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Передмова 
 
 
 
У грудні 2021 р. виповнюється 30 років з дати визнання 

України Китайською Народною Республікою. На жаль, 
спостерігається дефіцит синтетичних праць, присвячених 
новітньому періоду взаємодії України та Китаю. Науково-
довідкове видання «Українсько-китайські відносини у 
1991–2020 рр.» покликане частково заповнити цю лакуну 
та стати своєрідним містком для підготовки ширшої ана-
літичної синтези міждержавних відносин. Метою автор-
ської команди було створити академічний продукт, який 
би водночас мав високу прикладну додану вартість – був 
би корисний не тільки науково-педагогічній спільноті, але 
й тим, хто взаємодіє з Китаєм у практичній площині. 
Відповідно до цієї мети, видання складається з п’яти 
основних частин. 

Перша частина являє собою хроніку ключових подій 
українсько-китайської новітньої історії – з грудня 1991 р. 
по грудень 2020 р. Основний масив фактографічного мате-
ріалу присвячений українсько-китайським відносинам, пе-
реважно у політичній, економічній та безпекових сферах. 
Водночас для розуміння контексту вміщені ключові полі-
тичні події української (становлення державності, зміна 
президентів та голів КМУ) та китайської (зміна голів КНР 
та Державної Ради КНР) новітньої історії. А з огляду на 
збройну агресію Росії проти України також наводиться 
інформація про китайсько-російські відносини, особливо 
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після 2013 р. (контакти перших осіб КНР та РФ, спільні 
військові навчання тощо). Дану частину упорядкували к.і.н. 
В. Головко (Інститут історії України НАН України) та 
К. Суворов (інформаційно-аналітична платформа «Silk-
Bridge.info). Фактографічний матеріал про український 
політичний процес зібрала В. Мостова («Центр політич-
ного аналізу»). 

У підготовці хронікальної частини важко переоцінити 
роль проектів, раніше реалізованих Інститутом історії 
України НАН України – багатотомного довідкового ви-
дання «Україна: хроніка подій ХХ століття» та серійного 
видання «Зовнішня політика України в умовах глобалізації. 
Анотована історична хроніка міжнародних відносин». 
Інформація, зафіксована в цих працях, дала можливість 
виокремити базовий хронологічний скелет подій, насам-
перед щодо «доінтернетівських» 1990-х рр., який вже у 
подальшому був розширений за рахунок інших джерел. 
Наша команда щиро дякує авторським колективам цих 
фундаментальних академічних проектів.  

Отже, при підготовці хронікальної частини були вико-
ристані такі основні джерела: 

 Зовнішня політика України в умовах глобалізації. 
Анотована історична хроніка міжнародних відносин 
(1991–2003) : монографія / Відп. ред. С.В. Віднян-
ський. – К.: Генеза, 2004. – 616 с. 

 Україна: Хроніка ХХ ст.: Роки 1991–1995: Довід. вид. / 
Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Анд-
рощук, С. Падалка, Л. Ковпак. – К.: Ін-т історії 
України НАН України, 2005. – 451 с. 

 Україна: Хроніка ХХ ст.: Роки 1996–2000: Довід. вид. / 
Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: Л.В. Ков-
пак, Н.П. Барановська. – К.: Ін-т історії України НАН 
України, 2005. – 434 с. 
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 Менг Хін. Українсько-китайські відносини наприкін-
ці ХХ – початку ХХІ століття [Текст] : дис. ... канд. 
іст. наук. – К., 2005. 

 Кипцар И. Украинско-китайские отношения в период 
1992–2002 гг. [Текст] : дис. ... канд. ист. наук – К., 2006. 

 Литвин В.М. Україна: хроніка поступу 2001–2010 / 
Відп. ред. В.А. Смолій. НАН України. Інститут історії 
України. – К.: Наукова думка, 2011. – 407 с. 

 Зовнішня політика України в умовах глобалізації. 
Анотована історична хроніка міжнародних відносин 
(2004–2007) / Авт. кол.: С.В. Віднянський, О.М. Го-
ренко, А.Ю. Мартинов (відп. ред.), В.В. Піскіжова. 
НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут 
історії України, 2014. – 394 с. 

 Зовнішня політика України в умовах глобалізації. 
Анотована історична хроніка міжнародних відносин 
(2014–2016) / Авт. кол.: С.В. Віднянський, О.М. Го-
ренко, А.Ю. Мартинов (відп. ред.), В.В. Піскіжова 
(відп. секр.), Г.О. Харлан. НАН України. Інститут 
історії України. – К.: Інститут історії України, 2017. – 
319 с. 

 Зовнішня політика України в умовах глобалізації. 
Анотована історична хроніка міжнародних відносин 
(2017–2019) / Авт. вступ. ст., упоряд. А.Ю. Мартинов; 
Відп. ред. С.В. Віднянський. НАН України. Інститут 
історії України. – К.: Інститут історії України, 2020. – 
310 с. 

 Договірно-правова база між Україною та Китаєм // 
Сайт Посольства України в КНР. Режим доступу: 
https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/184-dogovirno-
pravova-baza-mizh-ukrajinoju-ta-kitajem 

 Журнал «Україна – Китай» Режим доступу: 
https://sinologist.com.ua/category/publication/journal/  
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У другій частині представлений корпус міждержавних 
нормативно-правових актів, які охоплюють період 1992–
2020 рр. Зручним дороговказом для пошуку була зведена 
інформація Міністерства закордонних справ України 1 . 
Переважна більшість документів запозичена з бази «Зако-
нодавство України» на сайті Верховної Ради України 2 . 
Принцип відбору документів був обумовлений нашими 
дослідницькими пріоритетами, а саме першочерговою ува-
гою до політичного, економічного та безпекового співро-
бітництва КНР та України. 

В процесі пошуку було виявлено, що низка політичних 
документів, зокрема спільних заяв та декларацій, не була 
оприлюднена в українському публічному інформаційному 
полі. Так, «Заява Уряду КНР про надання Україні гарантій 
безпеки» (5.12.1994 р.), «Спільна (Київська) Декларація 
про зміцнення дружби і всебічного співробітництва в ХХІ 
столітті (21.07.2001 р.)», «Спільна (Пекінська) декларація 
України та КНР (18.11.2002 р.), «Спільна заява України та 
КНР щодо всебічного підвищення українсько-китайських 
відносин дружби та співробітництва» (02.09.2010 р.), 
«Спільна декларація про встановлення та розвиток від-
носин стратегічного партнерства між Україною та КНР 
(20.06.2011 р.), «Спільна декларація України і КНР про 
подальше поглиблення відносин стратегічного партнерства 
(05.12.2013 р.) відсутні в базі ВРУ. У багатьох наукових 
статтях ці документи згадуються, однак посилання на офі-
ційні джерела відсутні. Показово, що декларації 2001 та 
2002 рр. були згадані, але не наведені у дисертації 

———————— 
1  Договірно-правова база між Україною та Китаєм // Сайт По-

сольства України в КНР. https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/184-
dogovirno-pravova-baza-mizh-ukrajinoju-ta-kitajem  

2 «Законодавство України». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua  
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І. Кіпцар (там є окремий Додаток, у якому зібрані між-
державні документи)3 . У дисертації Менг Хіна наведені 
цитати з цих декларацій з посиланнями на архів Посоль-
ства КНР в Україні4. Для даного видання декларації 2001 
та 2002 рр. були знайдені на сайті Міністерства закор-
донних справ КНР, а заяви 1994 та 2011 р. – на сайті 
Посольства КНР в Україні на китайській мові, та було 
зроблено їх неофіційний переклад на українську (В. Го-
ловко). Декларації 2010 р. та 2013 р. були знайдені в ук-
раїнських перекладах – перша на сайті Посольства КНР в 
Україні, друга – на сайті газети «Женьмінь Жибао», офі-
ційного видання Центрального комітету КПК КНР.  

Упорядниками нормативно-правової частини виступили 
к.і.н. В. Головко (Інститут історії України НАН України), 
В. Мостова («Центр політичного аналізу»). 

У третій частини консолідована наявна статистична ін-
формація про торговельно-економічну та інвестиційну спів-
працю України та КНР. В процесі збору та узагальнення 
статистичних даних про торговельно-економічні відносини 
України та КНР з початку 1990-х до 2020 рр. дослідницька 
команда зіткнулася з декількома викликами, пов’язаними з 
неповнотою та суперечністю наявної інформації. Для сте-
реоскопічної картини були використані китайські та укра-
їнські статистичні джерела, які зафіксували суттєву різ-
ницю в даних. Особливо суперечливою та неповною є 
статистична інформація щодо 1990-х рр.  

У цій ситуації ми пішли історіографічним шляхом і зіб-
рали наявні дані без з’ясування їх достовірності, зали-

———————— 
3  Кипцар И. Украинско-китайские отношения в период 1992– 

2002 гг. [Текст] : дис. ... канд. ист. наук. – К., 2006. 
4 Менг Хін. Українсько-китайські відносини наприкінці ХХ – по-

чатку ХХІ століття [Текст] : дис. ... канд. іст. наук. – К., 2005.  
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шивши це для подальших досліджень. Щодо 1990-х рр., то 
були використані дані з дисертаційних досліджень, які 
посилаються на митну службу КНР та економічний відділ 
Посольства КНР в Україні. Опублікованих українських 
статистичних даних про 1992–1993 рр. знайти не вдалося. 
У статистичних довідниках «Народне господарство Укра-
їни» за ці роки у розділі про зовнішньоекономічні від-
носини Китай не виокремлений. Водночас відзначимо, що 
в дисертаційному дослідженні Лі Феня з посиланням на 
Митний комітет України наводяться так дані: товарообіг 
КНР і України в 1992 р. становив 223 млн дол. (без поділу 
на експорт та імпорт), а в 1993 р. – 586 млн дол. (експорт –  
493 млн дол., імпорт – 93 млн дол.)5. Для експорту-імпорту 
за 1994–2000 рр. використана інформація зі «Статистичних 
щорічників України». 

Для періоду після 2001 р. статистична інформація Держ-
стату про експорт-імпорт була оброблена. Зокрема, вира-
хувана частка двосторонньої торгівлі в загальному обсязі 
зовнішньої торгівлі. Виокремлені основні товарні позиції 
експорту та імпорту за 2011–2020 рр. Торгівля послугами 
наведена в абсолютних та відносних показниках. Наведені 
також дані щодо міждержавної торгівлі, розпорядниками 
яких є Фіскальна та Митна служби України за 2005– 
2020 рр. 

Наведені дані про прямі інвестиції (в акціонерний ка-
пітал) з КНР в Україну та з України в КНР. Зазначимо, що 
проблемою є достовірність українських даних за останні 
роки. Держстат України повідомив: «У зв’язку із пере-
глядом Національним банком даних щодо прямих інвести-

———————— 
5 Ли Фень. Развитие китайско-украинского экономического сотруд-

ничества в современных условиях [Текст] : дис. канд. экон. наук: 
08.05.01. – К., 1998. – С. 165. 
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цій за період 2015–2019 роки та їх оприлюдненням  
30 червня 2020 року на вебсайті Національного банку дані 
державного статистичного спостереження щодо інвестицій 
зовнішньоекономічної діяльності за період 01 січня 2016 
року – 31 грудня 2019 року неактуальні. З І кварталу 2020 
року єдиним відповідальним за поширення даних про пря-
мі інвестиції є Національний банк»6. 

Статистичний розділ упорядкували к.і.н. В. Головко 
(Інститут історії України НАН України) та І. Жигир 
(«Центр політичного аналізу»). 

При підготовці статистичного блоку були використані 
такі основні джерела: 

 Статистичний щорічник України за 1995 рік. – К., 
1996.  

 Ли Фень. Развитие китайско-украинского экономи-
ческого сотрудничества в современных условиях 
[Текст]: дис. канд. экон. наук: 08.05.01. – К., 1998. 

 Статистичний щорічник України за 1997 рік. – К., 
1999.  

 Статистичний щорічник України за 2000 рік. – К., 
2001. 

 Менг Хін. Українсько-китайські відносини наприкін-
ці ХХ – початку ХХІ століття [Текст] : дис. ... канд. 
іст. наук. – К., 2005. 

 Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний збір-
ник. – К., 2005.  

 Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний збір-
ник. – К., 2008.  

 Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний збір-
ник. – К., 2010. 

———————— 
6 Економічна статистика / Зовнішньоекономічна діяльність // Держ-

стат, http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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 Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний збір-
ник. – К., 2011.  

 Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний збір-
ник. – К., 2012. 

 Зовнішня торгівля України. Митна статистика (1991–
2016 роки): довідник. – К., 2018. 

 Державна служба статистики України, http://www. 
ukrstat.gov.ua/  

 Сайт Митної служби України, https://bi.customs.gov. 
ua/uk/trade/  

 Сайт Національного банку України, https://bank.gov. 
ua/ua/statistic/sector-external  

 National Bureau of Statistics of China, https://data.stats. 
gov.cn/english/index.htm  

Четверта частина має інформаційно-аналітичний харак-
тер і була підготовлена, аби посилити актуальність пред-
ставленої праці. У ній описана динаміка українсько-
китайських відносин у 2020 р.  

Нарешті, для зручності практичного використання, були 
зроблені індекси – предметно-географічний та іменний. 

Даний проект став результатом творчої колаборації 
співробітників Інституту історії України НАН України 
(Володимир Головко), «Центру політичного аналізу» (Ігор 
Жигир, Варвара Мостова) та інформаційно-аналітичної 
платформи «SilkBridge.info (Кирило Суворов).  

Наш авторський колектив висловлює подяку за допо-
могу та підтримку у реалізації проєкту д.і.н., проф., ака-
деміку НАН України Валерію Смолію, д.і.н., проф., члену-
кореспонденту НАН України Геннадію Боряку, д.і.н., 
проф., члену-кореспонденту НАН України Ларисі Якубо-
вій, с.н.с., д.і.н. Валерію Томазову, заступнику головного 
редактора бізнес-портала UAprom.info Ользі Кравченко. 
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Переліê сêорочень 
 
АН Академія Наук 
АПУ Адміністрація Президента України 
АРК Автономна Республіка Крим України  
АТ Акціонерне товариство 
ВЗНР Всекитайські збори народних представників 
ВПК Військово-промисловий комплекс  
ВРУ Верховна Рада України  
ВТС Військово-технічне співробітництво 
ДП Державне підприємство 
ЗВТ Зона вільної торгівлі 
ЗСУ Збройні Сили України 
КМУ Кабінет міністрів України 
КНР Китайська народна республіка  
КНУ Київський національний університет 
КПК Комуністична партія Китаю 
МВС Міністерство внутрішніх справ 
МНС Міністерство надзвичайних ситуацій 
МОЗ Міністерство охорони здоров’я 
НАНУ Національна академія наук України 
НВАК Національно-визвольна армія Китаю 
НІСД Національний інститут стратегічних досліджень 
ОВТ Озброєння та військова техніка 
ОПЗЖ «Опозиційна Платформа – За Життя» 
ОПУ Офіс Президента України 
РНБОУ Рада національної безпеки та оборони України 
СБУ Служба безпеки України 
ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю 
ТПП Торгово-промислова палата 
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(В. Головêо, К. Сóворов)1 
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———————— 
1  Фактографічний матеріал щодо зміни політичного керівництва 

України збирала В. Мостова. 
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1991 р. 
 

Грудень 
1 грудня  
Відбувся Всеукраїнський референдум на підтвердження 

Акту проголошення незалежності України від 24 серпня 
1991 р. Ствердно на питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт 
проголошення незалежності України?» відповіли 90,32% 
тих, хто взяли участь у голосуванні, або 84,18% від тих, 
хто мав право голосу 2 . Відбулися перші вибори Прези-
дента України, на яких у першому турі перемогу здобув 
Л. Кравчук3. 

4 грудня  
МЗС КНР зробило заяву щодо підсумків Всеукраїн-

ського референдуму. У ній зазначалося, що незмінною 
позицією Китаю «є невтручання у внутрішні справи інших 
країн», що «КНР поважає волевиявлення народу кожної 
країни» і висловлює надію на продовження «традиційної 
дружби між китайським та українським народами»4. 

26 грудня 
Міністр закордонних справ України А. Зленко зустрівся 

з урядовою делегацією КНР5. 
 
 

———————— 
2 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 353 
3 Там само. – С. 352 
4  Никифорова В.А. Реакция Китайской Народной Республики на 

распад СССР // Общество и государство в Китае: XLI научная кон-
ференция. – М.:, 2011. (Ученые записки Отдела Китая ИВ РАН.  
Вып. 3). http://surl.li/abeue  

5 Голос України, 28.12.1991. 
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27 грудня  
КНР визнала незалежність України6. На той час Голо-

вою КНР був Ян Шанкунь, прем’єром Державної Ради 
КНР – Лі Пен. 

 

* * * 
У грудні було створене українсько-китайське спільне 

підприємство «Весна-Ічан» (м. Запоріжжя) з виробництва 
радіо-, відео- та іншої електронної техніки7. 

 
1992 р. 

Січень  
4 січня 1992 
Уряди України і Китаю підписали «Спільне Комюніке 

про встановлення дипломатичних відносин між КНР і 
Україною»8. 

Квітень  
27 квітня 1992 
Підписано Угоду між Урядом України та Урядом КНР 

про науково-технічне співробітництво9. 
Травень  
Чжан Чженя (张震) призначено Послом КНР в Україні10. 

———————— 
6 Литвин В.М. Україна: Хроніка поступу (1991–2001) – К., 2001. – 

С. 36. 
7 Ли Фень. Развитие китайско-украинского экономического сотруд-

ничества в современных условиях [Текст] : дис. ... канд. экон. наук. – 
К., 1998. – С. 80. 

8 Офіційний портал Верховної Ради України: https://zakon.rada.gov. 
ua/laws/show/156_006#Text  

9 Договірно-правова база між Україною та Китаєм // Сайт Посоль-
ства України в КНР. https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/184-
dogovirno-pravova-baza-mizh-ukrajinoju-ta-kitajem  

10 驻乌克兰历任大使  (Попередні посли в Україні) // Офіційний 
портал міністерства зовнішніх справ КНР https://www.fmprc.gov.cn/ 
web/ziliao_674904/wjrw_674925/2167_674935/oz/t9242.shtml   
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Серпень  
8 серпня 1992 
Перший візит китайської урядової делегації в Україну 

на чолі з заступником Голови Постійного комітету ВЗНП 
Сайфудіна Ай Дже Цзи. Підписано Меморандум взаєморо-
зуміння до Спільного комюніке про встановлення дипло-
матичних відносин між КНР та Україною11. 

Підписано Угоду між Урядом України та Урядом КНР 
про торговельно-економічне співробітництво12. 

Вересень  
12 вересня 1992 
Укладено Угоду про співробітництво між Державним 

комітетом України по геології i використанню надр i Мі-
ністерством геології i мінеральних ресурсів КНР13. 

29 вересня 1992 
Укладено Угоду про наукове співробітництво між НАН 

України та АН КНР14. 
Жовтень  
1 жовтня 1992 
Прем’єр-міністр України В. Фокін відправлений у від-

ставку. На період формування нового Кабміну в. о. пре-
м’єр-міністра був призначений В. Симоненко15.  

13 жовтня 1992 
Прем’єр-міністром України призначено Л. Кучму16. 
 

———————— 
11  Менг Хін. Українсько-китайські відносини наприкінці ХХ – 

початку ХХІ століття [Текст] : дис. ... канд. іст. наук. – К., 2005. – С. 26. 
12 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
13 Там само. 
14 Там само. 
15 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 354. 
16 Там само. 
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29 жовтня – 5 листопада 1992 
Президент України Л. Кравчук здійснив офіційний візит 

до КНР та Монголії17. Відбулися переговори з Головою 
КНР Ян Шанкунем, прем’єром Державної Ради КНР Лі 
Пеном і Генеральним секретарем ЦК КПК Цзян Цземі-
нем18. Було досягнуто домовленості створити Міжурядову 
українсько-китайську комісію з питань торговельно-еконо-
мічного співробітництва. У рамках візиту українська деле-
гація серед іншого відвідала спеціальні економічні зони, де 
ознайомилася з досвідом проведення економічних ре-
форм19. Були підписані:  

1) Спільне українсько-китайське комюніке;  
2) Меморандум взаєморозуміння між Урядом України 

та Урядом КНР з питання про мови міждержавних дого-
ворів та угод; 

3) Угода між Урядом України та Урядом КНР про дер-
жавний кредит;  

4) Угода між Урядом України та Урядом КНР про куль-
турне співробітництво;  

5) Протокол про консультації між Міністерством закор-
донних справ України та Міністерством закордонних справ 
КНР;  

6) Угода про співробітництво в галузі охорони здоров’я 
і медичної науки між Міністерством охорони здоров’я 
України та Міністерством охорони здоров’я КНР20; 

7) Договір між Україною та КНР про правову допомогу 
у цивільних та кримінальних справах; 

———————— 
17 Голос України, 6.11.1992. 
18 Менг Хін. Цит. пр. – С. 26. 
19  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 520. 

20 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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8) Протокол між Урядом України та Урядом КНР про 
встановлення повітряного сполучення21. 

Грудень  
19 грудня 1992 
Плюшко Анатолій Дмитрович призначений Послом 

України в КНР22. 
 

1993 р. 
Березень  
2 березня 1993 
Укладено Угоду між Урядом України та Урядом КНР 

про взаємні поїздки громадян та Угоду між Урядом 
України та Урядом КНР про безвізовий режим службових 
поїздок23. 

Квітень  
12-13 квітня 1993 
Українська парламентська делегація на чолі з Головою 

ВРУ І. Плющем здійснила офіційний візит до Китаю. 
Українські парламентарії зустрілися з Головою Постійного 
комітету ВЗНП Цяо Ші, заступником голови КНР Жун 
Іженем. Члени української делегації відвідали південно-
східну провінцію Цзянсу, побували на підприємствах ре-
гіону, де ознайомилися з результатами китайських еконо-
мічних реформ. У ході візиту було підписано контракти на 
суму понад 200 млн дол. США24. Крім того, було підпи-

———————— 
21  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 520. 

22 Указ Президента України Nо 612/92, 19.12.1992. // Сайт ВРУ: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/612/92#Text  

23 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
24 Підкова І. Україна 1991–1996: хроніка подій. – Львів, 2001. – 

С. 168. 
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сано угоду про регулярний обмін парламентськими делега-
ціями обох країн25. 

28 квітня 1993 
У Пекіні (КНР) при Китайській асоціації з іноземних 

питань був утворений Комітет українознавства, який ста-
вив собі завдання об’єднати китайських українознавців і 
всебічно розвивати зазначений напрямок досліджень. Його 
главою став Цзян Чанбін26. 

Травень  
30 травня 1993 
Підписано Угоду між Урядом України та Урядом КНР 

про заохочення i взаємний захист інвестицій27. 
Червень  
Візит міністра культури України М. Дзюби в Китай. 

Підписано «Угоду про план співробітництва між Мініс-
терством культури України і Міністерством культури КНР 
на 1993–1995 рр.»28. 

5 червня 1993 
Укладено Угоду між Урядом України та Урядом КНР 

про повітряне сполучення29. 
10 червня 1993 
Підписана Угода про співробітництво між Міністерст-

вом освіти України та Державним комітетом КНР у спра-
вах освіти на 1993–1995 рр.30 

———————— 
25 Менг Хін. Цит. пр. – С. 37. 
26 Цзян Чанбін. Про перспективу українознавства в Китаї // Україна – 

Китай: шляхи співробітництва. Матеріали конференції (Київ, серпень–
вересень 1993 р.). – К., 1994. – С. 159. 

27 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
28  Кипцар И. Украинско-китайские отношения в период 1992– 

2002 гг. [Текст] : дис. ... канд. ист. наук. – К., 2006. – С. 141. 
29 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
30  Зібрання чинних міжнародних договорів України. Т. 3. Кн. 1. 

Січень–червень 1993 р. – К., 2004. – С. 765. 
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25 червня 1993 
Укладено Угоду між Урядом України та Урядом КНР 

про умови розміщення посольств України в КНР i КНР в 
Україні31. 

Липень  
2 липня 1993 
ВРУ ухвалила «Основні напрями зовнішньої політики 

Україні». У документі, зокрема, зазначалося: «Геострате-
гічні та геоекономічні інтереси України вимагають також 
підтримання тісних і широких стосунків з Індією, Китаєм, 
Єгиптом та Ізраїлем. Поступова розбудова відносин з дер-
жавами Азії, Африки і Латинської Америки допомагатиме 
диверсифікувати міжнародні зв’язки України, сприятиме 
утвердженню економічної незалежності, зміцненню її по-
зиції в світі»32. 

Серпень  
30 серпня – 3 вересня 1993 
У Києві відбулася міжнародна наукова конференція 

«Україна–Китай: шляхи співробітництва»33. 
Вересень  
6-8 вересня  
Відбувся візит в Україну віце-прем’єра Державної Ради 

КНР, міністра закордонних справ КНР Цянь Циченя. Він 
провів переговори з Президентом України Л. Кравчуком, 
Головою ВРУ І. Плющем та першим віце-прем’єр-мініст-
ром України Є. Звягільським. Основна увага була приді-
лена можливим напрямам економічного співробітництва, 

———————— 
31 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
32 Про Основні напрями зовнішньої політики Україні // Сайт ВРУ, 

2.07.1993. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12#Text  
33 Україна–Китай: шляхи співробітництва. Матеріали конференції 

(Київ, серпень–вересень 1993 р.). – К., 1994. 
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зокрема розширенню експорту з України у Китай сталі, 
чавуну, труб, продукції машинобудування34. Під час візиту 
відбулась офіційна церемонія відкриття посольства КНР в 
Україні35. 

8 вересня 1993 
КМУ призначив В. Шмарова головою Української час-

тини міжурядової українсько-китайської комісії з питань 
торговельно-економічного співробітництва36. 

21 вересня 1993 
Відставка прем’єр-міністра Л. Кучми за власним бажан-

ням, призначення в.о. прем’єр-міністра Ю. Звягільського37. 
Жовтень 
12 жовтня 1993 
Укладено Угоду про співробітництво між Торгово-про-

мисловою палатою України та Китайським Комітетом 
сприяння розвитку міжнародної торгівлі38. 

Грудень  
2 грудня 1993  
Пройшла офіційна церемонія відкриття Посольства 

України в КНР. Українську делегацію очолював перший 
заступник міністра закордонних справ М. Макаревич39. 

 
 
 
 

———————— 
34 Хроники современной Украины. Том 1. 1993–1994. – К., 2001. – 

С. 44. 
35 Менг Хін. Цит. пр. – С. 47. 
36 Кипцар И. Цит. пр. – С. 76. 
37 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 356. 
38 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
39 Менг Хін. Цит. пр. – С. 48. 
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1994 р. 
Січень  
19 січня 1994 
Набув чинності Договір між Україною та КНР про пра-

вову допомогу у цивільних та кримінальних справах та 
Консульська конвенція між Україною та КНР40. 

Квітень  
6 квітня 1994 
Відбулося перше засідання Українсько-китайської уря-

дової комісії з питань торговельно-економічного співро-
бітництва41. З боку України у ньому брали участь пред-
ставники Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і 
торгівлі, МЗС, МОЗ, Міністерства сільського господарства 
і продовольства, Державного митного комітету, КМУ, 
Агентства України з реконструкції та розвитку. Очільник 
української делегації – віце-прем’єр з питань ВПК 
В. Шмаров. Китайську делегацію очолював міністр маши-
нобудування КНР Хе Гуанюань. Китайська делегація від-
відала Харківський тракторний завод, «ФЕД», авіаційний 
завод Антонова, ВО ім. Артема, Інститут електрозварю-
вання ім. Є. Патона НАН України42. 

22 квітня 1994  
Підписано Протокол про економічне та науково-тех-

нічне співробітництво між Міністерством сільського гос-
подарства і продовольства України та Міністерством внут-
рішньої торгівлі КНР43. 

 
———————— 

40 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
41  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 520. 

42 Менг Хін. Цит. пр. – С. 81, 86. 
43 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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Травень  
21 травня 1994 
Укладено Угоду про співробітництво між Державною 

телерадіокомпанією України та Пекінським телебаченням 
КНР44. 

28 травня – 4 червня 1994 
У Пекіні (КНР) відбулося перше засідання міжурядової 

українсько-китайської комісії з науково-технічного співро-
бітництва. Українську делегацію очолював заступник мі-
ністра у справах науки і техніки А. Савченко, китайську – 
заступник голови Департаменту КНР з науки та техніки 
Хань Децянь45. 

Червень  
16 червня 1994 
В. Масол призначений прем’єр-міністром України46. 
Липень 
10 липня 1994 
Інавгурація Л. Кучми на посаду Президента України47. 
Вересень  
6-8 вересня 1994 
В Україні з офіційним візитом перебував Голова КНР 

Цзян Цземінь. У ході візиту китайський керівник зустрівся 
з Президентом України Л. Кучмою, Головою ВРУ О. Мо-
розом, прем’єр-міністром В. Масолом. Підписано: спільну 
декларацію України і КНР; угоди про співробітництво в 
галузі торговельно-морського судноплавства, у військово-
технічній галузі, про охорону навколишнього середовища, 
про поштовий і електричний зв’язок; угоди між міністер-

———————— 
44 Там само.  
45 Кипцар И. Цит. пр. – С. 105. 
46 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 356.  
47 Там само.  
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ствами закордонних справ у галузі інформації; між МВС 
України і Міністерством громадської безпеки КHР48. 

Грудень  
Делегація НАН України на чолі з її президентом 

Б. Патоном відвідала КНР для переговорів з керівництвом 
АН Китаю. До складу української делегації входили до-
слідники в галузі матеріалознавства, енергомашинобуду-
вання, хімії, біології. Було підписано чотири документи: 
про науково-технічне співробітництво між Інститутом 
електрозварювання НАН України та Харбінським інститу-
том зварювання; перелік спільних розробок на 1995–
1997 рр.; меморандум про створення спільного центру з 
відновлення прокатних валків та угоду про заснування 
міжнародного інженерного центру, в якому за допомогою 
українських фахівців передбачалося запроваджувати но-
вітні технології електронно-променевого зварювання49. 

5 грудня 1994 
Уряд КНР оприлюднив заяву щодо гарантій безпеки 

Україні як державі, що добровільно позбулася ядерної 
зброї50. 

11 грудня 1994 
У місті Харбін (КНР) підписано Угоду про торговельно-

економічне, технічно-наукове і культурне співробітництво 
між провінцією Хейлунцзян (КНР) і Луганською областю 
(Україна)51. 

———————— 
48 Підкова І. Україна 1991–1996: хроніка подій. – Львів, 2001. – 

С. 296. 
49 Менг Хін. Цит. пр. – С. 128. 
50 双边关系回顾 (Огляд двухсторонніх відносин) // Сайт Посоль-

ства КНР в Україні, 1.07.2004. http://ua.chineseembassy.org/chn/zwgx/ 
shbgxhg/t141518.htm 

51 Толстокоров В. Развитие торгово-экономических, научно-техни-
ческих и культурных связей на региональном уровне – важный фактор 
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1995 р. 
Січень  
Прийнята «Державна програма розвитку відносин 

України з КНР»52. 
Березень  
Чжан Чженя звільнено з посади Посла КНР в Україні53. 
Квітень  
У Пекіні (КНР) відбулося друге засідання міжурядової 

українсько-китайської комісії з науково-технічного співро-
бітництва54. 

3-7 квітня 1995 
У КНР перебувала делегація України на чолі з віце-

прем’єром, міністром оборони України В. Шмаровим 55 . 
Укладено Угоду про співробітництво між Міністерством 
оборони України та Міністерством оборони КНР та Угоду 
між Урядом України та Урядом КНР про співробітництво 
у військово-технічній галузі56. Відбулося друге засідання 
міжурядової українсько-китайської комісії з торговельно-
економічного співробітництва. Українська делегація також 
відвідала спеціальну економічну зону Шеньчжень57. 

 

                                                                                                                              
взаимовыгодного сотрудничества // Україна–Китай. – 1999 – № 1. –  
С. 38. 

52 Кипцар И. Цит. пр. – С. 39. 
53 驻乌克兰历任大使  (Попередні посли в Україні) // Офіційний 

портал Міністерства зовнішніх справ КНР https://www.fmprc.gov.cn/ 
web/ziliao_674904/wjrw_674925/2167_674935/oz/t9242.shtml 

54 Кипцар И. Цит. пр. – С. 105. 
55  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 520. 

56 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
57 Менг Хін. Цит. пр. – С. 84. 
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4 квітня 1995 
В. Масол пішов у відставку з посади прем’єр-міністра за 

власним бажанням. В. о. прем’єр-міністра призначений 
Є. Марчук58. 

6 квітня 1995 
Президія ВРУ ухвалила постанову «Про склад групи 

народних депутатів України з міжпарламентських зв’язків 
з КНР». Передбачалося, що до цієї групи увійдуть 16 на-
родних депутатів на чолі з М. Павловським59. 

Травень  
Пань Чжаньлінь (潘占林) призначений Послом КНР в 

Україні60. 
10 травня 1995 
Укладено Угоду між НАН України та АН КНР про 

організацію безпосереднього наукового співробітництва61. 
Червень 
8 червня 1995 
Є. Марчук призначений прем’єр-міністром України62. 
23-24 червня 1995 
У Києві з офіційним візитом перебував прем’єр Дер-

жавної Ради КНР Лі Пен. Він мав зустрічі з Президентом 

———————— 
58 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 364. 
59  Постанова Президії «Про склад групи народних депутатів 

України з міжпарламентських зв’язків з КНР» // Сайт ВРУ. Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196/95-%D0%BF%D0%B2# 
Text 

60 驻乌克兰历任大使  (Попередні посли в Україні) // Офіційний 
портал міністерства зовнішніх справ КНР https://www.fmprc.gov.cn/ 
web/ziliao_674904/wjrw_674925/2167_674935/oz/t9242.shtml  

61 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
62 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 364. 
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України Л. Кучмою, головою ВРУ О. Морозом, прем’єр-
міністром України Є. Марчуком. Було підписано спільне 
комюніке за підсумками візиту, а також угоду про спів-
робітництво в галузі охорони навколишнього середовища63. 

Липень 
18 липня 1995 
Газета «Голос України» повідомила про візит в Київ 

делегації КНР на чолі з заступником Голови Постійного 
комітету ВЗНП Ван Ханьпіном. Відбулися переговори з 
Президентом України Л. Кучмою та Головою ВРУ 
О. Морозом64. 

23-25 липня 1995 
В Пекіні відбулася друга конференція «Китай–Україна: 

шляхи співробітництва»65. 
Жовтень  
5 жовтня 1995 
Укладено Угоду про співробітництво між Генеральною 

прокуратурою Українита Верховною народною прокура-
турою КНР66. 

Грудень 
3-8 грудня 1995 
Відбувався державний візит Президента України 

Л. Кучми в КНР. До складу офіційної делегації України 
входили міністр закордонних справ Г. Удовенко, віце-
прем’єр-міністр А. Кінах, міністр промисловості В. Мазур, 
Посол України в КНР А. Плюшко, голова правління НБУ 
В. Ющенко, радник Президента України А. Гальчинський, 
генеральний директор Національного космічного агентства 
України О. Негода. Л. Кучма провів переговори з Головою 

———————— 
63 Урядовий кур’єр, 27.06.1995. 
64 Голос України, 18.07.1995. 
65 Менг Хін. Цит. пр. – С. 89. 
66 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
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КНР Цзян Цземінем, прем’єром Державної Ради КНР Лі 
Пеном, Головою Постійного комітету ВЗНП Цяо Ши. 
Також відбулися зустрічі з представниками китайських ді-
лових кіл, громадських організацій, ЗМІ тощо67. Підписано 
спільну (Пекінську) Декларацію про розвиток і поглиб-
лення відносин дружби та співробітництва між Україною 
та КНР, Угоду про співробітництво між Національним 
банком України та Народним банком КНР та Угоду між 
Міністерством статистики України та Державним статис-
тичним управлінням КНР про співробітництво в галузі 
статистики68, Угоду між Урядом України та Урядом КНР 
про співробітництво у дослідженні та використанні кос-
мічного простору у мирних цілях, Угоду між Урядом 
України та Урядом КНР про уникнення подвійного опо-
даткування і ухилення від сплати податків на доходи і 
майно69. 

 
1996 р. 

Лютий 
2 лютого 1996 
Була затримана та депортована з України група китай-

ських громадян у зв’язку з «діями, що суперечили інте-
ресам забезпечення національної безпеки». Повідомлення 
ЗМІ про «китайський шпіонаж» заперечувалися посоль-
ством КНР в Україні. МЗС України назвав інцидент непо-
розумінням70. 

———————— 
67 Менг Хін. Цит. пр. – С. 29-30. 
68 Урядовий кур’єр, 5.12.1995. 
69  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 521. 

70 Хроники современной Украины. Том 2. 1995–1996. – К., 2001. – 
С. 169. 
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Березень 
3-5 березня 199671 
Україну відвідав заступник міністра закордонних справ 

КНР Чжан Дегуан72. 
28-29 березня 1996 
В Україні з офіційним візитом перебував голова Пос-

тійного комітету ВЗНП Цяо Ши73. 
Квітень 
15 квітня 1996 
Укладено Угоду між Урядом України та Урядом КНР 

про морський транспорт74. 
Травень  
13 травня 1996 
Набрала чинності Угода про співробітництво у галузі 

фізичної культури і спорту між Міністерством України у 
справах молоді і спорту та Державним Комітетом КНР з 
питань фізичної культури і спорту75. 

20 травня 1996 
Набула чинності Угода між Урядом України та Урядом 

КНР про співробітництво в галузі дослідження і вико-
ристання космічного простору в мирних цілях76. 

27 травня 1996 
Відставка Є. Марчука з посади прем’єр-міністра Укра-

їни. Новим очільником уряду став П. Лазаренко77. 

———————— 
71 За іншими даними 24 лютого. Див.: Кипцар И. Цит. пр. – С. 43. 
72 Хроники современной Украины. Том 2. 1995–1996. – К., 2001. – 

С. 182. 
73 Урядовий кур’єр, 30.03.1996. 
74 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
75 Там само.  
76 Там само. 
77 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 364. 
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Серпень 
Українська частина Міжурядової українсько-китайської 

комісії з питань торговельно-економічного співробітницт-
ва ухвалила «Концепцію розвитку економічних відносин 
України з КНР»78. 

16-17 серпня 1996 
В Україні з візитом перебував віце-президент Тайваню 

Линь Чжан. Це викликало негативну реакцію з боку КНР, 
демонстративно був скасований візит в Київ офіційної 
делегації, запланований на 21-24.08. (для відзначення 
п’ятої річниці Незалежності України). МЗС України опри-
люднило заяву, у якій відзначалася «неадекватність реакції 
китайської сторони», оскільки візит Линь Чжана не мав 
офіційного характеру (запрошував КНУ), і зустрічей з 
керівництвом України не було79. 

Вересень 
13 вересня 1996 
У Києві розпочав свою роботу четвертий міжнародний 

українсько-китайсько-російський симпозіум з космічної 
науки і техніки80. 

Листопад 
27-30 листопада 1996 
Відбувся робочий візит в КНР заступника міністра за-

кордонних справ К. Грищенка для політичних консульта-
цій в МЗС КНР81. 

 

———————— 
78 Седнев В. Українсько-китайські відносини: надбання, проблеми, 

перспективи // Украина–Китай. – 2002. – № 1(5). – С. 34-35. 
79 Хроники современной Украины. Том 2. 1995–1996. – К., 2001. – 

С. 241-242. 
80 Урядовий кур’єр, 14.09.1996. 
81 Кипцар И. Цит. пр. – С. 38. 
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1997 р. 
Лютий 
19 лютого 1997 
Помер екс-глава КНР Ден Сяопін. 
Квітень 
1 квітня 1997 
Укладено Угоду між Урядом України та Урядом КНР 

про співробітництво в галузі оцінки відповідності про-
дукції, що експортується та імпортується82. 

1-4 квітня 1997 
Відбувся візит в Україну віце-прем’єра Державної Ради 

КНР У Банго. Він провів переговори з Президентом 
України Л. Кучмою, прем’єр-міністром П. Лазаренком, Го-
ловою ВРУ О. Морозом, віце-прем’єром В. Пинзеником, 
міністром закордонних справ Г. Удовенком. У фокусі ува-
ги було питання підтримки територіальної цілісності КНР 
(Тайвань та Тибет) та України (Крим та Севастополь). 
Окрім того, обговорювався розвиток економічного співро-
бітництва. Китайська сторона оголосила про надання без-
оплатної допомоги Україні у розмірі 250 тис. дол.83 

Травень 
Укладено Протокол про створення Спільної українсько-

китайської комісії з науково-технічного співробітництва84. 
Червень  
6-10 червня 1997 
Відбувся візит в Україну делегації Міністерства обо-

рони КНР на чолі з міністром Чи Хаотяном. Він мав 
переговори з Президентом України Л. Кучмою, прем’єр-

———————— 
82 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
83 Хроники современной Украины. Том 3. 1997–1998. – К., 2002. – 

С. 49. 
84 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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міністром П. Лазаренком, Головою ВРУ О. Морозом, мі-
ністром оборони України О. Кузьмуком. Обговорювалися 
перспективи військово-технічної співпраці (модернізація 
та ремонт ОВТ, стажування військових спеціалістів 
тощо)85. 

19 червня 1997 
П. Лазаренко відправлений у відставку з посади глави 

Уряду. В.о. прем’єр-міністра призначений В. Дурдинець86. 
Липень 
16 липня 1997 
Прем’єр-міністром України призначений В. Пустовой-

тенко87. 
Вересень 
5 вересня 1997 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння між Мініс-

терством праці та соціальної політики України та Мініс-
терством праці КНР щодо співробітництва у сфері праці та 
соціального забезпечення88. 

25 вересня 1997 
Відбулася зустріч міністра закордонних справ України 

Г. Удовенка та віце-прем’єра Держради КНР, міністра за-
кордонних справ Цянь Циченя в Нью-Йорку89. 

 
———————— 

85 Хроники современной Украины. Том 3. 1997–1998. – К., 2002. – 
С. 76. 

86 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 
2019. – С. 368. 

87 Там само. 
88 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
89 25-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Укра-

їною та Китайською Народною Республікою // Генеральне консульство 
України в Шанхаї, 4.01.2017. https://shanghai.mfa.gov.ua/news/53592-25-
ta-richnicya-vstanovlennya-diplomatichnih-vidnosin-mizh-ukrajinoju-ta-
kitajsykoju-narodnoju-respublikoju  
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Жовтень 
15 жовтня 1997 
За рішенням прем’єр-міністра України головою Україн-

ської частини міжурядової українсько-китайської комісії з 
питань торговельно-економічного співробітництва став за-
ступник міністра зовнішньоекономічних зв’язків та тор-
гівлі В. Олейник90. 

18 жовтня 1997 
Укладено Угоду між Урядом України і Урядом КНР про 

уникнення подвійного оподаткування та попередження 
податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно91. 

Грудень 
16 грудня 1997 
Укладено Додаток до Угоди про державний кредит КНР 

1992 року92. 
22-25 грудня 1997 
Відбувся перший офіційний візит прем’єр-міністра 

України В. Пустовойтенка в КНР. Він провів переговори з 
прем’єром Державної Ради КНР Лі Пеном та Головою КНР 
Цзянь Цземінем93 . За підсумками переговорів підписано 
Декларацію про покращення торговельно-економічного та 
науково-технічного співробітництва між Україною та КНР 
та Меморандум про взаєморозуміння між Державним ко-
мітетом з цінних паперів та фондового ринку України і 
Державним комітетом з регулювання цінних паперів КНР 
про співробітництво в галузі регулювання цінних паперів94. 

 

———————— 
90 Кипцар И. Цит. пр. – С. 76. 
91 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
92 Там само. 
93 Хроники современной Украины. Том 3. 1997–1998. – К., 2002. – 

С. 157. 
94 Урядовий кур’єр, 27.12.1997.  
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30 грудня 1997 
Китайська компанія China Ocean Shipping Company 

(COSCO) зареєструвала в Україні дочірню компанію ТОВ 
«Коско Шиппінг Лайнз (Україна»95. 

 
1998 р. 

Січень 
31 січня 1998 
На щорічному Форумі з питань міжнародної економіки 

у Давосі (Швейцарія) відбулася зустріч прем’єр-міністра 
України В. Пустовойтенка з віце-прем’єром КНР Чи Лань-
цином96. 

Березень 
25 березня 1998 
Відставка Лі Пена з посади прем’єра Державної Ради 

КНР. На цю посаду був призначений Чжу Жунцзи. 
Квітень 
Пань Чжаньліня звільнено з посади Посла КНР в 

Україні97. 
3 квітня 1998 
Газета «Голос України» повідомила, що Державна комі-

сія з проведення міжнародного конкурсу на реалізацію 
недобудованого крейсера «Варяг» ухвалила рішення про 
укладання договору з китайською фірмою «Agencia Turis-
tica Diversoes». Вартість продажу склала 20 млн дол.98 

5-10 квітня 1998 
З візитом у Китаї перебував міністр оборони України 

О. Кузьмук. Його метою було розширення міждержавного 

———————— 
95  COSCO – China Ocean Shipping Company // SilkBridge.info, 

30.03.2021. https://silkbridge.info/cosco-china-ocean-shipping-company/  
96 Менг Хін. Цит. пр. – С. 45. 
97 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)…  
98 Менг Хін. Цит. пр. – С. 96. 
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співробітництва у військовій і військово-технічній сферах, 
включаючи спільне виробництво ОВТ99 . Були проведені 
переговори з міністром оборони КНР Чи Хаотянем. 
Відбулася аудієнція у Голови КНР Цзян Цземіня. Укра-
їнська делегація відвідала Далянь і Шанхай100. 

Червень 
8 червня 1998 
На полях 20-го Надзвичайного засідання Генеральної 

асамблеї ООН з питань заборони наркотичних речовин 
відбулася зустріч члена Державної Ради КНР Ло Ганя та 
голови 52-го засідання ГА ООН Г. Удовенка101. 

18 червня 1998 
Укладено Угоду про співробітництво України та КНР в 

галузі митних питань102. 
24 червня – 1 липня 1998 
У Китаї з візитом перебував Голова Верховного Суду 

України В. Бойко. Відбулися зустрічі з заступником голови 
Постійного комітету ВЗНП Цао Чжи та Головою Верхов-
ного Суду КНР Сяо Янем103. 

Липень 
Чжоу Сяопей ( 周晓沛) призначений Послом КНР в 

Україні104. 
Серпень 
22 серпня 1998 
А. Плюшко звільнено з посади Посла України в КНР105. 

———————— 
99 Хроники современной Украины. Том 3. 1997–1998. – К., 2002. – 

С. 227. 
100 Менг Хін. Цит. пр. – С. 67. 
101 Там само. – С. 103. 
102 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
103 Менг Хін. Цит. пр. – С. 68. 
104 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)…  
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Вересень 
21 вересня 1998 
В Нью Йорку відбулася зустріч міністрів закордонних 

справ України та КНР Б. Тарасюка та Тан Цзясюаня106. 
Жовтень 
29 жовтня 1998 
Голова парламентської групи «Україна-Китай М. Пав-

ловський провів зустріч з членом ВЗНП, Головою Ко-
мітету зі справ китайських емігрантів, головою групи 
«Україна–Китай» Гань Цзиюєм107. 

Листопад  
22 листопада 1998 
Відбулося перше засідання міжпарламентської групи 

«Україна-Китай» ВРУ 3-го скликання. До її складу увій-
шли 30 народних депутатів (у 1999 р. вона збільшилася до 
43 осіб). У засіданні узяли участь голова ВРУ О. Ткаченко, 
Посол КНР в Україні Чжоу Сяопей та заступник міністра 
закордонних справ А. Орел108.  

Грудень 
10-15 грудня 1998 
Візит міністра закордонних справ України Б. Тарасюка 

до Пекіну (КНР)109. Укладено Угоду між Урядом України 
та Урядом КНР про співробітництво в галузі стандар-

                                                                                                                              
105  Указ Президента України № 912/98, 22.08.1998 // Сайт ВРУ, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912/98#Text  
106 Менг Хін. Цит. пр. – С. 48. 
107 Там само. – С. 39. 
108 Кипцар И. Цит. пр. – С. 61. 
109  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 521. 
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тизації, метрології і сертифікації110. Проведені переговори 
з міністром закордонних справ Тан Цзясюанем111. 

11 грудня 1998 
Відбулась зустріч Міністра закордонних справ України 

Б. Тарасюка та прем’єра Державної Ради КНР Чжу Жунц-
зи112. Укладено Угоду між Урядом України та Урядом КНР 
про взаємне визнання документів про освіту і наукові 
ступені113. 

 
1999 р. 

Березень 
8-11 березня 1999 
Відбувся візит в Україну заступника прем’єра Держради 

КНР пані У Ї. Вона провела переговори з Президентом 
України Л. Кучмою, прем’єр-міністром В. Пустовойтенком, 
віце-прем’єр-міністрами В. Смолієм і С. Тігіпком, мініст-
ром закордонних справ Б. Тарасюком. Було домовлено про 
надання Китаєм пільгового кредиту Україні у 50 млн юанів 
та про гуманітарну допомогу Закарпатській області на  
600 тис. юанів. В рамках візиту також був проведений 
бізнес-семінар за участю представників українських та 
китайських ділових кіл. Китайська делегація відвідала Ін-
ститут електрозварювання НАН України та швейну фаб-
рику «Же лань»114. 

24 березня 1999 
На запрошення Всекитайського інституту народної дип-

ломатії до КНР прибула делегація на чолі з головою 
———————— 

110 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
111 Менг Хін. Цит. пр. – С. 48. 
112 25-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Укра-

їною та Китайською Народною Республікою…  
113 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
114 Менг Хін. Цит. пр. – С. 45-46, 96-97. 
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Комітету з питань економічної політики ВРУ С. Гуренком. 
Проведені переговори з президентом Асоціації народної 
дипломатії Мей Чжаожуном. Делегація відвідала ЦК КПК, 
Інститут реформування економіки, Інститут Східної Євро-
пи та Центральної Азії. Міністр оборони КНР Чи Хаотянь 
запросив на окрему зустріч у своїй резиденції народного 
депутата, екс-міністра оборони України В. Шмарова115. 

Квітень  
3-13 квітня 1999 
В Китаї із робочим візитом на запрошення Всеки-

тайської інформаційної корпорації Госінь перебувала деле-
гація Донецької ОДА на чолі з головою ОДА А. Клюєвим. 
Були відвідані Пекін, Тяньцзінь, провінція Чжецзян 
(КНР)116. 

Травень 
3 травня 1999 
Укладено Договір про наукове співробітництво між 

НАН України та Китайською академією суспільних наук117. 
7 травня 1999 
У зв’язку з помилковим ракетним ударом НАТО по 

Посольству КНР в Югославії МЗС України висловило 
співчуття Уряду КНР і сім’ям загиблих та поранених118. 

8-10 травня 1999 
Делегація Міністерства освіти КНР перебувала в АРК 

для ознайомлення з системою освіти в Криму119. 
 
 

———————— 
115 Там само. – С. 39-40. 
116 Там само. – С. 69. 
117 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
118 Менг Хін. Цит. пр. – С. 63. 
119 Кипцар И. Цит. пр. – С. 105. 
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Червень 
25 червня 1999 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння між Дер-

жавною авіаційною адміністрацією України та Головним 
управлінням цивільної авіації КНР120. 

Липень 
Відбувся візит Заступника Голови Народної політичної 

консультативної ради Китаю Чень Цзюньшеня121. 
Серпень 
2 серпня 1999 
Литвина Ігоря Антоновича призначено Послом України 

в КНР122. 29 вересня він вручив вірчу грамоту Голові КНР 
Цзян Цземіну123. 

11-18 серпня 1999 
За запрошенням Китайського інституту народної дипло-

матії в КНР перебувала Уповноважена ВРУ з прав людини 
Н. Карпачова. У ході візиту вона відвідала провінцію 
Юньнань (де мешкає багато національних меншин) та 
Тибет124. 

Жовтень 
21 жовтня 1999 
Ратифіковано договір між Україною та КНР про екс-

традицію125. 
 

———————— 
120 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
121 Седнев В. Украинско-китайские отношения на рубеже столетий. 

Приветствуя визит Председателя КНР Цзян Цзэминя в Украину // 
Україна–Китай. – 2001. – № 1 (4). – С. 40.  

122  Указ Президента України № 938/99, 2.08.1999 // Сайт ВРУ, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/938/99#Text  

123 Менг Хін. Цит. пр. – С. 48. 
124 Кипцар И. Цит. пр. – С. 63. 
125 Офіційний вісник України. – 1999. – № 43. – Ст. 2161. 
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Листопад  
16-18 листопада 1999 
В Китаї перебував заступник міністра закордонних 

справ України О. Майданник для проведення щорічних по-
літичних консультацій між зовнішньополітичними відом-
ствами. Відбулися переговори із першим заступником 
міністра закордонних справ КНР Ван Їнфанєм, зустріч з 
помічником міністра (у ранзі заступника міністра) зов-
нішньої торгівлі та економічного співробітництва КНР Хе 
Сяовеєм та віце-мером Шанхая Чжоу Муяо. О. Майданник 
був також прийнятий міністром закордонних справ КНР 
Тан Цзясюанєм126. 

24 листопада – 1 грудня 1999 
В Китаї перебувала делегація ВРУ на чолі з М. Пав-

ловським. До її складу входили вісім народних депутатів 
та два співробітника Апарату ВРУ. Відбулися переговори з 
заступником Голови Постійного комітету ВЗНП Ву Хе, 
помічником міністра закордонних справ Лю Гучаном та 
головою парламентської групи «Китай – Україна» Гань 
Цзиюєм127. 

30 листопада 1999 
Інавгурація Л. Кучми на другий президентський 

термін128. 
Грудень 
22 грудня 1999 
В. Ющенко призначений новим прем’єр-міністром 

України129. 

———————— 
126 Менг Хін. Цит. пр. – С. 49. 
127 Кипцар И. Цит. пр. – С. 63-64. 
128 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 370. 
129 Там само. – С. 371. 
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2000 р. 
Березень 
2 березня 2000 
Укладено Угоду (у формі обміну нотами) між Урядом 

України та Урядом КНР про взаємне відкриття генераль-
них консульств130. 

17 березня 2000 
Відбулася зустріч заступника міністра іноземних справ 

України О. Майданника з Послом КНР в Україні Чжоу 
Сяопеєм, під час якої була передана телеграма прем’єра 
КНР Чжу Жунцзи до прем’єра України В. Ющенка із 
співчуттям у зв’язку з трагедією в шахті у м. Краснодон 
(Луганська область) Було повідомлено, що Посольство 
КНР в Україні за сприяння МЗС КНР виділило 14 тис. дол. 
для допомоги родинам загиблих шахтарів, а також що у 
м. Краснодон була направлена допомога у розмірі 9 тис. 
дол.131  

Квітень 
Відбувся візит заступника Голови ВРУ С. Гавриша в 

КНР132. 
Головою Української частини Міжурядової українсько-

китайської комісії з питань торговельно-економічного спів-
робітництва призначено заступника міністра економіки 
А. Гончарука133. 

19 квітня 2000 
Укладено Угоду про співробітництво між Верховним 

судом України та Верховним народним судом КНР134. 
———————— 

130 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
131 Менг Хін. Цит. пр. – С. 51. 
132  Седнев В. Украинско-китайские отношения на рубеже столе-

тий… – С. 40.  
133 Кипцар И. Цит. пр. – С. 76. 
134 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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Травень 
1 травня 2000 
Укладено Угоду між Державним агентством України з 

авторських і суміжних прав та Китайським агентством з 
авторських прав про співробітництво в галузі поступки і 
придбання авторських прав на книжкове видання творів135. 

