таким чином суттєво «посунувши» російське масло, 

повідомляє ІА «АПК-Інформ». 

Так, обсяг відвантажень російської продукції в напрямку Китаю за підсумками першої половини 

сезону-2020/21 скоротився приблизно на 4%, склавши близько 250 тис. т. Відповідно, частка 

російського масла на ринку Китаю в цей період знизилася до 23% з 36% в попередньому сезоні. 

При цьому, на думку аналітиків, в натуральному вираженні істотного скорочення відвантажень 

російського масла в напрямку Китаю не відбулося. До того ж, даний показник значно перевищує 

щосезонні обсяги експорту в КНР до сезону-2019/20. 

У той же час експорт української продукції на китайський ринок в першій половині поточного 

сезону став максимальним для даного періоду, незважаючи на цінову кон'юнктуру, і був 

обумовлений підвищеним попитом імпортерів на тлі очікуваного скорочення експорту 

соняшникової олії від ключових постачальників в цілому в сезоні-2020/21 . 

Відзначимо, що, згідно з даними Oil World, всього за підсумками вересня-лютого 2020/21 МР 

Китай імпортував близько 1,1 млн т соняшникової олії (+ 49% до 2019/20 МР). Основний обсяг 

поставок цієї продукції припадає на Україну і Росію. Частка Казахстану, як і раніше, залишається 

незначною. 

 

Джерело: http://agroportal.ua/news/ukraina/ukraina-potesnila-rossiiskoe-podsolnechnoe-maslo-

na-rynke-kitaya  

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://agroportal.ua/news/ukraina/ukraina-potesnila-rossiiskoe-podsolnechnoe-maslo-na-rynke-kitaya
http://agroportal.ua/news/ukraina/ukraina-potesnila-rossiiskoe-podsolnechnoe-maslo-na-rynke-kitaya
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"Верх цинізму": експерти розкритикували спробу забрати "Мотор Січ" у китайців заради турків 

12.04.2021|16:59| УНІАН 

Поки ОП розповідає про успішний візит президента Зеленського до Ердогана, експерти 

вважають помилкою спробу віддати "Мотор Січ" Туреччині. На їхню думку, це ще одна 

публічна образа, яку не загладити, навіть якщо Україна поверне китайським акціонерам 

підприємства $3,6 млрд їхніх інвестицій за рішенням міжнародного арбітражу. Це публічна 

образа, яку Пекін не забуде, і за яку нашій країні доведеться розплачуватися дуже довго.  

 

Інформацію про те, що близько половини акцій "Мотор Січі" Зеленський запропонував Ердогану 

для того, щоб там збирали безпілотники Bayraktar. "Ви думаєте, Зеленський просто так Анкару 

візитував? 50% акцій "Мотор Січ" туркам вже запропоновано. Питання тільки в тому, 50% "плюс" 

1 акція або 50% "мінус" одна акція?",  – пише Mind.ua. 

Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій, вважає, що така поведінка 

української влади виглядає лицемірною. "Одна справа, коли влада холоднокровно прораховує 

ситуацію, усвідомлює наслідки, але все-таки націоналізує підприємства, оскільки це відповідає 

стратегічним національним інтересам. І зовсім інша справа, коли держава забирає власність у 

китайців тільки для того, щоб віддати туркам. Україна, тим самим, ображає Китай: мовляв, ми з 

вами, китайцями, не хочемо мати справу. Ідіть і не повертайтеся!". Експерт нагадує також про 

різну геополітичну вагу КНР і Туреччини: "Китай – це вже зараз наддержава, яка в пандемійному 

хаосі стає тільки сильнішою. А Туреччина вже 50 років топчеться на порозі ЄС, і Вашингтон не 

особливо благоволить до Ердогана. Тобто Україні потрібно дуже добре думати, як і з ким 

дружити. Китай точно завтра буде сильнішим ніж сьогодні. І точно не забуде кейс "Мотор Січі". 

Публічне приниження і образу не можна спокутувати грошима, Україні доведеться за це 

заплатити". 

Крім того, економісти дивуються тому, наскільки привільно українські чиновники звертаються з 

питаннями власності та національної безпеки. "Я рідко використовую емоційні вирази, але в 

даному випадку, без них ніяк: більш ідіотського рішення і придумати складно. Спробуйте 

приїхати до Туреччини і купити там 50% акцій турецького державного підприємства, яке 

виробляє стратегічну продукцію подвійного призначення. І якщо хтось думає, що ми 

впливатимемо на поставки байрактарів, то він глибоко помиляється: якщо турки куплять Мотор-

Січ, вони самі вирішать куди і скільки постачати. У такому варіанті, якщо вітер в Анкарі подує в 

бік Москви (наприклад, у зв'язку з потрібним їй розв'язанням сирійської проблеми), то ніяких 

байрактарів нам не бачити. А націоналізувати повторно Мотор-Січ, забираючи завод у турків - 

ну, спробуйте", – вважає відомий економічний експерт Олексій Кущ. І також звертає увагу на 

міжнародний аспект: "на відносинах з Китаєм можна ставити хрест і готувати 3 млрд дол. на 

сплату компенсації китайським інвесторам за рішенням міжнародного арбітражу. Нуль 
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аргументів для виправдання, в тому числі і в Міжнародному суді. Тепер Китай буде мстити і 

"помста його страшна", адже він любить помсту холодною. Чи роблять так розумні люди з 

найбільшим торговим партнером, найближчим часом – економікою №1 у світі і постійним 

членом Радбезу ООН?".  

В даний час китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" ведуть міжнародний арбітраж, щоб стягнути з 

України $3,6 млрд в якості компенсації збитку, понесеного в результаті експропріації їх 

інвестицій української влади. А саме підприємство націоналізоване указом Зеленського від 23 

березня 2021 р. за рекомендацією РНБО. 

Раніше про спробу України продати туркам "Мотор Січ", контрольний пакет акцій якої ще в 2016 

р. у В'ячеслава Богуслаєва купили китайські інвестори, повідомляло міжнародне видання Times 

Of Middle East. "Наприкінці серпня Олег Уруський, заступник прем'єр-міністра України, 

відповідальний за стратегічні галузі, наніс візит Анкарі, що ознаменувало ще один поворотний 

момент (у відносинах між Україною і Туреччиною, – ред.). Партнерство між двома країнами 

переросло в альянс в області найважливіших прикладних наук в області захисту, включаючи 

продаж пари чвертей акцій українського виробника двигунів "Мотор Січ" турецьким 

компаніям", – йшлося в публікації. Однак згодом у Міністерстві відхрестилися від таких намірів 

і заявили про невтручання в діяльність приватних підприємств. "Відповідно до вимог 

Господарського кодексу України втручання органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини підприємств заборонено, тому 

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України не має права втручатися в 

господарську діяльність приватного суб'єкта господарювання – акціонерного товариства 

"Мотор Січ", – сказано в недавній відповіді заступника Уруського українським ЗМІ. 

 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/eksperti-zabrati-v-kitayciv-motor-sich-zaradi-

turkiv-verh-cinizmu-za-yakiy-ukrajina-poplatitsya-ostanni-novini-11385187.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Тимчасовий повірений у справах України в КНР Жанна Лещинська провела зустріч із 

заступником директора Департаменту міжнародного співробітництва Національної комісії з 

охорони здоров’я КНР паном Нє Цзяньганом 

14.04.2021|14:46| Посольство України в Китаї 

https://www.unian.ua/economics/other/eksperti-zabrati-v-kitayciv-motor-sich-zaradi-turkiv-verh-cinizmu-za-yakiy-ukrajina-poplatitsya-ostanni-novini-11385187.html
https://www.unian.ua/economics/other/eksperti-zabrati-v-kitayciv-motor-sich-zaradi-turkiv-verh-cinizmu-za-yakiy-ukrajina-poplatitsya-ostanni-novini-11385187.html
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14 квітня 2021 р. Тимчасовий повірений у справах України в КНР Жанна Лещинська провела 

зустріч із заступником директора Департаменту міжнародного співробітництва 

Національної комісії з охорони здоров’я КНР паном Нє Цзяньганом. 

 

Під час зустрічі були обговорені перспективи розвитку співпраці та обміну досвідом у сфері 

боротьби проти пандемії COVID-19, а також проведення П’ятого засідання українсько-

китайської Підкомісії з питань співробітництва у галузі медицини. 

Сторони також обговорили можливості розширення кооперації між Україною та КНР у сфері 

кардіології, кардіохірургії, трансплантології, а також у питаннях лікування онкологічних 

захворювань.  

 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1817220065113153 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

АМКУ відхилив четверту заявку китайців щодо "Мотор Січі" через санкції, – Пищанська 

14.04.2021|15:16| РБК-Україна 

Антимонопольний комітет України відхилив четверту заявку китайських інвесторів на 

концентрацію контрольного пакета акцій "Мотор Січі", подану наприкінці 2020 року, у 

зв'язку з введенням в січні 2021 року санкцій проти них рішенням РНБО та указом президента.  

 

Про це йдеться у відповіді голови комітету Ольги Піщанської на запит РБК-Україна. 

"Заяву про надання дозволу компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited на придбання акцій ПАТ 

"Мотор Січ", яке забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління 

товариства, не було прийнято до розгляду, оскільки концентрація заборонена відповідно до 

закону України "Про санкції", – сказано у відповіді АМКУ. 

Як відомо, до введення санкцій АМКУ тричі повертав аналогічні заявки китайських інвесторів 

без прийняття рішення по суті (про відмову в концентрації з поясненням причин, або про 

погодження такої концентрації контрольного пакета акцій), на підставі процедурних моментів 

або запитуючи додаткову інформацію. 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1817220065113153
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Водночас в АМКУ заявили, що так і не встановили, чи тягне така концентрація за собою загрозу 

монополізації ринку. Раніше було лише визначено, що держконцерн "Укроборонпром" є 

єдиним конкурентом підприємства на ринку послуг обслуговування і ремонту авіадвигунів. 

"Зазначені питання розглядалися під час розгляду справ про концентрацію. Оскільки відповідні 

справи про концентрацію були закриті без прийняття рішення по суті, вплив концентрації на 

конкуренцію в галузі виробництва двигунів не визначено", – йдеться у відповіді. 

На питання про мотиви звернення комітету у 2017 році до Служби безпеки України з проханням 

вжити заходів для унеможливлення подальшої перереєстрації акцій ПАТ "Мотор Січ", в комітеті 

не відповіли, пославшись на закритий доступ до інформації. 

Нагадаємо, 21 березня Шевченківський суд заарештував 100% акцій ПАТ "Мотор Січ", а все 

майно передати в управління державного агентства АРМА, який має обрати нового управителя 

для запорізького заводу. Пізніше про свій інтерес до управління підприємством заявив 

держконцерн "Укроборонпром". 

Китайські інвестори, тим часом звернулися в міжнародний арбітраж, де мають намір стягнути з 

держави Україна збитків у розмірі $ 3,6 млрд за експропріацію своїх інвестицій українською 

владою. 

Раніше експерти звертали увагу на те, що концентрація контрольного пакета акцій "Мотор Січ" 

китайськими акціонерами не матиме впливу на конкуренцію в цій індустрії і не створює ризиків 

формування монополії або домінування однієї компанії. 

Зокрема, президент Українського аналітичного центру заявляв, що у ряді питань АМКУ вийшов 

за межі своїх компетенцій, а політолог і директор Інституту глобальних стратегій Вадим 

Карасьов вважає, що дії АМКУ дозволили піти від відповідальності всім державним структурам, 

замішаним у протизаконному блокуванню доступу китайських акціонерів до управління ПАТ 

"Мотор Січ". 

 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/amku-otklonil-chetvertuyu-zayavku-kitaytsev-

1618403183.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.rbc.ua/ukr/news/amku-otklonil-chetvertuyu-zayavku-kitaytsev-1618403183.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/amku-otklonil-chetvertuyu-zayavku-kitaytsev-1618403183.html
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Заходи проти китайського покупця досить сирі і грубі, - Сальветті з Rothschild про справу "Мотор 

Січ" 

14.04.2021|23:34| Українські новини 

У протистоянні китайським інвесторам «Мотор Січ» Україна зробила «сирі і грубі» методи, 

які втягнутий країну в багаторічне складне врегулювання цього кейса, а разом з тим 

потрібно загладжування цієї історії у відносинах з Китаєм. 

 

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «Стране» висловив Джованні Сальветті, керуючий 

директор одного з найстаріших в Європі банківських будинків Rothschild & Cie, який протягом 

13 років реалізував в Україні найбільший пул найгучніших інвестиційних угод на десятки 

мільярдів доларів. 

«Вжиті заходи проти китайського покупця були досить сирими і грубими. Я не впевнений, що їх 

ретельно продумали, - описує Сальветті спробу України відібрати у інвесторів з КНР законно 

придбаний ними український актив у вигляді контрольного пакета акцій «Мотор Січ». - Зазвичай 

ці питання вирішуються за допомогою якогось врегулювання», - сказав інвестбанкір. 

