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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

Провінція Хайнань може стати найбільшим в світі ринком безмитної торгівлі 

10.05.2021|15:20| russian.people.com.cn 

10 травня, «Женьмінь жибао» онлайн – 7 травня відкрилася перша Китайська міжнародна 

виставка споживчих товарів (China International Consumer Products Expo (Hainan Expo)) на 

тему «Глобальна конференція за споживчими інновацій, безмитної комерції та туристичної 

роздрібної торгівлі». 

 

На заході журнал The Moodie Davitt Report, корпорація KPMG і Азіатсько-Тихоокеанська 

туристська асоціація спільно опублікували «Білу книгу про глобальну безмитну торгівлі». Згідно 

з цим документом, з початку здійснення політичних заходів по «безмитну торгівлю» в 2011 році, 

безмитна торгівля в провінції Хайнань завжди розвивається галуззю в світовій індустрії 

безмитної торгівлі для туризму. У 2021 році вона стала «маяком», згаданому в доповіді журналу 

The Moodie Davitt Report. 

У «Білій книзі» зазначається, що аж до кінця 2020 року обсяг безмитної торгівлі в провінції 

Хайнань досягав 5 млрд. американських доларів. Нові заходи по звільненню від податків, які 

вступили в чинності 1 липня 2020 року, значно сприяли розвитку цієї індустрії. 

Крім цього, фахівці в області безмитної торгівлі відзначили, що відновлення споживання, 

розширення, трансформація і модернізація ринку, пов'язані з впливом епідемії і новою 

моделлю розвитку, заснованої на «подвійний циркуляції» (розвиток внутрішньої економіки і 

міжнародної економічної взаємодії), - це чинники, які сприяли розвитку безмитного ринку в 

провінції Хайнань на протязі минулого року. 

Уряд провінції Хайнань відразу ж відреагувало на нову політику про безмитну торгівлю, 

розвинувши мережу магазинів і транспортну систему, дозволяючи пасажирам вибирати різні 

засоби пересування (повітряний, морський і залізничний транспорт). Крім цього, провінція 

Хайнань спільно зі світовими партнерами сприяла перетворенню і модернізації споживання в 

безмитну торгівлю. Голова правління компанії China Tourism Group Вань Мінь відзначив, що 

обсяг продажів підрозділів корпорації в провінції Хайнань в 2020 році досяг 32,7 млрд. юанів, 

що на 127% більше у порівнянні з 2019 роком. 

Згідно «Білій книзі», «якщо збережеться тенденція зростання, то в короткостроковій 

перспективі провінція Хайнань може стати найбільшим в світі ринком безмитної торгівлі». 
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Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2021/0510/c31518-9848283.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Прибуток сектора виробництва обладнання в Китаї злетіла на 710%  

11.05.2021|19:58|Українські новини 

Згідно з офіційними даними, в першому кварталі цього року в секторі виробництва 

обладнання Китаю спостерігалося швидке зростання на тлі більш широкого відновлення 

економіки. Про це повідомляє Інформаційне агентство Сіньхуа. 

 

Будучи ключовим барометром виробничої потужності країни і загальної економічної діяльності, 

сектор виробництва обладнання забезпечив зростання доданої вартості на 39,9% в річному 

численні за перші три місяці, показали дані Міністерства промисловості та інформаційних 

технологій КНР. 

Сукупний прибуток сектора підскочила на 710% в річному численні за перші два місяці року. 

Дані міністерства також показали, що обсяг виробництва машинобудівної техніки і вантажних 

автомобілів виріс більш, ніж на 70% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 

першому кварталі, що відображає значний імпульс у виробництві і будівництві. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/774127-pribyl-sektora-proizvodstva-oborudovaniya-v-kitae-

vzletela-na-710  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У січні-квітні 2021 року обсяг зовнішньої торгівлі Китаю виріс на 28,5% 

12.05.2021|15:58|Українські новини 

За перші чотири місяці 2021 року обсяг імпорту і експорту Китаю зріс на 28,5% в річному 

вираженні, досягнувши 11,62 трлн юанів (близько $ 1,8 трлн). Такі останні офіційні дані, 

опубліковані Інформаційним агентством Сіньхуа. 

 

http://russian.people.com.cn/n3/2021/0510/c31518-9848283.html
https://ukranews.com/news/774127-pribyl-sektora-proizvodstva-oborudovaniya-v-kitae-vzletela-na-710
https://ukranews.com/news/774127-pribyl-sektora-proizvodstva-oborudovaniya-v-kitae-vzletela-na-710
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Разом з цим, цей показник збільшився на 21,8% проти показника за той же період 2019 року, 

свідчать дані Головного митного управління КНР. 

При цьому експорт Китаю за звітний період виріс на 33,8%, а імпорт – на 22,7%, у результаті чого 

позитивне сальдо підскочило на 149,7% до 1,02 трлн юанів. 

У квітні нинішнього року обсяг імпорту та експорту КНР склав 3,15 трлн юанів, збільшившись на 

26,6% у річному вираженні і на 4,2% в місячному численні. У той же час позитивне сальдо 

скоротилося на 12,4% в річному вираженні до 276,5 млрд юанів. 

Згідно з даними ГТУ, протягом перших чотирьох місяців АСЕАН залишалася найбільшим 

торговельним партнером Китаю, за нею слідували Європейський Союз і США. 

За той же період загальний обсяг торгівлі Китаю з АСЕАН, ЄС і США виріс на 27,6%, 32,1% і 50,3% 

відповідно. 

За січень-квітень 2021 року товарообіг Китаю з країнами вздовж "Пояси і шляхи" виріс на 24,8% 

в річному численні до 3,43 трлн юанів. 

Частка приватних підприємств в загальному обсязі зовнішньої торгівлі Китаю за перші чотири 

місяці склала 47,2%, збільшившись на 4,1 п.п. в порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року. За цей період обсяг імпорту та експорту приватних підприємств зріс на 40,8% до 5,48 трлн 

юанів. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/774890-v-yanvare-aprele-2021-goda-obem-vneshnej-

torgovli-kitaya-vyros-na-28-5  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У квітні Китай вдвоє збільшив експорт автомобілів 

14.05.2021|11:58|Українські новини 

У квітні цього року експорт китайських автомобілів збільшився в 2,1 рази в порівнянні з тим 

же місяцем минулого року. Такі дані, опубліковані в середу Китайською асоціацією 

автомобілебудівної промисловості. Про це йдеться в повідомленні Інформаційного 

агентства Сіньхуа. 

 

За даними асоціації, у квітні китайські автомобільні підприємства експортували 151 тис. 

автомобілів, що 13,7% більше, ніж в попередньому місяці. 

https://ukranews.com/news/774890-v-yanvare-aprele-2021-goda-obem-vneshnej-torgovli-kitaya-vyros-na-28-5
https://ukranews.com/news/774890-v-yanvare-aprele-2021-goda-obem-vneshnej-torgovli-kitaya-vyros-na-28-5
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За перші 4 місяці цього року з країни було експортовано 516 тис. автомобілів, що на 88,1% 

більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. 

Експорт пасажирських автомобілів зріс на 89,3% у річному численні до 396 тис. одиниць, а 

експорт комерційних автомобілів збільшився на 84,3% до 120 тис. одиниць за січень-квітень 

2021. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/775050-v-aprele-kitaj-vdvoe-uvelichil-eksport-avtomobilej   

________________________________________________________________________________ 

 

 

Продажі автомобілів на нових джерелах енергії в Китаї підскочили на 250% 

17.05.2021|08:58| Українські новини 

За перші чотири місяці поточного року продажі автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) 

в Китаї підскочили майже на 250% в річному численні на тлі стійкого відновлення ринкового 

попиту. Про це свідчать дані, оприлюднені в середу Китайською асоціацією 

автомобілебудівної промисловості, відзначається в повідомленні Інформаційного 

агентства Сіньхуа. 

 

У період з січня по квітень ц.р. в країні було продано 732 тис. автомобілів NEV, що на 249,2%. 

більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зокрема тільки в квітні обсяг 

продажів NEV виріс на 180% в річному численні і досяг 206 тис. одиниць, показали дані. 

Місячні обсяги як виробництва, так і збуту автомобілів на нових джерелах енергії залишилися 

на рівні понад 200 тис. одиниць, продовжуючи встановлювати нові історичні рекорди за окремо 

взятий місяць, говориться в повідомленні асоціації. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/775213-prodazhi-avtomobilej-na-novyh-istochnikah-

energii-v-kitae-podskochili-na-250   

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://ukranews.com/news/775050-v-aprele-kitaj-vdvoe-uvelichil-eksport-avtomobilej
https://ukranews.com/news/775213-prodazhi-avtomobilej-na-novyh-istochnikah-energii-v-kitae-podskochili-na-250
https://ukranews.com/news/775213-prodazhi-avtomobilej-na-novyh-istochnikah-energii-v-kitae-podskochili-na-250
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Приплив прямих іноінвестіцій в Китай з початку 2021 року зріс майже на 40% 

17.05.2021|19:58| Українські новини 

У січні-квітні 2021 року обсяг фактично використаних прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в 

континентальній частині Китаю виріс на 38,6% в річному численні до 397,07 млрд юанів 

(близько $ 61,45 млрд). Про це повідомило Міністерство комерції КНР, інформує Державне 

агентство новин Сіньхуа. 

 

Зокрема, за цей же відрізок часу приплив іноінвестіцій в сферу послуг склав 312,94 млрд юанів 

з приростом на 46,8% в річному численні. 

За підсумками 2020 року об`єм фактично використаних ПІІ в континентальній частині Китаю 

виріс на 6,2% в річному обчисленні до рекордного рівня в 999,98 млрд юанів, свідчать 

попередні дані. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/775467-pritok-pryamyh-inoinvestitsij-v-kitaj-s-nachala-

2021-goda-vyros-pochti-na-40    

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай заборонив банкам і платіжним сервісам операції з криптовалютами 

19.05.2021|11:08|НВБізнес 

Влада КНР заборонила фінансовим установам і платіжним компаніям проводити всі 

транзакції з криптовалюта. 

 

Китай заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з 

криптовалютними транзакціями, передає Reuters. 

Також китайська влада застерегла інвесторів від спекулятивної торгівлі криптовалютами. 

Зокрема таким установам, включаючи банки і канали онлайн-платежів, забороняється 

пропонувати клієнтам будь-які послуги, пов'язані з криптовалютами: реєстрацію, торгівлю, 

кліринг і розрахунки. Про це йдеться в спільній заяві трьох галузевих асоціацій - Національної 

асоціації інтернет-фінансів Китаю, Китайської банківської асоціації та Платіжно-клірингової 

асоціації Китаю. 

https://ukranews.com/news/775467-pritok-pryamyh-inoinvestitsij-v-kitaj-s-nachala-2021-goda-vyros-pochti-na-40
https://ukranews.com/news/775467-pritok-pryamyh-inoinvestitsij-v-kitaj-s-nachala-2021-goda-vyros-pochti-na-40
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«Останнім часом ціни на криптовалюта злетіли і обвалилися, а спекулятивна торгівля 

криптовалюта відновилася, серйозно посягнувши на безпеку власності людей і порушивши 

нормальний економічний і фінансовий порядок», - йдеться в заяві асоціацій. 

Фінансовим установам заборонили надавати ощадні, трастові або заставні послуги з 

використанням криптовалют і випускати пов'язані з криптовалютами фінансові продукти. 

Також у заяві підкреслюється, що віртуальні валюти «не підтримуються реальною вартістю» і їх 

цінами легко маніпулювати, а торговельні контракти не захищені китайським законодавством. 

Як зазначає видання, це не перший крок китайської влади проти криптовалютного ринку. У 2017 

році Китай закрив свої місцеві криптовалютні біржі, задушивши тим самим спекулятивний 

ринок, на який доводилося 90% світової торгівлі біткоінів. 

 

Джерело: https://biz.nv.ua/finance/kitay-zapretil-bankam-operacii-s-kriptovalyutami-poslednie-

novosti-50160660.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Інвестиції в транспортний сектор Китаю за 2020 р досягли майже $ 541,6 млрд  

24.05.2021|15:58| ukranews.com 

Капіталовкладення в основні фонди транспортного сектора Китаю за підсумками 2020 р 

зберегли впевнене зростання. Про це свідчать офіційні дані уряду КНР, відзначено в 

повідомленні Інформаційного агентства Сіньхуа. 

 

Як повідомило Міністерство транспорту КНР, загальний обсяг інвестицій в основні фонди за 

2020 р виріс на 7,1 проц в річному вираженні і досяг майже 3,48 трлн юанів (близько $ 541,6 

млрд). 

Міністерство відзначило, що темп зростання цих інвестицій став найвищим за останні три роки. 

До кінця 2020 року загальна протяжність залізниць, що знаходяться в експлуатації в Китаї 

досягла 146 тис. Км, у тому числі 38 тис. Високошвидкісних. Загальна протяжність 

автомагістралей склала 5,2 млн км, з них протяжність швидкісних автомагістралей - 161 тис. Км. 

До кінця минулого року по всій країні налічувалося 2592 причалу, здатних приймати судна з 

водотоннажністю понад 10 тис тонн. Загальна кількість сертифікованих цивільних аеропортів 

склало 241. 

https://biz.nv.ua/finance/kitay-zapretil-bankam-operacii-s-kriptovalyutami-poslednie-novosti-50160660.html
https://biz.nv.ua/finance/kitay-zapretil-bankam-operacii-s-kriptovalyutami-poslednie-novosti-50160660.html
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Джерело: https://ukranews.com/news/776577-investitsii-v-transportnyj-sektor-kitaya-za-2020-g-

dostig-pochti-541-6-mlrd  

________________________________________________________________________________ 

 

 

З початку року виробництво електроенергії в Китаї демонструвало значне зростання 

26.05.2021|18:58| ukranews.com  

Офіційні дані показали, що за перші чотири місяці 2021 року в Китаї спостерігався 

прискорений ріст виробництва електроенергії. Таку інформацію розповсюдило Національне 

агентство новин КНР Сіньхуа . 

 

За даними Державного статистичного управління КНР, в період з січня по квітень поточного року 

виробництво електроенергії в країні збільшилася на 16,8% в річному численні до 2,53 трлн 

кіловат-годин. 

Цей показник виріс на 10,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, при цьому 

середній приріст за період з січня по квітень 2020 і 2021 років склав 5,3%. 

Тільки в квітні в Китаї було вироблено 623 млрд кіловат-годин електроенергії, що на 11% більше, 

ніж за той же період минулого року, а середньодобова вироблення склала 20,77 млрд кіловат-

годин. 

Згідно з даними, минулого місяця обсяг вироблення теплової енергії в країні збільшився на 

12,5% в річному численні, а вітроенергії - на 21,1% в річному численні. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/777658-s-nachala-goda-proizvodstvo-elektroenergii-v-kitae-

demonstrirovalo-znachitelnyj-rost  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай зміцнив юань до долара до максимуму з червня 2018 року  

27.05.2021|15:52| capital.ua 

https://ukranews.com/news/776577-investitsii-v-transportnyj-sektor-kitaya-za-2020-g-dostig-pochti-541-6-mlrd
https://ukranews.com/news/776577-investitsii-v-transportnyj-sektor-kitaya-za-2020-g-dostig-pochti-541-6-mlrd
https://ukranews.com/news/777658-s-nachala-goda-proizvodstvo-elektroenergii-v-kitae-demonstrirovalo-znachitelnyj-rost
https://ukranews.com/news/777658-s-nachala-goda-proizvodstvo-elektroenergii-v-kitae-demonstrirovalo-znachitelnyj-rost
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Народний банк Китаю зміцнив в четвер курс юаня на 69 базисних пунктів, до 6,4030 юаня за 

долар. Як випливає з статистики регулятора, це нове максимальне значення з 14 червня 2018 

року. 

 

Зміцнення курсу юаня триває вже четвертий робочий день поспіль. 

Як пише в зв'язку з цим агентство «Сіньхуа», нинішнє підвищення курсу юаня до долара 

викликане відновленням китайської економіки, а також невизначеністю в динаміці світової 

резервної валюти через пандемію. Як наголошується в повідомленні, найближчим часом 

двунаправленная волатильність юаня по відношенню до долара продовжиться. 

 

Джерело: https://www.capital.ua/ru/news/156497-kitay-ukrepil-yuan-k-dollaru-do-maksimuma-s-

iyunya-2018-goda#ixzz6wR0OPvqP 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Прибуток провідних промислових підприємств Китаю за перші 4 місяці 2 021 зросла на 106%  

28.05.2021|18:58| ukranews.com 

У період з січня по квітень 2021 року прибуток провідних промислових підприємств Китаю 

зросла прискореними темпами на тлі подальшого відновлення економіки країни, повідомили 

в Державному статистичному управлінні Китаю. Таку інформацію розповсюдило 

Національне агентство новин КНР Сіньхуа. 

 

Згідно з даними вищезгаданого відомства, в січні-квітні поточного року сукупний прибуток 

промислових підприємств, річний дохід кожного з яких перевищує 20 млн юанів (близько $ 3,12 

млн), збільшилася на 106% в річному численні і склала понад 2,59 трлн юанів. 

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, цей показник збільшився на 49,6%. Середній 

темп зростання за останні два роки склав 22,3%. 

"Прискорене зростання показників було обумовлене відновленням ринкового попиту і 

поліпшенням роботи на великих промислових підприємствах з початку цього року", - зазначила 

старший статистик ГСУ КНР Чжу Хун. 

 

https://www.capital.ua/ru/news/156497-kitay-ukrepil-yuan-k-dollaru-do-maksimuma-s-iyunya-2018-goda#ixzz6wR0OPvqP
https://www.capital.ua/ru/news/156497-kitay-ukrepil-yuan-k-dollaru-do-maksimuma-s-iyunya-2018-goda#ixzz6wR0OPvqP
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Джерело: https://ukranews.com/news/778161-pribyl-vedushhih-promyshlennyh-predpriyatij-

kitaya-za-pervye-4-mesyatsa-2021-vyrosla-na-106  

________________________________________________________________________________ 

  

https://ukranews.com/news/778161-pribyl-vedushhih-promyshlennyh-predpriyatij-kitaya-za-pervye-4-mesyatsa-2021-vyrosla-na-106
https://ukranews.com/news/778161-pribyl-vedushhih-promyshlennyh-predpriyatij-kitaya-za-pervye-4-mesyatsa-2021-vyrosla-na-106
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

«Загальна встановлена потужність альтернативної енергетики в Китаї досягла 948 млн кВт» - 

Павло Твердохліб 

06.05.2021|15:58| Українські новини 

Станом на кінець першого кварталу 2021 року, загальна встановлена потужність 

генеруючих об'єктів, що працюють на поновлюваних джерелах енергії (ВДЕ) в Китаї досягла 

948 млн кВт. Про це повідомили в Державному управлінні у справах енергетики КНР, 

говориться в заяві Інформаційного агентства Сіньхуа. 

 

Зокрема, загальна встановлена потужність гідроелектростанцій у країні склала 371 млн кВт, 

вітряних електростанцій – 287 млн кВт, сонячних електростанцій – 259 млн кВт, електростанцій 

на біомасі – 31,49 млн квт. 

Як відзначили в управлінні, в Китаї обсяги виробництва електроенергії з поновлюваних 

енергоресурсів продовжують рости, у країні підтримується високий рівень використання таких 

енергоресурсів. 

Згідно галузевої статистикою, в першому кварталі 2021 року обсяг вироблення електрики з 

відновлюваних джерел енергії в Китаї досяг 475,47 млрд кВт-год. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/773071-obshhaya-ustanovlennaya-moshhnost-

alternativnoj-energetiki-v-kitae-dostigla-948-mln-kvt  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай запустив супутники для моніторингу Землі і технічних випробувань 

07.05.2021|10:27| Укрінформ 

Китай успішно вивів на орбіту групу нових супутників дистанційного зондування. 

 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа. 

Запуск ракети-носія "Чанчжен-2С" з супутниками серії "Яогань-30" відбувся з космодрому Січан 

у провінції Сичуань /Південно-Західний Китай / о 02:11 7 травня за пекінським часом. 

https://ukranews.com/news/773071-obshhaya-ustanovlennaya-moshhnost-alternativnoj-energetiki-v-kitae-dostigla-948-mln-kvt
https://ukranews.com/news/773071-obshhaya-ustanovlennaya-moshhnost-alternativnoj-energetiki-v-kitae-dostigla-948-mln-kvt
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Супутники використовуватимуться для моніторингу електромагнітної обстановки і технічних 

випробувань. 

Крім того, на борту ракети-носія також знаходився супутник, що належить сімейству "Тяньці". 

Супутник "Тяньці-12" призначений для збору і передачі даних. 

Сьогоднішній запуск став 369-м для ракет-носіїв серії "Чанчжен". 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3241435-kitaj-zapustiv-novi-suputniki-dla-

monitoringu-i-tehnicnih-viprobuvan.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай створив продуктивну основу інтернету технологій FITI 

07.05.2021|19:08|КАПИТАЛ 

Китай почав запускати високопродуктивну основу своєї майбутньої інфраструктури 

інтернету технологій (FITI). Про це зазначається в повідомленні Інформаційного агентства 

Сіньхуа. 

 

«Ця інфраструктура забезпечить передову і відкриту тестову середу для досліджень і 

проектування майбутньої інтернет-системи», - підкреслюється в інформації. 

«FITI був побудований 40 китайськими університетами на основі технології інтернет-протоколу 

версії 6 (IPv6)», - сказав професор кафедри комп'ютерних наук і технологій Університету Цінхуа 

У Цзяньпін. 

Основні вузли високопродуктивної магістралі розподілені між 40 університетами в 35 містах 

країни. 

«FITI прагне надати користувачам послуги тестування на фізичному рівні, рівні каналів передачі 

даних, мережевого рівня, рівня передачі даних і прикладного рівня», - стверджують автори 

даного проекту. 