Червень 
Відбувся візит мера Києва О. Омельченка в Пекін 

(КНР)136. 
24 червня 2000 
В Україні з офіційним візитом перебував Голова Пос-

тійного комітету ВЗНП Лі Пен. Проведені переговори  
з Президентом України Л. Кучмою, прем’єр-міністром 
В. Ющенком, головою ВРУ І. Плющем137. 

Липень 
13 липня 2000 
Укладено Договір між Україною та КНР про екстра-

дицію138. 
16 липня 2000 
Підписано Протокол про наміри щодо розвитку взає-

мовідносин і двостороннього співробітництва між містами 
Пекін (КНР) та Київ (Україна)139. 

26 липня 2000 
В КНР прибула делегація Апарату ВРУ на чолі з її 

керівником В. Ковалем для переговорів з начальником 

———————— 
135 Там само.  
136  Седнев В. Украинско-китайские отношения на рубеже столе-

тий… – С. 40.  
137 Менг Хін. Цит. пр. – С. 40. 
138 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
139 Литвин І. Посол Украины в Китае: отношения между Украиной 

и Китаем развиваются плодотворно // Україна–Китай. – 1999. – № 1. – 
С. 58. 
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Канцелярії Постійного комітету ВЗНП Хе Чунлінем та 
його заступником Фен Ланьмінем140. 

Серпень 
16 серпня 2000 
Міністерство економіки України встановило порядок 

ліцензування імпорту до України хутра штучного та по-
лотна ворсового з КНР (зокрема з Тайваню, Гонконгу, 
Макао)141. 

Вересень 
5 вересня 2000 
На полях Саміту Тисячоліття у Нью-Йорку (США) 

відбулася зустріч Президента України Л. Кучми та Голови 
КНР Цзян Цземіня142. 

Жовтень 
Чжоу Сяопей звільнений з посади Посла КНР в 

Україні143. 
Зареєстрована Асоціація «Крим – Китай»144. 
Листопад 
Ле Гобан ( 李 国 邦 )призначений Послом КНР в 

Україні145. 
20 листопада 2000 
Укладено Угоду між Урядом України та Урядом КНР 

про взаємне забезпечення захисту та збереження секретної 
інформації146. 

 
———————— 

140 Менг Хін. Цит. пр. – С. 41. 
141 Офіційний вісник України. – 2000. – № 39. – С. 1671. 
142 Кипцар И. Цит. пр. – С. 46. 
143 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)…  
144 Потапенко Г., Вовченко М. Китай-Крым: демонстрация интереса 

// Україна–Китай. – 2002. – № 1 (5). – С. 31. 
145 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)…  
146 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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2001 р. 
Квітень 
18 квітня 2001 
Підписано Протокол між Урядом України та Урядом 

КНР про внесення змін та доповнень до «Угоди між 
Урядом України та Урядом КНР про співробітництво у 
військово-технічній галузі»147. 

24-26 квітня 2001 
Відбувся офіційний візит в Київ міністра закордонних 

справ КНР Тан Цзясюаня. Проведено українсько-китайські 
політичні консультації. Сторони обговорили питання акти-
візації торговельно-економічного співробітництва, збіль-
шення товарообігу між двома країнами. Китай висловив 
готовність сприяти вступу України до СОТ148. Були про-
ведені переговори з Президентом України Л. Кучмою, 
Головою ВРУ І. Плющем, першим віце-прем’єром України 
Ю. Єхануровим. У ході візиту було оголошено про надан-
ня Китаєм гуманітарної допомоги в розмірі 3 млн юанів 
потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС149. 

26 квітня 2001  
В. Ющенко відправлений у відставку з посади прем’єр-

міністра150. 
Травень  
Делегація Луганської ОДА на чолі з О. Єфремовим 

відвідала Китай. У Пекіні та Харбіні відкриті представ-

———————— 
147 Там само.  
148  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 521. 

149 Менг Хін. Цит. пр. – С. 51-52. 
150  Резолюція Верховної Ради України «Про недовіру Кабінетові 

Міністрів України» // Сайт ВРУ, 26.04.2001. https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/2393-14#Text 
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ництва Луганської торгово-промислової палати. Підписано 
протокол про співробітництво Луганської області з про-
вінцією Хейлунцзян (КНР)151. 

14 травня 2001 
У Києві відбулась наукова конференція «Україна – 

Китай: стратегічне партнерство Європи та Азії»152. 
29 травня 2001 
А. Кінах призначений на посаду прем’єр-міністра 

України153.  
Червень 
Відбувся візит мера Пекіна Лю Ци до Києва154. 
13 червня 2001 
Укладено Угоду про співробітництво між Українським 

союзом промисловців та підприємців і Китайським Комі-
тетом сприяння міжнародній торгівлі155. 

Липень 
12 липня 2001 
В МЗС України відбулася робоча зустріч українських 

вчених-китаєзнавців присвячена актуальним питанням ук-
раїнсько-китайських відносин у контексті підготовки ві-
зиту в Україну Голови КНР Цзян Цземіня. У ній брали 
участь начальник П’ятого територіального управління 
МЗС України С. Камишев, українські дипломати, співро-
бітники Інституту світової економіки та міжнародних від-
носин НАН України, НІСД, Інституту сходознавства ім. 

———————— 
151 Менг Хін. Цит. пр. – С. 98. 
152 Там само. – С. 8. 
153  Президент України Леонід Кучма сьогодні підписав указ про 

призначення Анатолія КІНАХА на посаду прем’єр-міністра // Радіо 
Свобода, 29.05.2001. https://www.radiosvoboda.org/a/875908.html 

154  Седнев В. Украинско-китайские отношения на рубеже столе-
тий… – С. 40.  

155 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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А. Кримського НАН України, товариства «Україна – 
Китай»156. 

20-22 липня 2001 
Відбувся державний візит в Україну Голови КНР Цзян 

Цземіня157. Підписано Спільну (Київську) Декларацію про 
зміцнення дружби і всебічного співробітництва в ХХІ 
столітті158. 

Жовтень 
9 жовтня 2001 
Підписано Протокол про реалізацію безоплатної товар-

ної допомоги КМУ від Уряду КНР159. 
24 жовтня 2001 
Литвина Ігора Антоновича звільнено з посади Посла 

України в КНР160. 
Резніка Михайла Борисовича призначено Послом Укра-

їни в КНР161. 
 

2002 р. 
Січень 
27 січня – 1 лютого 2002 
Відбувся візит міністра закордонних справ України 

А. Зленка до Китаю. Він відвідав Пекін, Гонконг та Шан-
хай (тут відкрив Генеральне консульство України). Під час 
переговорів китайська сторона висловила зацікавленість у 
космічних та авіаційних технологіях, зварюванні металів. 
Розглядалося питання участі українського бізнесу в ос-
———————— 

156 Менг Хін. Цит. пр. – С. 32. 
157 Там само. 
158 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
159 Там само. 
160 Указ Президента України № 1014/2001, 24.10.2001 // Сайт ВРУ, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1014/2001#Text  
161 Указ Президента України № 1015/2001, 24.10.2001 // Сайт ВРУ, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1015/2001#Text  
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воєнні західних областей Китаю 162 . У Пекіні А. Зленко 
взяв участь у презентації книги Л. Кучми «Про найголов-
ніше», яка вийшла китайською мовою 163 . В українську 
офіційну делегацію входили заступник державного секре-
таря В. Казаков, глава Запорізької ОДА Є. Карташов, гене-
ральний директор «Укрспецекспорту» В. Малєв. Були про-
ведені урочисті збори, присвячені 10-річчю встановлення 
дипломатичних відносин України та КНР164. 

28 січня 2002 
Відбулися переговори міністра закордонних справ Ук-

раїни А. Зленка з міністром закордонних справ КНР Тан 
Цзясюанем у Пекіні165. 

31 січня 2002 
Укладено Угоду між Кабінетом міністрів України та 

Урядом Спеціального адміністративного району Сянган 
(Гонконг) про транзитне міжнародне повітряне сполу-
чення166. 

Лютий 
7 лютого 2002 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що українські 

підприємства «Запорожтрансформатор» та «Мотор Січ» 
братимуть участь у проектах за програмою освоєння цент-
ральних та західних районів Китаю167. 

———————— 
162  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 521. 

163 Там само. – С. 522. 
164 Менг Хін. Цит. пр. – С. 53, 55. 
165 25-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Укра-

їною та Китайською Народною Республікою…  
166 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
167  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 522. 
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24 лютого – 2 березня 2002 
У КНР перебувала парламентська делегація України на 

чолі з головою ВРУ І. Плющем. Проведені переговори з 
головою КНР Цзянь Цземінем168  та головою Постійного 
комітету ВЗНП Лі Пеном. Сторони наголосили на необ-
хідності збільшити обсяг товарообороту169. Сторони кон-
статували наявні резерви та істотні перспективи розвитку 
співпраці в паливно-енергетичній галузі, літакобудуванні 
та агропромисловому комплексі. Українська делегація від-
відала провінцію Хайнань (КНР). Було підписано Угоду 
про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне 
співробітництво між АРК і провінцією Хайнань170. 

26-27 лютого 2002 
У Києві відбулися політичні консультації між міністер-

ствами закордонних справ України та Китаю (державний 
секретар з питань європейської інтеграції МЗС України 
О. Чалий та заступник глави МЗС КНР Лі Чжаосін)171. 

Березень  
7 березня 2002 
Ратифіковано Угоду між Україною та КНР про передачу 

засуджених для відбування покарання, яка була підписана 
у м. Київ 21.07.2001 р.172 

31 березня 2002 
Набув чинності українсько-китайський договір про вза-

ємні поїздки громадян, який замінив договір про безвізо-
вий режим службових поїздок від 31.10.1992 р.173 

———————— 
168 Менг Хін. Цит. пр. – С. 42. 
169  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 522. 

170 Там само. 
171 Там само. – С. 522. 
172 Там само. – С. 523. 
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Квітень 
1 квітня 2002 
Погоджено Доповнення до Угоди про безвізовий режим 

службових поїздок від 1992 р.174 
26-30 квітня 2002 
Вперше з часу здобуття Україною Незалежності в Китаї 

пройшли Дні культури України175. 
Травень 
9 травня 2002 
Укладено Угоду між Міністерством транспорту України 

та Морським департаментом Уряду Гонконгу, Спеціаль-
ного адміністративного району КНР, про визнання дип-
ломів (сертифікатів) моряків відповідно до вимог Правила 
1/10 Міжнародної конвенції про підготовку і диплому-
вання моряків та несення вахти 1978 р., з поправками  
1995 р.176 

18 травня 2002 
Укладено Угоду між Міністерством освіти і науки 

України і Міністерством освіти КНР про співробітництво в 
галузі освіти і науки177.  

22-26 травня 2002 
З візитом в Україні перебував голова Народно-полі-

тичної консультативної ради КНР Лі Жуйхуань. Він провів 
переговори з Президентом України Л. Кучмою та пред-

                                                                                                                              
173 Там само. – С. 523. 
174 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
175  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 523. 

176 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
177 Там само.  
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ставниками новообраної ВРУ178. Китайська делегація та-
кож відвідала АРК, де провела переговори з головою ВР 
АРК Б. Дейчем та головою Ради Міністрів АРК С. Куні-
циним. Обговорювалися напрями активізації розвитку спів-
робітництва між АРК та провінцією Хайнань (КНР)179. 

Червень 
Укладено Угоду про співробітництво між Національною 

телекомпанією України і Центральним телебаченням 
КНР180. 

1 червня 2002 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила про переговори 

начальника Генерального штабу ЗСУ П. Шуляка з його 
китайським колегою Ф. Цюанем. Наголошувалося, що спів-
робітництво між ЗСУ та НВАК є важливою складовою 
міждержавних відносин181. 

27 червня 2002 
Газета «Голос України» повідомила, що до Севастополя 

на ракетному есмінці «Цін Дао» прибула делегація з ко-
мандувачем північного флоту ВМФ КНР182. 

Липень 
13 липня 2002 
Газета «Голос України» повідомила, що Одеська об-

ласть встановила побратимські відносини з китайською 
провінцією Фуцзянь183. 

———————— 
178  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 523. 

179 Менг Хін. Цит. пр. – С. 44. 
180 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
181  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 523-524. 

182 Там само. – С. 524. 
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Серпень 
9 серпня 2002 
У Києві відбувся українсько-китайський бізнес-форум184. 
16 серпня 2002 
Делегація провінції Чунцін (КНР) перебувала з візитом 

в Запорізькій області. Мета переговорів – наповнити конк-
ретним змістом Угоду про співробітництво, укладену під 
час візиту запорізької делегації в Китай у квітні 2002 р.185 

Вересень 
6 вересня 2002 
Газета «Голос України» повідомила, що директор Де-

партаменту консульської служби МЗС України М. Май-
мескул провів переговори у Пекіні186. 

20-24 вересня 2002 
В Україні з робочим візитом перебував керівник між-

народного відділу ЦК КПК Д. Бінго. Під час переговорів в 
ВРУ обговорювалося питання залучення до міжпарламент-
ського діалогу парламентських фракцій, комітетів, актив-
ніша співпраця у сфері економіки, гуманітарних відносин, 
на регіональному рівні187. 

25 вересня 2002 
Газета «Голос України» повідомила, що Маріуполь-

ський металургійний комбінат ім. Ілліча та компанія «Мін-
металс» (КНР) уклали договір про співпрацю. За квотою 
китайської сторони українське підприємство отримало 
можливість щомісяця постачати 30 тис. тонн гарячека-

                                                                                                                              
183 Там само. 
184 Там само. 
185 Там само. 
186 Там само. 
187 Там само. 
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таних рулонів та по 10 тис. тонн холоднокатаного листа та 
рулонів188. 

Жовтень 
12 жовтня 2002 
Набув чинності договір між Україною і КНР про пере-

дачу засуджених для відбування покарання189. 
18 жовтня 2002 
Укладено Рамкову угоду про співробітництво між Ек-

сімбанком України та Ексімбанком КНР190. 
26-30 жовтня 2002 
Україну відвідала делегація на чолі зі Спеціальним 

посланцем Уряду КНР Цзян Сісянем з метою обговорення 
питань, пов’язаних із проведенням Всесвітньої виставки 
«Експо 2010» в м. Шанхай (КНР). Проведені переговори з 
главою АПУ В. Медведчуком, першим віце-прем’єром 
О. Дубиною, а також керівництвом МЗС України191. 

Листопад 
16 листопада 2002 
Відставка А. Кінаха з посади прем’єр-міністра Укра-

їни192. 
17-18 листопада 2002 
Державний візит Президента України Л. Кучми до КНР. 

Проведені переговори з Головою КНР Цзян Цземінем, з 
віце-президентом Державної Ради КНР Лі Ланьціном, Го-
ловою ВЗНП Лі Пеном, Головою Всекитайського комітету 
Народної політичної консультативної ради КНР Лі Жуйху-
анем, міністром оборони КНР Чи Хаотянем, міністром 
———————— 

188 Там само. – С. 524-525. 
189 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
190 Там само.  
191 Менг Хін. Цит. пр. – С. 47. 
192 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 376.  
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Комісії з оборонної науки, техніки та промисловості КНР 
Лю Цзібінем, віце-президентом Комітету сприяння між-
народній торгівлі КНР Чжун Мінем. Був проведений 
українсько-китайський бізнес-форум. В рамках візиту ук-
ладені: 

1) Спільна декларація між Україною та КНР про намір 
всебічно розвивати на довгостроковій основі відносини 
дружби та стратегічного співробітництва згідно з принци-
пами та нормами міжнародного права; 

2) Угода між КМУ та Урядом КНР про співробіт-
ництво в галузі охорони інтелектуальної власності; 

3) Обмінні листи щодо надання допомоги Уряду 
України Урядом КНР; 

4) Протокол між Міністерством промислової політики 
України і Комісією з оборонної науки, техніки та обо-
ронної промисловості КНР щодо співробітництва в галузі 
авіаційної техніки193. 

21 листопада 2002 
Прем’єр-міністром обраний В. Янукович194. 
Відбувся візит у Київ торгівельної місії Тайваню. 

Відбулись переговори з тайванськими виробниками та 
трейдерами195. 

23 листопада 2002 
Узгоджено проект угоди про співпрацю між Жито-

мирською ОДА та урядом провінції Хейлунцзян196. 
 

———————— 
193 Менг Хін. Цит. пр. – С. 34-37. 
194 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 376. 
195  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 525. 

196 Менг Хін. Цит. – С. 99. 
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29 листопада – 1 грудня 2002 
В Україні перебувала урядова делегація КНР на чолі  

з відповідальним секретарем Державної Ради КНР Ван 
Чжунюєм197.  

 
2003 р. 

Лютий 
1 лютого 2003 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що у м. Харбін 

(КНР) відбулася церемонія відкриття центру нових техно-
логій України та Китаю, другого після парку нових та 
високих технологій у м. Цзінань (КНР)198. 

17-19 лютого 2002 
Відбувся візит до КНР президента товариства дружби 

«Україна – Китай» Г. Суркіса та міністра транспорту 
України Г. Кирпи. Обговорювалися питання активізації 
народної дипломатії та перспективи використання тран-
спортних коридорів199. 

Березень 
15-16 березня 2002 
На весняній сесії ВЗНП Цзян Цземінь перейшов з 

посади Голови КНР на посаду Голови Військової Ради 
КНР. Новим головою Китаю став Ху Цзіньтао. Прем’єром 
Державної Ради КНР замість Чжу Жунцзі став Вень Цзя-
бао. Головою ВЗНП замість Лі Пена став У Банго200. 

 
 

———————— 
197 Там само. – С. 47. 
198  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. – 
С. 525. 

199 Там само. 
200 Там само. 
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Квітень 
1-3 квітня 2002 
Візит до Сянгану (Гонконгу) Президента України 

Л. Кучми, де він провів переговори з главою місцевої 
адміністрації Туном Чі Хва. Проведено українсько-сян-
ганський бізнес-форум. Укладено Угоду між Сянганом та 
Україною про взаємну правову допомогу в кримінальних 
справах, Міжурядову угоду про морський транспорт та 
Угоду про співробітництво між Українським союзом про-
мисловців і підприємців та Радою з питань розвитку та 
торгівлі Сянгану. Після Гонконгу Л. Кучма відвідав Пекін 
для зустрічі з новим керівництвом КНР. Зокрема, він про-
вів переговори з Головою КНР Ху Цзіньтао. Останній 
заявив, що розглядає Україну «як гарного друга та на-
дійного партнера в Центрально-Східній Європі»201. 

Травень 
30 травня 2003 
В Санкт-Петербурзі (РФ) відбулися переговори Прези-

дента України Л. Кучми та Голови КНР Ху Цзіньтао202.  
Червень 
Укладено Доповнення до Угоди про повітряне сполу-

чення від 5.07.1993. (обмін нотами)203. 
27 червня 2003 
Газета «Голос України» повідомила, що Міністерство 

охорони здоров’я України скасувало обмеження на видачу 
віз громадянам КНР у зв’язку із завершенням епідемії 
гострого респіраторного синдрому (САРС)204. 
———————— 

201 Там само. 
202 Там само. – С. 526. 
203 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
204  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. –  
С. 526. 



Частина 1 64 

Липень 
10 липня 2003 
З візитом у Києві перебував член Політбюро ЦК КПК 

Х. Гоцян. Під час переговорів з Президентом України 
Л. Кучмою, зокрема, обговорювалися питання можливої 
участі китайської сторони в реалізації проекту військово-
транспортного літака Ан-70. Під час переговорів з Голо-
вою ВРУ В. Литвином йшлося про перспективу створення 
українсько-китайської міжпарламентської асамблеї для 
розкриття потенціалу стратегічного партнерства205. 

Серпень 
26 серпня 2003 
Українські прикордонники депортували до КНР 46 ки-

тайських нелегальних мігрантів206. 
Вересень 
Ле Гобана звільнено з посади Посла КНР в Україні207. 
9 вересня 2003 
Газета «Голос України» повідомила, що Україна при-

значила почесним консулом у Сянгані одного з керівників 
холдингу «Мінда» Квок Вай Міна208. 

13 вересня 2003 
У АРК з триденним візитом прибула китайська деле-

гація на чолі з членом комісії політбюро ЦК КПК з по-
літико-правових питань Л. Ланом209. 

 
 

———————— 
205 Там само. – С. 526. 
206 Там само. 
207 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)…  
208  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. –  
С. 526. 

209 Там само. 
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15 вересня 2003 
У Києві відбулись переговори між Генеральним про-

курором України С. Піскуном та делегацією прокуратури 
КНР. Обговорювалися питання організації боротьби проти 
міжнародної злочинності та тероризму210. 

Жовтень 
1 жовтня 2003 
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Уря-

дом провінції Шаньдун КНР та Міністерством освіти і 
науки України щодо забезпечення діяльності і функціо-
нування українсько-китайського технопарку211. 

4 жовтня 2003 
Газета «Голос України» повідомила, що Голова ВРУ 

В. Литвин прийняв посла КНР в Україні Лі Гобана у 
зв’язку із закінченням його дипломатичної місії212. 

13 жовтня 2003 
Укладено Угоду про співробітництво між Національним 

банком України та Народним банком Китаю в сфері про-
тидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, 
та боротьби з фінансуванням тероризму213. 

14 жовтня 2003 
У Пекіні (КНР) відбулося засідання Українсько-китай-

ської урядової комісії з торговельно-економічного та нау-
ково-технічного співробітництва. Китайська сторона ви-

———————— 
210 Там само. 
211 Гуржій А. Міжнародне науково-технічне та інноваційне співро-

бітництво України і КНР// Актуальні питання і організаційно-правові 
засади співробітництва України і КНР в сфері високих технологій. 
Матеріали конференції. – К., 2004. – С. 6. 

212  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. –  
С. 526. 

213 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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словилась за зменшення свого торговельного дефіциту в 
балансі торгівлі з Україною. У провінції Шаньдун від-
булися Дні української техніки214. За підсумками засідання 
Комісії було укладено:  

1) Угоду щодо надання Урядом КНР Уряду України 
безоплатної допомоги;  

2) Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством 
охорони здоров’я України та Державною адміністрацією 
традиційної китайської медицини КНР про співробіт-
ництво в галузі народної медицини;  

3) Угоду між Державною службою експортного конт-
ролю України та Міністерством комерції КНР про засто-
сування імпортних сертифікатів;  

4) Меморандум про взаєморозуміння між Державною 
службою експортного контролю України і Міністерством 
комерції КНР щодо налагодження співробітництва в галузі 
експортного контролю215. 

16 жовтня 2003 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння між Дер-

жавним департаментом авіаційного транспорту Міністер-
ства транспорту України та Головним управлінням ци-
вільної авіації КНР216. 

Листопад 
Яо Пейшен ( 姚 培 生 ) призначений Послом КНР в 

Україні217.  
 

———————— 
214  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. –  
С. 526-527. 

215 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
216 Там само.  
217 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)…  
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10 листопада 2003 
М. Резніка звільнено з посади Посла України в КНР218. 
17 листопада 2003 
Укладено Угоду про співробітництво між СБУ та Мі-

ністерством громадської безпеки КНР219. 
Грудень 
4 грудня 2003 
Газета «Голос України» повідомила, що у листопаді в 

провінції Шаньдун (КНР) перебувала делегація Івано-
Франківської області, а у м. Дацін (провінція Хейлунцзян, 
КНР) перебувала делегація м. Луганськ220. 

12 грудня 2003 
Газета «Голос України» повідомила, що Прикарпаття 

відвідала делегація Китайської аерокосмічної науково-
виробничої корпорації (CASIC)221.  

25 грудня 2003 
Газета «Голос України» повідомила, що в Пекіні (КНР) 

відбулися п’яті позачергові українсько-китайські консуль-
тації з питань оптимізації візового режиму222 

 
2004 р. 

Січень 
10 січня 2004 
В Пекіні відбулось друге засідання двосторонньої Між-

урядової українсько-китайської комісії з питань ВТС. 

———————— 
218 Указ Президента України № 1280/2003, 10.11.2003// Сайт ВРУ, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280/2003#Text 
219 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
220  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003). – К., 2004. –  
С. 527. 

221 Там само. 
222 Там само. 
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Україна мала шанс використати бажання Китаю диверси-
фікувати закупівлю ОВТ223. 

14 січня 2004 
Укладено Угоду про співробітництво в сфері інтелек-

туальної власності між КМУ та Урядом КНР224. 
15 січня 2004 
Голова ВРУ В. Литвин прийняв посла КНР в Україні  

Яо Пейшена. Обговорювались питання українсько-китай-
ського співробітництва в економічній, військово-технічній, 
культурно-освітній сферах, взаємодія у міжнародних орга-
нізаціях. Наголошувалось на необхідності створення спіль-
ної міжпарламентської комісії, яка готувала б питання, що 
потребують невідкладної законодавчої підтримки225. 

16 січня 2004 
В Україні з візитом перебувала делегація Народного 

банку КНР на чолі з його Головою Чжаоу Сяочуанем. 
Зокрема, під час переговорів із Головою ВРУ В. Литвином 
обговорювались питання двостороннього співробітництва 
в економічній, фінансовій і банківській сферах226. 

Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що Китай запро-
вадив антидемпінгове мито на холоднокатаний прокат 
українського виробництва227. 

 
 

———————— 
223  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 321. 

224 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
225  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 321. 

226 Там само. 
227 Там само. 
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29 січня 2004 
Із КНР повернулася делегація Чернівецької області. 

Було досягнуто домовленості про китайські замовлення 
підприємству «Кварц», встановлення китайських систем 
економного освітлення, відкриття у Чернівецькому націо-
нальному університеті кафедри китайської мови228. 

18 лютого 2004 
ВРУ ратифікувала Угоду між КМУ та урядом спеціаль-

ного адміністративного району Гонконг КНР про морське 
торговельне судноплавство229. 

Березень 
19 березня 2004 
Камишева Сергія Олексійовича призначено Послом 

України в КНР230. 
20 березня 2004 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що український 

літак «Ан-124 Руслан» вперше перевіз у зібраному стані на 
космодром Сичуань китайський супутник231. 

Квітень 
22 квітня 2004 
Набула чинності Угода між КМУ та Урядом Спеціаль-

ного Адміністративного Району Гонконг КНР про мор-
ський транспорт232. 

 
 

———————— 
228 Там само. 
229 Там само. 
230 Указ Президента України № 342/2004, 19.03.2004 // Сайт ВРУ, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342/2004#Text  
231  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 321. 

232 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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29-30 квітня 2004 
Відбувався візит делегації провінції Хебей (КНР) до 

Луганська для обговорення питання навчання китайських 
студентів233. 

Травень 
24-30 травня 2004 
Пройшли перші в історії двосторонніх відносин Дні 

культури КНР в Україні234. 
Червень  
4 червня 2004 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що віце-прем’єр-

міністр України Д. Табачник провів переговори із заступ-
ником міністра комерції КНР Ляо Сяоці. Обговорювались 
актуальні питання сучасного стану українсько-китайського 
співробітництва235. 

24 червня 2004 
Президент України Л. Кучма провів переговори з чле-

ном постійного політичного комітету Політбюро ЦК КПК 
Лі Чень Чу236. 

Липень 
4-5 липня 2004 
Проходив візит до Китаю міністра закордонних справ 

України К. Грищенка. В ході переговорів українська сто-
рона поставила питання щодо можливості відкриття свого 
консульства на Тайвані. Міністр також відвідав Шанхай, 
де мав переговори з організаторами виставки «Експо 2010» 

———————— 
233  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 322.  

234 Там само. 
235 Там само. 
236 Там само. 
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та провів консультації з Чжан Гуанем генеральним секре-
тарем Шанхайської організації співробітництва237. 

6 липня 2004 
Укладено Угоду про співробітництво між Державним 

комітетом України з будівництва та архітектури, Держав-
ним комітетом України з питань житлово-комунального 
господарства та Міністерством будівництва КНР238. 

Серпень 
20 серпня 2004 
В Пекіні (КНР) відбулися чергові українсько-китайські 

політичні консультації з широкого кола міжнародних проб-
лем, включно з ситуацію в Афганістані та Іраку239. 

30 серпня 2004 
Пройшли українсько-китайські консультації з питань 

співробітництва в космічній галузі240. 
Вересень 
2 вересня 2004 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що у Пекіні 

міністр внутрішніх справ України М. Білоконь підписав 
протокол про співробітництво МВС України та Міністер-
ства громадської безпеки КНР241. 

10 вересня 2004 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що з України 

депортовано 22 нелегальних китайських мігрантів242. 
 

———————— 
237 Там само. 
238 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
239  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 322. 

240 Там само. 
241 Там само. 
242 Там само. 
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11 вересня 2004 
Газета «Голос України» повідомила, що у Дніпропет-

ровській області з візитом перебувала делегація Зборів 
народних представників м. Шанхай243. 

17 вересня 2004 
Укладено Протокол між Державною митною службою 

України і Генеральною митною адміністрацією КНР про 
співробітництво при обміні статистикою зовнішньої тор-
гівлі244. 

Жовтень 
7-8 жовтня 2004 
У Краматорську відбулася Міжнародна конференція 

«Україна – Китай: стратегія співробітництва»245. 
Листопад 
3 листопада 2004 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що українські 

виробники авіатехніки взяли участь у фаховій виставці в 
м. Чжухай (КНР)246. 

4 листопада 2004 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що делегація 

Одеської області побувала у провінції Фуцзянь (КНР)247. 
25 листопада 2004 
Укладено Угоду про співробітництво між Рахунковою 

палатою України та Національним аудиторським офісом 
КНР248. 

———————— 
243 Там само. 
244 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
245 Кипцар И. Цит. пр. – С. 9. 
246  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 322. 

247 Там само. 
248 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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Китай обережно привітав з перемогою на президент-
ських виборах в Україні В. Януковича249. 
 

2005 р. 
Січень 
20 січня 2005 
Глава КНР Ху Цзіньтао привітав з перемогою В. Ющен-

ка на президентських виборах250. 
23 січня 2005 
Інавгурація В. Ющенка на посаду Президента Укра-

їни251, у якій узяла участь і китайська делегація252. 
25 січня 2005 
Ю. Тимошенко призначена в. о. прем’єр-міністра 253 .  

4 лютого ВРУ схвалила її призначення главою Уряду254. 
Березень 
4 березня 2005 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що голова комі-

тету Верховної Ради України з питань прав людини, 
національних меншин та міжнаціональних відносин 

———————— 
249  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 323. 

250 Там само. 
251 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 381. 
252  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 323. 

253 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 
2019. – С. 381. 

254 Тимошенко стала прем’єром. День у парламенті // Українська 
правда, 4.02.2005. https://www.pravda.com.ua/articles/2005/02/4/3006758/  
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Г. Удовенко в Пекіні (КНР) провів переговори з міністром 
закордонних справ КНР Лі Чжаосіном255. 

21 березня 2005 
У Києві відбулась науково-практична конференція 

«Пекін – Київ: перспектива економічного співробітництва 
між Україною та КНР»256. 

Квітень 
10-14 квітня 2005 
Відбувся візит в КНР Голови ВРУ В. Литвина. 

Проведені переговори з Головою Постійного комітету 
ВЗНП У Банго, президентом АН КНР Лу Юнсяном, Голо-
вою Всекитайського комітету Народної політичної кон-
сультативної ради Цзя Цінлінем. Підписано угоду про 
співробітництво апарату українського парламенту та 
ВЗНП. Обговорювались перспективи укладання договору 
про дружбу і співробітництво257. 

Травень 
12 травня 2005 
Китайська компанія Huawei Technologies Co., Ltd. заре-

єструвала в Україні дочірню компанію ТОВ «Хуавей 
Україна»258. 

 

———————— 
255  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 323. 

256 Яо Фен. Формування пріоритетних напрямів економічного спів-
робітництва між Україною та КНР [Текст] : дис. ... канд. екон. наук. – 
К., 2008. – С. 9. 

257  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 323. 

258 Huawei Technologies // SilkBridge.info, 22.03.2021. https://silkbridge. 
info/14-huawei-technologies/#_Toc67320299  
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Червень 
15 червня 2005 
Газета «Голос України» повідомила, що в Україні з 

візитом перебувала делегація Головного управління ци-
вільної авіації Китаю. Йшлося про закупівлю регіональ-
ного реактивного літака Ан-148259. 

Липень 
13 липня 2005 
Газета «Голос України» повідомила, що в Україні з 

візитом перебувала делегація Комітету у закордонних 
справах ВЗНП КНР260. 

18 липня 2005 
З візитом в Китаї перебував міністр транспорту України 

Є. Червоненко. Вивчався досвід будівництва швидкісних 
залізних доріг261. 

21-23 липня 2005 
Відбувся візит секретаря РНБОУ П. Порошенка в Пекін 

(КНР). Обговорювались питання співпраці в галузі літако-
будування та космічної техніки. Китай також висловив 
зацікавлення в інвестуванні в Криворізький комбінат гір-
ничо-збагачувальних окиснених руд, а також у видобуток 
нафти та газу на українській частині шельфу Чорного моря. 
Обговорювалися можливості українсько-китайського спів-
робітництва у післявоєнному відновленні Іраку. Водночас 
Китай виявився непоступливим у питанні переговорів 
щодо вступу України до СОТ262. 

 
———————— 

259  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 323. 

260 Там само. 
261 Там само. – С. 324. 
262 Там само. 
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22 липня 2005 
Укладено Меморандум про напрями активізації співро-

бітництва в галузі авіабудування між Міністерством про-
мислової політики України та Китайською промисловою 
авіабудівною корпорацією «АВІК 2»263. 

Серпень 
2 серпня 2005 
Газета «Голос України» повідомила, що на Сумщині 

затримано 90 незаконних мігрантів з Китаю264. 
6 серпня 2005 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що перший за-

ступник міністра закордонних справ України А. Бутейко 
провів переговори зі своїм китайським колегою Цяо Цзую-
хуаєм. Обговорювались питання співпраці в ООН265. 

18 серпня 2005 
Парафовано Угоду між Україною та Китаєм про доступ 

до ринків товарів і послуг в рамках переговорів про вступ 
України до СОТ266. 

18-26 серпня 2005 
Вперше в історії відбулись російсько-китайські вій-

ськові навчання за участю 10 тис. військових267. 
22 серпня 2005 
На нараді дипломатів в Києві Посол України в КНР 

С. Камишев повідомив, що Китай готовий закупити в 
Україні двигуни для своїх учбових літаків на 3 млрд дол. 
Наступного дня міністр закордонних справ України 

———————— 
263 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
264  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 324. 

265 Там само. 
266 Там само. 
267 Там само. 
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Б. Тарасюк заявив, що можливість укладання цього конт-
ракту залежить від висновку комітету з експортного конт-
ролю технологій подвійного використання. Україна була 
занепокоєна, що невдоволення США з приводу її участі у 
модернізації китайських збройних сил негативно позна-
читься на зближені з НАТО268. 

Вересень 
8 вересня 2005 
Відставка Ю. Тимошенко з посади прем’єр-міністра 

України269. 
22 вересня 2005 
Ю. Єхануров призначений на посаду прем’єр-міністра 

України270. 
Газета «Голос України» повідомила, що Україна і Китай 

підтвердили плани з розвитку співробітництва в авіабуду-
ванні під час міжнародної авіавиставки в Пекіні (КНР)271. 

23 вересня 2005 
Газета «Голос України» повідомила, що Голова ВРУ 

В. Литвин провів переговори з президентом АН Китаю, 
заступником голови постійного комітету ВЗНП КНР, про-
фесором Лу Юнсянем. Обговорювались питання співро-
бітництва в галузі науки, освіти і техніки272. 

 
———————— 

268  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 324. 

269 Указ Президента України № 1234/2005, 08.09.2005 // Сайт ВРУ: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1234/2005#Text  

270  Указ Президента України «Про призначення Ю. Єханурова 
Прем’єр-міністром України» // Сайт Президента України, 22.09.2005. 

271  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 325. 

272 Там само. 



Частина 1 78 

29 вересня 2005 
Газета «Голос України» повідомила, що Асоціація діло-

вого співробітництва при Київраді підписала Програму 
розвитку взаємовідносин столиці України і Пекіна на 2006 
рік273. 

27 вересня 2005 
Укладено Угоду між Міністерством транспорту та зв’яз-

ку України і Міністерством залізниць КНР про співробіт-
ництво в галузі залізничного транспорту274. 

Жовтень 
Яо Пейшена звільнено з посади Посла КНР в Україні275. 
13 жовтня 2005 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що в Пекіні від-

булась презентація Запорізької області276. 
19 жовтня 2005 
Газета «Голос України» повідомила, що харківський 

«Завод ім. Малишева» вивчав можливість випуску на базі 
Т-84 нового українсько-китайського танку. Китай був гото-
вий розглядати питання фінансування цього проекту на 
наступні п’ять років277. 

Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що Кіровоград-
ську область відвідала делегація китайської провінції 
Цзянсу (КНР)278. 

 
 

———————— 
273 Там само. 
274 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
275 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)…  
276  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 325. 

277 Там само. 
278 Там само. 
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23-29 жовтня 2005 
У м. Усі (провінція Цзянсу) та м. Цзясін (провінція 

Чжецзян, КНР) проходили Дні науки і техніки України279. 
Листопад  
Гао Юйшен ( 高 玉 生 ) призначений Послом КНР в 

Україні280. 
3-7 листопада 2005 
Заступник генерального секретаря канцелярії прези-

дента Тайваню Хуан Чжифан брав участь у засіданні, що 
проводилося в Україні, Опікунської ради неурядової орга-
нізації «Міжнародної кризової групи», яка розглядала си-
туацію в Азії. Через це КНР скасувала заплановане засі-
дання комісії з торговельно-економічного співробітництва 
з Україною281. МЗС КНР повідомило Україну про відкла-
дання на невизначений термін підписання протоколу про 
вступ України до СОТ282. 

Грудень 
10 грудня 2005 
Газета «Голос України» повідомила, що розвиваючи 

угоду про співробітництво між Академією аграрних наук 
України і Чжецзянською академією аграрних наук та 
департаментом науки і техніки провінції Чжецзян, яку 
було підписано 2004 р., у м. Жанчжою перебувала деле-
гація фахівців Національного аграрного університету 
України283. 

———————— 
279 Там само. 
280 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)… 
281  Аудит зовнішньої політики: Україна – Китай. Дискусійна за-

писка. – К., 2016. – С. 13. 
282  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 325. 

283 Там само. 
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16 грудня 2005 
Підписано Протокол між Україною та КНР про доступ 

на ринки товарів та послуг у рамках вступу України до 
СОТ284. 

24 грудня 2005 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що було підпи-

сано українсько-китайський Договір про співробітництво в 
міжнародному центрі передових технологічних досліджень 
у м. Цзясін провінції Чжецзян (КНР)285. 

27 грудня 2005 
Укладено Угоду між КМУ та Урядом КНР (у вигляді 

обмінних листів) про напрями використання безоплатної 
допомоги у відповідності до міжурядової Угоди щодо на-
дання Урядом КНР безоплатної допомоги від 14.10.2003 р.286 

 
2006 р. 

Березень 
30 березня 2006 
Підписано Протокол про співробітництво між Держав-

ним центром регулювання якості поставок і послуг 
України та Департаментом закупівель обладнання для АЕС 
Цзяньсунської корпорації ядерної енергетики287. 

Квітень 
25 квітня 2006 
Укладено Угоду між КМУ та Урядом КНР про надання 

Урядом КНР безоплатної допомоги288. 
———————— 

284 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
285  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 325. 

286 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
287 Там само. 
288 Там само. 
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Травень 
15 травня 2006 
Укладено Угоду (у формі обміну листами) між Урядом 

України та Урядом КНР щодо оформлення порядку ве-
дення рахунків за Угодами щодо надання безоплатної 
допомоги289. 

31 травня 2006 
Укладено Додаткову угоду № 10 до Угоди між Мініс-

терством оборони України та Міністерством оборони КНР 
про підготовку військовослужбовців КНР у вищих вій-
ськових навчальних закладах України290. 

Червень 
5-9 червня 2006 
У Пекіні (КНР) підписано Угоду про співробітництво 

між Національним космічним агентством України та Ки-
тайською національною космічною адміністрацією на пе-
ріод 2006–2010 рр.291 

26 червня 2006 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння між Дер-

жавним комітетом фінансового моніторингу України та 
Центром моніторингу та аналізу в сфері боротьби з від-
миванням коштів КНР щодо співробітництва в сфері об-
міну фінансовою інформацією, пов’язаною з легалізацією 
(відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, та 
фінансуванням тероризму292. 

 
 

———————— 
289 Там само. 
290 Там само. 
291  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 326. 

292 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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Липень  
15 липня 2006 
Газета «Голос України» повідомила, що Китай виділив 

Україні 750 тис. дол. для розвитку інфраструктури вив-
чення китайської мови в Україні293. 

22 липня 2006 
Газета «Голос України» повідомила, що Київська об-

ласть і провінція Хубей (КНР) домовилися про співпрацю 
у сфері сільського господарства294. 

Серпень 
4 серпня 2006 
В. Янукович призначений прем’єр-міністром України295. 
Вересень 
9 вересня 2006 
Тижневик «2000» повідомив, що гонконгський магнат 

Лі Ка-Шинг висловив готовність придбати 65% україн-
ської роздрібної мережі «ДС», яка спеціалізувалася на 
товарах побутової хімії та товарах для здоров’я296. 

14 вересня 2006 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що укладено 

угоду про співробітництво між АРК та провінцією Хай-
нань (КНР)297. 

 

———————— 
293  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С.326. 

294 Там само. 
295 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С.385. 
296  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 326. 

297 Там само. 
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21 вересня 2006 
Газета «Сільські вісті» повідомила, що делегація про-

вінції Фуцзянь (КНР) відвідала Харківську область298. 
Жовтень 
30 жовтня 2006 
Укладено Угоду між КМУ та Урядом КНР про надання 

Урядом КНР безоплатної допомоги299. 
31 жовтня 2006 
В Україні з офіційним візитом перебував голова На-

родної політичної консультативної ради Китаю Цзя Цінь-
лінь. Під час переговорів з Головою ВРУ О. Морозом 
обговорювалися питання співпраці в галузі високих тех-
нологій, аграрно-промислового комплексу, в космічній, 
гуманітарній та культурній сферах. Китай висловив вдяч-
ність Україні за чітку позицію у «тайванському питанні»300. 

Листопад 
14 листопада 2006 
Укладено Угоду (у формі обміну листами) між Урядом 

України та Урядом КНР щодо передачі партії комп’ю-
терного та офісного обладнання для потреб Міністерства 
економіки України301. 

23 листопада 2006 
Укладено Угоду (у формі обміну листами) між Урядом 

України та Урядом КНР щодо реалізації проекту поста-
чання обладнання для вентиляції та кондиціювання по-
вітря в глядацькій залі та у сценічній коробці будівлі 

———————— 
298 Там само. 
299 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
300  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 326. 

301 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
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Національного академічного театру російської драми  
ім. Л. Українки302. 

Грудень 
1 грудня 2006 
Тижневик «2000» повідомив, що в Києві відбулося чер-

гове засідання міжурядової українсько-китайської комісії з 
торговельно-економічного співробітництва. Сторони домо-
вилися провести у 2007 р. перший українсько-китайський 
інвестиційний бізнес-форум303. 

7-12 грудня 2006 
З візитом у КНР перебував міністр транспорту та 

зв’язку України М. Рудьковський. Обговорювалися про-
екти в галузі телекомунікацій, портового господарства, 
контейнерних перевезень, будівництва доріг304. 

21 грудня 2006 
Газета «Голос України» повідомила, що в Пекіні (КНР) 

відбувся українсько-китайський симпозіум з питань взає-
модопомоги між збройними силами в галузі медицини у 
випадку ядерних катастроф305. 

 
2007 р. 

Січень 
Гао Юйшена звільнено з посади Посла КНР в Україні306. 
30 січня 2007 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння між Націо-

нальним банком Українита Комісією з регулювання бан-
———————— 

302 Там само. 
303  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 327. 

304 Там само. 
305 Там само. 
306 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)… 
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ківської діяльності Китаю щодо співробітництва у сфері 
банківського нагляду307. 

Лютий 
Чжоу Лі (周力) призначений Послом КНР в Україні308. 
Березень 
14 березня 2007 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що в АРК побу-

вала делегація муніципалітету Шанхая (КНР). Обговорю-
вались питання інвестицій309. 

27 березня – 1 квітня 2007 
Відбувся візит до Китаю Голови ВРУ О. Мороза. 

Обговорювалися питання двостороннього співробітництва. 
В Шанхаї обговорювалися питання участі України у ви-
ставці «Експо 2010». Китай розраховував на підтримку з 
боку України своєї політики щодо Тайваню та Тибету310. 

Квітень 
12 квітня 2007 
Відбулася зустріч Президента України В. Ющенка  

та віце-прем’єра Державної Ради КНР Хуей Ляньюйя у 
Києві311. 

Укладено Угоду між КМУ та Урядом КНР про надання 
Уряду України безоплатної допомоги та Угоду про спів-
робітництво в галузі сільського господарства між Мініс-

———————— 
307 Договірно-правова база між Україною та Китаєм..  
308 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)… 
309  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 327. 

310 Там само. 
311  25-та річниця встановлення дипломатичних відносин між 

Україною та Китайською Народною Республікою … 
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терством аграрної політики України та Міністерством 
сільського господарства КНР312. 

Травень 
30 травня 2007 
Луганський національний педагогічний університет 

відкрив перший в Україні філіал Інституту Конфуція313. 
Липень 
18-25 липня 2007 
В Челябінській області (РФ) відбулися російсько-ки-

тайські військові навчання в рамках діяльності Шанхай-
ської організації зі співробітництва (ШОС)314. 

Серпень 
10 серпня 2007 
Газета «Голос України» повідомила, що Китай висловив 

готовність інвестувати в міське господарство Харкова315. 
Вересень 
11 вересня 2007 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що Україна взяла 

участь у роботі ХІ інвестиційної виставки в китайському 
місті Сямень провінції Фуцзянь (КНР)316. 

Жовтень 
13 жовтня 2007 
Газета «Голос України» повідомила, що в Полтаві 

вперше побувала делегація Товариства китайського народу 
за захист миру та роззброєння317. 

———————— 
312 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
313  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 327. 

314 Там само. 
315 Там само. 
316 Там само. 
317 Там само. 
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26 жовтня 2007 
Газета «Голос України» повідомила, що у Києві побу-

вала делегація китайського інформаційного агентства 
«Сіньхуа»318. 

Грудень 
18 грудня 2007 
Ю. Тимошенко призначена прем’єр-міністром України319. 
28 грудня 2007 
Газета «Голос України» повідомила, що голова комітету 

ВРУ у закордонних справах О. Білорус провів переговори 
із радником посольства КНР в Україні Лі Палде. Обгово-
рювалися питання створення міжпарламентської групи 
співробітництва Україна – Китай320. 
 

2008 р. 
Березень  
27 березня 2008 
Газета «Голос України» повідомила, що у Пекіні від-

булася науково-практична конференція «Розвиток україн-
сько-китайської співпраці в атомно-енергетичній сфері». 
Видання також повідомило, що Китай висловив намір 
орендувати в Україні землі для потреб власного сільсько-
господарського виробництва321. 

 

———————— 
318 Там само. 
319 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 389. 
320  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2004–2007). – К., 2014. – 
С. 328. 

321  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 302. 
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Квітень 
17 квітня 2008 
Газета «Голос України» повідомила, що Китай згоден 

інвестувати до 2 млрд євро у будівництво дороги 
Луганськ–Донецьк, що є частиною проекту будівництва 
магістралі до Львова322. 

21 квітня 2008 
Візит українського омбудсмена Н. Карпачової у Пекін 

(КНР). Вона засудила провокації під час естафети олімпій-
ського вогню323. 

Травень 
16 травня 2008 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила про надання 

гуманітарної допомоги від МНС України постраждалим 
від землетрусу у Китаї324. 

27 травня 2008 
Газета «Голос України» повідомила, що голова ВРУ 

А. Яценюк провів переговори із заступником голови Пос-
тійного комітету ВЗНП КНР Хань Ціде325.  

29 травня 2008 
Китайська компанія China Oil and Foodstuffs Corporation 

(COFCO) зареєструвала в Україні дочірню компанію 
«Кофко Агрі Ресорсіз Україна»326. 

 
 

———————— 
322 Там само. 
323 Там само. 
324 Там само. 
325 Там само. 
326  COFCO Agri (COFCO Agri Resources Ukraine, КОФКО Агрі 

Ресорсіз Україна) // SilkBridge.info, 05.03.2021. https://silkbridge.info/8-
cofco-agri/  
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Липень 
18 липня 2008 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння між Мініс-

терством економіки України та Міністерством торгівлі 
КНР у сфері використання інструментів торговельного 
захисту в міжнародній торгівлі327. 

Серпень 
Зареєстровано Асоціацію «Українсько-китайського спів-

робітництва»328. 
6 серпня 2008 
Китайська компанія ZTE Corporation зареєструвала в 

Україні дочірню компанію ТОВ «ЗТЄ Україна»329. 
13 серпня 2008 
Газета «Голос України» повідомила, що віце-прем’єр-

міністр І. Васюник обговорив у Пекіні питання залучення 
китайських корпорацій до розбудови інфраструктури 
України під час підготовки до футбольного Євро-2012330. 

Вересень 
11 вересня 2008 
Укладено Угоду про співробітництво в галузі спорту 

між Міністерством України у справах сім’ї, молоді та 
спорту та Головним управлінням спорту КНР331. 

 
 

———————— 
327 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
328 Асоціація «Українсько-китайського співробітництва» // Україна–

Китай. – 2017. – № 1 (7). – С. 62. 
329  ZTE Corporation // SilkBridge.info, 31.05.2021. https://silkbridge. 

info/30-zte-corporation/  
330  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 302. 

331 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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Жовтень 
21 жовтня 2008 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння між Дер-

жавним комітетом України з питань регуляторної політики 
та підприємництва та Асоціацією міжнародного співробіт-
ництва малих і середніх підприємств КНР332. 

Листопад 
8 листопада 2008 
«Голос України» повідомив, що ВАТ «Мотор Січ» під-

писало на Чжухайському авіасалоні контракт на ліцен-
зійний ремонт авіадвигунів333. 

13 листопада 2008 
Газета «Голос України» повідомила, що делегація пред-

ставників ділових кіл Кіровоградської області відвідала 
провінцію Цзянсу (КНР). Обговорювалися питання регіо-
нального співробітництва334. 
 

2009 р. 
13 січня 2009 
Газета «Голос України» повідомила, що міністр обо-

рони України Ю. Єхануров перебував у Китаї з п’ятиден-
ним візитом. Обговорювалися питання військово-політич-
ного співробітництва335. 

16 січня 2009 
Газета «Голос України» повідомила, що Україна роз-

раховує на спільне з КНР серійне виробництво учбово-

———————— 
332 Там само. 
333  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 303. 

334 Там само. 
335 Там само. 
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бойового літака «L-15» та постачання його Військово-
Повітряним Силам України336. 

Травень 
27 травня 2009 
Укладено Угоду між Урядом України та Урядом КНР з 

ВТС щодо будівництва десантних кораблів на повітряній 
подушці337. 

Червень 
3 червня 2009 
С. Камишева звільнено з посади Посла України в КНР338.  
Костенка Юрія Васильовича призначено Послом 

України в КНР339. 
Липень 
2 липня 2009 
Президент України В. Ющенко у Києві прийняв за-

ступника голови ВЗНП Ван Гана. Обговорювалися пи-
тання співпраці у космічній галузі, науковій та військово-
промисловій сферах340. 

Укладено Угоду між Урядом України та Урядом КНР 
про надання Уряду України безоплатної допомоги341. 

 
 
 

———————— 
336 Там само. 
337 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
338 Указ Президента України № 396/2009, 3.06.2009 // Сайт ВРУ, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396/2009#Text  
339 Указ Президента України № 397/2009, 3.06.2009 // Сайт ВРУ, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/397/2009#Text  
340  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 303. 

341 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  



Частина 1 92 

Вересень 
10 вересня 2009 
Газета «Голос України» повідомила, що Севастополь 

відвідав голова адміністративної комісії Тяньцзінської 
зони техніко-економічного розвитку Китаю Лі Йонг342. 

25 вересня 2009 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що українські 

авіабудівні підприємства узяли участь у пекінській ви-
ставці «Авіа Експо Китай 2009»343. 

Жовтень 
26 жовтня 2009 
Віце-прем’єр Державної Ради КНР Чжан Децзян в Києві 

провів переговори з прем’єр-міністром України Ю. Тимо-
шенко344.  

Укладено:  
1) Угоду між КМУ та Урядом КНР про зміцнення 

співробітництва в галузі будівництва інфраструктури;  
2) Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством 

економіки України та Міністерством комерції КНР у сфері 
розвитку торговельно-економічного співробітництва;  

3) Меморандум між Урядом України та Урядом КНР 
про співробітництво щодо літака L-15 та двигунів AI– 
222К-25/25Ф345. 

 
 

———————— 
342  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 303. 

343 Там само. 
344  Заместитель премьера Госсовета Китая Чжан Дэцзян провел 

переговоры с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко // Сайт 
Посольства КНР в Україні, 2.11.2099. 

345 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
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Грудень  
8 грудня 2009 
Підписано російсько-китайський меморандум з питань 

стратегічної безпеки346. 
 

2010 р. 
Лютий 
5 лютого 2010 
Газета «Голос України» повідомила про засудження 

трьох громадян України за шпигунство на користь Китаю 
на державному підприємстві «МІГ-ремонт»347. 

22 лютого 2010 
Голова КНР Ху Цзіньтао привітав з перемогою на пре-

зидентських виборах в Україні В. Януковича348. 
25 лютого 2010 
Інавгурація В. Януковича на посаду Президента Укра-

їни349, у якій узяв участь міністр сільського господарства 
КНР350. 

Березень  
11 березня 2010 
Відставка уряду Ю. Тимошенко, новим прем’єр-мі-

ністром України призначений М. Азаров351. 
———————— 

346  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 304. 

347 Там само. 
348 Там само. 
349 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 393. 
350  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 304. 

351 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 
2019. – С. 393. 
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Квітень 
Чжоу Лі звільнено з посади Посла КНР в Україні352. 
12 квітня 2010 
Президент України В. Янукович зустрівся з головою 

КНР Ху Цзіньтао у Вашингтоні в межах Саміту з питань 
ядерної безпеки353. 

24 квітня 2010 
Газета «Голос України» повідомила, що Міністерство 

вугільної промисловості України обговорює з Державним 
банком розвитку Китаю можливість залучення щорічних 
цільових кредитів під державні гарантії354. 

Травень 
18-20 травня 2010 
Відбувся офіційний візит до України міністра закор-

донних справ Китаю Ян Цзєчи. 18-19 травня у м. Київ він 
зустрівся з Президентом України В. Януковичем, головою 
ВРУ В. Литвином, прем’єр-міністром України М. Азаро-
вим, а також провів переговори з міністром закордонних 
справ України К. Грищенком. 19-20 травня перебував в 
АРК, де провів зустріч з Головою Верховної Ради АРК 
В. Константиновим, представником Президента України в 
АРК С. Куніциним та з Головою Ради Міністрів АРК 
В. Джарти355. 