Джованні Сальветті зазначив, що Україні не слід конфліктувати зі своїм найбільшим торговим 

партнером, а потрібно будувати конструктивні довгострокові відносини: «Зрозуміло, що для 

України вкрай важливо підтримувати якомога більше хороші ділові відносини з Китаєм. З огляду 

на також, що Китай буде продовжувати зміцнювати свою глобальну економічну значимість в 

найближче десятиліття, хочемо ми цього чи ні», - прогнозує він. 

У той же час, як нагадав керівник Rothschild & Cie, відносини між Україною і Китаєм і так вже 

затьмарені неприємними інвестиційними інцидентами, а в умовах протистояння за глобальне 

лідерство між політичним союзником Києва в особі США і найбільшим торговим партнером в 

особі Китаю зажадає від Києва «складних навичок балансування, в кінцевому підсумку в 

інтересах країни». 

Як відомо, після багаторічного блокування доступу китайських акціонерів до управління ПАТ 

«Мотор Січ», указом президента Зеленського були введені санкції проти компаній і громадян 

КНР, які володіють контрольним пакетом акцій заводу. Згодом всі 100% акцій запорізького 

заводу були арештовані і передані державному агентству АРМА і вирішується питання про 

націоналізацію компанії. Китайські інвестори в міжнародному арбітражі висувають Україні 

вимога компенсувати їх втрати в розмірі $ 3,6 млрд за фактичну протизаконну експропріацію їх 

активу. 

Антимонопольний комітет України до нинішнього часу першим з українських держструктур 

офіційно визнав, що в багаторічному протидії китайським інвесторам ПАТ «Мотор Січ» лише 

одного разу надійшов законно, коли повернув заявку на концентрацію контрольного пакета 
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акцій у зв'язку з введенням санкцій. Попередні заявки АМКУ відхиляв з формальних причин. 

Також в АМКУ не змогли пояснити, чому антимонопольне відомство звернулося до Служби 

безпеки України з ініціативою про блокування інвестицій китайських компаній в «Мотор Січ». 

 

Джерело: https://ukranews.com/ua/news/769604-zahody-proty-kytajskogo-pokuptsya-dosyt-syri-i-

grubi-salvetti-z-rothschild-pro-spravu-motor-sich   

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна і Китай планують провести спільне засідання з питань медичної співпраці 

15.04.2021|06:47| Укрінформ 

Україна і Китай планують провести засідання українсько-китайської Підкомісії з питань 

співробітництва у галузі медицини з метою розширення кооперації у різних сферах охорони 

здоров’я. 

 

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу посольства України в Китаї, про це йшлося 

під час зустрічі Тимчасової повіреної у справах України в КНР Жанни Лещинської із заступником 

директора Департаменту міжнародного співробітництва Національної комісії з охорони 

здоров’я КНР Нє Цзяньганом. 

«Під час зустрічі були обговорені перспективи розвитку співпраці та обміну досвідом у сфері 

боротьби проти пандемії COVID-19, а також проведення П’ятого засідання українсько-

китайської Підкомісії з питань співробітництва у галузі медицини», - йдеться у повідомленні. 

Сторони також обговорили можливості розширення кооперації між Україною та КНР у сфері 

кардіології, кардіохірургії, трансплантології, а також у питаннях лікування онкологічних 

захворювань. 

Як повідомлялося, 13 квітня в Україні розпочалося щеплення проти коронавірусу вакциною 

CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Партія вакцини проти COVID-19 

CoronaVac у кількості 200 тисяч доз була доставлена в Україну 25 березня. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228025-ukraina-i-kitaj-planuut-provesti-

spilne-zasidanna-z-pitan-medicnoi-spivpraci.html  

________________________________________________________________________________ 

https://ukranews.com/ua/news/769604-zahody-proty-kytajskogo-pokuptsya-dosyt-syri-i-grubi-salvetti-z-rothschild-pro-spravu-motor-sich
https://ukranews.com/ua/news/769604-zahody-proty-kytajskogo-pokuptsya-dosyt-syri-i-grubi-salvetti-z-rothschild-pro-spravu-motor-sich
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228025-ukraina-i-kitaj-planuut-provesti-spilne-zasidanna-z-pitan-medicnoi-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228025-ukraina-i-kitaj-planuut-provesti-spilne-zasidanna-z-pitan-medicnoi-spivpraci.html
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Виробник: Україна здійснила прорив на китайський ринок крохмалю 

15.04.2021|10:58| AgroPortal 

Україна встановить історичний рекорд з експорту картопляного крохмалю в сезоні-2020/21 

(вересень-серпень). 

 

Про це повідомляє EastFruit. 

Як зазначається, тільки за перші п'ять місяців поточного сезону країні вдалося експортувати 

майже в три рази більше цієї продукції, ніж за весь попередній маркетинговий рік. Тим часом, 

імпорт картопляного крохмалю в Україні різко знизився, а торговий баланс країни може вперше 

вийти на позитивні показники як мінімум за останні 5 років. 

Тільки за період з вересня 2020 по січень 2021 року Україна змогла експортувати практично 1,1 

тис. тонн картопляного крохмалю, тоді як за попередні сезони обсяги експорту за весь 

маркетинговий рік коливалися в межах 100-400 тонн. 

Ключовим і практично єдиним ринком збуту українського картопляного крохмалю за кордоном 

в поточному сезоні став Китай, який імпортував близько 95% від усього українського експорту і 

вже встиг встановити новий рекорд імпорту з України. Тільки з вересня 2020 по січень 2021 року 

в Китай було відправлено понад 1 тис. т української продукції. 

«З одного боку, Україні дійсно вдалося здійснити справжній прорив на китайському ринку 

картопляного крохмалю за останні кілька сезонів, і вже зараз можна сказати, що Китай стає 

основним експортним напрямом для української галузі, – повідомляє директор ПМП «Вимал» 

Сергій Самоненка. – Але насправді за лаштунками експорту українського крохмалю в Китай 

захована проблема – українські виробники просто викинуті з власного ринку демпінговим 

імпортом з Республіки Білорусь. Продажі на внутрішньому ринку приносять прямий збиток, і 

експорт в Китай – це хоч якась можливість надати економічну доцільність виробництва 

картопляного крохмалю в Україні». 

Однак, за його словами, поточний обсяг імпорту українського картопляного крохмалю в 1,1 тис. 

т має мінімальний вплив на ринок Китаю і виглядає незначним в порівнянні з імпортом з ЄС. 

«Якість українського крохмалю – це один з найголовніших чинників українського прориву на 

китайському ринку. Яскравим підтвердженням високої якості картопляного крохмалю, 

поставленої з України в Китай, можуть служити вже задокументовані факти копіювання 

упаковки нашої продукції на китайському ринку»,  – додав Самсоненко. 

Джерело: https://agroportal.ua/news/ukraina/proizvoditel-ukraina-osushchestvila-proryv-na-

kitaiskii-rynok-krakhmala  

________________________________________________________________________________ 
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Турки здивовані планами України продати їм відібрану у китайців "Мотор Січ" – ЗМІ 

15.04.2021|16:51| УНІАН 

Як відомо, всі 100% акцій «Мотор Січ» заарештовані і передані в управління Державному 

агентству АРМА. 

 

ЗМІ Туреччини широко обговорюють плани України з продажу турецьким військовим 

компаніям відібраного у китайців заводу "Мотор Січ". В Туреччині ця угода бачиться сумнівною, 

адже Україна ще не завершила суперечливу з точки зору законності націоналізацію 

підприємства, що може призвести до майбутніх ускладнень. 

Як повідомляє UNN, про це свідчить реакція аудиторії мас-медіа, які опублікували новину по 

«Мотор Січ» 

"50% акцій компанії ["Мотор Січ"] буде передано невідомій турецькій оборонній компанії. У 

Туреччині побувала українська делегація. Президент Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з 

президентом України Володимиром Зеленським з приводу продажу 50% «Мотор Січ». Між 

двома країнами планується спільне виробництво, передача технологій і деталей», — пише 

Турецька Donanim Haber. 

Як нагадують турецькі журналісти, близько трьох тижнів тому українська «Мотор Січ» була 

конфіскована на користь держави, якій дісталися всі акції компанії, в тому числі контрольний 

пакет, що належав китайським компаніям. Турецькі оглядачі вказують на очевидні ризики 

співпраці з Україною, адже в ситуації з інвесторами з КНР Київ надійшов з волі Вашингтона. 

Угода з Анкарою буде сильно залежати від того, як в США сприймуть покупку «Мотор Січ» 

турецькими військовими компаніями, які поки що не названі. 

«Нині «Мотор Січ» переживає період, коли український уряд намагається повернути собі 

контроль над компанією», — зазначає у своїй публікації турецька Daily Sabah, і підкреслює, що 

питання про можливе входження турецьких військових компаній у число акціонерів «Мотор 

Січ» поки відкрите, адже китайські інвестори чинять опір експропріації їх активу, а крім того 

звернулися в міжнародний арбітраж для компенсації своїх втрат у розмірі $ 3,6 млрд. 

"Чи знає про це Україна? - ставить запитання до матеріалу один з блогерів, нагадуючи про 

можливі проблеми, які чекають Туреччину, якщо вона зв'яжеться з Україною у військових 

проектах. - Китайці вклали 3,6 мільярда доларів в цю фірму, яка зараз знаходиться в 

Міжнародному суді. Як ви думаєте, вони підуть? Також зараз ми дружимо з Китаєм, чи можемо 

ми зламати плани нашого приятеля?». 

"Це не світовий гігант або щось в цьому роді, не обманюйтесь назвою, це клікбейт", - нагадує 

про застарілі технології "Мотор Січ" інший коментатор. Також в Туреччині нагадують про 
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нещодавні санкції США проти турецьких військових державних компаній за співпрацю з Росією: 

«чи дозволить нам Америка», "друг і союзник", взяти "Мотор Січ"?" ,- пише ще один учасник 

дискусії про неоднозначні відносини між Анкарою і Вашингтоном. 

Раніше видання Times Of Middle East повідомляло, що український віце-прем'єр Олег Уруський 

пропонував Туреччині купити фактично вкрадені у китайських інвесторів акції компанії «Мотор 

Січ». Уруський заперечував, що робив таку пропозицію, але зараз продаж експропрійованих у 

китайців акцій Запорізького заводу Туреччини знаходить своє підтвердження. 

Як відомо, всі 100% акцій «Мотор Січ», у тому числі контрольний пакет китайських інвесторів, 

заарештовані і передані в управління Державному агентству АРМА. Указом президента 

Володимира Зеленського проти китайських інвесторів Запорізького заводу введені санкції. 

Своєю чергою китайська сторона звертається в міжнародний арбітраж, щоб стягнути з України 

компенсацію в розмірі $ 3,6 млрд, а також оскаржує у Верховному Суді України санкційний указ 

президента, вказуючи на його незаконність. 

 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/turki-zdivovani-planami-ukrajini-prodati-jim-

vidibranu-u-kitayciv-motor-sich-zmi-ostanni-novini-11389465.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай підтвердив невизнання спроб анексії Криму і заборону контактів з окупаційною владою 

– Єнін 

15.04.2021|17:40| Укрінформ 

Уряд Китаю не визнає спроби анексії Криму Росією і довів до органів центральної та 

регіональної влади країни інформацію про заборону контактів з окупаційною владою 

півострова. 

 

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра закордонних справ 

України Євгеній Єнін за результатами консультацій з першим заступником міністра закордонних 

справ КНР Ле Юйченом. 

«З ключового: уряд КНР не визнає спроби анексії АРК Росією та довів до органів центральної та 

регіональної влади Китаю інформацію про заборону контактів з окупаційною владою», - 

написав Єнін. 

https://www.unian.ua/economics/other/turki-zdivovani-planami-ukrajini-prodati-jim-vidibranu-u-kitayciv-motor-sich-zmi-ostanni-novini-11389465.html
https://www.unian.ua/economics/other/turki-zdivovani-planami-ukrajini-prodati-jim-vidibranu-u-kitayciv-motor-sich-zmi-ostanni-novini-11389465.html
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Він також поінформував, що міністерства закордонних справ України і Китаю домовилися про 

механізм кризових комунікацій для обговорення питань, що становлять ключове значення для 

національних інтересів держав. 

Окрім того, за інформацією Єніна, уряд КНР підтвердив готовність сприяти Україні в подоланні 

COVID-19, зокрема шляхом погодження експортної ліцензії на декілька мільйонів доз вакцини. 

Сторони також домовилися про напрацювання пакету рішень з лібералізації торгівлі між 

Україною та КНР та активізацію міжлюдських контактів. 

«Активізація міжлюдських контактів - спільний пріоритет. За дорученням Президента України 

ближчим часом розпочнемо відповідний переговорний процес», - зазначив Єнін. 

Як повідомлялося, 28 січня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про 

запровадження санкції проти китайських компаній, які претендують на купівлю «Мотор Січі». 

11 березня окупаційна влада та російські ЗМІ повідомили про прибуття «делегації з Китаю», яка 

мала оцінити санітарно-курортний та рекреаційний потенціал півострова. 

Народний депутат від фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович заявив, що це "хід у відповідь Китаю 

через позицію України щодо "Мотор Січі". 