На їхню думку максимальна пропускна здатність між основними вузлами магістральної мережі 

FITI становить 200 Гбіт / с. При цьому, FITI легко підключається до глобальних мереж протоколів 

IPv4 та IPv6. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3241435-kitaj-zapustiv-novi-suputniki-dla-monitoringu-i-tehnicnih-viprobuvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3241435-kitaj-zapustiv-novi-suputniki-dla-monitoringu-i-tehnicnih-viprobuvan.html
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Станом на квітень цього року Китай має найбільше в світі кількість IPv6-адрес. IPv6 - це протокол 

зв'язку, який забезпечує систему ідентифікації і визначення місця розташування комп'ютерів в 

мережах і направляє трафік через Інтернет. 

 

Джерело: https://www.capital.ua/ru/news/155720-kitay-sozdal-proizvoditelnuyu-osnovu-

interneta-tekhnologiy-fiti  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай успішно посадив свій марсохід на Червону планету 

15.05.2021|05:57|Укрінформ 

Китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі, завдяки чому КНР стала другою 

країною після США, яка має змогу досліджувати цю планету безпосередньо. 

 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа. 

«Посадковий модуль з першим китайським марсоходом успішно приземлився на Червоній 

планеті рано вранці в суботу за пекінським часом», - ідеться в повідомленні. 

Агентство нагадує, що космічна місія «Тяньвень-1», яка складається з орбітального апарата, 

посадкового модуля і марсохода, стартувала з космодрому Веньчан, що у провінції Хайнань на 

півдні Китаю 23 липня 2020 року. 

Космічний корабель вийшов на орбіту Марса в лютому, після майже семимісячної подорожі, та 

витратив більш як два місяці на вивчення потенційних місць для посадки. 

Як повідомляв Укрінформ, за планом, марсохід «Чжуронг», названий на честь бога війни, буде 

залишатися в посадковому модулі для діагностичних тестів протягом кількох днів, перш ніж 

розпочне пошуки ознак життя на Марсі. 

Шестиколісний планетохід «Чжуронг», який живиться за допомогою сонячних батарей, важить 

близько 240 кілограмів. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3245895-kitaj-uspisno-posadiv-svij-

marsohid-na-cervonu-planetu.html  

________________________________________________________________________________ 

https://www.capital.ua/ru/news/155720-kitay-sozdal-proizvoditelnuyu-osnovu-interneta-tekhnologiy-fiti
https://www.capital.ua/ru/news/155720-kitay-sozdal-proizvoditelnuyu-osnovu-interneta-tekhnologiy-fiti
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3245895-kitaj-uspisno-posadiv-svij-marsohid-na-cervonu-planetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3245895-kitaj-uspisno-posadiv-svij-marsohid-na-cervonu-planetu.html
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У Китаї з інтелектуальної виробничої лінії зійшов перший супутник 

17.05.2021|07:18|Українські новини 

У місті Ухань провінції Хубей (Центральний Китай) з першої в Китаї інтелектуальної 

конвеєрної лінії по виробництву малих супутників зійшов прем'єрний космічний апарат. Про 

це повідомляє Інформаційне агентство Синьхуа. 

 

Як вказується в інформації, даний виріб є типовим супутником для масового виробництва, 

самостійно розроблений Китайської корпорацією космічної науки і техніки (CASIC).  

"Ця нова розробка демонструє, що Китай скоро вступить в стадію масового виробництва малих 

супутників", - підкреслюється в заяві CASIC. 

За даними компанії Space Engineering Development Co., Ltd. (Дочірня компанія CASIC), за рік нова 

виробнича лінія зможе задовольнити попит на складання і інтеграційні випробування 240 малих 

супутників вагою менше 1 тонни кожного. За допомогою інтелектуальних технологій 

виробництва вона дозволить підвищити ефективність виробництва малих супутників більш ніж 

на 40%. 

Програма, розпочата CASIC у вересні 2016 року, передбачає створення супутникової системи 

для забезпечення широкосмугового підключення до Інтернету для користувачів по всьому світу, 

особливо в регіонах з недостатнім рівнем обслуговування. 

Індустріальна майданчик знаходиться на території Уханьского національної бази аерокосмічної 

промисловості, що займає 68,8 кв. км. Там зосереджено понад 100 підприємств, здатних 

забезпечити щорічний випуск продукції вартістю 30 мільярдів юанів (більше $ 4,6 мільярда). 

Цей комплекс створений, перш за все, для масового виробництва недорогих ракет-носіїв, 

зокрема, твердопаливної Куайчжоу. 

Як повідомила раніше CASIC, в поточному році КНР здійснить як мінімум 40 запусків профільних 

ракет і поставить новий національний рекорд. Очікується, що в найближчі роки цей показник 

помітно зросте, в тому числі за рахунок приватних комерційних проектів. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/775415-v-kitae-s-intellektualnoj-proizvodstvennoj-linii-

soshel-pervyj-sputnik  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://ukranews.com/news/775415-v-kitae-s-intellektualnoj-proizvodstvennoj-linii-soshel-pervyj-sputnik
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Китайці – на Марсі 

17.05.2021|14:36|Укрінформ 

Марсохід "Чжужун", який минулого тижня спустився на поверхню "червоної планети", за 

кілька днів розпочне наукові дослідження. 

Робота ровера, устаткованого георадаром, метеостанцією, детектором магнітного поля, 

хімічним аналізатором та спеціалізованими камерами, триватиме 90 марсіанських сонячних 

діб, а станція "Тяньвень-1", яка доставила марсохід і нині перебуває на 400-кілометровій орбіті, 

розрахована на один рік. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3246924-kitajci-na-marsi.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай почав будувати швидкісну залізницю через райони вічної мерзлоти 

17.05.2021|15:58|Українські новини 

На території міста Ічунь провінції Хейлунцзян (Північно-Східний Китай) почалося 

будівництво ділянки Телі-Ічунь високошвидкісної залізниці Харбін-Ічунь, який буде 

перетинати райони вічної мерзлоти. Про це йдеться в тексті повідомлення Інформаційного 

агентства Сіньхуа. 

 

Протяжність залізничної лінії Харбін-Ічунь складе близько 300 км, а проектна швидкість руху 

поїздів по цій лінії - 250 км / ч. 

"Залізниця буде перетинати не тільки райони вічної мерзлоти, а й пройде через незаймані ліси 

і водоохоронні зони. Вимоги з охорони навколишнього середовища надзвичайно високі, і 

необхідно вирішити ряд технічних проблем", - зазначив керівник проекту Телі-Ічунь 22-го бюро 

при Китайській залізничній будівельній корпорації Ма Гочень. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/775676-kitaj-nachal-stroit-vysokoskorostnuyu-zheleznuyu-

dorogu-cherez-rajony-vechnoj-merzloty  

________________________________________________________________________________ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3246924-kitajci-na-marsi.html
https://ukranews.com/news/775676-kitaj-nachal-stroit-vysokoskorostnuyu-zheleznuyu-dorogu-cherez-rajony-vechnoj-merzloty
https://ukranews.com/news/775676-kitaj-nachal-stroit-vysokoskorostnuyu-zheleznuyu-dorogu-cherez-rajony-vechnoj-merzloty
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У Китаї за минулі п'ять років кожні два дні відкривався новий музей 

19.05.2021|07:18|Українські новини 

У період з 2016 по 2020 рр. в Китаї в середньому кожні два дні відкривався новий музей, 

повідомив заступник голови Міністерства культури і туризму (МКТ) КНР Лі Цюнь. Про це 

інформує Державне агентство новин Сіньхуа. 

 

Станом на кінець 2020 року в Китаї налічувалося 5 788 музеїв, зареєстрованих відповідними 

відомствами, 1 224 з яких - це музеї державного рівня, заявив Лі Цюнь, який є також головою 

Державного управління з охорони культурної спадщини КНР, на заході в Пекіні, присвяченому 

Міжнародному дню музеїв, що відзначається щорічно 18 травня. 

За словами заступника міністра МКТ, незважаючи на негативний вплив епідемії COVID-19, в 

минулому році в музеях по всій країні було проведено більше 29 тис. виставок, а обсяг потоку 

відвідувачів досяг 540 млн людино-разів. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/776122-v-kitae-za-proshedshie-pyat-let-kazhdye-dva-dnya-

otkryvalsya-novyj-muzej  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські фізики зафіксували фотони найвищої енергії, які надходять з космосу 

19.05.2021|08:28|Українські новини 

Китайські дослідники оголосили в понеділок про спостереження надходжень з космічного 

простору фотонів, енергія яких досягає 1,4 пікоелектронвольта (ПЕВ). Таким чином, гамма-

квант такої високої енергії зафіксований вперше в світі. Про це йдеться в інформаційному 

повідомленні, поширеному Національним агентством новин Сіньхуа. 

 

За інформацією, вчені з Інституту фізики високих енергій Академії наук Китаю (ІФВЕ АНК) 

зробили це відкриття у Великій високогірній обсерваторії космічних променів (Large High 

Altitude Air Shower Observatory, LHAASO). 

Космічні промені – це потоки заряджених частинок високої енергії, які приходять до Землі з усіх 

боків космічного простору і постійно бомбардують її атмосферу. Астрофізикам вкрай цікаві 

https://ukranews.com/news/776122-v-kitae-za-proshedshie-pyat-let-kazhdye-dva-dnya-otkryvalsya-novyj-muzej
https://ukranews.com/news/776122-v-kitae-za-proshedshie-pyat-let-kazhdye-dva-dnya-otkryvalsya-novyj-muzej
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питання, пов'язані з виникненням космічних променів. При цьому науці поки невідомо, яке 

небесне тіло в нашій Галактиці може прискорювати частинки до енергії більше одного ПЕВ. 

У квітні в ІФВЕ АНК повідомив, що фізики в експериментальному комплексі ASgamma, 

розташованому в селищі Янбацзін під Лхасой Тибетського автономного району, виявили 

фотони енергією 0,957 ПЕВ. Для порівняння, навіть на найпотужнішому в світі колайдері 

частинки можуть прискорюватися тільки до 0,01 ПЕВ. 

Старший науковий співробітник ІФВЕ АНК Цао Чжень зазначив, що частки енергією більше 

одного ПЕВ надходять з боку зони формування молодих зірок в сузір'ї Лебедя. При цьому вчені 

також знайшли там 12 стабільних джерел гамма-випромінювання. 

"Отже, в Чумацькому Шляху існує велика кількість "прискорювачів" енергії частинок на рівні 

більше одного ПЕВ, якими, згідно новітнього відкриття, повинні служити молоді зоряні 

скупчення, останки спалахів наднових зірок та інші", - поділився він. 

LHAASO розташований на горі Хайцзишань висотою над рівнем 4410 м на території повіту 

Даочен провінції Сичуань на південному заході Китаю. Науково-дослідна установа поки 

знаходиться в стадії будівництва. Зазначене відкриття зробили вчені на основі даних 11-

місячного спостереження. 

Досягнення фізиків були опубліковані в престижному журналі Nature. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/776190-kitajskie-fiziki-zafiksirovali-postupayushhie-iz-

kosmosa-fotony-samoj-vysokoj-energii  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський зонд надіслав перші фото з поверхні Марса 

19.05.2021|17:50| Укрінформ 

Китайський зонд «Тяньвень-1» надіслав перші знімки після приземлення на Марсі. 

Фотографії опублікувало у середу Китайське національне космічне управління, передає 

Укрінформ із посиланням на CGTN. 

Зазначається, що на одному із зображень видно розділення посадкового модуля та марсохода 

«Чжуронг». Інший знімок був зроблений марсоходом після приземлення на Червону планету. 

https://ukranews.com/news/776190-kitajskie-fiziki-zafiksirovali-postupayushhie-iz-kosmosa-fotony-samoj-vysokoj-energii
https://ukranews.com/news/776190-kitajskie-fiziki-zafiksirovali-postupayushhie-iz-kosmosa-fotony-samoj-vysokoj-energii
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Як повідомляв Укрінформ, космічна місія «Тяньвень-1», яка складається з орбітального апарата, 

посадкового модуля і марсохода, стартувала з космодрому Веньчан, що у провінції Хайнань на 

півдні Китаю 23 липня 2020 року. 

15 травня 2021 року китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі, завдяки чому КНР 

стала другою країною після США, яка має змогу досліджувати цю планету безпосередньо. 

За планом, марсохід «Чжуронг» повинен розпочати пошуки ознак життя на Марсі. 

Шестиколісний планетохід, який живиться за допомогою сонячних батарей, важить близько 240 

кілограмів. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3248697-kitajskij-zond-nadislav-persi-foto-

z-poverhni-marsa.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Джек Ма і Didi на підході. Китайський гігант онлайн-таксі готується вийти на український ринок 

22.05.2021|10:20| biz.nv.ua 

Успіхи трьох онлайн-гігантів українського ринку таксі  - Uber, Uklon і Bolt - залучили до нашої 

країни увагу ще одного глобального гравця, китайську компанію Didi c багатомільйонною 

аудиторією в 15 країнах. 

 

Як пише журнал НВ , Didi, частина акцій якої належить мільярдерові Джеку Ма, вивчає 

можливість виходу на ринок України. 

Як розповів виданню один з учасників ринку, китайці вже ведуть переговори з великими 

автопарками і навіть набирають співробітників. 

У самій компанії, яка серйозно налаштувалася на експансію в Східну Європу, таку інформацію 

не підтвердили, але і не спростували. 

«Ми уважно вивчаємо український ринок. Компанія налаштована на швидке зростання і 

розширення бізнесу, і ми високо оцінюємо потенціал українського ринку міських перевезень », 

- заявили НВ представники Didi. 

У той же час, діючі гравці ринку таксі вже оцінюють наслідки приходу конкурента. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3248697-kitajskij-zond-nadislav-persi-foto-z-poverhni-marsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3248697-kitajskij-zond-nadislav-persi-foto-z-poverhni-marsa.html
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«У зв'язку із заходом на ринок четвертого гравця [Didi] ціна може ще просісти, хоча далі вже 

особливо нікуди», - розповів Віктор Федосюк, засновник автопарку корпоративних таксі 

Transflot. 

 

Джерело: https://biz.nv.ua/markets/didi-kitayskiy-gigant-gotovitsya-vyyti-na-ukrainskiy-rynok-

servisov-taksi-novosti-ukrainy-50161313.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський планетохід приступив до дослідження Марсу 

22.05.21|14:43| unian.ua 

Китайський марсохід займеться вивченням геологічної будови, атмосфери і клімату Марсу. 

 

Про це повідомила китайська корпорація космічної науки і техніки. Зокрема,  "Чжужун" покинув 

посадкову платформу і досяг поверхні Марса о 10:40 за пекінським часом, йдеться в заяві. 

Китайський марсохід займеться вивченням геологічної будови, атмосфери і клімату Марсу. 

Міжпланетна станція "Тяньвень-1" складається з орбітального апарату, апарату, що спускається 

і марсохода. Комплекс запустили на Марс 23 липня 2020 року ракетою-носієм «Чанчжен-5». 

Спусковий апарат системи "Тяньвень-1" досяг поверхні Марса 15 травня, передає kommersant. 

Китайський зонд надіслав перші фото з МарсаЦе не перший китайський зонд для вивчення 

поверхні Марса. У 2011 році китайський орбітальний апарат «Інхо-1» повинен був відправитися 

вивчати планету, проте станція не змогла покинути навколоземну орбіту. 

 

Джерело: https://www.unian.ua/science/kitayskiy-planetohid-pristupiv-do-doslidzhennya-marsu-

novini-11429116.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Вчені з Китаю створили бездротовий інтерфейс "мозок-комп'ютер" 

24.05.2021|17:33| focus.ua 

https://biz.nv.ua/markets/didi-kitayskiy-gigant-gotovitsya-vyyti-na-ukrainskiy-rynok-servisov-taksi-novosti-ukrainy-50161313.html
https://biz.nv.ua/markets/didi-kitayskiy-gigant-gotovitsya-vyyti-na-ukrainskiy-rynok-servisov-taksi-novosti-ukrainy-50161313.html
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Braintalker можна носити на голові, і друкувати тексти за допомогою сили думки. 

 

Дослідники з Тяньцзіньського університету (КНР) змогли створити пристрій, що дозволяє 

набирати текст силою думки. При цьому, імплантація не потрібно. 

З огляду на те, що влада США заборонили постачати в Китай провідні технології для інтерфейсів 

"мозок-комп'ютер" (англ. Brain-computer interface - BCI), китайським вченим довелося 

вивернутися і вигадати бездротове пристрій. Його плюс ще і в тому, що імплантувати електроди 

не потрібно, на відміну від чіпів Neuralink, наприклад, які сьогодні імплантовані мавпам і 

свинкам. 

Китайський BCI просто надівається на голову - при активації апарат приймає, обробляє і 

інтерпретує мозкові сигнали. Новинка отримувала назву Braintalker. Вона дає можливість 

набирати текстові команди, лише застосувавши силу думки. 

Вчені вважають, що поставити модель на конвеєр можна буде в найближчому майбутньому. 

Згідно їх оцінці, інтерфейс працює досить якісно, а також відповідає вимогам прикладних 

комерційних розробок. 

До речі, ця ж група дослідників в 2020 році презентувала нейроинтерфейс, що працює дуже 

продуктивно. Пристрій віддавало комп'ютера 108 команд, а це в 3 і навіть в 4 рази більше, ніж 

демонструють інші подібні системи. 

І хоча китайські провідні BCI істотно не дотягують до американських, їх бездротові аналоги 

працюють куди краще, забезпечуючи і збір (зчитування) інформації, і зворотний зв'язок. Вчені-

медики з Чжецзянського університету вже сьогодні використовують такі гарнітури для 

відстеження нападів епілепсії у пацієнтів. 

Космонавтам у пригоді стануть напрацювання Тяньцзіньського університету: центр підготовки 

космонавтів активно вивчає можливості застосування BCI в аерокосмічній сфері. У центрі 

впевнені, що Braintalker зробить роботу у відкритому космосі набагато простіше. 

Раніше ми повідомляли про те, що у чение створили імплант, який контролює поведінку мишей 

на відстані . Нова технологія допоможе в майбутньому вивчити поведінку людини. 

 

Джерело: https://focus.ua/technologies/483504-uchenye-iz-kitaya-sozdali-besprovodnoy-interfeys-

mozg-kompyuter  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://focus.ua/technologies/483504-uchenye-iz-kitaya-sozdali-besprovodnoy-interfeys-mozg-kompyuter
https://focus.ua/technologies/483504-uchenye-iz-kitaya-sozdali-besprovodnoy-interfeys-mozg-kompyuter


 

25 

 

      

Huawei запускає власну операційну систему на зміну Android 

25.05.2021|12:49|epravda.com.ua 

Китайська Huawei 2 червня запустить власну операційну систему Harmony - через санкції 

США Google заборонили надавати технічну підтримку новим моделям телефонів компанії. 

 

Про це повідомляє Reuters . 

Використання власної операційної системи дозволить Huawei стати незалежною від Android, 

розробки Google.  

Внаслідок запроваджених США санкцій Google заборонено надавати технічну підтримку для 

нових моделей Huawei. А також - доступ до сервісів для розробників Google Mobile Services, на 

чому базується більшість додатків на Android. 

Подання нової HarmonyOS тільки частково зможе пом'якшити наслідки санкцій 2019 року, 

позбавили Huawei доступу до американських технологій. Колись найбільший виробник 

смартфонів у світі зараз розташовується на 6 місці з ринковою часткою 4% за підсумками 

першого кварталу. 

Джерело: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/25/674231/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї науковці розробили наночастинки, що полегшують діагностику пухлин 

26.05.21|12:34| unian.ua 

Результати показали, що нові наночастинки можуть точно накопичуватися на пухлині та 

генерувати потужний сигнал флуоресценції. 

 

Наукова група під керівництвом професора Пен Бо розробила біосумісні нетоксичні 

флуоресцентні наночастинки (KHLF) для ранньої діагностики пухлин. 

Як пише Medicalxpress, на відміну від звичайних засобів, біовізуалізація може точно знаходити 

та діагностувати пухлини на ранній стадії за допомогою оцінки фізіологічних процесів на 

клітинному та молекулярному рівнях. Однак низька роздільна здатність та небезпечне 

іонізуюче випромінювання КТ, ПЕТ та ОФЕКТ-зображень обмежують їхнє застосування у 

лікуванні та діагностиці ракових захворювань. 

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/25/674231/
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Приготування наночастинок відбувається за атиповим гідротермальним методом. Потрібні 

хімічні речовини отримують у водних розчинах певної концентрації шляхом розчинення 

мікроелементів в деіонізованій воді. 

Дослідники модифікували наночастинки та дозволили їм зв’язувати фолієву кислоту, щоб 

зробити її розчинною у воді та надати здатність націлюватися на пухлини. 

Флуоресцентний скринінг показав, що модифікація структури фолієвої кислоти несуттєво 

послабила інтенсивність флуоресценції наночастинок. Були проведені різні види візуалізації 

пухлин. Результати показали, що нові наночастинки можуть точно накопичуватися на пухлині та 

генерувати потужний сигнал флуоресценції. 

Науковці сподіваються, що цей метод флуоресцентної візуалізації на основі наночастинок має 

великий потенціал в ефективній діагностиці пухлин. 

 

Джерело: https://www.unian.ua/science/u-kitaji-naukovci-rozrobili-nanochastinki-shcho-

polegshuyut-diagnostiku-puhlin-novini-11433166.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Археологи виявили стародавнє поховання з унікальними артефактами - деяким 3 тис. років 

27.05.2021|02:05| apostrophe.ua 

У Китаї археологи виявили шість жертовних ям, що містять близько півсотні артефактів, 

в тому числі золоті і бронзові маски. 

 

Про це повідомляє Live Science. 