———————— 
352 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)// …  
353  Денисенко В. Формування та функціонування в Україні полі-

тичного режиму Віктора Януковича (2010–2014 рр.). – К., 2021 р. – 
С. 538. 

354  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 304. 

355 Щодо Офіційного візиту Міністра закордонних справ КНР Ян 
Цзєчи в Україну// Сайт МЗУ, 25.05.2010. https://mfa.gov.ua/news/953-
shhodo-oficijnogo-vizitu-ministra-zakordonnih-sprav-knr-jan-czechi-v-
ukrajinu  
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Червень 
30 червня 2010 
Газета «Голос України» повідомила, що делегація Жи-

томирської області взяла участь у міжнародному торгово-
економічному ярмарку у м. Харбін (КНР). Китай висловив 
зацікавлення у вирощуванні льону356. 

Липень 
Чжан Сіюнь ( 张喜云 ) призначений Послом КНР в 

Україні357. 
2 липня 2010 
Газета «Голос України» повідомила, що у реконст-

рукцію українських шахт Донбасу Державний банк роз-
витку КНР може інвестувати 100 млн дол358. 

13-15 липня 2010 
В Китаї перебував міністр закордонних справ України 

К. Грищенко, обговорював запланований візит до Пекіну 
Президента України В. Януковича359.  

Вересень 
Утворено Українсько-Китайську Ділову раду (УКДР)360. 
2-5 вересня 2010 
Президент України В. Янукович перебував з візитом в 

КНР. Він провів зустріч із Головою КНР Ху Цзіньтао в 

———————— 
356  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 304. 

357 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)…  
358  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 304. 

359 Там само. 
360 Про раду// Сайт УКДР, https://ucbc.org.ua/pro-radu 
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Пекіні 361 . Зроблено Спільну заяву України та КНР сто-
совно всебічного підвищення рівня українсько-китайських 
відносин дружби і співробітництва. Визначено основні 
напрями розвитку відносин між Україною та КНР на 2010–
2012 рр. Укладено:  

1) Угоду між Урядом України та Урядом КНР про 
надання Уряду України безоплатної допомоги;  

2) Протокол між Державною митною службою України 
та Генеральною адміністрацією митниць КНР щодо взаєм-
ної допомоги в перевірці достовірності задекларованої 
вартості товарів;  

3) Програму українсько-китайського співробітництва в 
галузі дослідження і використання космічного простору в 
мирних цілях на 2011–2015 рр.;  

4) Угоду про створення спільної Ділової Ради між 
Торгово-промисловою палатою України та Китайським 
комітетом сприяння міжнародній торгівлі;  

5) Рамкову угоду з фінансового співробітництва між 
Міністерством вугільної промисловості України та Дер-
жавним банком розвитку КНР362. 

3 вересня 2010 
Укладено Угоду про співробітництво між Державним 

експортно-імпортним банком України та Державним екс-
портно-імпортним банком КНР363. 

 

———————— 
361 Щодо результатів візиту Президента України Віктора Януковича 

до Китайської Народної Республіки та Спеціального адміністра-
тивного району Сянган (Гонконг) // Сайт МЗС України, 21.09.2010. 
https://mfa.gov.ua/news/866-shhodo-rezulytativ-vizitu-prezidenta-ukrajini-
viktora-janukovicha-do-kitajsykoji-narodnoji-respubliki-ta-specialynogo-
administrativnogo-rajonu-syangan-gonkong)  

362 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
363 Там само. 



Хроніка відносин України та Китаю 97

4 вересня 2010 
Укладено Угоду між КМУ та Урядом Спеціального 

Адміністративного Району Гонконг КНР про взаємне ска-
сування візових вимог та Угоду між Державною митною 
службою України та Департаментом митних зборів та 
акцизів САР Гонконг про співробітництво і взаємну адмі-
ністративну допомогу в митних справах364. 

13 вересня 2010 
В Києві перебувала китайська делегація на чолі з чле-

ном Політбюро ЦК КПК, секретарем комітету КПК про-
вінції Гуандун Ван Яном365. 

Листопад 
16 листопада 2010 
Газета «Голос України» повідомила, що у Чернігові 

підписано чотири угоди між інститутами Шаньдунської 
академії сільськогосподарських наук (КНР) та Чернігів-
ським інститутом сільськогосподарської мікробіології 
НААН України366. 

 

2011 р. 
Березень 
20 березня 2011 
Укладено Угоду між КМУ та Урядом КНР про співро-

бітництво в галузі захисту та карантину рослин367. 
 
 

———————— 
364 Там само. 
365 Денисенко В. Цит. пр. – С. 546. 
366  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 305. 

367 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
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21-22 березня 2011 
У Києві з візитом перебував заступник міністра закор-

донних справ КНР Чен Го Пін368. 
Квітень 
14-18 квітня 2011 
Проходив офіційний візит прем’єр-міністра України 

М. Азарова до КНР369. Обговорювалися перспективні ін-
вестиційні проекти. 

15 квітня 2011 
Укладено Угоду про співробітництво між Міністер-

ством юстиції України та Міністерством юстиції КНР370. 
16 квітня 2011 
Прем’єр-міністр України М. Азаров виступив на Азій-

ському економічному форумі (провінція Хайнань, КНР). 
Відбулися переговори з Головою КНР Ху Цзіньтао371. 

18 квітня 2011 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо фі-

нансування проектів державного пріоритету між Держав-
ним агентством з інвестицій та управління національними 
проектами та Експортно-імпортним банком Китаю372. 

20 квітня 2011 
У Києві перший віце-прем’єр-міністр України А. Клюєв 

та віце-прем’єр Державної Ради КНР Чжан Децзян провели 

———————— 
368  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 305. 

369 Денисенко В. Цит. пр. – С. 545. 
370 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
371  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 305 

372 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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установче засідання українсько-китайської Комісії із спів-
робітництва373. Укладено:  

1) Угоду між Урядом України та Урядом КНР про ство-
рення Комісії із співробітництва;  

2) Протокол між Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України та Міністерством комерції КНР про вне-
сення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між 
Міністерством економіки України та Міністерством комер-
ції КНР у сфері розвитку торговельно-економічного спів-
робітництва;  

3) Меморандум між Державним агентством з інвестицій 
та управління національними проектами України та Мініс-
терством комерції КНР;  

4) Угоду між Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості України та Науково-технічної державною 
компанією Tiandi Science&Technology Co., Ltd про тех-
нічне переоснащення, модернізацію та підготовку гірських 
робіт на державних вугільних шахтах України374. 

За результатами засідання українсько-китайської між-
урядової комісії із співробітництва було оголошено, що 
«Китай включив Україну в перелік країн, імпорт із яких 
користується урядовими пільгами». Обговорювали також 
запланований візит в Україну Голови КНР Ху Цзіньтао375. 

Червень 
8 червня 2011 
Газета «Голос України» повідомила про візит до Києва 

заступника Голови Постійного Комітету ВЗНП Ван 
Чжаого376. 
———————— 

373 Денисенко В. Цит. пр. – С. 545. 
374 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
375  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 305. 

376 Там само. 
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15 червня 2011 
Газета «Голос України» повідомила, що Українським 

науково-дослідним центром Чжецзянського педагогічного 
університету та українським дипломатичним представ-
ництвом у Пекіні презентовано перший випуск альманаху 
«Українознавчі дослідження»377. 

18 червня 2011 
Розпочався державний візит Голови КНР Ху Цзіньтао 

до України у Сімферополь (АРК)378. 
Укладено Угоду між КМУ та Урядом КНР про засну-

вання Генерального консульства України в м. Гуанчжоу379. 
20 червня 2011 
Підписано:  
1) Спільну декларацію про встановлення та розвиток 

відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР;  
2) Угоду між КМУ та Урядом КНР про надання Уряду 

України безоплатної допомоги;  
3) Протокол між Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України та Міністерством комерції КНР щодо 
періодичного обміну орієнтовним переліком експортно-
імпортних товарів двосторонньої торгівлі;  

4) Меморандум про взаєморозуміння в енергетичній 
сфері між Міністерством енергетики та вугільної про-
мисловості України та Державною адміністрацією енер-
гетики КНР;  

5) Меморандум про взаєморозуміння між Державним 
агентством з питань науки, інновацій та інформатизації 
України та Міністерством науки і техніки КНР щодо 

———————— 
377 Там само. 
378 25-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Укра-

їною та Китайською Народною Республікою… 
379 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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надання підтримки у створенні українсько-китайського 
Інституту зварювання ім. Є.О. Патона НАН України;  

6) Меморандум по взаєморозуміння між Міністерством 
аграрної політики і продовольства України та Експортно-
імпортним банком Китаю та Китайською національною 
корпорацією машинної індустрії та генеральних підрядів 
(СМСЕС) щодо співпраці з питань розвитку сільського 
господарства в Україні380. 

23 червня 2011 
Газета «Голос України» повідомила про підписання 

угоди між Івано-Франківською ОДА та представниками 
КНР про спільне фінансування проекту виробництва без-
хлорних калієвих добрив у м. Калуш (Івано-Франківська 
область)381. 

30 червня 2011 
Газета «Голос України» повідомила, що в Черкаській 

області побувала делегація китайського міста Гирин382. 
Вересень 
22 вересня 2011 
Газета «Голос України» повідомила, що українські під-

приємства «Мотор-Січ», «Укрспецекспорт», «Укроборон-
сервіс» взяли участь у 14-й міжнародній виставці «Aviation 
Eхpo/China» у Пекіні (КНР)383. 

23 вересня 2011 
Укладено Угоду між Адміністрацією державної прикор-

донної служби України та Міністерством громадської 

———————— 
380 Там само. 
381  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 306. 

382 Там само. 
383 Там само. 
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безпеки КНР про співробітництво з прикордонних 
питань384. 

24 вересня 2011 
Газета «Голос України» повідомила, що в Україні по-

бувала делегація Комісії у справах національностей ВЗНП 
КНР на чолі із Чжоу Шентао385. 

Жовтень 
28 жовтня 2011 
Укладено Угоду (у формі обміну листами) між Урядом 

України та Урядом КНР про надання комп’ютерного 
обладнання для МЗС України386. 

31 жовтня 2011 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння між Аві-

аційною адміністрацією України та Авіаційною адмініст-
рацією КНР387. 

Листопад 
10 листопада 2011 
Газета «Голос України» повідомила, що АРК презен-

тувала свої інвестиційні можливості на ІІІ Китайському 
міжнародному інвестиційному ярмарку388. 

14 листопада 2011 
Укладено Угоду про співробітництво між Державним 

комітетом телебачення і радіомовлення України і Голов-
ним державним управлінням радіомовлення, кінематогра-

———————— 
384 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
385  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 306.  

386 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
387 Там само. 
388  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 306.  
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фії та телебачення КНР у сфері телебачення і радіо-
мовлення389. 

Грудень 
7 грудня 2011 
Газета «Голос України» повідомила, що китайська тор-

говельно-промислова корпорація «Хунсін» видобуватиме в 
Запорізькій області марганець390. 

8 грудня 2011 
Газета «Голос України» повідомила, що в Пекіні (Китай) 

відбулися переговори секретаря РНБОУ Р. Богатирьової та 
міністра громадської безпеки КНР Мен Цзяньчжу391. 

 

2012 р. 
Березень 
27 березня 2012 
У Сеулі (Південна Корея) відбулися переговори Голови 

КНР Ху Цзіньтао та Президента України В. Януковича392. 
28 березня 2012 
Укладено Угоду між Міністерством освіти, науки, 

молоді та спорту України і Міністерством освіти КНР про 
співробітництво у галузі освіти393. 

Квітень 
7 квітня 2012 
Газета «Голос України» повідомила, що за результатами 

переговорів голови комітету ВРУ по закордонних справах 

———————— 
389 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
390  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 306. 

391 Там само. 
392 Там само. 
393 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
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О. Білоруса та делегації ЦК КПК сторони домовилися 
заснувати університет із поглибленням вивченням китай-
ської мови394. 

11 квітня 2012 
Газета «Голос України» повідомила, що у Чернігові 

відбулася зустріч керівництва області з делегацією про-
вінції Цзянсу (КНР). Обговорювали можливе залучення 
китайських інвестицій у регіон395. 

Травень 
17 травня 2012 
Укладено Угоду між Урядом України та Урядом КНР 

про взаємне скасування візових вимог для членів екіпажів 
авіакомпаній та Меморандум про взаєморозуміння між 
Державною службою України з лікарських засобів та Дер-
жавною службою з харчових продуктів та лікарських засо-
бів КНР396. 

26 травня 2012 
Газета «Голос України» повідомила, що перший за-

ступник голови Верховної Ради України А. Мартинюк про-
вів переговори з делегацією Всекитайського комітету 
Народної політичної консультативної ради на чолі з Лінь 
Веньї. Сторони констатували, що українсько-китайські від-
носини вийшли на рівень стратегічного партнерства397. 

 
 

———————— 
394  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 306. 

395 Там само. – С. 307. 
396 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
397  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 307. 
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Червень 
18 червня 2012 
Укладено Договір між МЗС України та ТОВ «Хуавей 

Техноложіс» щодо надання інформаційно-комунікаційних 
систем та комп’ютерної техніки МЗС України398. 

26 червня 2012 
Укладено Угоду між Народним банком Китаю та На-

ціональним банком України про обмін національними 
валютами (своп)399. 

28 червня 2012 
Підписано меморандум про взаєморозуміння між Мініс-

терством аграрної політики та продовольства України та 
Ексімбанком Китаю щодо співробітництва в галузі прі-
оритетних проектів у сільському господарстві400. 

Липень 
11 липня 2012 
Газета «Голос України» повідомила, що відбулася пре-

зентація електронної версії газети Одеської обласної ради 
«Одесские известия» китайською мовою401. 

17-21 липня 2012 
Проходив візит міністра закордонних справ України 

К. Грищенка до Пекіна (КНР). Погоджено План кон-
сультацій між МЗС України та МЗС КНР на період 2012–
2013 рр.402 Відбулися переговори з китайськими посадов-

———————— 
398 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
399 Там само. 
400 Денисенко В. Цит. пр. – С. 554. 
401  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 307. 

402 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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цями, зокрема, із заступником голови Уряду Тибету Гун 
Пугуаном403.  

21 липня 2012 
Газета «Голос України» повідомила, що Міністерство 

енергетики і вугільної промисловості України та Держав-
ний банк розвитку КНР підписали угоду, що передбачала 
можливість відкриття для України спеціальної кредитної 
лінії на суму 3,656 млрд дол. для реалізації програм за-
міщення споживання природного газу українським вугіл-
лям404. 

Серпень 
4 серпня 2012 
У Севастополі (АРК, Україна) з гостьовим візитом 

перебував есмінець ВМФ НВАК «Ціндао»405. 
9 серпня 2012 
Укладено Угоду (у формі обміну листами) між Урядом 

України та Урядом КНР про надання Міністерству ін-
фраструктури України інспекційно-оглядового облад-
нання406. 

10 серпня 2012 
Газета «Голос України» повідомила, що Сумщину від-

відав віце-губернатор провінції Гуйчжоу (КНР) Лу Чжимін. 
Обговорювалися питання співпраці в хімічній галузі, ма-
шинобудуванні, сільському господарстві407. 

———————— 
403  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 307. 

404 Там само. 
405 Там само. 
406 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
407  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 307. 



Хроніка відносин України та Китаю 107

28 серпня 2012 
Укладено Протокол про співробітництво між МВС 

України та Міністерством громадської безпеки КНР на 
2013–2014 рр408. 

Вересень 
7 вересня 2012 
Газета «Голос України» повідомила про візит до Києва 

заступника голови Постійного комітету ВЗПН Чень Чжилі. 
Китай запропонував за 2012–2016 рр. збільшити товарообіг 
з 10 до 20 млрд дол.409 

12 вересня 2012 
Ю. Костенка звільнено з посади Посла України в КНР410. 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння між Дер-

жавним агентством водних ресурсів України та Міністер-
ством водних ресурсів КНР411. 

26 вересня 2012 
Авіаносний крейсер «Варяг», побудований в Україні, 

офіційно увійшов до складу китайського військово-мор-
ського флоту під назвою «Ляонін» із бортовим номером 
16412. 

29 вересня 2012 
Укладено Угоду (у формі обміну листами) між Урядом 

України та Урядом КНР про надання МНС України 

———————— 
408 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
409  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 307. 

410 Указ Президента України № 542/2012, 12.09.2012 // Сайт ВРУ, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/542/2012#Text 

411 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
412 Аудит зовнішньої політики: Україна–Китай. Дискусійна записка. 

– К., 2016. – С. 15. 
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мобільних радіологічних лабораторій, комп’ютерного та 
медичного обладнання413. 

Листопад 
9 листопада 2012 
Підписано Протокол фітосанітарних вимог щодо екс-

порту кукурудзи з України до КНР між Міністерством 
аграрної політики та продовольства України та Гене-
ральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та 
карантину КНР414. 

21 листопада 2012 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння у сфері 

охорони довкілля між Міністерством екології та природ-
них ресурсів України та Міністерством охорони довкілля 
КНР415. 

23 листопада 2012 
Укладено Меморандум про співробітництво в галузі 

преси та книговидавництва між Держтелерадіо України та 
Національною адміністрацією преси та публікацій КНР416. 

28 листопада 2012 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що завершився 

візит в Україну делегації Всекитайського союзу журна-
лістів417. 

 
 

———————— 
413 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
414  Договірно-правова база між Україною та Китаєм // Сайт По-

сольства України в КНР. https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/184-
dogovirno-pravova-baza-mizh-ukrajinoju-ta-kitajem  

415 Там само. 
416 Там само. 
417  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 308. 
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Грудень 
26 грудня 2012 
Україна взяла в борг у Китаю 3,6 млрд. дол.418 
28 грудня 2012 
Газета «Голос України» повідомила, що в Пекіні (КНР) 

підписано Меморандум про реалізацію спільних інвести-
ційних проектів в аграрній сфері між Китаєм та 
Україною419. 

 
2013 р. 

Січень 
16 січня 2013 
Газета «Голос України» повідомила про візит до Києва 

члена Державної Ради КНР, міністра оборони КНР Ляна 
Гуанлє. Обговорювалися питання українсько-китайського 
ВТС420. 

25 січня 2013 
Укладено Угоду між Урядом України та Урядом КНР 

про техніко-економічне співробітництво421. 
Лютий 
8 лютого 2013 
Газета «Голос України» повідомила, що офіційна деле-

гація Китаю відвідала Котовський район Одеської області. 
Китайський бізнес збирався інвестувати в регіон до  
600 млн дол422. 

 
———————— 

418 Там само. 
419 Там само. 
420 Там само. 
421 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
422  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 308. 
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Березень 
14 березня 2013 
Відставка Ху Цзіньтао з посади Голови КНР. Сі Цзінь-

піна призначено на посаду Голови КНР423. 
15 березня 2013 
Відставка Вень Цзябао з посади прем’єра Державної 

Ради КНР. Новим головою Уряду призначений Лі Кецянь424. 
Травень 
31 травня 2013 
Тижневик «2000» повідомив, що у Пекіні (КНР) від-

булися консультації заступника міністра закордонних 
справ України О. Олейника з заступником голови Цент-
ральної військової ради КНР Сюй Ціляном. Обговорю-
валася програма ВТС на 2013–2017 рр.425 

Червень 
19 червня 2013 
Держінвестпроект України отримав офіційне повідом-

лення від Ексімбанку Китаю про відкриття фінансування 
національного проекту «Повітряний експрес»426. 

Липень 
3 липня 2013 
Газета «Голос України» повідомила, що в Прикар-

патському національному університеті імені В. Стефаника 
відкриється Інститут Конфуція427. 

———————— 
423  Си Цзиньпин ( 習 近 平 , Xí Jìnpíng) // SilkBridge.info, 

https://silkbridge.info/si-czinpin/  
424  Китай на роздоріжжі // Газета «День», 12.03.2013. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/svitovi-diskusiyi/kitay-na-rozdorizhzhi  
425  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 308. 

426 Денисенко В. Цит. пр. – С. 578. 
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18 липня 2013 
Дьомін Олег Олексійович призначений Послом України 

в КНР428. 
24 липня 2013 
Газета «Голос України» повідомила, що на Вінниччині 

побувала делегація китайських інвесторів429. 
Серпень 
30 серпня 2013 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння між Націо-

нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
України та Комісією з регулювання цінних паперів КНР430. 

Вересень 
7 вересня 2013 
Газета «Голос України» повідомила про візит до 

України члена Постійного комітету Політбюро ЦК КПК, 
члена Секретаріату ЦК КПК Лю Юньшаня. Обговорю-
валися деталі візиту до КНР Президента України 
В. Януковича431. 

10 вересня 2013 
Укладено Угоду про співробітництво між Державною 

архівною службою України та Державним архівним уп-

                                                                                                                              
427  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 308. 

428 Указ Президента України № 385/2013, 18.07.2013 // Сайт ВРУ, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385/2013#Text  

429  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 308. 

430 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
431  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 309. 
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равлінням КНР в архівній сфері та Угоду між Урядом 
України та Урядом КНР про техніко-економічне співро-
бітництво. Розроблено Програму культурного співробіт-
ництва між Міністерством культури України та Мініс-
терством культури КНР на 2013–2017 рр.432 

17 вересня 2013 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що китайська 

державна фірма запропонувала побудувати кільцеву до-
рогу у Києві433. 

Жовтень 
18 жовтня 2013 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння у сфері 

кіно між Державним агентством України з питань кіно та 
Головним управлінням преси, публікацій, радіо, кіно та 
телебачення КНР434. 

Листопад 
МЗС Китаю надіслало ноту Посольству України у КНР, 

зазначивши, що українсько-китайські проекти в аграрній 
сфері обсягом 3 млрд дол. є стратегічними напрямами 
співпраці, схваленими урядами двох країн435. 

22 листопада 2013 
Укладено Угоду між Міністерством оборони України  

і Міністерством оборони КНР про надання безоплатної 
гуманітарної допомоги Україні436. 

 
 

———————— 
432 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
433  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2008–2013). – К., 2015. – 
С. 309. 

434 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
435 Денисенко В. Цит. пр. – С. 564. 
436 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
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Грудень 
3-6 грудня 2013 
Президент України В. Янукович здійснив державний 

візит до КНР і провів переговори з Головою КНР Сі 
Цзіньпіном437. 

4 грудня 2013 
Укладено Угоду про стратегічну співпрацю між АТ «Мо-

тор Січ», ДП «Івченко-Прогрес» і китайською авіаційною 
корпорацією «AVIC International Holding Corporation»438. 

Укладено Угоду між ДП «Конструкторське бюро «Пів-
денне» і китайською промисловою корпорацією «Велика 
стіна» про співробітництво щодо створення супутникової 
системи дистанційного зондування Землі для України439. 

5 грудня 2013 
Підписано:  
1) Договір про дружбу і співробітництво між Україною і 

КНР та Спільну декларацію України і КНР про подальше 
поглиблення відносин стратегічного партнерства; 

2) Програму розвитку відносин стратегічного партнер-
ства між Україною та КНР на 2014–2018 рр.; 

3) Угоду між Урядом України і Урядом КНР про еко-
номіко-технічну співпрацю;  

4) Протокол фітосанітарних та інспекційних вимог що-
до експорту сої з України до КНР між Міністерством 
аграрної політики та продовольства України та Генераль-
ною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та каран-
тину КНР; 

———————— 
437 Брифінг в МЗС України. Підсумки візиту Президента України  

В. Януковича до КНР // Сайт МЗС України, 10.12.2013. https://mfa. 
gov.ua/news/1190-brifing-v-mzs  

438 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
439 Там само. 
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5) Протокол фітосанітарних та інспекційних вимог що-
до експорту ячменю з України до КНР між Міністерством 
аграрної політики та продовольства України та Генераль-
ною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та каран-
тину КНР; 

6) Меморандум про взаєморозуміння між Державним 
агентством України з туризму та курортів та Національною 
туристичною адміністрацією КНР про сприяння груповим 
поїздкам китайських туристів до України; 

7) Меморандум про взаєморозуміння між МОЗ України 
та Державною адміністрацією КНР з традиційної китай-
ської медицини щодо співробітництва у галузі традиційної 
китайської медицини; 

8) Договір про співробітництво у сферах енергоефек-
тивності, енергозбереження та відновлюваних джерел 
енергії між Державним агентством з енергоефективності та 
енергозбереження України та Китайською експортно-кре-
дитною страховою корпорацією (SINOSURE); 

9) Угоду про співробітництво між Українським союзом 
промисловців і підприємців та Китайською асоціацією 
міжнародних підрядників440. 

 
2014 р. 

Січень 
28 січня 2014 
ВРУ відправила у відставку М. Азарова з посади глави 

КМУ, в. о. прем’єр-міністра став перший віце-прем’єр 
С. Арбузов441. 

 
———————— 

440 Там само. 
441 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 410. 
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Лютий  
20 лютого 2014 
Початок збройної агресії Російської Федерації проти 

України442. 
23 лютого 2014 
ВРУ ухвалила постанову «Про самоусунення Прези-

дента України від виконання конституційних повноважень 
та призначення позачергових виборів Президента України», 
якою з посади глави держави був усунутий В. Янукович, в. 
о. Президента став О. Турчинов. На 25 травня 2014 р. були 
призначені позачергові президентські вибори443. 

27 лютого 2014 
А. Яценюк призначений прем’єр-міністром України444. 
Березень 
10 березня 2014 
Голова КНР Сі Цзіньпін і президент США Б. Обама 

телефоном обговорили стан справ в українському Криму445. 
17 березня 2014 
Китай утримався під час голосування в Раді Безпеки 

ООН за резолюцію щодо засудження незаконного рефе-
рендуму щодо статусу АРК, організованого російською 
окупаційною адміністрацією446. 

 
 

———————— 
442  Головко В., Якубова Л. Україна і виклики посттоталітарного 

транзиту (1990–2019). – К., 2021. – С. 201. 
443 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 411. 
444 Там само. 
445  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2014–2016). – К., 2017. – 
С. 254. 

446 Там само. 
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28 березня 2014 
Під час візиту до Берліну (ФРН) глава КНР Сі Цзіньпін 

обережно засудив окупацію Росією українського Крим-
ського півострову447. 

Квітень 
15 квітня 2014 
С. Лавров у Москві (РФ) обговорив з міністром закор-

донних справ КНР Ван І ситуацію в Україні448. 
Травень 
15 травня 2014 
ВРУ ратифікувала Договір про дружбу і співробіт-

ництво між Україною і КНР, підписаний 5 грудня  
2013 р.449 

20-21 травня 2014 
Відбувався візит до Китаю Президента Росії В. Путіна. 

Серед іншого тоді була підписана російсько-китайська 
Угода про постачання газу з РФ в КНР на 30 років450. 

Червень 
4 червня 2014 
Голова КНР Сі Цзіньпін надіслав привітальну телеграму 

новообраному Президенту України П. Порошенку, вка-
завши, що «китайська сторона надає великого значення 
розвитку відносин з Україною»451. 

 
 

———————— 
447  Лидер КНР в Берлине не поддержал позицию Москвы по 

Украине // DW, 28.03.2014. http://surl.li/aatly  
448  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2014–2016). – К., 2017. – 
С. 254. 

449 Там само. 
450 Там само. 
451 Аудит зовнішньої політики: Україна–Китай. Дискусійна записка. 

– К., 2016. – С. 19. 
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7 червня 2014 
Інавгурація П. Порошенко на посаду Президента 

України452. 
Вересень 
Відкрито «Український дім» в Пекіні453. 
1 вересня 2014 
Укладено Угоду між КМУ та Урядом КНР про спів-

робітництво в галузі здоров’я та карантину тварин454. 
Жовтень 
13-14 жовтня 2014 
Візит Голови Державної Ради КНР Лі Кецяна в Сочі 

(РФ)455. 
Листопад  
3 листопада 2014 
МЗС Китаю висловилося за повагу до територіальної 

цілісності України456. 
Грудень 
5 грудня 2014 
Укладено Угоду (у формі обміну листами) між Урядом 

України та Урядом КНР про надання Міністерству освіти і 
науки України комп’ютерного обладнання для загально-
освітніх навчальних закладів України457. 

———————— 
452 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 411. 
453 Кошовий С. Україна і КНР: на шляху нової якості двосторонніх 

відносин // Україна–Китай. – 2017 – № 1 (7). – С. 22. 
454 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
455  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2014–2016). – К., 2017. – 
С. 255. 

456 Там само. 
457 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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Укладено Угоду (у формі обміну листами) між Урядом 
України та Урядом КНР про надання комп’ютерного об-
ладнання Секретаріату КМУ458. 

 
2015 р. 

Січень 
21 січня 2015 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що у Давосі 

(Швейцарія) Президент України П. Порошенко провів 
переговори з прем’єр-міністром КНР Лі Кецяном. Китай 
висловив підтримку територіальній цілісності України459. 

24 січня 2015 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що «зернову» 

угоду з Китаєм Україна виконала460. 
27 січня 2015 
Укладено Угоду між Урядом України і Урядом КНР про 

техніко-економічне співробітництво461. 
Березень 
30 березня 2015 
Укладено Угоду (у формі обміну листами) між Урядом 

України та Урядом КНР про надання Міністерству еко-
номічного розвитку і торгівлі України телекомунікацій-
ного обладнання462. 

 
 
 

———————— 
458 Там само. 
459  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2014–2016). – К., 2017. – 
С. 255. 

460 Там само. 
461 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
462 Там само. 
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Травень 
8-10 травня 2015 
У Москві з візитом перебував голова КНР Сі Цзіньпін463. 
11-21 травня 2015 
У Середземному морі проводилися російсько-китайські 

військово-морські навчання464. 
18 травня 2015 
В Україні створено Китайську торгову асоціацію 

(CCA)465. 
Липень 
16 липня 2015 
Підписано Протокол щодо результатів робочих зустрі-

чей між Командуванням Повітряних Сил ЗСУ, Державним 
підприємством «Одеський авіаційний завод» Державного 
концерну «Укроборонпром» та китайською компанією 
«Полі Технолоджі»466. 

Вересень 
2-3 вересня 2015 
Відбувався візит до Китаю президента РФ В. Путіна467. 
29 вересня 2015 
Підписано Протокол про створення робочої групи з 

питань інвестиційного співробітництва в рамках Підкомісії 
з торговельно-економічного співробітництва Комісії зі 
співробітництва між КМУ та Урядом КНР468. 
———————— 

463  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2014–2016). – К., 2017. – 
С. 256. 

464 Там само. 
465 Історія компанії // Сайт CCA. http://www.cca.com.ua/about-us/  
466 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
467  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2014–2016). – К., 2017. – 
С. 256. 

468 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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Жовтень 
1 жовтня 2015 
Газета «Голос України» повідомила, що Китай ухвалив 

рішення про надання 18 українським компаніям, що ви-
робляють і постачають молочну продукцію, доступу до 
свого ринку469. 

Листопад 
10 листопада 2015 
Укладено Меморандум між Урядом України та Урядом 

КНР про отримання безоплатної допомоги470. 
25 листопада 2015 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що секретаріат 

КМУ отримав комп’ютери від уряду КНР471. 
14-17 грудня 2015 
Візит до Китаю прем’єр-міністра РФ Д. Медвєдєва472. 
 

2016 р. 
Лютий  
2 лютого 2016 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що український 

товарний потяг через Батумі прибув до казахстансько-
китайського кордону. В такий спосіб було використано 
альтернативний російському сухопутний шлях до Китаю. 
А також, що концерн «Турбоатом» (Харків, Україна) роз-
виватиме зв’язки з партнерами у Харбіні473. 
———————— 

469  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2014–2016). – К., 2017. – 
С. 256. 

470 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
471  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2014–2016). – К., 2017. – 
С. 256.  

472 Там само. 
473 Там само. – С. 257. 
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3 лютого 2016 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що 18 укра-

їнських молочних підприємств освоюють китайський 
ринок474. 

Березень 
21 березня 2016 
Укладено Угоду (у формі обміну листами) між Урядом 

України та Урядом КНР про надання Державній службі 
України з надзвичайних ситуацій спеціального аварійно-
рятувального обладнання475. 

Квітень 
1 квітня 2016 
Президент України П. Порошенко провів зустріч з 

Головою КНР Сі Цзіньпіном у Вашингтоні476. 
14 квітня 2016 
А. Яценюк подав у відставку з посади глави Уряду, 

новим прем’єр-міністром був призначений В. Гройсман477. 
27-28 квітня 2016  
У Пекіні з візитом перебував міністр закордонних справ 

України П. Клімкін для участі у роботі П’ятої зустрічі 
міністрів закордонних справ держав-членів та спосте-
рігачів Наради із взаємодії та заходів довіри в Азії. Китай 
висловився за територіальну цілісність України478. 

 

———————— 
474 Там само. 
475 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
476 25-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Укра-

їною та Китайською Народною Республікою…  
477 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 

2019. – С. 434. 
478  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2014–2016). – К., 2017. – 
С. 257. 
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27 квітня 2016 
Відбулась зустріч міністра закордонних справ України 

П. Клімкіна з міністром закордонних справ КНР Ван Ї479. 
Травень 
Чжан Сіюня звільнено з посади Посла КНР в Україні480. 
21 травня 2016 
Газета «Голос України» повідомила, що між Черкасами 

та містом Вань-Чжоу (КНР) підписано Угоду про еконо-
мічну та культурно-освітню співпрацю481. 

Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що в Миколаїв-
ському морському порту китайська компанія «COFCO 
Agri» відкрила зерновий термінал482. 

25 травня 2016 
Газета «Голос України» повідомила, що у Києві пре-

зентували перше в світі видання «Кобзаря» Т. Шевченка 
китайською мовою483. 

Червень 
Ду Вей (杜伟) призначений Послом КНР в Україні484. 
Липень 
20 липня 2016 
Газета «Голос України» на прохання Посольства КНР в 

Україні опублікувала Заяву Уряду КНР про територіаль-

———————— 
479 25-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Укра-

їною та Китайською Народною Республікою… 
480 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)…  
481  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2014–2016). – К., 2017. – 
С. 258. 

482 Там само. 
483 Там само. 
484 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)…  
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ний суверенітет Китаю і морські права та інтереси в 
Південно-Китайському морі485. 

Серпень 
11 серпня 2016 
Газета «Голос України» повідомила, що Сумщина 

зміцнюватиме ділові зв’язки з Китаєм. Сумський інститут 
прикладної фізики налагодив співробітництво з Харбін-
ським політехнічним інститутом. Видання зазначало, що 
«стратегічна мета для України сьогодні – прокласти новий 
«Шовковий шлях» на Схід в обхід Росії»486. 

25 серпня 2016 
Відбулося IV засідання Українсько-китайської Підко-

місії з торговельно-економічного співробітництва Комісії 
зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР під 
співголовуванням заступника міністра економічного роз-
витку і торгівлі України – торгового представника України 
Н. Микольської та заступника міністра комерції КНР Цянь 
Кеміна. У заході взяв участь й Посол України у КНР 
О. Дьомін. Було підписано протоколи засідань Підкомісії 
та Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством 
комерції КНР у сфері використання інструментів торго-
вельного захисту в міжнародній торгівлі487. 

30 серпня 2016 
Китайська державна телекомпанія CCTV повідомила, 

що китайська Aerospace Industry Corporation of China 
(AICC) та український концерн «Антонов» підписали 
угоду про довгострокове співробітництво, яке передбачало 
———————— 

485  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2014–2016). – К., 2017. – 
С. 258. 

486 Там само. 
487 Там само. 
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на першому етапі добудову другого модернізованого 
екземпляра літака Ан-225 «Мрія», на другому етапі – 
спільне серійне виробництво Ан-225 в Китаї за ліцензією 
«Антонова»488. 

Вересень 
9 вересня 2016 
У Києві відбулося третє засідання Підкомісії з питань 

співробітництва у галузі медицини Комісії зі спів робіт-
ництва між КМУ та Урядом КНР489. 

Жовтень 
21 жовтня 2016 
Укладено Угоду (у формі обміну листами) між Урядом 

України та Урядом КНР про надання Міністерству охо-
рони здоров’я України обладнання для оснащення бригад 
швидкої допомоги490. 

24 жовтня 2016 
Відбулись переговори віце-президента НАН України, 

академіка НАН України А. Загороднього з ректором Цзі-
ліньського університету професором Лю Юаньюань. 
Підписано Угоду про співробітництво між Народним 
урядом провінції Цзілінь, Цзіліньським університетом і 
НАН України491. 

 

———————— 
488  CCTV, 30.08.2016. https://www.facebook.com/cctvrussian/posts/ 

1120594101344255 
489 Довідка щодо діяльності Комісії зі співробітництва між Урядом 

Україною та Урядом КНР// Сайт Міністерства економіки України. 
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=85b395bf-
133e-43a6-8158-98c7ec60a07c&title=Kitai-knr-  

490 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
491  Загородній А.  Перспективи співробітництва Національної 

академії наук України з КНР в науково-технічній сфері// Україна-
Китай. – 2017. – №1 (7). – С. 88. 
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Листопад 
1 листопада 2016 
Газета «Голос України» повідомила про підписання 

Меморандуму про розширення співпраці між КНУ 
ім. Т. Шевченка та китайською компанією «Хуавей»492. 

1-6 листопада 2016 
Концерн «Антонов» продемонстрував свої літаки в 

Китаї493. 
8 листопада 2016 
Газета «Голос України» повідомила, що в Києві від-

бувся міжнародний форум, присвячений перспективам 
нового «Шовкового шляху»494. 

Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що Посол КНР в 
Україні Ду Вей висловив ідею створити китайсько-
українську зону вільної торгівлі495. 

18 листопада 2016 
Газета «Голос України» повідомила, що в Києві від-

булася урочиста церемонія відкриття організації «Китай-
ська діаспора в Україні»496. 

 
2017 р. 

Лютий  
14 лютого 2017 
Газета «Голос України» повідомила, що Сумське ма-

шинобудівне НВО виготовлятиме деталі та пристрої для 

———————— 
492  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2014–2016). – К., 2017. – 
С. 259.  

493 Там само. 
494Там само. 
495 Там само. 
496 Там само. 
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відцентрових насосів, що працюють на китайській атомній 
електростанції «Чашма»497. 

22-23 лютого 2017 
Відбулося перше засідання Координаційної ради з пи-

тань традиційної китайської медицини, визначеної як 
робочий орган Підкомісії з питань співробітництва у галузі 
медицини Комісії зі співробітництва між Урядом України 
та Урядом КНР498. 

Березень 
10 березня 2017 
Китайська компанія Honghua Group Ltd. зареєструвала в 

Україні дочірню компанію ТОВ «Хунхуа Інтернешнл 
Україна»499. 

Травень 
13-15 травня 2017 
Українська делегація на чолі з першим віце-прем’єр-

міністром – міністром економічного розвитку і торгівлі 
України С. Кубівим перебувала у Китаї для участі у пер-
шому Форумі міжнародного співробітництва «Один пояс, 
один шлях»500. 

 
 

———————— 
497  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 254. 

498 Довідка щодо діяльності Комісії зі співробітництва між Урядом 
Україною та Урядом КНР…  

499 Honghua Group Ltd. // SilkBridge.info, 20.05.2021. https://silkbridge. 
info/27-honghua-group-ltd/  

500  Українська урядова делегація взяла участь у Форумі міжна-
родного співробітництва «Один пояс, один шлях» // Сайт Посольства 
України в КНР, 15.05.2017. https://china.mfa.gov.ua/news/57202-
ukrajinsyka-uryadova-delegacija-bere-uchasty-u-forumi-mizhnarodnogo-
spivrobitnictva-odin-pojas-odin-shlyah  
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22 травня 2017 
Підписано Протокол інспекційних, карантинних та вете-

ринарно-санітарних вимог щодо експорту замороженої 
яловичини з України до КНР між Генеральною адмініст-
рацією нагляду за якістю, інспекції та карантину КНР та 
Державною службою України з питань безпечності хар-
чових продуктів та захисту споживачів501. 

23 травня 2017 
Укладено Угоду про співробітництво у сфері стандарти-

зації, метрології, оцінки відповідності між Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України та Генеральною 
адміністрацією з контролю якості, інспекції та карантину 
КНР502. 

30 травня 2017 
В Києві відбувся Українсько-китайський форум страте-

гічного партнерства «Один пояс, один шлях», присвячений 
25-й річниці встановлення дипломатичних відносин між 
Україною та КНР503. 

Червень 
21 червня 2017 
Газета «Голос України» повідомила, що Китай відкрив 

свій ринок для 9 українських виробників молочної про-
дукції504. 

 

———————— 
501 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
502 Там само. 
503  Прес-реліз: українсько-китайський форум стратегічного парт-

нерства «Один пояс, один шлях» // Україна–Китай. – 2017 – № 3 (9). – 
С. 38. 

504  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 254 
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23 червня 2017 
Газета «Голос України» повідомила, що Україна планує 

поставку 50 літаків Ан-178 до КНР505. 
Липень 
23 липня 2017 
Розроблено Програму науково-технічного спів робіт-

ництва між Україною та КНР на період 2017–2018 рр.506 
Серпень 
15 серпня 2017 
Газета «Голос України» повідомила, що китайські ком-

панії реконструюватимуть Сєверодонецьку ТЕЦ507. 
У Києві відбулося Шосте засідання Підкомісії з питань 

співробітництва у галузі сільського господарства Комісії зі 
співробітництва між КМУ та Урядом КНР508. 

Вересень 
9 вересня 2017 
Газета «Голос України» повідомила, що підписано 

угоду про стратегічне співробітництво між містом Шанглу 
(КНР) та Житомиром (КНР)509. 

15 вересня 2017 
Набули чинності Протокол санітарних та фіто сані-

тарних вимог щодо експорту шроту соняшникового з 

———————— 
505 Там само. 
506 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
507  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 254. 

508 Довідка щодо діяльності Комісії зі співробітництва між Урядом 
Україною та Урядом КНР… 

509  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 254. 
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України до КНР 510  та Протокол санітарних та фітосані-
тарних вимог щодо експорту бурякового жому з України 
до КНР511. 

19 вересня 2017 
Міністр закордонних справ України П. Клімкін під час 

72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН провів зустріч з 
міністром закордонних справ КНР Ван І512. 

Найбільша китайська приватна нафтогазова компанія 
XinJiang Beiken Energy Engineering зареєструвала дочірню 
компанію в Києві під назвою ТОВ «Бейкень енергетика 
Україна»513. 

Листопад 
3 листопада 2017 
Укладено Угоду про науково-технічне співробітництво 

між НАН України та АН провінції Шаньдун514. 
5-11 листопада 2017 
У Пекіні відбулося Четверте засідання Підкомісії з 

питань співробітництва у галузі культури Комісії зі спів-
робітництва між КМУ та Урядом КНР515. 

8-10 листопада 2017 
У Пекіні відбулося Четверте засідання Підкомісії з 

питань співробітництва у космічній галузі Комісії зі спів-
робітництва між КМУ та Урядом КНР516. 
———————— 

510 Договірно-правова база між Україною та Китаєм… 
511 Там само. 
512  Литвиненко О. Українсько-китайська взаємодія в політичній 

сфері (друге півріччя 2017 – перше півріччя 2018) // Україна–Китай. – 
2018. – № 13. – С. 16. 

513  XBEE – XinJiang Beiken Energy Engineering Co Ltd // Silk 
Bridge.info, 02.03.2021. https://silkbridge.info/xinjiang-beiken-energy-
engineering-co-ltd-xbee/  

514 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
515 Довідка щодо діяльності Комісії зі співробітництва між Урядом 

Україною та Урядом КНР… 
516 Там само. 
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10 листопада 2017 
Газета «Голос України» повідомила, що Чернігівська 

область встановила дружні відносини з китайською про-
вінцією Хенань517. 

15-17 листопада 2017 
У Пекіні відбулося П’яте засідання Підкомісії з питань 

торговельно-економічного співробітництва у космічній га-
лузі Комісії зі співробітництва між Урядом України та 
Урядом КНР518. 

17 листопада 2017 
Газета «Голос України» повідомила, що у Києві від-

бувся ІІ Український форум «Шовкового шляху»519. 
22 листопада 2017 
КМУ своєю постановою призначив першого віце-пре-

м’єр-міністра України – міністра економічного розвитку і 
торгівлі України С. Кубіва головою Української частини 
Комісії зі співробітництва між КМУ та Урядом КНР520. 

Грудень 
5 грудня 2017 
У Києві під головуванням першого віце-прем’єр-мі-

ністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі 
України С. Кубіва та віце-прем’єра Державної Ради КНР 

———————— 
517  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 255. 

518 Довідка щодо діяльності Комісії зі співробітництва між Урядом 
Україною та Урядом КНР… 

519  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 255. 

520 Довідка щодо діяльності Комісії зі співробітництва між Урядом 
Україною та Урядом КНР… 
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Ма Кая відбулось третє засідання Комісії зі співробіт-
ництва між Урядом України та Урядом КНР521. 

1) Погоджено Програму українсько-китайського інвес-
тиційного співробітництва в агропромисловому комплексі 
між Міністерством аграрної політики і продовольства 
України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерством сільського господарства КНР і 
Міністерством комерції КНР.  

2) Погоджено План дій Україна – КНР з реалізації 
ініціативи побудови економічного поясу Великого шов-
кового шляху та Морського шовкового шляху ХХІ ст. 

3) Погоджено Програму культурного співробітництва 
між Міністерством культури України та Міністерством 
культури КНР на 2018–2022 рр. 

Укладено: 
1) Меморандум про взаєморозуміння у сферах енерго-

ефективності, відновлювальної енергетики та альтернат-
тивних видів палива між Держенергоефективності України 
та КНР; 

2) Угоду між Міністерством освіти і науки України і 
Міністерством освіти КНР про співробітництво в галузі 
освіти; 

3) Угоду про співробітництво в галузі охорони здоров’я 
і медичної науки між Міністерством охорони здоров’я 
України та Національною комісією КНР з охорони здо-
ров’я та планування сім’ї522. 

———————— 
521  Відбулось третє засідання Комісії зі співробітництва між 

урядами України та Китайської Народної Республіки // Сайт КМУ, 
5.12.2017. https://www.kmu.gov.ua/news/vidbulos-tretye-zasidannya-
komisiyi-zi-spivrobitnictva-mizh-uryadami-ukrayini-ta-kitajskoyi-
narodnoyi-respubliki  

522 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
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Відбулася зустріч прем’єр-міністра України В. Гройс-
мана та віце-прем’єра Державної Ради КНР Ма Кая523. 

14 грудня 2017 
В сквері київського Ботанічного саду імені академіка 

О. Фоміна відбулося урочисте відкриття скульптурної ком-
позиції відомого китайського митця У Вейшаня «Ворота 
душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу»524. 

 
2018 р. 

Січень 
3 січня 2018 
Газета «Голос України» повідомила, що КМУ залучить 

500 млн дол. кредиту від Китайської національної кор-
порації генеральних підрядів для фінансування реалізації 
державного інвестиційного проекту «Забезпечення житлом 
на умовах іпотечного кредитування або фінансового лі-
зингу»525. 

15 січня 2018 
В Китаї розпочали роботу три візові центри України526. 
27 січня 2018 
Газета «Голос України» надрукувала статтю-звіт про 

турне українських журналістів з Одеської, Херсонської, 
Запорізької та Кіровоградської областей до КНР під на-
звою «Фантастичний Китай». Наголошувалось, що журна-

———————— 
523  Литвиненко О. Українсько-китайська взаємодія в політичній 

сфері… – С. 16.  
524  Ісаєва Н. Поетичний діалог Тараса Шевченка і Ду Фу: соці-

ально-історичні «візії» // Україна–Китай. – 2018. – № 5 (11). – С. 90. 
525  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 255. 

526 Там само. 
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лістам комуністичного Китаю дозволяється критикувати 
все, що відбувається в країні527. 

Березень 
21 березня 2018 
Газета «Голос України» повідомила, що китайська 

компанія China Harbour Engineering Company (CHEC) стала 
переможцем аукціону на визначення підрядника дно по-
глиблення в морському порту Чорноморськ528. 

Квітень 
19 квітня 2018 
Газета «Голос України» повідомила, що китайська ком-

панія СНЕС має намір зареєструвати своє підприємство в 
Одеській області й тут сплачувати податки529. 

24 квітня 2018 
Тижневик «2000» повідомив, що український курорт 

Трускавець і м. Ліян провінції Цзянсу (КНР) стали міс-
тами-побратимами530. 

Травень 
18 травня 2018 
Китайська компанія Zhongman Petroleum and Natural Gas 

Group Corp., Ltd. зареєструвала в Україні дочірню ком-
панію ТОВ «Чжунмань Юкрейн»531. 

25 травня 2018 
У Великому конференц-залі НАН України відбувся 

Українсько-китайський форум стратегічного партнерства 
«Один пояс, один шлях»532. 
———————— 

527 Там само. 
528 Там само. – С. 256. 
529 Там само. 
530 Там само. 
531 Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp., Ltd. (ZPEC) // 

SilkBridge.info, 19.05.2021. https://silkbridge.info/26-zhongman-
petroleum-and-natural-gas-group-zpec/  
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Червень 
6 червня 2018 
У м. Янтай (КНР) відбулося Третє засідання Підкомісії з 

питань науково-технічного співробітництва Комісії зі спів-
робітництва між КМУ та Урядом КНР533. 

14 червня 2018 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо спів-

робітництва між Дипломатичною академією України 
ім. Г. Удовенка при МЗС України та Китайською дипло-
матичною академією534. 

15 червня 2018 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо спів-

робітництва між Дипломатичною академією України 
ім. Г. Удовенка при МЗС України та Китайським уні-
верситетом міжнародних відносин МЗС КНР535.  

Газета «Голос України» повідомила, що Черкаська тор-
гово-промислова палата уклала договір про ділове парт-
нерство з бізнес-асоціацією Пекіна536. 

Вересень  
11 вересня 2018 
У Владивостоку (РФ) відбулися переговори Голови КНР 

Сі Цзіньпіна і президента РФ В. Путіна537. 

                                                                                                                              
532  Прес-реліз: українсько-китайський форум стратегічного парт-

нерства «Один пояс, один шлях» // Україна–Китай. – 2018 – № 13. –  
С. 4. 

533 Довідка щодо діяльності Комісії зі співробітництва між Урядом 
Україною та Урядом КНР… 

534 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
535 Там само. 
536  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 256. 

537 Там само. 
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15 вересня 2018 
Газета «Голос України» повідомила, що у Чернігівській 

області побувала делегація провінції Хенань (КНР)538. 
19 вересня 2018 
Газета «Голос України» повідомила, що в Одесі від-

крито дослідний центр АН Китаю539. 
Жовтень 
25 жовтня 2018 
Укладено: 
1) Угоду про науково-технічне співробітництво між 

НАН України та Китайською асоціацією міжнародного 
науково-технічного співробітництва: 

2) Угоду про науково-технічне співробітництво між Ін-
ститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 
та Китайською асоціацією міжнародного науково-техніч-
ного співробітництва540. 

Листопад 
5-7 листопада 2018 
Візит до Китаю прем’єр-міністра Росії Д. Медвєдєва. 

Сторони обговорили можливості розрахунків у національ-
них валютах541. 

5-10 листопада 2018 
Україна взяла участь у Китайській імпортно-експортній 

виставці (China International Import Expo 2018)542. Україн-
ську делегацію очолював перший віце-прем’єр-міністр 
України – міністр економічного розвитку і торгівлі Укра-

———————— 
538 Там само. 
539 Там само. 
540 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
541  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 256. 

542 Україна–Китай. – 2018. – № 14. – С. 84. 
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їни С. Кубів. На переговорах з віце-головою Державної 
Ради Китаю Лю Хе він запропонував розпочати перего-
вори про створення ЗВТ543. 

8 листопада 2018 
Укладено Меморандум про співробітництво між ТПП 

України та Китайським комітетом сприяння міжнародній 
торгівлі (ССРІТ)544. 

9 листопада 2018 
Газета «Голос України» повідомила, що Сумський на-

ціональний аграрний університет відкриє відділення в про-
вінції Хенань (КНР)545. 

21 листопада 2018 
Укладено Меморандум про порозуміння щодо співпраці 

у сфері безпеки цивільної авіації між Державіаслужби 
України та Китайською адміністрацією цивільної авіації546. 

Грудень 
6 грудня 2018 
Розпочала роботу інформаційно-аналітична платформа 

SilkBridge.info547. 
10 грудня 2018 
Укладено Двосторонній договір про валютний своп для 

валют китайський юань/українська гривня між НБУ та 
Народним банком Китаю548. 
———————— 

543  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 257. 

544 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
545  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 257. 

546 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
547 В Украине заработал сайт деловых и политических новостей о 

Китае // Uaprom.info, 06.12.2018 – http://uaprom.info/news/167201-
ukraine-zarabotal-sajt-delovyh-politicheskih-novostej-kitae.html  
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Укладено Договір про співробітництво щодо організації 
емісії та еквайрингу кобейджингових карток ПРОСТІР і 
UnionPay між Національним банком України та китай-
ською компанією UnionPay International549. 

27 грудня 2018 
Підписано до друку монографію В. Кіктенка «Історія 

українського китаєзнавства (XVIII – початок ХХІ сто-
ліття)» (Київ, 2018. – 388 с.), присвячену історії розвитку 
українського китаєзнавства від зародження і дотепер як 
частини загального процесу розвитку китаєзнавства у 
Східній Європі550. 

 
2019 р. 

Січень 
21 січня 2019 
У м. Пекін (КНР) підписано угоду про співробітництво 

між Національною музичною академією України та Цент-
ральною консерваторією Китаю551. 

Лютий 
1 лютого 2019 
Укладено:  
1) Угоду (у формі обміну листами) між КМУ та Урядом 

КНР про надання Уряду України в особі Державної служ-
би України з надзвичайних ситуацій спеціальних аварійно-
рятувальних машин; 

                                                                                                                              
548 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
549 Там само. 
550 Кіктенко В. Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок 

ХХІ століття). – Київ, 2018. – С. 2. 
551  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 257. 
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2) Угоду (у формі обміну листами) між КМУ та Урядом 
КНР про надання Уряду України в особі Міністерства 
охорони здоров’я України медичного обладнання для 
лікарень України552. 

Квітень 
11 квітня 2019 
Укладено Угоду між КМУ і Урядом КНР про без-

оплатну економіко-технічну допомогу553. 
25-27 квітня 2019 
Українська делегація на чолі з першим віце-прем’єр-

міністром України – міністром економічного розвитку і 
торгівлі С. Кубівим взяла участь у Другому міжнародному 
форумі «Поясу і Шляху»554. 

25 квітня 2019 
Укладено Меморандум про взаєморозуміння між Мініс-

терством комерції КНР і Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України про початок підготовки дво-
стороннього плану співробітництва зі спільного будівницт-
ва Економічного поясу Шовкового шляху та Морського 
Шовкового шляху ХХІ століття555. 

27 квітня 2019 
Голова Китаю Сі Цзіньпін привітав В. Зеленського з 

перемогою на виборах Президента України556. 
 
 

———————— 
552 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
553 Там само.  
554 Коваль О. Новий етап реалізації ініціативи «Поясу і шляху» // 

Україна–Китай. – 2019. – № 2 (16). – С. 18. 
555 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
556 Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой // SilkBridge.info, 

27.05.2019. https://silkbridge.info/si-czinpin-pozdravil-zelenskogo-s-
pobedoj/  
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Травень 
11 травня 2019 
В. Зеленський зустрівся з Послом КНР в Україні Ду 

Веєм557. 
17 травня 2019 
О. Дьомін звільнений з посади Посла України в КНР558. 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що Харківська 

область і провінція Хейлунцзян (КНР) досягли домовле-
ностей про співробітництво у сфері екологічних техно-
логій559. 