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін за результатами зустрічі з послом КНР Фань 

Сяньжунем повідомив, що порушив у розмові питання нещодавнього візиту китайської бізнес-

делегації до тимчасово окупованих територій АРК і заявив, що це є недружнім кроком і грубим 

порушенням чинного законодавства України. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3228576-kitaj-pidtverdiv-neviznanna-sprob-

aneksii-krimu-i-zaboronu-kontaktiv-z-okupacijnou-vladou-enin.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Зустрія Олега Уруського і повноважного Посла Китайської Народної Республіки в Україні ФАНЬ 

Сяньжуна 

15.04.2021|18:05| Олег Уруський 

Сьогодні зустрівся з Надзвичайним і повноважним Послом Китайської Народної Республіки в 

Україні ФАНЬ Сяньжунем🇨🇨. Під час робочої зустрічі, яка пройшла в теплій та дружній 

атмосфері, обговорили питання розвитку та поглиблення співпраці між нашими 

державами. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3228576-kitaj-pidtverdiv-neviznanna-sprob-aneksii-krimu-i-zaboronu-kontaktiv-z-okupacijnou-vladou-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3228576-kitaj-pidtverdiv-neviznanna-sprob-aneksii-krimu-i-zaboronu-kontaktiv-z-okupacijnou-vladou-enin.html
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🇨Розповів пану Послу про поточний стан процесу становлення новоствореного Міністерства з 

питань стратегічних галузей промисловості України та плани реформування вітчизняної 

оборонно-промислової галузі. Наголосив на важливості подальшого розвитку торговельно-

економічної співпраці між нашими державами. Китай посідає перше місце в структурі 

товарообігу України, а це $15,42 млрд за підсумками 2020 року. 

☝Зі свого боку ФАНЬ Сяньжун наголосив, що на сьогодні між нашими державами створений 

міцний фундамент для поглиблення двосторонньої співпраці. Діє Комісія зі співробітництва між 

Урядом України🇨🇨 та Урядом Китайської Народної Республіки (КНР) 🇨🇨, а також ряд 

профільних галузевих підкомісій та робочих груп. Цей потенціал необхідно розвивати. 

Китайський ринок динамічно зростає і є для України відкритим. 

❗Посол також наголосив, що Китай визнає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і ця позиція Пекіну залишається незмінною. 

☝В ході дискусії також обговорили питання військово-технічного співробітництва (ВТС). 

Відзначили, що цей сегмент має важливе значення у розвитку взаємин між державами. 

Висловили спільну позицію, що українсько-китайське ВТС має розвиватися на основі взаємної 

вигоди.  

❗На завершення зустрічі погодилися на необхідності пожвавлення роботи зазначеної Комісії  і 

проведення її засідання найближчим часом. 

 

Джерело: https://www.facebook.com/oleguruskyi/posts/249648966860580 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Заступник Міністра закордонних справ КНР Ле Юйчен провів консультації у режимі відео зв’язку 

із Заступником Міністра закордонних справ України Єніним Євгенієм 

16.04.2021|11:19| Chinese Embassy in Ukraine 

Заступник Міністра закордонних справ КНР Ле Юйчен – Заклали міцний фундамент для 

розвитку двосторонніх відносин між Китаєм та Україною на наступні десять років. 

 

15 квітня 2021 року Заступник Міністра закордонних справ КНР Ле Юйчен провів консультації у 

режимі відео зв’язку із Заступником Міністра закордонних справ України Єніним Євгенієм. 

https://www.facebook.com/oleguruskyi/posts/249648966860580
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Сторони розглянули основні досягнення двостороннього співробітництва в різних сферах за 

десять років від встановлення відносин стратегічного партнерства між Китаєм та Україною, 

обмінялись думками щодо відносин між двома державами, співпраці у сфері боротьби проти 

пандемії, спільного будівництва ініціативи «Один пояс, один шлях», а також стосовно 

міжнародних та регіональних питань, які становлять спільний інтерес. Сторони заявили,  що 

будуть спільно працювати над подоланням негативних наслідків пандемії, поглиблювати 

взаємовигідну співпрацю, що закладе міцний фундамент для подальшого інтенсивного 

розвитку двосторонніх відносин між Китаєм та Україною на наступні десять років. 

🇨🇨 外交部副部长乐玉成：为中国和乌克兰双边关系 下一个十年发展打下坚实基础 

2021年4月15日，外交部副部长乐玉成同乌克兰副外长叶宁以视频方式举行两国外交部磋商

。 

双方回顾了中乌建立战略伙伴关系十年来双边各领域合作主要成果，就两国关系、抗疫合作

、共建“一带一路”合作以及共同关心的国际和地区问题交换意见，表示将共同努力克服疫情

带来的不利影响，深化互利合作，为双边关系在下一个十年继续高水平发展打下坚实基础。 

 

Джерело: https://www.facebook.com/chinaembua/posts/304891561011284 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Перший вантажний потяг Китай-Європа відправився з міста Чанша в Київ 

16.04.2021|14:43| russian.people.com.cn 

16 квітня, «Женьмінь жибао» онлайн – 13 квітня через міста Чанша провінції Хунань, що на 

півдні Китаю, відправився перший вантажний потяг в рамках маршрутів Китай-Європа, 

який пройде прикордонний перехід Ерен-Хото в автономному районі Внутрішня Монголія і 

прибуде до Києва через 17 днів. Успішний запуск нового маршруту означає, що між 

китайським містом Чанша і столицею України почали регулярно курсувати прямі вантажні 

поїзди. 

 

Поїзд, складений з 50 вагонів, в основному везе меблі, харчові продукти, механічне 

обладнання, товари широкого вжитку та іншу продукцію. Загальна вага вантажу становить 465 

тис. кг, а вартість – 1,86 млн. дол. США. 

https://www.facebook.com/chinaembua/posts/304891561011284
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Повідомляється, що відкриття нового маршруту дозволило скоротити час доставки вантажів з 

провінції Хунань на Україну з 45 до 17 днів. 

За словами Ян Лі, начальника канцелярії логістики та пункту пропуску при народному уряді міста 

Чанша, запуск поїзда Китай-Європа за маршрутом до Києва є важливим кроком з боку міста 

Чанша по активному приєднанню до будівництва центральних коридорів в рамках маршрутів 

Китай-Європа і поглибленню торгового ринку в Центрально-Східній Європі. Крім того, в 

подальшому це допоможе збагатити міжнародні логістичні мережі, що зв'язують Чанша з усім 

світом. 

У даний час в місті Чанша діють більше 10 маршрутів вантажного залізничного сполучення, що 

з'єднують його з 28 містами в 13 країнах світу, повідомляється на сайті "Хуаньцюван". 

 

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2021/0416/c31518-9840033.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайці і Крюківський вагонзавод борються за можливість поставити "Укрзалізниці" 100 вагонів 

за 3 млрд гривень 

16.04.2021|15:31| Українські новини 

2 українські та 1 китайська компанії подали заявки на участь в тендері акціонерного 

товариства "Укрзалізниця", яка отримала 12 млрд гривень збитку в 2020, на закупівлю 100 

пасажирських вагонів за 3,044 млрд гривень. 

 

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини. 

Згідно з ними, тендер розбитий на 4 лоти. 

Для участі в аукціоні по лоту №1 "Укрзалізниця" на 51 пасажирський купейний спальний вагон 

заявки подали компанія CRRC Tangshan Co. (Китай), Крюківський вагонобудівний завод 

(Полтавська область) і ТОВ "Термінал-Захід" (Київ). 

На інші 3 лоти заявки подали тільки CRRC і Крюківський вагонобудівний завод. 

За лоту №2 купується 12 пасажирських спальних вагонів-купе типу СВ, по лоту №3 - 20 

пасажирських спальних вагонів-купе, які обладнані для перевезення пасажирів з інвалідністю в 

колісному кріслі, по лоту №4 – 17 пасажирських спальних вагонів-купе, які обладнані для 

перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі і з купе начальника поїзда. 

http://russian.people.com.cn/n3/2021/0416/c31518-9840033.html
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Очікувана вартість вагонів по першому лоту 1,51 млрд гривень, по другому – 349,09 млн 

гривень, за третє – 633,72 млн гривень, по четвертому – 551,31 млн гривень. 

Термін поставки – до 31 грудня. 

Аукціони призначені на 5 травня. 

Як повідомляли Українськi Новини, в 2020 CRRC і Крюківський вагонобудівний завод брали 

участь в тендері на оновлення рухомого складу КП "Харківський метрополітен". 

Пропозиції обох компаній відповідали теххарактеристикам, але різниця між пропозиціями 

становила понад 1 млн євро, при цьому вартість запасних деталей і устаткування для технічного 

обслуговування були дешевше у китайської фірми. 

В результаті переможцем тендеру, який згодом був узгоджений з Європейським інвестбанком, 

стала CRRC. 

Крюківський вагонобудівний завод не погодився з таким рішенням і подав скаргу до 

профільного комітету ЄІБ. 

Однак ЄІБ оголосив заяву заводу необґрунтованою. 

При цьому Крюківський вагонзавод в 2021 році перейшов на закупівлю комплектуючих 

російського виробництва. 

 

Джерело:  https://ukranews.com/news/770042-passazhirskie-vagony-dlya-ukrzaliznytsi-hotyat-

postavit-3-kompanii  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна може у 2-3 рази збільшити експорт зерна в Китай 

20.04.2021|14:19| Укрінформ 

Як передає Укрінформ, про це заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола 

Горбачьов після підписання меморандуму про стратегічне співробітництво між УЗА та 

робочим комітетом Китайської асоціації малих та середніх підприємств, повідомляє 

пресслужба Української зернової асоціації. 

 

«Станом на сьогодні в поточному зерновому сезоні Україна експортувала до Китаю близько 10 

млн тонн зерна і потенційно могла би з часом збільшити показник експорту в 2-3 рази. На 

сьогодні левову частку експорту зерна до Китаю складає кукурудза та ячмінь. І для відкриття 

https://ukranews.com/news/770042-passazhirskie-vagony-dlya-ukrzaliznytsi-hotyat-postavit-3-kompanii
https://ukranews.com/news/770042-passazhirskie-vagony-dlya-ukrzaliznytsi-hotyat-postavit-3-kompanii
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ринку Китаю для української пшениці, сорго, гороху та інших культур потрібно підписати 

відповідні міждержавні фітосанітарні протоколи», – сказав Горбачьов. 

Він наголосив, що Китай є важливим торговим партнером для України та одним із найбільших 

покупців українського зерна. І Україна відкрита до співпраці та розвитку торгівлі між нашим 

країнами для зростання їхнього добробуту та процвітання. 

Зазначається, що меморандум, мета якого є розвиток двостороннього міжнародного 

співробітництва в аграрній галузі, має допомогти розвитку сучасної сільськогосподарської 

торгівлі та проєктів спільних індустріальних парків. Сторони домовилися створити китайсько-

українську Раду з міжнародного співробітництва в аграрній галузі для реалізації спільних 

аграрних проєктів двох країн. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231358-ukraina-moze-u-23-razi-zbilsiti-

eksport-zerna-v-kitaj.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

В Україні дебютував новий «люксовий» китайський кросовер 

20.04.2021|21:03|glavcom.ua  

Китайська Chery презентувала в Україні кросовер Chery Tiggo 7 Pro 

 

В Україні дебютував новий кросовер Chery – Tiggo 7 Pro. Китайці позиціонують його, як відносно 

недорогий автомобіль, якість оздоблення якого «наближена до преміального класу». 

Для автомобіля буде доступний один варіант мотору – турбований бензиновий двигун об’ємом 

1,5 літри потужністю 147 кінських сил і крутним моментом 210 Нм. Двигун працює у парі з 

варіатором. 

Інтер'єр Tiggo 7 Pro виконаний з претензією на преміум. Він наповнений безліччю стильних 

декоративних елементів. Дизайн внутрішнього простору підкреслюється освітленням. Tiggo 7 

Pro має сім кольорових тем, які можна налаштувати відповідно до настрою водія та стилю 

водіння. 

Класичну приладову панель замінив 7-дюймовий цифровий дисплей, на який виводиться 

ключова інформація – дані про швидкість, показники тахометра, витрати пального, температуру 

зовнішнього повітря, тиск і температуру в шинах та багато іншого. 

Мультимедійна система має 10,25-дюймовий екран. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231358-ukraina-moze-u-23-razi-zbilsiti-eksport-zerna-v-kitaj.html
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На центральній консолі, праворуч від ручки перемикача передач, знаходиться платформа для 

мобільного телефону з бездротовою зарядкою. Також тут є два порти USB та розетка на 12 

вольт. Ще одна розетка знаходиться в багажнику. 

Сенсорна панель управління для двозонного клімат-контролю та підігріву сидінь розташована 

в нижній частині консолі. 

В Україні Chery Tiggo 7 Pro буде доступний у двох варіантах комплектації: 

Luxury – від $20 400; 

Premium – від $21 900. 

У комплектації Premium додатково встановлено бокові шторки безпеки, панорамну камеру 

360°, панорамний дах та ще деяке обладнання. Крім того, більш дорога комплектація доступна 

у двокольоровому фарбуванні – білий або червоний автомобіль з чорним дахом.  