Знайдені предмети датуються приблизно 3000 років тому, коли на території знаходилося 

древнє царство Шу. Крім масок археологи виявили бронзові вироби з гравюрами драконів і 

корів, мініатюрні скульптури зі слонової кістки, шовк, залишки рису і насіння дерев. 

За словами вчених, нічого схожого на предмети з бронзи, прикрашені зображеннями драконів 

і корів, раніше не зустрічалося. 

Археологи вважають, що незважаючи на відсутність в ямах людських останків, вони могли бути 

похованнями в тому випадку, якщо ритуальна церемонія передбачала спалення тіла. 

Розкопки виявлених ям і дослідження знайдених предметів тривають. 

 

https://www.unian.ua/science/u-kitaji-naukovci-rozrobili-nanochastinki-shcho-polegshuyut-diagnostiku-puhlin-novini-11433166.html
https://www.unian.ua/science/u-kitaji-naukovci-rozrobili-nanochastinki-shcho-polegshuyut-diagnostiku-puhlin-novini-11433166.html
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Джерело: https://apostrophe.ua/news/society/science/2021-05-27/arheologi-obnarujili-drevnee-

zahoronenie-s-unikalnyimi-artefaktami--nekotoryim-3-tyis-let-foto/233382  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Xiaomi в першому кварталі отримала рекордний прибуток 

27.05.2021| 09:05| capital.ua 

Чистий прибуток провідного в Китаї виробника смартфонів Xiaomi в першому кварталі 

поточного року зросла на 260,6% в річному вираженні і досягла 7,8 млрд юанів ($ 1,2 млрд).  

 

Про це повідомила в четвер газета South China Morning Post, посилаючись на фінансову звітність 

корпорації. 

Виручка Xiaomi з січня по березень підскочила на 54,7% в річному численні, до 76,9 мільйонів 

юанів (близько $ 12 млрд), перевищивши прогнози експертів. Поліпшення цих показників 

пов'язане з нарощуванням поставок смартфонів на внутрішньому і світовому ринку: у першому 

кварталі їх обсяг досяг 49,4 млн одиниць. Це робить Xiaomi третім за величиною експортером 

даної продукції після компаній Samsung і Apple. За підсумками року китайський виробник 

розраховує довести цю цифру до 200 млн. 

Корпорація Xiaomi була заснована в квітні 2010 року. У 2018 році вона провела первинне 

публічне розміщення акцій на біржі в Гонконгу. У четвер вранці курс цінних паперів компанії 

піднявся більш ніж на 4%, до 29,3 гонконгського долара за одиницю ($ 3,8). 

 

Джерело: https://www.capital.ua/ru/news/156469-xiaomi-v-pervom-kvartale-poluchila-

rekordnuyu-pribyl#ixzz6wQzySsl4  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай запустив на орбітальну станцію Tiangong корабель з продовольством 

30.05.21|16:10| unian.ua 

Запуск Tianzhou 2 був виконаний ракетоносієм Long March 7 зі стартового комплексу 

Wenchang на острові Хайнань. 

https://apostrophe.ua/news/society/science/2021-05-27/arheologi-obnarujili-drevnee-zahoronenie-s-unikalnyimi-artefaktami--nekotoryim-3-tyis-let-foto/233382
https://apostrophe.ua/news/society/science/2021-05-27/arheologi-obnarujili-drevnee-zahoronenie-s-unikalnyimi-artefaktami--nekotoryim-3-tyis-let-foto/233382
https://www.capital.ua/ru/news/156469-xiaomi-v-pervom-kvartale-poluchila-rekordnuyu-pribyl#ixzz6wQzySsl4
https://www.capital.ua/ru/news/156469-xiaomi-v-pervom-kvartale-poluchila-rekordnuyu-pribyl#ixzz6wQzySsl4
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Китайський вантажний корабель Tianzhou 2 доставив на станцію вантаж води, продуктів, палива 

та обладнання, необхідного для життєдіяльності майбутнього екіпажу. 

Про це повідомляє SciNews. 

Запуск Tianzhou 2 був виконаний ракетоносієм Long March 7 зі стартового комплексу Wenchang 

на острові Хайнань. 

Через кілька годин вантажний корабель виконав стикування зі станцією Tiangong. 

Зараз станція складається тільки зі службово-лабораторного базового модуля Tianhe. 

Tianzhou - це автоматичний вантажний корабель важкого класу, який може доставити на низьку 

навколоземну орбіту до 6,500 кг припасів. Це навіть більше, ніж здатний привезти на МКС 

SpaceX Dragon 2 - 6,000 кг.  

 

Джерело: https://www.unian.ua/science/kitay-zapustiv-na-orbitalnu-stanciyu-tiangong-korabel-z-

prodovolstvom-video-novini-11437279.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Теоретизуючи політику конфуціанської доброчесності: політична філософія Менція та Сюньцзі 

02.05.2021|Notre Dame Philosophical reviews 

Конфуціанська політична теорія пропонує нормативне бачення сучасних суспільств, яке 

спирається на концепції мислителів китайської філософської традиції, започатковані 

Конфуцієм (551-479 рр. до н. е.). Більша частина нещодавньої роботи в цій галузі мотивована 

діалогом із основними західними політичними теоріями, зосередженими на питаннях 

сумісності конфуціанства з ліберальною демократією. Однак, як пише Сунмун Кім на 

початкових сторінках книги, ці спроби налагодити діалог, як правило, розглядають загальні 

характеристики класичної конфуціанської традиції, приділяючи менше уваги внутрішнім 

дискусіям та розбіжностям у цій традиції. 

 

Книга Кіма присвячена реконструкції різних бачень конфуціанського управління, знайдених у 

Менцію (4 століття до н. е.) та Сюньці (3 століття до н. е.). Менцій відомий своїм аргументом про 

те, що людська природа добра, стверджуючи, що у людей є чотири паростки, які при 

правильному харчуванні можуть перерости у повноцінні чесноти доброзичливості (правди), 

https://www.unian.ua/science/kitay-zapustiv-na-orbitalnu-stanciyu-tiangong-korabel-z-prodovolstvom-video-novini-11437279.html
https://www.unian.ua/science/kitay-zapustiv-na-orbitalnu-stanciyu-tiangong-korabel-z-prodovolstvom-video-novini-11437279.html
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праведності (yi), ритуальної пристойності (li) і мудрість (чжи). Сунзі, яку іноді порівнюють з 

Гоббсом, стверджує, що людська природа погана, і наголошує на важливості виправлення себе 

за допомогою ритуалу. Сюньцзі пише: 

«Менцій каже: природа людей добра. Я кажу: це не так. У кожному випадку, як у давнину, так і 

в сучасність, те, що всі під Небом називають добром, є правильним, упорядкованим, мирним і 

контрольованим. Те, що вони називають поганим, – це відхилення, небезпека, непокірність і 

хаотичність. Це поділ між добрим і поганим. Тепер він справді вважає, що природа людей 

спочатку правильна, упорядкована, миролюбна і контрольована?» (Хаттон 2014, 252) 

Тим не менше, книга Кіма зосереджена не лише на тому, що спільного у Менцію та Сунзі, ані на 

тому, що їх відрізняє. На відміну від тенденції розглядати Менцію як політичного ідеаліста, а 

Сунзі як реаліста, Кім стверджує, що обидва мислителі мають «спільний політичний реалізм» 

(14), чутливий до динаміки влади, присутньої в політичному житті. 

Продовження на мові оригіналу можна знайти за посиланням внизу. 

 

Джерело: https://ndpr.nd.edu/reviews/theorizing-confucian-virtue-politics-the-political-

philosophy-of-mencius-and-xunzi  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Минуле, сьогодення та майбутнє: еволюція неймовірної високошвидкісної залізничної мережі 

Китаю 

26.05.2021|CNN 

(CNN) - На початку 21 століття в Китаї не було швидкісних залізниць. 

По всій цій величезній країні пливли повільні та часто незручні поїзди з низькими середніми 

швидкостями, що робить поїздки, такі як Шанхай-Пекін, випробуванням на витривалість 

подорожей. 

Сьогодні це зовсім інша картина. Найбільш густонаселена держава світу – на деякій відстані – 

найбільша у світі мережа швидкісних залізниць. 

Не менше 37900 кілометрів (близько 23500 миль) ліній перетинають країну, з'єднуючи всі її 

основні кластери мегаміст, і всі вони були завершені з 2008 року. 

Половина з цієї загальної кількості була виконана лише за останні п’ять років, ще 3700 

кілометрів мають бути відкриті в найближчі місяці 2021 року. 

Очікується, що до 2035 року мережа знову збільшиться вдвічі – до 70 000 кілометрів. 

https://ndpr.nd.edu/reviews/theorizing-confucian-virtue-politics-the-political-philosophy-of-mencius-and-xunzi
https://ndpr.nd.edu/reviews/theorizing-confucian-virtue-politics-the-political-philosophy-of-mencius-and-xunzi
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З максимальною швидкістю 350 км/год (217 миль/год) на багатьох лініях, міжміські поїздки були 

перетворені, і домінування авіакомпаній було порушено на найжвавіших маршрутах. 

До 2020 року 75% міст Китаю з населенням 500 000 і більше мали високошвидкісні залізничні 

чорнила. 

Іспанія, яка має найширшу в Європі високошвидкісну мережу і посідає друге місце у світовій 

таблиці ліг, є гіркою порівняно з трохи більше 2000 миль спеціальних ліній, побудованих для 

роботи зі швидкістю понад 250 км/год. 

На відміну від цього, Великобританія в даний час має лише 107 кілометрів, тоді як у США є лише 

один залізничний маршрут, який (приблизно) відповідає вимогам швидкісного статусу - 

Північно-Східний коридор Амтрака, де в даний час поїзди Acela мають швидкість 240 км/год на 

дорого відновлюваних ділянках існуючої лінії спільного руху з приміськими та вантажними 

поїздами. 

Продовження на мові оригіналу можна знайти за посиланням внизу. 

 

Джерело: https://edition.cnn.com/travel/article/china-high-speed-rail-cmd/index.html  

________________________________________________________________________________  

https://edition.cnn.com/travel/article/china-high-speed-rail-cmd/index.html
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СУСПІЛЬСТВО 

«Китай відкрив понад 1,1 тис онлайн-поліклінік» - Павло Твердохліб 

 05.05.2021|18:58| Українські новини 

За словами високопоставленого китайського чиновника в області охорони здоров'я, в 

тридцяти провінційних регіонах країни створені наглядові платформи для надання медичних 

послуг з використанням інтернету. Про це повідомляє Інформаційне агентство Сіньхуа. 

 

"Це відповідає вимозі Національної комісії охорони здоров'я КНР, яка зробила нагляд 

необхідною умовою для надання медичних послуг онлайн", – зазначила, офіційний 

представник комісії Цзяо Яхуей. 

До теперішнього часу влада схвалила більш роботу понад 1,1 тис інтернет-лікарень, в яких 

доступні такі послуги, як онлайн-прийом, виписування рецептів та проведення консультацій. 

"Медичні послуги по інтернету зіграли важливу роль під час епідемії COVID-19. Для літніх 

пацієнтів і людей з хронічними захворюваннями, які регулярно приймають ліки, місцева влада 

розробили спеціальну політику щодо онлайн-сервісів", - сказала вона.  

Цзяо додала, що комісія посилить вимоги до інтернет-лікарень, щоб переконатися, що вони 

підтримуються звичайними медичними установами і включені в систему контролю якості. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/772787-kitaj-otkryl-bolee-1-1-tys-onlajn-poliklinik  

________________________________________________________________________________ 

 

 

За 10 років населення Китаю зросло на 72 мільйони 

11.05.2021|09:26|УНІАН 

Результати перепису також показали, що китайська нація швидко старіє. 

Населення Китаю за останні десять років зросло на 72 мільйони. 

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на дані перепису Національного 

статистичного бюро. 

Таким чином, населення Піднебесної становить 1,411 мільярда осіб. Річне зростання в 

середньому склало 0,53% - на 0,04% нижче, ніж у попередньому десятилітті. Результати 

https://ukranews.com/news/772787-kitaj-otkryl-bolee-1-1-tys-onlajn-poliklinik
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перепису також показали, що населення швидко старіє: люди старше 65 років зараз складають 

13,5% населення - в порівнянні з 8,9% у 2010 році. 

Професор демографічних досліджень Пекінського університету Лу Цзехуа каже, що у 2011 році 

населення працездатного віку (у віці від 15 до 59 років) склало три чверті від загальної кількості 

населення, але у 2050 році буде трохи більше половини. 

 

Джерело: https://www.unian.ua/world/za-10-rokiv-naselennya-kitayu-zroslo-na-72-milyoni-novini-

svitu-11415406.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї рапортують про успіхи в подоланні неграмотності населення 

13.05.2021|15:38|Українські новини 

З 2010 року в Китаї рівень неписьменності серед населення країни знизився до 2,67%. Як 

повідомляє Інформаційне агентство Сіньхуа, про це йдеться в доповіді про сьомий 

загальнонаціонального перепису населення. 

 

Дані опублікувало Державне статистичне управління КНР. У відомстві зазначили, що за 

підсумками перепису населення 2010 року даний показник становив 4,08%. 

Як заявив глава Держстату Нін Цзічже, протягом минулого десятиліття влади Китаю досягли 

прогресу в активному поширенні вищої освіти і ліквідації неписьменності серед молодого 

населення. 

Він повідомив, що кількість отримали або отримують в Китаї вищу освіту досягло 218,36 

мільйона чоловік. За минулу 10 років їх частка в загальному населенні країни підвищилася з 

8930 чоловік до 15467 чоловік на 100 тисяч населення. 

При цьому середня тривалість отримання освіти серед населення у віці 15 років і старше 

збільшилася з 9,08 років до 9,91 року. 

Перепис також показала, що з 2010 року населення Китаю збільшилася на 72 мільйони чоловік 

або на 5,38%. Воно становить один мільярд 411 мільйонів 780 тисяч осіб. 

Китай проводить загальнонаціональну перепис населення кожні десять років починаючи з 1990 

року. 

https://www.unian.ua/world/za-10-rokiv-naselennya-kitayu-zroslo-na-72-milyoni-novini-svitu-11415406.html
https://www.unian.ua/world/za-10-rokiv-naselennya-kitayu-zroslo-na-72-milyoni-novini-svitu-11415406.html
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Джерело: https://ukranews.com/news/775142-v-kitae-raportuyut-ob-uspehah-v-preodolenii-

negramotnosti-naseleniya  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У 2021 році китайські вузи випустили 9 мільйонів студентів 

14.05.2021|08:58|Українські новини 

У 2021 році число випускників китайських вузів досягло 9,09 мільйонів людей. Це на 350 тисяч 

випускників більше, ніж у минулому році. 

 

Як передає Інформаційне агентство Сіньхуа, ці дані повідомляються в прес-службі міністерства 

освіти КНР. У відомстві також заявили, що з останніми роками Міноосвіта спільно з іншими 

структурами передбачають заходи, щоб допомогти випускникам знайти роботу або почати свій 

бізнес. 

У міністерстві відзначено, що в даний час ситуація у сфері зайнятості випускників вузів 

залишається стабільною. 

Раніше китайський уряд запустив трирічну кампанію з підвищення якості та привабливості 

професійної освіти. Згідно з планом дій на 2020-2023 рр., розробленого дев'ятьма урядовими 

відомствами, випускники професійних технічних училищ будуть користуватися тими ж пільгами, 

що і випускники вузів. Це стосується, зокрема, працевлаштування, найму на державну службу 

та присвоєння професійних звань. 

До цього в КНР було запущено Інтернет-платформу для виявлення допомоги у трудовій забудові 

випускників вузів та середніх професійних навчальних заведених країнах. Одночасно 

стартовала кампанія за підтримкою випускників у пошукових роботах. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/775406-v-2021-godu-kitajskie-vuzy-vypustyat-9-millionov-

studentov  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай пообіцяв Палестині підтримку в конфлікті з Ізраїлем 

16.05.2021|06:47|РБК-Україна 

https://ukranews.com/news/775142-v-kitae-raportuyut-ob-uspehah-v-preodolenii-negramotnosti-naseleniya
https://ukranews.com/news/775142-v-kitae-raportuyut-ob-uspehah-v-preodolenii-negramotnosti-naseleniya
https://ukranews.com/news/775406-v-2021-godu-kitajskie-vuzy-vypustyat-9-millionov-studentov
https://ukranews.com/news/775406-v-2021-godu-kitajskie-vuzy-vypustyat-9-millionov-studentov
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Китай заявив, що підтримає Палестину на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем. Також 

країна сприятиме врегулюванню конфлікту. 

 

Про це повідомив міністр закордонних справ КНР Ван І під час телефонної розмови зі своїм 

пакистанським колегою Шахом Мехмудом Куреші, повідомляється на сайті МЗС Китаю. 

 За словами Вана І, Китай вважає, що вихід з конфлікту здатна забезпечити концепція двох 

держав для двох народів. Концепція двох держав для двох народів передбачає закінчення 

конфлікту шляхом створення Держави Палестина поряд з державою Ізраїлем між Йорданом і 

Середземним морем. 

"Китай продовжить надавати підтримку правій справі палестинського народу, який бореться за 

повернення йому законних прав, сприяти врегулюванню існуючих проблем шляхом політичного 

діалогу", йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю з повітря атакувала будинок командира батальйону ХАМАС 

Халеда Манамарі. Перед цим ізраїльські ВПС атакували будинки двох високопоставлених 

бойовиків Хамасу. 

Відзначимо, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За 

даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - 

близько 140, у тому числі близько 40 дітей. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-poobeshchal-palestine-podderzhku-konflikte-

1621139985.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай запропонував Ізраїлю і Палестині провести перемови в КНР 

16.05.2021|21:22|СЬОГОДНІ 

У той час Китай заявив, що продовжує підтримувати "відновлення законних прав 

палестинців". 

 

Китайська Народна Республіка запропонувала Палестині та Ізраїлю провести прямі переговори 

для вирішення конфлікту на своїй площі. 

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І в ході засідання Ради ООН. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-poobeshchal-palestine-podderzhku-konflikte-1621139985.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-poobeshchal-palestine-podderzhku-konflikte-1621139985.html
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"Китай збільшить зусилля щодо сприяння мирним переговорам ... Ми підтверджуємо свою 

пропозицію прихильникам світу від Палестини і Ізраїлю продовжити їх діалог в Китаї і 

запрошуємо представників обох сторін приїхати в Китай для прямих переговорів", - заявив він. 

При цьому Китай фактично підтримав в останні дні конфлікті Палестину, заявивши, що буде 

підтримувати "відновлення законних прав палестинців", і зазначив, що причина загострення 

палестино-ізраїльського конфлікту нібито у відсутності справедливого рішення палестинського 

питання. 

"Китай продовжить надавати тверду підтримку правій справі палестинського народу, який 

бореться за відновлення своїх законних прав, а також сприяти врегулюванню існуючих проблем 

за допомогою політичного діалогу", - сказав Ван І. 

 

Джерело: https://world.segodnya.ua/world/wnews/kitay-predlozhil-izrailyu-i-palestine-provesti-

peregovory-v-knr-1525555.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Прощай, Юань Лунпін! 

24.05.2021|08:01| russian.people.com.cn 

Китайський учений Юань Лунпін, відомий як "батько гібридного рису", 22 травня помер на 91-

му році життя в місті Чанша провінції Хунань / Центральний Китай /. 

 

За інформацією, отриманою з лікарні і інших джерел, провідний китайський вчений помер у 

лікарні близько 13:00. 

У 1973 році Юань Лунпін вивів перший в світі високоврожайний гібридний сорт рису, який 

пізніше став широко вирощуватися в Китаї та інших країнах, що дозволило значно підвищити 

врожайність. 

 

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2021/0524/c31516-9852950.html  

________________________________________________________________________________ 

 

https://world.segodnya.ua/world/wnews/kitay-predlozhil-izrailyu-i-palestine-provesti-peregovory-v-knr-1525555.html
https://world.segodnya.ua/world/wnews/kitay-predlozhil-izrailyu-i-palestine-provesti-peregovory-v-knr-1525555.html
http://russian.people.com.cn/n3/2021/0524/c31516-9852950.html
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У Китаї зріс добробут громадян 

27.05.2021|15:58| ukranews.com 

Згідно з доповіддю про добробут приватних осіб в Китаї, опублікованого банком China 

Merchants Bank і глобальної консалтинговою фірмою Bain & Company до кінця 2020 року 

загальний обсяг належних громадянам Китаю активів, які можна використовувати для 

інвестицій, досяг 241 трлн юанів (близько $ 37,48 трлн). 

 

Згідно з доповіддю, середньорічні темпи зростання в період з 2018 по 2020 роки досягли 13%. 

Кількість заможних приватних осіб, що володіють відповідними для інвестицій активами 

розміром понад 10 млн юанів, досягло 2,62 млн осіб. 

Завдяки структурним перетворенням в економіці країни і розвитку реального сектора 

економіки структура групи заможних приватних осіб в Китаї стає все більш широкою, 

повідомляє Інформаційне агентство Синьхуа 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/777984-v-kitae-vyroslo-blagosostoyanie-grazhdan  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Населення Китаю все ще зростає, показує перепис населення – але ледве 

 14.05.2021|Science 

Попередні результати перепису населення, проведеного в Китаї 2020 року, підтвердили, що 

населення все ще зростає, але найменшими темпами за останні десятиліття.   

 

Зараз у Китаї проживає 1,411 мільярда людей, але ця кількість почне зменшуватися протягом 

декількох років, завдяки загальному коефіцієнту народжуваності 1,3 народження на одну жінку, 

що значно нижче рівня 2,1, при якому населення залишається стабільним. Збільшення 

тривалості життя означає, що люди віком від 60 років і старше зараз складають 18,70% 

населення, тоді як частка тих, хто перебуває у первісному робочому році – від 15 до 59 – 

зменшилась до 63,35%. Політичні діячі та демографи обговорюють, чи представляє зростаюча 

вікова структура, яка стає все більш важкою, соціально-економічним викликом чи кризою. 