20 травня 2019 
Інавгурація В. Зеленського на посаду Президента 

України560. 
23 травня 2019 
У Великому конференц-залі НАН України відбувся тре-

тій Українсько-китайський форум стратегічного партнер-
ства «Один пояс, один шлях»561. 

Червень 
5-7 червня 2019 
Візит в Росію голови КНР Сі Цзіньпіна. Китай дома-

гався російського нейтралітету у своєму торговельному 
конфлікті зі США562. 

———————— 
557  Зеленский встретился с послом Китая // SilkBridge.info, 

11.05.2019 – https://silkbridge.info/zelenskij-vstretilsja-s-poslom-kitaja/  
558 Указ Президента України № 241/2019, 17.05.2019 // Сайт ВРУ, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/241/2019#Text  
559  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 257. 

560 Енциклопедія історії України: Україна–Українці. – Кн. 2. – К., 
2019. – С. 434. 

561 Третій українсько-китайський  форум стратегічного партнерства  
«Один пояс, один шлях» // Україна-Китай. – 2019 – № 2 (16). – С. 130. 
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Липень 
12 липня 2019 
Газета «Голос України» повідомила, що Закарпатська 

область уклала угоду про співпрацю з провінцією Юнь-
нань (КНР)563. 

19 липня 2019 
Президент України В. Зеленський провів зустріч з пред-

ставниками ділових кіл КНР (імена та назви компаній 
зашилися нерозкритими)564. 

Серпень 
29 серпня 2019 
О. Гончарук призначений прем’єр-міністром України565. 
Вересень 
3 вересня 2019 
Газета «Голос України» повідомила, що Посол КНР в 

Україні Ду Вей заявив – технологічна співпраця з Укра-
їною відбувається в рамках дотримання прав інтелект-
туальної власності. Радник президента США Дж. Болтон 
закликав Україну згорнути технологічну співпрацю з 
КНР566. 

 
                                                                                                                              

562  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 257. 

563 Там само. 
564  Президент України зустрівся з представниками ділових кіл 

Китаю // сайт Президента України – https://www.president.gov.ua/ 
news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-predstavnikami-dilovih-kil-k-56573  

565  Постанова ВРУ «Про призначення О.Гончарука на посаду 
Прем’єр-міністра України» // Офіційний сайт Верховної Ради України, 
29.08.2019 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-IX#Text  

566  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 258. 
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14 вересня 2019 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що у Закарпат-

ській області відбулися Дні Китаю567. 
16-18 вересня 2019 
Проходив візит в Москву голови Державної Ради КНР 

Лі Кецяна568. 
Жовтень 
21 жовтня 2019 
Відбувся візит до Китаю міністра оборони Росії 

С. Шойгу. Обговорювались питання створення за допо-
могою Росії китайської системи протиракетної оборони569. 

24 жовтня 2019 
Газета «Голос України» повідомила, що делегація зі 

Львова відвідала місто-побратим Ченду (КНР)570. 
Листопад 
8 листопада 2019 
Президент України В. Зеленський провів зустріч із за-

сновником китайської компанії Alibaba Group Джеком 
Ма571. 

14 листопада 2019 
Газета «Урядовий кур’єр» повідомила, що відбулася 

поставка до КНР першої партії замороженої яловичини з 
України572. 

———————— 
567 Там само. 
568 Там само. 
569 Там само. 
570 Там само. 
571  Володимир Зеленський запропонував Джеку Ма розглянути 

можливість відкриття R&D-центру в Україні // сайт Президента 
України. https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-
zaproponuvav-dzheku-ma-rozglyanuti-mozhl-58285  

572  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 
історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 258. 
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20 листопада 2019 
Газета «Голос України» повідомила, що делегація з 

Одеси відвідала м. Нінбо (КНР) з метою вивчення китай-
ського досвіду створення вільної економічної зони573. 

27 листопада 2019 
Підписано: 
1) Протокол санітарних та фітосанітарних вимог щодо 

експорту шроту ріпакового з України до КНР між Дер-
жавною службою України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів та Головним митним 
управлінням КНР; 

2) Протокол між Державною службою України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та 
Головним митним управлінням КНР щодо інспекційних та 
карантинно-санітарних вимог для меду, що експортується 
з України до КНР574. 

Грудень 
Ду Вея звільнено з посади Посла КНР в Україні575. 
17 грудня 2019 
Газета «Голос України» повідомила, що викладачі Київ-

ського національного університету технологій і дизайну 
викладатимуть у Технологічному університеті Цілу (КНР)576. 

18 грудня 2019 
Камишева Сергія Олексійовича вдруге призначено 

Послом України в КНР577. 

———————— 
573 Там само. 
574 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
575 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)…  
576  Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована 

історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). – К., 2020. – 
С. 258. 

577 Указ Президента України № 912/2019, 18.12.2019 // Сайт ВРУ, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912/2019#Text  
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2020 р. 
Січень 
22 січня 2020 
Відбулося перше засідання міжфракційного депутат-

ського об’єднання «Один пояс, один шлях» (про його 
створення було оголошено у грудні 2019 р.). Крім на-
родних депутатів, що представляли фракції ОПЗЖ, «Слуга 
народу», групу «Довіра», в ньому також взяли участь 
керівники «Української асоціації китаєзнавців» і ново-
призначений Посол України в КНР С. Камишев578.  

Березень 
Фань Сяньжун (范先荣 ) призначений Послом КНР в 

Україні579. 
4 березня 2020 
О. Гончарук подав у відставку з посади глави Уряду580. 

Прем’єр-міністром України призначений Д. Шмигаль581. 
6 березня 2020 
У ВРУ оголошено про створення депутатської групи 

міжпарламентських зв’язків з КНР582 
 
 

———————— 
578  В Раде прошло первое заседание депутатского объединения 

«Один пояс, один путь» // Silkbridge.info, 27.01.2020 https://silkbridge. 
info/v-rade-proshlo-pervoe-zasedanie-deputatskogo-obedinenija-odin-pojas-
odin-put/ 

579 驻乌克兰历任大使 (Попередні посли в Україні)… 
580 Постанова ВРУ «Про відставку Прем’єр-міністра України Гон-

чарука О.В.» // Сайт ВРУ, 4.03.2020. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/514-20#Text    

581  Шмигаль Денис Анатолійович // Офіційний сайт Кабінету 
Міністрів України – https://www.kmu.gov.ua/profile/denis-shmigal  

582  У Верховній Раді створено депутатську групу міжпарламент-
ських зв’язків з Китайською Народною Республікою // Сайт ВРУ, 
6.03.2020 https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/190773.html 
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18 березня 2020 
Новий Посол КНР в Україні Фань Сяньжун зустрівся з 

прем’єр-міністром України Д. Шмигалем та міністром за-
кордонних справ Д. Кулебою583. 

23 березня 2020 
Літак ЗСУ Іл-76 доставив в аеропорт «Бориспіль» з 

Гуанчжоу (КНР) партію тестів для виявлення корона-
вірусної інфекції584. 

24 березня 2020 
Новий посол КНР в Україні Фань Сяньжун зустрівся з 

Президентом України В. Зеленським (у переговорах також 
узяли участь очільник МЗС Д. Кулеба та заступник ке-
рівника ОПУ І. Жовква)585. 

Квітень 
14 квітня 2020 
Президент України В. Зеленський подякував Китаю за 

допомогу у боротьбі з коронавірусом586.  
 

 

———————— 
583  Шмигаль і Кулеба зустрілися з послом Китаю в Україні // 

Укрінформ, 18.03.2020. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/28994 
99-smigal-i-kuleba-zustrilisa-z-poslom-kitau-v-ukraini.html  

584  В Украину прибыл самолет из Китая с партией тестов для 
выявления коронавируса // SilkBridge.info, 23.03.2020. https://silkbridge. 
info/v-ukrainu-pribyl-samolet-iz-kitaja-s-partiej-testov-dlja-vyjavlenija-
koronavirusa/  

585 Володимир Зеленський обговорив з новопризначеним Послом 
Китаю в Україні питання протидії поширенню корона вірусу // Сайт 
Президента України, 24.03.2020. https://president.gov.ua/news/volodimir-
zelenskij-obgovoriv-z-novopriznachenim-poslom-kita-60281  

586 Зеленский поблагодарил Китай за помощь с коронавирусом // 
SilkBridge.info, 15.04.2020. https://silkbridge.info/zelenskij-poblagodaril-
kitaj-za-pomoshh-s-koronavirusom/  



Хроніка відносин України та Китаю 145

Липень 
8 липня 2020 
Голова КНР Сі Цзіньпін провів перемовини з прези-

дентом РФ В. Путіним587. 
16 липня 2020 
Відбулось організаційне засідання депутатської групи 

ВРУ з міжпарламентських зв’язків з КНР588. 
24 липня 2020 
Відбулася зустріч віце-прем’єр-міністра з питань євро-

пейської та євроатлантичної інтеграції України О. Стефа-
нішиної з Послом КНР Фань Сяньжунем, на якій обго-
ворювалося проведення четвертого засідання Комісії зі 
співробітництва між Урядами України і Китаю589. 

28 липня 2020 
Президент України В. Зеленський запровадив тимчасо-

вий безвізовий режим для громадян Китаю, які в’їжджають 
в Україну з туристичною метою590.  

30 липня 2020 
Відбулася зустріч Посла України в Китаї С. Камишева з 

заступником міністра іноземних справ КНР Ле Юйченом591. 

———————— 
587  Председатель КНР провел переговоры с Путиным // Silk 

Bridge.info, 10.07.2020. https://silkbridge.info/predsedatel-knr-provel-
peregovory-s-putinym/  

588 В Киеве пройдет первое заседание депутатской группы Украина-
Китай // SilkBridge.info, 14.07.2020. https://silkbridge.info/v-kieve-
projdet-pervoe-zasedanie-deputatskoj-gruppy-ukraina-kitaj/  

589 Ольга Стефанішина: Комісію зі співробітництва Україна-Китай 
важливо провести до кінця 2020 року // Сайт КМУ, 24.07.2021. 
https://www.kmu.gov.ua/news/olga-stefanishina-komisiyu-zi-
spivrobitnictva-ukrayina-kitaj-  

590  Президент запровадив тимчасовий безвізовий режим для гро-
мадян Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою // Сайт 
Президента України, 28.07.2020. https://www.president.gov.ua/news/ 
prezident-zaprovadiv-timchasovij-bezvizovij-rezhim-dlya-grom-62465  
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Серпень 
12 серпня 2020 
Відбулася зустріч Посла України в Китаї С. Камишева з 

директором Договірно-правового департаменту МЗС КНР 
Цзя Гуйде592. 

26 серпня 2020 
Відбулася зустріч Посла України в Китаї С. Камишева з 

директором Департаменту країн Східної Європи та Цент-
ральної Азії МЗС КНР Сунь Ліньцзяном. Обговорювалося, 
зокрема, процес підготовки до проведення чергових засі-
дань українсько-китайської Міжурядової комісії зі спів-
робітництва та її підкомісій, а також практика взаємодії 
двох країн у міжнародних організаціях593. 

27 серпня 2020 
Відбулося шосте засідання Українсько-китайської Під-

комісії з питань торговельно-економічного спів робіт-
ництва Комісії зі співробітництва між КМУ та Урядом 
КНР. За підсумками був підписаний Протокол, який по-
кликаний стати «дорожньою мапою» торгово-економіч-
ного співробітництва на середньострокову перспективу594.  

                                                                                                                              
591  Новая китайская стратегия Украины: пока без прорывов // 

Silkbridge.info, 27.06.2020 https://silkbridge.info/novaja-kitajskaja-
strategija-ukrainy-poka-bez-proryvov/ 

592 Посол Сергій Камишев зустрічається з директором Договірно-
правового департаменту МЗС КНР Цзя Гуйде // Сторінка Посольства 
України в КНР, 12.08.2020. https://china.mfa.gov.ua/news/posol-sergij-
kamishev-zustrichayetsya-z-direktorom-dogovirno-pravovogo-
departamentu-mzs-knr-czya-gujde  

593 Посол України провів зустріч у МЗС КНР // Сторінка Посольст-
ва України в КНР, 12.08.2020. https://china.mfa.gov.ua/news/posol-
ukrayini-proviv-zustrich-u-mzs-knr  

594  Межправкомиссия Украина-КНР: страны провели заседание 
подкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества // 
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Вересень 
7 вересня 2020 
Відбулася зустріч віце-прем’єр-міністра з питань євро-

пейської та євроатлантичної інтеграції України О. Стефа-
нішиної з Послом КНР в Україні Фань Сяньжунем. Серед 
іншого анонсовано створення робочої групи між Посоль-
ством КНР та Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України з ме-
тою інтенсифікації співробітництва595. 

8 вересня 2020 
Мер Києва В. Кличко і мер Гуанчжоу (КНР) Вень Гохуа 

підписали Меморандум про взаєморозуміння і розвиток 
співпраці між двома містами596. 

25 вересня 2020 
Відбулася зустріч Голови ВРУ Д. Разумкова з Послом 

КНР в Україні Фань Сяньжунем 597. 
29 вересня 2020 
В м. Гуанчжоу (КНР) відбулася церемонія відкриття 

спільної китайсько-української лабораторії з’єднання ма-
теріалів і передового виробництва598.  

                                                                                                                              
SilkBridge.info, 28.08.2020. https://silkbridge.info/mezhpravkomissija-ukr-
knr-ekonomic-sotrudnichestvo/  

595 Україна обговорює експортні та імпортні можливості з Китаєм – 
Стефанішина // УНН, 7.09.2020. https://www.unn.com.ua/uk/news/ 
1890198-ukrayina-obgovoryuye-eksportni-ta-importni-mozhlivosti-z-
kitayem-stefanishina  

596 Киев и Гуанчжоу подписали меморандум о сотрудничестве // 
SilkBridge.info, 8.09.2020. https://silkbridge.info/kiev-i-guanchzhou-
podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve/  

597  Україна та Китай посилюватимуть співпрацю парламентів, – 
Дмитро Разумков // Сайт ВРУ, 25.09.2020. https://www.rada.gov.ua/ 
news/Novyny/198004.html  
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Жовтень 
1 жовтня 2020 
Президент України В. Зеленський привітав Голову 

Китаю Сі Цзіньпіна з 71-ю річницею проголошення КНР599. 
Оприлюднено інтерв’ю В. Зеленського інформагентству 
«Сіньхуа», у якому зокрема зазначалося: «Китай завжди 
був і залишається серед пріоритетів української зовнішньої 
політики. Президент та уряд України приділяють роз-
виткові взаємодії з КНР особливу увагу». 600 

15 жовтня 2020 
Державна служба спеціального зв’язку та захисту ін.-

формації України повідомила про підписання мембран-
думу з ТОВ «Хуавей Україна» про поглиблення державно-
приватної взаємодії, а саме компанія висловила готовність 
«побудувати ефективну систему кіберзахисту в Україні»601. 
Після того, як на меморандум негативно відреагували 
західні партнери України, держструктура 16 жовтня при-
брала повідомлення зі свого сайту602. 

                                                                                                                              
598  В Гуанчжоу открылась китайско-украинская научная лабора-

торія // SilkBridge.info – https://silkbridge.info/v-guanchzhou-otkrylas-
kitajsko-ukrainskaja-nauchnaja-laboratorija/  

599  Зеленский поздравил Си Цзиньпина с Днем независимости // 
SilkBridge.info, 1.10.2020. https://silkbridge.info/zelenskij-pozdravil-si-
czinpina-s-dnem-nezavisimosti/  

600  Інтерв’ю Президента України китайському інформаційному 
агентству «Сіньхуа» // Сайт Президента України, 1.10.2020. 
https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-ukrayini-
kitajskomu-informacijnomu-agent-64145  

601 Держспецзв’язку і «Хуавей Україна» співпрацюватимуть у сфері 
кібербезпеки // Укрінформ, 16.10.2020. https://www.ukrinform.ua/rubric-
technology/3118371-derzspeczvazku-i-huavej-ukraina-spivpracuvatimut-u-
sferi-kiberbezpeki.html  

602 Служба спеців’язку видалила згадки про партнерство з Huawei, з 
якою «воюють» США // Українська правда, 16.10.2020. https://www. 
pravda.com.ua/news/2020/10/16/7270135/  
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26 жовтня 2020 
Україна і Китай підписали Програму співробітництва в 

галузі космосу на 2021–2025 рр.603  
Грудень 
2 грудня 2020 
Відбулась зустріч Посла України в КНР С. Камишева із 

заступником завідувача Міжнародного відділу ЦК КПК 
Цянь Хуншанєм604. 

Відбулося засідання Правління Китайсько-Української 
ділової Ради та переговори щодо інвестиційних проектів 
Китай (Харбін) – Україна605. 

15 грудня 2020 
Відбулося П’яте засідання українсько-китайської Підко-

місії з питань співробітництва у галузі культури. Був під-
писаний Протокол про розширення співробітництва в 
сфері мистецтв і креативних індустрій, обмін досвідом 
впровадження цифрових технологій у вишах, сприяння 
спільним культурним заходам, гастролям, виставкам тощо. 
Домовилися про поглиблення співпраці в сфері масової 

———————— 
603 Украина и Китай подписали новую программу сотрудничества в 

космосе // SilkBridge.info, 26.10.2020. https://silkbridge.info/ukraina-i-
kitaj-podpisali-novuju-programmu-sotrudnichestva-v-kosmose/  

604 Посол України зустрівся із Заступником завідувача Міжнарод-
ного відділу ЦК КПК // Сторінка Посольства України в КНР, 3.12.2020. 
https://china.mfa.gov.ua/news/posol-ukrayini-zustrivsya-iz-zastupnikom-
zaviduvacha-mizhnarodnogo-viddilu-ck-kpk  

605 Засідання правління Китайсько-Української ділової ради та пе-
реговори щодо інвестиційних проектів Китай (Харбін) – Україна // 
Сайт Торгово-промислової палати України, 2.12.2020. https://ucci.org. 
ua/events/forums-and-conferences/zasidannia-pravlinnia-kitaisko-
ukrayinskoyi-dilovoyi-radi-ta-peregovori-shchodo-investitsiinikh-proektiv-
kitai-kharbin-ukrayina  
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інформації та кінематографії, архівної справи, літератури, 
туризму тощо606. 

22 грудня 2020 
За підсумками переговорів у Києві з прем’єром Д. Шми-

галем заступник Державного секретаря США з питань 
економічного розвитку, енергетики та навколишнього се-
редовища Кіт Крач заявив про домовленість повністю 
демонтувати обладнання Huawei в МЗС України та за-
мінити його на обладнання американської телекомуніка-
ційної компанії «Cisco». При цьому США висловили го-
товність покрити різницю у вартості обладнання607. 

23 грудня 2020 
Відбулося четверте засідання Міжурядової комісії з 

питань співробітництва Україна і Китай608. У його ході: 
1) Підписано Протокол Четвертого засідання Комісії зі 

співробітництва між Урядом України та Урядом КНР; 
2) Погоджено Програму двостороннього спів робіт-

ництва між Україною та КНР на період до 2025 р. у рамках 
спільного будівництва «економічного поясу Шовкового 
шляху» і «морського Шовкового шляху 21-го століття»; 

———————— 
606  Відбулося П’яте засідання українсько-китайської Підкомісії з 

питань співробітництва у галузі культури // Сайт Посольства України  
в КНР, 16.12.2020. https://china.mfa.gov.ua/news/vidbulosya-pyate-
zasidannya-ukrayinsko-kitajskoyi-pidkomisiyi-z-pitan-spivrobitnictva-u-
galuzi-kulturi  

607  Держдеп заявляє, що з будівель МЗС України знімуть усе 
обладнання Huawei // Укрінформ, 23.12.2020. https://www.ukrinform. 
ua/rubric-technology/3159670-derzdep-zaavlae-so-z-budivel-mzs-ukraini-
znimut-use-obladnanna-huawei.html  

608 Прошло четвертое заседание Межправительственной комиссии 
Украина-Китай // SilkBridge.info, 24.12.2020. https://silkbridge.info/kitaj-
i-ukraina-proveli-zasedanie-mezhpravitelstvennoj-komissii-i-dogovorilis-o-
sotrudnichestve/  
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3) Зроблено спільну заяву між Міністерством розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України та 
Міністерством комерції КНР щодо початку спільного 
техніко-економічного обґрунтування Угоди про вільну 
торгівлю; 

4) Погоджено Програму українсько-китайського спів-
робітництва в галузі космосу на 2021–2025 рр.609 

МЗС України вирішило прибрати обладнання Huawei з 
будівель відомства610. 

28 грудня 2020 
Керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Цент-

ру дослідження армії, конверсії та роззброєння Ю. Пойта 
оприлюднив відкритий лист «Що не так із українським 
китаєзнавством?»611. 

30 грудня 2020 
Офіс Президента повідомив про укладання контракту 

про постачання в Україну «в максимально короткі тер-
міни» 1,9 млн доз вакцини виробництва китайської ком-
панії Sinovac Biotech проти COVID-19612. 

 

———————— 
609 Договірно-правова база між Україною та Китаєм…  
610  МИД Украины уберёт оборудование Huawei из зданий ве-

домства – Госдепартамент США // SilkBridge.info, 23.12.2020 
https://silkbridge.info/mid-ukrainy-uberjot-oborudovanie-huawei-iz-zdanij-
vedomstva-gosdepartament-ssha/  

611  Пойта Ю. Відкритий лист: Що не так із українським китає-
знавством? // Сайт ЦДАКР, 28.12.2020. https://cacds.org.ua/?p=10237  

612 Україна отримає ще 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 у 
максимально короткі терміни. Підписано контракт про постачання // 
Сайт Президента України, 30.12.2020. https://www.president.gov.ua/ 
news/ukrayina-otrimaye-she-19-miljona-doz-vakcini-proti-covid-19-65885  
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Спільне Комюніке про встановлення дипломатичних 
відносин між КНР і Україною (4.01.1992)1 

 

В соответствии с интересами и чаяниями народов двух 
стран Правительство Китайской Народной Республики и 
Правительство Украины решили установить дипломатиче-
ские отношения на уровне посольств с 4 января 1992 года. 

Правительства Китайской Народной Республики и Ук-
раины согласились развивать отношения дружбы и сотруд-
ничества между двумя странами на основе принципов мир-
ного сосуществования, взаимного уважения суверенитета 
и территориальной целостности, взаимного ненападения, 
невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства, 
взаимной выгоды, а также мирного урегулирования споров. 

Правительство Украины признает позицию Китайской 
Народной Республики о сохранении территориальной це-
лостности Китая, установит и будет поддерживать отноше-
ния только с правительством Китайской Народной Рес-
публики, являющимся единственным законным правитель-
ством Китая. 

Правительство Китайской Народной Республики ува-
жает территориальную целостность Украины. 

Правительства двух стран едины в том, чтобы на основе 
равенства и взаимной выгоды и в соответствии с общепри-
знанными нормами международного права оказывать всю 
необходимую поддержку полномочным представителям 
другой Стороны при выполнении ими своих обязанностей.  

Составлено в Киеве 4 января 1992 года.  
 

За Правительство                        За Правительство  
Китайской Народной Республики              Украины  

———————— 
1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_006#Text  
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Меморандум взаимопонимания, относящийся  
к совместному коммюнике об установлении 

дипломатических отношений между КНР и Украиной2 
 

Правительство Китайской Народной Республикой и Пра-
вительство Украины после дружественных консультаций 
пришли к решению установить дипломатические от ноше-
ния между двумя государствами с 4 января 1992 года. 

Правительства двух государств пришли к нижеследу-
ющему взаимопониманию.  

Правительство Украины признает, что Правительство 
Китайской Народной Республики является единственным 
законным правительством Китая, что Тайвань является не-
отъемлемой частью территории Китая. Правительство Укра-
ины подтверждает, что оно не будет устанавливать с Тай-
ванем официальных отношений в какой бы то ни было 
форме. 

Правительство Китайской Народной Республики ценит 
вышеуказанную позицию правительства Украины. Китай-
ская Народная Республика не имеет возражений против 
поддержания Украиной сугубо не правительственных тор-
гово-экономических связей с Тайванем.  
За Правительство                             За Правительство  
Китайской Народной Республики              Украины  
———————— 

2  За твержденням історика Менг Хіна, з посиланням на архів 
Посольства КНР в Україні, Меморандум був подписаний 8.08.1992. в 
ході першого офіційного візиту китайської урядової делігації в Київ на 
чолі з заступником голови Постійного комітету ВЗНП Сайфудіна Ай 
Дже Цзи. Див. Менг Хін. Українсько-китайські відносини наприкінці 
ХХ – початку ХХІ століття [Текст] : дис.. ... канд. іст. наук. – К., 2005. 
– С. 26. Відзначимо, що у виданні «Зібрання чинних міжнародних 
договорів України. Том 2. Книга перша. Січень–липень 1992 р. К., 
2003» наведено лише Спільне комюніке (С. 44), а у «Зібранні чинних 
міжнародних договорів України. Том 2. Книга друга. Серпень–грудень 
1992 р. К., 2003» меморандум відсутній. 
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Угода між Урядом України та Урядом КНР  
про науково-технічне співробітництво (27.04.1992)3 
 
Уряд України та Уряд Китайської Народної Республіки, 

іменовані далі Обидві Сторони, 
виходячи з інтересів розвитку науки і техніки Обох 

Сторін, 
керуючись принципами рівноправності та взаємної 

вигоди, 
беручи до уваги, що науково-технічне співробітництво 

буде сприяти економічному та соціальному розвитку 
України і Китайської Народної Республіки, 

вважаючи необхідним створення основи для довго-
строкового співробітництва 

погоджуються:  
Стаття 1  
Обидві Сторони будуть сприяти розвитку між дер-

жавного науково-технічного співробітництва за взаємним 
інтересом.  

Стаття 2  
Згідно з даною Угодою передбачаються слідуючі ос-

новні форми співробітництва: 
1. Проведення спільних досліджень і розробок, а також 

обмін результатами досліджень і розробок за взаємним 
інтересом; 

2. Обмін науково-технічною інформацією та документа-
цією, зразками виробів і матеріалів, а також обмін «ноу-
хау» і ліцензіями на компенсаційній основі; 

3. Організація науково-технічних семінарів, симпозіумів 
і наукових конференцій; 

———————— 
3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_007#Text  
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4. Обмін науковими і технічними делегаціями, окре-
мими вченими і фахівцями, підготовка і стажування нау-
кових кадрів; 

5. Інші взаємно погоджені форми науково-технічного 
співробітництва.  

Стаття 3  
Обидві Сторони сприятимуть науково-технічному спів-

робітництву відомств, організацій, підприємств обох країн 
згідно з договорами, укладеними в рамках даної Угоди.  

Стаття 4  
Обидві Сторони зобов’язуються не передавати науково-

технічної інформації і документації, одержаної ними та їх 
представниками в рамках даної Угоди, будь-якій третій 
стороні без офіційної письмової згоди на те сторони, що 
надала цю науково-технічну інформацію і документацію.  

Стаття 5  
Питання комерційного, фінансового та юридичного 

характеру, що можуть виникати під час співробітництва, 
повинні бути предметом окремих договорів, що укладати-
муться згідно з законодавствами обох країн.  

Стаття 6  
Уряд України доручає Державному комітету України з 

питань науки і технологій, а Уряд Китайської Республіки – 
Державному комітету з науки і техніки КНР виконання 
основних статей даної Угоди.  

Стаття 7  
Дана Угода укладена строком на 5 років і набуває чин-

ності з дня її підписання. Вона автоматично продовжується 
кожного разу на 1 рік, якщо жодна з Обох Сторін не 
повідомить у письмовому вигляді другу Сторону про своє 
бажання припинити дію Угоди за 6 місяців до закінчення її 
строку.  
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Здійснено в м. Києві 27 квітня 1992 року в двох при-
мірниках, кожний українською та китайською мовами, 
причому обидва тексти мають однакову силу.  

 

За Уряд України                     За Уряд КНР  
Голова ДКНТ України           Заступник Голови ДКНТ КНР  
С. Рябченко                             Хуай Юнчжен 
 
 

Угода між Урядом України і Урядом КНР про 
торговельно-економічне співробітництво (08.08.1992)4 

 

Дата підписання: 08.08.1992 
Дата набуття чинності: 08.08.1992  
 

Уряд України і Уряд Китайської Народної Республіки, 
які надалі іменуються Договірні Сторони,  

маючи на меті зміцнення дружби, співробітництва і 
розвиток торговельно-економічних відносин між двома 
країнами на рівноправній і взаємовигідній основі, 

домовилися про нижченаведене:  
Стаття 1  
Договірні Сторони здійснять всі необхідні заходи по 

сприянню безперервному і стабільному розвитку торго-
вельно-економічних відносин між обома країнами і ство-
рять для цього сприятливі умови.  

Стаття 2  
Договірні Сторони взаємно нададуть режим найбіль-

шого сприяння з питань, що стосуються стягнення мита на 
експортні та імпортні товари обох країн, інших зборів, 
сплат, правил митного регулювання і виконання митних 
формальностей. 

———————— 
4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_008#Text  
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Вищевказане положення не поширюється на: 
1) пільги, що надаються або надаватимуться кожною з 

Договірних Сторін сусіднім країнам з метою полегшення 
прикордонної торгівлі; 

2) пільги, що надаються або надаватимуться кожною з 
Договірних Сторін країнам-членам митних  союзів і зон 
вільної торгівлі.  

Стаття 3  
Договірні Сторони заохочуватимуть і захищатимуть 

капіталовкладення інвесторів однієї Договірної Сторони на 
території іншої згідно з положеннями цієї Угоди і зако-
нодавством, яке діє в кожній з країн.  

Стаття 4  
Договірні Сторони згідно з законодавством, яке діє в 

кожній з країн, заохочуватимуть компанії і підприємства 
здійснювати різні форми економічного співробітництва і 
створять для цього відповідні умови.  

Стаття 5  
Підприємства і організації, які здійснюють зовнішньо-

економічну діяльність, проводитимуть комерційні перего-
вори і укладатимуть контракти згідно з міжнародною 
торговельною практикою. 

Стаття 6  
Сторони по контракту узгоджуватимуть і визначатимуть 

ціни на товари на основі поточних цін світового ринку 
відповідних товарів. 

Платежі за товари здійснюватимуться в узгодженій 
сторонами по контракту вільно конвертованій валюті або 
іншими засобами згідно валютного законодавства, яке діє 
в кожній з країн.  

Стаття 7  
Протягом одного місяця після набрання чинності цією 

Угодою Державний експортно-імпортний банк України і 
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Банк Китаю розроблять технічний порядок ведення роз-
рахунків і платежів по двосторонніх торговельно-еко-
номічним операціям, які будуть здійснюватись згідно цієї 
Угоди.  

Стаття 8  
З метою сприяння розвитку торговельно-економічних 

відносин між двома країнами Договірні Сторони надава-
тимуть взаємне сприяння організації на територіях своїх 
країн торговельних ярмарків, виставок, техніко-економіч-
них семінарів і допомогу торговельним делегаціям і гру-
пам другої Сторони, що прибувають.  

Стаття 9  
Договірні Сторони відповідно до чинного законодавства 

своїх країн дозволятимуть компаніям, підприємствам і 
організаціям іншої країни, які здійснюють торговельно-
економічну діяльність між двома країнами, створювати 
представництва на територіях їх країн і надаватимуть 
необхідні умови для їх нормальної діяльності.  

Стаття 10  
Договірні Сторони можуть на основі пропозиції будь-

якої зі Сторін проводити зустрічі з торговельно-еконо-
мічних питань почергово в Україні та Китайській Народній 
Республіці.  

Стаття 11  
За домовленістю між Договірними Сторонами в цю 

Угоду можуть бути внесені зміни та доповнення.  
Стаття 12  
Ця Угода набирає чинності з моменту підписання і 

діятиме протягом п’яти років. 
Термін її дії в подальшому автоматично подовжувати-

меться на однорічні періоди, якщо жодна з Договірних 
Сторін письмово не сповістить іншу Сторону щонайменше 
за шість місяців до сплину терміну її дії про свій намір 
припинити дію цієї Угоди. 
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Після припинення дії цієї Угоди її положення за-
стосовуватимуться до всіх контрактів, зобов’язання по 
яких виникли в період чинності і не виконані до моменту 
припинення строку дії Угоди.  

Здійснено в м.Пекіні 8 серпня 1992 року в двох дійсних 
примірниках, кожний українською та китайською мовами, 
причому обидва тексти мають однакову силу. 

Текст цієї Угоди російською мовою є контрольним. 
В разі виникнення спорів щодо тлумачення положень 

цієї Угоди Договірні Сторони керуватимуться текстом 
російською мовою.  

 

За уповноваженням                             За уповноваженням  
Уряду України                                     Уряду КНР 
 
 

Спільне українсько-китайське комюніке (31.10.1992)5 
 

Дата підписання: 31.10.1992 
Дата набуття чинності: 31.10.1992  
 

На запрошення Голови Китайської Народної Республіки 
Ян Шанкуня Президент України Л. М. Кравчук здійснив 
офіційний візит до Китайської Народної Республіки з  
29 жовтня по 3 листопада 1992 року. 

Відбулися переговори і зустрічі Президента України 
Л. М. Кравчука з Головою КНР Ян Шанкунем, Прем’єром 
Державної Ради КНР Лі Пеном і Генеральним секретарем 
ЦК КПК Цзян Цземінем, які пройшли в дружній, відвертій 
і діловій атмосфері. Були обговорені стан та перспективи 
двосторонніх відносин, а також питання, що становлять 
обопільний інтерес. 

———————— 
5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_020#Text  
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Обидві Сторони погодилися заявити про наступне:  
1. Народи України і Китаю поєднують традиційні друж-

ні зв’язки. Між Україною і Китаєм успішно розвиваються 
відносини взаємовигідного співробітництва. Як дружні дер-
жави, вони підтверджують своє прагнення розбудовувати 
відносини на основі принципів взаємної поваги сувере-
нітету і територіальної цілісності, взаємного ненападу, 
невтручання у внутрішні справи одна одної, рівності та 
взаємної вигоди, мирного співіснування. Вони виступають 
за вирішення спірних питань виключно мирними засобами. 

2. Україна і Китай проводитимуть регулярні політичні 
консультації з питань, що становлять спільний інтерес. 
Керівники обох держав, представники їх парламентів, 
урядів, міністерств, відомств, громадських та інших орга-
нізацій безпосередньо здійснюватимуть такі контакти. 

3. Обидві Сторони докладуть необхідних зусиль для 
подальшого розширення і поглиблення довгострокових 
взаємних відносин у галузі політики, економіки, культури 
та інших видах діяльності, виступаючи за сумлінне ви-
конання взятих на себе зобов’язань. 

4. Економічне співробітництво та торгівля є важливою 
складовою частиною взаємних стосунків двох держав. 
Обидві Сторони укладуть відповідні угоди та вживуть 
належних заходів до того, щоб забезпечити розвиток взає-
мовигідних торговельно-економічних зв’язків. 

З цією метою вони будуть: 
- надавати одна одній режим найбільш сприятливої 

нації з питань торговельно-економічного співробітництва; 
- відкривати представництва компаній, банків та інших 

учасників зовнішньоекономічної діяльності на території 
іншої Сторони, а також сприяти їх роботі; 

- розвивати інвестиційне співробітництво, створювати 
спільні підприємства на території України і Китаю, а також 
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сприяти співробітництву учасників зовнішньоекономічних 
зв’язків Сторін на ринках третіх країн; 

- сприяти встановленню прямих контактів між регіо-
нами та підприємствами обох держав, в тому числі для 
обміну товарами на збалансованій основі; 

5. Сторони будуть сприяти співробітництву та обмінам 
у галузі культури, науки, освіти, спорту і туризму; спри-
ятимуть безпосереднім контактам між відповідними орга-
нізаціями, групами та приватними особами. 

З цією метою вони будуть: 
- заохочувати співробітництво між учбовими заклада-

ми, науково-дослідними організаціями, включаючи обмін 
викладачами, науковими співробітниками, студентами і 
аспірантами, а також здійснювати спільні науково-дослід-
ницькі роботи; 

- співробітничати в галузі радіомовлення, телебачення і 
діяльності інформаційних агентств, сприяти розповсю-
дженню преси та аудіовізуальних матеріалів одна одної; 

- розвивати співробітництво в галузі охорони здоров’я, 
санітарії, гігієни та профілактики різних захворювань. 

6. Сторони визнають глобальне значення охорони нав-
колишнього середовища. Виходячи із взаємних інтересів 
та з урахуванням конкретних обставин, вони будуть 
здійснювати спільні акції, проекти в галузі охорони та 
поліпшення стану навколишнього середовища. 

7. Сторони співробітничатимуть у галузі запобігання 
організованої злочинності, незаконного обігу наркотиків, 
тероризму, протиправних посягань на безпеку цивільної 
віації і морського судноплавства, контрабанди, включаючи 
нелегальне переміщення культурних цінностей через 
кордони. 

8. Сторони підтримують прагнення народів своїх дер-
жав до єдності. 
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Україна визнає, що Уряд Китайської Народної Рес-
публіки є єдиним законним Урядом Китаю, а Тайвань – 
невід’ємною частиною території Китаю і підтверджує, що 
вона не буде встановлювати з Тайванем офіційних від-
носин. 

Китайська Народна Республіка визнає незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України. 

9. Сторони відзначають, що їх позиції з основних пи-
тань сучасності, з питань миру і розвитку, роззброєння, 
запобігання гонці озброєнь, а також боротьби проти геге-
монізму і диктату в міжнародних відносинах є близькими 
або співпадають. Обидві держави і надалі виступатимуть 
на захист миру і стабільності у різних регіонах і в світі в 
цілому. 

10. Сторони будуть розширювати та поглиблювати спів-
робітництво в рамках ООН. Вони виступають за забез-
печення ефективної реалізації цілей та принципів Статуту 
ООН (995_010) і міжнародного права, за підвищення ролі 
ООН у справі захисту миру і зміцнення безпеки у всьому 
світі, включаючи запобігання збройних конфліктів. 

11. Сторони відзначають, що кожна держава має право 
вибирати свій суспільний лад, економічну модель і шляхи 
розвитку відповідно до своєї специфіки та інтересів. 
Розбіжності у цих галузях не повинні перешкоджати нор-
мальним відносинам і співробітництву між державами 
незалежно від їх величини та ступеню розвитку. 

12. Україна і Китай знову підтверджують свою прихиль-
ність цілям та принципам Статуту Організації Об’єднаних 
Націй і виступають за встановлення справедливого міжна-
родного політичного і економічного порядку на основі 
п’яти принципів мирного співіснування.  

Здійснено в м. Пекіні 31 жовтня 1992 року.  
 

За Україну                    За Китайську Народну Республіку  
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Угода між Урядом України і Урядом КНР про 
створення Міжурядової українсько-китайської комісії  
з питань торговельно-економічного співробітництва 

(31.10.1992)6 
{Дію Угоди припинено. Додатково див. Угоду 

(156_079) від 20.04.2011}  
 
Дата підписання: 31.10.1992 
Дата набуття чинності: 31.10.1992  
 
Уряд України і Уряд Китайської Народної Республіки, 

які надалі іменуються Договірні Сторони, з метою по-
дальшого розвитку торговельно-економічного співробіт-
ництва між обома країнами, що ґрунтується на принципах 
дружби, рівноправ’я та взаємної вигоди, домовились про 
нижчевикладене:  

Стаття 1  
Договірні Сторони погодились заснувати Міжурядову 

українсько-китайську комісію з питань торговельно-еко-
номічного співробітництва, яка надалі іменується Комісія. 

Стаття 2  
Основними завданнями Комісії є: 
контроль і перевірка ходу виконання угод з питань 

торговельно-економічного співробітництва між обома 
країнами та відповідних домовленостей; 

висунення пропозицій, скерованих на сприяння ста біль-
ному розвиткові двосторонніх торговельно-економічних 
відносин; 

вирішення питань, які можуть виникнути в торговельно-
економічній діяльності та розгляд заходів, скерованих на 
подальше розширення співробітництва.  

———————— 
6 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_015#Text  
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Стаття 3  
Комісія складається з Голів, членів і секретарів, при-

значених відповідно кожною з Договірних Сторін. В разі 
необхідності Сторони можуть залучати відповідних осіб до 
участі в роботі чергових засідань Комісії. 

Чергові засідання Комісії проводяться почергово в 
Україні та Китайській Народній Республіці. Про скликання 
засідання та його порядок денний Сторони домовляються 
завчасно. 

Стаття 4  
В разі необхідності Комісія може створювати робочі 

групи, які діють відповідно до затверджених Комісією 
положень та рішень Комісії. 

Стаття 5  
Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання і 

буде діяти протягом п’яти років. Вона буде автоматично 
подовжуватися кожного разу на наступні п’ять років, якщо 
одна з Договірних Сторін не сповістить письмово іншу 
Договірну Сторону за шість місяців до сплину строку дії 
цієї Угоди про свій намір припинити її дію.  

Здійснено в м.Пекіні 31 жовтня 1992 року в двох при-
мірниках, кожний українською та китайською мовами, 
причому обидва тексти мають однакову силу.  

 
За уповноваженням                              За уповноваженням  
Уряду України                                      Уряду Китайської  

Народної Республіки  
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Угода між Урядом України і Урядом КНР про 
заохочення та взаємний захист інвестицій( 31.10. 1992)7 

 
Дата підписання: 31.10.1992 
Дата набуття чинності: 30.05.1993  
 
Уряд України та уряд Китайської Народної Республіки, 

які надалі іменуються «Договірні Сторони», бажаючи за-
охочувати, захищати і створювати сприятливі умови для 
інвестицій інвесторів однієї Договірної Сторони на тери-
торії іншої Договірної Сторони, ґрунтуючись на прин-
ципах суверенітету, рівності та взаємної вигоди, з метою 
розвитку економічного співробітництва між двома держа-
вами, домовились про нижчевикладене:  

Стаття 1  
Для цілей цієї Угоди: 
1. Термін «інвестиції» означає всі види цінностей, які 

вкладені на території Договірної Сторони, яка приймає 
інвестиції відповідно до її законодавства, включаючи, 
зокрема: 

а) рухоме та нерухоме майно та майнові права; 
б) акції або інші форми участі в підприємствах та ком-

паніях; 
в) права вимоги по грошовим коштам та будь-яким 

зобов’язанням, що мають економічну цінність; 
г) авторські права, права на промислову власність (такі 

як патенти, корисні зразки, промислові проекти або зраз-
ки,торговельні знаки та знаки обслуговування, фірмові 
назви, покажчики походження), «ноу-хау» та «гудвіл»; 

д) права на здійснення економічної діяльності, що нада-
ються відповідно до законодавства або договорами, вклю-

———————— 
7 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_012#Text  
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чаючи, зокрема, права на здійснення розвідки та експлу-
атації природних ресурсів. 

2. Термін «інвестор» означає стосовно кожної з Дого-
вірних Сторін: 

- фізичні особи, які є громадянами цієї Договірної 
Сторони відповідно до її законодавства; 

- підприємства і компанії, засновані відповідно до чин-
ного на території цієї Договірної Сторони законодавства; 

- за умови, що фізична особа, підприємства чи компанії 
правомочні у відповідності до законодавства цієї Дого-
вірної Сторони здійснити інвестиції на території іншої 
Договірної Сторони. 

3. Термін «прибутки» означає суми, які отримані вна-
слідок інвестиції і, зокрема, але не виключно: прибуток, 
дивіденди, відсотки та ліцензійні винагороди. 

4. Термін «територія» означає: 
- територію України та територію Китайської Народної 

Республіки відповідно; 
- морські райони, що прилягають до узбережжя від-

повідної Договірної Сторони, над якими ця Сторона 
здійснює суверенні права або юрисдикцію відповідно до 
міжнародного права.  

Стаття 2  
1. Кожна з Договірних Сторін заохочуватиме інвесторів 

іншої Договірної Сторони здійснювати інвестиції і допус-
катиме такі інвестиції на свою територію відповідно до 
свого законодавства. 

2. Кожна з Договірних Сторін відповідно до свого зако-
нодавства надаватиме сприяння в отриманні громадянами 
іншої Договірної Сторони віз та дозволів на роботу в 
зв’язку з інвестиціями, здійсненими на її території.  

Стаття 3  
1. Кожна з Договірних Сторін зобов’язується забез-

печувати на своїй території рівноправний режим та захист 
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відносно інвесторів іншої Договірної Сторони і діяльності, 
пов’язаної з такими інвестиціями. 

2. Режим, згаданий в пункті 1 цієї статті, буде не менш 
сприятливим, аніж режим, який надається відносно інвес-
тицій інвесторів будь-якої третьої держави та діяльності, 
пов’язаної з такими інвестиціями. 

3. Положення пунктів 1 та 2 цієї статті не поширюються 
на пільги і переваги, які Договірна Сторона надає або 
надасть в майбутньому інвесторам будь-якої третьої дер-
жави або їх інвестиціям на основі: 

- її участі в зоні вільної торгівлі, митному або еко-
номічному союзі, організації економічної взаємодопомоги 
або в міжнародній угоді, що передбачає пільги та переваги, 
подібні до тих, які надаються Договірною Стороною учас-
никам зазначених організацій, та набравший чинності до 
дати підписання цієї Угоди; 

- міжнародної угоди або іншої домовленості з питань 
оподаткування; 

- домовленості з питань прикордонної торгівлі.  
Стаття 4  
1. Інвестиції інвесторів однієї з Договірних Сторін, 

здійснені на території іншої Договірної Сторони, не мо-
жуть бути націоналізовані, реквізовані або піддані іншими 
заходами, що мають аналогічні націоналізації або рек-
візиції наслідки (далі «реквізиція»), за винятком випадків, 
коли такі заходи здійснюються у громадських інтересах, 
при дотриманні встановленого законодавством порядку, на 
недискримінаційній основі і супроводжуються виплатою 
компенсації. 

2. Компенсація, яка передбачена в пункті 1 цієї статті, 
буде розраховуватись на основі реальної вартості інвес-
тицій на момент їх реквізиції і має сплачуватись без необ-
ґрунтованої затримки, бути конвертованою та такою, що 
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вільно переказується з території однієї Договірної Сторони 
на територію іншої Договірної Сторони. 

3. Якщо інвестиціям інвесторів Договірної Сторони 
буде завдано збитків на території іншої Договірної Сто-
рони внаслідок війни, надзвичайного стану, громадських 
безладь або інших подібних обставин, Договірна Сторона, 
на території якої здійснені інвестиції, в разі прийняття нею 
заходів по відшкодуванню збитків або інших заходів, 
надасть цим інвесторам режим не менш сприятливий, ніж 
той, який надається інвесторам будь-якої третьої держави.  

Стаття 5  
Кожна з Договірних Сторін відповідно до свого зако-

нодавства гарантує інвесторам іншої Договірної Сторони 
після виконання ними всіх податкових зобов’язань переказ 
сум в зв’язку з інвестиціями, включаючи: 

а) прибутки, як вони визначені в пункті 3 статті 1 цієї 
Угоди; 

б) суми від повної або часткової ліквідації інвестицій; 
в) платежі за технічну допомогу, технічне обслуго-

вування і управлінський досвід; 
г) платежі, здійснені відповідно до кредитної угоди в 

зв’язку з інвестиціями; 
д) заробітну плату та інші винагороди, які отримують 

громадяни іншої Договірної Сторони за роботу та послуги, 
що виконуються у зв’язку з інвестиціями, здійсненими на 
території першої Договірної Сторони, у розмірі, який 
передбачений її законодавством.  

Стаття 6  
Переказ сум відповідно до статей 4 і 5 цієї Угоди буде 

здійснюватися за обмінним курсом, що діє на дату пере-
казу відповідно до правил валютного регулювання Дого-
вірної Сторони, на території якої здійснена інвестиція.  
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Стаття 7  
Якщо Договірна Сторона або призначений нею посеред-

ник на основі гарантії, виданої ними стосовно інвестиції 
інвестора цієї Договірної Сторони, проводять виплату 
інвестицій інвестору, то перша Договірна Сторона або 
призначений нею посередник одержують в порядку субро-
гації відповідні права інвестора, які виплачують з цієї 
Угоди.  

Стаття 8  
Ця Угода застосовуватиметься також до інвестицій, 

здійснених на території однієї з Договірних Сторін від-
повідно до її законів і правил інвесторами іншої Договірної 
Сторони до моменту набрання чинності цією Угодою.  

Стаття 9  
1. Спори між Договірними Сторонами стосовно тлума-

чення або застосування цієї Угоди будуть по можливості 
вирішуватись по дипломатичних каналах. 

2. Якщо спір не може бути вирішений таким чином на 
протязі шести місяців від дати порушення спору однієї з 
Договірних Сторін, його буде за проханням будь-якої з 
Договірних Сторін передано до арбітражного суду «ad 
hoc». 

3. Арбітражний суд складається з трьох арбітрів і ство-
рюється наступним чином: протягом двох місяців від дати 
отримання однієї з Договірних Сторін письмового пові-
домлення іншої Договірної Сторони про передачу спору в 
арбітраж кожна з Договірних Сторін призначить по од-
ному арбітру. Ці два арбітри протягом двох місяців від дня 
призначення другого арбітра оберуть третього арбітра – 
громадянина третьої держави, яка має дипломатичні 
відносини з обома Договірними Сторонами, який з дозволу 
Договірних Сторін призначається Головою арбітражного 
суду. 
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4. Якщо арбітражний суд не буде створений протягом 
чотирьох місяців від дати отримання письмового повідом-
лення про передачу спору до арбітражного суду, будь-яка з 
Договірних Сторін може за відсутності іншої домовленості 
запропонувати Голові Міжнародного Суду зробити необ-
хідні призначення. Якщо Голова є громадянином однієї з 
Договірних Сторін або іншої причини не може виконати 
зазначену функцію, то зробити необхідні призначення мо-
же бути запропоновано наступному по старшинству члену 
Міжнародного Суду, який не є громадянином жодної з 
Договірних Сторін. 

5. Арбітражний суд сам встановлює правила процедури. 
Суд приймає рішення відповідно до положень цієї Угоди  
і загальновизнаних принципів міжнародного права. 

6. Арбітражний суд приймає рішення більшістю голосів, 
ці рішення є остаточними і мають обов’язкову силу для 
обох Договірних Сторін. За проханням будь-якої з Дого-
вірних Сторін арбітражний суд пояснить мотиви свого 
рішення. 

7. Кожна з Договірних Сторін буде нести витрати, 
пов’язані з діяльністю призначеного нею арбітра та її 
представництвом в арбітражному процесі. Витрати, пов’я-
зані з діяльністю голови, та інші витрати Договірні Сто-
рони нестимуть у рівних частках.  

Стаття 10  
1. Будь-який спір між однією Договірною Стороною та 

інвестором іншої Договірної Сторони, що стосується роз-
міру компенсації у випадку реквізиції, може бути пере-
даний до арбітражного суду. 

2. Такий арбітражний суд створюється для кожного кон-
кретного випадку наступним чином: кожна зі сторін в 
спорі призначить по одному арбітру, а ці два арбітри 
оберуть громадянина третьої держави, яка має дипло-
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матичні відносини з обома Договірними Сторонами, як 
арбітра-голову. 

Перші два арбітри призначаються протягом двох міся-
ців, а голова обирається протягом чотирьох місяців від дня 
письмового повідомлення про передачу спору на розгляд 
арбітражу. Якщо протягом зазначених термінів арбітраж-
ний суд не буде створений, кожна зі сторін спору може 
запропонувати Голові Арбітражного інституту Стокгольм-
ської торговельної палати зробити необхідні призначення. 

3. Арбітражний суд сам встановлює правила процедури. 
При цьому суд може у ході визначення процедури прий-
няти в якості керівництва Правила Арбітражного інституту 
Стокгольмської торговельної палати. 

4. Арбітражний суд виносить своє рішення більшістю 
голосів. Таке рішення буде остаточним та обов’язковим до 
виконання для обох сторін спору. Кожна Договірна Сто-
рона зобов’язується виконати рішення арбітражного суду 
відповідно до свого національного законодавства. 

5. Арбітражний суд виносить рішення відповідно до по-
ложень цієї Угоди, законодавства Договірної Сторони, на 
території якої здійснені інвестиції, включаючи її коло-
нізійні норми, а також загальновизнаними принципами 
міжнародного права. 

6. Кожна зі сторін спору буде нести витрати, пов’язані з 
діяльністю призначеного нею арбітра та її головуванням  
в арбітражному процесі. Витрати, пов’язані з діяльністю 
голови, та інші витрати сторони нестимуть в різних 
частках.  

Стаття 11  
Якщо одна з Договірних Сторін відповідно до свого 

законодавства або міжнародної угоди, учасниками якої є 
обидві Договірні Сторони, надає інвестиціям інвесторів 
іншої Договірної Сторони або діяльності, пов’язаній з 
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такими інвестиціями, режим більш сприятливий, аніж ре-
жим, наданий цією Угодою, то буде застосовуватись більш 
сприятливий режим.  

Стаття 12  
1. Представники обох Договірних Сторін будуть у міру 

необхідності проводити зустріч з метою: 
а) вивчення питань застосування цієї Угоди; 
б) обміну інформацією щодо правових питань інвести-

цій та про можливості їх здійснення; 
в) вирішення спорів, що виникають у зв’язку з інвес-

тиціями; 
г) вивчення інших питань, пов’язаних з інвестиціями; 
д) розгляд пропозицій про внесення можливих змін та 

доповнень до цієї Угоди. 
2. Якщо будь-яка з Договірних Сторін запропонує про-

вести консультації з будь-якого питання, передбаченого у 
пункті 1 цієї статті, інша Договірна Сторона негайно дасть 
відповідь і консультації будуть проводитись почергово у 
Києві та Пекіні.  

Стаття 13  
1. Ця Угода набирає чинності за сплином тридцяти днів 

від дати письмового повідомлення Договірними Сторо-
нами одна одну про виконання ними відповідних конс-
титуційних процедур та діятиме протягом п’яти років. 

2. Ця Угода залишатиметься чинною, якщо жодна з 
Договірних Сторін письмово не повідомить іншу Дого-
вірну Сторону про її припинення принаймні за один рік до 
закінчення строку, визначеного в пункті 1 цієї статті. 

3. За сплином початкового п’ятирічного строку кожна з 
Договірних Сторін може в будь-який час припинити дію 
цієї Угоди, письмово повідомивши про свої наміри іншу 
Договірну Сторону. Таке повідомлення набирає чинності 
після дванадцяти місяців від дати його отримання іншою 
Договірною Стороною. 



Основні нормативно�правові акти українсько�китайських відносин  

 

179

4. Щодо інвестицій, здійснених до дати припинення дії 
цієї Угоди, положення статей 1-11 залишатимуться чин-
ними протягом наступних п’ятнадцяти років, відліковуючи 
від дати припинення дії цієї Угоди.  

На посвідчення чого представники, які підписали ниж-
че, належним чином уповноважені своїми Урядами, підпи-
сали цю Угоду.  

Здійснено у м.Пекіні 31 жовтня 1992 року у двох при-
мірниках, кожний українською та китайською мовами, 
причому обидва тексти мають однакову силу.  

 

За Уряд України                                      За Уряд КНР 
  
 
Протокол про консультації між Міністерством 
Закордонних Справ України та Міністерством 

Закордонних Справ Китайської Народної Республіки 
(31.10.1992)8 

 
{Про припинення дії Протоколу додатково див. 