 

Джерело: https://glavcom.ua/techno/auto/v-ukrajini-debyutuvav-noviy-lyuksoviy-kitayskiy-

krosover-751255.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

НАОМА створить у Китаї Українсько-китайський інститут образотворчого мистецтва 

21.04.2021|15:35|ukrinform.ua 

Національна академія образотворчого мистецтва й архітектури (НАОМА) створює 

спільний Українсько-китайський інститут образотворчого мистецтва у Китайській 

Народній Республіці. 

 

Про це повідомив виконувач обов'язків ректора НАОМА Остап Ковальчук на пресконференції в 

Укрінформі, присвяченій змінам у мистецькій освіті в Національній академії образотворчого 

мистецтва й архітектури. 

За словами Ковальчука, створення спільного українсько-китайського вишу обумовлено світовим 

досвідом повсюдного збільшення кількості китайських студентів. 

«Ми активно працюємо над проєктом створення спільного Українсько-китайського інституту 

образотворчого мистецтва у Китайській Народній Республіці. Цей проєкт є перспективним, тому 

що дасть можливість залучити більшу кількість студентів для навчання в нашій академії, навчати 

студентів на території Китаю, що є там трендом, а нашим викладачам, аспірантам буде 

https://glavcom.ua/techno/auto/v-ukrajini-debyutuvav-noviy-lyuksoviy-kitayskiy-krosover-751255.html
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можливість працювати за кордоном, що є однією з вимог сучасної освіти. В цьому навчальному 

закладі заплановано створення інноваційної бази для стажування наших науковців. Це 

обумовлено європейським і американським досвідом, що кількість китайських студентів у світі 

неухильно збільшується», – сказав Ковальчук. 

Він повідомив, що вже розроблено програми й укладено списки викладачів для спільного 

українсько-китайського вишу, а набирати студентів до нього планують уже з наступного 

навчального року. 

«Уже розроблено програми, є списки викладачів, які читатимуть ті чи інші курси. Пандемія 

вносить свої корективи, але ми оптимісти та сподіваюся, з 1 вересня ми вже матимемо студентів 

у цьому закладі. І це напряму пов'язано з наповненням спеціального фонду академії, який 

формується саме коштами студентів-контрактників за освітні послуги, що є основним джерелом 

наповнення нашого спецфонду», – розповів Ковальчук. 

Національна академія образотворчого мистецтва й архітектури (НАОМА) – єдиний в Україні 

багатопрофільний вищий навчальний заклад художньої освіти, що має академічне спрямування 

і готує фахівців живопису, скульптури, графіки, театрально-декораційного мистецтва, 

архітектури, реставрації творів мистецтва, мистецтвознавства та артменеджменту. 

Нагадаємо, у Пекіні у столичному парку Чаоян з нагоди відзначення 207-ої річниці з дня 

народження Тараса Шевченка відбулося покладання квітів до пам’ятника Великому Кобзареві. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3232267-naoma-stvorit-u-kitai-

ukrainskokitajskij-institut-obrazotvorcogo-mistectva.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Харків'янам роблять щеплення китайською вакциною CoronaVac 

27.04.2021|16:03| ukrinform.ua 

Місто Харків для щеплень від коронавірусу отримав 2,5 тис. доз китайської вакцини 

CoronaVac. 

 

Як передає Укрінформ, про це розповіла на робочій нараді у міськраді заступник Харківського 

міського голови Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє пресслужба Харківської міськради.  

«В місті складені списки вакцинації. Найближчим часом будуть прищеплювати вчителів, які 

візьмуть участь у проведенні ЗНО, маломобільних харків'ян і тих, хто за ними доглядає. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3232267-naoma-stvorit-u-kitai-ukrainskokitajskij-institut-obrazotvorcogo-mistectva.html
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Поліклініки викликають на вакцинацію згідно зі списками. Також працюють мобільні бригади, 

які прищеплюють вдома», - зазначила Горбунова-Рубан. 

За її словами, з 900 ліжок, призначених для хворих із коронавірусом, у місті зайнято 826. Серед 

хворих 634 людини перебувають на кисневій підтримці. У порівнянні з попереднім тижнем, 

кількість хворих знизилася в 1,2 раза або на 21%. 

«Минулого тижня в місті було 4 тис. 314 хворих, попереднього - 5 тис. 497. Потихеньку, але все-

таки цей показник знижується», - сказала заступник міського голови. 

У той же час, додала вона, в місті продовжують працювати над розширенням ліжкового фонду. 

Вакцина CoronaVac розрахована на 1 250 осіб, прищеплювати нею містян почали 19 квітня. 

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 квітня у міських та обласних лікарнях Харкова діють 

понад 3 тисячі ліжок для хворих на СOVID-19, у тому числі 560 - дитячих. Тричі на добу медичні 

заклади передають інформацію про кількість вільних ліжок до Харківського обласного Центру 

екстреної меддопомоги. 

Щодо лікарень міського підпорядкування, то, за словами Горбунової-Рубан, 160 ліжок 

розгорнуті в міській лікарні №13, 270 – в міській лікарні №17, 110 – в пологовому будинку №2, 

250 – в лікарні №25, 110 – в лікарні №18. 

Усі ліжка забезпечені киснем – стаціонарним або концентраторами. У тому числі, 861 кисневий 

концентратор придбали за рахунок державної субвенції, 60 – за кошти місцевого бюджету. 

Створені також 34 медичні команди, в яких працюють 136 лікарів, 408 медичних сестер, 408 

фахівців молодшого персоналу. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3236100-harkivanam-roblat-seplenna-

kitajskou-vakcinou-coronavac.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Обіцяють встигати за два тижні. Укрпошта і Joom прискорюють доставки з Китаю 

27.04.2021|20:53| biz.nv.ua 

Укрпошта прискорила доставку з китайського маркетплейса Joom  

 

Компанія Укрпошта прискорює поставки від онлайн-маректплейса Joom. Час доставки посилки 

з Гонконгу складе 14 днів ( новина виправлена 28 квітня о 8:40). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3236100-harkivanam-roblat-seplenna-kitajskou-vakcinou-coronavac.html
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Про це в Facebook заявив Ігор Смілянський, гендиректор Укрпошти. 

«Тепер, щоб посилка з Гонконгу з онлайн-маркетплейса Joom потрапила на відділення 

Укрпошти потрібно всього до 14 днів, з урахуванням часу на митниці і Китаю, і України. Це стало 

можливим, завдяки запуску доставки посилок прямими рейсами Windrose », - написав він. 

Смілянський додав, що тепер посилки Joom можна буде відстежити в мобільному додатку, 

особистому кабінеті на сайті Joom, або в чат-ботах Укрпошти в Viber, Telegram або Facebook. 

Також повідомлялося, що оператор Meest почав регулярну доставку посилок з Гонконгу . 

Також раніше повідомлялося, що Нова пошта запустила два регулярних вантажних рейсу з 

Києва в Китай . 

Нагадаємо, раніше Укрпошта повідомила про своє графіку роботи на травневі свята . 

 

Джерело: https://biz.nv.ua/markets/ukrposhta-i-joom-kompanii-uskorili-sovmestnuyu-dostavku-v-

ukrainu-50156998.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Товарообіг між Україною та Китаєм зріс більш ніж на 20% 

28.04.21|20:33| unian.ua 

Експорт з України до Китаю збільшився удвічі - до 7,1 млрд доларів. 

 

За результатами 2020 року товарооборот між Україною і Китаєм зріс на 20,5% - до 15,4 млрд 

дол., з яких експорт збільшився удвічі - до 7,1 млрд дол. 

Як повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, про це заявив заступник міністра економіки — торговий представник 

України Тарас Качка в ході зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Китайської Народної 

Республіки в Україні Фань Сяньжуном. 

«Китай є ключовим торговельним партнером України в Азіатському регіоні. За результатами 

2020 року товарооборот між нашими країнами зріс на 20,5% - до 15,4 млрд дол., з яких експорт 

збільшився удвічі - до 7,1 млрд дол. Половина українського експорту до Китаю становить 

аграрна продукція, і ми зацікавлені в подальшому нарощуванні торговельних поставок і 

розширенні товарних позицій», - цитує прес-служба Качку. 

https://biz.nv.ua/markets/ukrposhta-i-joom-kompanii-uskorili-sovmestnuyu-dostavku-v-ukrainu-50156998.html
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Зазначається, що сторони обговорили стан українсько-китайського співробітництва в сферах 

торгівлі, інвестицій і сільського господарства. Також було позначено пріоритети двосторонньої 

співпраці на 2021 рік, зокрема, щодо перспектив проведення цього року засідань двосторонніх 

органів галузевого співробітництва в згаданих сферах. 

Особливу увагу учасники зустрічі приділили актуальним питанням розширення доступу 

української агропродовольчої продукції на ринок Китаю. 

За даними прес-служби, в січні-лютому поточного року товарооборот між Україною і Китаєм 

становив 2,494 млрд дол. (+ 18,4%), експорт - 1,093 млрд дол. (+ 43,8%), імпорт - 1,401 млрд 

дол. (+ 4,1%). Частка агропродовольчої продукції в загальній структурі українського експорту до 

Китаю становила 53,1% (579,8 млн дол.). 

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт агропродовольчої 

продукції до країн Євросоюзу на 10,8% - до 6,53 млрд євро, а імпорт продовольства з ЄС 

збільшила на 13,4% - до 3,5 млрд дол. 

 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/agro/tovaroobig-mizh-ukrajinoyu-ta-kitayem-zris-

bilsh-nizh-na-20-novini-11404684.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Половина українського експорту в Китай – агропродукція 

29.04.2021|10:21| agroportal.ua 

Україна зацікавлена в нарощуванні торгових поставок в Китай і розширенні товарних 

позицій. 

 

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України 

- торговий представник України Тараса Качка під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном, йдеться в повідомленні 

міністерства. 

«Китай є ключовим торговим партнером України в Азіатському регіоні. За результатами 2020 р 

товарообіг між нашими країнами зріс на 20,5% до $ 15,4 млрд, з яких експорт збільшився в два 

рази - до $ 7,1 млрд. Половина українського експорту в Китай становить аграрна продукція та 

ми зацікавлені в подальшому нарощуванні торгових поставок і розширення товарних позицій », 

- зазначив він. 
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Так, сторони обговорили стан українсько-китайського співробітництва в сферах торгівлі, 

інвестицій і сільського господарства. Також були позначені пріоритети двостороннього 

співробітництва на 2021, зокрема, про перспективи проведення в цьому році засідань 

двосторонніх органів галузевого співробітництва. 

«Особливу увагу учасників зустрічі було приділено актуальним питанням розширення доступу 

української агропродовольчої продукції на ринок Китаю», - додали у відомстві. 

Крім того, в міністерстві уточнили, що в січні-лютому 2021 р товарообіг між Україною і Китаєм 

склав $ 2,5 млрд (+ 18,4%). Експорт - $ 1,1 млрд (+ 43,8%). Імпорт - $ 1,4 млрд (+ 4,1%). Частка 

агропродовольчої продукції в загальній структурі українського експорту в Китай склала 53,1% ($ 

579,8 млн). 

 

Джерело: https://agroportal.ua/news/ukraina/polovina-ukrainskogo-eksporta-v-kitai--

agroproduktsiya  # 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна зацікавлена у розширенні доступу агропродукції на ринок Китаю 

29.04.2021|11:15| ukrinform.ua 

Експорт продукції до Китаю минулого року зріс удвічі і Україна зацікавлена у збільшенні 

торгових поставок та розширенні товарних позицій. 

 

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – 

торговий представник України Тарас Качка під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки. 

«Китай є ключовим торговельним партнером України в Азійському регіоні. За результатами 

2020 року товарообіг між нашими країнами зріс на 20,5% до $15,4 млрд, з яких експорт 

збільшився у два рази – до $7,1 млрд. Половина українського експорту до Китаю складає 

аграрна продукція і ми зацікавлені у подальшому нарощуванні торгових поставок та розширенні 

товарних позицій», - зазначив Тарас Качка. 

Сторони обговорили стан українсько-китайського співробітництва у сферах торгівлі, інвестицій 

і сільського господарства. Також було окреслено пріоритети двосторонньої співпраці на 2021 

https://agroportal.ua/news/ukraina/polovina-ukrainskogo-eksporta-v-kitai--agroproduktsiya
https://agroportal.ua/news/ukraina/polovina-ukrainskogo-eksporta-v-kitai--agroproduktsiya
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рік, зокрема, щодо перспектив проведення у цьому році засідань двосторонніх органів 

галузевої співпраці у згаданих сферах. 

Окрема увага учасників зустрічі була приділена актуальним питанням розширення доступу 

української агропродовольчої продукції на ринок Китаю. 

У січні-лютому 2021 року товарообіг між Україною і Китаєм склав $2 млрд 494,2 млн (+ 18,4%). 

Експорт – $1 млрд 092,8 млн. (+ 43,8%). Імпорт – $ 1 млрд 401, 4 млн. (+ 4,1%). 