Продовження на мові оригіналу можна знайти за посиланням внизу. 

 

https://ukranews.com/news/777984-v-kitae-vyroslo-blagosostoyanie-grazhdan
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Джерело: https://science.sciencemag.org/content/372/6543/669  

________________________________________________________________________________ 

  

https://science.sciencemag.org/content/372/6543/669
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КОРОНАВІРУС 

ВООЗ схвалила шосту вакцину проти COVID-19 - китайську Sinopharm 

07.05.2021|19:46|УНІАН 

Sinopharm стала першою китайською вакциною проти COVID-19, схваленою організацією. 

 

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання китайської вакцини проти Covid-

19 Sinopharm. 

Як повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, організація рекомендувала цю 

вакцину для екстреного застосування людям віком від 18 років. 

"Сьогодні вдень ВООЗ схвалила використання вакцини Sinopharm Beijing проти COVID19 у 

надзвичайних ситуаціях, що зробило її шостою вакциною, яка отримала схвалення ВООЗ на 

предмет безпеки, ефективності та якості", - цитують Гебреїсуса на офіційній сторінці організації 

у Twitter. 

Таким чином, Sinopharm стала першою китайською вакциною, що отримала схвалення ВООЗ. 

Загалом сьогодні до списку схвалених також входять препарати від Pfizer / BioNTech, Jannsen, 

Moderna і два варіанти вакцини від AstraZeneca. 

Вакцинація проти COVID-19 в Україні 

В Україні кампанія з вакцинації почалася 24 лютого. 

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Інституті 

сироватки крові в Індії, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним 

підприємством Sinovac Biotech і вакциною Comirnaty виробництва Pfizer / BioNTech, отриманою 

за глобальною ініціативою COVAX. 

Крім того, в рамках COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини 

AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї. 

За минулу добу коронавірус в Україні діагностували у 8 404 людей. Ще 379 пацієнтів померли, 

19 453 одужали. Госпіталізували 3 080 осіб з підозрою або підтвердженим захворюванням. 

За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, українські медики в 

кабінетах щеплень можуть робити до 10 млн щеплень проти COVID-19 на місяць. 

 

Джерело: https://www.unian.ua/world/vooz-shvalila-shostu-vakcinu-proti-covid-19-kitaysku-

sinopharm-novini-svitu-11413564.html  

________________________________________________________________________________ 

https://www.unian.ua/world/vooz-shvalila-shostu-vakcinu-proti-covid-19-kitaysku-sinopharm-novini-svitu-11413564.html
https://www.unian.ua/world/vooz-shvalila-shostu-vakcinu-proti-covid-19-kitaysku-sinopharm-novini-svitu-11413564.html
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Єгипет почне в червні виробництво китайської вакцини Sinovac 

09.05.2021|17:45|КАПІТАЛ 

Єгипет запускає в червні локальну лінію виробництва вакцини від коронавірусу китайської 

компанії Sinovac Biotech. Про це повідомила в неділю міністр охорони здоров'я і 

народонаселення країни Хала Заїд в ході відвідування виробничої лінії холдингової компанії 

біологічних препаратів і вакцин VACSERA, на потужностях якої буде проводитися китайська 

вакцина. 

 

«18 травня надійде перша партія сировини для виробництва, - сказала вона. - Перші два 

мільйони доз будуть проведені вже в кінці червня, вони пройдуть тестування в Єгипетському 

управлінні з лікарських засобів, після чого в кінці липня буде запущено масове виробництво цієї 

вакцини». 

За словами міністра, «Єгипет прагне стати регіональним хабом у виробництві вакцин і 

експортувати їх в країни Африки». 

Глава МОЗ зазначила, що епідеміологічна ситуація в Єгипті «стабільна». За минулу добу 

виявлено 1 132 нових випадків зараження, 66 осіб померли. Із початку пандемії зареєстровано 

понад 236 тис. Інфікованих коронавірусом, померли за цей період 13 845 хворих.  

 

Джерело: https://www.capital.ua/ru/news/155762-egipet-nachnet-v-iyune-proizvodstvo-kitayskoy-

vaktsiny-sinovac  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай обіцяє бідним країнам $3 мільярди та сотні мільйонів COVID-вакцин 

21.05.2021|18:53| ukrinform.ua 

Китай закликає не політизувати питання коронавірусу та обіцяє фінансову та іншу 

підтримку в боротьбі з пандемією та її наслідками. 

 

Ініціативи КНР оголосив глава країни Сі Цзіньпін під час Глобального саміту з питань охорони 

здоров’я 21 травня, передає кореспондент Укрінформу. «У продовження глобальної 

солідарності проти COVID-19 хочу оголосити таке: Китай надасть протягом наступних 3 років 

додатково 3 млрд американських доларів у якості міжнародної допомоги для відповіді на 

https://www.capital.ua/ru/news/155762-egipet-nachnet-v-iyune-proizvodstvo-kitayskoy-vaktsiny-sinovac
https://www.capital.ua/ru/news/155762-egipet-nachnet-v-iyune-proizvodstvo-kitayskoy-vaktsiny-sinovac
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COVID-19 і соціально-економічне відновлення в інших країнах, що розвиваються. Надавши уже 

300 млн доз вакцин світові, Китай забезпечить ще більше вакцин, в міру своїх можливостей», - 

сказав Сі. 

Китай, за словами його керівника, заохочує свої компанії передавати технології виробництва 

вакцин іншим країнам, що розвиваються, а також налагоджувати спільне виробництво. 

Китайський лідер зазначив, що його країна підтримує відмову від прав інтелектуальної 

власності на вакцини проти COVID-19 і сподівається на швидке рішення щодо цього питання з 

боку ВОТ. Сі Цзіньпін закликав відкинути «вакцинний націоналізм» і зробити вакцини більш 

доступними і досяжними в країнах, що розвиваються.  

Заможні країни повинні взяти на себе основну відповідальність у забезпеченні вакцинами 

інших, підкреслив він. Китай також пропонує започаткувати міжнародний форум 

співробітництва з вакцинації, адже країни-розробники та виробники вакцин, компанії та інші 

зацікавлені сторони мають забезпечити справедливе розповсюдження препаратів проти 

коронавірусу по всьому світу. Основний тягар має лягти на країни G7. Держави Сімки мають 

виробити відповідальну макроекономічну політику, підтримувати глобальні промислові 

ланцюги постачання та надавати постійну підтримку країнам, що розвиваються, сказав Сі та 

закликав усіх триматися разом, розвивати солідарність і співробітництво. «Треба рішуче уникати 

будь-яких спроб політизації, навішування ярликів і стигматизації вірусу.  

Політичні маніпуляції не допоможуть боротьбі з COVID-19 на національному рівні і лише 

завадять міжнародному співробітництву в подоланні вірусу та зашкодять людям у всьому світі», 

- підкреслив глава КНР. Він наголосив на необхідності дотримуватися принципів рівності та 

справедливості при намаганні скоротити розрив у темпах імунізації. Пекін пропонує 

вдосконалювати систему раннього виявлення, попередження і оперативного реагування на 

пандемії, можливості лікування під час таких глобальних надзвичайних ситуацій, розвивати 

логістику, нарощувати резерви на випадок непередбачених ситуацій, а також боротися з 

дезінформацією. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3250407-kitaj-obicae-bidnim-krainam-3-milardi-

ta-sotni-miljoniv-covidvakcin.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські експерти вважають, що пташиний грип H5N8 може викликати пандемію  

22.05.2021|14:34| interfax.com.ua 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3250407-kitaj-obicae-bidnim-krainam-3-milardi-ta-sotni-miljoniv-covidvakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3250407-kitaj-obicae-bidnim-krainam-3-milardi-ta-sotni-miljoniv-covidvakcin.html
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Учені з Китаю Вейфен Ши і Джордж Гао, пов'язані з кількома науковими установами КНР, 

припускають, що склад та історія штаму вірусу пташиного грипу H5N8 є загрозою 

можливості ще однієї пандемії, йдеться в публікації на медичному порталі Medical Xpress. 

 

Зазначається, що новий штам вірусу грипу вперше виявили у качки в Китаї ще в 2010 році. До 

2014 року спалахи були помічені в Японії та Південній Кореї як у домашніх, так і диких птахів, до 

2016 року його було виявлено у птахів в Індії, Росії, Монголії, США та деяких частинах Європи. 

"До 2020 року спалахи захворювання спостерігалися в 46 країнах. Ши і Гао відзначають, що ця 

історія свідчить про те, що вірус здатний поширюватися дуже швидко. Ще більш тривожним 

було повідомлення про перехресні інфекції у семи російських сільськогосподарських робітників 

у грудні минулого року", - йдеться в публікації. 

За даними китайських вчених, у інфікованих робітників не було симптомів і ознак того, що вірус 

передавався від однієї людини до іншої. 

"Але вони (вчені - ІФ) говорять, що після того, як схрещування було зроблено, вірусу зазвичай 

не потрібно багато часу, щоб адаптуватися до інших жертв", - йдеться в повідомленні. 

Дослідники також відзначають високу патогенність H5N8, однак пильний нагляд за фермами, 

ринками і дикими птахами поряд із здійсненням стандартних заходів інфекційного контролю 

може уповільнити поширення вірусу. 

 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/745743.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай заперечує інформацію про штучне походження COVID-19 

24.05.2021|13:58| ukrinform.ua  

Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь спростував повідомлення американської газети The Wall 

Street Journal про те, що троє китайських учених з інституту вірусології в Ухані важко 

хворіли з усіма симптомами коронавірусної недуги в листопаді 2019 року - ще до появи 

інформації про COVID- 19. 

 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Global Times.  

За його словами, жоден співробітник інституту не заражався коронавірусною інфекцією. 

https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/745743.html
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Він також додав, що новина газети The Wall Street Journal є повністю неправдивою. 

У свою чергу, глава Уханьського інституту вірусології Юань Чжимін зазначив, що ці твердження 

про штучне походження COVID-19 в лабораторії Уханя є безпідставними.  

Як повідомляв Укрінформ, американська газета The Wall Street Journal, із посиланням на дані 

секретного звіту розвідки США, опублікувала новину про те, що троє китайських учених з 

інституту вірусології в Ухані важко хворіли з усіма симптомами коронавірусної недуги в 

листопаді 2019 року - ще до появи інформації про COVID-19. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3251558-kita-zaperecue-informaciu-pro-stucne-

pohodzenna-covid19.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї заявили, що розслідування щодо COVID-19 політизовано 

27.05.2021|07:42| coronavirus.rbc.ua 

У Китаї заявили, що розслідування за походженням COVID-19 політизовано. Про це заявило 

посольство Китаю в США після того, як президент США Джо Байден доручив розвідці 

вивчення цього питання. 

 

Про це повідомляє Reuters. 

У посольстві вважають, що політизація походження COVID-19 ускладнить подальші 

розслідування і підірве глобальні зусилля щодо стримування пандемії. 

Також посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що "деякі політичні сили зациклені на 

політичних маніпуляціях і грі в пошуку винних". 

Там відзначили, що підтримують всебічне дослідження всіх ранніх випадків COVID-19, 

виявлених у всьому світі, і ретельне розслідування деяких секретних баз і біологічних 

лабораторій по всьому світу. 

Китай також продовжує вказувати на можливість того, що COVID-19 виник в іншій країні і проник 

через заражені заморожені продукти або через торгові мережі дикими тваринами в Південно-

Східній Азії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3251558-kita-zaperecue-informaciu-pro-stucne-pohodzenna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3251558-kita-zaperecue-informaciu-pro-stucne-pohodzenna-covid19.html
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Нагадаємо, президент США Джо Байден доручив розвідкам більш ретельно досліджувати 

питання про походження коронавірусу. Є два сценарії походження COVID-19 і США хочуть 

докопатися до істини. 

 

Джерело: https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/kitae-zayavili-rassledovanie-covid-19-politizirovano-

1622090531.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дві COVID-вакцини китайської Sinopharm показали ефективність понад 70% 

27.05.2021|12:32| coronavirus.rbc.ua 

Дві вакцини проти COVID-19 від китайської компанії Sinopharm показали ефективність понад 

70% проти симптоматичних випадків. При цьому залишається поки незрозумілим, яким є 

захист від важких або безсимптомних випадків. 

 

Про це свідчать перші детальні результати великого дослідження, опублікованого для 

громадськості, передає Reuters. 

Вакцина, розроблена дочірньою компанією Sinopharm, яка базується в Ухані, була ефективною 

на 72,8% проти симптоматичного COVID-19 принаймні через два тижні після другої ін'єкції. 

Такий показник вказано в проміжних результатах дослідження, опублікованого в журналі 

Американської медичної асоціації. Це трохи краще, ніж 72,5%, що буле заявлено компанією у 

лютому. 

Інша вакцина, розроблена пекінським інститутом, пов'язаним із Sinopharm, яка цього місяця 

отримала схвалення на екстрене використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я 

(ВООЗ), показала ефективність 78,1%. 

Показання базувались на підрахунках 142 симптоматичних випадків у дослідженні, в якому 

взяли участь понад 40 000 учасників. 

"Серед учасників було лише 2 важких випадки захворювання на COVID-19, тому висновки щодо 

попередження важких випадків робити не можна. Дослідження не могло розв'язати питання 

про те, чи вакцини запобігають безсимптомній інфекції, це вимагає офіційного нагляду за всіма 

дослідженнями за допомогою вірусологічних та серологічних тестів", - йдеться у висновках 

дослідження. 

https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/kitae-zayavili-rassledovanie-covid-19-politizirovano-1622090531.html
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/kitae-zayavili-rassledovanie-covid-19-politizirovano-1622090531.html
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Дослідження, проведене в країнах, включаючи Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн, не 

охопило вагітних жінок та людей молодше 18 років. Також даних було недостатньо щодо людей 

похилого віку та хворих на хронічні захворювання. 

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування китайської 

вакцини Sinopharm від коронавірусу. Вона рекомендується для вакцинації людей старше 18 

років. 

 

Джерело: https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/dve-covid-vaktsiny-kitayskoy-sinopharm-pokazali-

1622107966.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай збирається прищепити до кінця року 80% жителів країни 

29.05.2021|09:37| capital.ua 

Провідний китайський епідеміолог Чжун Наньшань вважає, що до кінця поточного року 

показник охоплення вакцинацією від коронавируса в КНР може скласти приблизно 80%. Про 

це повідомили в суботу місцеві ЗМІ. 

 

«Наскільки мені відомо, до початку липня охоплення вакцинацією в Китаї повинен скласти 40%, 

а до кінця поточного року він може досягти 80%», - розповів експерт. Як він уточнив, для того, 

щоб домогтися такого показника, КНР повинна продовжити нарощувати виробництво вакцин. 

«З одного боку, у нас високий внутрішній попит на відповідні препарати. З іншого, в них гостро 

потребує Всесвітня організація охорони здоров'я», - нагадав Чжун Наньшань. 

Як він підкреслив, тільки при досягненні 80-процентного рівня Китай здатний забезпечити 

населенню країни колективний імунітет. 

Згідно з офіційною статистикою, станом на 27 травня китайські лікарі зробили жителям КНР 

більш 584 млн щеплень від COVID-19. У порівнянні з початком місяця цей сумарний показник 

виріс більш ніж удвічі. 

 

Джерело: https://www.capital.ua/ru/news/156562-kitay-sobiraetsya-privit-do-kontsa-goda-80-

zhiteley-strany  

________________________________________________________________________________ 

https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/dve-covid-vaktsiny-kitayskoy-sinopharm-pokazali-1622107966.html
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/dve-covid-vaktsiny-kitayskoy-sinopharm-pokazali-1622107966.html
https://www.capital.ua/ru/news/156562-kitay-sobiraetsya-privit-do-kontsa-goda-80-zhiteley-strany
https://www.capital.ua/ru/news/156562-kitay-sobiraetsya-privit-do-kontsa-goda-80-zhiteley-strany
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У Китаї жителів мегаполісу закрили на карантин через новий спалах COVID-19 

30.05.21|07:33| unian.ua 

Людям не можна виходити на вулицю, навчання у школах припиняється, зачинені стадіони, 

оптові ринки, розважальні заклади. 

 

На території китайського мегаполіса Гуанчжоу запровадили карантин для стримування спалаху 

COVID-19. 

Жителям п'яти вулиць у районі Лівань заборонено залишати будинки, пише Bloomberg. Винятки 

стосуються деяких членів сім'ї, які купують предмети першої необхідності. 

Крім того, влада наказала всім школам Ліваня, а також деяких інших районів міста призупинити 

більшість очних уроків. Закриті стадіони, оптові ринки та розважальні заклади, їсти в ресторанах 

заборонено. 

Гуанчжоу почав вводити обмежувальні заходи з 21 травня, коли в місті стали з'являтися 

підтверджені випадки захворювання, зокрема й у безсимптомній формі. 

Поширення коронавірусної хвороби COVID-19 почалося наприкінці грудня 2019 року з міста 

Ухань в центральному Китаї. Проте вже до другої половини березня 2020 року зі спалахом 

інфекції в материковому Китаї, за повідомленнями влади, вдалося впоратися. 

У кінці березня китайська влада зняла карантин у провінції Хубей і заявила про закінчення 

епідемії коронавірусу у країні. 

 

Джерело: https://www.unian.ua/health/worldnews/u-kitaji-zhiteliv-megapolisu-zakrili-na-karantin-

cherez-noviy-spalah-covid-19-ostanni-novini-11436967.html  

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.unian.ua/health/worldnews/u-kitaji-zhiteliv-megapolisu-zakrili-na-karantin-cherez-noviy-spalah-covid-19-ostanni-novini-11436967.html
https://www.unian.ua/health/worldnews/u-kitaji-zhiteliv-megapolisu-zakrili-na-karantin-cherez-noviy-spalah-covid-19-ostanni-novini-11436967.html
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
Делегація Посольства взяла участь у низці заходів в рамках Першої Китайської міжнародної 

виставки споживчих товарів 

07.05.2021|13:13| Посольство України в Китаї 

6 травня 2021 р. делегація Посольства на чолі з Тимчасовим повіреним у справах України в 

КНР Жанною Лещинською взяла участь у низці заходів в рамках Першої Китайської 

міжнародної виставки споживчих товарів (Expo Hainan) у м.Хайкоу, пров.Хайнань. 

 

Зокрема, українські дипломати взяли участь в урочистій церемонії відкриття Expo Hainan, на якій 

були присутні  представники Державної Ради КНР, місцевих урядів, бізнес-кіл, а також 

іноземних диппредставництв. Відкривав церемонію виступ Віце-прем'єр Держради КНР Ху 

Чуньхуа, який зачитав привітання Голови КНР Сі Цзіньпіна, в якому китайський лідер побажав 

учасникам виставки успішної роботи. Ху Чуньхуа, в свою чергу, від імені Уряду КНР наголосив на 

важливості Expo Hainan в контексті розбудови Хайнаньського порту вільної торгівлі та 

перетворення провінції Хайнань на один з головних майданчиків для взаємодії Китаю з 

міжнародною спільнотою. Під час заходу виступи також мали Міністр комерції КНР Ван Веньтао, 

секретар партійного комітету провінції Хайнань Шень Сяомін та інші.  

Окрім того, Жанна Лещинська відвідала офіційне прийняття, організоване керівництвом 

Народного уряду провінції Хайнань, в рамках якого провела бесіду з губернатором провінції 

Хайнань Фен Феєм та представниками інших китайських відомств. 

Китайська міжнародна виставка споживчих товарів - це міжнародний виставковий захід, що був 

започаткований Урядом КНР в рамках "Загального плану розбудови Хайнаньського порту 

вільної торгівлі" і покликаний стати пілотним проєктом з поступової лібералізації ввізних мит 

для імпортних споживчих товарів. 

 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1835465806621912  

________________________________________________________________________________ 

 

 

До України прибули ще півмільйона доз китайської вакцини CoronaVac 

09.05.2021|21:09|УНІАН 

Літак з вакцинами здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль" сьогодні ввечері. 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1835465806621912
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До України прибули ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. 

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на сторінці в Facebook. 

За його словами, літак з вакцинами здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль" сьогодні ввечері. 

Степанов нагадав, що Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн цієї вакцини, із яких 

1,215 млн вже отримала. 

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо 

- 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. 

- Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в 

Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним 

підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка 

отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX. 

- Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини 

AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї. 

- У п'ятницю, 7 травня, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний 

санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив на брифінгу, що відсутність декларації з сімейним 

лікарем не є підставою для відмови у проведенні щеплення від COVID-19. У разі відмови у 

щепленні через відсутність декларації Ляшко закликав українців телефонувати на гарячу лінію 

НСЗУ або до контакт-центру МОЗ. 

- Утім, попри оголошення влади деяких столичних районів про доступність запису в чергу 

на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих, виявилося, що громадянам можуть відмовити у 

шансі на отримання щеплення за відсутності підписаної декларації з лікарем. Так, кореспондент 

УНІАН зателефонував для запису на вакцинацію в Оболонському районі Києва, однак жінка, яка 

не побажала представитися, заявила телефоном, що це неможливо, адже спочатку треба 

укласти декларацію з лікарем. 

 

Джерело: https://www.unian.ua/society/do-ukrajini-pribuli-shche-pivmilyona-doz-kitayskoji-

vakcini-coronavac-novini-ukrajini-11414629.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.unian.ua/society/do-ukrajini-pribuli-shche-pivmilyona-doz-kitayskoji-vakcini-coronavac-novini-ukrajini-11414629.html
https://www.unian.ua/society/do-ukrajini-pribuli-shche-pivmilyona-doz-kitayskoji-vakcini-coronavac-novini-ukrajini-11414629.html
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Українські дипломати 7 травня ц.р. відвідали Китайську міжнародну виставку споживчих 

товарів 

11.05.2021|06:48|Посольство України в Китаї 

У рамках візиту делегації Посольства до м.Хайкоу українські дипломати 7 травня ц.р. 