Протокол (156_074) від 19.05.2010} 
 
Дата підписання: 31.10.1992 
Дата набуття чинності: 31.10.1992  
 
Міністерство Закордонних Справ України і Міністер-

ство Закордонних Справ Китайської Народної Республіки 
(надалі іменуються «Сторонами»),  

керуючись принципами мирного співіснування, взаєм-
ної поваги суверенітету, територіальної цілісності, взаєм-
ного ненападу, вирішення спірних питань мирними засо-

———————— 
8 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_017#Text  
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бами, невтручання у внутрішні справи один одного, рів-
ності та взаємної вигоди,  

прагнучи до подальшого розвитку відносин дружби і 
співробітництва у відповідності з цілями та принципами 
Статуту ООН (995_010) і загальновизнаними нормами 
міжнародного права, 

признаючи важливість і корисність проведення консуль-
тацій між двома Сторонами з питань, що становлять 
взаємний інтерес, в тому числі в рамках ООН та інших 
міжнародних організацій, 

домовились про нижченаведене:  
Стаття 1  
Сторони будуть регулярно проводити консультації з 

питань двосторонніх відносин, а також з міжнародних 
проблем, що становлять спільний інтерес, на рівні мініст-
рів закордонних справ і на інших рівнях. Для розгляду 
ряду специфічних питань Сторони можуть, за взаємною 
згодою, створювати експертні та робочі групи.  

Стаття 2  
Консультації будуть проводитись почергово в столицях 

обох держав або в ході сесії Генеральної Асамблеї ООН 
між їх делегаціями. Рівень, порядок денний, строки та 
місце проведення консультацій будуть визначатись по 
дипломатичних каналах.  

Стаття 3  
Сторони будуть підтримувати і розвивати постійні ро-

бочі зв’язки між відповідними управліннями, відділами 
кожної із Сторін, а також їх контакти з Посольством іншої 
Сторони на своїй території з метою обміну інформацією.  

Стаття 4  
При участі Сторін у міжнародних форумах вони будуть, 

у разі необхідності, проводити відповідні консультації до 
їх початку.  
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Стаття 5  
Дипломатичні представники обох держав при ООН та 

інших міжнародних організаціях проводитимуть консуль-
тації з питань, що становлять взаємний інтерес.  

Стаття 6  
Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання 

і буде діяти на протязі п’яти років. 
Протокол буде щорічно автоматично продовжуватись, 

якщо жодна із Сторін за шість місяців до закінчення 
чергового строку його дії не повідомить письмово іншу 
Сторону про своє бажання припинити його дію.  

Здійснено 31 жовтня 1992 року в Пекіні у двох при-
мірниках, кожний українською та китайською мовами, при 
цьому обидва тексти мають однакову силу.  

 
За Міністерство                                За Міністерство 
Закордонних Справ України           Закордонних Справ КНР  

 
 

Угода між Урядом України та Урядом КНР  
про умови розміщення посольств України в КНР  

і КНР в Україні(26.06.1993)9 
 
Дата підписання: 25.06.1993 
Дата набуття чинності: 25.06.1993  
 
Уряд України та Уряд Китайської Народної Республіки, 

які надалі іменуються «Сторони»,  
прагнучи до подальшого розширення і поглиблення 

довгострокових взаємних відносин,  

———————— 
9 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_021#Text  
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визнаючи принцип взаємності як основу забезпечення 
належних умов перебування і роботи дипломатичних пред-
ставництв Сторін на територіях одна одної,  

базуючись на Віденських конвенціях 1961 (995_048) і 
1963 (995_047) років,  

погодились про таке:  
Стаття 1  
Сторони на взаємній основі надають одна одній при-

міщення для розміщення Посольств і звільняють одна одну 
від орендної плати за користування рівними за площею і 
адекватними за якістю службовими приміщеннями.  

Китайська сторона надає Українській стороні будинок 
під посольство загальною площею 2128 м і земельну 
ділянку загальною площею 4080 м за адресою: м. Пекін,  
р-н Саньлітунь, вул. Дунлюцзе, 11.  

Українська сторона надає Китайській стороні будинок 
під посольство загальною площею 2040 м і земельну 
ділянку загальною площею 5700 м за адресою: м. Київ, 
вул. Михайла Грушевського, 32.  

Приміщення, що надаються Сторонами для посольств, 
повинні відповідати експлуатаційним нормам і нормам 
безпеки.  

При зміні розмірів службових приміщень, що займа-
ються, принцип рівності звільнюваних від орендної плати 
площ зберігається, а зміни фіксуються шляхом обміну 
нотами між Міністерствами закордонних справ Сторін.  

Стаття 2  
Оренда службових приміщень, що знаходяться у ко-

ристуванні кожної із Сторін понад звільнюваних від 
орендної плати на основі статті 1 цієї Угоди площ, а також 
оренда приміщень, що використовуються за ініціативою 
кожної із Сторін окремо, сплачується Стороною-оренда-
тором згідно з положеннями договору оренди і домовле-
ностями між ними.  
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Стаття 3  
Умови користування службовими приміщеннями, які 

вказані в статтях 1 і 2 цієї Угоди, передбачають сприяння 
Сторін одна одній в наданні необхідних комунальних 
послуг і обов’язкову оплату орендатором всіх наданих ко-
мунальних послуг (зв’язок, електроенергія, газ, опалення, 
гаряче і холодне водопостачання), а також ремонту і ут-
римання приміщень згідно з нормами і тарифами, які діють 
на території кожної із Сторін.  

Стаття 4  
Земельні ділянки, на яких розташовані службові при-

міщення, що вказані в статті 1 цієї Угоди, надаються на 
основі взаємності в безоплатне орендне користування на 
весь термін дії договорів оренди, що укладаються.  

Стаття 5  
Інші конкретні умови надання і використання цих при-

міщень і земельних ділянок зазначаються у відповідних 
договорах оренди з урахуванням положень, зафіксованих 
Сторонами у спільному Протоколі від 11 березня 1993 
року.  

Цей Протокол є невід’ємною складовою частиною цієї 
Угоди.  

Стаття 6  
Витрати на ремонт приміщень, наданих кожною із Сто-

рін одна одній, покриваються відповідно до Протоколу за 
результатами переговорів, підписаного 25 червня 1993 
року.  

Цей Протокол є невід’ємною складовою частиною цієї 
Угоди.  

Стаття 7  
Ця Угода набуває чинності з дати її підписання та 

діятиме протягом десяти років і термін її дії автоматично 
продовжуватиметься на наступні десятирічні періоди, 
якщо жодна з Договірних Сторін не пізніше ніж за  
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6 місяців до закінчення відповідного десятирічного періо-
ду не повідомить письмово іншу Сторону про своє ба-
жання припинити її дію.  

Здійснено в м. Києві 25 червня 1993 року у двох при-
мірниках, кожний українською та китайською мовами, при 
цьому обидва тексти мають однакову силу.  

 
За Уряд України                            За Уряд КНР  

 
Додаток  

Протокол за результатами переговорів 

У період з 29 по 30 квітня Начальник відділу з орга-
нізації та експлуатації закордонних об’єктів МЗС України 
Яловий В.Б. та Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в 
Україні Чжан Чжень провели переговори щодо нових 
виявлених обставин, пов’язаних з умовами взаємного 
розміщення Посольств обох країн в містах Києві та Пекіні.  

Внаслідок переговорів обидві Сторони дійшли єдиної 
думки, що нижчезазначені питання є прийнятними для 
обох Сторін, не змінюють, за винятком пункту 2 та час-
тини пункту 3, раніше підписаний Протокол від 11 березня 
1993 року та дозволяють підписати Угоду про взаємність у 
найкоротші строки.  

Сторони домовилися про таке:  
1. Українська сторона оплачує Китайській стороні її 

витрати на ремонт будівлі Посольства України в місті 
Пекіні (вул. Дунлюцзе, 11) відповідно до кошторису, на-
даного Китайською стороною 16 квітня 1993 року, а саме 
173.570 дол. США. Перша частина зазначеної суми (50%, 
або 86.785 дол. США) перераховується на розрахунковий 
рахунок Посольства КНР в Києві до 20 липня 1993 року. 
Друга частина (86.785 дол. США) вноситься протягом двох 
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тижнів з дня прийняття в користування будівлі Посольства 
України в місті Пекіні.  

2. Пункт 2 Протоколу від 11 березня 1993 року втрачає 
чинність, а питання про умови надання та використання 
гаражів підлягає врегулюванню Сторонами шляхом укла-
дення самостійної угоди.  

3. На зміну частини пункту 3 Протоколу від 11 березня 
1993 року щодо перейняття Українською стороною на себе 
всіх витрат на ремонт чи переобладнання приміщення під 
посольство, Китайська сторона бере на себе оплату всіх 
своїх витрат, пов’язаних з ремонтом будівлі Посольства 
КНР в місті Києві (вул. Михайла Грушевського, 32).  

4. Українська сторона надає Китайській стороні необ-
хідне та можливе технічне сприяння у проведенні ремонту 
будівлі та підготовці території під Посольство КНР в місті 
Києві.  

Цей Протокол підписаний 25 червня 1993 року в місті 
Києві в двох примірниках, кожний російською та китай-
ською мовами, причому обидва тексти мають однакову 
силу.  

 
За Українську сторону                       За Китайську сторону  
Начальник відділу з Надзвичайний і  
організації та експлуатації Повноважний Посол  
закордонних об’єктів МЗС КНР в Україні  
України  
В.Б. Яловий Чжан Чжень  
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Угода про співробітництво між Торгово-промисловою 
палатою України та Китайським Комітетом сприяння 

розвитку міжнародної торгівлі (12.10.1993)10 
 
Дата підписання: 12.10.1993 
Дата набуття чинності: 12.10.1993  
 
Торгово-промислова палата України та Китайський 

Комітет сприяння розвитку міжнародної торгівлі, далі 
іменовані «Сторони»,  

з метою подальшого розширення та удосконалення 
взаємовигідних торгових, економічних та науково-вироб-
ничих зв’язків між підприємствами України та Китайської 
Народної Республіки, домовились про наступне:  

Стаття 1  
На основі принципів рівноправності і взаємовигоди, а 

також у відповідності з законодавством обох країн та уго-
дами, що діють між ними, Сторони сприятимуть та за-
охочуватимуть до дій, що направлені на розвиток торго-
вого обміну і економічного співробітництва, які вклю-
чатимуть здійснення інвестицій, створення спільних під-
приємств, приділяючи особливу увагу розвитку ділових 
контактів між малими та середніми підприємствами 
України і Китаю.  

Стаття 2  
Сторони у відповідності з наявними можливостями 

будуть вести регулярний обмін торгово-економічною і 
юридичною інформацією, включаючи відомості про зако-
нодавство в економічній сфері, про можливості спів робіт-
ництва між сторонами в галузі виробництва та реалізації 
продукції підприємств: організації ярмарків і виставок в 

———————— 
10 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_053#Text  
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Україні та Китайській Народній Республіці, а також 
іншими інформаційними матеріалами.  

Стаття 3  
Сторони взаємно надаватимуть необхідне сприяння що-

до участі в міжнародних ярмарках і проведення торгових 
та промислових виставок на території обох країн.  

Стаття 4  
Сторони співробітничатимуть у галузі торгового і мор-

ського арбітражу. Кожна з сторін буде сприяти компаніям і 
підприємствам іншої сторони у вищезгаданій галузі, а 
також в інших областях, що становлять взаємний інтерес.  

Стаття 5  
Обидві Сторони заохочуватимуть контакти між органі-

заціями і підприємствами обох країн в різних формах, 
проводитимуть спеціальні семінари, симпозіуми, перего-
вори для представників ділових кіл, а також обмін деле-
гаціями спеціалістів, організовуватимуть взаємні візити 
ділових людей. 

Стаття 6  
Сторони періодично проводитимуть зустрічі своїх пред-

ставників для розгляду питань, що стосуються цієї Угоди.  
Строки і місце проведення таких зустрічей мають бути 

визначені не пізніше, ніж за три місяці до зустрічі.  
Умови обміну (у тому числі фінансові) делегаціями, 

інформацією, організацією ділових зустрічей, виставок, 
конференцій, семінарів для представників ділових кіл обох 
країн підлягають попередньому узгодженню Сторонами в 
кожному окремому випадку.  

Стаття 7  
Ця Угода укладена строком на два роки і набуває 

чинності з дня її підписання.  
За взаємною згодою Сторін ця Угода може бути по-

довжена на наступний дворічний період. 
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Ця Угода може бути денонсована кожною із Сторін.  
В цьому випадку Угода припиняє свою дію через 6 місяців 
після письмового оповіщення про денонсацію. 

Ця Угода підписана в м. Києві 12 жовтня 1993 року в 
двох примірниках українською і китайською мовами, кож-
ний з яких має однакову юридичну силу.  

 
За Торгово-промислову  За Китайський Комітет  
палату України  сприяння розвитку 

міжнародної торгівлі  
О.П. Михайліченко Цюй Юйшень  
Президент Заступник Голови  
 
Угода подовжена Угода подовжена  
на черговий  на черговий  
дворічний період дворічний період  
О.П. Михайліченко Чжун Мінь  
Президент  Генеральний секретар  

 
 
Спільна декларація України і КНР (06.09.1994)11 

 

Дата підписання: 06.09.1994 
Дата набуття чинності: 06.09.1994 
 

Україна і Китайська Народна Республіка, що надалі 
іменуються Сторонами,  

- виходячи із результатів переговорів на найвищому 
рівні, що відбулися в Києві 6-8 вересня 1994 р. в ході 
офіційного візиту в Україну Голови КНР Цзян Цземіня на 
запрошення Президента України Л.Д. Кучми, 

———————— 
11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_004#Text  
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- висловлюючи глибоке задоволення дедалі глибшими і 
ширшими відносинами дружби та взаємовигідного співро-
бітництва, що відзначаються високим динамізмом і вихо-
дять на якісно новий рівень, 

- керуючись взаємним прагненням своїх народів до 
подальшого поглиблення й розширення відносин дружби і 
партнерства, 

- підтверджуючи свою відданість основним принципам 
взаємовідносин, зафіксованим у Спільному комюніке про 
встановлення дипломатичних відносин між Україною та 
КНР від 4 січня 1992 року (156_006) і Спільному укра-
їнсько-китайському комюніке від 31 жовтня 1992 року 
(156_020),  

Заявляють про таке:  
1. Сторони розглядають одна одну як дружні держави й 

далі поглиблюватимуть і розширюватимуть відносини 
дружби і співробітництва між собою відповідно до Статуту 
Організації Об’єднаних Націй, на основі принципів взаєм-
ного поважання суверенітету й територіальної цілісності, 
взаємного ненападу, невтручання у внутрішні справи одна 
одної, рівності і взаємної вигоди, мирного співіснування та 
інших загальновизнаних норм міжнародного права. 

Розвиток відносин дружби й співробітництва між Укра-
їною і Китаєм не спрямований проти якої-небудь третьої 
держави.  

2. Сторони утримуються від вступу до будь-яких вій-
ськово-політичних союзів, спрямованих проти другої сто-
рони, від укладання з третіми країнами будь-яких дого-
ворів чи угод, а також від участі з ними в діях, що 
завдають шкоди державному суверенітету та інтересам 
безпеки другої Сторони.  

3. Сторони виступають проти гонки озброєнь у будь-
якій її формі, закликають до всеохоплюючої заборони і 
остаточної ліквідації зброї масового знищення, включаючи 
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ядерну зброю, вважають за необхідне зміцнити належним 
чином міжнародний режим непоширення ядерної зброї і 
якомога швидше укласти Договір про всеохоплюючу забо-
рону ядерних випробувань. 

Китайська Сторона підтверджує, що ні за яких обставин 
не буде застосовувати першою ядерної зброї, а також не 
буде застосовувати її чи погрожувати її застосуванням 
проти неядерних держав і без’ядерних зон. 

Українська Сторона цінує цю принципову позицію 
Китайської Сторони. 

Сторони закликають всі ядерні держави взяти на себе 
зобов’язання якомога швидше укласти відповідну міжна-
родну конвенцію, що забезпечує безпеку неядерних держав.  

4. Сторони виступають за рівне право усіх країн світу на 
участь у міжнародних справах, проти гегемонізму й по-
літики сили на міжнародній арені. Сторони виступають за 
те, щоб вирішувати спірні питання між державами мирним 
шляхом, утримуючись від здійснення тиску, тим більше 
від застосування сили або погрози її застосування. 
Сторони закликають інші держави до встановлення нового 
раціонального і справедливого міжнародного політичного 
й економічного порядку відповідно до Статуту ООН і на 
основі п’яти принципів мирного співіснування.  

5. Україна визнає, що уряд Китайської Народної Рес-
публіки є єдиним законним урядом Китаю, а Тайвань – 
невід’ємною частиною території Китаю, і підтверджує, що 
не встановлюватиме з Тайванем офіційних відносин. 

Китайська Народна Республіка визнає і поважає неза-
лежність, суверенітет і територіальну цілісність України.  

6. Сторони одностайно вважають, що економічне спів-
робітництво й торговельні зв’язки є важливою складовою 
частиною відносин між двома країнами. Сторони будуть 
на основі рівності, взаємної вигоди та спільного розвитку 
всебічно поглиблювати торговельно-економічне співробіт-
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ництво між двома країнами, підвищувати його якість і 
рівень, надавати одна одній режим найбільшого сприяння.  

7. Визнаючи важливість міжнародної економічної інте-
грації, Сторони мають намір докладати зусиль до пошуку 
нових шляхів інтенсивного торговельно-економічного, 
науково-технічного і культурного обміну між Європою і 
Азією.  

8. З метою подальшого розвитку двосторонніх відносин, 
зміцнення взаємної довіри та взаєморозуміння, Сторони 
домовилися підтримувати регулярний політичний діалог, 
включаючи зустрічі на найвищому рівні, а також і далі 
проводити консультації і підтримувати тісне спів робіт-
ництво між міністерствами закордонних справ обох країн.  

 
За Україну                        За Китайську Народну Республіку  
 

м. Київ, 6 вересня 1994 року  
 

Угода про співробітництво між Міністерством 
внутрішніх справ України і Міністерством громадської 

безпеки КНР (06.09.1994)12 
 
Дата підписання: 06.09.1994 
Дата набуття чинності: 06.09.1994  
 
З метою подальшого зміцнення та розвитку стосунків 

дружби і співробітництва між двома країнами, сприяння 
миру та стабільності, Міністерство внутрішніх справ 
України і Міністерство громадської безпеки Китайської 
Народної Республіки (далі «Сторони») виявили бажання 
розширяти двостороннє співробітництво на основі рівно-

———————— 
12 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_002#Text  
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правності і взаємовигоди. У зв’язку з цим Сторони уклали 
таку Угоду:  

Стаття 1  
1. Сторони у межах своєї компетенції будуть здійсню-

вати співробітництво у таких сферах:  
1) в боротьбі проти тероризму; 
2) в боротьбі проти організованої злочинності; 
3) в боротьбі проти незаконного перевезення і торгівлі 

зброєю; 
4) в боротьбі проти незаконного перевезення і торгівлі 

наркотиками і транквілізаторами; 
5) в боротьбі проти злочинності в сфері економіки; 
6) в боротьбі із злочинами в сфері виготовлення фаль-

шивих грошей і документів, незаконного ввезення з-за 
кордону та вивезення за кордон культурних цінностей 
тощо; 

7) в боротьбі з іншими формами міжнародної та кри-
мінальної злочинності; 

8) у розшуку злочинців та осіб, підозрюваних в скоєнні 
злочинів, які ухиляються від слідства, суду та відбування 
покарання; 

9) сприяння стягненню збитків, завданих розкраданням 
коштів та майна; 

10) в інших сферах за взаємним узгодженням обох 
Сторін.  

2. Сторони здійснюють співробітництво в таких фор-
мах: 

1) обмін інформацією щодо кримінальних злочинів; 
2) надання відповідей на запити одна одної; 
3) взаємодопомога у галузі освоєння, виробництва та 

оснащення поліцейською технікою і обладнанням; 
4) взаємний обмін делегаціями (групами) між Міністер-

ством внутрішніх справ України і Міністерством громад-
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ської безпеки Китайської Народної Республіки для обміну 
досвідом роботи; 

5) взаємодопомога і обмін досвідом у сфері підготовки 
кадрів; 

6) інші форми співробітництва, необхідні на думку обох 
Сторін.  

Стаття 2  
Конкретний зміст, терміни і форми здійснення співро-

бітництва, визначені цією Угодою, Сторони погоджують 
через відділи міжнародних зв’язків і затверджують.  

Стаття 3  
Для виконання цієї Угоди Сторони уповноважують під-

відомчі підрозділи визначити у формі меморандуму кон-
кретні напрямки і форми співробітництва.  

Стаття 4  
У випадку, якщо вимога, висунута однією із Сторін, 

завдає шкоди суверенітету держави іншої Сторони, її 
безпеці і її національним інтересам, а також суперечить 
законодавству цієї держави, інша Сторона має право від-
мовитися від пропонованого співробітництва. При виник-
ненні таких ситуацій Сторони повинні вчасно поінфор-
мувати одна одну.  

Стаття 5  
1. Якщо одна із Сторін висуває іншій Стороні вимоги 

дотримання режиму секретності при наданні інформації, 
інша Сторона повинна вжити необхідних заходів для 
цього.  

2. Інформація, технічні та інші засоби, отримані згідно з 
цією Угодою, можуть бути передані третій Стороні тільки 
за згодою Сторони, яка їх надала.  

Стаття 6  
У відповідності до цієї Угоди, при обміні делегаціями 

(групами) міжнародні транспортні витрати бере на себе 
Сторона, яка відправляє, витрати у країні перебування 
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покладаються на Сторону, яка приймає, за винятком тих 
випадків, коли Сторони мають іншу домовленість.  

Стаття 7  
Один раз на два роки Сторони почерзі в Києві і Пекіні 

проводять наради по обговоренню виконання даної Угоди і 
подальших планів співробітництва.  

Стаття 8  
Дана Угода не впливає на зобов’язання, взяті Сторо-

нами за міжнародними договорами з третіми державами.  
Стаття 9  
Сторони при контактах користуються українською, ки-

тайською, російською та англійською мовами, в разі 
потреби можуть бути вживані й інші мови за згодою обох 
Сторін.  

Стаття 10  
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання і 

втрачає її через шість місяців після того, як одна із Сторін 
отримає повідомлення у письмовій формі від іншої Сто-
рони про бажання припинити дію Угоди. За згодою обох 
Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та 
доповнення.  

Вчинено в м. Києві 6 вересня 1994 року в двох при-
мірниках, кожний українською, китайською та російською 
мовами, при цьому всі тексти автентичні. У випадку супе-
речностей перевага надається тексту російською мовою.  

 
За Міністерство За Міністерство 
внутрішніх справ України  громадської безпеки КНР 
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Протокол про співробітництво в галузі інформації  
між Міністерством закордонних справ України та 

Міністерством закордонних справ КНР (06.09.1994)13 
 
Дата підписання: 06.09.1994 
Дата набуття чинності: 06.09.1994  
 
Міністерство закордонних справ України і Міністерство 

закордонних справ Китайської Народної Республіки, що 
називатимуться надалі Сторонами, виходячи із Спільного 
українсько-китайського комюніке від 31 жовтня 1992 року 
(156_020), враховуючи необхідність здійснювати і розви-
вати співробітництво в галузі інформації, домовились про 
таке:  

Стаття 1  
Сторони здійснюватимуть обмін інформацією про події 

внутрішньої та зовнішньої політики своїх країн. В разі 
потреби обмін здійснюватиметься через Посольство Укра-
їни в КНР чи Посольство КНР в Україні. Сторони здій-
нюватимуть обмін інформаційними каналами та іншими 
виданнями або надаватимуть їх на прохання.  

Стаття 2  
Сторони сприятимуть розширенню інформаційних 

зв’язків між двома державами, як на рівні офіційних 
органів інформації, так і засобів масової інформації.  

Стаття 3  
Сторони активно спрямовуватимуть засоби масової ін.-

формації своїх країн на здійснення об’єктивного і різно-
бічного висвітлення подій в Україні та Китаї з метою 
сприяння взаєморозумінню та довірі між двома країнами і 
народами.  

———————— 
13 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_005#Text  
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Стаття 4  
Кожна із Сторін дозволятиме розповсюдження на своїй 

території інформаційних бюлетенів та інших публікацій 
дипломатичними і консульськими установами іншої Сто-
рони, згідно з місцевими законами, правилами і прин-
ципом взаємності.  

Стаття 5  
Сторони зобов’язуються координувати дії по висвіт-

ленню візитів на найвищому рівні, інших значних зов-
нішньополітичних акцій, на двосторонніх засадах. З цією 
метою, за погодженням Сторін, можуть створюватись 
робочі або експертні групи.  

Стаття 6  
Сторони сприятимуть співробітництву між установами 

телебачення і радіомовлення, агентствами новин, редак-
ціями періодичних видань, інститутами журналістів і пра-
цівниками засобів масової інформації обох країн з метою 
подальшого поглиблення знань про життя в кожній з країн.  

Стаття 7  
Кожна із Сторін надаватиме необхідне сприяння в 

роботі кореспондентам іншої Сторони, постійно акредито-
ваним на території даної країни, а також кореспондентам, 
що тимчасово перебувають там для підготовки інформа-
ційних матеріалів.  

Стаття 8  
Сторони здійснюватимуть на регулярній основі, або за 

спільною домовленістю консультації на рівні керівників 
або відповідальних осіб служб інформації і преси, з метою 
поліпшення обміну інформацією, підвищення ефектив-
ності і оперативності практичної діяльності. Організація 
консультацій регулюється на підставі відповідного поло-
ження Протоколу про консультації між Міністерством 
закордонних справ України і Міністерством закордонних 
справ Китайської Народної Республіки від 31 жовтня 1992 
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року. Фінансові питання вирішуються за принципом взаєм-
ності.  

Стаття 9  
За погодженням Сторін у цей протокол можуть бути 

внесені доповнення та зміни.  
Стаття 10  
Цей Протокол набуває чинності в день його підписання 

і діятиме протягом 5 років. Його дія автоматично подов-
жуватиметься кожного разу на наступні 5 років, якщо 
жодна із Сторін не надішле іншій Стороні письмового 
повідомлення про своє бажання припинити його дію за  
6 місяців до закінчення строку дії цього Протоколу.  

Вчинено в м. Києві 6 вересня 1994 року у двох при-
мірниках, кожний українською та китайською мовами, 
причому обидва тексти є автентичні.  

 
За Міністерство За Міністерство  
Закордонних справ закордонних справ 
України Китайської  

Народної Республіки 
 

Заява Уряду КНР про надання Україні гарантій 
безпеки (5.12.1994)14 

(неофіційний переклад) 
 
Китай вітає рішення України знищити усе ядерне 

озброєння на своїй території та вдячний за схвалення  
16 листопада українським парламентом приєднання Ук-
раїни до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як 
держави, що не має ядерної зброї. 
———————— 

14  Сайт Посольства КНР в Україні. Режим доступу: http://ua. 
chineseembassy.org/chn/zwgx/shbgxhg/t141518.htm  
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Китай повністю розуміє вимоги України щодо гарантій 
безпеки. Послідовна позиція Уряду Китаю полягає в тому, 
щоб беззастережно не застосовувати або не погрожувати 
застосуванням ядерного озброєння проти неядерних дер-
жав та без’ядерних зон. Ця принципова позиція стосується 
України. Уряд Китаю закликає всі держави, що володіють 
ядерною зброєю, надати однакову гарантію для підви-
щення безпеки всіх держав, що не мають ядерної зброї, 
включаючи Україну. 

Уряд Китаю завжди виступав проти практики політич-
ного та економічного тиску в міждержавних відносинах, і 
виступає за мирне врегулювання розбіжностей та супе-
речок шляхом рівноправних консультацій. Китай дотри-
мується духу Спільного комюніке про встановлення дип-
ломатичних відносин між Китаєм та Україною 4 січня  
1992 р., Китайсько-українського спільного комюніке  
31 жовтня 1992 р. та Спільної українсько-китайської заяви 
6 вересня 1994 р., визнає та поважає незалежність, суве-
ренітет та територіальну цілісність України та готовий 
надалі розвивати дружні та співробітницькі відносини між 
Китаєм та Україною на основі п’яти принципів мирного 
співіснування. 
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Угода між Урядом України та Урядом КНР  
про співробітництво у військово-технічній галузі 

(06.04.1995)15 

 

{Зміни та доповнення до Угоди додатково див. 
Протокол (156_063) від 18.04.2001} 

Дата підписання: 06.04.1995 
Дата набрання чинності: 06.04.1995  
 
Уряд України та Уряд Китайської Народної Республіки, 

які надалі іменовані «Сторонами»,  
враховуючи традиційні дружні відносини між обома 

країнами,  
признаючи важливість розвитку взаємовигідних двох-

сторонніх зв’язків на постійній основі у військово-техніч-
ній галузі,  

прагнучи до поширення співробітництва на підставі 
п’яти принципів мирного співіснування та взаємодовіри,  

погодились про наступне:  
Стаття 1  
Сторони здійснюють співробітництво по таких голов-

них напрямах:  
1. У галузі виробництва, модернізації, обслуговування 

та ремонту, купівлі-продажу такої військової техніки та 
озброєння:  

- авіаційної техніки і озброєння;  
- техніки і озброєння для ППО;  
- техніки і озброєння ВМС;  
- радіотехнічних і радіоелектронних систем спеціаль-

ного призначення;  
- ракетної техніки та озброєння;  

———————— 
15 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_055#Text  
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- техніки і озброєння для сухопутних військ;  
2. В галузі реконструкції, модернізації і конверсії під-

приємств:  
-  авіаційної промисловості;  
-  суднобудівної промисловості;  
-  машинобудівної промисловості;  
-  електронної промисловості;  
3. В галузі співробітництва між збройними силами обох 

країн:  
- поставки із запасів міністерств оборони військової 

техніки, озброєння і військового майна (включаючи за-
пасні частини);  

- організація навчання військових фахівців;  
- надання технічного сприяння і здійснення технічного 

обслуговування та ремонту.  
4. В галузі науково-технічного співробітництва:  
- обмін фахівцями збройних сил, оборонної промисло-

вості та наукових організацій;  
- обмін науково-технічною інформацією;  
- розробка продукції військового призначення та тех-

нології виготовлення.  
Для реалізації цієї Угоди уповноважуються:  
З Української Сторони  
- Міністерство оборони України;  
- Міністерство машинобудування, військово-промисло-

вого комплексу та конверсії України.  
З Китайської Сторони  
- Управління озброєння Генерального штабу НВАК з 

військової техніки;  
- Комітет з оборонної науки, техніки та оборонної про-

мисловості КНР (КОНТОА) з технічного співробітництва 
військової промисловості та співробітництва в галузі кон-
версії.  



Основні нормативно�правові акти українсько�китайських відносин  

 

201

Зміст, плани та форми співробітництва за згаданими 
напрямками буде погоджено уповноваженими організа-
ціями Сторін додатково.  

Стаття 2  
При виконанні положень цієї Угоди Сторони будуть 

керуватися принципами рівноправності та взаємної вигоди.  
Стаття 3  
Сторони зобов’язуються зберігати в таємниці зміст цієї 

Угоди та додаткових до неї домовленостей, а також всю 
інформацію, одержану від іншої Сторони в процесі спів-
робітництва, які містять державну та військову таємницю, 
у відповідності до законодавства своїх країн.  

Інформація, одержана від іншої Сторони в процесі спів-
робітництва, не може бути використана проти інтересів 
цієї Сторони.  

Жодна із Сторін не має права передавати або продавати 
третій стороні інформацію чи військову продукцію, яка 
одержана у відповідності до цієї Угоди, без письмової 
згоди іншої Сторони.  

Стаття 4  
Вся економічна діяльність підприємств і організацій 

Сторін по виконанню цієї Угоди (в тому числі відшко-
дування заподіяних збитків) здійснюється на підставі від-
повідних контрактів.  

Всі спірні питання, які можуть виникнути в процесі 
співробітництва, вирішуватимуться уповноваженими орга-
нізаціями Сторін шляхом погодження.  

Стаття 5  
Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть вноситися 

тільки на основі письмової згоди Сторін.  
Спірні питання, що стосуються тлумачення та засто-

сування умов цієї Угоди, вирішуватимуться Сторонами 
шляхом переговорів.  
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Стаття 6  
Ця Угода укладається терміном на 5 років і автоматично 

продовжується на наступні 5 років, якщо жодна із Сторін 
не зробить письмового повідомлення про свій намір зупи-
нити її дію не пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення 
терміну дії.  

Ця Угода набуває чинності з дня її підписання.  
Вчинено в м. Пекіні, 6 квітня 1995 року в двох примір-

никах, кожний українською, китайською та російською 
мовами, причому український та китайський тексти є 
автентичними, російський текст є робочим.  

 
За Уряд України За Уряд Китайської Народної 

Республіки 
 
 

Угода про співробітництво між Міністерством оборони 
України та Міністерством оборони КНР (06.04.1995)16 

 
Дата підписання: 06.04.1995 
Дата набрання чинності: 06.04.1995  
 
Міністерство оборони України та Міністерство оборони 

Китайської Народної Республіки, які надалі іменуються 
Сторонами,  

на підставі спільної заяви від 6 вересня 1994 року 
(156_004), на основі взаємної поваги суверенітету та не-
втручання у внутрішні справи, взаємної довіри та рівного 
права розвивають дружнє співробітництво між збройними 
силами обох держав і погоджуються про таке:  

 

———————— 
16 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_054#Text  
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Стаття 1  
Виходячи з власних об’єктивних потреб та можливос-

тей, Сторони розвивають дружнє співробітництво у вій-
ськовій сфері. Це співробітництво не торкається інтересів 
третьої сторони.  

Стаття 2  
Сторони здійснюють взаємодію та співробітництво у 

таких сферах:  
військово-технічна;  
військова освіта, бойова підготовка, тилове забезпе-

чення, метеорологія, гідрографія, топографія;  
військове виховання, спорт, медицина;  
військова наука, воєнно-історичні дослідження;  
інші сфери, обговорені і узгоджені Сторонами.  
Стаття 3  
Сторони дійшли згоди щодо здійснення співробітництва 

в таких формах:  
взаємний обмін візитами між міністерствами оборони  

та відповідальними представниками військових відомств 
обох країн;  

робочі зустрічі представників міністерств оборони;  
участь у культурно-виховних, спортивних та інших за-

ходах, що організовуються Сторонами;  
візити кораблів військово-морських сил;  
інші форми, обговорені і узгоджені Сторонами.  
Стаття 4  
Виходячи з принципу рівноправності, Сторона, яка 

приймає, несе витрати на обслуговування членів делегації 
Сторони, яка відвідує, щодо їх харчування, проживання, 
термінового медичного обслуговування та транспорту в 
межах своєї країни.  

Стаття 5  
Сторони вирішили, що конкретні питання спів робіт-

ництва узгоджуватимуться через управління зовнішніх 
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зв’язків, а також через апарати військових аташе при 
посольствах у країнах перебування.  

Стаття 6  
Враховуючи особливості військових зв’язків та військо-

вого співробітництва, Сторони відповідають за збереження 
таємності змісту військових зв’язків та військового спів-
робітництва. Розголошення його можливе лише після 
взаємних консультацій та узгоджень.  

Стаття 7  
Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє 

протягом п’яти років. Чинність Угоди автоматично про-
довжується на наступний п’ятирічний термін, якщо за 
шість місяців до закінчення терміну її дії жодна із Сторін 
не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про свій 
намір припинити дію Угоди.  

Зміни і доповнення до тексту Угоди можна здійснювати 
тільки після взаємних консультацій між Сторонами.  

Здійснено в м. Пекіні 6 квітня 1995 року, складено у 
двох примірниках, кожний українською, китайською та 
російською мовами, при цьому всі тексти автентичні.  

 
За Міністерство оборони                За Міністерство оборони  
України Китайської Народної  

Республіки  
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Спільне комюніке за підсумками офіційного візиту  
в Україну Прем’єра Державної Ради КНР Лі Пена 

(25.06.1995)17 

 
Дата підписання: 25.06.1995 
Дата набрання чинності: 25.06.1995  
 
23-25 червня 1995 року Прем’єр Державної Ради Китай-

ської Народної Республіки Лі Пен на запрошення Пре-
зидента України Л. Д. Кучми вперше відвідав Україну з 
офіційним візитом.  

В ході візиту відбулися переговори Президента України 
Л. Д. Кучми і Прем’єр-міністра України Є. К. Марчука з 
Прем’єром Держради КНР Лі Пеном. Сторони, в дружній, 
діловій та конструктивній атмосфері, провели поглиблений 
обмін думками з широкого кола питань двостороннього та 
міжнародного співробітництва, які становлять взаємний 
інтерес, і досягли повного взаєморозуміння.  

1. Українська й Китайська Сторони підтвердили свою 
прихильність принципам, зафіксованим в Спільному ко-
мюніке щодо встановлення дипломатичних відносин між 
Україною та КНР від 4 січня 1992 року (156_006), Спіль-
ному українсько-китайському комюніке від 31 жовтня 
1992 року (156_020), а також Спільній (Київській) Де-
кларації України та КНР від 6 вересня 1994 року (156_004).  

2. Вважаючи, що подальше розширення і поглиблення 
дружби, партнерства та всебічного співробітництва між 
двома країнами відповідає докорінним інтересам народів 
України та Китаю, Сторони висловили готовність і надалі 
докладати спільних зусиль для зміцнення й підвищення 
відносин двостороннього партнерства на новий рівень, 

———————— 
17 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_058#Text  
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довгострокова перспектива якого могла б бути закріплена 
у відповідному політичному документі, який планується до 
підписання під час офіційного візиту Президента України 
Л. Д. Кучми до КНР.  

3. Китайська Сторона високо оцінила факт приєднання 
України до Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї 
(995_098) як неядерної держави, розцінюючи його як 
вагомий вклад у справу миру та безпеки  в усьому світі.  
У цьому зв’язку Китайська Сторона ще раз підтвердила 
свій заклик до всіх ядерних держав беззастережно взяти на 
себе зобов’язання не застосовувати ядерну зброю і не 
погрожувати її застосуванням проти неядерних держав і 
без’ядерних зон, а також укласти відповідний між народ-
ний правовий документ.  

4. Українська Сторона високо оцінила факт того, що 
Китайська Народна Республіка першою з ядерних держав 
надала Україні гарантії безпеки та висловилася на під-
тримку позиції Китайської Сторони з питань розвитку між-
державних відносин, установлення нового справедливого й 
раціонального міжнародного політичного та економічного 
порядку відповідно до Статуту ООН (995_010), загально-
визнаних норм міжнародного права, а також на засадах 
п’яти принципів мирного співіснування.  

5. Сторони одностайно висловились за подальше зміц-
нення співробітництва двох країн на міжнародній арені, в 
тому числі шляхом проведення консультацій на різних 
рівнях.  

6. Сторони заявили про те, що Україна та Китай ви-
ступають проти сепаратизму в будь-яких його проявах і 
формах. Українська Сторона підтвердила, що Уряд Китай-
ської Народної Республіки є єдиним законним урядом 
Китаю, а Тайвань – невід’ємною часткою території Китаю, 
і що Україна не буде встановлювати з Тайванем офіційних 
відносин.  
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7. Китайська Сторона підтвердила свою повну під-
тримку зусиль України, спрямованих на відродження еко-
номіки, захист незалежності, суверенітету та територіаль-
ної цілісності країни.  

Китайська Сторона в ході візиту оголосила про рішення 
надати Україні безоплатну фінансову допомогу. Україн-
ська Сторона висловила подяку за надання цієї допомоги.  

8. Оцінюючи підсумки стабільного розвитку взаємови-
гідного співробітництва в усіх галузях за час, що минув 
після встановлення дипломатичних відносин, Сторони 
дійшли спільної думки, що в умовах, коли відбулись зміни 
в економічних системах двох країн, важливим напрямком 
підвищення рівня торговельно-економічних зв’язків між 
ними є поступовий перехід двосторонніх торговельно-
економічних відносин до форм, що відповідають сучасним 
міжнародним стандартам, тіснішому техніко-економічно-
му співробітництву.  

9. Констатуючи, що підписані двома країнами доку-
менти про взаємодію в різних галузях започаткували 
сприятливу договірно-правову основу для плідного співро-
бітництва, Сторони вважають за необхідне звернути 
особливу увагу, поряд із розвитком і вдосконаленням вже 
існуючої договірно-правової бази, на ефективну реалізацію 
раніше підписаних документів і досягнутих домовле-
ностей.  

10. Вважаючи, що співробітництво в гуманітарній і 
культурній сферах є важливим фактором поглиблення 
взаєморозуміння, зміцнення дружби та взаємної довіри між 
народами України та Китаю, Сторони висловили готов-
ність і надалі розвивати співробітництво в цих сферах.  

11. 3 метою зміцнення міжнародної безпеки та розвитку 
співробітництва, поглиблення взаєморозуміння та взаємної 
довіри Сторони домовились і надалі активно продов-
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жувати практику регулярного політичного діалогу на всіх 
рівнях, включаючи найвищий.  

 
Прем’єр-міністр України Прем’єр Державної Ради КНР 
Є. К. Марчук Лі Пен  

 
 

Угода про співробітництво між Генеральною 
прокуратурою України та Верховною народною 

прокуратурою КНР (05.10.1995)18 

 
Дата підписання: 05.10.1995 
Дата набуття чинності: 05.10.1995  
 
У відповідності з положеннями «Договору про правову 

допомогу у цивільних та кримінальних справах між Ук-
раїною і Китайською Народною Республікою» (156_014), 
виходячи з реальних потреб у роботі прокуратур обох 
країн, на основі взаємної поваги суверенітету та рівності, 
принципу взаємовигідності, та з метою подальшого роз-
витку і стимулювання відносин дружнього спів робіт-
ництва між органами прокуратури обох країн Генеральна 
прокуратура України та Верховна народна прокуратура 
Китайської Народної Республіки (далі іменуються Сторо-
нами), домовилися про таке:  

Стаття 1  
Органи прокуратури обох Сторін зобов’язуються дотри-

муватися положень «Договору про правову допомогу у 
цивільних та кримінальних справах між Україною і КНР» 
(156_014) та, в порядку, встановленому цим Договором, 

———————— 
18 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_031#Text  
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зміцнювати співпрацю і активно надавати один одному 
правову допомогу.  

Стаття 2  
Сторони обмінюються офіційними делегаціями і гру-

пами фахівців для обговорення питань роботи органів 
прокуратури обох країн, щостановлять обопільний інтерес.  

Стаття 3  
Сторони обмінюються працівниками органів прокура-

тури, здійснюють професійні дослідження та навчання. 
Конкретні плани та умови такого виду співпраці вста-
новлюються шляхом консультацій.  

Стаття 4  
Сторони обмінюються правовими документами та робо-

чою інформацією, що становить обопільний інтерес, а 
також, на прохання однієї із Сторін, обмінюються друко-
ваними  виданнями в галузі юриспруденції.  

Стаття 5  
Питання, пов’язані з виконанням цієї Угоди, вирішу-

ються представниками Сторін шляхом консультацій у дусі 
взаєморозуміння і взаємоповаги.  

Стаття 6  
На вимогу однієї із Сторін та за згодою іншої Сторони 

після відповідного узгодження до тексту цієї Угоди мо-
жуть бути внесені зміни та доповнення.  

Стаття 7  
Ця Угода набирає чинності з моменту підписання. 

Кожна із Сторін може письмово повідомити іншу Сторону 
про своє бажання припинити дію цієї Угоди. Угода втрачає 
чинність через 10 місяців з моменту повідомлення про 
припинення дії Угоди. У противному випадку ця Угода 
має необмежений строк дії.  

Цю Угоду підписано 5 жовтня 1995 року в м. Пекіні у 
двох примірниках, кожний українською та китайською 
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мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу. До 
Угоди додається офіційний переклад російською мовою.  

 
За Генеральну За Верховну народну  
Прокуратуру прокуратуру  
України КНР  
 
Уповноважений Генеральний прокурор  
Генеральним прокурором  Верховної Народної 
України  Прокуратури 
заступник Генерального  Китайської Народної 
прокурора України  Республіки  
 
 

Декларація про розвиток та поглиблення відносин 
дружби і співробітництва між Україною і КНР 

(4.12.1995)19 

 
Дата підписання: 4 грудня 1995 р. 
Дата набуття чинності: 4 грудня 1995 р.  
 
Україна і Китайська Народна Республіка, далі «Сто-

рони»,  
- підтверджуючи свою прихильність до принципів, 

зафіксованих у Спільному комюніке про встановлення 
дипломатичних відносин між Україною і КНР від 4 січня 
1992 року (156_006), Спільному українсько-китайському 
комюніке від 31 жовтня 1992 року (156_020), Спільній 
(Київській) Декларації між Україною і КНР від 6 вересня 
1994 року (156_004), а також Спільному українсько-ки-
тайському комюніке від 24 червня 1995 року (156_058);  

———————— 
19 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_057#Text  
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- керуючись прагненням зміцнити і поглибити відно-
сини дружби, взаємної довіри та всебічного спів робіт-
ництва, що існують між двома країнами;  

- визнаючи настійливу необхідність встановлення но-
вого справедливого і раціонального міжнародного політич-
ного та економічного порядку на основі принципів взаєм-
ної поваги до суверенітету і територіальної цілісності, 
ненападу, невтручання у внутрішні справи одна одної, рів-
ності та взаємної вигоди, мирного співіснування; висту-
паючи проти будь-яких форм гегемонізму і політики сили, 
а також застосування сили чи загрози її застосування;  

- виходячи з переконання, що торгово-економічне 
співробітництво є однією з основних складових частин 
українсько-китайських відносин, а також важливим еле-
ментом забезпечення їх стабільного розвитку;  

- сповнені рішучості вивести відносини між двома 
країнами на новий рівень конструктивного партнерства, 
зверненого у XXI століття, будуть взаємодіяти, маючи на 
увазі:  

У політичній сфері:  
- в дусі щирого співробітництва брати участь у між-

народних діях, спрямованих на захист миру і безпеки у 
всьому світі, активно сприяти здійсненню цих цілей;  

- докладати спільних зусиль з метою попередження  
і усунення напруженості та врегулювання міжнародних 
проблем мирними політичними засобами;  

- прагнути до створення належних міжнародних умов 
для забезпечення політичної та економічної безпеки Сто-
рін в їх відповідних регіонах, а також у світі в цілому;  

- сприяти досягненню справедливого і мирного врегу-
лювання кризових ситуацій та регіональних конфліктів;  

- виступати проти сепаратизму у будь-яких його про-
явах і формах. Китайська Сторона знову підтверджує 
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визнання і повагу до незалежності, суверенітету і терто-
ріальної цілісності України;  

Українська Сторона знову підтверджує свою позицію 
щодо тайванського питання, викладену у статті 8 Спіль-
ного українсько-китайського комюніке від 31 жовтня 1992 
року (156_020), статті 5 Спільної (Київської) Декларації 
між Україною і КНР від 6 вересня 1994 року (156_004), а 
також статті 6 Спільного українсько-китайського комюніке 
від 24 червня 1995 року (156_058);  

- активізувати й надалі регулярні політичні консуль-
тації на різних рівнях та координувати позиції з метою 
сприяння підтриманню миру, зміцнення міжнародної без-
пеки, надання всебічної політичної підтримки у справі 
збереження і зміцнення суверенітету і територіальної ці-
лісності Сторін, а також розвитку відносин між ними.  

В економічній сфері:  
- привести двостороннє торгово-економічне спів робіт-

ництво у відповідність до нових умов, згідно з міжна-
родною практикою, сучасними міжнародними стандар-
тами, з урахуванням відповідних принципів ГАТТ/СОТ, 
виходячи із економічних реформ, що здійснюються в обох 
країнах;  

- заохочувати і активно сприяти розвиткові торгово-
економічного співробітництва між підприємствами обох 
країн у різних формах, при цьому торгівля у розрахунках 
на ВКВ є головною, відповідно до основних принципів, 
зафіксованих в Угоді між Урядом України і Урядом КНР 
про торгово-економічне співробітництво (156_008). Спри-
яти встановленню прямих економічних зв’язків між парт-
нерами двох країн на всіх рівнях, зокрема на регіональ-
ному рівні, а також між окремими підприємствами, впро-
вадженню нових форм співробітництва;  

- вживати дійових і ефективних заходів для серйозної 
реалізації вже підписаних двосторонніх угод про торгово-
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економічне співробітництво, докладати подальших зусиль 
для вдосконалення та зміцнення договірно-правової бази 
двосторонніх відносин у цій сфері;  

- розширювати і поглиблювати інформаційні обміни у 
торгово-економічній і науково-технічній сферах; у прі-
оритетному плані розвивати співробітництво у таких 
галузях, як машинобудування, металургія, авіакосмічна 
промисловість, енергетика, хімія, сільське господарство, 
транспорт, будматеріали, легка промисловість, електронна 
техніка, а також у сфері високих технологій;  

- активізувати роботу Спільної українсько-китайської 
комісії з торгово-економічного співробітництва, повною 
мірою виявляючи її роль у координації та стимулюванні 
економічних зв’язків між двома країнами;  

- з урахуванням умов і можливостей взаємно сприяти 
активній участі у міжнародному багатосторонньому еко-
номічному співробітництві, в тому числі й в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні.  

У гуманітарній сфері:  
- удосконалювати контроль за взаємними поїздками 

громадян Сторін, відповідно до двосторонніх угод і норм 
міжнародного права надійно гарантувати безпеку, захи-
щати законні права та інтереси громадян іншої Сторони на 
своїй території;  

- і надалі стимулювати та розширювати взаємні зв’язки 
в сфері культури, мистецтва, освіти, спорту і т. ін., а також 
обміни між парламентами, громадськими організаціями, 
молоддю двох країн.  

 
Президент України Голова Китайської Народної 

Республіки  
Л. Д. Кучма Цзян Цземінь  
м. Пекін, 4 грудня 1995 року   
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Угода між Урядом України і Урядом КНР  
про співробітництво в галузі оцінки відповідності 

продукції, яка імпортується і експортується 
(01.04.1997)20 

 
Дата підписання: 01.04.97 
Дата набрання чинності: 15.08.97 
 
Уряд України і Уряд Китайської Народної Республіки, 

далі «Сторони», 
прагнучи сприяти розвитку взаємної торгівлі, 
визнаючи, що кожна Сторона має право вживати захо-

дів, необхідних для забезпечення захисту життя і здоров’я 
людей, охорони тваринного та рослинного світу, навко-
лишнього середовища, 

надаючи важливого значення створенню умов, що спри-
яють усуненню технічних бар’єрів у взаємній торгівлі, 

прагнучи при цьому гарантувати, що процедури оцінки 
продукції на відповідність технічним регламентам і стан-
дартам не будуть створювати додаткових перешкод у 
взаємній торгівлі, 

домовились про таке: 
Стаття 1 
Сторони в рамках реалізації цієї Угоди додержувати-

муться відповідних законів, законодавства і правил Укра-
їни і Китайської Народної Республіки і не завдаватимуть 
шкоди суспільним інтересам обох держав. 

Стаття 2 
Обидві Сторони призначають уповноваженими орга-

нами для виконання цієї Угоди: 

———————— 
20 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_087#Text  
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з боку Уряду України – Державний комітет України по 
стандартизації, метрології та сертифікації, 

з боку Уряду Китайської Народної Республіки – Дер-
жавне управління по контролю за якістю імпортних і 
експортних товарів КНР. 

Стаття 3 
Сторони здійснюватимуть співробітництво в галузі 

стандартизації, метрології та сертифікації, а також щодо 
скорочення відмінностей в діяльності з оцінки відповід-
ності продукції, яка взаємно постачається, а саме: 

в галузі оцінки відповідності продукції, яка імпортту-
ється і експортується, включаючи сертифікацію продукції, 
сертифікацію систем якості та акредитацію випробуваль-
них лабораторій; 

в галузі стандартів на продукцію, яка взаємно постача-
ється, включаючи роботи з гармонізації національних 
стандартів, нормативних і технічних документів з між-
народними стандартами і правилами; 

в галузі метрології та метрологічного забезпечення 
оцінки відповідності; 

в підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців у 
зазначених вище галузях. 

Стаття 4 
Співробітництво за напрямами, передбаченими статтею 3 

цієї Угоди, здійснюватиметься на основі програм, дого-
ворів (угод) і контрактів, погоджених уповноваженими 
органами обох Сторін. Зазначені напрями можуть допов-
нюватися іншими конкретними темами співробітництва за 
згодою уповноважених органів обох Сторін. 

Стаття 5 
Співробітництво згідно з цією Угодою буде здійснюва-

тися в таких формах: 
обмін національними законодавчими актами, а також 

технічними регламентами, стандартами та іншими норма-
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тивними і технічними документами, періодичними видан-
нями та іншою інформацією; 

проведення спільних науково-дослідних робіт і обмін їх 
результатами; 

обмін і/або візити делегацій і/або посадових осіб і 
спеціалістів; 

обмін викладачами для підготовки і підвищення квалі-
фікації спеціалістів; 

проведення спільних семінарів, симпозіумів для спеці-
алістів; 

створення груп зв’язку або спільних робочих груп для 
реалізації цієї Угоди за погодженням між уповноваженими 
органами Сторін відповідно до чинного законодавства 
кожної із держав. 

Стаття 6 
Оцінка відповідності за цією Угодою поширюється на 

продукцію, для якої у законодавчих актах, технічних 
регламентах і стандартах країн-імпортерів установлені 
обов’язкові вимоги, направлені на забезпечення безпеки 
життя, збереження майна, здоров’я споживача, а також 
захист навколишнього середовища. 

Стаття 7 
Уповноважені органи Сторін обмінюються переліками 

продукції, зазначеної в статті 6 цієї Угоди, переліками 
випробувальних лабораторій і органів з сертифікації, які 
вони передбачають акредитувати на проведення випро-
бувань і сертифікації. 

Акредитація випробувальних лабораторій здійснюється 
відповідно до процедур, які погоджуються додатково. 

Стаття 8 
Оцінка відповідності продукції країни-експортера може 

здійснюватися на основі протоколів випробувань зразків 
продукції, які видаються акредитованими випробуваль-
ними лабораторіями. 
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Обидві Сторони забезпечують можливість і умови для 
ознайомлення з роботою взаємно акредитованих лабора-
торій і з результатами проведених ними випробувань. 

Стаття 9 
Сторони визнають без додаткових процедур результати 

випробувань, які проведені випробувальними лаборато-
ріями, акредитованими в міжнародних системах сер тифі-
кації, членами яких є обидві країни. 

Стаття 10 
Уповноважений орган країни-імпортера визнає серти-

фікати на продукції, видані відповідно до результатів 
випробувань проведених випробувальними лабораторіями 
країни-експортера, акредитованими або визнаними в рам-
ках цієї Угоди. 

Стаття 11 
Сторони сприятимуть встановленню та розвитку зв’яз-

ків між науково-дослідними інститутами, підприємствами  
і лабораторіями обох країн з питань, визначених цією 
Угодою. 

Стаття 12 
Відрядження фахівців з метою взаємної акредитації ви-

пробувальних лабораторій згідно з цією Угодою фінансу-
ються випробувальною лабораторією, яка подала заявку на 
акредитацію. 

Фінансування співробітництва в рамках цієї Угоди 
здійснюється за погодженням Сторін у кожному конкрет-
ному випадку. 

Стаття 13 
Обидві Сторони забезпечують конфіденційність отрима-

ної документації та інформації про роботи, що проводяться 
в рамках цієї Угоди, в разі коли однією із Сторін обу-
мовлено її конфіденційний характер. 