Частка агропродовольчої продукції в загальній структурі українського експорту до Китаю склала 

53,1% ($ 579,8 млн). 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3237375-ukraina-zacikavlena-u-rozsirenni-

dostupu-agroprodukcii-na-rinok-kitau-minekonomiki.html   

________________________________________________________________________________ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3237375-ukraina-zacikavlena-u-rozsirenni-dostupu-agroprodukcii-na-rinok-kitau-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3237375-ukraina-zacikavlena-u-rozsirenni-dostupu-agroprodukcii-na-rinok-kitau-minekonomiki.html
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КИТАЙ – США 
США побоюються, що цифровий юань стане загрозою для долара – Bloomberg 

12.04.2021|11:20| УНІАН  

Чиновники стурбовані тим, що Китай спробує "позбавити долар ролі основної резервної 

валюти в світі". 

 

Адміністрація президента США Джо Байдена активізувала зусилля, щоб зрозуміти ймовірні 

наслідки від впровадження цифрового юаня в Китаї. 

Про це повідомляє Bloomberg. 

За інформацією агентства, деякі чиновники стурбовані тим, що Китай спробує «позбавити долар 

ролі основної резервної валюти у світі». 

Команду Байдена цікавить, чи можливо використовувати цифровий юань для обходу санкцій. 

Також Вашингтон цікавиться можливістю створення цифрового долара. Поки США не мають 

наміру вживати будь-яких заходів «для протидії загрозам з боку цифрової валюти Китаю». 

Цифрова валюта Китаю: що відомо 

Народний банк Китаю розробляє цифрову валюту, яка, як очікується, буде працювати 

аналогічно транзакціям через чинні платіжні додатки. 

Валюта буде контролюватися владою. 

КНР проводить закрите тестування цифрового юаня в декількох містах з серпня 2020 року. 

У лютому 2021 року повідомлялося, що влада роздасть городянам близько $1,5 млн в рамках 

експерименту з використання цифрової валюти. 

 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/administraciya-baydena-vvazhaye-cifroviy-yuan-

potenciynoyu-zagrozoyu-dlya-dolara-ostanni-novini-11384467.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У битві з США за глобальну владу Китай подає гроші на занедбані території Європи 

13.04.2021|16:39| The wall street journal  

https://www.unian.ua/economics/other/administraciya-baydena-vvazhaye-cifroviy-yuan-potenciynoyu-zagrozoyu-dlya-dolara-ostanni-novini-11384467.html
https://www.unian.ua/economics/other/administraciya-baydena-vvazhaye-cifroviy-yuan-potenciynoyu-zagrozoyu-dlya-dolara-ostanni-novini-11384467.html
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Товари надходять у Європу новим торговим коридором, що складається із залізниць, центрів 

аеропортів та портів, побудованих за підтримки Китаю. 

 

ДУІСБУРГ, Німеччина – Боротьба між США та Китаєм за глобальний вплив дійшла до глибоких 

промислових затоків Європи, де Китай стабільно кооперує місцеві економіки, починаючи зі 

своїх залізниць. 

Минулого року Китай випередив США як найбільшого торгового партнера Європейського Союзу 

товарів, що стало історичним поворотом, частково зумовленим голодом європейців щодо 

китайського медичного обладнання та електроніки під час пандемії Covid-19. 

Ці товари все частіше надходять до Європи за допомогою нового торгового коридору, що 

складається із залізниць, вузлів аеропортів та портів, побудованих за підтримки Китаю, часто в 

рамках китайської Ініціативи "Пояс і Дорога", гігантських зусиль глобальної інфраструктури, 

спрямованих на тісніший зв'язок Китаю з рештою світу. 

Змащуючи колеса китайсько-європейської торгівлі, ці інвестиції підняли давно занедбані міста 

з поясом іржі в таких місцях, як Дуйсбург, Німеччина, та Льєж, Бельгія. 

 

Джерело: https://www.wsj.com/articles/in-battle-with-u-s-for-global-sway-china-showers-money-

on-europes-neglected-areas-11618310350  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У битві з США за глобальну владу Китай подає гроші на занедбані території Європи 

18.04.2021|05:16| РБК-Україна  

США і Китай вирішили об'єднати зусилля заради майбутнього Землі. Країни вирішили 

перешкодити зміні клімату на планеті та зробили спільну заяву з цього приводу. 

 

Китай і США погодилися з тим, що слід зробити більш жорсткі зобов'язання для боротьби зі 

зміною клімату на планеті. Про це йдеться в спільній заяві двох країн, яке було зроблено в 

неділю, 18 квітня після зустрічі китайського посла з клімату Се Чжэньхуа і його американського 

колеги Джона Керрі в Шанхаї. 

Зокрема, повідомляється, що представники Китаю і США домовилися обговорити конкретні 

заходи щодо скорочення викидів, включаючи зберігання енергії. 

https://www.wsj.com/articles/in-battle-with-u-s-for-global-sway-china-showers-money-on-europes-neglected-areas-11618310350
https://www.wsj.com/articles/in-battle-with-u-s-for-global-sway-china-showers-money-on-europes-neglected-areas-11618310350
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Також вони говорили про те, що необхідно максимально збільшити фінансування для переходу 

країн на джерела енергії з низьким вмістом вуглецю. 

Нагадаємо, літо може затягнутися до шести місяців через зміни клімату. Від цього постраждає 

охорона здоров'я, сільське господарство і багато іншого. 

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар ООН закликав світову спільноту відмовитися 

від використання вугілля. Це потрібно для того, щоб не допустити глобальної зміни клімату. 

 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-kitay-obedinyat-usiliya-chtob-pomeshat-

1618712290.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Що перші 100 днів президентства Байдена говорять нам про його підхід до Китаю? 

26.04.2021|12:00| brookings.edu 

Що стосується Китаю, президент Байден в основному продовжує підхід Дональда Трампа. 

Державний секретар Ентоні Блінкен зазначив, що існує три типи проблемних питань, коли 

мова йде про Китай: ті, де ми будемо протистояти Китаю, ті, де ми будемо конкурувати, і 

ті, де ми можемо співпрацювати на основі спільних інтересів. У перші 100 днів акцент 

робився на конфронтації, а конкуренція також була помітною. Існує мало доказів співпраці, 

єдиним винятком є участь Сі Цзіньпіна у віртуальному кліматичному саміті Байдена. 

 

Протистояння 

Команда Байдена не поспішала мати справу з Китаєм, довго чекала, щоб призначити перший 

телефонний дзвінок між президентами або провести якісь зустрічі на високому рівні. Секретар 

Блінкен зустрівся зі своїм колегою, державним радником Ян Цзечі, на Алясці на шляху до своєї 

першої закордонної поїздки до Японії та Південної Кореї. Зустріч розпочалася важко, коли 

Блінкен критикував Китай, коли телекамери рухались. Цей початковий морозний обмін дав 

зрозуміти, що відновлення відносин між США та Китаєм не відбудеться. Державний секретар 

Трампа Майк Помпео виступив з такими ж різкими публічними заявами щодо Китаю. Важливим 

нюансом є те, що команда Байдена припинила демонізацію Комуністичної партії Китаю та 

заклики до зміни режиму. 

Що стосується безпеки, дотепер адміністрація Байдена підтримувала і навіть посилювала 

взаємодію з Тайванем. Вони продовжують контакти на високому рівні з тайванськими 

https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-kitay-obedinyat-usiliya-chtob-pomeshat-1618712290.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-kitay-obedinyat-usiliya-chtob-pomeshat-1618712290.html
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чиновниками та збут зброї; згідно із Законом про тайванські відносини США зобов'язані 

забезпечити захист Тайваню. Міністерство оборони переглядає політику Китаю. Ймовірним 

результатом огляду є певне переміщення військових ресурсів з Близького Сходу (свідком 

виведення з Афганістану) в Азіатсько-Тихоокеанський регіон для протидії Китаю - в контексті 

рівного реального оборонного бюджету, запропонованого президентом. 

Конкуренція 

Кандидат Байден розкритикував мита Трампа, спрямовані на Китай, як погано націлений 

інструмент, який шкодить американській економіці (дослідження Федерального резерву 

показало, що вони коштують нам більше 100 000 робочих місць). Тим не менше, нова 

адміністрація поки що залишає тарифи на місці, а також торгову угоду "Фаза 1", в якій Китай 

погодився здійснити великі закупівлі конкретних американських продуктів (соя та інші 

сільськогосподарські продукти, нафта та газ, виробництва) . Це дворічна угода, яка в середині 

доби досягає неоднозначних результатів. Експорт США до Китаю зростав і є рідкісною яскравою 

плямою в торгівлі США, але суми будуть далеко не досягнуті узгодженими цілями. USTR 

(торговий представник США) Кетрін Тай заявила про готовність вести переговори з Китаєм. 

Нова технологія наголосила на новій адміністрації як на конкуренції з Китаєм. Мова Байдена 

більше стосувалася бачення Китаю як конкурента, аніж ставлення до Китаю як до противника. 

Адміністрація пропонує амбіційні витрати на інфраструктуру, загалом визначену таким чином, 

щоб включати більше коштів на НДДКР та націлювання на певні технології, а також подальші 

витрати на політику, придатну для сім'ї, таку як універсальна попередня допомога, покращення 

медичних послуг та підтримка догляду за літніми . В адміністрації та в Конгресі більша частина 

цього захищається в міру необхідності, щоб конкурувати з Китаєм і не давати Китаю панувати 

над технологіями майбутнього. Ці зусилля щодо збільшення інновацій у США доповнюються 

різними зусиллями щодо обмеження розповсюдження технологій до Китаю через обмеження 

експорту та інвестицій. Ця політика розпочалася за Трампа і була скромно розширена за 

Байдена. Управління казначейства та торгівлі переглядають ці санкції, і після закінчення 

перевірок можуть бути деякі помірні настройки. 

Співпраця 

На сьогодні єдиною реальною сферою співпраці між Китаєм та США є те, що президент Сі 

Цзіньпін був одним із десятків глав держав, які брали участь у віртуальному кліматичному саміті 

Байдена 22 квітня. Сі нещодавно оголосив про мету вуглецевої нейтральності до 2060 року, 

менш амбіційна мета, ніж дата 2050 року, встановлена Байденом, ЄС та Японією. Сі не 

використав цю подію, щоб змінити нещодавню обіцянку Китаю, але наголосив, що багаті країни 

мають спеціальне зобов'язання швидко скоротити викиди вуглецю та забезпечити обіцяне 

фінансування, щоб допомогти країнам, що розвиваються, адаптуватися до низьковуглецевого 

майбутнього. Саміт був корисним пунктом тиску до кліматичного саміту ООН у Глазго в 
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листопаді. Клімат може бути областю співпраці між Китаєм та Заходом, хоча він також може 

перерости в нову конкуренцію, як США 

Що ми дізналися за перші 100 днів, це те, що ми, мабуть, матимемо як конфронтаційні, так і 

конкурентні відносини з Китаєм, подібні до політики Трампа, але з деякими важливими 

нюансами. Президент Байден наголосив на відновленні партнерських відносин з союзниками з 

метою протидії Китаю. Союзники вітають повернення США до багатосторонності, але більшість 

з них не зацікавлені в новій холодній війні. Це було видно з візиту Блінкена до Південної Кореї, 

початкових дискусій з європейськими союзниками та візиту прем'єр-міністра Японії Суги до 

Вашингтона. Наші союзники мають глибші торговельні та інвестиційні відносини з Китаєм, ніж 

ми; і фактично з моменту обрання Байдена ЄС, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія 

та АСЕАН підписали нові економічні угоди з Китаєм. Існує певна суперечність між США. 

 

Джерело: https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2021/04/26/what-does-bidens-first-100-days-

tell-us-about-his-approach-to-china  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Нейтральна мета вуглецю в Китаї коштуватиме 337 мільярдів доларів США на рік до 2030 року, 

каже ІБ PBOC 

16.04.2021| Yicai Global 

(Yicai Global) 16 квітня – Китаю доведеться витрачати 2,2 трлн. юанів (337 млрд. доларів 

США) на рік до 2030 року на трансформацію енергетичного сектору з метою зменшення 

викидів вуглецю, заявив вчора губернатор Народного банку Китаю. 

 

Потім ці інвестиції зростуть до 3,9 трлн. юанів (597,5 млрд. доларів США) на рік для досягнення 

цілі країни щодо вуглецевого нейтралітету до 2060 року, сказав І Ган на вчорашньому семінарі 

PBOC-Міжнародного валютного фонду з питань зеленого фінансування та кліматичної політики. 

У вересні минулого року президент Сі Цзіньпін поставив завдання, що Китай повинен прагнути 

досягти піку викидів вуглекислого газу до 2030 року і стати країною з нульовими викидами до 

2060 року. 

Щоб досягти цього, необхідна більша мобілізація грошей у державному та приватному секторах 

для підтримки зеленої економічної діяльності, сказав І. 

https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2021/04/26/what-does-bidens-first-100-days-tell-us-about-his-approach-to-china
https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2021/04/26/what-does-bidens-first-100-days-tell-us-about-his-approach-to-china
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PBOC планує запустити фінансові інструменти для підтримки скорочення викидів вуглецю, 

сказав І. Це посилить підтримку зеленого фінансування за допомогою різних каналів, таких як 

комерційні кредитні рейтинги, ставки премій за страхуванням депозитів та механізми 

забезпечення операцій на відкритому ринку. 