відвідали Китайську міжнародну виставку споживчих товарів (Expo Hainan). Українські 

дипломати також взяли участь у Міжнародній конференції інновацій у сфері споживчих 

товарів, роздрібної торгівлі у сфері безмитної торгівлі та туризму. 

 

У рамках вищезазначених заходів, представники Посольства вивчили потенціал Expo Hainan для 

відкриття ринку споживчих товарів та галузі безмитної торгівлі пров.Хайнань для українських 

експортерів. 

Делегація Посольства провела ряд важливих зустрічей з керівництвом Хайнаньського та 

Хубейського представництв Китайської ради з просування міжнародної торгівлі, в ході яких були 

обговорені перспективи поглиблення співпраці між українськими експортерами та 

китайськими підприємствами з цих провінцій. 

 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1838445939657232  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Кулеба розповів, як Україна має поводитись в умовах глобального протистояння США і Китаю 

11.05.2021|13:04|Укрінформ 

Україна в умовах нинішнього глобального протистояння між США та Китаєм має 

мінімізувати для себе пов’язані з цим ризики і отримати максимальні вигоди. 

 

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у виступі на форумі «Україна 30. 

Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу. 

«Пріоритети наші традиційні, вони прописані в Конституції. Це дійсно насамперед рух до 

членства в ЄС та НАТО. Але це також пошук місця України й, будемо відверті, отримання вигод 

та мінімізація ризиків від того глобального протистояння, яке розгорнулося у світі між США та 

Китаєм. Я вважаю, що це дві найбільші потуги, які будуть змагатися у світі у найближче 

десятиліття», - сказав Кулеба. 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1838445939657232
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Він спрогнозував, що інші, великі за розміром країни, такі як Росія, виступатимуть в ролі «трошки 

меншого партнера» Китаю, а хтось буде виступати партнером США. 

«Це абсолютно нормальна зрозуміла модель, у якій треба існувати і в якій наша держава 

повинна, знову наголошую, мінімізувати ризики для себе і отримувати максимальні вигоди», - 

підкреслив очільник МЗС. 

Як повідомляв Укрінформ, Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни» присвячений 

обговоренню стратегії захисту і оборони держави. Зокрема, на ньому обговорюються питання, 

якими є і повинні стати Українська армія, Національна гвардія, Служба безпеки, Національна 

поліція, Державна прикордонна служба, що зроблено у сфері інформаційної безпеки, розвитку 

оборонно-промислового комплексу, які реформи Україна буде проводити та до яких кроків 

вдаватиметься заради членства в НАТО. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243130-kuleba-rozpoviv-ak-ukraina-mae-

povoditis-v-umovah-globalnogo-protistoanna-ssa-i-kitau.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Між Радою експортерів та інвесторів при МЗС України  та Китайською Радою з просування 

міжнародної торгівлі (CCPIT) провінції Хайнань підписано Меморандум про взаєморозуміння. 

12.05.2021|10:49| Посольство України в Китаї 

8 травня 2021 р. між Рада експортерів та інвесторів при МЗС України  та Китайською Радою 

з просування міжнародної торгівлі (CCPIT) провінції Хайнань підписано Меморандум про 

взаєморозуміння. 

 

Підписи під Меморандумом поставили Тимчасовий повірений у справах України в КНР Жанна 

Лещинська та Голова Хайнаньського представництва CCPIT Лі Чжицзе. 

Меморандум підписаний з метою сприяння українським підприємцям у встановленні прямих 

контактів з бізнес-колами провінції Хайнань Китайської Народної Республіки і має особливе 

значення в контексті розбудови Хайнаньського порту вільної торгівлі, що зокрема 

створюватиме нові можливості для українського експорту в КНР.  

Серед іншого, сторони домовились про поширення інформації, яка може сприяти активізації 

двосторонньої торгівлі та бізнес контактів, підтримку візитів та зустрічей між підприємствами 

сторін тощо. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243130-kuleba-rozpoviv-ak-ukraina-mae-povoditis-v-umovah-globalnogo-protistoanna-ssa-i-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3243130-kuleba-rozpoviv-ak-ukraina-mae-povoditis-v-umovah-globalnogo-protistoanna-ssa-i-kitau.html
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CCPIT – це китайська установа з просування міжнародної торгівлі та інвестицій, заснована у 1952 

р. і має представництва в усіх провінціях КНР.  Головними цілями діяльності організації є 

розвиток двосторонньої торгівлі та інвестицій з іноземними країнами, допомога китайським 

компаніям у виході на іноземні ринки, встановлення партнерських відносин з організаціями з 

просування торгівлі та інвестицій з інших країн тощо. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1839282242906935  

________________________________________________________________________________ 

 

 

На якірній стоянці порту Чорноморськ йде вантаження днопоглиблювального флоту 

китайської компанії CHEC 

12.05.2021|18:05|ЦТС 

На борту великовагового судна Zhen Hua 33 знаходиться вже 4 одиниці днопоглиблювальної 

техніки. 

 

У порту Чорноморськ судно Zhen Hua 33 продовжує приймати на борт днопоглиблювальний 

флот китайської компанії China Harbour Engineering Сompany Ltd. (CHEC). 

Про це пише ЦТС з посиланням на Ukrainian Shipping Magazine. 

За даними компанії Stark Shipping, на даний момент на борту великовагового судна Zhen Hua 33 

знаходиться 4 одиниці днопоглиблювальної техніки. 

"На даному етапі йде вантаження судна. На борту Zhen Hua 33 вже знаходиться 4 одиниці. 

Процес вантаження доводилося припиняти через погодні умови. Після закінчення вантажних 

операцій необхідно ще від 3 до 5 днів для надійного кріплення вантажу (флоту) на борту ліхтера, 

потім - всі відхідні формальності і судно може йти в рейс", - повідомив судновий агент ТОВ 

"Старк Шиппінг" Дмитро Готка. 

Відзначається, що судно-важкоатлет Zhen Hua 33 прибуло на якірну стоянку в порт Чорноморськ 

4 травня. 

Zhen Hua 33 має прийняти на борт весь днопоглиблювальний флот компанії China Harbour 

Engineering Сompany Ltd. (CHEC), яка проводила днопоглиблювальні роботи в портах 

Чорноморськ і Південний. 

Також повідомляється, що всі операції проводяться на якірній стоянці без заходу в порт. 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1839282242906935
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Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2021/05/12/na_yakornoy_stoyanke_porta_chernomorsk_idet_pogruzka_

dnouglubitelnogo_flota_kitayskoy_kompanii_chec_foto_64759  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 «Що очікує Україну в Китаї» - Владислава Магалецька 

17.05.2021|08:11|Економічна правда 

Експорт товарів до Китаю росте швидкими темпами. Які перспективи цього ринку для 

України? 

 

У Китаї кажуть: "Той хто йде швидше, першим досягає цілі". 

Ще десять років тому частка Китаю в загальному експорті української продукції становила 3%, а 

частка імпорту – 7,6%. 

У 2020 році ці цифри здаються незрівнянно малими. 14,5% від усіх експортованих з України 

товарів припало на Китай. Частка імпорту – 15,4%. 

У 2021 році позитивний тренд продовжився. За перші два місяці українські експортери 

відправили в Китай товарів більш ніж на 1 млрд дол. При цьому ріст становив 44%! Це стало 

можливим завдяки наполегливій праці Києва та Пекіна на шляху до поглиблення 

взаємовигідного співробітництва. 

Ріст українських поставок до Піднебесної відбувся в основному завдяки значному збільшенню 

експорту української аграрної продукції. Китай став беззаперечним лідером з імпорту 

кукурудзи, шроту соняшника, ячменю, ріпакової олії, м'яса великої рогатої худоби, молочної 

сироватки. 

Піднебесна також купувала великі об'єми соняшникової та соєвої олії. Лише експорт кукурудзи 

та соняшникової олії приніс українським експортерам 2,37 млрд дол. Це на 30% більше 

загального експорту до Китаю п'ять років тому. 

Такі приголомшливі результати стали можливими завдяки кропіткій праці, яка вилилася в 

конкретний позитивний результат. Якщо говорити про експорт продукції рослинництва, то тут 

вдалося досягти найкращих результатів. 

Право на експорт ячменю має 51 виробник, сої – 52, кукурудзи – 273. Десять компаній отримали 

право поставляти заморожену лохину та чорницю. 

https://cfts.org.ua/news/2021/05/12/na_yakornoy_stoyanke_porta_chernomorsk_idet_pogruzka_dnouglubitelnogo_flota_kitayskoy_kompanii_chec_foto_64759
https://cfts.org.ua/news/2021/05/12/na_yakornoy_stoyanke_porta_chernomorsk_idet_pogruzka_dnouglubitelnogo_flota_kitayskoy_kompanii_chec_foto_64759
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Продукція тваринництва теж користується попитом. Право на експорт замороженої яловичини 

мають три підприємства, молочних продуктів – 35. 

Наразі триває процедура акредитації українських підприємств для експорту до КНР меду. 

Сподіваємося на вирішення цього питання найближчим часом. 

Крім того, Держпродспоживслужба активно працює над відкриттям китайських ринків м'яса 

птиці, борошна, риби і рибних продуктів, яєць та яєчних продуктів, пшениці, ріпаку, сорго, 

соєвого шроту, яблук, лохини, гороху, квасолі, черешні, кормів для домашніх тварин, 

комбікормів для тварин, птиці, солоду. 

Ця робота перебуває на різних стадіях, але я переконана, що нам вдасться і надалі 

поглиблювати співпрацю, досягати результатів і ставити нові цілі. 

Китайський ринок цікавий для українських виробників майже у будь-якому секторі експорту 

аграрної продукції. Однак для розширення поставок потрібні не лише прямі дії компетентних 

органів із скасування обмежень та отримання дозволів, а й розширення логістичних 

можливостей і взаємні інвестиції. 

Тут Україна та Китай лише на початку розвитку взаємовідносин. Утім, великий філософ Лао-Цзи 

писав: "Шлях у тисячу літ починається з першого кроку". 

Головний капітал для будь-яких дружніх та партнерських взаємовідносин – це, звичайно, 

довіра. Без цього неможлива будь-яка співпраця. Спілкуючись з представниками бізнесу, я 

завжди наголошую, що недостатньо вийти на новий ринок, потрібно тримати високу планку 

якості продукції, що експортується. 

Тільки так можна досягти гарних результатів, тому ми обговорюємо з китайською стороною 

вимоги щодо нашого зерна – кукурудзи та ячменю. 

Для взаємовідносин України та Китаю важливо дотримуватися принципів взаємоповаги та 

передбачуваності. У кожних стосунках завжди є різні періоди. 

Головне, як говориться в китайській мудрості, – зберігати в полі зору спільну ціль при вирішенні 

повсякденних завдань. Ціль же і для Китаю, і для України одна: нарощування рівня співпраці на 

взаємовигідній основі. 

Переконана, що так і станеться. 

 

Джерело: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/05/17/673842/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.epravda.com.ua/columns/2021/05/17/673842/
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Китай і Україна провели форум для обговорення шляхів нарощування двосторонньої торгівлі 

агропродукцією 

19.05.2021|17:13|Сіньхуа.Новини 

Київ, 19 травня (Сіньхуа) - У вівторок відбувся міжнародний онлайн-форум «Китай-Україна: 

Майбутнє торгівлі. Бобові. Зернові. Олійні». Його учасники обговорили шляхи подальшого 

розвитку взаємовигідної торгівлі агропродукцією між двома країнами. 

 

У форумі взяли участь посол КНР в Україні Фань Сяньжун, заступник міністра розвитку 

економіки, торгівлі і сільського господарства і торговий представник України Тарас Качка, а 

також представники агрокомпаній двох країн. 

Фань Сяньжун у вітальному слові нагадав, що в останні роки китайсько-український товарообіг 

постійно зростає, при цьому важливу роль в двосторонній торгівлі відіграють сільгосптовари. 

Китайський дипломат висловив упевненість в тому, що в найближчому майбутньому торгівля 

сільгосптоварами між Китаєм і Україною вступить на нову, ще більш активну фазу свого 

розвитку. Він також заявив, що поряд з розширенням торгівлі країни можуть налагодити 

співпрацю в сфері вирощування сільгоспкультур і переробки агропродукції. 

Т. Качка в своєму виступі привітав усіх учасників форуму, вказавши на важливість таких заходів 

для нарощування товарообігу між Україною та Китаєм. Він заявив, що в даний час багато 

українських компаній поставляють сільгосптовари на китайський ринок. Країни мають великий 

потенціал для подальшого збільшення обсягів торгівлі, у тому числі за рахунок розширення 

асортименту української агропродукції, що експортується в Китай. 

Даний захід було організовано Китайської торгової палатою з імпорту та експорту продуктів 

харчування, місцевих продуктів і продукції тваринництва і Співтовариством виробників і 

споживачів бобових України. 

Джерело: http://russian.news.cn/2021-05/19/c_139956223.htm  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай подвоїв закупівлю української кукурудзи 

19.05.2021|17:35| AgroPortal 

Україна з початку 2020/21 МР експортувала майже 18,5 млн т кукурудзи, що на 25% менше 

в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

 

http://russian.news.cn/2021-05/19/c_139956223.htm
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Квітневий експорт був на рівні відвантажень березня (+1%) і на 15% нижче від квітня 2019/20 

МР, інформують аналітики «УкрАгроКонсалт». 

«Китай залишається основним споживачем української кукурудзи, ЄС же з кожним місяцем 

скорочує обсяги закупівель, що призвело до падіння їх частки в українському експорті до 30% 

(місяць тому було 32%)», - відзначають фахівці. 

Іран другий місяць поспіль демонструє активні темпи закупівель, що вивело цю країну на 

четверте місце в списку ТОП-імпортерів кукурудзи з України. 

Станом на кінець квітня, Китай є єдиним імпортером, який наростив обсяги закупівель 

української кукурудзи в порівнянні з минулим сезоном (в 2 рази), інші покупці, навпаки, 

скоротили імпорт - ЄС, Єгипет, Іран, Туреччина, Ізраїль, Алжир, Туніс і Лівія. 

 

Джерело: https://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/kitai-udvoil-zakupku-ukrainskoi-kukuruzy/   

________________________________________________________________________________ 

 

 

Імпорт українського продовольства до Китаю може зрости в кілька разів - експерти 

19.05.2021|18:04|Укрінформ 

Потреби Китаю в імпорті продовольчих товарів найближчим часом збільшаться в кілька 

разів, чим мають скористатися українські виробники та експортери. 

 

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час онлайн-практикуму “Ринок продовольства 

КНР. Нові унікальні інструменти та можливості роботи з Китаєм у 2021 році для українських 

експортерів та імпортерів. Практичні кейси та поради”, проведеного Торгово-промисловою 

палатою України, розповів президент “Товариства українсько-китайської дружби” Олег Ситник. 

За його словами, такі розрахунки ґрунтуються не лише на демографічних прогнозах, а й 

пов’язані зі стрімким підвищенням рівня доходів китайських домогосподарств. Дедалі більше 

жителів Піднебесної можуть дозволити собі якісні європейські харчі. 

“Українські товари, які вже представлені на китайському ринку, знайшли позитивний відгук у 

споживача. Приміром, практично кожна китайська домогосподарка знає, що таке українська 

олія. Це вже тамтешній топ і гарантія якості. Те ж стосується й багатьох інших товарів, якими ми 

намагаємося по-можливості наповнити величезний китайський ринок”, - розповів Ситник. 

https://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/kitai-udvoil-zakupku-ukrainskoi-kukuruzy/
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За його словами, це дуже вигідно для нашого бізнесу, адже ціни якісного українського 

продовольства в КНР стабільно високі, оскільки йдеться про екологічно чисті складові й дуже 

добрі, на думку китайців, смакові якості. Тому наш якісний добре упакований товар викликає 

дедалі більший інтерес у середньостатистичного китайського споживача. 

Олег Ситник також нагадав, що КНР - світовий лідер за споживанням продуктів харчування й 

напоїв. І до 2024 року рівень споживання харчів у країні, за прогнозами, зросте на 24%. 

Драйверами такого зростання експерт називає зростання економіки КНР та рівня добробуту 

громадян. 

“Дедалі більше китайських родин можуть дозволити собі якісні європейські продукти, надто, 

якщо ті адаптовані до особливостей преміум-сегменту місцевого ринку. Також важливим 

фактором зростання ринку є демографічне питання. І ще й те, що внаслідок внутрішніх 

міграційних процесів швидко зростає кількість міського населення Китаю. А це - вищі доходи й 

відсутність харчів, вироблених у власному господарстві. Що теж сприяє росту купівельної 

спроможності й попиту на продовольчі товари”, - зазначив Ситник. 

За оцінками фахівців, наші продукти й напої особливо популярні поміж китайців молодого й 

середнього віку. Великий сегмент споживачів — діти. Їм, приміром, дуже подобаються 

українські батончики, кекси, бісквіти. 

“Адже вони — красиві, яскраві й головне — дуже смачні. Єдине, що наші кекси та печиво надто 

солодкі. Тому навіть довелося доопрацьовувати технології на деяких підприємствах, щоб 

знизити вміст цукру в продукції. Бо те, що смакує українським дітям, для їхніх китайських 

ровесників — засолодке”, - пояснив Олег Ситник. 

За даними Посольства України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за 

сумісництвом), за товарообігом Китай посідає перше місце серед усіх торговельних партнерів 

України. Згідно із даними Держстату, у 2020 році двосторонній товарообіг досяг $15,4 млрд. При 

цьому експорт товарів з України до КНР - $7,1 млрд (+98% порівняно з 2019 роком), імпорт 

китайських товарів в Україну - $8,3 млрд (-9,8%). Негативне сальдо нашої зовнішньої торгівлі - -

$1,2 млрд. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3248709-import-ukrainskogo-prodovolstva-

do-kitau-moze-zrosti-v-kilka-raziv-eksperti.html  

________________________________________________________________________________ 
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Голова Черкаської обласної адміністрації  та мер міста Черкаси підтримали проект будівництва 

в Черкасах центру сортування, переробки, утилізації побутових відходів за участі китайської 

компанії   

20.05.2021|09:20| Китайська Торгова Асоціація 

18-го травня 2021 року, у Черкаській ОДА відбулася робоча зустріч делегації у складі 

Виконавчого директора Китайської Торгової Асоціації (КТА) Осипенко Руслана, представників 

китайської компанії-члена КТА «Gezhoba Group» та компанії ТОВ «Екоцентр МБО-Т» з 

губернатором Черкаської області Скічко Олександром Олександровичем та адміністрацією 

міста Черкаси. 

 

В урочистій атмосфері було підписано Меморандум про партнерство та співробітництво між 

Черкаською ОДА та черкаською компанією ТОВ «Екоцентр МБО-Т», а також  китайська компанія 

«Gezhoba Group» та ТОВ «Екоцентр МБО-Т» підписали рамкову угоду з будівництва 

сміттєпереробного заводу, а Виконавчий директор КТА Осипенко Руслан запропонував Голові 

Черкаської ОДА та мерії міста підписати меморандуми про співпрацю з Китайською Торговою 

Асоціацією, що відкриє можливість для інвестицій в Черкаську область не тільки компанії 

«Gezhouba Group», а й  інших компаній-членів КТА. 

 

Джерело: https://www.facebook.com/CCA.Ukraine/posts/2901291743477438  

________________________________________________________________________________ 

 

 

"Укрпошта" і китайська Cainiao впровадили трекінг для відправлень вартістю до $ 2 

20.05.2021|13:08| interfax.com.ua 

АТ "Укрпошта" і один з найбільших світових логістичних операторів Cainiao (Китай, входить 

до групи Alibaba) оптимізували IT-інфраструктуру і переводять відправлення без трекінгу на 

AliExpress в контрольований формат, відзначається в повідомленні на сайті українського 

державного поштового оператора в четвер. 

 

Завдяки цьому рішенню клієнти Укрпошти отримують можливість відстежувати статус всіх, в 

тому числі недорогих товарів, без додаткового підвищення ціни. 

Всі замовлення мають трекінговий номер в форматі SK123456789LV і відслідковуються на 

всьому шляху, починаючи від Китаю і закінчуючи Україною; про надходження замовлення в 

https://www.facebook.com/CCA.Ukraine/posts/2901291743477438


 

57 

 

      

відділення клієнт буде проінформований SMS або Viber повідомленням. Термін доставки з 

моменту замовлення до отримання в Україні - 14-20 днів. 

"Важливо відзначити, що в більшості випадків для клієнта доставка Cainiao Super Economy 

безкоштовна, але при цьому він отримує швидкі терміни доставки, можливість трекінгу на всіх 

етапах і інформування про прибуття посилки в відділення. Ми хочемо, щоб українські покупці 

вибирали" Укрпошту "для доставки замовлень з Китаю, і в подальшому будемо працювати над 

поліпшенням сервісу ", - прокоментувала директор департаменту міжнародних операцій" 

Укрпошти "Юлія Павленко. 

Раніше для пересилки товарів вартістю до $ 2 використовувався найекономніший спосіб - 

відправка без трекінгу і SMS. 

Тепер замість простих листів "Укрпошта" буде використовувати відправлення з трекингом, що 

означає, що всі відправлення при виборі доставки Cainiao Super Economy з безкоштовною 

доставкою будуть відслідковуватися в особистому кабінеті і додатки AliExpress і на сайті 

"Укрпошти". 

"Україна стала однією з перших країн для AliExpress, в якій запущена послуга надання статусів 

відстеження недорогих покупок. За даними аналітиків Cainiao, завдяки впровадженню 

відстеження посилок, кількість недоставлених замовлень знижується більш ніж в два рази", - 

наголошується в повідомленні. 

Укрпошта також обслуговує такі канали доставки з AliExpress, як AliExpress Saver Shipping, Cainiao 

Super Economy, Singapore post, ePacket, China Post. Доставка замовлень з AliExpress 

здійснюється чартерними рейсами двічі в тиждень. 