Інформація про переговори уповноважених органів Сто-
рін та спільно досягнуті результати може бути опублі-
кована за домовленістю між ними. 
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Стаття 14 
Уповноважені органи Сторін не несуть фінансової та 

матеріальної відповідальності за збитки або фінансові пре-
тензії, що виникають при реалізації торговельних конт-
рактів на поставку продукції, оцінка відповідності якої 
визначена на підставі досягнутих в межах цієї Угоди 
домовленостей. 

Стаття 15 
Ця Угода не порушує прав і зобов’язань Сторін за 

іншими міжнародними договорами та угодами, учасни-
ками яких вони є. 

Стаття 16 
Розбіжності, пов’язані із тлумаченням або реалізацією 

цієї Угоди, розглядатимуться шляхом проведення консуль-
тацій між Сторонами. 

Стаття 17 
Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває 

чинності з дати взаємної нотифікації Сторін про виконання 
всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для на-
буття нею чинності. 

Кожна із Сторін може денонсувати цю Угоду, письмово 
повідомивши іншу Сторону про свій намір. Чинність Уго-
ди припиняється через шість місяців від дня відправлення 
іншою Стороною такого повідомлення. 

Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на програми і 
проекти, виконання яких почалося в рамках цієї Угоди. 

У випадку, коли ця Угода не відповідає іншим, що укла-
дені Сторонами в зазначеній галузі, застосовується ця Угода. 

Вчинено в м. Києві першого квітня тисяча дев’ятсот 
дев’яносто сьомого року у двох дійсних примірниках, 
кожний українською, китайською та англійською мовами, 
причому всі тексти є автентичними. 

 

За Уряд України  За Уряд Китайської Народної 
Республіки 
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Угода між Урядом України і Урядом КНР  
про взаємодопомогу у митних справах (22.12.1997)21 

 
Дата підписання: 22.12.1997 
Дата набрання чинності: 18.06.1998  
 
Уряд України і Уряд Китайської Народної Республіки 

(далі «Сторони»), посилаючись на Спільну Декларацію про 
основні принципи взаємної допомоги між Україною та 
Китайською Народною Республікою 1994 року (156_004);  

вважаючи, що порушення митного законодавства завда-
ють збитків економічним, фінансовим і соціальним інте-
ресам їхніх держав,  

враховуючи важливість забезпечення правильного нара-
хування та стягнення мита, інших податків, зборів чи 
нарахувань на імпорт та експорт товарів, а також на-
лежного виконання вимог законодавства щодо заборон, 
обмежень і контролю;  

будучи переконаними в тому, що зусилля у запобіганні 
порушенням митного законодавства можуть виявитися 
більш ефективними завдяки співробітництву митних 
органів; 

посилаючись на Рекомендації Ради митного спів робіт-
ництва про адміністративну допомогу від 5 грудня 1953 
року і 8 червня 1971 року,  

домовилися про таке:  
Стаття 1 Визначення  
Для цілей цієї Угоди:  
1. «Митне законодавство» – означає всі установчі і 

розпорядчі положення, що застосовуються митними орга-

———————— 
21 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_073#Text  
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нами у нормативно-правовому порядку при імпорті, екс-
порті або транзиті товарів.  

2. «Порушення» – означає порушення митного законо-
давства або спробу порушення митного законодавства. 

3. «Митний орган» – означає в Україні Державна митна 
служба України і у Китайській Народній Республіці – 
Головне митне управління Китайської Народної Рес-
публіки.  

4. «Особа» – означає як фізичну, так і юридичну особу.  
Стаття 2 Сфера застосування Угоди  
1. Митні органи Сторін відповідно до положень цієї 

Угоди і свого національного законодавства та в межах 
своєї компетенції подають один одному взаємну допомогу 
з метою:  

a) забезпечення належного застосування митного зако-
нодавства;  

b) відвернення, розслідування та припинення порушень 
митного законодавства;  

c) забезпечення правильного обкладення митом, подат-
ками і зборами, що стягуються під час імпорту та експорту 
товарів;  

d) обміну професійним досвідом та інформацією в га-
лузі митної справи.  

2. Ця Угода не торкається співробітництва Сторін, яке 
здійснюється відповідно до інших міжнародних угод чи 
домовленостей, зокрема положень, що регулюють порядок 
надання взаємодопомоги у кримінальних справах.  

Стаття 3 Передача інформації  
1. Митні органи за власною ініціативою чи на запит 

надають один одному всю наявну інформацію, яка:  
a) дає змогу встановити правильність стягнення мита, 

інших податків, зборів чи нарахувань, зокрема інфор-
мацію, яка допомагає визначити митну вартість товарів та 
встановити їхню тарифну класифікацію;  
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b) дає змогу встановити правильність використання на-
ціональних правил походження товарів, якщо це не перед-
бачено іншими угодами, укладеними однією із Сторін.  

c) стосується порушень, виявлених або запланованих, 
щодо переміщення: 

i) товарів чи речовин, небезпечних для навколишнього 
середовища та здоров’я населення; 

ii) наркотичних засобів та психотропних речовин; 
iii) зброї, боєприпасів, вибухових речовин та пристроїв; 
iv) предметів, що мають значну історичну, культурну чи 

археологічну цінність; 
v) предметів, небезпечних для фауни і флори; 
vi) товарів, що переміщуються з порушенням прав 

інтелектуальної власності; 
vii) інших товарів або предметів, що мають особливо 

важливе значення, переліками яких обмінюватимуться 
митні органи Сторін.  

2. Митний орган однієї Сторони з власної ініціативи 
негайно надає митному органу іншої Договірної Сторони 
всю інформацію, що може бути використана ним для 
виявлення порушень митного законодавства, зокрема ін.-
формацію:  

a) яка була ним виявлена під час виконання службових 
обов’язків і яка дає вагомі підстави вважати, що на 
території іншої Сторони може бути вчинено серйозне 
порушення митного законодавства;  

b) про виявлені митним органом однієї Сторони дже-
рела і шляхи контрабанди товарів, що стосуються іншої 
Сторони;  

c) осіб, про яких відомо, що вони вчинили, або які підо-
зрюються у вчиненні порушення митного законодавства, 
що діє на території іншої Сторони;  

d) товарів, про які відомо, що вони є об’єктами неза-
конного обігу;  
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e) транспортних засобів, про які відомо або які підоз-
рюються в тому, що вони використовуються з метою 
порушення митного законодавства, яке діє на території 
іншої Сторони.  

3. У випадку якщо за взаємною згодою Сторін прийнято 
рішення про застосування контрольованої поставки з ме-
тою виявлення осіб, причетних до незаконного обігу нар-
котичних засобів і психотропних речовин, митні органи 
Сторін вживають узгоджених заходів до її здійснення 
відповідно до національного законодавства кожної із Сто-
рін і у межах своєї компетенції.  

Стаття 4 Особливий нагляд  
На запит митного органу однієї Сторони митний орган 

іншої Сторони у межах своєї компетенції і наявних ре-
сурсів Сторони здійснює особливий нагляд протягом ви-
значеного періоду за:  

a) переміщенням, особливо, в’їздом і виїздом, по своїй 
території осіб, про яких відомо, що вони порушують або 
підозрюються у порушенні митного законодавства, яке діє 
на території іншої Сторони;  

b) будь-якими транспортними засобами, про які відомо, 
що вони використовуються або підозрюються у вико-
ристанні для порушення митного законодавства, яке діє на 
території іншої Сторони;  

c) переміщенням товарів на територію чи з території 
однієї Сторони, про яке митним органом іншої Сторони 
повідомлено, що воно здійснюється з істотним порушен-
ням законодавства чи викликає підозру щодо цього, і надає 
про це звіт митному органу запитуючої Сторони.  

Стаття 5 Перевірка  
На запит митного органу однієї Сторони митний орган 

іншої Сторони повідомляє запитуючому митному органу 
інформацію, яка вказує на те, що:  
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a) офіційні документи, додані на підтвердження відо-
мостей до товарної митної декларації, оформленої митним 
органом запитуваної Сторони, є дійсними;  

b) товари, ввезені на територію запитуючої Сторони, 
були законно вивезені з території іншої Сторони;  

c) товари, вивезені з території запитуючої Сторони, 
були законно ввезені на територію запитуваної Сторони;  

d) товари, яким надано режим сприяння під час виве-
зення з території однієї Сторони, були належним чином 
ввезені на територію іншої Сторони. Така інформація має 
також містити повідомлення про будь-які засоби митного 
контролю, що застосовувалися до товарів.  

Стаття 6 Форма і зміст запиту про допомогу  
1. Запити про допомогу відповідно до цієї Угоди скла-

даються у письмовому вигляді. Документи, необхідні для 
виконання таких запитів, повинні додаватися до них.  
У випадках, що не терплять зволікання, можуть прийма-
тися запити в усній формі, але вони негайно підтвердь-
жуються у письмовій формі.  

2. Запити, відповідно до цієї Угоди, мають містити таку 
інформацію:  

a) назву митного органу, що звертається із запитом;  
b) заходи, що запитуються;  
c) об’єкт запиту та підстава для нього;  
d) закони, правила, приписи та інші елементи права, що 

мають відношення до цього випадку;  
e) якомога точніші та вичерпні дані відносно фізичної 

або юридичної особи, зазначеної у запиті;  
3. Запити подаються офіційною мовою Сторони, до якої 

звернено запит, або англійською.  
4. У випадках необхідності митний орган запитуваної 

Сторони може вимагати виправлення або доповнення 
таких запитів.  
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Стаття 7 Використання інформації, документів та ін-
ших матеріалів  

1. Інформація, документи та інші матеріали, отримані 
відповідно до цієї Угоди, використовуються виключно для 
цілей, передбачених цією Угодою, і за умови дотримання 
всіх обмежень, установлених митним органом, що їх 
встановив.  

2. Такі інформація, документи та інші матеріали не 
можуть використовуватися для інших цілей, у тому числі і 
як докази у судовому чи адміністративному провадженні, 
без письмової згоди митного органу, що їх надав, і за 
умови дотримання всіх обмежень, установлених цим мит-
ним органом.  

Стаття 8 Виконання Угоди  
1. Будь-яка допомога на виконання запиту надається 

відповідно до національного законодавства Сторони, до 
якої звернено запит.  

2. На запит митного органу однієї Сторони митний 
орган іншої Сторони у межах своєї компетенції перевіряє 
чи з’ясовує факти у зв’язку з порушенням митного зако-
нодавства, що розслідується на території запитуваної 
Сторони.  

3. Надання документів та інших матеріалів розгляд-
дається як одна з форм виконання запиту. Оригінали 
документів запитуються лише у випадках, коли завірених 
копій недостатньо, і підлягають поверненню при першій 
можливості.  

4. Митний орган, до якого звернено запит, відповідно до 
національного законодавства вживає всіх необхідних захо-
дів з метою виконання запиту про допомогу.  

5. Якщо запит про надання допомоги не може бути 
виконаний, митний орган Сторони, до якої звернено запит, 
повідомляє про це без затримки із посиланням на додат-
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кові умови і обставини, необхідні для виконання цього 
запиту.  

Стаття 9 Конфіденційність  
Будь-яка інформація, документи чи інші матеріали, от-

римана відповідно до цієї Угоди, одержує такий же захист 
щодо секретності, який передбачено законодавством, що 
діє на території Сторони, яка цю інформацію отримала, для 
інформації та документів чи інших матеріалів такого виду, 
отриманих на її власній території.  

Стаття 10 Винятки із зобов’язань щодо надання взає-
модопомоги  

1. Якщо митний орган, до якого звернено запит, вважає, 
що надання допомоги може завдати шкоди суверенітету, 
безпеці чи іншим суттєвим національним інтересам, або 
спричинить порушення законних комерційних інтересів 
будь-якого підприємства на території запитуваної Сто-
рони, або перешкоджатиме відповідному провадженню, 
що здійснюється на території запитуваної Сторони, він 
може відмовити в наданні допомоги або надати її частково, 
чи поставити її надання в залежність від виконання певних 
умов або вимог.  

2. Якщо митний орган однієї Сторони просить допо-
моги, яку він сам не міг би надати, якби до нього було 
звернено таке прохання, він повинен зазначити цей факт у 
своєму запиті. У такому випадку рішення стосовно від-
повіді на такий запит залишається за митним органом 
Сторони, до якої звернено запит.  

Стаття 11 Обмін досвідом  
1. Митні органи Сторін обмінюватимуться досвідом у 

галузі:  
a) митного законодавства;  
b) організації та методів митного контролю за товарами, 

багажем пасажирів та поштовими відправленнями;  
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c) організаційних питань;  
d) технічних засобів, що використовуються з метою 

митного контролю;  
e) інших питань, що становлять взаємний інтерес.  
2. Митні органи співпрацюватимуть у галузі митної 

справи з таких питань, як:  
a) обмін посадовими особами митниць та експертами у 

випадках взаємної заінтересованості;  
b) професійна підготовка працівників митниць;  
c) обмін професійними, науковими і технічними відо-

мостями з митних питань.  
Стаття 12 Витрати  
1. Митні органи Сторін відмовляються від усіх претен-

зій щодо відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням 
цієї Угоди, за винятком витрат, пов’язаних з викликом 
експертів і перекладачів, які не є митними службовцями.  

2. Покриття витрат, пов’язаних з виконанням статті 11 
цієї Угоди, буде предметом окремого узгодження між мит-
ними органами Сторін.  

Стаття 13 Впровадження  
1. Допомога, передбачена цією Угодою, надається без-

посередньо митними органами Сторін. З цією метою бу-
дуть узгоджені конкретні заходи.  

2. Митні органи Сторін встановлюють безпосередні 
зв’язки між своїми відповідними підрозділами.  

3. Митні органи Сторін урегульовуватимуть спірні пи-
тання, що виникатимуть під час тлумачення або застосу-
вання цієї Угоди, в дусі дружнього співробітництва і 
консультування.  

Стаття 14 Територіальне застосування  
Ця Угода діє на митній території України та на митній 

території Китайської Народної Республіки.  
Стаття 15 Набрання чинності і закінчення строку дії  
1. Ця Угода діє протягом невизначеного строку.  
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2. Сторони обміняються повідомленнями дипломатич-
ними каналами про те, що всі процедури, передбачені 
законодавством для набуття Угодою чинності, виконані. 
Ця Угода набуває чинності через 60 днів після отримання 
останнього повідомлення.  

3. Дія цієї Угоди може бути припинена шляхом пись-
мового повідомлення дипломатичними каналами. У цьому 
разі Угода втрачає чинність через шість місяців після 
отримання такого повідомлення іншою Стороною.  

Вчинено в м. Пекіні 22 грудня 1997 року у двох примір-
никах, кожен українською, китайською та англійською 
мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі 
розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди пере-
вага надається тексту, викладеному англійською мовою.  

 

За Уряд України За Уряд КНР 

 
Договір між Україною та КНР про екстрадицію 

(10.12.1998)22 

(Договір ратифіковано Законом № 1184-XIV  
(1184-14) від 21.10.99) 

 
Дата підписання: 10.12.1998 
Дата ратифікації: 21.10.1999 
Дата набуття чинності: 13.07.2000  
 
Україна та Китайська Народна Республіка, надалі 

«Договірні Сторони», на підставі взаємної поваги суве-
ренітету, рівноправності і дотримання загальних інтересів, 
та в цілях зміцнення співробітництва обох держав в галузі 
боротьби із злочинністю, 

———————— 
22 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_026#Text  
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домовились про наступне:  
Стаття 1 Обов’язок видачі  
Договірні Сторони зобов’язуються відповідно до поло-

жень цього Договору на прохання видавати одна одній 
осіб, які знаходяться на їх територіях, для притягнення до 
кримінальної відповідальності або приведення до вико-
нання вироку, що вступив в законну силу.  

Стаття 2 Злочини, які тягнуть видачу  
1. Під «злочинами, які тягнуть видачу», зазначеними в 

цьому Договорі, розуміються діяння, які згідно з законо-
давством обох Договірних Сторін є злочинами та за вчи-
нення яких передбачається: 

1) покарання у вигляді позбавлення волі на строк не 
менш як один рік або інше більш тяжке покарання згідно з 
законодавством України; 

2) тюремне ув’язнення на строк не менш як один рік або 
більш тяжке покарання згідно з законодавством Китай-
ської Народної Республіки. 

2. Якщо особу, видача якої вимагається, засуджено су-
дом запитуючої Договірної Сторони до покарання, зазна-
ченого у пункті 1 цієї статті, за будь-який злочин, який 
тягне видачу, видача для приведення вироку до виконання 
може мати місце лише за умови, коли до закінчення 
призначеного строку покарання залишається не менш як 
шість місяців. 

3. При вирішенні питання про видачу і визначенні того, 
чи є будь-яке діяння злочином за законодавством обох 
Договірних Сторін, не мають значення його юридична 
кваліфікація і термінологічне визначення. 

4. Якщо прохання про видачу особи стосується декель-
кох злочинних діянь, кожне з яких є кримінально караним 
відповідно до законодавства обох Договірних Сторін, але 
при цьому деякі з них не відповідають умовам, викладеним 
у пунктах 1 та 2 цієї статті, запитувана Договірна Сторона 
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може дозволити видачу і щодо останніх діянь за умови, що 
ця особа видається принаймні за одне діяння, яке може 
потягнути за собою видачу.  

Стаття 3 Обставини, які виключають видачу  
Видача не відбувається у будь-якому з наступних 

випадків: 
1) особа, щодо якої надійшло прохання про видачу, є 

громадянином запитуваної Договірної Сторони; 
2) особі, щодо якої надійшло прохання про видачу, у 

запитуваній Договірній Стороні згідно з її законодавством 
надано право притулку; 

3) на момент отримання прохання про видачу кримі-
нальне переслідування відповідно до законодавства запи-
туваної Договірної Сторони не може бути порушено, або 
вирок не може бути приведений до виконання щодо особи, 
видача якої вимагається, в зв’язку з закінченням строку 
давності або на іншій законній підставі; 

4) відносно особи, видача якої запитується, на території 
запитуваної Договірної Сторони до отримання прохання 
про видачу за один  й той самий злочин був винесений 
вирок, що вступив в законну силу, або припинено кри-
мінальне провадження у цій справі; 

5) кримінальна справа згідно з законодавством однієї з 
Договірних Сторін порушується лише за приватною скар-
гою потерпілого.  

Стаття 4 Обставини можливої відмови у видачі  
Запитувана Договірна Сторона може відмовити у ви-

дачі, якщо: 
1) відповідно до законодавства запитуваної Договірної 

Сторони вона має юрисдикцію стосовно злочину, в зв’язку 
з яким направлене прохання про видачу; 

2) якщо запитувана Договірна Сторона, беручи до уваги 
характер злочину, за який запитується видача, та інтереси 
запитуваної Договірної Сторони, вважає, що видача цієї 
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особи не відповідає принципу гуманності в зв’язку з віком, 
станом здоров’я або іншими особистісними обставинами 
цієї особи; 

3) запитувана Договірна Сторона здійснює кримінальне 
переслідування за той же злочин щодо особи, видача якої 
вимагається.  

Стаття 5 Наслідки відмови у видачі  
1. Договірна Сторона, яка відмовила у видачі, інформує 

запитуючу Договірну Сторону про підстави відмови. 
2. У разі відмови у видачі в випадках, передбачених 

пунктом 1 статті 3 і пунктами 1 та 2 статті 4 цього Дого-
вору, запитувана Договірна Сторона на прохання запиту-
ючої Договірної Сторони переймає проти цієї особи кримі-
нальне переслідування і здійснює його згідно з своїм 
законодавством. З цією метою запитуюча Договірна Сто-
рона передає запитуваній Договірній Стороні матеріали і 
докази, які є в її розпорядженні.  

Стаття 6 Порядок зносин  
Для цілей цього Договору Договірні Сторони зносяться 

між собою через призначені ними центральні органи. До їх 
призначення зносини мають здійснюватися по диплома-
тичних каналах.  

Стаття 7 Мови  
При виконанні цього Договору Договірні Сторони ко-

ристуються своєю державною мовою додаючи переклад 
державною мовою іншої Договірної Сторони або англій-
ською чи російською мовами.  

Стаття 8 Прохання про видачу і необхідні документи  
1. Прохання про видачу має бути представлене у пись-

мовій формі і містити: 
1) найменування запитуючої установи; 
2) прізвище, ім’я, стать і вік особи, щодо якої на-

правлене прохання про видачу, відомості про її грома-
дянство, місце проживання і місце перебування та інші 
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відомості про її особистість, а також, по можливості, опис 
зовнішності цієї особи, її фотографію і відбитки пальців; 

3) опис фактичних обставин злочинного діяння, його 
наслідків, включаючи завдану матеріальну шкоду; 

4) текст закону щодо строків давності притягнення до 
кримінальної відповідальності або виконання вироку; 

5) текст закону, на підставі якого діяння визнається 
злочином із зазначенням передбаченої цим законом міри 
покарання. 

2. До прохання про видачу для здійснення криміналь-
ного переслідування, крім відомостей, вказаних у пункті 1 
цієї статті, має бути також надана копія ордера на арешт, 
виданого компетентним органом запитуючої Договірної 
Сторони. 

3. До прохання про видачу для приведення вироку до 
виконання, крім відомостей, вказаних у пункті 1 цієї статті, 
має бути надані також: 

1) копія вироку у кримінальної справі, що вступив у 
законну силу, або судової ухвали; 

2) довідка про відбуту частину строку покарання. 
4. Документи, що надаються запитуючою Договірною 

Стороною мають бути підписані і завірені печаткою її 
компетентних органів.  

Стаття 9 Додаткові відомості  
Якщо запитувана Договірна Сторона вважає, що відпо-

відно до положень цього Договору матеріали, які додані до 
прохання про видачу, є недостатньо повними, то ця Дого-
вірна Сторона може зажадати від запитуючої Договірної 
Сторони в строк до двох місяців надати додаткову інфор-
мацію. При наявності поважних причин, про які повідом-
ляється заздалегідь, цей строк може бути продовжений на 
15 днів. Якщо протягом зазначеного строку запитуюча 
Договірна Сторона не надає додаткових відомостей, то це 
розглядається як її відмова від прохання, і особа звіль-
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няється з під варти. Однак, це не заважає повторному звер-
ненню запитуючої Договірної Сторони з проханням про 
видачу цієї особи в зв’язку з тим самим злочином.  

Стаття 10 Взяття під варту для видачі  
По отриманні прохання про видачу запитувана Дого-

вірна Сторона невідкладно вживає заходів щодо взяття під 
варту особи, видача якої вимагається, за винятком випад-
ків, коли згідно з цим Договором видача не допускається.  

Стаття 11 Взяття під варту до отримання прохання про 
видачу  

1. У випадках, які не терплять зволікань, одна з Дого-
вірних Сторін може просити іншу Договірну Сторону 
взяти під варту особу, видача якої вимагається, і до от-
римання прохання про видачу, зазначеного у статті 8 цього 
Договору. Це клопотання у письмовій формі може бути 
передано через центральні органи, по каналах Інтерполу 
або по дипломатичних каналах з використанням будь-яких 
засобів зв’язку. 

2. Клопотання має містити відомості про особу, видача 
якої вимагається, про її місце проживання і місце пере-
бування, якщо про це відомо; короткий опис фактичних 
обставин справи; відомості про наявність ордеру на арешт 
або вироку, що вступив у законну силу, або судової ухвали 
і вказівку на те, що прохання про видачу буде надіслане 
невідкладно. 

3. Запитувана Договірна Сторона повинна своєчасно по-
відомити запитуючу Договірну Сторону про результати 
розгляду цього клопотання. 

4. Особа, яку взято під варту згідно з пунктом 1 цієї 
статті, підлягає звільненню, якщо протягом 30 днів з дня 
взяття під варту від запитуючої Договірної Сторони не 
надійде прохання і документи, зазначені у статті 8 цього 
Договору. Цей строк може бути продовжений на 15 днів, 
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якщо до його закінчення від запитуючої Договірної Сто-
рони надійде відповідне вмотивоване клопотання. 

5. Якщо в подальшому запитуюча Договірна Сторона 
відповідно до статті 8 цього Договору звернеться з про-
ханням про видачу і надасть документи, то звільнення 
особи, яку було взято під варту, відповідно до пункту 4 цієї 
статті не перешкоджає її наступній видачі.  

Стаття 12 Передача особи, яка підлягає видачі  
1. Запитувана Договірна Сторона без зволікань сповіщає 

запитуючу Договірну Сторону про своє рішення щодо про-
хання про видачу. У випадку задоволення прохання Дого-
вірні Сторони узгоджують дату і місце передачі, а також 
інші питання, пов’язані із здійсненням видачі. 

2. Якщо запитуюча Договірна Сторона не прийме особу, 
яка підлягає видачі, протягом 15 днів після встановленої 
дати передачі, запитувана Договірна Сторона негайно 
звільняє цю особу і може відмовити запитуючій Дого-
вірній Стороні у повторному проханні про видачу цієї осо-
би в зв’язку з тим самим злочином. 

3. Якщо одна з Договірних Сторін з незалежних від неї 
причин не зможе у встановлений для здійснення видачі 
термін передати чи прийняти особу, яка підлягає видачі, 
така Договірна Сторона своєчасно інформує іншу Дого-
вірну Сторону. Договірні Сторони протягом 15 днів після 
встановленої вперше дати передачі знов узгоджують нові 
строки передачі і застосовують положення пункту 2 цієї 
статті.  

Стаття 13 Відстрочка видачі і тимчасова видача  
1. Якщо особу, видача якої вимагається, притягнуто до 

кримінальної відповідальності або вона відбуває пока-
рання за інший злочин на території запитуваної Договірної 
Сторони, то запитувана Договірна Сторона може після 
винесення рішення про згоду на видачу, відстрочити ви-
дачу до закінчення провадження у справі, відбування пока-
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рання чи дострокового звільнення, про що сповіщається 
запитуюча Договірна Сторона. 

2. Якщо відстрочка видачі, передбачена пунктом 1 цієї 
статті, може призвести до закінчення строку давності кри-
мінального переслідування або утруднити розслідування 
злочину, то особа, видача якої вимагається, може бути 
видана запитуваною Договірною Стороною тимчасово за 
вмотивованим клопотанням запитуючої Договірної Сто-
рони на умовах, які визначаються Договірними Сторонами 
за обопільною згодою.  

Стаття 14 Наявність прохання про видачу від декількох 
держав  

Якщо одна з Договірних Сторін отримала прохання про 
видачу однієї й тієї самої особи від іншої Договірної 
Сторони і від третьої держави, вона має право на власний 
розсуд визначити, якій з цих держав видати дану особу.  

Стаття 15 Спеціальне право  
1. Без згоди запитуваної Договірної Сторони видану 

особу не може бути притягнуто до кримінальної відпові-
дальності або піддано покаранню запитуючою Договірною 
Стороною за вчинений до видачі інший злочин, а також не 
може бути видано третій державі. 

2. Не потребується згода запитуваної Договірної Сто-
рони, якщо: 

1) видана особа протягом 30 днів після закінчення 
кримінального переслідування, відбування покарання або 
дострокового звільнення не залишить, незважаючи на 
можливість, яка є, територію запитуючої Договірної Сто-
рони. До цього строку не зараховується час, протягом 
якого видана особа не могла покинути територію запиту-
ючої Договірної Сторони з незалежних від неї обставин; 

2) видана особа, покинувши територію запитуючої Дого-
вірної Сторони, добровільно повернулася на її територію.  
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Стаття 16 Передача предметів, пов’язаних із злочином  
1. Запитувана Договірна Сторона в межах, встановлених 

її законодавством, на прохання запитуючої Договірної 
Сторони передає їй предмети, які є знаряддями злочину, 
вчиненого особою, видача якої вимагається, а також пред-
мети, які мають сліди злочину або здобуті злочинним 
шляхом. 

2. Предмети, зазначені у пункті 1 цієї статті, переда-
ються також у тому випадку, коли видачу особи внаслідок 
її смерті, втечі або з інших причин не може бути здійснено. 

3. Якщо предмети, зазначені в пункті 1 цієї статті, по-
трібні запитуваній Договірній Стороні як речовий доказ у 
кримінальній справі, їх передачу може бути відстрочено до 
закінчення провадження у справі. 

4. Законні права та інтереси запитуваної Договірної 
Сторони та будь-яких третіх осіб на вищезазначені пред-
мети залишаються в силі. Після закінчення провадження у 
справі запитуюча Договірна Сторона повинна якомога ско-
ріше безплатно повернути дані предмети запитуваній До-
говірній Стороні. Якщо треті особи, які мають законні 
права на дані предмети, знаходяться на території запи-
туючої Договірної Сторони, то за згодою запитуваної 
Договірної Сторони запитуюча Договірна Сторона може 
прямо передати їм ці предмети.  

Стаття 17 Транзитне перевезення  
1. У випадку, коли одній з Договірних Сторін має бути 

видано особу з третьої держави через територію іншої 
Договірної Сторони, заінтересована Договірна Сторона 
запитує в іншої Договірної Сторони дозвіл на транзитне 
перевезення цієї особи через її територію. Запит про дозвіл 
на таке перевезення оформлюється в такому ж порядку, що 
й прохання про видачу. 

2. Запитувана Договірна Сторона може відмовити в 
транзитному перевезенні осіб, видача яких не може здійс-
нюватись за цим Договором.  
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Стаття 18 Повідомлення про результати  
Запитуюча Договірна Сторона своєчасно інформує за-

питувану Договірну Сторону про результати криміналь-
ного переслідування або виконання вироку щодо виданої 
особи, а також про те, чи здійснено видачу цієї особи 
третій державі. За клопотанням запитуваної Договірної 
Сторони їй надається копія остаточного рішення у кри-
мінальній справі.  

Стаття 19 Витрати  
1. Витрати, викликані будь-якою процедурою в зв’язку з 

проханням про видачу, несе Договірна Сторона, на тери-
торії якої вони виникли, за винятком випадків, перед-
бачених пунктами 2 і 3 цієї статті. 

2. Витрати, викликані конвоюванням виданої особи з 
території запитуваної Договірної Сторони, несе запитуюча 
Договірна Сторона. 

3. Витрати, викликані транзитним перевезенням виданої 
особи одній з Договірних Сторін з третьої держави на 
територію іншої Договірної Сторони, несе Договірна Сто-
рона, яка звертається з проханням про транзит.  

Стаття 20 Відношення до інших міжнародних договорів  
Цей Договір не зачіпає прав і обов’язків Договірних 

Сторін, які випливають з інших міжнародних договорів, 
учасниками яких вони є.  

Стаття 21 Вирішення спорів  
Будь-які спори, що виникли в зв’язку з тлумаченням чи 

виконанням цього Договору, вирішуються шляхом кон-
сультацій і переговорів по дипломатичних каналах.  

Стаття 22 Ратифікація і набуття чинності  
Цей Договір підлягає ратифікації. Обмін ратифікацій-

ними грамотами відбудеться у м. Києві. Цей Договір на-
буде чинності на тридцятий день після обміну ратифіка-
ційними грамотами.  
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Стаття 23 Припинення дії  
1. Цей Договір укладено на невизначений строк і він 

припинить свою дію по закінченні шести місяців після пе-
редачі по дипломатичних каналах будь-якою з Договірних 
Сторін письмового повідомлення про припинення його дії. 

2. Припинення дії цього Договору не заважає завер-
шенню процесу видачі осіб, рішення про видачу яких 
прийнято до припинення дії цього Договору.  

Вчинено в м. Пекіні «10» грудня 1998 року в двох при-
мірниках, кожний українською, китайською і російською 
мовами, причому всі три тексти мають однакову силу. При 
виникненні розбіжностей Договірні Сторони звертатимуть-
ся до тексту, викладеного російською мовою.  

 
За Україну  За Китайську Народну Республіку  

 
 

Угода між Урядом України та Урядом КНР  
про взаємне визнання документів про освіту і наукові 

ступені (11.12.1998)23 

 
Дата підписання: 11.12.1998 
Дата набуття чинності: 11.12.1998 
 
Уряд України та Уряд Китайської Народної Республіки, 

далі Сторони, бажаючи сприяти подальшому співробіт-
ництву в галузі освіти, 

прагнучи до встановлення норм взаємного визнання 
документів про освіту і наукові ступені, 

діючи відповідно до свого внутрішнього законодавства, 
домовилися про таке:  

———————— 
23 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_024#Text  
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Стаття 1  
Ця Угода поширюється на документи державного зразка 

про освіту і наукові ступені, які видаються в Україні і 
Китайській Народній Республіці.  

Стаття 2  
Українська Сторона визнає атестат про закінчення пов-

ної середньої загальноосвітньої школи, виданий у Китай-
ській Народній Республіці, як документ, що дає право на 
вступ до вищих навчальних закладів України.  

Стаття 3  
Китайська Сторона визнає атестат про повну загальну 

середню освіту, виданий в Україні, як документ, що дає 
право на вступ до вищих навчальних закладів Китайської 
Народної Республіки.  

Стаття 4  
Українська Сторона визнає диплом про професійно-

технічну освіту, виданий у Китайській Народній Рес-
публіці, як такий, що дає право на професійну діяльність і 
вступ до вищих навчальних закладів України відповідно до 
вказаних в ньому фаху та кваліфікації.  

Стаття 5  
Китайська Сторона визнає диплом кваліфікаційного 

робітника, виданий в Україні, як такий, що дає право на 
професійну діяльність і вступ до вищих навчальних закла-
дів Китайської Народної Республіки відповідно до вказа-
них в ньому фаху та кваліфікації.  

Стаття 6  
Українська Сторона визнає дипломи про вищу освіту, 

видані вищими навчальними закладами та науковими уста-
новами Китайської Народної Республіки, що дають право 
на продовження освіти в Україні, в тому числі і в аспі-
рантурі, і здійснення професійної діяльності відповідно до 
вказаних в них спеціальності і кваліфікації.  
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Стаття 7  
Китайська Сторона визнає дипломи про вищу освіту, 

видані вищими навчальними закладами України, що дають 
право на продовження освіти в Китаї, в тому числі і в 
аспірантурі, і здійснення професійної діяльності відпо-
відно до вказаних в них спеціальності і кваліфікації.  

Стаття 8  
Українська Сторона визнає документи про присудження 

наукових ступенів, виданих установами, які отримали лі-
цензію на видачу таких документів від Комітету наукових 
ступенів при Державній раді Китайської Народної Рес-
публіки.  

Стаття 9  
Китайська Сторона визнає документи про присудження 

наукових ступенів, виданих Вищою атестаційною комісією 
України.  

Стаття 10  
Сторони надаватимуть одна одній нормативні акти, які 

регулюють правила оформлення та видачі документів про 
освіту і наукові ступені, зразки та описи вказаних доку-
ментів, а також направлятимуть у необхідних випадках 
відповідні офіційні роз’яснення.  

Стаття 11  
Спірні питання, пов’язані із застосуванням і тлумачен-

ням цієї Угоди, Сторони вирішуватимуть шляхом кон-
сультацій та переговорів.  

Стаття 12  
Ця Угода не скасовує та не обмежує інші угоди, які 

діють між Сторонами, і не перешкоджає укладанню між 
ними нових договорів, які розширюють дію цієї Угоди.  

Стаття 13  
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. У разі 

виникнення у однієї із Сторін бажання припинити її дію, 
вона повинна повідомити про такий намір офіційною но-
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тою. Дія цієї Угоди припиниться через 6 місяців після того, 
як інша Сторона отримає офіційне повідомлення. 

У разі припинення дії цієї Угоди її положення про-
довжуватимуть застосовуватися до зазначених у поперед-
ніх статтях документів, виданих до припинення дії Угоди 
стосовно тих, хто навчається і здобуває наукові ступені, 
котрі прибули в Україну або Китайську Народну Рес-
публіку до припинення дії цієї Угоди. Одержані ними 
документи визнаватимуться відповідно до положень цієї 
Угоди.  

Вчинено у м. Пекіні 11 грудня 1998 року у двох при-
мірниках, кожний українською, китайською та російською 
мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. 

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення поло-
жень цієї Угоди перевага надаватиметься тексту росій-
ською мовою.  

 

За Уряд України    За Уряд КНР  
 

Угода між Урядом України та Урядом КНР про 
взаємну охорону секретної інформації (20.11.2000)24 

 

(Угоду ратифіковано Законом № 2603-III (2603-14) від 
05.07.2001)  

Дата підписання: 20.11.2000 
Дата набуття чинності: 20.11.2000 
 

Уряд України та Уряд Китайської Народної Республіки 
(далі – Сторони),  

з метою забезпечення взаємної охорони секретної ін.-
формації, яка передана однією Стороною іншій, сприяння 

———————— 
24 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_038#Text  
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співробітництву та обміну зазначеною інформацією між 
Сторонами, захисту інтересів обох Сторін, 

підтверджуючи, що ця Угода не буде впливати на 
зобов’язання обох Сторін, що випливатимуть з інших 
міжнародних договорів, 

погодились про наступне:  
Стаття 1 Визначення  
«Секретна інформація» – інформація в будь-якій формі, 

будь-які документи, матеріали, вироби або об’єкти, що 
були засекречені відповідно до юридичних процедур, вста-
новлених законами та іншими нормативно-правовими ак-
тами обох держав, та захищається від несанкціонованого 
доступу, а також інформація, яка була засекречена від-
повідно до стандартів спільно сформульованих обома Сто-
ронами у процесі їх співробітництва. 

«Сторона-джерело» – Сторона, що передає секретну 
інформацію. 

«Сторона-одержувач» – Сторона, що отримує секретну 
інформацію. 

«Організація» – міністерство, комісія або інший упов-
новажений адміністративний орган, що приймає участь у 
співробітництві або виконанні контрактів в рамках цієї 
Угоди. 

«Третя сторона» – уряди держав, що не визначені цією 
Угодою як «Сторони», а також фізичні або юридичні особи 
цих держав. 

«Лист-перелік» – документ, виданий Стороною-джере-
лом, що містить в собі ознаки та якісні характеристики 
секретної інформації, що передається.  

Стаття 2 Сфера дії  
Ця Угода поширюється на всю діяльність Сторін по 

обміну секретною інформацією. 
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Стаття 3 Порівняння та підтвердження ступенів секрет-
ності  

1) Сторони погоджуються, що ступені секретності ін-
формації порівнюються таким чином:  

Китайські         Англійські           Українські 
...  ...                  Top Secret            Особливої важливості 
...  ...                   Secret                  Цілком таємно 
…  …                 Confidential        Таємно  
Гриф секретності інформації, якою обмінюються Сто-

рони, повинен визначатися як англійською мовою, так і 
мовою Сторони-джерела. 

2) Сторона-одержувач має підтвердити ступінь секрет-
ності інформації наданий Стороною-джерелом. Копіям та 
перекладам секретної інформації Сторони-джерела нада-
ються Стороною-одержувачем такі самі грифи секретності, 
як і оригіналам, і з ними необхідно поводитись так само, як 
і з оригіналами. 

3) Ступінь секретності інформації, яка створена Сто-
роною-одержувачем в її власній державі, не може бути 
нижчою за початковий ступінь секретності інформації, 
переданої Стороною-джерелом. 

4) Сторона-одержувач може змінити або відмінити сту-
пінь секретності інформації на прохання Сторони-джерела.  

Стаття 4 Заходи охорони  
1) Сторони у відповідності з цією Угодою, а також 

законами та іншими нормативно-правовими актами своїх 
держав вживають всіх необхідних заходів щодо охорони 
секретної інформації, яка передана однією Стороною дру-
гій або створена у процесі співробітництва. Заходи, що 
вживаються Стороною-одержувачем з метою охорони сек-
ретної інформації, переданої Стороною-джерелом, повинні 
бути не меншими за ті, що вона приймає з охорони своєї 
власної секретної інформації відповідного ступеня секрет-
ності. 
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2) Сторони не будуть розкривати секретну інформацію, 
що підпадає під дію цієї Угоди, третій Стороні без по-
передніх консультацій між Сторонами та письмової згоди 
іншої Сторони. Це положення має силу, зокрема, щодо по-
рядку архівування та опублікування для кожної із Сторін. 

3) Секретна інформація може бути використана ви-
ключно для обумовлених цілей. Доступ до неї дозволя-
ється лише уповноваженим особам, для яких він необ-
хідний у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків. 
Перевірки у зв’язку з допуском однією Стороною для 
надання повноважень іншій Стороні повинні відповідати 
перевіркам для надання доступу до секретної інформації 
відповідного ступеня секретності в її власній державі. 

4) Сторони забезпечують на територіях своїх держав 
дотримання та виконання положень цієї Угоди, а також 
проведення інспекційних перевірок щодо контролю їх 
виконання.  

Стаття 5 Надання та передача секретної інформації  
1) Перед передачею Стороною-джерелом секретної ін-

формації Стороні-одержувачу, компетентний орган Сто-
рони-одержувача повинен впевнитися в тому, що Сторона-
одержувач може забезпечити відповідну охорону секретної 
інформації, а також у тому, що заходи охорони, яких вона 
дотримується перевіряються та контролюються. 

2) У разі надання Стороною-джерелом секретної інфор-
мації Стороні-одержувачу, Сторона-джерело повідомить 
про це Сторону-одержувача у формі листа-переліку. 

Після отримання листа-переліку від Сторони-джерела 
Сторона-одержувач повинна підтвердити факт його отри-
мання у письмовій формі. 

3) Секретна інформація може бути передана каналами, 
про які домовилися Сторони. 

4) Для передачі секретної інформації обидві Сторони 
забезпечують наступне: 



Частина 2 

 

244 

а. особа (особи), що перевозить матеріальні носії сек-
ретної інформації повинна пройти перевірку з питань 
безпеки; 

б. організація (організації) відповідальна за перевезення 
повинна мати лист-перелік секретної інформації; 

в. матеріальні носії секретної інформації, що переда-
ється мають бути запаковані у відповідності до правил 
перевезення, встановлених у державах. 

5) Для перевезення матеріальних носіїв секретної інфор-
мації у великих обсягах в межах території держав кожної із 
Сторін. Сторона-джерело та Сторона-отримувач повинні 
вжити особливих заходів для забезпечення безпеки її пере-
везення та передачі. 

6) Компетентний орган Сторони-одержувача повинен 
забезпечити, щоб організація-одержувач поводилася з сек-
ретною інформацією іншої Сторони, як з секретною інфор-
мацією відповідного ступеня секретності власної держави.  

Стаття 6 Візити  
1) Кожна Сторона дозволяє уповноваженим представ-

никах компетентного органу іншої Сторони або іншим 
органам, визначеним за обопільною згодою Сторін, здійс-
нювати візити на територію своєї держави. 

2) Сторона, що направляє відвідувачів, подає не менш 
чим за чотири тижні до запланованого візиту письмовий 
запит Стороні, що приймає, за виключенням екстрених 
випадків. 

3) Запит містить наступне: 
а. ім’я, дату та місце народження, номер паспорта від-

відувача; 
б. посаду відвідувача та назву установи, яку він пред-

ставляє; 
в. мету та заплановану дату візиту; 
г. по можливості, назви установ та об’єктів, які запла-

новано відвідати. 
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4) Без дозволу приймаючої організації, відвідувач не 
має доступу до секретної інформації або в приміщення, де 
така інформація обробляється. В кожному конкретному 
випадку приймаюча організація попереджає відвідувача 
про порядок доступу до секретної інформації або в при-
міщення, де вона обробляється.  

Стаття 7 Відповідальність  
1) У випадку, якщо одна із Сторін виявляє, передбачає 

або не виключає факту розголошення секретної інфор-
мації, вона негайно інформує про це іншу Сторону. 

2) Будь-яке розголошення секретної інформації однієї із 
Сторін, розслідується її компетентним органом держави, в 
якій таке розголошення мало місце. Винні у цьому особи 
притягаються до відповідальності згідно з чинним законо-
давством цієї держави. Інша Сторона за вимогою надає 
допомогу у розслідуванні і має бути поінформована про 
результати розслідування. 

3) Сторони зобов’яжуть організації своїх держав, які 
будуть здійснювати співробітництво, пов’язане з обміном 
секретною інформацією, визначити в контрактах заходи 
щодо взаємної охорони секретної інформації. 

4) Порядок відшкодування збитків, що нанесені вна-
слідок розголошення секретної інформації або втрати її 
матеріальних носіїв, погоджуються під час консультацій 
організаціями Сторін при укладанні контрактів.  

Стаття 8 Витрати  
Кожна Сторона самостійно несе витрати по здійсненню 

заходів щодо охорони секретної інформації в своїй дер-
жаві.  

Стаття 9 Компетентні органи  
1) Компетентними органами, що відповідають за вико-

нання цієї Угоди є: 
з Української Сторони: 
Служба безпеки України; 
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з Китайської Сторони: 
Національна Адміністрація захисту державних таєм-

ниць. 
2) У випадку необхідності компетентний орган будь-

якої з Сторін може назначити інший орган, відповідальний 
за виконання цієї Угоди чи окремих його статей. В цьому 
випадку друга Сторона буде про це повідомлена по дип-
ломатичних каналах.  

Стаття 10 Вирішення спірних питань  
Усі спірні питання щодо тлумачення або виконання 

положень цієї Угоди вирішуються шляхом двосторонніх 
консультацій. Під час консультацій Сторони продовжують 
виконувати зобов’язання згідно з цією Угодою.  

Стаття 11 Консультації  
1) Компетентний орган кожної із Сторін ознайомлю-

ється з законами та іншими нормативно-правовими актами 
іншої Сторони, які регулюють охорону секретної інфор-
мації. 

2) Для забезпечення плідного співробітництва при вико-
нанні цієї Угоди, компетентні органи Сторін можуть про-
водити спільні консультації на прохання однієї із Сторін.  

Стаття 12 Набуття чинності, термін дії, зміни, допов-
нення та припинення дії Угоди  

1) Кожна із Сторін письмово повідомить іншу Сторону 
про виконання усіх внутрішньодержавних процедур, необ-
хідних для набуття нею чинності. Ця Угода набуває чин-
ності з дати останнього письмового повідомлення. Термін 
дії цієї Угоди не обмежується. 

2) Кожна із Сторін в будь-який час може внести про-
позицію у письмовій формі про внесення змін та до-
повнень до цієї Угоди. При внесенні однією із Сторін 
відповідної пропозиції, між Сторонами будуть проведені 
спільні консультації. Зміни та доповнення до цієї Угоди 
оформлюються у вигляді Протоколів, які стають невід’єм-
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ною частиною цієї Угоди та набувають чинності відпо-
відно до частини 1 Статті 12 цієї Угоди. 

3) Кожна Сторона може повідомити дипломатичними 
каналами у письмовій формі іншу Сторону щодо при-
пинення дії цієї Угоди. Угода втрачає чинність через шість 
місяців після дати письмового повідомлення про припи-
нення дії Угоди. У разі припинення дії цієї Угоди, стаття 4 
цієї Угоди залишається чинною стільки, скільки цього 
потребує порядок охорони секретної інформації Сторони-
джерела.  

Вчинено у м. Пекін 20 листопада 2000 року в двох 
примірниках кожний українською, китайською та англій-
ською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.  
У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень 
цієї Угоди перевага надається тексту англійською мовою.  

 
За Уряд України  За Уряд Китайської Народної 

Республіки 
 
 
Протокол між Урядом України та Урядом КНР  

про внесення змін та доповнень до «Угоди між Урядом 
України та Урядом КНР про співробітництво  
у військово-технічній галузі» (18.04.2001)25 

 
Дата підписання: 18.04.2001 
Дата набрання чинності: 18.04.2001  
 
Уряд (Кабінет Міністрів) України та Уряд Китайської 

Народної Республіки (далі – Сторони), виходячи з по-
дальшого розвитку військово-технічного співробітництва 

———————— 
25 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_063#Text  
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між обома країнами, домовилися про внесення приведених 
нижче зміни та доповнення до «Угоди між Урядом 
України та Урядом Китайської Народної Республіки про 
співробітництво у військово-технічній галузі» (156_055) 
(далі – Угода):  

1. В Статті 1 назву уповноважених організацій викласти 
в наступній редакції:  

«з Української сторони – Міністерство оборони України 
та Державний комітет промислової політики України;  

з Китайської сторони – Головне управління міжна-
родного співробітництва Головного управління озброєння 
та військової техніки Народно-визвольної армії Китаю».  

2. До Статті 4 додати абзац 3 в наступній редакції:  
«З метою реалізації відповідних положень Угоди Сторони 
домовились створити Міжурядову українсько-китайську 
координаційну комісію з питань військово-технічного 
співробітництва» (далі – Комісія).  

Комісія протягом узгодженого Сторонами терміну роз-
робляє Положення про її діяльність».  

Цей Протокол є невід’ємною частиною Угоди (156_055) 
і набуває чинності з моменту його підписання.  

Вчинено у місті Києві 18 квітня 2001 року у двох 
примірниках, кожний українською, китайською і росій-
ською мовами, при цьому український та китайські тексти 
є автентичними, російський текст є робочим.  

 
За Уряд України                              За Уряд Китайської  
генерал-полковник                          Народної Республіки 

генерал-полковник 
О.О. Стеценко                                  Цао Ганчуань   
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Спільна (Київська) Декларація про зміцнення дружби і 
всебічного співробітництва в ХХІ столітті (21.07.2001)26 

(неофіційний переклад) 
 
На запрошення Президента України Леоніда Кучми 

Голова Китайської Народної Республіки Цзян Цземінь 20-
23 липня 2001 року здійснив державний візит до України. 

Під час візиту Президент Китайської Народної Рес-
публіки Цзян Цземінь провів переговори та зустрічі з Пре-
зидентом України Л.Д. Кучмою, Головою Верховної Ради 
І. С. Плющем та Прем’єр-міністром А. К. Кінахом. Лідери 
двох країн обмінялися поглибленими думками щодо зміц-
нення двосторонніх відносин та міжнародних питань, що 
викликають спільне занепокоєння, у щирій, сердечній та 
дружній атмосфері та досягли широкого консенсусу. 

Обидві сторони вважають, що ХХІ століття відкрило 
широкі перспективи для розвитку китайсько-українських 
відносин. Китайська Народна Республіка та Україна готові 
і надалі зміцнювати традиційну дружбу між двома наро-
дами та розширювати всебічну співпрацю на благо двох 
країн та двох народів. 

Результати візиту такі: 
У політичному полі: 
Обидві сторони підтвердили свою прихильність Спіль-

ному комюніке про встановлення дипломатичних відносин 
між Китайською Народною Республікою та Україною від  
4 січня 1992 року та Спільному комюніке між Китайською 
Народною Республікою та Україною 31 жовтня 1992 року, 
основним принципам, зазначеним у Спільній заяві між 
Китайською Народною Республікою та Україною від  

———————— 
26  Сайт Міністерства закордонних справ КНР. Режим доступу: 

https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t5355.shtml  
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6 вересня 1994 року та Заяві про розвиток та поглиблення 
дружніх відносин співробітництва між Китайською Народ-
ною Республікою та Україною 4 грудня 1995 р. 

Обидві сторони посилять свої зусилля щодо піднесення 
відносин між двома країнами на новий та вищий рівень. 

Обидві сторони високо оцінили результати державного 
візиту в Україну президента Китайської Народної Рес-
публіки Цзян Цземіня та вважають, що цей візит додасть 
нової життєвої сили у безперебійний розвиток китайсько-
українських відносин у ХХІ столітті. 

Обидві сторони зазначили, що поглиблення всебічних 
дружніх відносин співробітництва, що ґрунтуються на 
взаємній повазі, невтручанні у внутрішні справи одна од-
ної, рівності та взаємній вигоді між Китаєм та Україною, є 
основоположними інтересами двох країн та їх народів. 

Українська сторона повторила свою позицію щодо тай-
ванського питання в серії документів між Китаєм та 
Україною та визнала, що існує лише один Китай, і що уряд 
Китайської Народної Республіки є єдиним законним уря-
дом у Китаї. Враховуючи, що Тайвань є невід’ємною 
частиною китайської території, Україна не встановлює 
жодних форм офіційних відносин з Тайванем. 

Китай визнає та поважає незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України та підтверджує гарантію 
ядерної безпеки, надану Україні в 1994 році. 

В економічній сфері: 
Обидві сторони надають значення розвитку взаємови-

гідних відносин співробітництва між Китаєм та Україною 
у різних сферах, і високо оцінюють роботу Комісії з еко-
номіки, торгівлі, науки та технологій та мирного вико рис-
тання космосу між двома урядами. 

Обидві сторони вживатимуть заходів щодо вдоскона-
лення механізму координації економічного співробіт-
ництва відповідно до принципів ринкової економіки, по-
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стійно поповнюватимуть його зміст, оптимізуватимуть 
структуру торгівлі, розширюватимуть обсяги торгівлі та 
здійснюватимуть високотехнологічне співробітництво з 
метою підвищення якості співпраці у конкретних областях. 

Обидві сторони будуть заохочувати та підтримувати 
установи та підприємства двох країн щодо участі у бу-
дівництві масштабних інфраструктурних та енергетичних 
проектів у Китаї та Україні та третіх країнах. 

Обидві сторони проведуть різноманітні ділові конфе-
ренції та виставки за сприяння Ради Китаю з питань 
сприяння міжнародній торгівлі, Спілки підприємців та 
промисловців України, двох торгово-промислових палат та 
інших установ. 

У міжнародній сфері: 
Обидві сторони твердо вірять, що сучасний міжна-

родний порядок має встановлюватися на основі того, що 
кожна країна має право самостійно обирати власний шлях 
розвитку. Багатополярність сприяє демократизації міжна-
родних відносин та збереженню миру та стабільності у 
всьому світі. 

Обидві сторони підтвердили, що їхні погляди та позиції 
щодо основних міжнародних та регіональних питань од-
накові або подібні, і готові зміцнити тісну співпрацю між 
двома країнами в Організації Об’єднаних Націй та інших 
міжнародних організаціях. 

Обидві сторони твердо вірять, що Організація Об’єдна-
них Націй є найбільш універсальною та авторитетною 
міжнародною організацією у світі, що складається з суве-
ренних держав, гарантією збереження міжнародного миру 
та безпеки та грає важливу роль у сприянні спільному 
розвитку та процвітанню. 

Обидві сторони підтримують підвищення ефективності 
Організації Об’єднаних Націй та посилення її ролі як 
основного механізму міжнародних відносин. 
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Обидві сторони вважають, що Договір 1972 року про 
обмеження систем протиракетної оборони (Договір ПРО) 
пов’язаний із глобальною стратегічною стабільністю та 
міжнародною безпекою, і є основою для міжнародної уго-
ди щодо скорочення та обмеження наступальних страте-
гічних озброєнь. 

Президент Китайської Народної Республіки Цзян Цзе-
мінь висловив вдячність Україні за теплий прийом та за-
просив Президента України Л. Кучму з державним візитом 
до Китайської Народної Республіки. Президент Л. Кучма із 
задоволенням прийняв запрошення. Дата візиту обговорю-
ватиметься дипломатичними каналами. 

 

Президент Китайської  Президент України 
Народної Республіки  
Цзян Цземінь   Л. Кучма  

 

Київ, 21 липня 2001 р.  
 