Центральний банк також вивчає стрес-тести на зміну клімату для фінансових установ і поступово 

включає ризики, пов'язані зі зміною клімату, в основу макропруденційної політики, сказав він. 

Національний ринок торгівлі вуглецем у Китаї, який має на меті змусити найбільших 

забруднювачів платити компаніям із меншим вуглецевим слідом за право забруднення, 

повинен розпочати свою діяльність у червні. Ринок вуглецю буде поступово перетворюватися 

на більш фінансовий, щоб дозволити торгівлю похідними вуглецю. Це забезпечить 

відображення ризиків у цінах вуглецю та дозволить ціні вуглецю відігравати стимулюючу або 

обмежувальну роль, сказав І. 

Зелений перехід 

Китаю знадобиться близько 30 років, щоб перейти від піку вуглецю до нейтрального до 

вуглецю, США – близько 45 років, а Європейському Союзу – близько 70 років. Тому фінансові 

установи закликають якомога швидше розпочати свій зелений перехід, сказав І. 

Раніше цього місяця Банк Цзянсу став першим банком в країні, який розробив нейтральний до 

вуглецю план дій, який має на меті скоротити викиди парникових газів більш ніж на 10 млн. тонн 

до 2025 року. Протягом наступних п'яти років провінційний банк пообіцяв позичати не менше 

200 млрд. юанів (30,5 млрд. доларів США) для проектів із зміни клімату, включаючи проекти для 

чистої енергії, чистого транспорту та будівель з нульовим рівнем вуглецю. 

Нещодавно було випущено близько 40 вуглецево-нейтральних облігацій на суму 10 млрд. 

доларів, сказав І. На кінець минулого року Китай мав 125 мільярдів доларів США непогашених 

зелених облігацій, що є другою за величиною у світі. 

На кінець минулого року залишок зелених позик Китаю становив 12 трлн. юанів (1,8 трлн. дол. 

США), що є найбільшим у світі. Проте на це припадало лише 6,9 відсотка загальної суми позик, 

що свідчить про те, що є більше можливостей для розвитку. 

 

Паризька угода, прийнята більшістю країн у 2015 році, передбачає, що до кінця століття 

глобальне потепління слід утримувати значно нижче 2 градусів Цельсія від доіндустріального 

рівня, а також слід докладати зусиль для обмеження будь-якого збільшення до 1,5 С. 

Якщо цього потрібно досягти, енергетичний сектор потребуватиме 138 трильйонів юанів (21 

трильйон доларів США) інвестицій між 2020 і 2050 роками, що еквівалентно понад 3 трильйона 

юанів нових витрат на рік, за оцінками Університету Цінхуа. Це збільшить заклик до банків. 
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Редактор: Кім Тейлор 

 

Джерело: https://www.yicaiglobal.com/news/china-carbon-neutral-goal-to-cost-usd337-billion-a-

year-through-2030-pboc-yi-says  
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Чи може нова торгова стратегія Китаю натиснути правильні кнопки у Вашингтоні? 

16.04.2021| eastasiaforum.org 

Світова економіка стикається як з COVID-19, так і з великою геополітичною конкуренцією 

енергетики. Американсько-китайське суперництво може розділити світовий ринок навпіл. 

Адміністрація Байдена знову породжує надії на майбутнє багатосторонності та 

відновлення керівництва США у торговельному порядку, заснованому на правилах. 

 

Але чотири роки перебування на посаді Трампа змінили політичну основу 

зовнішньоекономічної політики США. Піднесення популізму та протекціонізму поряд із 

партійною політикою, можливо, підірвало основу для повернення до підходу до політики 

вільної торгівлі попередніх адміністрацій. 

Байден заявив, що його уряд зосереджується на зовнішній політиці, орієнтованій на середній 

клас, і торговій політиці, яка буде обслуговувати інтереси американських робітників шляхом 

сприяння рівному зростанню. Хоча адміністрація Трампа планувала "нову холодну війну" з 

Китаєм, адміністрація Байдена не обов'язково дотримуватиметься того самого підходу, 

натомість концентруючись на спробі конкурувати з Китаєм, перевершуючи його. 

Китай обрав стратегію торгівлі, що відрізняється від все більш всебічної економічної політики 

Сполучених Штатів. У відповідь на торгову війну Трампа Китай оголосив про послідовність 

односторонніх заходів для відкриття торгівлі та інвестицій. Згодом іноземні інвестиції в Китай 

значно зросли. 

Китай та 14 інших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону успішно провели переговори про 

Регіональне всебічне економічне партнерство (РКЕП) у листопаді 2020 року. З його ратифікацією 

та впровадженням внутрішньорегіональна торгівля буде зростати, і регіон, ймовірно, стане 

найбільшою зоною вільної торгівлі у світі. У грудні 2020 року керівники Китаю та ЄС оголосили 

про завершення переговорів щодо Комплексної інвестиційної угоди між ЄС та Китаєм, яку вони 

https://www.yicaiglobal.com/news/china-carbon-neutral-goal-to-cost-usd337-billion-a-year-through-2030-pboc-yi-says
https://www.yicaiglobal.com/news/china-carbon-neutral-goal-to-cost-usd337-billion-a-year-through-2030-pboc-yi-says
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очікують підписати цього року. Китайські лідери також заявили про свій активний намір 

приєднатися до Всебічної та прогресивної угоди про транстихоокеанське партнерство (CPTPP). 

Продовження статті можна прочитати за посиланням внизу.  

 

Джерело: https://www.eastasiaforum.org/2021/04/16/can-chinas-new-trade-strategy-hit-the-

right-buttons-in-washington  

________________________________________________________________________________ 

https://www.eastasiaforum.org/2021/04/16/can-chinas-new-trade-strategy-hit-the-right-buttons-in-washington
https://www.eastasiaforum.org/2021/04/16/can-chinas-new-trade-strategy-hit-the-right-buttons-in-washington
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
Обсяг ж/д контейнерних перевезень за маршрутом Китай-Європа може потроїтися до 2030 року 

23.04.2021|11:35|ЦТС 

Згідно з оптимістичним сценарієм, до 2025 року обсяг 2020 роки подвоїться. 

 

Обсяг залізничних контейнерних перевезень за маршрутом Нового шовкового шляху, що зв'язує 

Азію з Європою, може потроїтися до 2030 року, такі дані містяться в останньому дослідженні, 

підготовленому на замовлення Міжнародного союзу залізниць. 

Про це пише  ЦТС  з посиланням на  РЖД Партнер . 

Прогноз був розрахований консалтинговою компанією Roland Berger. Він заснований на оцінці 

обсягу перевезень у 2020 році на рівні 878 тис. TEU. 

Згідно розрахованому аналітиками оптимістичним сценарієм, до 2025 року обсяг 2020 роки 

подвоїться. 

Відзначається, що попит на залізничні перевезення по маршруту, який обслуговує торгівлю між 

Китаєм і Європою, зростає останнім часом через перебої сервісу і різкого зростання ставок на 

морські перевезення. 

Навантажений транзитний трафік виріс в 2020-м на 51% до рівня роком раніше. За перші три 

місяці цього року транзит збільшився ще більш ніж удвічі в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. При цьому обсяги зросли пропорційно як в напрямку Європи, так і в напрямку 

Китаю. 

Нагадаємо, ЦТС писав, що залізничні перевезення між Китаєм і ЄС за 10 років ви росли майже 

в 600 разів. 

 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/04/23/obyem_zh_d_konteynernykh_perevozok_po_marshrutu_kita

y_evropa_mozhet_utroitsya_k_2030_godu_64504 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський порт Гуанчжоу почав здійснювати ж / д вантажоперевезення в Європу 

30.04.2021|11:35|ЦТС 

https://cfts.org.ua/news/2021/04/23/obyem_zh_d_konteynernykh_perevozok_po_marshrutu_kitay_evropa_mozhet_utroitsya_k_2030_godu_64504
https://cfts.org.ua/news/2021/04/23/obyem_zh_d_konteynernykh_perevozok_po_marshrutu_kitay_evropa_mozhet_utroitsya_k_2030_godu_64504
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29 квітня через порту відправився перший поїзд - він прибуде до Польщі через 15 днів, що на 

20 днів швидше, ніж по звичайних морських транспортних шляхів. 

 

Китайський порт Гуанчжоу в провінції Гуандун почав здійснювати комбіновані залізнично-

морські вантажоперевезення в Європу. 

Про це пише  ЦТС  з посиланням на  Сіньхуа . 

29 квітня через порту Гуанчжоу в Польщі відправився перший вантажний потяг з 50 вагонами, 

завантажений високотехнологічної електронікою, в рамках міжнародних залізничних 

вантажоперевезень Китай-Європа. 

За даними порту, вантаж був доставлений з двох заводів технологічного гіганта LG, один з яких 

розташований в Гуанчжоу, а другий - у В'єтнамі. 

Поїзд прибуде до Польщі через 15 днів, що на 20 днів швидше, ніж по звичайних морських 

транспортних шляхів. 

Згідно з інформацією Гуанчжоуським відділення Китайської залізничної корпорації, в цьому році 

вирушили рекордні 107 вантажних поїздів, що курсували між провінцією Гуандун, Центральною 

Азією та Європою, доставивши понад 5,3 тис. TEU товарів.  

Нагадаємо, ЦТС писав, що залізничні перевезення між Китаєм і ЄС за 10 років виросли майже в 

600 разів. 

 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/04/30/kitayskiy_port_guanchzhou_nachal_osuschestvlyat_kombinir

ovannye_zheleznodorozhno_morskie_gruzoperevozki_v_evropu_64641 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ-АЗІЯ 
Економіка Азії цього року зросте на 6,5% 

19.04.2021|00:14| Укрінформ 

Зростання економіки азійських країн у поточному році становитиме не менше 6,5%, а в 

Південній Азії сягне 9,7%. 

 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на доповідь, опубліковану 

Боаоським азійським форумом. 

У доповіді під назвою "Азійські економічні перспективи і прогрес в інтеграції" вказується, що 

цей показник являє собою значний підйом у порівнянні з 1,7-процентним скороченням, 

зареєстрованим торік. 

Відзначається, що цьогоріч економіка країн Азії виросте на 6,5%. А в Південній Азії цей показник 

становитиме 9,7%, що є найшвидшим зростанням в регіоні. 

«Автори доповіді пояснюють відносно високі темпи зростання ефективною боротьбою з 

епідемією COVID-19 і впорядкованим відновленням роботи й виробництва в Китаї та Республіці 

Корея», - підкреслюється в повідомленні. 

Боаоський азійський форум (також відомий як «Східний Давос») заснований у 2001 році. Його 

щорічні конференції проводяться в місті Боао китайської провінції Хайнань. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3230200-ekonomika-azii-cogo-roku-viroste-

na-65.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Австралія анулювала торговельну угоду з Китаєм  

22.04.2021|17:33| focus.ua 

Австралійський уряд проаналізував понад 1000 угод з іншими країнами й анулював чотири з 

них через невідповідність зовнішній політиці країни. 

 

Уряд Австралії анулював угоду між Китаєм і урядом австралійського штату Вікторія, підписану у 

2018 році в рамках китайської ініціативи "Один пояс, один шлях". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3230200-ekonomika-azii-cogo-roku-viroste-na-65.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3230200-ekonomika-azii-cogo-roku-viroste-na-65.html
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Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. 

Про це повідомляє CNN. 

За словами голови МЗС Австралії Маріс Пейн, ця угода не відповідає зовнішній політиці 

Австралії або суперечить її зовнішньополітичним інтересам. 

Угодою передбачалося створення нових торговельних коридорів між Європою та Азією по 

історичному шовковому шляху. 

У той час як інші країни, які приєдналися до угоди, отримали велике фінансування від Пекіна, 

угода між Китаєм і штатом Вікторією була більш націлена на заохочення майбутніх інвестицій і 

торгівлі. 

Видання зазначає, що рішення австралійського уряду призведе до ескалації торгової і 

дипломатичної напруженості між Пекіном і Канберрою. 

Меріс Пейн заявила, що уряд проаналізував понад 1000 угод з іншими країнами й анулював 

чотири з них — дві з Китаєм, і по одній із Сирією та Іраном. 

"Я вважаю, що ці чотири домовленості несумісні із зовнішньою політикою Австралії і суперечать 

нашим міжнародним відносинам", — заявила Пейн. 

Посольство Китаю в Австралії висловило невдоволення таким рішенням. 

"Це ще один необґрунтований і провокаційний крок, зроблений австралійською стороною 

проти Китаю. Він також показує, що уряд Австралії не вірить у поліпшення китайсько-

австралійських відносин", — заявили в посольстві КНР. 

Нагадаємо, що Китай пригрозив Австралії економічними наслідками за вимогу розслідувати 

спалах COVID-19. У китайському уряді заявили, що подібні зусилля небезпечні і можуть 

спонукати громадян Китаю не купувати австралійський експорт і не їздити в країну в ролі 

туристів. 

Джерело: https://focus.ua/uk/world/480824-avstraliya-annulirovala-soglashenie-s-kitaem-odin-

poyas-odin-put 

________________________________________________________________________________ 

  

 

Азіатський банк розвитку: Зростання ВВП КНР в 2021 році досягне 8.1%  

29.04.2021|14:16|russian.people.com.cn 

28 квітня Азіатський банк розвитку опублікував «Перспективи розвитку Азії в 2021 році». 