Терміни доставки посилок з Китаю становлять всього 14-20 днів. 

 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/economic/745197.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

В Україні планують додатковий контроль якості зерна, що експортується в Китай 

21.05.2021|14:25| ukrinform.ua 

Українська зернова асоціація і Державна служба України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів ухвалили 21 травня Меморандум про узгодженість дій при 

експорті зерна до Китайської Народної Республіки. 

 

https://interfax.com.ua/news/economic/745197.html
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Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба УЗА. 

УЗА та Держпродспоживслужба у межах Меморандуму домовилися рекомендувати бізнесу 

додаткові заходи контролю відповідності фітосанітарного стану зерна, в тому числі контролю 

якості та безпечності, для експорту до Китаю. 

Зокрема, рекомендувати суб’єктам господарювання здійснювати додаткові відбори проб зерна 

з автотранспорту та додаткові заходи контролю в місцях зберігання, зерно з яких планується 

експортувати в КНР. 

Суб’єктам господарювання буде також рекомендовано запровадити додаткові заходи 

контролю щодо відповідності фітосанітарного стану зерна (в тому числі контролю якості та 

безпечності), яке буде експортоване до КНР, шляхом контролю середньодобових проб як 

візуально, так і з відбором зразків. 

"Рекомендувати зацікавленим суб’єктам господарювання аграрного ринку не допускати 

формування експортних партій зерна до КНР, що уражене, пошкоджене чи засмічене 

шкідливими організмами, які заборонені відповідними Протоколами для ввезення до КНР", - 

зазначається у документі. 

Сторони домовилися сприяти ефективному обміну інформацією та офіційними документами, 

що підтверджують виявлення зерна ураженого, пошкодженого чи засміченого шкідливими 

організмами, які заборонені відповідними Протоколами для ввезення до КНР. 

Президент УЗА Микола Горбачьов зазначив, що спільні ініціативи з Держпродспоживслужбою 

покликані сприяти збереженню позицій українського зерна на китайському ринку. 

«Китай за останні роки став одним з головних покупців українського зерна. На нашу думку вкрай 

важливо спільно реагувати на виклики на світовому ринку та спільними зусиллями підвищувати 

якість та безпечність українського зерна для покращення його конкурентоздатності та 

затребуваності в наших торговельних партнерів», - зазначив Горбачьов. 

Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька переконана, що разом з УЗА вдасться 

суттєво зменшити кількість нотифікацій та вирішити проблемні питання виробників, з якими 

вони зіштовхуються при експорті. 

У поточному сезоні Китай вже імпортував 11,9 млн т або 29% із загального обсягу українського 

експорту 41 млн т зернових. З цього обсягу близько 9 млн т припадає на кукурудзу, 2,86 млн т – 

на ячмінь. Україна також експортувала в поточному сезоні до Китаю понад 1,8 млн т 

соняшникового шроту (49% від загального обсягу експорту) та понад 1 млн т соняшникової олії 

(близько 24% від загального обсягу експорту). 
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Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3250146-v-ukraini-planuut-dodatkovij-

kontrol-akosti-zerna-so-eksportuetsa-v-kitaj.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Миколаївський університет кораблебудування відкрив у Китаї коледж морської інженерії  

25.05.2021|16:37| ukrinform.ua 

Миколаївський Національний університет кораблебудування (НУК) спільно з Океанічним 

Університетом Цзянсу відкрили в Китаї коледж морської інженерії. 

 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА . 

«НУК імені адмірала Макарова спільно з Океанічним Університетом Цзянсу відкрили в 

Китайській Народній Республіці коледж морської інженерії імені С. О. Макарова. Генеральна 

освітня ліцензія Міністерства освіти Китайської Народної Республіки видана 17 травня 2021 року 

і є дійсною до кінця 2030 року», - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що у коледжі морської інженерії надаватимуть освітні послуги за двома 

спеціальностями: «Суднобудування» і «Робототехніка». 

Ліцензований обсяг учнів складає 1 080 осіб. У 2021 році буде здійснено набір студентів на 

перший курс. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3252437-mikolaivskij-universitet-

korablebuduvanna-vidkriv-u-kitai-koledz-morskoi-inzenerii.html  

 ________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай продовжить збільшувати попит на українську кукурудзу в 2021/22 МР – прогноз 

27.05.2021|12:00| latifundist.com 

У  Китай з України з початку сезону і по квітень було експортовано понад 10 млн т ячменю і 

кукурудзи сумарно, що на 59% більше, ніж за весь минулий сезон. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3250146-v-ukraini-planuut-dodatkovij-kontrol-akosti-zerna-so-eksportuetsa-v-kitaj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3250146-v-ukraini-planuut-dodatkovij-kontrol-akosti-zerna-so-eksportuetsa-v-kitaj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3252437-mikolaivskij-universitet-korablebuduvanna-vidkriv-u-kitai-koledz-morskoi-inzenerii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3252437-mikolaivskij-universitet-korablebuduvanna-vidkriv-u-kitai-koledz-morskoi-inzenerii.html
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Про це повідомляють аналітики «УкрАгроКонсалт» . 

Згідно з повідомленням, не тільки Україна нарощує експорт кормових культур до Китаю. 

«З 2020 р після вступу в силу торгового угоди між США і Китаєм (US-China Phase 1 trade deal), 

відвантаження американської кукурудзи в напрямку Китаю різко виросли. За підсумками 

календарного року частка США зросла до 38%, а за І квартал 2021 року - до 52% », - 

прокоментували аналітики. 

Відзначається, що в міру наближення 2021/22 сезону, зростає попит на зерно нового врожаю. 

Тільки з початку травня 2021 р Китай закупив понад 12 млн т американської кукурудзи врожаю 

2021/22 МР і, за оцінками ринку, ще близько 5 млн т - української. Такий ажіотаж, на думку 

експертів, викликав різке зростання форвардних цін і скорочення спреду між форвардними і 

спотовими цінами. 

За оцінками аналітиків, відновлення поголів'я свиней, а також робота з імпортозаміщення 

кукурудзи за рахунок зростання врожайності власного врожаю вимагає часу, тому в 2021/22 МГ 

слід очікувати продовження активного імпорту даної культури. 

Нагадаємо, що з початку 2020/21 МР станом на 24 травня експорт зернових з України досяг 

40,89 млн т . Експорт зернових в цьому сезоні на впав12,7 млн т або 24% нижче за результат за 

аналогічний період минулого маркетингового року (53,59 млн т). Експорт кукурудзи за цей 

період склав 20,42 млн т, що на 7,65 млн т або 27% менше показника за 2019/20 МР. 

 

Джерело: https://latifundist.com/novosti/55278-kitaj-prodolzhit-uvelichivat-spros-na-ukrainskuyu-

kukuruzu-v-202122-mg--prognoz  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна отримала ще півмільйона доз китайської вакцини від коронавірусу 

26.05.21|21:55| unian.ua 

Загалом за контрактом Україна має отримати майже два мільйони доз CoronaVac. 

 

До України сьогодні ввечері прибула нова партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac 

виробництва Sinovac Biotech. Її обсяг складає 500 тисяч доз. 

Про це ввечері в середу повідомила прес-служба МОЗ України. 

Наразі препарат відправлено на лабораторний контроль. 

https://latifundist.com/novosti/55278-kitaj-prodolzhit-uvelichivat-spros-na-ukrainskuyu-kukuruzu-v-202122-mg--prognoz
https://latifundist.com/novosti/55278-kitaj-prodolzhit-uvelichivat-spros-na-ukrainskuyu-kukuruzu-v-202122-mg--prognoz
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У МОЗ нагадали, що щеплення CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня. 

"Це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "вбитий" вірус. Організм 

реагує на нього та виробляє імунітет. Вакцина надійшла до України в однодозних флаконах. Для 

повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів. 

Температура зберігання +2 - +8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга", 

- йдеться у повідомленні. 

Раніше Україна отримала 1,2 мільйона доз CoronaVac з законтрактованих 1,9 мільйона. 

Також сьогодні в Україну було доставлено першу (117 тисяч доз) партію вакцини Comirnaty 

американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech, яка закуплена за кошти 

державного бюджету. Завтра очікується ще 50 тисяч. 

Таким чином, усього 167 тисяч доз буде доставлено до кінця тижня. 

Доставленою вакциною щеплюватимуть освітян, медиків, представників силових структур. 

 

Джерело: https://www.unian.ua/health/country/ukrajina-otrimala-shche-pivmilyona-doz-

kitayskoji-vakcini-vid-koronavirusu-novini-ukrajini-11433862.html  

________________________________________________________________________________ 

https://www.unian.ua/health/country/ukrajina-otrimala-shche-pivmilyona-doz-kitayskoji-vakcini-vid-koronavirusu-novini-ukrajini-11433862.html
https://www.unian.ua/health/country/ukrajina-otrimala-shche-pivmilyona-doz-kitayskoji-vakcini-vid-koronavirusu-novini-ukrajini-11433862.html
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КИТАЙ – США 
 

Товарообіг США і Китаю з початку року виріс на 60% 

07.05.2021|08:38|КАПІТАЛ 

Товарообіг Китаю і США за перші чотири місяці поточного року зріс в річному обчисленні на 

61,8%, до $ 221,65 млрд. За даними Головного митного управління КНР, китайський експорт 

до Сполучених Штатів збільшився на 60,8%, до $ 161,167 млрд. Імпорт американської 

продукції зріс на 64,7%, до $ 60,483 млрд. 

 

Тільки в квітні обсяг торгівлі між двома країнами склав $ 55,992 млрд. 

Згідно з опублікованими даними, у 2020 році обсяг торгівлі Китаю і США збільшився на 8,3%, до 

$  586,72 млрд. Позитивне сальдо Пекіна зросло на 7%, склавши $ 316,9 млрд. 

У четвер газета South China Morning Post з посиланням на джерела повідомила про те, що 

представники Пекіна і Вашингтона найближчим часом проведуть зустріч, на якій обговорять 

реалізацію першої фази торгової угоди між КНР і США. В останній раз дві найбільші економіки 

світу обговорювали першу фазу торгової угоди – дворічну угоду, підписану в січні 2020 року і 

набула чинності через місяць, - в серпні минулого року. Домовленості передбачали, що Китай 

збільшить імпорт з США не менше, ніж на $ 200 млрд протягом двох років в обмін на скасування 

Вашингтоном тарифів на експорт з КНР. 

Весь зовнішній товарообіг Китаю за перші чотири місяці 2021 року зріс на 38,2% в річному 

вираженні, до $ 1,79 трлн. 

Як випливає з даних, опублікованих на сайті відомства, експорт країни збільшився на 44%, до $ 

973,69  млрд. Імпорт зріс на 31,9%, до $ 815,79 млрд. 

Тільки в квітні обсяг зовнішньої торгівлі КНР склав $ 484,988 млрд. 

За підсумками 2020 року зовнішньоторговельний оборот Китаю виріс на 1,5%, до $ 4,64 трлн. 

 

Джерело: https://www.capital.ua/ru/news/155684-tovarooborot-ssha-i-kitaya-s-nachala-goda-

vyros-na-60   

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.capital.ua/ru/news/155684-tovarooborot-ssha-i-kitaya-s-nachala-goda-vyros-na-60
https://www.capital.ua/ru/news/155684-tovarooborot-ssha-i-kitaya-s-nachala-goda-vyros-na-60
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Китай перемагає США, слідуючи західній класичній економіці! 

20.05.2021| nationofchange.org 

Америка повинна визнати свої системні проблеми та здійснити структурні реформи, що 

обмежують фінансовий капіталізм та сприймають розумну промислову політику. 

 

Кожен раз, коли республіканці самовдоволено кажуть “КОМУНІСТИЧНИЙ Китай”, вони 

виграють окуляри у своїх виборців, але китайці сміються з цієї демагогії. Чому? Тому що 

економічна модель Китаю насправді базується на класичній західній економіці 19 століття. Якщо 

Америка цього не зрозуміє, вона буде продовжувати програвати Китаю.  

Сумніваетесь? Порівняйте зростання ВВП Китаю та США з 1992 по 2020 рік. Китай бив Америку 

щороку, часто з дивовижними перевагами.   

Пора вивчити все, що ви знаєте про капіталізм вільного ринку. Якщо футбольна команда виграє 

Суперкубок тридцять років поспіль, чи вивчали б інші команди стратегію чемпіона? 

Китай відмовився від комуністичної моделі сорок років тому. Сучасна економіка Китаю 

моделюється за системою Німеччини 19 століття, яку можна охарактеризувати як державний 

капіталізм або промисловий соціалізм. Ця гібридна економіка призвела до величезного 

процвітання та зробила Німеччину найбільшою європейською економікою за кілька десятиліть.  

Чому німецькі промисловці вимагали партнерства з урядом 

Необхідність - мати винаходу. Через своє неколоніалістське минуле Німеччина на початку XIX 

століття була змушена розробити нову економічну парадигму. Імперії Іспанії, Португалії, 

Нідерландів та Великобританії стали дуже заможними, дуже швидко, грабуючи золото та срібло 

- світові валюти тих часів - з Америки.  

Німеччина відставала від європейських сусідів на 400 років і була вразливою до вторгнення. 

Гірше того, молоді німці починали емігрувати до США, щоб шукати кращого життя. Німеччина 

опинилася в нестабільній ситуації. 

Німецькі промисловці були впевнені, що їм вдасться наздогнати технології та розвинути 

економіку, але робоча сила та сировина були надто дорогими. У той час як Великобританія 

могла використовувати рабство або подібну до рабства працю в Індії, Африці, Китаї тощо, 

німецькі корпорації, очевидно, не могли цього робити зі своїми співгромадянами. Німецькі 

еліти зрозуміли, що їм потрібен підхід цілого суспільства. Промисловці, банки та уряд зібралися 

разом і розробили нову стратегію.  

Державний капіталізм Німеччини або промисловий соціалізм 
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Рішенням Німеччини був індустріальний соціалізм або державний капіталізм. Ви також можете 

назвати це промисловим капіталізмом. Не має значення. У цій гібридній системі уряд взяв на 

себе частину тягаря капіталістів, що дозволило німецьким галузям зосередитись на основних 

компетенціях, виробляти конкурентоспроможні товари та збільшувати експорт.  

По-перше, уряд субсидував або брав у власність основні промислові потреби, такі як 

інфраструктура, гірничодобувна промисловість, транспорт, електроенергія, вода тощо. Не 

турбуючись про прибуток, уряд надавав ці послуги економічно ефективно. По-друге, ці 

державні послуги також знизили загальну вартість життя. Інші послуги, такі як безкоштовна 

державна освіта, допомагали не лише пересічній родині, а й корпораціям, які отримували 

вигоду від величезної, освіченої робочої сили. 

Ці «соціалістичні» програми були настільки успішними, що Німеччина стала першою країною у 

світі, яка запропонувала загальне охоплення здоров’ям у 1883 році! Це також сподобалось 

корпораціям, оскільки це звільнило їх від надання медичних послуг та дозволило зосередитись 

на інноваціях, продуктивності, прибутковості та частці ринку. Поки податки зростали, чистий 

прибуток виріс набагато більше - платити 50% податку на 100 доларів краще, ніж платити 10% 

податку на 20 доларів.  

Німецькі банки також прийняли симбіотичне партнерство з галузями. У Великобританії банки 

були стурбовані короткостроковими прибутками та великими дивідендами для акціонерів. 

Німецькі банки, навпаки, стали акціонерами компаній і сказали: “Не турбуйтеся про 

короткострокові прибутки. Зосередьтеся на виготовленні найкращих продуктів. І замість того, 

щоб приносити великі дивіденди, реінвестуйте свій прибуток у будівництво більшої кількості 

фабрик, працевлаштування більшої кількості людей та виробництво більшої кількості товарів ». 

Німецькі корпорації також утворили союзи - або "картелі", як їх тепер називають зневажливо, - 

що допомогло оптимізувати їх колективні зусилля.   

Це поєднання державного соціалізму та промислового капіталізму користувалося 

безпрецедентним успіхом. До 1900 р. Німеччина перевершила Великобританію як найбільша 

економіка Європи. 

Це було взаємовигідним для корпорацій, робітників та уряду. 

Успіх Німеччини призвів до власної економічної філософії, яка називалася " Історична школа 

економіки ", яка мала контекстний, прагматичний та менш ідеологічний характер.  

Комуністичний Китай слідує класичній західній економіці 

Яка іронія, що Китай тепер демонізований за те, що наслідує пропозиції великих західних умів! 

Китай надає безкоштовну школу, безкоштовний коледж, безкоштовне базове медичне 

обслуговування, доступний транспорт (і світового класу), транспорт, недорогі комунальні 

послуги, дешеву сировину тощо, що дозволяє китайським корпораціям стати плідними 
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виробниками та експортерами. Орієнтований на людину розвиток є наріжним каменем 

промислової соціалістичної політики.  

Розглянемо ці два зразкові випадки: Державні підприємства (ДП) у Китаї будують передову 

Інтернет-інфраструктуру та роблять її недорогою, що дозволяє процвітати компаніям, що 

продають смартфони, та компаніям електронної комерції. Очевидно, що простим людям також 

вигідні недорогі послуги Інтернету та мобільних телефонів - останні коштують близько 6 доларів 

на місяць. Результат? На частку Китаю припадає 70% світових базових станцій 5G та 

приголомшливі 80% користувачів мобільних телефонів 5G у світі. Китайський роздрібний ринок 

електронної комерції більший, ніж ринок США та Європи разом узятих. Подібним чином 

китайський уряд відіграє активну роль у будівництві зарядних станцій для електромобілів, що, 

у свою чергу, допомогло китайським компаніям, що виробляють електромобілі, швидко рости 

та охоплювати 40% частки світового ринку. У моїй новій книзі Китай, Китай, Чийна - найбільший 

зрив для американського століття. Я надаю незліченну статистику світового лідерства Китаю в 

галузі технологій, інфраструктури, наукових публікацій, патентів тощо. 

Більше того, як і німецькі банки XIX століття, китайські банки орієнтовані на зростання 

промисловості та інвестиції. Вони також забезпечують фінансування довгострокових 

інфраструктурних проектів. Не дивно, що Китай може за десять років побудувати 38 000 км 

швидкісної залізниці та виконати колосальні проекти для Ініціативи "Пояс і Дорога" у 130 

країнах. У США більшість банківських позик надаються під іпотечні кредити, що лише робить 

житло недоступним і роздуває спекулятивні бульбашки. 

Китайський «Зроблено в 2025 році» є гарним прикладом промислової політики. У той час як 

США зневажали це як несправедливі державні субсидії, що порушують правила СОТ, 

адміністрація Байдена оголосила новий план інфраструктури на 2 трильйони доларів. Розмова 

про лицемірство! Однак є велика різниця: у Китаї уряд встановлює відчутні цілі для корпорацій, 

які отримують субсидії - наприклад, «40% нових автомобілів має бути електричним до 2030 

року»; тоді як план Байдена, схоже, не вимагає такої відповідальності. 

Жодна економічна система не є досконалою. Тиск на китайських лідерів для досягнення цілей 

щодо ВВП заохочує проекти білих слонів. Поширені також відкати та хабарі для державних 

службовців. Однак Китай розгортає корупцію та наголошує на високоякісному зростанні.  

Хижацький капіталізм Америки 

Останні сорок років Америку захопив фінансовий капіталізм, який базується на приватизації та 

фінансизації. Економікою США керують Уолл-стріт та лічильники квасолі, які нічого не турбують 

про інвестиції, виробництво, зростання заробітної плати чи соціальний добробут. Пожежна 

економіка Америки - фінанси, страхування та нерухомість - та капіталізм казино генерують 

неефективність, надзвичайну нерівність та економічний цикл, що спалахує. У Китаї мільярдерів 
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та фінансових гуру тримають на жорсткому повідку, саме тому за сорок років у Китаю не було 

жодної рецесії чи фінансової кризи. 

Фінансовий капіталізм спотворює кожну галузь - охорону здоров’я, освіту, тюремну систему 

тощо - перетворюючи їх на хижі машини прибутку. Також приватизація військових - це те, чому 

ми маємо нескінченні війни та вічні вороги. Ганебно, що ми витрачаємо 18% ВВП на «охорону 

здоров’я» і створюємо боржників-випускників із випускників коледжів. У Китаї практично ніхто 

не закінчує навчання зі студентським боргом. А китайський уряд зумів надати безкоштовну 

базову медичну допомогу всім своїм 1,4 мільярдам людей. Коли Big Pharma спустилася на 

ринок Китаю, CPC (а не "CCP") домовилася про знижку 90% на основні, рятувальні препарати. 

Компанії S&P 500 у Сполучених Штатах витратили колосальні 5,3 трлн дол. США на викуп акцій 

між 2010 і 2019 роками, підштовхнувши фондовий ринок на 300%, що приносить користь лише 

ультрабагатим. Усі ці трильйони могли бути використані для збільшення витрат на НДДКР, 

впровадження нових технологій, найму / навчання мільйонів американців та істотного 

підвищення заробітної плати. 

Хедж-фонди та приватні інвестиційні фірми просто купують, грабують та вбивають багато 

американських корпорацій. Цю паразитичну поведінку прославляють як справедливу 

економіку. У більшості американських секторів існують віртуальні монополії та олігополії, 

оскільки вони вигідніші для фінансових контролерів та акціонерів. Однак, коли американські 

корпорації програють Китаю, лібертарійці біжать до тата, уряду США, і благають про санкції 

проти китайських фірм.  

З іншого боку, китайська модель культивує більше підприємництва, стійкості та конкуренції. 

Наприклад, хоча в США є одна компанія-виробник смартфонів (Apple), у Китаї - Xiaomi, Oppo, 

Huawei, Vivo, OnePlus, Tecno тощо. Хоча в США є одна домінуюча компанія з виробництва 

електромобілів (Tesla), у Китаю - BYD, NIO, XPeng, Вулінг і ще десятки. 