Договір між Україною і КНР про передачу засуджених 
для відбування покарання (21.07.2001)27 

 
(Договір ратифіковано Законом № 3106-III (3106-14) від 

07.03.2002)  
 
Дата підписання: 21.07.2001 
Дата ратифікації: 07.03.2002 
Дата набуття чинності: 12.10.2002  
 

Україна і Китайська Народна Республіка, які далі імену-
ються Сторонами, базуючись на взаємній повазі сувере-
нітету, рівності і взаємному інтересі, бажаючи зміцнювати 
———————— 

27 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_041#Text  
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співробітництво в галузі правосуддя двох країн, нама-
гаючись надавати засудженим особам можливість відбу-
вати покарання в країні їхнього громадянства з тим, щоб 
сприяти поверненню засуджених у суспільство, прийняли 
рішення укласти цей Договір і погодилися про нижче-
наведене:  

Стаття 1. Визначення  
У цьому Договорі нижченаведені терміни означають: 
«Держава винесення вироку» – Сторона, судом якої 

винесений вирок про засудження особи до покарання; 
«Держава виконання вироку» – Сторона, якій пере-

дається для подальшого відбування покарання особа, за-
суджена до покарання і яка є її громадянином; 

«Засуджений» – особа, засуджена за вироком суду будь-
якої із Сторін, що набув законної сили, до покарання за 
вчинення злочину; 

«Покарання» – за законодавством України – позбав-
лення волі на певний строк або довічне позбавлення волі, 
за законодавством Китайської Народної Республіки – тю-
ремне ув’язнення на певний строк або довічне ув’язнення.  

Стаття 2. Загальні положення  
Відповідно до положень цього Договору Сторони бу-

дуть передавати одна одній засуджених з метою виконання 
покарання, призначеного їм Державою винесення вироку, 
на території Держави виконання вироку.  

Стаття 3. Центральні органи  
1. Для цілей цього Договору Сторони зносяться між 

собою через свої центральні органи, призначені кожною із 
Сторін. 

2. Центральними органами, згаданими в попередньому 
пункті, є Міністерства юстиції Сторін. 

Зміна однією із Сторін призначеного нею центрального 
органу повинна бути доведена до відома іншої Сторони в 
письмовій формі дипломатичними каналами.  
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Стаття 4. Умови передачі  
1. Передача засудженого для відбування покарання 

може здійснюватися тільки з дотриманням таких умов: 
1) засуджений є громадянином Держави виконання 

вироку; 
2) діяння, за яке особу було засуджено, є злочином і за 

законодавством Держави виконання вироку; 
3) на момент надходження запиту про передачу вине-

сений засудженому вирок вже набув законної сили і не-
відбутий засудженим строк покарання складає не менше 
одного року; 

4) засуджений дав письмову згоду або в разі потреби, 
визнаної будь-якою із Сторін з урахуванням віку, фізик-
ного або психічного стану засудженого, його представник 
дав письмову згоду на передачу; 

5) обидві Сторони дали згоду на передачу; 
6) запитуючою Стороною належним чином виконані 

вимоги статті 7 цього Договору. 
2. У виняткових випадках Сторони можуть погодитися 

на передачу, навіть якщо невідбутий засудженим строк 
покарання є меншим, ніж це передбачено в пункті 3 цієї 
статті.  

Стаття 5. Відмова в передачі  
1. У передачі може бути відмовлено, якщо: 
1) одна із Сторін вважає, що передача завдає шкоди 

суверенітету, безпеці, суспільному порядку або суперечить 
основним принципам законодавства своєї держави; 

2) засуджений має непогашені заборгованості або щодо 
нього не завершено початий з інших підстав судовий процес. 

2. Крім випадків, зазначених у попередній частині, Сто-
рона може за своїм розсудом відхилити запит іншої Сто-
рони про передачу засудженого.  
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Стаття 6. Запит і відповідь  
1. Як Держава винесення вироку, так і Держава вико-

нання вироку, вправі звертатися одна до одної з проханням 
про передачу. Засуджений може звертатися до будь-якої із 
Сторін із проханням про передачу відповідно до положень 
цього Договору. При цьому запитувана Сторона буде 
приймати рішення про можливість звернення з проханням 
про передачу. 

2. Запитувана Сторона зобов’язана в можливо короткий 
термін повідомляти Запитуючу Сторону про своє рішення 
по суті прохання про передачу. 

3. Запит і відповідь про передачу провадяться в пись-
мовій формі і передаються в порядку, передбаченому 
статтею 3 цього Договору.  

Стаття 7. Необхідні документи  
1. При вирішенні питання про передачу Держава вине-

сення вироку надає Державі виконання вироку такі доку-
менти: 

1) тексти статей кримінального закону, на підставі якого 
засуджена особа; 

2) письмову заяву засудженого або у випадках, перед-
бачених пунктом «4» частини 1 статті 4 цього Договору, – 
його представника про згоду на передачу; 

3) копію вироку, що набув законної сили, а у випадку, 
якщо вирок був змінений, – також остаточного судового 
рішення у справі; 

4) відомості про відбуту частину покарання і ту частину 
покарання, що підлягає дальшому відбуванню, в тому 
числі відомості про перебування під вартою до судового 
розгляду, про скорочення строку покарання і про інші дані, 
пов’язані із виконанням вироку; 

5) медичний висновок про стан здоров’я засудженого; 
6) відомості про наявність матеріальної шкоди та її 

відшкодування. 
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2. Держава виконання вироку надає Державі винесення 
вироку такі документи: 

1) документи або відомості про те, що засуджений є 
громадянином Держави виконання вироку; 

2) тексти статей кримінального закону Держави вико-
нання вироку, відповідно до яких діяння, за яке особу було 
засуджено, також є злочином. 

3. В разі потреби Сторони можуть запросити одна у 
одної додаткові матеріали.  

Стаття 8. Повідомлення засудженого  
1. Кожна із Сторін повинна повідомляти засуджених, які 

перебувають на її території, про можливість застосування 
щодо них положень цього Договору. 

2. Про заходи або рішення, прийняті у зв’язку із за-
питом про передачу Державою винесення вироку або Дер-
жавою виконання вироку відповідно до статей 6 і 7 цього 
Договору, Сторони зобов’язані повідомляти в письмовій 
формі засуджених, які перебувають на території відпо-
відної країни.  

Стаття 9. Згода засудженого  
1. Держава винесення вироку повинна забезпечити доб-

ровільність згоди на передачу засудженого або його 
законного представника при повному інформуванні їх про 
юридичні наслідки передачі, що повинно бути підтер-
джено в заяві про згоду на передачу. 

2. У разі подання запиту Держава винесення вироку зо-
бов’язується надати Державі виконання вироку можливість 
перевірити через уповноважену особу факт згоди засуд-
женого відповідно до умов, передбачених в попередній 
частині.  

Стаття 10. Визначення порядку виконання  
У разі згоди Сторін на передачу час, місце і форма 

передачі засудженого повинні бути визначені в можливо 



Основні нормативно�правові акти українсько�китайських відносин  

 

257

короткий термін шляхом консультацій через органи, ви-
значені статтею 3 цього Договору.  

Стаття 11. Виконання покарання  
1. Держава виконання вироку зобов’язана забезпечити 

виконання вироку в повному обсязі, керуючись при цьому 
своїм національним законодавством. 

2. У разі, якщо визначене вироком покарання за своїм 
характером або строком не відповідає законодавству Дер-
жави виконання вироку, ця Держава може за згодою Дер-
жави винесення вироку привести покарання у відповід-
ність до свого законодавства, яке передбачає відповідаль-
ність за аналогічний злочин. У разі зміни покарання Дер-
жава виконання вироку зобов’язана додержувати таких умов: 

1) дотримуватися фактів у тому вигляді, в якому вони 
встановлені у вироку; 

2) не можна замінити покарання у вигляді позбавлення 
волі матеріальною відповідальністю; 

3) замінюване покарання повинно в міру можливості 
відповідати характеру покарання, призначеного Державою 
винесення вироку; 

4) замінюване покарання не повинно бути більш тяж-
ким, ніж покарання, винесене Державою винесення ви-
року, і строк покарання не повинен перевищувати мак-
симальний строк покарання за вчинення такого ж злочину 
за законами Держави виконання вироку; 

5) не обмежуватися мінімальним строком покарання, 
призначеним за законами Держави виконання вироку за 
вчинення такого ж злочину; 

6) слід виключити зі строку покарання частину пока-
рання, відбуту засудженим на території Держави вине-
сення вироку. 

3. У разі заміни покарання відповідно до пункту 2 цієї 
статті, Держава виконання вироку зобов’язана в можливо 
короткий термін передати Державі винесення вироку ко-
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пію відповідного рішення разом із текстом закону, на 
підставі якого змінене покарання. 

4. Держава виконання вироку вправі в подальшому ско-
ротити строк покарання засудженому або застосувати до 
нього умовно-дострокове звільнення відповідно до націо-
нального законодавства.  

Стаття 12. Перегляд вироку  
1. Перегляд вироку може здійснюватися тільки Держа-

вою винесення вироку. 
2. У разі, якщо після передачі засуджений подасть апе-

ляцію Державі виконання вироку, вона зобов’язана в мож-
ливо короткий термін повідомити про це Державу вине-
сення вироку і передати їй відповідні матеріали у зв’язку з 
апеляцією. 

3. Держава винесення вироку зобов’язується в можливо 
короткий термін повідомляти Державу виконання вироку 
про результати розгляду апеляції через органи, визначені 
статтею 3 цього Договору. 

4. У разі прийняття Державою винесення вироку рі-
шення про пом’якшення покарання або повне звільнення 
засудженого від покарання після перегляду справи Дер-
жава виконання вироку в можливо короткий термін після 
одержання повідомлення від Держави винесення вироку 
повинна змінити або припинити виконання покарання.  

Стаття 13. Амністія і помилування  
Кожна із Сторін вправі відповідно до законів своєї 

країни здійснити амністію і помилування стосовно пере-
даного засудженого, і зобов’язана повідомити це рішення 
своєчасно іншій Стороні через органи, визначені статтею 3 
цього Договору.  

Стаття 14. Відомості про виконання  
Держава виконання вироку зобов’язана в можливо ко-

роткий термін надати Державі винесення вироку відповідні 
відомості про виконання покарання у таких випадках: 
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1) якщо Держава виконання вироку вважає покарання 
виконаним статочно; 

2) якщо засуджений вчинив втечу до закінчення строку 
покарання; 

3) у разі надходження запиту Держави винесення вироку.  
Стаття 15. Транзит через кордон  
1. У випадку, якщо будь-яка зі Сторін для виконання 

міжнародних договорів з третьою державою про передачу 
засудженого для відбування покарання потребує транзиту 
через територію іншої Сторони Договору, вона звертається 
до цієї Сторони з проханням про транзит через кордон. 

2. Пункт 1 даної статті не застосовується у разі авіапе-
ревезення, якщо не заплановано здійснення посадки на 
території іншої Сторони. 

3. Сторона, до якої спрямовано прохання про транзит 
через кордон, повинна дати згоду, якщо це не суперечить її 
законодавству.  

Стаття 16. Мова  
При виконанні цього Договору Сторони користуються 

своїми державними мовами з додатком перекладів усіх 
документів на державну мову іншої Сторони або на анг-
лійську чи російську мову. 

Стаття 17. Дійсність документів  
1. Документи, підготовлені або засвідчені відповідними 

органами однієї Сторони, скріплені гербовою печаткою і 
підписом уповноваженої особи, мають силу документів на 
території іншої Сторони і не потребують додаткового 
засвідчення. 

2. Документи, що на території однієї Сторони визна-
ються офіційними, визнаються такими і на території іншої 
Сторони.  

Стаття 18. Витрати  
1. Пов’язані з передачею засудженого витрати, що ви-

никли до його передачі, несе Сторона, у якої вони виникли. 
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Витрати, пов’язані з виконанням передачі і продовженням 
виконання вироку після передачі засудженого, несе Дер-
жава виконання вироку. 

2. Витрати, пов’язані з транзитом, несе Сторона, яка 
направила прохання про транзит через кордон. 

Стаття 19. Дія Договору в часі  
Цей Договір застосовується для виконання вироків, ви-

несених як до, так і після набрання ним чинності.  
Стаття 20. Вирішення розбіжностей  
Розбіжності щодо застосування і тлумачення цього 

Договору вирішуються дипломатичними каналами, якщо 
їх не було урегульовано безпосередньо уповноваженими 
органами Сторін шляхом консультацій.  

Стаття 21. Набуття чинності і припинення Договору  
1. Цей Договір підлягає ратифікації. Обмін ратифіка-

ційними грамотами відбудеться в Пекіні. Цей Договір 
набуває чинності на тридцятий день після обміну рати-
фікаційними грамотами. 

2. Цей Договір укладається на невизначений термін і 
припинить свою дію на сто вісімдесятий день після одер-
жання дипломатичними каналами однією із Сторін пись-
мового повідомлення іншої Сторони про її намір припи-
нити дію цього Договору.  

Вчинено «21» липня 2001 року в м. Києві у двох при-
мірниках, кожний українською, китайською і російською 
мовами, причому всі три тексти мають однакову силу.  
У разі виникнення розбіжностей Договірні Сторони звер-
татимуться до тексту, викладеного російською мовою.  

 
За Україну  За Китайську Народну Республіку  
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Угода між Міністерством освіти і науки України і 
Міністерством освіти КНР про співробітництво в галузі 

освіти і науки (18.06.2002)28 

 
Дата підписання: 18.06.2002 
Дата набуття чинності: з дня підписання  
 
Міністерство освіти і науки України і Міністерство 

освіти Китайської Народної Республіки, далі – «Сторони», 
діючи в рамках національного законодавства держав 

Сторін, 
прагнучи зміцнювати відносини між двома державами 

та поглиблювати взаєморозуміння, 
виходячи з переконання, що обмін у галузі освіти та 

науки сприятиме співробітництву між двома народами, 
домовились про таке:  
Стаття 1  
Сторони співпрацюватимуть, приділяючи особливу 

увагу таким формам: 
- обмін зразками підручників, посібників, навчальних 

програм, аудіо- і відеоматеріалами, тестами для середніх, 
професійно-технічних і вищих навчальних закладів; 

- вивчення історії, мови і літератури, географії і фоль-
клору обох держав; 

- обмін студентами, аспірантами, докторантами, ста-
жистами і викладачами; 

- обмін науковими і науково-педагогічними спів робіт-
никами для проведення спільних наукових досліджень.  

Стаття 2  
1. Загальна кількість студентів, аспірантів і стажистів, 

що навчаються у вищих навчальних закладах держав Сто-

———————— 
28 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_043#Text  



Частина 2 

 

262 

рін, включаючи тих, хто вивчає мову на підготовчому 
факультеті, і тих, кому продовжений термін навчання, не 
перевищує 25 осіб у кожному році. 

Термін навчання студентів і аспірантів визначається 
Стороною, що приймає, у відповідності до національного 
законодавства, а термін роботи стажистів встановлюється 
на 6 місяців або 1 навчальний рік. 

2. Сторона, що приймає, відповідно до законодавства 
своєї держави забезпечує учасникам обмінів: 

- безкоштовне навчання; 
- безкоштовне проживання у студентському гурто-

житку; 
- виплату стипендії; 
- медичне обслуговування (крім хронічних захворю-

вань і протезування). 
3. Сторона, що направляє, бере на себе витрати на 

проїзд до місця навчання й в зворотному напрямку. 
4. Щорічно, до 30 квітня, Сторони предоставлятимуть 

одна одній документи кандидатів і до 30 червня – 
інформацію про результати прийому. 

5. Студенти і аспіранти повинні володіти мовою дер-
жави Сторони, що приймає, стажисти можуть вико рис-
товувати мову держави Сторони, що приймає, або росій-
ську, або англійську мову за погодженням із Стороною, що 
приймає.  

Стаття 3  
1. Сторони запрошують викладачів мови держави іншої 

Сторони на викладацьку роботу у вищі навчальні заклади, 
підпорядковані міністерствам освіти і науки держав Сто-
рін, відповідно до потреб навчального процесу. Термін 
їхньої роботи не повинен перевищувати 2 навчальні роки. 

2. Сторона, що направляє, бере на себе витрати за проїзд 
викладачів та їхніх сімей до місця роботи й в зворотному 
напрямку. 
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3. Сторона, що приймає, забезпечує викладачів та їхні 
сім’ї безкоштовним житлом, транспортом у службових 
цілях, медичною допомогою і заробітною платою відпо-
відно до її чинного законодавства. 

4. Сторона, що приймає, до 15 січня кожного року по-
винна висунути конкретні вимоги до запрошення викла-
дачів на наступний навчальний рік. Сторона, що направ-
ляє, зобов’язана до 15 березня того ж року надати 
необхідні документи кандидатів Стороні, що приймає; 
Сторона, що приймає, до 31 травня того ж року повинна 
підтвердити запрошення Сторони, що направляє.  

Стаття 4  
Сторони сприятимуть встановленню і розвитку безпо-

середнього співробітництва між навчальними закладами 
обох держав, які, виходячи з взаємних інтересів, можуть 
укладати окремі угоди про співробітництво відповідно до 
положень цієї Угоди.  

Стаття 5  
Сторони надаватимуть можливість громадянам обох дер-

жав здобувати освіту у вищих навчальних закладах дер-
жави іншої Сторони за умови повної оплати за навчання.  

Стаття 6  
Сторони сприятимуть участі вчених у наукових про-

грамах, проектах, дослідженнях, міжнародних заходах, що 
організуються в обох державах, і обмінюватимуться інфор-
мацією про проведення таких заходів.  

Стаття 7  
З метою обміну досвідом, здійснення контролю за вико-

нанням Угоди та оцінки результатів співробітництва Сто-
рони щорічно обмінюватимуться делегаціями керівників і 
експертів у кількості 3 – 5 осіб терміном до 7 днів. 

Час і місце таких зустрічей визначатимуться диплома-
тичними каналами.  
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Стаття 8  
Ця Угода не виключає можливості здійснення Сторо-

нами інших форм співробітництва.  
Стаття 9  
Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною 

письмовою згодою Сторін, які оформлюються протоко-
лами, що становлять невід’ємну частину цієї Угоди.  

Стаття 10  
Спори щодо тлумачення або застосування положень цієї 

Угоди вирішуються шляхом консультацій та переговорів 
між Сторонами.  

Стаття 11  
Ця Угода укладається терміном на три роки і набуває 

чинності з дати її підписання. Дія цієї Угоди може бути 
автоматично продовжена на наступні трирічні періоди, 
якщо жодна із Сторін письмово не повідомить іншу 
Сторону, не пізніше ніж за шість місяців, про своє бажання 
припинити її дію. Угода втрачає чинність через шість 
місяців з дати отримання такого письмового повідомлення 
іншою Стороною. У разі припинення дії цієї Угоди її 
положення продовжуватимуть застосовуватись до всіх 
заходів, узгоджених та розпочатих в період дії Угоди, 
якщо Сторони письмово не домовляться про інше.  

Вчинено в м. Києві 18 червня 2002 року в двох при-
мірниках, кожний українською, китайською і російською 
мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі 
виникнення розбіжностей перевага надаватиметься тексту 
російською мовою.  

 

За Міністерство освіти      За Міністерство освіти  
і науки України                  Китайської Народної Республіки 
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Спільна (Пекінська) декларація України та КНР 
(18.11.2002)29 

(неофіційний переклад) 
 
На запрошення Голови Китайської Народної Республіки 

Цзян Цземіня Президент України Л. Кучма відвідав Китай 
з державним візитом з 17 по 20 листопада 2002 року. 

Голова Китайської Народної Республіки Цзян Цземінь 
та Президент України Л. Кучма провели переговори в ат-
мосфері дружби, відвертості та взаєморозуміння, обміня-
лися думками щодо поглиблення співпраці в політичній, 
економічній та культурній сферах двох країн та розши-
рення правових основ двосторонніх відносин, досягши 
широкого консенсусу. 

Обидві сторони із задоволенням зазначили, що протя-
гом десяти років після встановлення дипломатичних від-
носин між Китайською Народною Республікою та Укра-
їною обидві сторони докладали постійних зусиль у дусі 
традиційної дружби та взаємовигідної співпраці для швид-
кого розвитку двосторонніх відносин та досягли плідних 
результатів на основі довгострокової стабільності та 
взаємної підтримки. 

Глави двох держав підтвердили свою готовність роз-
вивати довгострокову, стабільну, високодовірну та взаємо-
вигідну співпрацю між Китаєм та Україною, всебічну 
дружню співпрацю та партнерство відповідно до загально-
визнаних принципів міжнародного права та норм міжна-
родних відносин. Це відповідає фундаментальним інтере-
сам двох народів і має стратегічне значення для обох 
сторін. 
———————— 

29  Сайт Міністерства закордонних справ КНР. Режим доступу: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/oz_678770/1206_
679786/xgxw_679792/t7137.shtml  
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Обидві сторони наголосили, що візит Президента Укра-
їни Кучми до Китайської Народної Республіки має велике 
значення для продовження політичного діалогу на най-
вищому рівні між двома країнами та зміцнення всебічної 
китайсько-української співпраці. Глави двох держав домо-
вились спільно сприяти виконанню різних двосторонніх 
угод, досягнутих під час візиту. 

Китай знову підтвердив свою послідовну позицію щодо 
підтримки суверенітету та територіальної цілісності Укра-
їни та заявив, що продовжуватиме дотримуватися свого 
зобов’язання надавати Україні гарантії безпеки. 

Українська сторона повторила, що уряд Китайської На-
родної Республіки є єдиним законним урядом, що пред-
ставляє весь Китай, а Тайвань є невід’ємною частиною 
території Китайської Народної Республіки, і підтвердила, 
що вона не має офіційних відносин з Тайванем. 

Обидві сторони із задоволенням відзначили, що спів-
праця між двома країнами в галузях економіки, промис-
ловості, інвестицій, науки, нових технологій та освіти ста-
ла дедалі активнішою, а обсяги двосторонньої торгівлі 
різко зросли. 

Китай повторив, що буде активно підтримувати Україну 
в процесі вступу до Світової організації торгівлі. 

Глави двох держав привітали нові моделі співробіт-
ництва, такі як парки високотехнологічного спів робіт-
ництва та спільні науково-дослідні центри, які виникли у 
двосторонньому науково-технічному співробітництві в ос-
танні роки, і домовились спільно сприяти їхньому роз-
витку. Сторони вирішили спільно працювати над вико-
нанням умов угоди про співробітництво у сфері авіаційної 
техніки та надання необхідної державної підтримки для 
розвитку місцевих обмінів між двома країнами. 

Сторони домовились про подальше зміцнення куль-
турного обміну між двома країнами та зв’язків між со-
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ціальними, молодіжними, спортивними та туристичними 
організаціями. 

Обидві сторони домовились про проведення «Дня ки-
тайської культури» в Україні у 2003 році та надаватимуть 
підтримку розвитку пов’язаної з цим культурної діяль-
ності. 

Глави двох держав зазначили, що позиції двох сторін 
щодо вирішення міжнародних та регіональних питань 
схожі або ідентичні. 

Обидві сторони підкреслили, що тісна та ефективна 
міжнародна співпраця необхідна для боротьби з різними 
формами терористичної діяльності, висловилися за те, щоб 
міжнародне співтовариство координувало зусилля щодо 
посилення антитерористичної співпраці, та зазначили, що 
Організація Об’єднаних Націй повинна відігравати про-
відну роль у цій сфері. 

Глави двох держав наголосили на необхідності підви-
щення ефективності роботи Організації Об’єднаних Націй 
та посилення її ролі. 

Дві країни будуть посилювати співпрацю в рамках ООН 
та інших міжнародних організацій. 

Президент України Л. Кучма подякував китайській сто-
роні за теплий прийом під час візиту та запросив Голову 
Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня відвідати 
Україну у зручний час. Голова Цзян Цземінь із задово-
ленням прийняв запрошення. Дата візиту обговорював-
тиметься дипломатичними каналами. 

 
Голова Китайської Президент України 
Народної Республіки  
Цзян Цземінь  Леонід Кучма 
 
Пекін, 18 листопада 2002 року 
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Угода про співробітництво у сфері інтелектуальної 
власності між Кабінетом Міністрів України і Урядом 

КНР (18.11.2002)30 

 
(Угоду затверджено Постановою КМ № 691 (691-2003-п) 

від 15.05.2003)  
 
Дата підписання: 18.11.2002 
Дата затвердження: 15.05.2003 
Дата набуття чинності: 14.01.2004  
 
Кабінет Міністрів України та Уряд Китайської Народної 

Республіки, які надалі іменуються Сторонами, 
усвідомлюючи особливу важливість рівноправної та 

ефективної охорони інтелектуальної власності для роз-
витку взаємовигідного співробітництва в сфері економіки, 
торгівлі, науки, техніки і культури між двома державами, 

бажаючи створити сприятливі умови для такого спів-
робітництва на основі принципів рівності і взаємної 
вигоди, 

домовилися про таке:  
Стаття 1  
Термінологія цієї Угоди: 
словосполучення «інтелектуальна власність» має таке ж 

значення, що й у статті 2 Конвенції про заснування Все-
світньої організації інтелектуальної власності, підписаної в 
Стокгольмі 14 липня 1967 року (995_169); 

словосполучення «промислова власність» має таке ж 
значення, що й у статті 1 Паризької конвенції про охорону 
промислової власності, укладеної 20 березня 1883 р., пере-
глянутої в Стокгольмі 14 липня 1967 року (995_123).  

———————— 
30 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_001#Text  
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Стаття 2  
Співробітництво Договірних Сторін у сфері інтелекту-

альної власності включає: 
1. Узгодження питань, пов’язаних з охороною інтелек-

туальної власності при здійсненні співробітництва в сфері 
економіки, торгівлі, науки, техніки і культури, а також 
сприяння в укладенні угод між відповідними органами й 
організаціями обох держав про співробітництво в сфері 
охорони інтелектуальної власності; 

2. Обмін інформацією про законодавство в сфері охо-
рони інтелектуальної власності; 

3. Обмін патентною інформацією, а також досвідом її 
обробки і використання; 

4. Обмін досвідом і обговорення можливостей уніфі-
кації процедур експертизи об’єктів промислової власності; 

5. Обмін досвідом в організації колективного управ-
ління авторськими правами; 

6. Підготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері 
охорони інтелектуальної власності, обмін досвідом цієї 
роботи; 

7. Обмін досвідом міжнародного співробітництва й ін-
формацією щодо участі кожної із держав у багатосто-
ронніх міжнародних договорах у сфері охорони інтелект-
туальної власності і реалізації цих договорів; 

8. Організацію тематичних виставок, а також семінарів  
і нарад з питань науково-технічного обміну й охорони 
інтелектуальної власності; 

9. Інші форми співробітництва, погоджені Договірними 
Сторонами.  

Стаття 3  
1. Договірні Сторони забезпечують ефективну і рівно-

правну охорону інтелектуальної власності фізичних та 
юридичних осіб держав Договірних Сторін, створеної чи 
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наданої в рамках двосторонніх угод і домовленостей 
Договірних Сторін. 

2. З моменту набуття чинності цією Угодою фізичні та 
юридичні особи держави однієї Договірної Сторони мають 
на території держави іншої Договірної Сторони такі ж 
права в сфері охорони інтелектуальної власності, що на-
даються цією державою відповідно її власним фізичним та 
юридичним особам, згідно із законодавством і практикою 
цієї держави. 

3. За цією Угодою охорона буде надана всім творам в 
галузі літератури, науки та мистецтва, які на момент на-
буття чинності цієї Угоди ще не стали суспільним над-
банням в країні походження творів в зв’язку із закінченням 
строку їх охорони. 

4. Щодо питань, не врегульованих цією Угодою, Дого-
вірні Сторони будуть застосовувати положення міжна-
родних договорів і угод у сфері охорони інтелектуальної 
власності, учасниками яких вони є.  

Стаття 4  
1. Положення про охорону інтелектуальної власності, 

що включаються в угоди про співробітництво в сфері 
економіки, торгівлі, науки, техніки та в інших сферах, що 
укладаються між компетентними органами Договірних 
Сторін, не повинні суперечити цій Угоді. 

2. Права на об’єкти інтелектуальної власності, створені 
чи надані в результаті спільної діяльності фізичних та 
юридичних осіб держав Договірних Сторін, розподіля-
ються на взаємно погоджених умовах, зафіксованих у 
контрактах і угодах.  

Стаття 5  
Якщо при здійсненні двостороннього співробітництва 

передбачається передача конфіденційної інформації і/або 
створення або використання об’єктів інтелектуальної влас-
ності, стосовно яких повинна зберігатися конфіденцій-
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ність, то у відповідні контракти чи угоди повинні вклю-
чатися положення щодо збереження конфіденційності.  
У цих випадках відповідні організації держав Договірних 
Сторін реалізують узяті ними зобов’язання щодо збере-
ження конфіденційності відповідно до положень законо-
давств держав Договірних Сторін, а також домовленостей, 
зафіксованих у контрактах і угодах. 

Під «конфіденційною інформацією» у вищезазначеному 
абзаці розуміється інформація, що стосується предмета 
Угоди і яка: 

має комерційну цінність; 
невідома невизначеному колу осіб; 
недоступна з інших джерел; 
зберігається її власником як конфіденційна; 
не надається її власником третім особам без отримання 

зобов’язань щодо збереження її конфіденційності.  
Стаття 6  
Договірні Сторони, відповідно до чинного національ-

ного законодавства кожної з держав Договірних Сторін  
і міжнародних договорів, у яких беруть участь обидві 
Договірні Сторони, вживають заходи, включаючи цивільні, 
адміністративні і карні, для припинення виробництва, а 
також поширення на території своєї держави й експорту з 
території своєї держави на територію держави іншої Дого-
вірної Сторони продукції, виготовленої з порушенням прав 
на об’єкти інтелектуальної власності фізичних та юри-
дичних осіб іншої Договірної Сторони.  

Стаття 7  
Спори щодо застосування положень цієї Угоди вирі-

шуються Договірними Сторонами шляхом консультацій і 
переговорів.  

Стаття 8  
Ця Угода не перешкоджає участі кожної із Договірних 

Сторін у їх двосторонньому та багатосторонньому спів-
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робітництві з іншими державами у сфері інтелектуальної 
власності.  

Стаття 9  
1. Компетентними органами, що несуть відповідальність 

за виконання цієї Угоди, є: 
в Україні – Державний департамент інтелектуальної 

власності Міністерства освіти і науки України, 
в Китайській Народній Республіці – Державне відом-

ство інтелектуальної власності Китайської Народної Рес-
публіки, Відомство торгових марок при Державній адмі-
ністрації з питань промисловості та торгівлі Китайської 
Народної Республіки, а також Національна адміністрація 
авторського права Китайської Народної Республіки. 

2. У випадку звернення однієї із Договірних Сторін, 
Державний департамент інтелектуальної власності Мініс-
терства освіти і науки України з одного боку, Державне 
відомство інтелектуальної власності Китайської Народної 
Республіки з іншого боку, координуватимуть проведення 
консультацій з питань, що виникатимуть у ході виконання 
цієї Угоди. 

Стаття 10  
1. Кожна Договірна Сторона по дипломатичних каналах 

повідомляє іншу Договірну Сторону про виконання нею 
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття 
чинності цією Угодою. Ця Угода набуває чинності з дати 
одержання останнього письмового повідомлення. 

Ця Угода укладається строком на п’ять років. 
Її дія автоматично продовжуватиметься на наступні 

п’ять років, якщо жодна із Договірних Сторін не пові-
домить у письмовій формі по дипломатичних каналах іншу 
Договірну Сторону, не пізніше як за шість місяців до 
закінчення відповідного періоду, про свій намір припинити 
дію Угоди. 
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2. Зміни і доповнення до цієї Угоди можуть вноситися 
за взаємною згодою Договірних Сторін і оформлюються 
окремими протоколами, які становитимуть невід’ємну 
частину цієї Угоди. 

3. Припинення дії цієї Угоди не вплине на виконання 
незавершених зобов’язань, здійснюваних у рамках цієї 
Угоди, за винятком випадків, обумовлених Договірними 
Сторонами окремо. 

4. Усі документи, що направляються Договірними Сто-
ронами одна одній в ході реалізації цієї Угоди, надаються 
англійською мовою.  

Вчинено у м. Пекіні 18 листопада 2002 року в двох 
примірниках, кожний українською, китайською та англій-
ською мовами, причому всі тексти є автентичними. 

У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні текс-
ту цієї Угоди, Сторони будуть звертатися до тексту, ви-
кладеного англійською мовою.  

 

За Кабінет Міністрів України  За Уряд КНР  

  
Меморандум про співробітництво між Головним 

управлінням державної служби України  
і Міністерством кадрів КНР у сфері державної служби  
та управління людськими ресурсами (15.01.2003)31 

 
Дата підписання: 15.01.2003 
Дата набуття чинності: 15.01.2003  
 
Головне управління державної служби України і Мініс-

терство кадрів Китайської Народної Республіки (далі – 
Сторони) на основі рівності, взаємовигоди, взаємних інте-

———————— 
31 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_250#Text  
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ресів для стимулювання і розвитку обміну й спів робіт-
ництва у сфері державної служби та управління люд-
ськими ресурсами, домовились про таке.  

Стаття 1  
Сторони розвивають обмін і співробітництво у сфері 

державної служби та управління людськими ресурсами.  
Стаття 2  
Співробітництво може здійснюватися в таких формах: 
1. Взаємні візити посадових осіб Сторін; 
2. Взаємне відряджання фахівців для викладання, нав-

чання і проведення конференцій; 
3. Взаємний обмін матеріалами і друкованими видан-

нями у сфері державної служби та управління людськими 
ресурсами; 

4. За узгодженням Сторін інші форми співробітництва.  
Стаття 3  
Сторони будуть розвивати співробітництво у наступних 

сферах: 
1. Розвиток і управління державною службою та люд-

ськими ресурсами; 
2. Реформування системи державної служби; 
3. Розвиток професійного навчання державних служ-

бовців; 
4. За узгодженням Сторін інші сфери співробітництва.  
Стаття 4  
Сторони з дотриманням національного законодавства 

своїх держав будуть обмінюватись інформацією з питань 
державної служби.  

Стаття 5  
Співробітництво Сторін буде здійснюватися на підставі 

цього Меморандуму, а також щорічно погоджуваних ро-
бочих планів, у яких будуть конкретизовані зміст, форма, 
обсяг співробітництва, фінансування та інші окремі запла-
новані заходи.  
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Стаття 6  
До співробітництва в рамках цього Меморандуму з 

метою ефективного виконання його положень можуть за-
лучатися представники інших державних органів, науко-
вих установ, навчальних закладів та інших установ і 
організацій держав Сторін.  

Стаття 7  
Представники Сторін будуть, у разі потреби, зустрі-

чатися у визначений ними термін як в Україні, так і в 
Китайській Народній Республіці для підведення підсумків 
співробітництва в рамках цього Меморандуму, а також для 
підготовки рекомендацій і планів подальшого спів робіт-
ництва, що мають бути затверджені відповідним прото-
колом.  

Стаття 8  
Цей Меморандум набуває чинності з дня підписання 

Сторонами і буде залишатися чинним протягом чотирьох 
років. 

Сторони за взаємною згодою можуть вносити до цього 
Меморандуму зміни і доповнення, які оформлюються ок-
ремими протоколами та становитимуть невід’ємну частину 
цього Меморандуму. 

Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Мемо-
рандуму, направивши іншій Стороні письмове повідом-
лення про цей намір за 6 місяців до передбачуваної дати 
припинення дії цього Меморандуму. 

Припинення дії Меморандуму не впливає на виконання 
і терміни конкретних заходів, узгоджених відповідно до 
його положень та не завершених на момент припинення дії 
цього Меморандуму.  

Стаття 9  
Спори щодо тлумачення і застосування положень цього 

Меморандуму будуть вирішуватись шляхом переговорів і 
консультацій між Сторонами.  
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Вчинено в м. Пекіні 15 січня 2003 року в двох при-
мірниках, кожний українською та китайською мовами, при 
цьому обидва тексти мають однакову силу.  

 
За Головне управління                       За Міністерство кадрів  
державної служби України                Китайської Народної 

Республіки  
 
 

Угода між Україною та Гонконгом, Спеціальним 
Адміністративним Районом КНР, про взаємну правову 

допомогу у кримінальних справах (02.04.2003)32 

 
(Угоду ратифіковано Законом № 1320-IV (1320-15) від 

20.11.2003, ВВР, 2004, № 14, ст. 202 ) 
 
Дата підписання: 02.04.2003 
Дата ратифікації Україною: 20.11.2003 
Дата набрання чинності для України: 19.01.2004 
 
Україна та Гонконг, Спеціальний Адміністративний 

Район Китайської Народної Республіки («Спеціальний 
Адміністративний Район Гонконг»), належним чином 
уповноважений Центральним Народним Урядом Китай-
ської Народної Республіки, далі – «Сторони», 

Керуючись взаємним прагненням удосконалювати ефек-
тивність співробітництва обох Сторін у сфері попереджен-
ня, розслідування і кримінального переслідування злочинів 
та конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом; 

Домовились про таке:  
 

———————— 
32 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344_001#Text  
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Стаття 1 Обсяг правової допомоги  
(1) Відповідно до положень цієї Угоди Сторони надають 

правову допомогу у розслідуванні і переслідуванні кримі-
нальних злочинів та у судовому розгляді кримінальних 
справ. 

(2) Правова допомога включає: 
a) встановлення місцезнаходження осіб та предметів, 

включаючи їх ідентифікацію; 
b) вручення документів, включаючи документи про ви-

клик осіб; 
c) надання інформації, предметів, записів та документів, 

включаючи судові записи, судові документи та інші офі-
ційні документи; 

d) отримання доказів та свідчень; 
e) розшук і вилучення майна; 
f) вжиття заходів з метою виявлення, арешту та кон-

фіскації доходів, отриманих злочинним шляхом; 
g) здійснення тимчасової передачі осіб, які знаходяться 

під вартою, для надання допомоги; 
h) передачу майна, як тимчасову, так і на інших умовах, 

включаючи матеріальні докази та речові докази. 
(3) У разі, якщо запит стосується податкових право-

порушень, у наданні допомоги буде відмовлено, якщо 
головною метою запиту є обкладення податком або стяг-
нення податку. 

(4) Ця Угода призначена виключно для надання взаєм-
ної допомоги між Сторонами. Положення цієї Угоди не 
можуть бути використані жодною приватною особою як 
підстава для одержання, приховування або вилучення 
будь-яких доказів або для створення перешкод виконанню 
запиту.  

Стаття 2 Центральні органи  
(1) Сторони призначають Центральні органи. 
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(2) Центральним органом України є Генеральна проку-
ратура України щодо справ на стадії досудового слідства 
та Міністерство юстиції України щодо справ на стадії 
судового розгляду. 

Центральним органом Спеціального Адміністративного 
Району Гонконг є міністр юстиції або належним чином 
уповноважена ним або нею посадова особа. Будь-яка зі 
Сторін може змінити свій Центральний орган, у цьому 
випадку вона повідомляє іншу Сторону про зміну. 

(3) Запити щодо справ відповідно до цієї Угоди над-
силаються Центральним органом запитуючої Сторони 
Центральному органу запитуваної Сторони.  

Стаття 3 Інша допомога  
Сторони можуть надавати допомогу згідно з іншими 

угодами, домовленостями або практикою.  
Стаття 4 Обмеження застосування  
(1) Запитувана Сторона може відмовити у наданні пра-

вової допомоги, якщо: 
a) така допомога може зашкодити суверенітету, безпеці 

або громадському порядку України або, у випадку Спе-
ціального Адміністративного Району Гонконг, – Китай-
ської Народної Республіки; 

b) запит про надання допомоги стосується правопору-
шення політичного характеру; 

c) запит про надання допомоги стосується правопору-
шення, визнаного таким лише відповідно до військового 
права; 

d) існують істотні підстави вважати, що виконання 
запиту про допомогу завдасть шкоди особі з огляду на її 
расу, віросповідання, національність або політичні пере-
конання; 

e) запит про надання допомоги стосується криміналь-
ного переслідування особи за правопорушення, за вчи-
нення якого особа була засуджена, виправдана або по-
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милувана у запитуваній Стороні, або за яке особа не могла 
б більше переслідуватись у судовому порядку з причини 
закінчення строку давності, якби правопорушення було 
вчинене у межах юрисдикції запитуваної Сторони; 

f) запитуюча Сторона не може дотримуватися будь-яких 
умов щодо конфіденційності або обмежень щодо вико рис-
тання наданих матеріалів; 

g) дії або бездіяльність, які, як вважається, становлять 
склад правопорушення, не становили б складу правопо-
рушення, якби вони мали місце в межах юрисдикції 
запитуваної Сторони; або 

h) вона вважає, що виконання запиту може серйозно 
зашкодити її суттєвим інтересам. 

(2) Запитувана Сторона може відмовити у наданні 
допомоги у разі, коли запит стосується правопорушення, за 
яке передбачена смертна кара у запитуючій Стороні, але за 
яке смертна кара або не передбачена у запитуваній Сто-
роні, або звичайно не виконується, доки запитуюча Сто-
рона не надає таких гарантій, які запитувана Сторона 
вважає достатніми для того, щоб не виносити смертний 
вирок, або, у разі його винесення, не приводити його до 
виконання. 

(3) Запитувана Сторона може відкласти надання допо-
моги, якщо виконання запиту створює перешкоди триваю-
чому розслідуванню або переслідуванню у запитуваній 
Стороні. 

(4) Якщо запитувана Сторона має намір відмовити або 
відкласти надання допомоги відповідно до цієї статті, вона 
через свій Центральний орган: 

a) невідкладно інформує запитуючу Сторону про наявні 
підстави для можливої відмови або відкладення; та 

b) проводить консультації з запитуючою Стороною для 
визначення того, чи може допомога бути надана з дотри-



Частина 2 

 

280 

манням таких термінів та умов, які запитувана Сторона 
вважає необхідними. 

(5) Якщо запитуюча Сторона приймає допомогу відпо-
відно до термінів та умов, викладених у пункті (4)(b), вона 
повинна дотримуватись цих умов.  

Стаття 5 Зміст і форма запитів про надання правової 
допомоги  

(1) Запити подаються у письмовій формі. У термінових 
випадках запити можуть здійснюватися в усній формі, але 
вони мають підтверджуватися письмово протягом десяти 
днів після цього. 

(2) Запити про правову допомогу містять: 
a) найменування органу, від імені якого подається 

запит; 
b) мету запиту і характер запитуваної допомоги; 
c) опис характеру розслідування, переслідування, право-

порушення або кримінальної справи; 
d) стислий виклад справи і текст відповідних положень 

законодавства; 
e) будь-які вимоги щодо конфіденційності; 
f) детальний опис конкретної процедури, додержання 

якої є бажаним для запитуючої Сторони; 
g) час, протягом якого має бути виконаний запит; та 
h) будь-яку іншу інформацію, необхідну для приско-

рення виконання запиту. 
(3) Запит і документи, додані до запиту, якщо вони 

складені не англійською мовою, повинні супроводжува-
тися перекладом англійською мовою.  

Стаття 6 Виконання запитів про надання правової 
допомоги  

(1) Центральний орган, якому направлений запит, невід-
кладно виконує запит або організовує його виконання 
компетентними установами. 
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(2) Запит виконується згідно із законодавством запиту-
ваної Сторони і в тій мірі, в якій це дозволяє її зако-
нодавство, відповідно до вказівок, викладених у запиті (з 
максимально можливим дотриманням процедури, рекомен-
дованої запитуючою Стороною). 

(3) Запитувана Сторона негайно інформує запитуючу 
Сторону про будь-які обставини, що можуть призвести до 
значної затримки у відповіді на запит. 

(4) Запитувана Сторона негайно інформує запитуючу 
Сторону про рішення взагалі не виконувати або викону-
вати частково запит про надання правової допомоги і 
підстави для такого рішення.  

Стаття 7 Представництво і витрати  
(1) Запитувана Сторона вживає всіх необхідних заходів 

для забезпечення представництва запитуючої Сторони у 
будь-яких процедурах, пов’язаних із запитом про допо-
могу. Вона будь-яким іншим чином представляє інтереси 
запитуючої Сторони. 

(2) Запитувана Сторона несе всі звичайні витрати, 
пов’язані з виконанням запиту, крім: 

a) виплат адвокату, найнятому на прохання запитуючої 
Сторони; 

b) виплат експертам; 
c) витрат на письмовий, усний переклад та протоколю-

вання; та 
d) витрат на проїзд та перебування осіб. 
(3) Якщо у процесі виконання запиту стає очевидним, 

що для його виконання необхідні надзвичайні витрати, 
Сторони консультуються для того, щоб визначити терміни 
та умови, за яких може продовжуватись виконання запиту.  

Стаття 8 Обмеження використання  
(1) Запитувана Сторона після консультації з запитую-

чою Стороною може вимагати, щоб надані інформація або 
докази, включаючи документи, предмети або записи, збе-
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рігалися конфіденційно або розголошувались чи викорис-
товувались лише з дотриманням умов, які можуть бути 
визначені нею. 

(2) Запитуюча Сторона не повинна розголошувати або 
використовувати надані інформацію або докази, вклю-
чаючи документи, предмети або записи, для інших цілей 
ніж ті, що зазначені у запиті, без попередньої згоди Цент-
рального органу запитуваної Сторони.  

Стаття 9 Отримання доказів  
(1) Коли у запиті йдеться про отримання доказів для 

цілей розслідування, переслідування або судового роз-
гляду кримінальної справи, що знаходиться в юрисдикції 
запитуючої Сторони, запитувана Сторона має забезпечити 
отримання таких доказів. 

(2) Для цілей цієї Угоди надання або одержання доказів 
включає пред’явлення документів, записів або інших мате-
ріалів. 

(3) Для цілей запитів про надання допомоги згідно з 
цією статтею запитуюча Сторона визначає питання, які 
мають бути поставлені свідкам, або обставини справи, що-
до яких вони мають бути допитані. 

(4) Якщо відповідно до запиту про допомогу згідно з 
цією статтею від особи вимагається надання доказів, ця 
особа, особа, відносно якої проводиться досудове слідство, 
переслідування чи судовий розгляд, або представники за-
питуючої Сторони в залежності від законів Сторін можуть 
як безпосередньо, так і через законне представництво бути 
присутніми при отриманні доказів. 

(5) Особа, яка має надати докази на території запи-
туваної Сторони відповідно до запиту про допомогу, може 
відмовитися дати такі докази, якщо: 

а) законодавство запитуваної Сторони дозволяє такому 
свідку відмовитися від надання доказів за подібних об-
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ставин при провадженні по справі, яке розпочате у запи-
туваній Стороні; або 

b) якщо законодавство запитуючої Сторони дозволяє 
йому відмовитись від надання доказів у такому провад-
женні по справі у запитуючій Стороні. 

(6) Якщо будь-яка особа стверджує, що має право на 
відмову від надання доказів відповідно до законодавства 
запитуючої Сторони, запитувана Сторона спирається на 
підтвердження Центрального органу запитуючої Сторони.  

Стаття 10 Отримання свідчень осіб  
Коли надходить запит про отримання свідчень особи 

для цілей розслідування, переслідування або судового роз-
гляду кримінальної справи у запитуючій Стороні, запи-
тувана Сторона намагається вжити заходів для отримання 
таких свідчень.  

Стаття 11 Встановлення місцезнаходження осіб або 
предметів або їх ідентифікація  

Запитувана Сторона, якщо її запитано про це, вживає 
заходів для встановлення місцезнаходження або іденти-
фікації будь-якої особи чи предметів, зазначених у запиті.  

Стаття 12 Вручення документів  
(1) Запитувана Сторона вручає будь-який документ, пе-

реданий їй з метою вручення. 
(2) Запитуюча Сторона передає запит про вручення 

документа, який вимагає відповіді або забезпечення явки 
до запитуючої Сторони, в межах прийнятного часу до 
запланованих строків надання відповіді або забезпечення 
явки. 

(3) Запит про вручення документа, в якому вимагається 
явка до запитуючої Сторони, повинен містити таке пові-
домлення, яке уповноважений надавати Центральний ор-
ган запитуючої Сторони стосовно невиконаних приписів 
або інших процесуальних  рішень по кримінальній справі 
відносно особи, якій слід вручити документ. 
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(4) Запитувана Сторона відповідно до свого законо-
давства повертає підтвердження вручення у порядку, якого 
вимагає запитуюча Сторона. 

(5) Запит не може тягти за собою будь-якого покарання 
або вжиття заходів примусового характеру за неявку до 
суду.  

Стаття 13 Документи, доступні широкій громадськості, 
та офіційні документи  

(1) Відповідно до свого законодавства запитувана Сто-
рона, якщо її запитано про це, надає копії документів, 
доступних широкій громадськості. 

(2) Запитувана Сторона може надавати копії будь-яких 
документів, записів або інформації, які знаходяться у 
розпорядженні державного міністерства або відомства, але 
не є доступними для широкої громадськості, у тих самих 
межах і за таких самих умов, як це здійснюється у разі 
надання таких документів, записів або інформації її влас-
ним правоохоронним та судовим органам.  

Стаття 14 Засвідчення дійсності  
(1) Документи або інші матеріали, які повинні пере-

даватися запитуючій Стороні, мають бути завірені або їхня 
справжність має бути засвідчена лише у тому разі, якщо 
цього вимагає запитуюча Сторона. Такі матеріали не по-
требують якоїсь окремої форми завірення або засвідчення 
дійсності, якщо цього конкретно не вимагає законодавство 
запитуючої Сторони. 

(2) Документи, направлені запитуючою Стороною на 
підтримку запиту, мають бути завірені або їхня дійсність 
має бути засвідчена лише у тому разі, якщо цього вимагає 
запитувана Сторона. Такі документи не потребують якоїсь 
окремої форми завірення або засвідчення дійсності, якщо 
цього конкретно не вимагає законодавство запитуваної 
Сторони. 
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Стаття 15 Передача осіб, які утримуються під вартою  
(1) Особа, яка утримується під вартою на території 

запитуваної Сторони і присутність якої необхідна на тери-
торії запитуючої Сторони для надання допомоги відпо-
відно до цієї Угоди, передається з цією метою запиту-
ваною Стороною запитуючій Стороні за умови, якщо 
запитувана Сторона і така особа дають свою згоду на це, а 
запитуюча Сторона гарантує утримання під вартою цієї 
особи та її подальше повернення до запитуючої Сторони. 

(2) Якщо термін ув’язнення особи, яка передається згід-
но з цією статтею, закінчується у період перебування цієї 
особи на території запитуючої Сторони, запитувана Сто-
рона інформує про це запитуючу Сторону, яка повинна 
гарантувати звільнення особи з-під варти.  

Стаття 16 Передача інших осіб  
(1) Запитуюча Сторона може запитати надання допо-

моги запитуваною Стороною шляхом забезпечення при-
сутності особи з метою надання допомоги відповідно до 
цієї Угоди. 

(2) Якщо запитувана Сторона переконалася, що запи-
туюча Сторона вживе належних заходів для забезпечення 
безпеки цієї особи, вона звертається до такої особи з 
проханням виїхати до запитуючої Сторони для надання 
допомоги.  

Стаття 17 Гарантія безпеки  
(1) Особа, яка знаходиться у запитуючій Стороні з ме-

тою надання допомоги відповідно до статті 15 або 16, не 
може під час перебування там: 

а) переслідуватися, затримуватися або підлягати обме-
женню особистої свободи за будь-який злочин, що пере-
дував її виїзду із запитуваної Сторони, за винятком ви-
падків, передбачених у статті 15; 

b) бути суб’єктом будь-якого цивільного судового про-
цесу стосовно дій або бездіяльності, які передували її 
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виїзду із запитуваної Сторони, за винятком випадку, коли 
цивільний судовий процес проти неї міг бути розпочатий 
навіть, якщо б вона не була присутня у запитуючій 
Стороні. 

(2) Пункт (1) не застосовується, якщо особа не залишила 
запитуючу Сторону протягом п’ятнадцяти днів після того, 
як її повідомили, що її присутність більше не потрібна, 
крім випадків, коли така особа не в змозі виїхати із 
запитуючої Сторони з незалежних від її волі причин. 

(3) Особа, яка погоджується надавати допомогу відпо-
відно до статті 15 або 16, не може підлягати переслі-
дуванню на підставі даних нею показань, крім випадків 
переслідування за дачу завідомо неправдивих показань. 

(4) Особа, яка погоджується надавати допомогу відпо-
відно до статті 15 або 16, не повинна надавати допомогу у 
будь-якому іншому провадженні, крім провадження, якого 
стосується запит. 

(5) Особа, яка не погоджується надавати допомогу від-
повідно до статті 15 або 16, не повинна з цієї причини 
піддаватися будь-якому покаранню або вжиттю заходів 
примусового характеру з боку судів запитуючої Сторони 
або запитуваної Сторони.  

Стаття 18 Розшук та вилучення  
(1) Запитувана Сторона, наскільки це дозволяє її законо-

давство, виконує запити про розшук, вилучення і передачу 
запитуючій Стороні будь-яких матеріалів, які мають 
відношення до розслідування, переслідування або судового 
розгляду кримінальної справи. 

(2) Запитувана Сторона надає запитуючій Стороні таку 
інформацію стосовно результатів будь-якого розшуку, міс-
ця вилучення, обставин вилучення та подальшого збері-
гання вилученого майна, яка може бути необхідною. 

(3) Запитуюча Сторона дотримується будь-яких умов, 
встановлених запитуваною Стороною стосовно будь-якого 
вилученого майна, яке передається запитуючій Стороні.  
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Стаття 19 Доходи, отримані злочинним шляхом  
(1) Запитувана Сторона за запитом вживає заходів, щоб 

встановитичи не знаходяться в межах її юрисдикції будь-
які доходи, отримані злочинним шляхом відповідно до 
законодавства запитуючої Сторони, і повідомити запитую-
чу Сторону про результати своїх розслідувань. Складаючи 
запит, запитуюча Сторона повідомляє запитувану Сторону 
про наявні підстави вважати, що такі доходи можуть зна-
ходитись у межах юрисдикції останньої. 

(2) Якщо відповідно до пункту (1) були виявлені підо-
зрювані доходи, отримані злочинним шляхом, запитувана 
Сторона вживає дозволених її законодавством заходів, щоб 
попередити здійснення будь-яких операцій, переказ або 
розпорядження цими доходами, отриманими злочинним 
шляхом, доки не буде винесене остаточне рішення щодо 
цих доходів судом запитуючої Сторони. 

(3) Запит про надання правової допомоги, який стосу-
ється забезпечення конфіскації доходів, отриманих злочин-
ним шляхом, виконується відповідно до законів запиту-
ваної Сторони. Це може включати примусове виконання 
рішення, винесеного судом запитуючої Сторони, та пору-
шення справи або надання допомоги у провадженні, 
пов’язаному із зазначеними у запиті доходами, отрима-
ними злочинним шляхом. 

(4) Доходи, конфісковані на підставі цієї Угоди, зали-
шаються у запитуваної Сторони, якщо Сторони не пого-
дились про інше. 

(5) Для цілей цієї Угоди «доходи, отримані злочинним 
шляхом» включають: 

a) виплати або інші винагороди, отримані у зв’язку з 
кримінальним правопорушенням, або їхня вартість; 

b) власність, набута або реалізована прямо або опосе-
редковано з виплат або інших винагород, отриманих у 



Частина 2 

 

288 

зв’язку з кримінальним правопорушенням, або вартість 
цієї власності; 

c) власність, яка використовується або яку збираються 
використати у зв’язку з кримінальним правопорушенням, 
або вартість цієї власності; та 

d) матеріальна вигода, отримана у зв’язку з криміналь-
ним правопорушенням.  

Стаття 20 Вирішення спорів  
Будь-які спори щодо тлумачення, застосування або 

виконання цієї Угоди вирішуватимуться по дипломатич-
них каналах, якщо Центральні органи не зможуть само-
стійно дійти згоди.  

Стаття 21 Набуття чинності та припинення дії  
(1) Ця Угода набуває чинності через тридцять днів після 

дати, коли Сторони письмово повідомлять одна одну про 
те, що були виконані їхні відповідні вимоги для набуття 
чинності Угодою. 