Згідно з цією доповіддю, слідом за відновленням глобальної економіки і просуванням роботи 

https://focus.ua/uk/world/480824-avstraliya-annulirovala-soglashenie-s-kitaem-odin-poyas-odin-put
https://focus.ua/uk/world/480824-avstraliya-annulirovala-soglashenie-s-kitaem-odin-poyas-odin-put
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по вакцинації проти COVID-19, зростання економік, що розвиваються в Азії досягне 7.3%. За 

прогнозами, ВВП КНР в 2021 році складе 8.1%.    

 

Згідно з доповіддю, темп зростання китайської економіки з 2.3% в 2020 році виросте до 8.1% в 

2021 році, а в наступному році складе 5.5%.  

Постійний представник Азіатського банку розвитку в Китаї Йоланда Фернандес Ломм (Yolanda 

Fernandez Lommen) зазначила, що економіка КНР продовжує активно відновлюватися завдяки 

просуванню експорту та споживання. Поліпшується ситуація з працевлаштуванням, 

поглиблюється довіру споживачів, розвивається споживчий попит. Всі ці фактори разом 

просувають економічне відновлення.   

У 2020 році зростання ВВП економік Азії знизився на 0.2%, в цьому році очікується відновлення, 

а 2022 році темпи підйому сповільнюватися до 5.3%. 

 

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2021/0429/c31518-9845266.html  

________________________________________________________________________________ 
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АНАЛІТИКА 
Бізнес по-китайськи. Чому українці навчилися за час роботи з Піднебесною 

22.04.2021|20:30|focus.ua 

Головною особливістю роботи з китайськими виробниками є їх здатність кооперуватися і 

працювати разом, щоб проковтнути замовлення, яке їм одним не по зубах. Отримуючи 

замовлення, які перевищують їх власні обсяги виробництва, китайці не хочуть говорити "Ні", 

щоб не засмутити клієнта. 

 

Так склалося, що в більшості споживачів уявлення про китайські товари вкрай консервативне, і 

навіть дивлячись на передові продукти електроніки, люди не готові змінювати свою думку. 

За останні 9 років роботи ми часто були в Китаї на різних заводах. Виробничі лінії могли бути від 

примітивних, де робочі сиділи на пластмасових відрах і вручну зрізали ґрат із деталей, до 

високотехнологічних, де на лінії працювали тільки роботи, а люди лише забирали деталі та 

складали після конвеєра. 

Якість і складність деталей також були різними, але на кожну з них був свій попит. 

Головною особливістю роботи з китайськими виробниками є їх здатність кооперуватися і 

працювати разом. Отримуючи замовлення, які перевищують їх власні обсяги виробництва, 

китайці не хочуть говорити "Ні", щоб не засмутити клієнта. Вони починають кооперуватися, щоб 

проковтнути замовлення, яке їм одним не по зубах. 

Звичайно, терміни можуть бути зірвані, але дивує швидкість і підприємливість у вирішенні 

питань виробництва. Наприклад, якщо лопнула прес-форма, або пошкодилася матриця, то 

процес ремонту у нас може затягнутися на місяць. 

У Китаї такий ремонт можуть виконати і за півдня (для невеликих ушкоджень). Вже протягом 

години прес-форму розберуть на підлозі прямо в цеху, і за нею приїде триколісний мопед або 

вантажівка й відвезе в майстерню в радіусі 2-3 кварталів. Найчастіше такі майстерні мають 

приміщення розміром із гараж, в якому стоять 5-6 верстатів для металообробки. 

Коли проїжджаєш повз них, бачиш, що робота йде в режимі нон-стоп, і не має значення, як туди 

приходять замовлення. Просто всі співпрацюють з усіма, і швидко вирішують питання щодо 

замовлень. 

Повертаючись до якості продукції: найголовнішим є розуміння ТЗ виробником. Буває так, що 

продукту ще немає, але вимоги у виробництві виконати вже не можна, і тоді доводиться шукати 

компроміс — міняти матеріали, замінювати ультразвукову пайку на клей тощо. 
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Набагато простіше, коли є зразок продукту, який може бути використаний як еталонний зразок, 

доповнений правильними 3D моделями і вимогами до обробки. І тоді шанси на успіх 

підвищуються до 80%. 

Ще 10% успіху залежатимуть від контролю якості на виробництві, і за необхідності, подальшими 

тестами продукції. 

Останні 10% залежатимуть від його вартості на продукт. Як сказав мій китайський друг Denny, в 

Китаї всі хочуть їсти, і ніхто не буде працювати в мінус. Якщо ти отримав ціну сильно нижче, 

значить, виробник знає на чому заощадити, і це може сильно позначитися на якості твого 

продукту. 

Ось уже більше року ми не літаємо за проектами в Китай. Частина виробничих компаній 

згорнули бюджети на розробку та виробництво нових форм. Виробники медичної продукції або 

упаковки для продуктів остерігаються закриття виробництва на карантин, у разі спалаху 

захворювання на COVID-19 серед робітників, і їх можна зрозуміти. 

Але я хочу розповісти про позитивні зміни в роботі з виробництвом у Китаї. За час карантину, 

більшість компаній прокачали свої скіли у віддаленій роботі. 

Тепер менеджери заводів можуть відповідати і бути в курсі проекту в неробочий час — легко 

підлаштовуючись під різницю в часових поясах із клієнтом. 

Якість інформації щодо просування проекту так само зросла (можливо це розвиток камер 

мобільних телефонів). Раніше китайці могли надіслати відео, на якому людина в русі знімала, 

що відбувається в цеху, і по розмитих кадрах доводилося оцінювати реальний стан справ. 

Ми спочатку думали, що це проблема конкретного менеджера — але коли почали отримувати 

подібні відео від різних виробників, розташованих у різних провінціях, зрозуміли, що це 

особливість застосування телефонів китайцями. 

Хто був у Китаї напевно бачив що вони дуже часто, коли говорять по телефону ставлять його 

перед собою, а не прикладають до вуха. 

Зараз же підрядники розуміють, що через суворі карантинні обмеження замовник не зможе 

приїхати на приймання обладнання, і краще надати відразу всю інформацію максимально 

зрозуміло, щоб уникнути в подальшому фінансових ризиків і переробок через непорозуміння. 

Разом із моїми бізнес-партнерами ми налітали в Китай на золоті карти авіакомпаній, які пішли 

вже в минуле. Відвідавши понад 150 фабрик виробників, ми побачили продукти практично з 

усього світу, таких компаній, як IKEA, Jaguar, Toyota, Delonghi, LandRover, Philips, Airbus тощо. 

Виходить, що зараз вибравши правильного підрядника, ти отримуєш кращий сервіс і 

можливість прозорого контролю виробництва. 
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Після цього уявлення і ставлення до продукції з Китаю у мене змінилося повністю. Для себе я 

зрозумів, що ти отримуєш те, за що платиш, а для виробників Китаю важливо щоб виробничий 

конвеєр не зупинявся. 

Тобі потрібні швидкість і низька ціна — будь ласка. Хочеш якість і готовий платити? Ми знайдемо 

для тебе будь-які технології та проведемо тести, у нас в Китаї все є! 

У більшості випадків, побачивши продукти з шоу-руму виробника, можна оцінити досвід і якість 

обладнання на виробництві. А наявність цеху для випробувань і завантаження в ньому, 

говорить про затребуваність виробника. 

Крім того, за останні 10 років у Китаї значно зріс попит внутрішнього ринку на високоякісну 

продукцію, що підтверджує локальне виробництво машин VOLVO та BMW. 

Найчастіше ми виходили під приємним враженням від побаченого на виробництві, і тепер 

доводиться робити це дистанційно. 

 

Джерело: https://focus.ua/uk/opinions/480840-biznes-po-kitayski-chemu-ukraincy-nauchilis-za-

vremya-raboty-s-podnebesnoy 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Перегони за лідерство 

24.04.2021|17:00| zn.ua 

Що обіцяє країнам, що розвиваються, саміт глав держав із питань клімату 

 

Саміт глав держав із питань клімату скидався на черговий форум декларацій лідерів про 

важливість боротьби зі змінами клімату, очевидними для всіх. 

Усі країни згодні з тим, що ця проблема — загальнозначуща, має тенденцію до поглиблення й 

потребує колективних зусиль для вирішення. Більшість глав держав озвучили свої наміри щодо 

розв’язання гострої проблеми, проте нового скоординованого плану дій і механізмів його 

забезпечення поки що немає. 

Із вуст генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша пролунали цікаві ідеї про необхідність 

відновлення «природного капіталу», зміщення оподаткування з доходів на викиди, припинення 

субсидування видобутку корисних копалин, відмовлення від вугільних електростанцій до 2030 

року в найбагатших країнах, а до 2040-го — повсюди, збільшення інвестицій у зелену 

інфраструктуру. Проте великі країни та їхні лідери не демонструють готовності об'єднуватися, 

https://focus.ua/uk/opinions/480840-biznes-po-kitayski-chemu-ukraincy-nauchilis-za-vremya-raboty-s-podnebesnoy
https://focus.ua/uk/opinions/480840-biznes-po-kitayski-chemu-ukraincy-nauchilis-za-vremya-raboty-s-podnebesnoy
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розробляти і вживати спільних заходів, які б допомогли наблизитися до бажаного обмеження 

температури на 1,5 ºС від доіндустріального рівня. 

Європейський Союз, представлений на саміті главами Німеччини, Франції, інших країн, а також 

Єврокомісії, озвучив доволі конкретні плани боротьби зі зміною клімату. Європа першою 

поставила перед собою мету перетворитися на «кліматично нейтральний континент» до 2050 

року, а тому на зламі 2019–2020 років сформулювала й затвердила свій екологічний курс, 

відомий як Green Deal. 

Завдання досягти нейтральності коригувала пандемія COVID-19. Тепер ЄС хоче використовувати 

озеленення економіки як двигун свого посткризового відродження: з Європейського плану 

відновлення вартістю 1,8 трлн євро 30% заплановано використати в рамках екологічних 

програм. 

Природно, що зелений перехід «створює нові ринки, мобілізує інвестиції в нових індустріях і 

вивільняє інновації». Відтак, Європа, задаючи ритм, за наступних десять років хоче зменшити 

свої викиди парникових газів на 55% від рівня 1990 року. Тож у червні Єврокомісія випустить 

рекомендації для країн - членів союзу під назвою «Відповідає-55». Мета досить амбітна, 

зважаючи на те, що за попередні 30 років їй удалося зменшити викиди лише на чверть від того 

ж рівня. 

Президент Франції Емманюель Макрон, взагалі, закликав країни робити поправку на екологію, 

підраховуючи витрати на інвестиції і торгівлю: «Якщо ми не встановимо ціну на вуглець, 

переходу не буде». До соціальної справедливості, за його словами, тепер слід додати 

справедливість кліматичну, щоб досягти «надійного та стійкого екологічного ефекту». 

Хоча ніхто з європейців не промовив цього вголос, під «ціною на вуглець» слід розуміти 

вуглецевий податок, до впровадження якого ЄС із технократичною наполегливістю рухається. 

Наскільки обтяжливим він буде для країн, що розвиваються, стане зрозуміло дуже скоро, разом 

із рекомендаціями «Відповідає-55». 

Хоча багато глав держав відкрито вітали повернення США до глобального екологічного 

лідерства, в неструктурованій промові американського президента Джо Байдена конкретики 

було мало. 

Економічний імператив, націлений на внутрішнього споживача, перемішувався з 

футурологічним візіонерством про бажані зміни довкілля в самих Сполучених Штатах. Спіч був 

наповнений фразами «я бачу кабелеукладачів, що прокладають нові лінії електропередач», «я 

бачу робітників, які будують електромобілі нового покоління», «я бачу фермерів, які 

використовують передові інструменти, щоб зробити ґрунти нашого Хартленда наступним 

рубежем у галузі вуглецевих інновацій». 
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У виступі Байден намагався не так окреслити глобальний план дій, як переконати своїх виборців 

у доцільності запропонованого ним плану модернізації інфраструктури США на 2 трлн дол. Хоча 

він і позначив мету Штатів — за поточне десятиліття зменшити викиди на 50% і вийти на 

вуглецеву нейтральність до 2050 року, порятунок планети, озвучений американським 

президентом, більше виглядає як порятунок американських робітників. 

За підсумками саміту, Сполучені Штати запускають «Глобальну ініціативу кліматичних амбіцій», 

у рамках якої обіцяють допомагати країнам, що розвиваються, через USAID, Корпорацію 

фінансування розвитку DFC, Корпорацію викликів тисячоріччя МСС та інші агенції рухатися до 

вуглецевої нейтральності. З бюджету 2021 року адміністрація Байдена вишукала додатково 14 

млрд дол. на кліматичні потреби . Яка частина цих грошей перепаде країнам, що розвиваються, 

не озвучено, але найближчими роками планується її двократне збільшення. 