Висновок 

Коли Марко Поло відвідав Китай у 13 столітті, він був вражений паперовою валютою і намагався 

описати її італійцям додому. Китайці винайшли багато чудових речей, таких як компас, порох, 

папір, друкарський верстат, шовк, фарфор тощо, і освоїли вражаючі інфраструктурні проекти. 

Китайські кораблі були вдесятеро більшими від того, яким приплив Колумб. Незабаром 

китайські імператори стали зарозумілими, припустили, що їм нічого не можна навчитись у 

інших, і пропустили трансформаційну промислову революцію. Зараз Америка демонструє 

подібне гордість, привілеї та прихильне ставлення. Це небезпечний перелом в американській 

історії. Америка повинна визнати свої системні проблеми та здійснити структурні реформи, що 

обмежують фінансовий капіталізм та сприймають розумну промислову політику. Повинні бути 

конкретні цілі та непохитна відданість розширенню середнього класу, підвищенню заробітної 

плати для всіх, викоріненню бідності, сприянню розвитку дешевого суспільства та інвестуванню 
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у такі важливі сфери, як інфраструктура, освіта та дослідження. Якщо ні, США неминуче підуть 

шляхом Династії Цін у забуття. 

 

Джерело: https://www.nationofchange.org/2021/05/20/china-beats-usa-by-following-western-

classical-economics/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У США турбуються через розміщення в космосі китайської руки-маніпулятора  

23.05.2021|10:53| capital.ua 

Розгортання Китаєм роботизованої руки-маніпулятора, яка буде встановлена на основному 

модулі третьої за рахунком національної космічної орбітальної станції, викликало 

побоювання США. На думку Вашингтона, вона може бути використана у військових цілях, 

пише South China Morning Post. 

 

Кілька днів тому китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC) випустила 

анімаційний ролик, на якому була продемонстрована одна з її розробок. Це 10-метрова рука-

маніпулятор, здатна піднімати об'єкти вагою до 20 т і переміщатися за межами орбітальної 

станції. Вона складається з семи суглобів, оснащена кінцевими ефекторами і системою 

відеоспостереження. Її планують встановити на базовому модулі «Тяньхе». Передбачається, що 

Китай розгорне свою третю орбітальну станцію в 2022 році. 

Як зазначає газета, командувач Космічних силами США генерал Джеймс Дікінсон, виступаючи 

на слуханнях в конгресі, заявив, що ця розробка може стати загрозою для країни в космосі. 

Видання пише, що Китай вже запускав в космос апарати, які мали подібну технологію. Зокрема, 

в листопаді 2016 року КНР відправила на орбіту супутник «Шіцзянь-17», який був оснащений 

рукою-маніпулятором, призначеної для збору космічного сміття. За словами Дікінсона, 

потенційно китайський супутник, використовуючи роботизовану руку, здатний збивати 

американські космічні об'єкти. 

На думку генерала, в разі війни в космосі китайська розробка здатна атакувати американські 

супутники GPS, що привіт до виведення з ладу авіаносців, винищувачів п'ятого покоління, танків 

і ракетних систем, що працюють за допомогою GPS.У Вашингтонському аналітичному Центрі 

стратегічних і міжнародних досліджень заявили, що «Шіцзянь-17» за ці роки зробив ряд 

«незвичайних маневрів» і змінив своє становище по відношенню до інших супутників. 

https://www.nationofchange.org/2021/05/20/china-beats-usa-by-following-western-classical-economics/
https://www.nationofchange.org/2021/05/20/china-beats-usa-by-following-western-classical-economics/
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Військовий аналітик Ентоні Вонг Донг з Макао, в свою чергу, зауважив, що Національне 

агентство з аеронавтики і дослідженню космічних просторів (NASA) початок оснащувати свої 

космічні апарати роботизованим зброєю ще в 1990-х роках. За його словами, цілком зрозуміло, 

чому США висловили стурбованість у зв'язку з китайською розробкою. «Ключове питання 

полягає в тому, коли вона буде використана китайцями і яка її реальна мета», - сказав він. 

 

Джерело: https://www.capital.ua/ru/news/156302-v-ssha-bespokoyatsya-iz-za-razmescheniya-v-

kosmose-kitayskoy-ruki-manipulyatora#ixzz6wRD2a2dk  

________________________________________________________________________________ 

 

 

США і Китай підтримують відмову від патентного захисту вакцин проти COVID-19, - ЗМІ 

24.05.2021|11:58|  ukranews.com 

США і Китай підтримують відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини від 

коронавируса нового типу (COVID-19). Про це повідомила радіостанція Voice of America 

Chinese, на інформацію якої посилається Державне агентство новин КНР Сіньхуа. 

 

На початку травня адміністрація США погодилася підтримати відступ від норм захисту прав 

інтелектуальної власності щодо вакцин від COVID-19 у Світовій організації торгівлі. 

Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні в понеділок заявив, 

що Китай розуміє і підтримує заклик країн, що розвиваються відмовитися від прав 

інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19. 

У повідомленні говориться, що міжнародна неурядова організація Medecins Sans Frontieres 

закликала тих, хто виступає проти відмови від патентного захисту, віддати пріоритет порятунку 

людських життів. 

 

Джерело: https://ukranews.com/news/776993-ssha-i-kitaj-podderzhivayut-otkaz-ot-patentnoj-

zashhity-vaktsin-protiv-covid-19-smi  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.capital.ua/ru/news/156302-v-ssha-bespokoyatsya-iz-za-razmescheniya-v-kosmose-kitayskoy-ruki-manipulyatora#ixzz6wRD2a2dk
https://www.capital.ua/ru/news/156302-v-ssha-bespokoyatsya-iz-za-razmescheniya-v-kosmose-kitayskoy-ruki-manipulyatora#ixzz6wRD2a2dk
https://ukranews.com/news/776993-ssha-i-kitaj-podderzhivayut-otkaz-ot-patentnoj-zashhity-vaktsin-protiv-covid-19-smi
https://ukranews.com/news/776993-ssha-i-kitaj-podderzhivayut-otkaz-ot-patentnoj-zashhity-vaktsin-protiv-covid-19-smi
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Байден: Розвідувальна спільнота розділилася на походження Covid-19 

26.05.2021|13:44|politico.com 

Президент заявив, що американське розвідувальне співтовариство "подвоїть" зусилля, щоб 

розкрити початок пандемії. 

 

Президент Джо Байден заявив у середу, що американська розвідувальна спільнота розділена 

між двома теоріями виникнення пандемії Covid-19. 

У своїй заяві в середу Байден, зокрема, не детально виклав дві теорії, між якими розколото 

розвідувальне співтовариство. У заяві президента зазначається, що він наказав переглянути 

передумови виникнення пандемії, "включно з тим, чи сталася вона внаслідок контакту людини 

із зараженою твариною або внаслідок лабораторної аварії", але не зазначила, чи є один із цих 

двох сценаріїв серед розглянутих варіантів бути "ймовірними сценаріями" з боку 

розвідувального співтовариства. 

Байден сказав, що два елементи розвідувального співтовариства схиляються до одного 

сценарію, тоді як інший елемент співтовариства схиляється до іншого, "кожен із низькою або 

помірною впевненістю". Інша частина розвідувального співтовариства, яке, за словами 

Байдена, складає більшість, "не вважає, що є достатня кількість інформації, щоб оцінити, що 

одна з них є більш імовірною, ніж інша". 

Президент заявив, що наказав розвідувальному співтовариству "подвоїти" зусилля з вивчення 

ситуації, щоб "наблизити нас до остаточного висновку", і повідомити про це за 90 днів. Це 

розслідування включатиме "конкретні питання" щодо Китаю, країни, де, як вважають, походить 

коронавірус, який спричиняє Covid-19, сказав Байден. 

Президент додав, що США та їх партнери підштовхнуть Китай до участі у "повному, прозорому, 

заснованому на фактах міжнародному розслідуванні та забезпеченні доступу до всіх 

відповідних даних та доказів". 

"Дізнавшись про початок цієї пандемії, ми допоможемо зрозуміти, як підготуватися до 

наступної та наступної пандемії", - заявила Карін Жан-П'єр, головний заступник прес-секретаря 

Білого дому на прес-брифінгу в середу. 

Жан-П'єр заявив, що адміністрація Байдена є і докладає зусиль щодо "урядових зусиль" щодо 

ситуації. Вона неодноразово відмовлялася сказати, чи загрожуватимуть Китаю штрафи, якщо він 

не буде співпрацювати з розслідуваннями і які елементи розвідувального співтовариства 

схиляються до тієї чи іншої пандемії. 

"Ми підемо на 90-денне розслідування і подивимося, куди це нас веде", - сказав Жан-П'єр. 

"Після 90 днів нам буде більше поділитися". 
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Раніше високопосадовці національної безпеки Байдена заявляли POLITICO, що не оголошували 

офіційного розслідування, оскільки Китай навряд чи опублікує лабораторні записи, які могли б 

допомогти розслідуванню. 

Багато вчених стверджують, що найбільш вірогідним сценарієм є те, що вірус "пролився" від 

невідомої тварини - ймовірно, кажана - на людей. Але вони не можуть виключити можливість 

витоку лабораторії на основі наявних доказів, враховуючи небажання Китаю ділитися даними, 

пов'язаними з першими днями пандемії. 

Докази, зібрані адміністрацією Трампа, включаючи повідомлення про те, що троє вчених з 

Інституту вірусології Уханя були госпіталізовані із симптомами, схожими на Ковіда в листопаді 

2019 року, є в кращому випадку побічними. 

Раніше високопосадовці Байдена заявляли, що розслідування походження пандемії має вести 

незалежна міжнародна група, така як Всесвітня організація охорони здоров'я. У березні ВООЗ 

опублікувала звіт, в якому назвала витік лабораторії "надзвичайно малоймовірним" після 

розслідування, щодо якого Китай не передавав ключові лабораторні дані та записи. 

Жан-П'єр заявив у середу, що Китай не був достатньо прозорим серед досліджень щодо 

походження пандемії, але заперечив, що час оголошення Байдена був пов'язаний із звітом Wall 

Street Journal. 

"Це те, над чим президент працював якийсь час", - сказав Жан-П'єр. 

Згідно з його заявою, Байден отримав звіт розвідувальної спільноти на початку цього місяця, 

але Жан-П'єр заявив, що через секретну інформацію знадобилося "деякий час", щоб 

опублікувати її. 

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань, в США від Covid-19 померло понад 

588 000 людей, а вірус вбив мільйони людей по всьому світу. 

 

Джерело: https://www.politico.com/news/2021/05/26/coronavirus-origin-biden-490956  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Позиція GOP перешкоджає двопартійному плану протистояння з Китаєм 

26.05.2021|18:17| politico.com  

Законодавчий пакет, що вливає мільярди в американські технології для боротьби з впливом 

Китаю, заглиблюється в Сенат. 

https://www.politico.com/news/2021/05/26/coronavirus-origin-biden-490956
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Сенат в останню хвилину загрожує знищенням того, що багато людей у Вашингтоні вважають 

останньою великою двопартійною перемогою, яку палата може отримати цього року. 

Республіканці вказують, що вони можуть зірвати дебати щодо масового законопроекту Сенату, 

що протистоїть зростаючому економічному та геополітичному впливу Китаю, перш ніж Сенат 

піде з міста на перерву пізніше цього тижня. Деякі члени Республіканської партії наполягають 

на збільшенні кількості голосів щодо поправок до законодавства Китаю, що є пріоритетом 

лідера більшості Чак Шумера. 

Сенатор Майк Крапо (R-Айдахо) сказав, що його особливо розчарувала те, що він назвав 

відмовою керівництва Демократичної партії розглянути поправку на торгівлю, яку він створив із 

сенатором Роном Вайденом (D-Ore.) 

"На сьогоднішній день була абсолютна відмова дозволити мені проголосувати", - сказав Крапо 

в середу вдень. Як повідомляють джерела, Крапо висловив свої заперечення під час обіду GOP 

у середу і закликав своїх колег проголосувати проти припинення дебатів щодо законопроекту, 

для якого потрібно 60 голосів. Він та Вайден є лідерами своєї партії у впливовому Комітеті 

фінансів Сенату, який має юрисдикцію у сфері торгівлі. 

Незрозуміло, чи мають республіканці голоси, щоб заблокувати законопроект, а саме: Закон 

США про інновації та конкуренцію, S. 1260 (117), просування в четвер. Сенатори та помічники 

заявили, що з оптимізмом оцінюють питання. 

Але останній республіканський опір перешкоджає планам Шумера щодо остаточного 

голосування за законопроект, який виділяє мільярди нових коштів на наукові дослідження та 

технології для протидії економічному піднесенню Китаю. 

Демократи сприйняли позицію Республіканської партії, що формується, просто як намагання 

отримати більше поступок від Шумера. 

Шумер "дає [республіканцям] кожну мотузку, яку їм потрібно повісити", - сказав сенатор Річард 

Блюменталь (D-Conn.). 

Поки учасники переговорів все ще торгуються з поправками, керівник республіканської партії, 

що очолює ці зусилля, заявив, що він "на порозі" забезпечення 60 голосів для остаточного 

прийняття законопроекту, який зібрався після трьох місяців роботи в комітетах і рідкісного, 

потужного процесу внесення змін підлозі Сенату. 

Захід конкурентоспроможності Китаю дорогий Шумеру, який на початку заявив про готовність 

зробити все, що потрібно, - навіть потураючи республіканцям щодо запропонованих змін, 

дозволяючи кільком в основному несуперечливим поправкам до Республіканської партії цього 

тижня потрапити до підлоги Сенату. 
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"Він дотримав свого слова", - заявив раніше в середу сенатор Тодд Янг (Індіана), аналог Шумера 

з питань законодавства. "Я відчуваю себе неймовірно заохоченим тим, що було досить простим 

і нехитрим регулярним процесом". 

Якщо дух двопартійності реалізує китайську пропозицію, це не триватиме довго. Сенатори 

можуть закінчити законопроект в четвер . Потім Шумер (DN.Y.) спробує прийняти законопроект, 

прийнятий Палатою, про створення незалежної комісії з переходу між проходами для 

розслідування облоги Капітолію 6 січня. Республіканці обіцяють заблокувати зусилля. 

На даний момент сенатори обох партій дивувались у середу поверненням - хоч і 

швидкоплинним - до інституціональних традицій цього органу після років спуску до гіркої 

партійності, що поглибився більшістю демократів на 50-50 років. 

"Я просто люблю бачити, як працює Сенат", - додав сенатор Роб Портман (штат Огайо). "Ми 

фактично робимо законопроект на підлозі, пропонуємо поправки та обговорюємо". 

"Я не можу згадати, коли це сталося з тих пір, як я був у Сенаті Сполучених Штатів", - додав Янг. 

Лідер сенатської меншини Мітч Макконнелл раніше в середу заявив, що республіканці "роблять 

досить непоганий прогрес" у своєму наполяганні на внесенні додаткових поправок, і демократи 

висловили відкритість для багатьох з них. 

“Це одна з небагатьох хороших новин у Сенаті Сполучених Штатів. Ми насправді приймаємо 

законодавство ", - сказав сенатор Кріс Ван Холлен (міністр медицини). 

Незважаючи на динаміку китайського законопроекту, сенаторам потрібно буде вирішити 

питання щодо торгових поправок та низку інших політичних суперечок, щоб підготувати 

остаточне голосування за законопроект до перерви в День пам'яті. 

На додаток до відхилення трьох поправок в другій половині дня, Сенат запланував голосування 

ще на п’ять вечорів на середу, включаючи чотири від республіканців. У четвер Шумер планує 

виступити з кількома положеннями, а також поправкою керівника, яка включатиме вказівки 

ряду сенаторів. 

Законодавці в середу все ще намагалися вивести свої домашні улюбленці на підлогу і вирішити 

затяжні суперечки щодо правил на сотні мільярдів доларів, які законодавство виділяло б на 

наукові та виробничі заохочення. 

Сенс-секретар Берні Сандерс (I-Vt.) І Джош Хоулі (R-Mo.) Висловилися проти положення про 

надання НАСА 10 мільярдів доларів на програму посадки на Місяць, яку, на думку критиків, 

найімовірніше буде присуджено космосу Джефа Безоса компанії. 

У понеділок Сандерс вніс поправку, яка б вразила це положення, і Хоулі заявив, що не зможе 

підтримати остаточний законопроект, якщо 10 мільярдів доларів залишаться там. 
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"Це змушує вас задуматися про те, що ще схоже на цей законопроект, і якщо це просто стає 

ялинкою для роздач корпораціям та особливим інтересам", - сказав Хоулі, додавши, що він буде 

"радий" приєднатися до виступу Сандерса . 

Але сенатор Марія Кантвелл (D-Wash.), У штаті якої знаходиться "Blue Origin", заявила, що не 

очікує, що ця поправка зірве розгляд законопроекту. Вона назвала мову критично важливою 

для забезпечення "конкуренції" за місячними контрактами в NASA. 

Демократи також наполягають на забезпеченні цього законопроекту фонду фінансування 

виробництва мікросхем на суму 52 мільярди доларів, який вимагає виплати працівникам 

проектів, що фінансуються за рахунок законопроекту, з переважними ставками заробітної 

плати. Молоді та інші республіканці попереджали, що мандат може поставити під загрозу 

підтримку ВП, але сенатор Деббі Стабенов (D-Mich.) Назвав його "предметом переговорів". 

Крім того, американські фірми, які ведуть бізнес у Китаї, спокійно відхиляють запропоновану 

поправку від сенсатора Боба Кейсі (D-Pa.) Та Джона Корніна (R-Техас), яка буде жорстко 

застосовувати технологічні трансфери між США та Китаєм. Це положення створило б систему, 

подібну до міжвідомчого Комітету з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах, для розгляду 

пропонованих американськими фірмами інвестицій у Китай, потенційно застосовних до галузей 

від охорони здоров’я до напівпровідників, оборони та інших. 

Такі галузеві групи, як Американсько-китайська ділова рада, стурбовані тим, що поправка Кейсі-

Корніна занадто широка, але вони сподіваються, що ця поправка може бути включена до 

поправки двопартійних менеджерів або отримати пряме голосування вгору-вниз. 

"Проблема полягає в тому, що промисловість, як правило, не займається національною 

безпекою, і хтось повинен бути, тому це наша робота", - сказав Корнін. "Тож той факт, що 

промисловість може вважати це незручним, не є позитивним". 

У середу в другій половині дня Кейсі заявив, що поправка була "утримуваною", і він стурбований 

тим, що побоювання галузі викликали спротив у деяких республіканців. 

"Я не знаю, чи розвинулося це само по собі, чи воно розвинулося, тому що бізнес-групи прибігли 

до деяких республіканців і сказали" не підтримуйте це ", - сказав Кейсі. Він додав, що спирається 

на Корніна та сенатора Марко Рубіо (Р-Флорида), своїх партнерів з ГП щодо внесення змін, щоб 

повернути своїх членів у чергу до четверга. 

"Я сподівався б, що це зійдеться швидше, ніж це," -  сказав він, "але у нас є завтра. І цілком 

можливо, нам доведеться піти далі завтра ». 

 

Джерело: https://www.politico.com/news/2021/05/26/china-bipartisan-gop-491036  

________________________________________________________________________________ 
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США видалили компанію Xiaomi з «чорного списку» 

26.05.2021|19:05| ukrinform.ua 

Окружний суд округу Колумбія у США скасував заборону на американські інвестиції у 

китайську технологічну компанію Xiaomi. 

 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Silicon Republic. 

25 травня суд в окрузі Колумбія скасував наказ Міністерства оборони США, який позначив 

компанію Xiaomi як структуру, пов'язану з китайським урядом або китайськими військовими. 

Рішення про внесення Xiaomi до чорного списку ухвалили адміністрацією Дональда Трампа, 

Xiaomi оскаржила його в суді, назвавши рішення "свавільним та примхливим". 

Рішення могло бути вразливим для Xiaomi, оскільки це значно обмежило б операції компанії в 

США, не дозволило б інвесторам інвестувати у компанію та змусило б існуючих американських 

акціонерів забирати свої акції. 

Лей Цзюнь, голова правління компанії Xiaomi, заявив, що виробник смартфонів залишається 

"незалежно працюючою корпорацією". 

Як повідомляв Укрінформ, колишній президент США Дональд Трамп заборонив американським 

інвесторам проводити операції з цінними паперами китайських фірм, в управлінні якими 

безпосередньо чи непрямо беруть участь китайські військові. Заборона набула чинності 11 січня 

2021 року. 

Компанія Xiaomi подала позов до суду, внаслідок чого Пентагон видалив її з чорного списку. 

 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3253343-ssa-vidalili-kompaniu-xiaomi-z-

cornogo-spisku.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай став третім за величиною ринком експорту товарів у США в 2020 році 

27.05.2021|12:07| Китайська міжнародна виставка імпорту  

Китай також увійшов до п'ятірки найбільших товарних пунктів для 45 штатів США, 

причому в 35 державах спостерігався ріст експорту до Китаю, а дев'ять отримали більше 1 

млрд. Дол. експортна вартість, заявила Американсько-китайська ділова рада. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3253343-ssa-vidalili-kompaniu-xiaomi-z-cornogo-spisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3253343-ssa-vidalili-kompaniu-xiaomi-z-cornogo-spisku.html
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Експорт Сполучених Штатів до Китаю пішов на користь майже всім штатам та галузям 

промисловості США, заявила вівторок Американсько-китайська ділова рада (USCBC) під час 

конференції, що відбулася в Шанхаї. 

Дані, оприлюднені радою, показали, що експорт США до Китаю зріс приблизно на 18 відсотків 

у річному вимірі до понад 123 млрд. Доларів США в 2020 році, тоді як його експорт до решти 

світу впав на 15 відсотків за той же період. 

Китай став третім за величиною ринком експорту товарів США за цей період. Китай також 

увійшов до п'ятірки найбільших пунктів призначення для 45 штатів США, причому 35 штатів 

спостерігали зростання експорту до Китаю, а дев'ять отримали більше ніж 1 мільярд доларів 

США за рахунок зростання вартості експорту, зазначає рада. 

Серед них найбільший експортний показник до Китаю продемонстрував Техас, який склав 16,9 

млрд. Доларів США, тоді як Луїзіана досягла найбільшого зростання, збільшившись майже на 

120 відсотків у річному обчисленні. 

Різноманітний спектр галузей також повідомив про приємне зростання. У 2020 році основними 

рушіями зростання були насіння олійних культур та зернових, напівпровідники та їх 

компоненти, а також нафта та газ, обсяги експорту яких склали відповідно 17,2 млрд., 12 млрд. 

Та 9,2 млрд. Доларів США. 

Така статистика відображає той факт, що, незважаючи на пандемію COVID-19, дві країни все ще 

економічно взаємозалежні, а економічний та торговий обмін залишаються наріжним каменем 

для китайсько-американських відносин, сказав представник USCBC. 

Поки що американські підприємства продовжують виявляти оптимістичні очікування щодо 

китайського ринку. Близько 1600 американських компаній відкрили свою діяльність у Китаї 

минулого року. 

З тих пір, як дві країни почали торгівельні відносини, понад 70 000 американських підприємств 

інвестували в Китай або вели там бізнес, загальний річний обсяг продажів перевищував 700 

млрд. Доларів США. Близько 83 відсотків з них вважають Китай своїм найважливішим ринком 

збуту або входять до п'ятірки найкращих, зазначає USCBC. 

Китай залишається точкою для іноземних інвестицій на тлі пандемії, загальний обсяг прямих 

іноземних інвестицій у фінансовий центр країни, Шанхай, зріс на 20,3 відсотка до приблизно 

7,77 млрд доларів США за перші чотири місяці 2021 року. 

 

Джерело: https://www.ciie.org/zbh/en/news/exhibition/focus/20210526/28173.html  

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
Європейці переходять на китайські смартфони 

08.05.2021|15:34|Главком 

Китайська Xiaomi обійшла Apple в Європі за кількістю проданих смартфонів. 

 

Китайці захоплюють європейський ринок смартфонів. За даними аналітиків з Canalys, у першому 

кварталі 2021 року на друге місце за кількістю проданих смартфонів в Європі вийшла китайська 

Xiaomi, посунувши Apple. 

За підсумками перших трьох місяців року, китайський бренд зумів наростити продажі на 85%. 

Тоді як Apple за той самий час збільшила поставки тільки на 22%. 

Таким чином Xiaomi зуміла обійти «яблучників» і зайняти друге місце по продажах в Європі. 

За підсумками першого кварталу китайська компанія зайняла майже чверть європейського 

ринку – 23%. 

Щоправда, китайцям все ж таки вдалося обійти лідера - корейську компанію Samsung, на 

рахунку якої 35% європейського ринку і зростання продажів на 21%. 

У п'ятірку лідерів з продажу смартфонів на континенті також потрапили китайські компанії Oppo 

і Huawei, які зайняли 4% і 3% ринку відповідно. Причому Oppo показала найкращий зростання 

серед всіх учасників топ-5 – 153%. 

Джерело: https://glavcom.ua/techno/devices/jevropeyci-perehodyat-na-kitayski-smartfoni-

754776.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Парламент ЄС «заморожує» торгову угоду Китаю через санкції 

20.05.2021|18:17|The Guardian 

Санкції «Послуга за послугу» за поводження Пекіна з уйгурами зупиняють інвестиційну угоду. 

 

Європарламент в переважній більшості проголосував за «заморожування» будь-якого розгляду 

питання про масштабну інвестиційну угоду з Китаєм після нещодавніх санкцій «Послуга за 

послугу» за поводження Пекіна з уйгурським населенням у провінції Сіньцзян. 

https://glavcom.ua/techno/devices/jevropeyci-perehodyat-na-kitayski-smartfoni-754776.html
https://glavcom.ua/techno/devices/jevropeyci-perehodyat-na-kitayski-smartfoni-754776.html
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Згідно з резолюцією, парламент, який повинен ратифікувати угоду, «вимагає від Китаю зняти 

санкції до того, як парламент зможе прийняти рішення про Комплексну угоду про інвестиції 

(CAI)». Деякі євродепутати попереджали, що скасування санкцій само по собі не забезпечить 

ратифікації угоди. 

Голосування за подання було прийнято безперечно, 599 голосів за, 30 голосів проти та 58 

утрималися. 

Продовження на мові оригіналу можна прочитати за посиланням внизу. 

Джерело: https://www.theguardian.com/world/2021/may/20/eu-parliament-freezes-china-trade-

deal-over-sanctions   

________________________________________________________________________________ 

 

 

Литва вийшла з блоку Китаю "17+1" і закликала також зробити інші країни ЄС 

22.05.2021|19:05| rbc.ua 

Литва заявила про вихід з формату "17+1" між Китаєм і країнами Східної та Центральної 

Європи. При цьому Вільнюс закликав також вчинити й інші країни Євросоюзу. 

 

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, повідомляє Politico. 

"Більше не існує такого поняття, як "17+1", оскільки з практичної точки зору Литва відсутня", - 

сказав Ландсбергіс. 

Він закликав інші країни ЄС також відмовитися від ініціативи. 

"З нашої точки зору, Євросоюзу пора перейти від розділяючого формату "16+1" до більш 

об'єднуючого і, отже, більш ефективного формату "27+1". ЄС є найсильнішим, коли всі 27 

держав-членів діють спільно", - заявив глава МЗС Литви. 

Ландсбергіс додав, що єдність ЄС є ключем до успіху блоку із зовнішніми партнерами. 

"Відносини з Китаєм не повинні бути винятком", - додав він. 

При цьому в Китаї заявили, що не знали про крок Литви. 

Видання повідомляє, що вихід Литви із спільного з Китаєм формату свідчить про все більш хиткі 

відносини між Пекіном і Брюсселем. У четвер Європарламент переважною більшістю голосів 

проголосував за заморозку законодавчого процесу для ратифікації інвестиційного пакту ЄС з 

Китаєм, якщо Пекін не зніме санкції з законодавців ЄС через ситуацію з масовим інтернуванням 

уйгурських меншин. 

https://www.theguardian.com/world/2021/may/20/eu-parliament-freezes-china-trade-deal-over-sanctions
https://www.theguardian.com/world/2021/may/20/eu-parliament-freezes-china-trade-deal-over-sanctions
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Зараз у форматі залишилися ще 11 країн ЄС: Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Греція, Угорщина, 

Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія. 

При цьому Китай хоче залучити до ініціативи ще п'ять країн - Албанію, Боснію і Герцеговину, 

Північну Македонію, Чорногорію і Сербію. 

Раніше РБК-Україна писало, що в ЄС можуть почати робити заяви від імені 26 членів, а не всіх 

27. Це може статися після серії вето Угорщини з ряду питань. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vyshla-bloka-kitaya-17-1-prizvala-sdelat-

1621699559.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ван І закликав до розширення співробітництва Китаю і Європи 

26.05.2021|08:15| russian.people.com 

Пекін, 25 травня / Синьхуа / - Член Держради КНР, міністр закордонних справ Ван І сьогодні 

по відеозв'язку виступив на сесії Мюнхенській конференції з безпеки. Ван І детально розповів 

про розвиток Китаю, відносинах країни з рештою світу і китайсько-європейському 

співробітництві. 

 

Глава МЗС КНР зазначив, що Китай є надійним партнером для всіх країн, а не 

"інституціональним противником", які прагнуть до взаємного протистояння. "Ми будемо 

дотримуватися обраної системи та шляхи розвитку, в повній мірі поважати незалежний вибір 

інших країн і не плануємо займатися" експортом свого / громадського / ладу ", - заявив він. 

Китай готовий практикувати істинний мультилатералізм з європейськими країнами і всім світом, 

а також захищати міжнародну систему, ядром якої є Організація Об'єднаних Націй, сказав 

міністр. 

"Ми готові підтримувати і розширювати всебічне співробітництво з Європою, засноване на 

принципах взаємоповаги, взаємної вигоди і обопільного виграшу", - підкреслив Ван І. Китай 

завжди розглядає відносини з ЄС зі стратегічної точки зору, розглядає співпрацю як загальний 

напрямок і лейтмотив двосторонніх відносин, а також бачить в Європі партнера, а не 

супротивника, додав він. 

Ван І зазначив, що Китай, як і раніше, буде твердо підтримувати процес європейської інтеграції, 

єдність і самостійність ЄС, а також посилення ролі ЄС на світовій арені. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vyshla-bloka-kitaya-17-1-prizvala-sdelat-1621699559.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vyshla-bloka-kitaya-17-1-prizvala-sdelat-1621699559.html
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Китай і ЄС не повинні дозволяти політичному вірусу підривати їх єдність, але в той же час 

сторонам слід закласти міцну соціальну основу для стабільності і довгострокового розвитку 

китайсько-європейських відносин, додав він. 

 

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2021/0526/c31521-9853914.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

«Угорщина розширює Шовковий шлях» - Ірина Олександрова 

05.05.2021|Euronews 

Міжнародний Будапештський аеропорт імені Ференца Ліста перетворюється на величезний 

вантажний хаб. Зі створенням китайсько-угорського повітряного Шовкового шляху, обсяг 

пройшли через цей аеропорт вантажів щорічно збільшується на десятки тонн. Раніше між 

Будапештом і Чженчжоу курсували три прямих вантажних рейси на тиждень, тепер їх 

стало п'ять. 

 

Йожеф Кошут, керівник служби вантажних перевезень, аеропорт Будапешта: «У літаків, що 

виконують дані рейси, досить велика вантажопідйомність, вони можуть переміщати 50-100-150 

тонн вантажів в одному напрямку. Так що, в майбутньому ми зможемо збільшити число рейсів 

в середньому в півтора рази». 

У минулому році аеропорт Будапешта обробив в загальному порядку 140 тисяч тонн вантажів. 

Очікується, що повітряний Шовковий шлях щорічно збільшуватиме вантажопотік на 20-30 тисяч 

тонн. Велика частина доставлених в Угорщину товарів з Китаю, направляється в сусідні 

європейські держави. 

Йожеф Кошут, керівник служби вантажних перевезень, аеропорт Будапешта: «В квітні, з 

надійшовших нам китайських товарів, у самій Угорщині залишилося лише 20%. Близько 80% 

були спрямовані в інші країни. Ми вже вийшли на регіональний рівень». 

У даний час Угорщина тісно співпрацює з КНР. Флагманський інфраструктурний проект Китаю в 

Центральній і Східній Європі – залізнична лінія Будапешт – Белград. Для її будівництва Пекін 

надав Будапешту кредит майже на два мільярди доларів. 

Джерело: https://ru.euronews.com/2021/05/05/chinese-air-silk-road-in-hungary  

________________________________________________________________________________ 

http://russian.people.com.cn/n3/2021/0526/c31521-9853914.html
https://ru.euronews.com/2021/05/05/chinese-air-silk-road-in-hungary
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КИТАЙ-АЗІЯ 
 

Китай висловив рішучу незгоду зі спільною заявою саміту ЄС-Японія - ЗМІ КНР 

28.05.2021|08:55| interfax.com.ua 

Підривом миру і довіри між країнами назвав представник постпредства КНР при Євросоюзі 

положення спільного комюніке ЄС і Японії за підсумками віртуального саміту, які стосуються 

Китаю. 

 

Він заявив китайським журналістам, що деякі положення заяви "повністю вийшли за рамки 

нормального розвитку двосторонніх відносин". 

Зокрема, дипломат звернув увагу на те, що в заяві ЄС і Японії йдеться про "серйозну 

стурбованість ситуацією в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях, наголошується на 

важливості миру і стабільності в Тайванській протоці". 

У ньому наголошується готовність до координації дій з регіональних проблем, включно з 

питаннями Гонконгу і Сіньцзяну, обміну відомостями про свої стосунки з Китаєм. 

"Тайвань, Гонконг і питання, пов'язані з межами, є внутрішніми справами Китаю. Східно-

Китайське море і Південно-Китайське море мають відношення до територіального суверенітету 

і морських прав і інтересів Китаю. Ці питання стосуються фундаментальних інтересів Китаю і не 

можуть порушуватися", - заявив китайський дипломат. 

Він наголосив: "Китай висловлює своє серйозне невдоволення і рішучу незгоду з цими 

положеннями заяви, розповсюдженої за підсумками саміту європейських і японських лідерів, а 

також буде більш твердо відстоювати національний суверенітет, безпеку і інтереси розвитку". 

 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/746896.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/746896.html
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АНАЛІТИКА 
  

Стаття: Загартовування китайської реальної політики у 21 столітті: еволюція думок Пекіна про 

контроль над озброєннями  

Генрік Столхане Хіїм &Магнус Лангсет Треан 

Опубліковано в Інтернеті: 24 травня 2021 року 

 

АНОТАЦІЯ 

Дедалі частіше політики, спостерігачі та науковці закликають включити Китай до заходів з 

контролю над ядерною зброєю. Однак у дебатах бракує ретельного аналізу перспектив Китаю. 

Спираючись на китайськомовні джерела, ця стаття прослідковує еволюцію поглядів на контроль 

над озброєннями серед китайських стратегів та експертів протягом останнього десятиліття. 

Оновляючи попередні стипендії, ми виявляємо, що більшість китайських стратегів схильні 

розглядати зусилля з контролю над озброєннями через сильно реальну політичну призму. 

Багато нарікають на домінування США в порядку денному контролю над озброєннями і 

вважають, що ініціативи США покликані підірвати ядерне стримування Китаю. В останні роки ці 

погляди затверділи. Китайські стратеги все частіше розглядають контроль над озброєннями як 

арену для військової та політичної боротьби з нульовою сумою. 

 

Джерело: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10670564.2021.1926095?af=R&  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Відео: чому Євросоюз зупинив ратифікацію інвестиційної угоди з Китаєм?  

28.05.2021|15:28| ukrlife.tv 

Провідний спеціаліст Української асоціації китаеведов Дмитро Єфремов у своєму інтерв'ю 

каналу Ukrlife.TV розповів про зупинку ратифікації Всеохоплюючої угоди про інвестиції між 

Європою і Китаєм, а також наслідки глобального протистояння США і Китаю. 

 

3:45 - Китайсько-європейський відносини поставлені на паузу 

10:35 - Головним бенефіціаром угоди з Китаєм була Німеччина 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10670564.2021.1926095?af=R&
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22:00 - Угода з Європою могло бути не вигідним Китаю 

22:30 - Китайська многоходовка 

25:50 - Коли держави вводять правила, це демонструє їх слабкість 

28:15 - Відновлення діалогу з Росією має нас дуже турбувати 

30:10 - Точка зору Німеччини на Росію 

31:15 - Ми малоцікаві для Китаю 

32:00 - Ситуація в Білорусі може посилити партнерство України і Китаю 

36:35 - Китай вже формує правила для свого майбутнього лідерства 

37:20 - Україна ризикує потрапити останньої в клуб Китаю 

42:00 - Європа ображається на угоду США при Трампа з Китаєм 

47:30 - Єдиний антагоніст Китаю в Азії - це Індія 

Інтерв'ю провела Людмила Немиря. 

 

Посилання на інтерв’ю: http://www.ukrlife.tv/video/politika/pochemu-evrosoiuz-ostanovil-

ratifikatsiiu-investitsionnogo-soglasheniia-s-kitaem-dmitrii-efremov  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.ukrlife.tv/video/politika/pochemu-evrosoiuz-ostanovil-ratifikatsiiu-investitsionnogo-soglasheniia-s-kitaem-dmitrii-efremov
http://www.ukrlife.tv/video/politika/pochemu-evrosoiuz-ostanovil-ratifikatsiiu-investitsionnogo-soglasheniia-s-kitaem-dmitrii-efremov
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ПОДКАСТИ 
Сходознавство в Центральній Європі. Розмова з Альфредом Герштлем, главою 

Центральноєвропейського інституту азіатських досліджень 

05.05.2021|18:11| Soundcloud 

Джерело: https://soundcloud.com/dmitry-yefremov-147258634/003_vostokovedenie-v-

tsentralnoy-evrope  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Формат "17+1". Погляд з Центральної Європи 

17.05.2021|11:54| Soundcloud 

Джерело: https://soundcloud.com/dmitry-yefremov-147258634/04-gerstl-alfred-part-2  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/dmitry-yefremov-147258634/003_vostokovedenie-v-tsentralnoy-evrope
https://soundcloud.com/dmitry-yefremov-147258634/003_vostokovedenie-v-tsentralnoy-evrope
https://soundcloud.com/dmitry-yefremov-147258634/04-gerstl-alfred-part-2
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ІНФОГРАФІКА 
Споживання м’яса в КНР 

20.05.2021|Statista| Katharina Buchholz 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/24899/meat-consumption-by-country/ 

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.statista.com/chart/24899/meat-consumption-by-country/
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Імпорт зернових в КНР 

20.05.2021|Statista| Katharina Buchholz 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/24900/china-grain-imports/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.statista.com/chart/24900/china-grain-imports/
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Країни з найбільшим доходом від чаю  

26.05.2021|Statista| Martin Armstrong 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/24921/tea-revenues-gcs/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.statista.com/chart/24921/tea-revenues-gcs/
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Вплив інфлюенсерів  

27.05.2021|Statista| Katharina Buchholz 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/24933/share-of-respondents-saying-they-purchased-

something-because-of-influencers/  

________________________________________________________________________________ 

https://www.statista.com/chart/24933/share-of-respondents-saying-they-purchased-something-because-of-influencers/
https://www.statista.com/chart/24933/share-of-respondents-saying-they-purchased-something-because-of-influencers/
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Найбільші імпортери та експортери США  

28.05.2021|Statista| Katharina Buchholz 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/24933/share-of-respondents-saying-they-purchased-

something-because-of-influencers/  

________________________________________________________________________________ 

https://www.statista.com/chart/24933/share-of-respondents-saying-they-purchased-something-because-of-influencers/
https://www.statista.com/chart/24933/share-of-respondents-saying-they-purchased-something-because-of-influencers/
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Найбільше курців в країнах Азії 

31.05.2021|Statista| Katharina Buchholz 

 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/24965/share-of-smokers-and-world-population-by-

country/   

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.statista.com/chart/24965/share-of-smokers-and-world-population-by-country/
https://www.statista.com/chart/24965/share-of-smokers-and-world-population-by-country/
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НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 

КИТАЄЗНАВЦІВ 
 Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні пан Фань Сяньжун зустрівся з президентом 

Української асоціації китаєзнавців Віктором Кіктенком 

06.05.2021|21:15| Українська асоціація китаєзнавців 

6 травня Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні пан Фань Сяньжун зустрівся з 

президентом Української асоціації китаєзнавців Віктором Кіктенком. Під час зустрічі були 

обговорені питання розвитку китаєзнавства в Україні, сучасний стан та перспективи розвитку 

українсько-китайських відносин. 

 

Джерело: https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/4276270562385235  

________________________________________________________________________________ 

 

Вебінар щодо співпраці з медіа в рамках ініціативи "Пояс і Шлях" 

28.05.2021|13:31| Українська асоціація китаєзнавців 

26 травня член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль взяв участь у 

вебінарі, присвяченому посиленню співпраці ЗМІ з країнами-учасницями ініціативи "Пояс і 

Шлях".  

 

Ініціатором її проведення став пакистанський Інститут миру та дипломатичних студій (Institute 

of Peace and Diplomatic Studies), який запросив до участі представників Пакистану, Китаю, 

України, Лівану, Азербайджану та Російської Федерації.  Модерувала вебінар головний 

редактор Zhejiang Media Group пані Ке Є. 

До учасників звернувся багаторічний коментатор  Центрального телебачення Китаю, а також 

старший науковий співробітник Центру Китаю та глобалізації, доктор Харвей Дзодін. За його 

словами треба більше залучати молодь до людських контактів між країнами учасниками 

ініціативи «Поясу і Шляху». 

Президент Пакистанського газетного товариства пан Сармад Алі заявив, що існує необхідність 

створення «Медіа-коридору» у рамках «Поясу і Шляху» задля вироблення спільних підходів до 

ініціативи та боротьби проти поширення неправдивої інформації щодо неї. 

https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/4276270562385235
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Олексій Коваль розповів про діяльність Української асоціації китаєзнавців та журнал «Україна-

Китай», який на постійній основі висвітлює питання, пов’язані з ініціативою «Пояс і Шлях». На 

думку О. Коваля, для того, щоб медіа різних країн могли коректно висвітлювати китайську 

ініціативу «Пояс і Шлях», журналісти мусять приділяти більше уваги вивченню політики, історії 

та культури Китаю. Оскільки підходи Пекіну до співпраці з іншими країнами у рамках даної 

ініціативи багато в чому базуються на китайських традиційних поглядах, тому потрібне 

розуміння іноземною аудиторією цього історико-культурного контексту. Саме завдяки ЗМІ 

ініціатива «Пояс і Шлях» може стати платформою для обміну думками між представниками 

різних країн.  

Спікери вебінару погодились з тим, що існує гостра потреба у зв'язках ЗМІ країн-учасниць 

ініціативи для сприяння розуміння ідей ініціативи та пояснення її переваг для людей у всьому 

світі. Учасники дискусії обговорили форми співпраці ЗМІ різних країн з використанням онлайн 

ресурсів для пожвавлення діалогу під час пандемії. 

 

Джерело: https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/4345144535497837   

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Випуск підготовлено: 

Валерією Осадчук та Варварою Шайдецькою,  

молодшими досліднецями Інстутуту досліджень сучасного Китаю ім. Б. Курца, КНЕУ 

https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/4345144535497837