Гроші розподілятимуться через «Американський міжнародний кліматичний фінансовий план», 

який готують, на проєкти масштабування зелених технологій, розумної інфраструктури, 

перетворення енергетичних систем і транспорту на екологічно чисті, підтримання вразливих 

екосистем в інших регіонах світу. За оцінками Блумберг, поки що йдеться про 6 млрд дол. 

щорічно — суму, неістотну як для потреб країн, що розвиваються, так і для бюджету Сполучених 

Штатів. 

Голова КНР Сі Цзіньпін, країна якого нині створює більше чверті загальносвітових парникових 

викидів, виступав після Байдена і виявився більш системним та послідовним. 

Спираючись на національну традицію пошуку гармонії між природою та людиною, він 

пропонував світовій спільноті шукати загальний баланс в екосистемі через системне 

управління. Фундаментом для нього мають слугувати інститути ООН. Що ж стосується США, то 

Китай лише «вітає їхнє повернення до багатостороннього процесу управління кліматом». 16 

квітня спецпредставники двох країн підписали спільну заяву, спрямовану на розширення 

співробітництва з питань клімату і винесення його за дужки протистояння. 

Політика самого Китаю щодо зеленого переходу органічно вписується в недавно заявлений курс 

«Нової філософії розвитку». За словами Сі Цзіньпіна, країна докладе «екстраординарних 

зусиль», щоб посилити контроль над роботою вугільних електростанцій (нині на них припадає 

близько 2/3 енергогенерації), пройти пік викидів СО2 до 2030 року й досягти вуглецевої 

нейтральності до 2060-го. 

Оголосивши, що в кліматичних питаннях має діяти принцип спільної, але диференційованої (за 

рівнем розвитку) відповідальності, а країни «повинні утримуватися від створення зелених 

торгових бар'єрів», лідер Китаю перед обличчям американців і європейців претендує на 

симпатію та роль захисника інтересів країн, що розвиваються. Планів їхньої фінансової 

підтримки у кліматичних питаннях Пекін поки що не озвучив, щоб на організованому США саміті 

це не розцінювалося як поступка під тиском. 
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Російський президент Владімір Путін, який взяв участь у саміті, також засвідчив «щиру 

зацікавленість в активізації міжнародного співробітництва» своєї країни, що поставила у 2020 

році вуглеводнів на світовий ринок на 150 млрд дол., «з пошуку дійових вирішень проблеми 

зміни клімату». Конкретних зобов'язань він не озвучив, лише згадавши про завдання «до 2050 

року істотно зменшити обсяг накопиченої емісії» викидів. 

Як запевнив Путін, Росія, порівняно з 1990 роком, зменшила викиди парникових газів удвічі — 

з 3,1 до 1,6 млрд тонн еквіваленту СО2, що стало наслідком «кардинальної перебудови 

промисловості й енергетики, яка ведеться останні 20 років», у період його керівництва країною. 

Дані Світового банку щодо емісії Росією вуглекислого газу показують іншу картину: радикальне 

падіння обсягу вироблюваних РФ забруднень припало на 1991–1998 роки, з 2000-го вони 

повільно, але стабільно підросли на 11%. 

Загалом, Росія декларує готовність приєднуватися до проєктів, створювати преференції для 

вичерпаних від санкцій інвестицій і технологій інших країн. У питаннях же загальносвітового 

розвитку насельники Кремля, швидше за все, віддаватимуть пріоритет підтриманню розмов, а 

не зобов'язань. 

Цілісне уявлення про серйозність екологічних намірів лідерів, які взяли участь у саміті, можна 

буде сформувати на кінець 2021 року. Конференція ООН з питань зміни клімату в Глазго в 

листопаді дозволить оцінити, наскільки «Відповідає-55», «Глобальна ініціатива кліматичних 

амбіцій» та «Нова філософія розвитку» будуть наповнені реальними пропозиціями та 

фінансами. Очевидно, що США, Європейський Союз і Китай уже сьогодні позиціюють клімат як 

головний пріоритет не тільки своєї внутрішньої, а й зовнішньої політики. Разом із технологічним 

і торговим суперництвом екологія стає головним наративом боротьби за лідерство. Питання 

про те, якими інтересами керуються лідери — вузьконаціональними чи міжнародними, 

залишається відкритим. 

 

Джерело: https://zn.ua/ukr/international/perehoni-za-liderstvo.html 

________________________________________________________________________________ 

https://zn.ua/ukr/international/perehoni-za-liderstvo.html
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ПОДКАСТИ 
 

Юрій Гедз- авіаексперт в SADRI COMAX 

Юрій Гедз про авіацію, роботу на китайський університет SADRI та коли Китай стане авіаційною 

державою: https://www.youtube.com/watch?v=k2D82uKMjW0  

________________________________________________________________________________ 

 

 

«Дао де цзін»: у перекладах та інтерпретаціях» - методологічний онлайн-семінар 26 березня 

2021 року.  

Основоположному тексту даосизму – «Дао де цзін» уже понад 25 століть, але українською 

мовою він з’явився лише 2020 року. На семінарі  говоримо про переклади та рецепцію «Дао де 

цзін» на Заході, про історію його перекладів слов’янськими мовами й перейдемо до 

обговорення власне українських перекладів. З якою метою були зроблені українські видання? 

На кого вони розраховані? Переклад, здійснений Андрієм Накорчевським, супроводжується 

тлумаченням і оригінальним ієрогліфічним текстом. Він також має післямову, яка вводить читача 

в ідейний та історичний контекст.  

Доповідачі: 

Сергій Капранов – старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 

кандидат філософських наук. 

Ірина Костанда – доцентка кафедри китайської філології факультету сходознавства Київського 

національного лінгвістичного університету, кандидатка філологічних наук 

Андрій Накорчевський – незалежний дослідник, голова ГО «Ex Oriente», професор Університету 

Кейо у відставці. 

Модератор: 

Денис Мерзлюк – старший викладач кафедри китайської філології факультету сходознавства 

Київського національного лінгвістичного університету. 

 

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=XlCGZSfh8h4 

________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=k2D82uKMjW0
https://www.youtube.com/watch?v=XlCGZSfh8h4
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ІНФОГРАФІКА 
Китай домінує на всіх етапах виробництва сонячних панелей 

21.04.2021|Statista| Katharina Buchholz 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/24687/solar-panel-global-market-shares-by-production-

steps/  

________________________________________________________________________________ 

https://www.statista.com/chart/24687/solar-panel-global-market-shares-by-production-steps/
https://www.statista.com/chart/24687/solar-panel-global-market-shares-by-production-steps/
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Світові лідери за військовими витратами  

26.04.2021|Statista| Martin Armstrong 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/24728/countries-largest-share-global-military-spending/  

________________________________________________________________________________ 

https://www.statista.com/chart/24728/countries-largest-share-global-military-spending/
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Антимономольне розслідування в КНР: ринкова влада Meituan  

28.04.2021|Statista| Katharina Buchholz 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/24743/chinese-food-delivery-market-share/   

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.statista.com/chart/24743/chinese-food-delivery-market-share/
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Економічне відновлення країн Азії 

30.04.2021|Statista| Katharina Buchholz 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/21293/projected-change-gdp-growth-coronavirus-

developing-countries-asia/  

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.statista.com/chart/21293/projected-change-gdp-growth-coronavirus-developing-countries-asia/
https://www.statista.com/chart/21293/projected-change-gdp-growth-coronavirus-developing-countries-asia/
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НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 

КИТАЄЗНАВЦІВ 
Відбулась презентація книги Nykolyshyn Oleksandr «Домалювати дракону зіниці» 

12.04.2021|21:30| Українська асоціація китаєзнавців 

Відбулась презентація книги Nykolyshyn Oleksandr «Домалювати дракону зіниці» на 

платформі Української асоціації китаєзнавців. 

 

Цього разу автор зустрівся із викладачами та студентами КНЛУ, а також іншими членами 

Асоціації. 

 

Джерело: https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/4206073462738279 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Заклик до внесків: Міжнародний онлайн-семінар «Китай та глобальна історія» 

20.04.2021|12:00|chinesestudies.eu 

Майбутні події: 1-3 вересня 2021 р. 

Кінцевий термін: 1 червня 2021 р 

 

Головний організатор: Себестіен Хомпот (кандидат філософських наук, кандидат синологічних 

наук, Інститут східно-азіатських досліджень, Віденський 

університет, Австрія) Сабіне Гінріхс (доктор філософії, кандидат синологічних наук, Інститут 

східно-азіатських досліджень Віденського університету, Австрія) 

З кінця 20 століття поняття «Глобальна історія» набуває все більшої популярності в західних 

наукових колах. Глобальна історія, як правило, позначає перспективу історії, яка включає різні 

рівні аналізу, що виходять за межі національної держави, орієнтованої на основний напрямок 

історіографії нового часу. В останні десятиліття переклади цього терміна та дискусії щодо його 

актуальності дедалі частіше входять в академічний дискурс і в Китаї. 

https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/4206073462738279
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Метою цього семінару є підтримка академічних мереж, обміну та обговорення серед молодих 

дослідників, зацікавлених у глобальній історії та історіографії, пов’язаній з Китаєм. Учасникам 

буде запропоновано представити свої дослідження та виступити в ролі коментаторів, а також 

завідуючих сесіями. 

Неповний перелік можливих дослідницьких питань включає наступне: 

• Як можна використовувати такі терміни, як "імперія", "світова система (системи)", 

"світовий регіон" та інші аналітичні підходи / категорії глобальної історії для пояснення 

історичних подій та подій в династичному / сучасному Китаї в глобальному контексті? 

• Як регіональна східноазіатська перспектива історії сприяє глобальному погляду? 

• Чи мав Китай домодерні традиції світової / глобальної історіографії? Якщо так, то як його 

можна охарактеризувати (з точки зору географічного масштабу та перспективи, ідеології тощо)? 

• Як зростаючий інтерес до глобальної перспективи китайської історії пов’язаний із 

(повторним) появою Китаю як глобальної держави? 

Семінар буде проводитись онлайн в режимі 1-3. Вересень 2021 . Подання наукової роботи не є 

обов'язковою умовою для участі. Якщо ви зацікавлені в презентації на семінарі, надішліть своє 

ім’я, науковий ступінь, поточну академічну належність та реферат на 300–500 слів організатору 

семінару Себестіену Хомпоту (sebestyen.hompot@univie.ac.at) . Кінцевий термін подання заявок 

- 1 червня 2021 року . 

Комітет у складі кандидата наук кандидати з Віденського університету та Університету Граца 

приймуть рішення щодо остаточного відбору презентацій та організують програму таким 

чином, щоб брати участь колеги з різних часових поясів. Остаточна програма буде оголошена 

до 1 липня 2021 року, а кінцевий термін реєстрації - 1 серпня 2021 року . Рішення щодо 

потенційної публікації презентацій буде прийнято в заключному раунді обговорень наприкінці 

семінару. 

Завантажте це оголошення у форматі PDF: 

China_and_Global_History_Workshop_Call_for_Contributions 

Джерело: http://chinesestudies.eu/?p=4451 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Міністерство закордонних справ уклало меморандум про співпрацю з Українською асоціацією 

китаєзнавців 

27.04.2021|18:59|mfa.gov.ua 

http://chinesestudies.eu/wp-content/uploads/2021/04/China_and_Global_History_Workshop_Call_for_Contributions.pdf
http://chinesestudies.eu/?p=4451
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У вівторок, 27 квітня, Міністерство закордонних справ України та громадська організація 

“Українська асоціація китаєзнавців” уклали Меморандум про співпрацю. 

 

Документ підписали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та президент асоціації, доктор 

філософських наук Віктор Кіктенко. 

Міністр звернув увагу на постійно актуальну потребу дипломатичної системи у якісній аналітиці 

та експертизі в галузі сходознавства, зокрема синології, а також необхідність залучення фахівців 

з високим рівнем володіння китайською мовою, досвідом роботи в КНР, контактами у 

китайських наукових і ділових колах. 

Дмитро Кулеба висловив впевненість, що започаткована співпраця сприятиме як розвитку 

інституційної спроможності міністерства, так і подальшій розбудові українсько-китайського 

партнерства. 

У свою чергу, Віктор Кіктенко відзначив широкі перспективи, які відкриваються для українських 

китаєзнавців у взаємодії з вітчизняним зовнішньополітичним відомством. 

 

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/ministerstvo-zakordonnih-sprav-uklalo-memorandum-pro-

spivpracyu-z-ukrayinskoyu-asociaciyeyu-kitayeznavciv  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Випуск підготовлено:  

Осадчук Валерією, молодшою дослідницею Інституту досліджень сучасного Китаю ім. Б. Курца 

при КНЕУ 

Шайдецькою Варварою, молодшою дослідницею Інституту досліджень сучасного Китаю ім. Б. 

Курца при КНЕУ 

 

https://mfa.gov.ua/news/ministerstvo-zakordonnih-sprav-uklalo-memorandum-pro-spivpracyu-z-ukrayinskoyu-asociaciyeyu-kitayeznavciv
https://mfa.gov.ua/news/ministerstvo-zakordonnih-sprav-uklalo-memorandum-pro-spivpracyu-z-ukrayinskoyu-asociaciyeyu-kitayeznavciv