(2) Ця Угода укладена на невизначений термін і при-
пинить дію через шість місяців після того, як будь-яка зі 
Сторін повідомить іншу про таке припинення дії. Запити 
про надання допомоги, які були отримані до припинення 
дії Угоди, опрацьовуються відповідно до умов Угоди.  

Вчинено у Гонконгу цього квітня дня 2 2003 року, 
українською, китайською та англійською мовами, причому 
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіж-
ностей у тлумаченні, англомовний текст має переважну 
силу.  

 
За Україну  За Гонконг, Спеціальний  
   Адміністративний Район КНР 
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Меморандум про взаєморозуміння між Державною 
службою експортного контролю України  

і Міністерством комерції КНР щодо налагодження 
співробітництва в галузі експортного контролю 

(14.10.2003)33 

 
Дата підписання: 14.10.2003 
Дата набуття чинності: 14.10.2003  
 
Державна служба експортного контролю України і 

Міністерство комерції Китайської Народної Республіки 
(далі – Сторони), 

усвідомлюючи важливість налагодження довгостроко-
вого співробітництва в сфері міжнародних передач товарів 
та технологій, що підлягають експортному контролю, на 
основі взаємної поваги, довіри та визнання інтересів 
Сторін, 

висловлюючи свою зацікавленість у налагодженні за-
значеного співробітництва з метою розвитку торгівлі в 
сфері високих технологій між Україною та Китайською 
Народною Республікою з одночасним гарантуванням суво-
рого дотримання відповідних міжнародних норм та правил, 

домовились про таке:  
1. Розпочати налагодження співробітництва в сфері екс-

портного контролю, яке спочатку базуватиметься на взаєм-
ному обміні інформацією в цій галузі, відповідно до 
національного законодавства Сторін. 

2. Здійснювати на регулярній основі обмін інформацій-
ними матеріалами стосовно нововведень та змін в струк-
турі та законодавчій базі національних систем експортного 
контролю Сторін. 

———————— 
33 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_046#Text  
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3. Здійснити взаємний обмін зразками документів (Між-
народний імпортний сертифікат і Сертифікат кінцевого 
споживача), включаючи імена уповноважених осіб та зраз-
ки їх підписів, передбачивши передачу оновлених версій 
цих документів у разі будь-яких пов’язаних з ними змін. 

4. За запитом однієї з Сторін надавати підтвердження 
легітимності документів (Міжнародний імпортний сертифі-
кат і Сертифікат кінцевого споживача), отриманих від 
іншої Сторони в процесі здійснення міжнародної передачі 
товарів або технологій, що підлягають експортному конт-
ролю. 

5. Сприяти наданню документів (Міжнародний імпорт-
ний сертифікат і Сертифікат кінцевого споживача) разом з 
нотаріально завіреними перекладами їх на англійську мову. 

6. Опрацювати та обмінятися відповідними пропози-
ціями стосовно розширення співробітництва в сфері екс-
портного контролю, які у майбутньому могли б скласти 
предмет Угоди про співробітництво між Сторонами в 
сфері експортного контролю. 

Меморандум набуває чинності з моменту підписання 
його обома Сторонами. Припинення дії Меморандуму 
може бути здійснено за взаємною згодою Сторін або за 
ініціативи однієї з Сторін за умови письмового повідом-
лення, направленого іншій Стороні не менше як за два 
місяці до дати припинення дії Меморандуму.  

Вчинено в м. Пекіні 14 жовтня 2003 року у двох при-
мірниках українською, китайською та англійською мовами 
кожний, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку 
розбіжностей під час тлумачення положень Меморандуму 
текст англійською мовою  матиме переважну силу.  

 
За Державну службу За Міністерство комерції  
експортного контролю України КНР 
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Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством 
охорони здоров’я України та Державною 

адміністрацією традиційної китайської медицини КНР 
про співробітництво в галузі народної медицини 

(14.10.2003)34 

 
Дата підписання: 14.10.2003 
Дата набрання чинності для України: 14.10.2003  
 
Міністерство охорони здоров’я України та Державна 

адміністрація традиційної китайської медицини Китайської 
Народної Республіки (далі «Сторони»), бажаючи підтри-
мувати і розвивати співробітництво в галузі народної 
медицини, домовились про таке:  

Стаття 1 
Сторони сприятимуть розвитку і розширенню співробіт-

ництва в галузі народної медицини на основі рівності і 
взаємної вигоди.  

Стаття 2  
Сторони розвиватимуть та розширятимуть співробіт-

ництво шляхом:  
1. Сприяння організації клінічного центру народної ме-

дицини в Україні;  
2. Обміну інформацією щодо розробки законодавства в 

галузі народної медицини;  
3. Обміну спеціалістами та управлінським персоналом з 

метою навчання в галузі народної медицини;  
4. Здійснення спільних досліджень лікарських рослин і 

рослинної сировини; 
5. Організації семінарів і симпозіумів з питань народної 

медицини;  

———————— 
34 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_069#Text  
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6. Здійснення інших видів співробітництва, що спільно 
погоджуються.  

Стаття 3  
Сторони визначать установи, відповідальні за розробку 

спільних проектів.  
Відповідальні установи України та КНР укладатимуть 

угоди з метою реалізації цих проектів.  
Стаття 4  
Фінансування діяльності буде обговорено та погоджено 

відповідальними установами обох Сторін на засадах рівно-
правності та взаємної вигоди. Співробітництво в межах 
меморандуму здійснюватиметься відповідно до наявності 
коштів.  

Стаття 5  
З метою координації своєї діяльності Сторони сприяти-

муть розвиткові співробітництва з урахуванням політики 
Всесвітньої організації охорони здоров’я.  

Стаття 6  
Сторони здійснюватимуть співробітництво в рамках 

цього Меморандуму відповідно до чинного законодавства 
обох держав.  

Стаття 7  
Розбіжності щодо тлумачення статей зазначеного Мемо-

рандуму вирішуватимуться шляхом переговорів і консуль-
тацій.  

Стаття 8  
Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться 

за взаємною згодою Сторін і оформляються окремими 
протоколами, що складатимуть невід’ємну частину цього 
Меморандуму. Протоколи набувають чинності в такому ж 
порядку як і Меморандум, згідно з положеннями статті 9 
цього Меморандуму.  
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Стаття 9  
Цей Меморандум набуває чинності з дати його підпи-

сання і укладається строком на 5 (п’ять) років. Дія цього 
Меморандуму автоматично подовжується на наступні 
п’ятирічні періоди. Кожна зі Сторін може в будь-який час 
припинити дію цього Меморандуму шляхом повідомлення 
у письмовій формі іншої Сторони про свій намір. 

Цей Меморандум втрачає чинність через 6 (шість) міся-
ців з дати отримання однією Стороною такого письмового 
повідомлення.  

Вчинено у м. Пекіні 14 жовтня 2003 року у двох при-
мірниках українською, китайською та англійською мова-
ми, при цьому всі тексти є автентичними.  

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення поло-
жень цього Меморандуму перевага надається тексту, ви-
кладеному англійською мовою.  

 

За Міністерство охорони          За Державну адміністрацію  
здоров’я України                         традиційної медицини КНР  

 
 
Протокол між Державною митною службою України  

та Генеральною митною адміністрацією КНР  
про співробітництво при обміні статистикою 

зовнішньої торгівлі (17.09.2004)35 

 

Дата підписання: 17.09.2004 
Дата набрання чинності для України: 17.09.2004  
 

Державна митна служба України та Генеральна митна 
адміністрація Китайської Народної Республіки, далі «Сто-
рони»,  

———————— 
35 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_071#Text  
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керуючись Угодою між Урядом України і Урядом Ки-
тайської Народної Республіки про взаємодопомогу в мит-
них справах від 22 грудня 1997 року,  

усвідомлюючи, що регулярний обмін митними даними 
про зовнішню торгівлю сприятиме розвитку зовнішньої 
торгівлі держав Сторін,  

домовилися про таке:  
Стаття 1  
Сторони обмінюються даними статистики взаємної зов-

нішньої торгівлі на рівні 6 знаків Гармонізованої системи в 
розрізі країни (призначення/походження та відправлення), 
вказуючи кількість і вартість один раз у півріччя, а також 
за підсумками року.  

Стаття 2  
Методологічні, організаційні і технічні умови передання 

даних, зазначених у статті 1 цього Протоколу, погоджу-
ються Сторонами через уповноважених представників, 
список яких наведено в Додатку до цього Протоколу.  

Стаття 3  
Представники Сторін будуть зустрічатися при необ-

хідності для обговорення питань, що стосуються реалізації 
положень цього Протоколу через рік після його підпи-
сання.  

Стаття 4  
Сторони призначають уповноважених представників, 

зазначених у Додатку, підтримувати безпосередні контакти 
для виконання цього Протоколу. У разі необхідності, До-
даток може змінюватися або доповнюватися кожною зі 
Сторін з обов’язковим письмовим повідомленням про це 
іншої Сторони.  

Стаття 5  
Сторони беруть на себе зобов’язання використовувати 

дані, отримані відповідно до статті 1 цього Протоколу, 
виключно для митних цілей. 
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Дані, отримані однією із Сторін, можуть передаватися 
чи використовуватися для інших цілей тільки після пись-
мової згоди іншої Сторони.  

Стаття 6  
Сторони протягом місяця після підписання цього Про-

токолу через уповноважених представників, забезпечують 
реалізацію статті 1 цього Протоколу, та погоджують таке:  

1. Класифікацію товарів та коди країн, стосовно яких 
буде здійснюватися обмін інформацією;  

2. Встановлення методологічних принципів, що визна-
чають формат та структуру інформації, що передається;  

3. Прийняття англійської як робочої мови.  
Стаття 7  
До цього Протоколу можуть вноситися зміни та допов-

нення за взаємною письмовою згодою Сторін. Додаток до 
цього Протоколу є його невід’ємною частиною. 

Стаття 8  
Цей Протокол набуває чинності з дня його підписання й 

припиняє дію одночасно з Угодою між Урядом України і 
Урядом Китайської Народної Республіки про взаємодопо-
могу в митних справах від 22 грудня 1997 року. Дію цього 
Протоколу може бути зупинено письмовим повідомленням 
будь-якої з Сторін. Дія цього Протоколу припиняється 
через шість місяців після отримання такого повідомлення 
іншою Стороною.  

Вчинено в Києві 17 вересня 2004 року в двох при-
мірниках, кожний українською, китайською та англій-
ською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.  
У разі розбіжностей у тлумаченні положень цього Про-
токолу, текст англійською мовою матиме переважну силу.  

 
За Державну митну службу                 За Генеральну митну  
України                                                    адміністрацію КНР 
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Угода між Державним комітетом ядерного 
регулювання України та Національною адміністрацією 
ядерної безпеки КНР про обмін технічною інформацією 

та співробітництво в галузі ядерної безпеки  
та радіаційного захисту (29.06.2005)36 

 
Дата підписання: 29.06.2005 
Дата набрання чинності для України: 29.06.2005  
 
Державний комітет ядерного регулювання України і 

Національна адміністрація ядерної безпеки Китайської 
Народної Республіки – далі «Сторони»,  

- надаючи пріоритетне значення забезпеченню безпеки 
атомної енергії та ядерних технологій для мирних цілей,  

- бажаючи створити сприятливі умови для реалізації 
співробітництва в сфері державного регулювання безпеки 
при використанні атомної енергії в мирних цілях,  

- беручи до уваги те, що Україна і Китайська Народна 
Республіка є членами Міжнародного агентства з атомної 
енергії,  

- керуючись, відповідно, законодавством України та 
законодавством Китайської Народної Республіки,  

погодилися про наступне:  
Стаття 1  
Сторони здійснюють співробітництво за такими напря-

мами:  
- обмін інформацією щодо діяльності органів держав-

ного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;  
- аналіз безпеки нових блоків BBEP-1000 та процедура 

видачі ліцензій;  

———————— 
36 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_064#Text  
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- практика проведення інспекційних перевірок та до-
свід застосування санкцій;  

- розробка, застосування і періодичний перегляд пра-
вил та норм з ядерної і радіаційної безпеки, а також мето-
дичних та керівних документів по здійсненню регулюючої 
діяльності, включаючи процедури ліцензування, атестації і 
сертифікації;  

- безпека та збереженість радіоактивних джерел;  
- фізичний захист ядерних матеріалів та ядерних уста-

новок та протидія незаконному обігу ядерних матеріалів;  
- облік і контроль ядерних матеріалів та радіоактивних 

джерел;  
- нагляд за поводженням з радіоактивними відходами 

та відпрацьованим ядерним паливом, їх утилізацією і 
захороненням;  

- контроль за якістю устаткування, що впливає на 
безпеку ядерних установок;  

- створення і розвиток системи інститутів науково-
технічної підтримки регулюючих органів;  

- навчання і перепідготовка фахівців в галузі ядерного 
регулювання.  

Стаття 2  
Співробітництво, передбачене в Статті 1 цієї Угоди, 

здійснюється шляхом:  
- обміну на взаємній основі діючими правилами і нор-

мами в галузі ядерної та радіаційної безпеки, поводження  
з радіоактивними відходами і відпрацьованим ядерним 
паливом;  

- проведення консультацій з питань забезпечення без-
пеки ядерних установок та регулярного проведення семі-
нарів з питань ядерної безпеки;  

- обміну інформацією про аварії, що мали місце, та про 
порушення у роботі ядерних установок і заходах для їх 
попередження;  
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- обміну інформацією про дослідження щодо подій на 
АЕС, надійності систем і обладнання, методології і ре-
зультатів аналізів безпеки АЕС, старіння елементів АЕС;  

- проведення консультацій при розробці і застосуванні 
вимог, правил і норм з ядерної та радіаційної безпеки;  

- взаємного відряджання фахівців Сторін з метою об-
міну досвідом роботи органів державного регулювання і 
підвищення кваліфікації фахівців;  

- щорічного обміну інформацією за підсумками діяль-
ності Сторін;  

- вчасного інформування кожною Стороною про ім-
порт та експорт радіоактивних джерел між Україною та 
Китайською Народною Республікою відповідно до взаємно 
погодженої процедури;  

- проведення семінарів, симпозіумів, конференцій з 
проблем безпеки ядерних і радіаційних технологій, удос-
коналення регулюючої та наглядової діяльності в цій га-
лузі, у тому числі із залученням фахівців і експертів інших 
країн, а також міжнародних організацій.  

Стаття 3  
У рамках цієї Угоди Сторони безкоштовно надають 

відкриту інформацію одна одній.  
Порядок фінансування спільних робіт, наукових дослі-

джень в галузі ядерної та радіаційної безпеки, робіт по 
створенню банків даних та іншої спільної діяльності, про 
яку йдеться у Статті 1 цієї Угоди, визначається Сторонами 
на підставі окремих протоколів.  

Стаття 4  
Відповідні протоколи, що підписуються Сторонами, 

визначають:  
- зміст і форми співробітництва при здійсненні ними 

конкретних робіт, у тому числі тих, які виконуються в 
рамках міжнародних договорів між Україною і Китай-
ською Народною Республікою,  
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- умови співробітництва при наданні проектних, екс-
пертних та інших послуг.  

Стаття 5  
Кожна з Сторін забезпечує конфіденційність інформації, 

отриманої від іншої Сторони. Інформація, що отримана в 
рамках цієї Угоди, не буде передаватися третім особам без 
письмової згоди на те Сторони, що надала цю інформацію.  

Стаття 6  
Якщо між Договірними Сторонами виникає будь-який 

спір щодо тлумачення або застосування цієї Угоди, Дого-
вірні Сторони будуть врегульовувати його шляхом про-
ведення переговорів.  

Стаття 7  
Якщо будь-яка з Договірних Сторін вважає за необхідне 

внести зміни до будь-якого положення цієї Угоди, вона 
може в будь-який час направити запит про проведення 
консультацій з іншою Договірною Стороною. Такі кон-
сультації розпочнуться через шістдесят днів з дати запиту, 
якщо не передбачено інше. Будь-які зміни та доповнення 
до цієї Угоди оформляються додатковими протоколами, 
які становитимуть її невід’ємну частину і набувають чин-
ності у порядку, передбаченому статтею 8 цієї Угоди.  

Стаття 8  
Ця Угода укладається строком на 5 років і набуває 

чинності з дати одержання останнього письмового пові-
домлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних 
процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою.  

Дія Угоди автоматично продовжується на наступні 
п’ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін не пізніше ніж за 
3 місяці до закінчення відповідного періоду не повідомить 
у письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити 
дію цієї Угоди.  

Вчинено у м. Києві 29 червня 2005 року у двох при-
мірниках, кожний українською, китайською і англійською 
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мовами, причому всі тексти є автентичними. У разі виник-
нення розбіжностей під час тлумачення та/або застосу-
вання положень цієї Угоди перевага надається тексту 
англійською мовою.  

 
За Державний комітет За Національну адміністрацію  
ядерного регулювання ядерної безпеки Китайської  
України Народної Республіки  

 
 
Угода про співробітництво в галузі сільського 

господарства між Міністерством аграрної політики 
України та Міністерством сільського господарства 

КНР (12.04.2007)37 

 
Дата підписання: 12.04.2007 
Дата набуття чинності: 12.04.2007  
 
Міністерство аграрної політики України та Міністер-

ство сільського господарства Китайської Народної Рес-
публіки (далі – Сторони), прагнучи створити сприятливі 
умови для розвитку взаємовигідного співробітництва в 
галузі сільського господарства та харчової промисловості 
на основі принципу рівності та взаємоповаги, домовилися 
про наступне:  

Стаття 1  
Сторони в межах своєї компетенції та у відповідності до 

чинного законодавства двох держав сприятимуть розвитку 
економічного та науково-технічного співробітництва у 
галузі сільського господарства та харчової промисловості.  

 

———————— 
37 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_060#Text  
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Стаття 2  
Сторони будуть здійснювати співробітництво в наступ-

них галузях:  
2.1. Співробітництво в галузі тваринництва, покращення 

порід тварин та обмін високопродуктивним генетичним 
матеріалом;  

2.2. Обмін науково-технічною інформацією, зразками 
продукції, товарів та насінням;  

2.3. Співробітництво між Державними ветеринарними 
та фітосанітарними службами, обмін досвідом та інфор-
мацією в галузі управління якості та безпеки продуктів 
харчування;  

2.4. Обмін досвідом та інформацією з наукового та тех-
нічного розвитку інфраструктури та управління в галузі 
сільського господарства;  

2.5. Сільськогосподарські дослідження, освіта, навчання 
та підвищення кваліфікації профільних спеціалістів;  

2.6. Обмін досвідом та інформацією з питань розробки 
та впровадження механізмів субсидування сільського гос-
подарства у відповідності до вимог СОТ;  

2.7. Співробітництво в галузях розвитку енерго-ресурсо-
ощадних технологій та розвитку виробництва сільськогос-
подарської техніки та обладнання.  

Ця Угода може бути розширена шляхом збільшення 
інших форм співробітництва за письмовою згодою Сторін.  

Стаття 3  
Сторони домовились обмінюватись інформацією з пи-

тань торгівлі сільськогосподарською продукцією, техні-
кою, обладнанням, технологічним обладнанням для пере-
робки сільськогосподарської продукції та сировини, а 
також інформацією з питань інвестиційної співпраці згідно 
з чинним законодавством держав Сторін. Зміст, обсяг та 
форма співробітництва можуть бути предметом окремого 
обговорення та доповнення до цієї Угоди.  
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Стаття 4  
Забезпечення виконання цієї Угоди покладається на 

відповідні підрозділи Сторін, які здійснюють зовнішньо-
економічне співробітництво та до обов’язків яких входить 
розгляд конкретних проектів, програм спільної діяльності і 
виконання спільних заходів по співробітництву у відпо-
відності до цієї Угоди.  

Стаття 5  
Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання та 

укладається на п’ять років з автоматичною пролонгацією 
на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не 
повідомить дипломатичними каналами іншу Сторону не 
пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового пе-
ріоду про свій намір припинити дію цієї Угоди.  

Вчинено в м. Київ 12 квітня 2007 року у двох при-
мірниках, кожний українською, китайською та англій-
ською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.  
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення поло-
жень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською 
мовою.  

 
За Міністерство аграрної            За Міністерство сільського  
політики України                         господарства КНР 
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Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством 
економіки України та Міністерством комерції КНР  
у сфері використання інструментів торговельного 

захисту в міжнародній торгівлі (18.07.2008)38 

 
Дата підписання: 18.07.2008 р. 
Дата набрання чинності для України: 18.07.2008 р.  
 
Міністерство економіки України та Міністерство комер-

ції Китайської Народної Республіки, далі – «Сторони»,  
Зазначаємо, що обидві Сторони намагаються сприяти 

розвитку двостороннього торговельно-економічного спів-
робітництва.  

Визнаючи важливість об’єктивного та неупередженого 
використання інструментів торговельного захисту у сфері 
недобросовісної практики в міжнародній торгівлі і захис-
них заходів відповідно до національного законодавства, та 
системи СОТ.  

Домовились про нижченаведене:  
Стаття 1 Цілі  
Цей Меморандум про взаєморозуміння має на меті 

встановити основи для співробітництва між Сторонами з 
питань застосування інструментів торговельного захисту.  

Стаття 2 Напрями співробітництва  
Співробітництво між Сторонами здійснюється у таких 

напрямах:  
a) обговорення питання про використання Сторонами 

інструментів торговельного захисту, обмін думками та 
інформацією щодо відповідного законодавства, шляхів про-
ведення розслідувань та застосування правил торговель-
ного захисту на практиці;  

———————— 
38 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_066#Text  
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b) обговорення розвитку міжнародної практики (правил) 
торговельного захисту, включаючи питання її реалізації 
(застосування);  

c) взаємне інформування у разі опублікування законо-
давчих актів, змін до них з питань використання інстру-
ментів торговельного захисту.  

Співпраця між Сторонами повинна здійснюватись без 
порушень прав і зобов’язань України та Китайської На-
родної Республіки за міжнародними угодами у галузі 
торговельного захисту та відповідно до чинного законо-
давства держав Сторін.  

Стаття 3 Робочі зустрічі  
Робочі зустрічі проводяться в рамках засідань Між-

урядової Українсько-Китайської комісії з питань торго-
вельно-економічного співробітництва, обидві Сторони по-
годжуються зустрічатися не менше одного разу на рік у  
м. Києві чи м. Пекіні.  

Стаття 4 Обмін інформацією  
Сторони обмінюватимуться інформацією відповідно до 

положень цього Меморандуму та чинного законодавства 
держав Сторін, яке застосовується у сфері захисту ін-
формації, та принципів СОТ.  

Стаття 5 Вирішення спорів (протиріч)  
Будь-яка відмінність чи розбіжність у тлумаченні або 

застосуванні положень цього Меморандуму вирішувати-
меться Сторонами шляхом проведення переговорів і кон-
сультацій.  

Стаття 6 Прикінцеві положення  
Цей Меморандум про взаєморозуміння набуває чин-

ності з дати його підписання і буде чинним протягом  
5 років. Термін дії Меморандуму може бути подовжений 
Сторонами на аналогічний період після попередньої оцін-
ки його ефективності.  
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Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться 
за взаємною згодою Сторін шляхом письмового обміну 
повідомленнями, де уточнюється дата набуття чинності 
цих змін. Погоджені зміни оформлюються Протоколами, 
які є невід’ємною частиною цього Меморандуму.  

Вчинено в м. Пекін 18 липня 2008 року у трьох при-
мірниках, кожен Українською, Китайською та Англій-
ською мовами, при цьому усі тексти є рівноавтентичними. 
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення поло-
жень цього Меморандуму переважну силу матиме текст 
викладений англійською мовою.  

 
За Міністерство економіки             За Міністерство комерції  
України                                             КНР  
Заступник                                         Заступник  
Міністра економіки України          Міністра комерції КНР  
Бойцун Н.Є.                                      Гао Хучен 

 

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством 
економіки України та Міністерством комерції КНР  

у сфері розвитку торговельно-економічного 
співробітництва (26.10.2009)39 

 
{Зміни до Меморандуму додатково див. у Протоколі 

(156_081) від 20.04.2011}  
 
Дата підписання: 26.10.2009 
Дата набрання чинності для України: 26.10.2009  
 
Міністерство економіки України та Міністерство комер-

ції Китайської Народної Республіки, далі – «Сторони»,  

———————— 
39 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_072#Text  
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визнаючи важливість стабільного й поступального роз-
витку двостороннього торговельно-економічного співро-
бітництва,  

домовилися про нижченаведене:  
Стаття 1 Мета  
Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння є вста-

новлення основ для співробітництва Сторін з питань за-
безпечення функціонування механізмів розвитку торго-
вельно-економічного співробітництва з урахуванням на-
ціональних інтересів України та Китайської Народної 
Республіки відповідно до вимог і правил Світової орга-
нізації торгівлі.  

Стаття 2 Механізм співробітництва  
1. Сторони домовляються увести систему моніторингу 

двосторонньої торгівлі товарами з подальшим аналізом 
отриманих матеріалів для визначення позицій товарообігу, 
щодо яких можуть бути застосовані антидемпінгові, ком-
пенсаційні та спеціальні заходи. Зазначений моніторинг 
проводиться на піврічній основі.  

2. Сторона, яка визначила наявність товарних позицій, 
тенденції імпорту яких викликають стурбованість, може в 
строк до кінця другого місяця, наступного за закінченням 
півріччя, направити офіційними каналами результати свого 
моніторингу іншій Стороні та ініціювати проведення дво-
сторонніх консультацій. Запит повинен супроводжуватися 
статистичною інформацією, а також обґрунтуванням важ-
ливості питання для Сторони, яка надсилає запит.  

3. Сторона, яка одержала запит щодо проведення кон-
сультацій, повинна повідомити про свою згоду/незгоду на 
проведення консультацій протягом двох тижнів з моменту 
одержання офіційного запиту (двотижневий строк почи-
нається від дати офіційного одержання документа канце-
лярією Сторони).  
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4. У разі взаємної згоди Сторін на проведення консуль-
тацій, вони повинні відбутися протягом одного місяця з 
дати одержання Стороною офіційного запиту.  

5. У ході консультацій Сторона, яка ініціювала прове-
дення консультацій, повинна надати свідчення щодо:  

змін у ході торгівлі окремими видами товарів, які ста-
новлять істотний інтерес для Сторони;  

сповільнення розвитку діяльності національних товаро-
виробників Сторони;  

наявності впливу істотних змін у ході торгівлі окремими 
видами товарів на діяльність національних товаровироб-
ників Сторони.  

6. У ході консультацій Сторони будуть усебічно роз-
глядати питання торгівлі товарами, щодо яких можуть 
бути застосовані антидемпінгові, компенсаційні та спе-
ціальні заходи, з метою вироблення рішення, яке відпо-
відатиме інтересам обох Сторін.  

Стаття 3 Обмін інформацією  
Сторони здійснюють обмін інформацією в межах своєї 

компетенції відповідно до положень міжнародного права 
та національного законодавства держав Сторін.  

Стаття 4 Вирішення спорів  
Будь-яка відмінність або розбіжність у тлумаченні або 

застосуванні положень цього Меморандуму буде вирішу-
ватися Сторонами шляхом проведення переговорів і 
консультацій.  

Стаття 5 Заключні положення  
Цей Меморандум про взаєморозуміння набуває чин-

ності з дати його підписання. Меморандум укладається 
терміном на п’ять років і автоматично продовжується на 
наступні періоди, якщо жодна із Сторін не менш ніж за 
шість місяців до закінчення початкового або будь-яких 
наступних періодів не повідомить іншу дипломатичними 
каналами про своє бажання припинити дію Меморандуму.  
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Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться 
за взаємною згодою Сторін і оформляються відповідними 
Протоколами, які є невід’ємною частиною цього Мемо-
рандуму.  

Вчинено в м. Києві 26 жовтня 2009 року у двох при-
мірниках, кожний українською, китайською й англійською 
мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі 
виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цьо-
го Меморандуму переважну силу матиме текст англій-
ською мовою.  

 
За Міністерство економіки За Міністерство комерції  
України Китайської Народної  

Республіки  
 
 
Протокол про консультації між Міністерством 
Закордонних Справ України та Міністерством 

Закордонних Справ КНР (19.05.2010)40 

 
Дата підписання: 19.05.2010 
Дата набрання чинності для України: 19.05.2010  
 
Міністерство Закордонних Справ України і Міністер-

ство Закордонних Справ Китайської Народної Республіки 
(надалі іменуються «Сторони»),  

- базуючись на принципах взаємної поваги державного 
суверенітету та територіальної цілісності, взаємного нена-
паду, невтручання у внутрішні справи один одного, рів-
ності та взаємної вигоди, а також мирного співіснування,  

———————— 
40 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_074  
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- докладаючи зусиль до подальшого розвитку відносин 
дружби та співробітництва у відповідності з цілями та 
принципами Статуту ООН (995_010) і загальновизнаними 
нормами міжнародного права,  

- враховуючи значні зміни в політико-безпековій та 
економічній ситуації в світі, визнаючи важливість і ко-
рисність проведення консультацій між двома Сторонами з 
питань, що становлять взаємний інтерес,  

- бажаючи сприяти оперативному вирішенню питань 
двостороннього взаємовигідного співробітництва,  

домовились про таке:  
Стаття 1  
Сторони регулярно, щонайменше раз на рік, почергово в 

Києві та Пекіні, проводитимуть консультації з питань 
двосторонніх відносин, а також з актуальних глобальних і 
регіональних проблем, що становлять взаємний інтерес.  

Сторони проводять консультації головним чином з такої 
тематики:  

1) важливі питання двосторонніх відносин;  
2) глобальні та регіональні проблеми, що становлять 

взаємний інтерес;  
3) питання міжнародної співпраці в гуманітарній сфері 

та в галузі прав людини;  
4) питання міжнародного економічного та науково-тех-

нічного співробітництва, а також співпраці в сфері еко-
логії;  

5) зміцнення двосторонньої договірно-правової бази, у 
т.ч. обмін інформацією щодо стану виконання двосторон-
ніх договорів;  

6) співробітництво з консульських питань.  
Для розгляду специфічних питань Сторони можуть, за 

взаємною згодою, створювати експертні та робочі групи.  
У разі необхідності Сторони, за взаємною згодою, можуть 
проводити позачергові консультації.  
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Рівень представництва, порядок денний, строки та місце 
проведення консультацій узгоджуватимуться Сторонами 
дипломатичними каналами.  

Стаття 2  
Сторони підтримуватимуть та розвиватимуть постійні 

робочі зв’язки між відповідними департаментами та управ-
ліннями обох Сторін, а також контакти з Посольством 
іншої Сторони на своїй території з метою обміну інфор-
мацією.  

Стаття 3  
Сторони регулярно або у разі необхідності проводи-

тимуть консультації у рамках Організації Об’єднаних 
Націй та інших міжнародних організацій.  

Зазначені консультації відбуватимуться почергово в 
столицях двох країн або в місці постійного перебування 
міжнародної організації.  

За необхідності, дипломатичні представники обох дер-
жав при ООН та інших міжнародних організаціях можуть 
проводити консультації з питань, що становлять взаємний 
інтерес.  

Стаття 4  
Сторони у межах своєї компетенції сприятимуть вста-

новленню та розвитку безпосередніх зв’язків між місце-
вими урядами та державними  адміністраціями, областями 
та містами-побратимами, громадськими та науковими 
організаціями двох країн.  

Стаття 5  
Сторони надаватимуть сприяння в обміні досвідом ро-

боти та інформаційними матеріалами, проведенні наукових 
конференцій з питань, що становлять взаємний інтерес, а 
також взаємній підготовці та підвищенні кваліфікації дип-
ломатів однієї країни в іншій. 
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Стаття 6  
Сторони заохочуватимуть та підтримуватимуть обмін 

досвідом роботи дипломатичних служб України та КНР, 
зокрема шляхом організації взаємних ознайомчих поїздок 
дипломатів Міністерств Закордонних Справ двох країн.  

Стаття 7  
Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання 

і залишатиметься в силі до того часу, поки одна з Сторін 
не повідомить у письмовій формі про свій намір при-
пинити його дію. Якщо одна з Сторін повідомляє про 
намір припинити дію Протоколу, Протокол втрачає чин-
ність через шість місяців з дати отримання письмового 
повідомлення іншою Стороною. 

Зміни та доповнення до тексту цього Протоколу можуть 
вноситися за взаємною згодою Сторін. 

Протокол про консультації між Міністерством Закор-
донних Справ України та Міністерством Закордонних 
Справ КНР (156_017), підписаний 31 жовтня 1992 р. у 
м. Пекін, припиняє свою дію з дати підписання цього 
Протоколу.  

Вчинено 19 травня 2010 року в м. Київ у двох при-
мірниках, кожний українською та китайською мовами, при 
цьому обидва тексти мають однакову силу.  

 
За Міністерство  За Міністерство  
Закордонних Справ Закордонних Справ Китайської  
України Народної Республіки  
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Спільна заява України та КНР щодо всебічного 
підвищення українсько-китайських відносин дружби 

та співробітництва (2.09.2010.)41 
 
Сьогодні у Пекіні Президент України Віктор Янукович 

та Голова КНР Ху Цзіньтао підписали спільну заяву між 
Китайською Народною Республікою та Україною стосовно 
всебічного підвищення рівня китайсько-українських відно-
син дружби і співробітництва. 

Глави двох держав згадали шлях розвитку китайсько-
українського співробітництва з часу встановлення дипло-
матичних відносин між двома країнами та висловили 
задоволення досягнутими результатами двосторонніх від-
носин. Глави держав були єдині в тому, що на нинішньому 
етапі в китайсько-українських відносинах склалися нові 
сприятливі можливості, а подальше підвищення рівня 
китайсько-українських відносин та всебічне розширення 
співробітництва в усіх сферах відповідає корінним інте-
ресам двох держав та їхніх народів. 

Виходячи зі спільного бажання всебічно поглиблювати 
та підвищувати рівень відносин дружби і співробітництва 
між двома країнами, сторони серед іншого заявляють про 
наступне: 

1. Сторони підтверджують відданість базовим принци-
пам, зафіксованим у «Спільному комюніке про встанов-
лення дипломатичних відносин між Китайською Народ-
ною Республікою та Україною» (від 4 січня 1992 р.), 
«Спільному комюніке між Китайською Народною Рес-
публікою та Україною» (від 31 жовтня 1992 р.), «Спільній 
декларації між Китайською Народною Республікою та 

———————— 
41 Сайт Посольства КНР в Україні. Режим доступу: http://ua.china-

embassy.org/rus/zwgx/t737970.htm  
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Україною» (від 6 вересня 1994 р.), «Спільній декларації 
між Китайською Народною Республікою та Україною про 
розвиток та поглиблення відносин дружби і співробіт-
ництва» (від 4 грудня 1995 р.), «Спільній декларації між 
Китайською Народною Республікою та Україною про зміц-
нення відносин дружби і співробітництва в ХХІ столітті» 
(від 21 липня 2001 р.), а також у «Спільній декларації між 
Китайською Народною Республікою та Україною» (від  
18 листопада 2002 р.). 

Сторони докладуть спільних зусиль до наповнення дво-
сторонніх відносин стратегічним змістом, а також започат-
кування і розвитку відносин стратегічного партнерства. 

Сторони вважають, що взаємні візити між двома краї-
нами на вищому рівні та політичний діалог є надзвичайно 
корисним для поглиблення взаєморозуміння, координації 
взаємних позицій та активізації взаємовигідного співробіт-
ництва. Сторони продовжать підтримувати контакти на 
вищому рівні, постійно зміцнюючи політичну основу роз-
витку двосторонніх відносин. 

2. Сторони вважають, що взаємна підтримка з питань, 
що стосуються державного суверенітету, єдності та тери-
торіальної цілісності, лежить в основі китайсько-україн-
ських відносин. 

Українська сторона підтвердила, що підтримує і в 
подальшому буде підтримувати політику «одного Китаю», 
виступає проти «незалежності Тайваню» в будь-якій формі, 
проти вступу Тайваню до міжнародних організацій, чле-
нами яких можуть бути лише суверенні держави, а також 
не здійснюватиме жодних офіційних контактів з Тайванем. 
Українська Сторона підтримує мирний розвиток відносин 
між берегами Тайванської протоки та справу мирного 
об’єднання Китаю, вважає тайванське питання виключно 
внутрішньою справою КНР. 
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Китайська Сторона підтверджує повагу до незалежності 
України, її суверенітету та територіальної цілісності. 

Китайська Сторона високо оцінює рішення Української 
Сторони позбутися в односторонньому порядку ядерної 
зброї та вступ України в статусі без’ядерної держави до 
«Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», а також 
підтверджує, що згідно із Заявою Уряду КНР від 1994 року, 
принципова позиція Китаю щодо незастосування ядерної 
зброї або загрози її застосування проти неядерних держав 
та без’ядерних зон поширюється на Україну. Сторони 
готові до проведення консультацій щодо подальшого поси-
лення гарантій без’ядерної безпеки. 

3. З метою підвищення ефективності існуючих механіз-
мів двосторонньої співпраці, Сторони ухвалили рішення 
про створення Комісії зі співробітництва між Китайською 
Народною Республікою та Україною зі співголовами на 
рівні віце-прем’єр-міністрів двох країн, а також у її рамках – 
підкомісій з питань співробітництва в сфері економіки та 
торгівлі, науки і техніки, сільського господарства, космосу, 
культури, освіти. 

4. Сторони вважають, що між двома країнами існують 
широкі перспективи розширення співробітництва в тор-
говельно-економічній, інфраструктурній, інвестиційній, 
транспортній та інших сферах. Сторони використовува-
тимуть можливості двостороннього співробітництва, а 
також Світової організації торгівлі та інших багатосто-
ронніх інститутів для безперервного підвищення рівня 
взаємодії. 

Сторони відзначають появу позитивних тенденцій зрос-
тання в двосторонньому торговельно-економічному спів-
робітництві, яке подолало негативний вплив міжнародної 
фінансової кризи. Сторони повинні скористатися нинішнім 
сприятливим моментом для регулювання структури дво-
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сторонньої торгівлі та зміни моделі її зростання, докласти 
зусиль для збільшення обсягів торгівлі машино-технічною 
та високотехнологічною продукцією, упорядкувати торгів-
лю, побудувати сучасні логістичні та торговельні май-
данчики, активізувати обмін та співпрацю у сфері захисту 
прав інтелектуальної власності, прискорити реалізацію 
масштабних двосторонніх проектів з метою створення 
умов для здорового, стабільного та сталого розвитку 
китайсько-українського торговельно-економічного співро-
бітництва. 

Сторони підтвердили готовність сприяти розвитку ін-
вестиційного співробітництва між Україною і КНР. 

Сторони розширять співпрацю між Китайським комі-
тетом сприяння міжнародній торгівлі та Торгово-промис-
ловою палатою України, Українським союзом промис-
ловців і підприємців, проводитимуть спільні інвестиційні 
форуми, виставки та ярмарки. 

Сторони погодились розглянути можливість започатку-
вання постійно діючого механізму Українсько-китайського 
бізнес-форуму. 

5. Сторони і надалі розвиватимуть співпрацю в нафто-
газовій сфері та сфері ядерної енергетики, заохочувати-
муть до участі зацікавлені організації та підприємства двох 
країн до участі в проектах будівництва енергетичних 
об’єктів. 

6. Сторони надають великого значення співпраці в нау-
ково-технічній та інноваційній сферах, ретельно сплану-
ють ключові сфери та пріоритетні напрямки співробіт-
ництва, активізують спільні дослідження в базових та 
високотехнологічних галузях, активно стимулюватимуть 
промислове освоєння результатів наукових досліджень. 

7. Сторони вважають, що співробітництво в гуманітар-
ній сфері сприяє довірі та дружбі народів двох країн, 
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зміцнює соціальну основу двосторонніх відносин. Сторони 
вирішили і надалі розширювати співпрацю в сферах освіти, 
культури, спорту, туризму та молоді, зокрема, провести 
Дні культури та інші масштабні заходи. 

8. Сторони підтримуватимуть та заохочуватимуть полі-
тичні партії двох країн та громадські організації до роз-
ширення взаємних контактів. Сторони ухвалили рішення 
активізувати зв’язки та співпрацю між побратимськими 
містами двох держав, сприяти цілісному розвитку дво-
сторонніх відносин. 

9. Сторони вважають, що розвиток співробітництва між 
двома країнами в консульській сфері та сприяння міжлюд-
ським контактам має велике значення. Сторони вживати-
муть активних заходів для створення сприятливих умов 
для поїздок громадян двох країн, захищатимуть на тери-
торії своєї держави законні права та інтереси громадян 
іншої Сторони, а також спільно попереджатимуть та про-
тидіятимуть нелегальній міграції. 

10. Сторони спільно з міжнародним співтовариством 
докладатимуть активних зусиль для спільного реагування 
на глобальні виклики, дотримання та захисту норм між-
народного права, формування багатополярного світу та 
демократизації міжнародних відносин з метою створення 
більш гармонійного світу, в якому пануватимуть довго-
тривалий мир та спільне процвітання. 

11. Сторони вважають, що у світовій економіці наміча-
ються загальні тенденції до оздоровлення, проте основа 
відновлення не є міцною, його процес – нерівномірний, а 
значний негативний вплив світової фінансової кризи все 
ще відчувається. Сторони виступають за необхідність 
збереження всіма державами спадковості та стабільності 
макроекономічної політики, посилення координації макро-
економічної та фінансової політики, подальшого просу-
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вання реформи міжнародної фінансової системи, удоскона-
лення механізмів управління глобальною економікою, про-
тидії та недопущення протекціонізму в усіх формах, а 
також активного сприяння динамічному, сталому та зба-
лансованому зростанню світової економіки. 

12. Сторони вважають, що міжнародна безпекова ситу-
ація в цілому стає менш напруженою, однак все ще 
збільшуються фактори нестабільності та невизначеності, 
що міжнародні суперечки та регіональні конфлікти по-
винні вирішуватися у мирний спосіб, а не військовими 
методами. Сторони посилять координацію на двосторон-
ньому та багатосторонньому рівнях з метою попередження 
розповсюдження зброї масового знищення, спільно боро-
тимуться з міжнародним тероризмом, транскордонною 
організованою злочинною діяльністю, а також з іншими 
нетрадиційними загрозами безпеці, спільно захищатимуть 
мир і стабільність у світі. 

13. Сторони відзначають центральну роль Організації 
Об’єднаних Націй у підтримці миру в світі, безпеки та 
розвитку. Сторони підтверджують зобов’язання зміцню-
вати ООН для підвищення її авторитету та ефективності, 
вважають, що реформування ООН повинно максимально 
відповідати потребам усіх держав-членів, в тому числі, 
потребам та інтересам країн, що розвиваються. Держави-
члени ООН повинні провести відкриті, транспарентні, 
всебічні та демократичні консультації для досягнення 
консенсусу з широкого кола питань реформування ООН. 

14. Сторони приділяють значну увагу проблемі кліма-
тичних змін, визнають ключову роль «Рамкової конвенції 
ООН з питань змін клімату» та її «Кіотського протоколу», 
підтримують принцип «спільної, але диференційованої 
відповідальності», висловлюють готовність спільно з усіма 
сторонами докласти зусиль для просування переговорного 
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процесу щодо «Балійської дорожньої карти» з метою 
активізації міжнародного співробітництва в цій сфері, а 
також зробити активний внесок у спільні зусилля з реа-
гування на виклики, пов’язані з кліматичними змінами. 

Президент В.Ф.Янукович висловив вдячність Голові 
КНР Ху Цзіньтао та Уряду КНР за теплий і дружній 
прийом, а також запросив Голову Ху Цзіньтао здійснити 
державний візит в Україну в зручний для обох сторін час. 
Голова КНР Ху Цзіньтао із задоволенням прийняв це 
запрошення. 

 
Голова Китайської Президент України 
Народної Республіки    
ХуЦзіньтао    В.Ф. Янукович 
м. Пекін, «2» вересня 2010 року 
 
 
Протокол між Державною митною службою України  
та Генеральною адміністрацією митниць КНР щодо 

взаємної допомоги в перевірці достовірності 
задекларованої вартості товарів (2.09.2010)42 

 
Дата підписання: 02.09.2010 
Дата набрання чинності для України: 02.09.2010  
 
Державна митна служба України та Генеральна адмі-

ністрація митниць Китайської Народної Республіки (далі – 
Сторони),  

ґрунтуючись на положеннях Угоди між Урядом України 
та Урядом Китайської Народної Республіки про взаємо-

———————— 
42 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_076#Text  
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допомогу у митних справах (156_073), підписаної  
22 грудня 1997 року,  

з метою забезпечення ефективної перевірки достовір-
ності задекларованої вартості ввезених та вивезених това-
рів певної групи високого ризику, про які відомо, або 
стосовно яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони 
використовуються при вчиненні порушень митного зако-
нодавства  

домовилися про таке:  
Стаття 1  
Сторони домовилися про те, що одна Сторона на 

письмовий запит іншої Сторони, буде перевіряти відпо-
відність змісту нижчезазначених документів, зокрема, ін-
формації про митну вартість, наданих запитуючій Стороні 
при ввезенні окремих товарів про які відомо, або стосовно 
яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони викорис-
товуються при вчиненні порушень митного законодавства.  

1) контракт;  
2) інвойс;  
3) товаротранспортні документи;  
4) сертифікат походження (відповідно пред’явлений);  
5) митну декларацію.  
Стаття 2  
Для забезпечення належного виконання цього Про-

токолу Сторони надають повноваження своїм відповідним 
підрозділам, згідно з Угодою між Урядом України та 
Урядом Китайської Народної Республіки про взаємодо-
помогу у митних справах, підтримувати зв’язки в межах 
цього Протоколу.  

Стаття 3  
Сторони надають відповіді на запити запитуючої сто-

рони щодо перевірки відповідності змісту документів про-
тягом встановленого терміну і підтримують безпосередні 
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зв’язки між уповноваженими підрозділами з метою кра-
щого застосування Протоколу. 

Сторони здійснюють перевірку відповідності змісту до-
кументів за наявності відповідних повноважень та в межах 
своєї компетенції, згідно з національним законодавством 
та нормативними документами, за винятком деталей змісту 
документів. Запитувана Сторона повідомляє, якщо пере-
вірку неможливо здійснити.  

Сторони шляхом переговорів визначатимуть обсяги ви-
трат та робіт, необхідних для виконання цього Протоколу.  

Стаття 4  
Сторони використовують інформацію, отриману згідно 

зі статтею 1 цього Протоколу виключно для цілей, визна-
чених цим Протоколом. Будь-яка Сторона не використовує 
отриману інформацію з інших цілях, зокрема, в якості 
доказу у процесуальних діях, без наявності письмового 
дозволу Сторони, яка надала цю інформацію. Така інфор-
мація вважатиметься конфіденційною і матиме у Сторони, 
що її отримала, такий самий ступінь конфіденційності, 
який застосовується до подібної інформації згідно з її 
національним законодавством.  

Стаття 5  
Запитуюча Сторона перед тим, як надіслати запит 

запитуваній Стороні бере на себе такі зобов’язання:  
1) Згідно з дозволом запитуюча Сторона вживає необ-

хідних заходів для вивчення достовірності документів 
таких як контракт, інвойс, товаросупровідний документ, 
митна декларація, сертифікат походження товарів, дозвіль-
ний документ, страховка тощо;  

2) Аналізує попередні імпортні операції імпортера;  
3) На основі інформації, отриманої відповідно до аб-

заців першого і другого цієї статті, здійснює оцінку 
ризиків.  
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Стаття 6  
Запити, про які зазначається у статті 1 цього Протоколу, 

складаються з таких положень: 
1) Мета та особливі причини запиту;  
2) Детальне роз’яснення заходів згідно із зобов’язан-

нями, викладеними у статті 5 Протоколу;  
3) Суть запиту для здійснення перевірки та документи, 

зазначені у статті 1 цього Протоколу;  
4) Відповідна інформація, яка має відношення до справи 

та допоможе запитуваній Стороні знайти відповідну екс-
портну документацію щодо товарів, імпортованих запиту-
ючою Стороною, має містити ім’я експортера, дату екс-
порту, коносамент та ін.;  

5) Посилання на нормативно-правові акти, відповідно 
до яких певні товари відомі або відносно яких є об-
ґрунтовані підстави вважати, що вони використовуються 
при вчиненні порушень митного законодавства;  

6) Імена (назви) і адреси осіб, про які йдеться у запиті.  
Запити, які надсилаються відповідно до цього Прото-

колу, складаються письмово англійською мовою або офі-
ційною мовою держави запитуваної Сторони. Документи, 
які додаються до запиту та які необхідні для його розгляду, 
також мають бути викладені англійською мовою або 
офіційною мовою держави запитуваної Сторони.  

Стаття 7  
1. Якщо будь-яка допомога, про яку запитується згідно з 

цим Протоколом, може загрожувати суверенітету, безпеці, 
громадському порядку або будь-якому іншому суттєвому 
національному інтересу запитуваної Сторони, чи завдавати 
шкоди законним промисловим, комерційним чи професій-
ним інтересам, у наданні такої допомоги може бути від-
мовлено письмово цією Стороною чи надано відповідь у 
інший термін або за інших умов.  
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2. Надання допомоги може бути відстрочено запиту-
ваною Стороною на підставі того, що це перешкоджає 
провадженню дізнання, слідства та розгляду справи у суді.  

3. У разі, якщо запитуюча Сторона не могла б виконати 
такий запит запитуваної Сторони, вона повинна зазначити 
цей факт у своєму запиті. Виконання такого запиту здійс-
нюється згідно з рішенням запитуваної адміністрації.  

4. Запитувана Сторона може відмовитись від надання 
допомоги, коли зусилля, яких докладає запитувана Сто-
рона та результати, яких очікує запитуюча Сторона, є 
очевидно нерівнозначними.  

5. Якщо інформація не може бути надана запитуючою 
Стороною, запитувана Сторона вживатиме усіх необхідних 
заходів згідно зі своїми повноваженнями та компетенцією 
для отримання такої інформації. Якщо необхідно, запи-
тувана Сторона надаватиме інформацію інших компетент-
них органів влади запитуючій Стороні в межах свого 
національного законодавства. 

Стаття 8  
Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання. 

Термін дії Протоколу необмежений.  
За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть 

вноситись зміни.  
Кожна зі Сторін у будь-який час може інформувати 

іншу Сторону про своє рішення припинити дію цього 
Протоколу шляхом направлення письмового повідомлен-
ня. Дія цього Протоколу припиняється через шість місяців 
після дати отримання такого повідомлення. Запити, що 
отримані Сторонами до моменту припинення дії Прото-
колу, повинні бути виконані відповідно до його положень.  

Вчинено в м. Пекін 2 вересня 2010 року в двох при-
мірниках, кожний українською, китайською та англій-
ською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.  
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У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні поло-
жень цього Протоколу текст, викладений англійською 
мовою, матиме переважну силу. 

 
За Державну митну службу За Генеральну адміністрацію 
України митниць КНР 

 
 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Спеціального Адміністративного Району Гонконг КНР 
про взаємне скасування візових вимог (04.09.2010)43 

 
Дата підписання: 04.09.2010 
Дата набрання чинності для України: 03.11.2010  
 
Кабінет Міністрів України та Уряд Спеціального Адмі-

ністративного Району Гонконг Китайської Народної Рес-
публіки, будучи належним чином уповноваженим Цент-
ральним Народним Урядом Китайської Народної Респуб-
ліки на укладення цієї Угоди, (далі – Договірні Сторони),  

будучи натхненними бажанням зміцнити дружбу та 
співробітництво між Україною та Спеціальним Адмініст-
ративним Районом Гонконг Китайської Народної Рес-
публіки,  

бажаючи спростити режим поїздок для громадян Укра-
їни та постійних жителів Спеціального Адміністративного 
Району Гонконг Китайської Народної Республіки,  

домовилися про таке:  
Стаття 1  
Громадянам України, які мають дійсні проїзні доку-

менти, зазначені в додатку до цієї Угоди, дозволяється 

———————— 
43 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344_004#Text  
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в’їжджати на територію Спеціального Адміністративного 
Району Гонконг Китайської Народної Республіки, виїж-
джати з неї, прямувати нею транзитом або перебувати на 
ній без візи протягом строку, що не перевищує чотир-
надцяти (14) днів.  

Стаття 2  
Постійним жителям Спеціального Адміністративного 

Району Гонконг Китайської Народної Республіки, які ма-
ють дійсні проїзні документи, зазначені в додатку до цієї 
Угоди, дозволяється в’їжджати на територію України, 
виїжджати з неї, прямувати нею транзитом або перебувати 
на ній без візи протягом строку, що не перевищує чо-
тирнадцяти (14) днів.  

Стаття 3  
1. Громадяни України, які мають дійсні проїзні доку-

менти і які мають намір в’їхати на територію Спеціального 
Адміністративного Району Гонконг Китайської Народної 
Республіки на строк, що перевищує чотирнадцять (14) 
днів, або з метою працевлаштування, навчання чи прожи-
вання, зобов’язані отримати візу від дипломатичного пред-
ставництва або консульської установи Китайської Народ-
ної Республіки, Офісу Уряду Спеціального Адміністра-
тивного Району Гонконг Китайської Народної Республіки 
в м. Пекін чи безпосередньо від Департаменту з питань 
імміграції Уряду Спеціального Адміністративного Району 
Гонконг перед в’їздом на територію Спеціального Адмі-
ністративного Району Гонконг Китайської Народної Рес-
публіки. 

2.  Постійні жителі Спеціального Адміністративного 
Району Гонконг Китайської Народної Республіки, які ма-
ють дійсні проїзні документи і які мають намір в’їхати на 
територію України на строк, що перевищує чотирнадцять 
(14) днів, або з метою працевлаштування, навчання чи 
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проживання, зобов’язані отримати візу від дипломатич-
ного представництва або консульської установи України 
перед в’їздом на територію України.  

Стаття 4  
1. Громадяни України, які втратили свої проїзні доку-

менти або проїзні документи яких були пошкоджені під 
час їхнього перебування на території Спеціального Адмі-
ністративного Району Гонконг Китайської Народної Рес-
публіки, невідкладно повідомляють про це компетентним 
органам Спеціального Адміністративного Району Гонконг 
Китайської Народної Республіки та дипломатичному пред-
ставництву або консульській установі України в Китай-
ській Народній Республіці.  

2. Громадянам України, які втратили свої проїзні доку-
менти або проїзні документи яких були пошкоджені під 
час їхнього перебування на території Спеціального Адмі-
ністративного Району Гонконг Китайської Народної Рес-
публіки, дозволяється виїхати з території Спеціального 
Адміністративного Району Гонконг Китайської Народної 
Республіки і повернутися в Україну на підставі посвід-
чення особи на повернення в Україну, яким посвідчено 
особу та дозволено повернення в Україну, виданого дип-
ломатичним представництвом або консульською устано-
вою України в Китайській Народній Республіці. 

3.  Постійні жителі Спеціального Адміністративного 
Району Гонконг Китайської Народної Республіки, які 
втратили свої проїзні документи або проїзні документи 
яких були пошкоджені під час їхнього перебування на 
території України, невідкладно повідомляють про це ком-
петентним органам України та дипломатичному представ-
ництву або консульській установі Китайської Народної 
Республіки в Україні.  

4. Постійним жителям Спеціального Адміністративного 
Району Гонконг Китайської Народної Республіки, які втра-
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тили свої проїзні документи або проїзні документи яких 
були пошкоджені під час їхнього перебування на території 
України, дозволяється виїхати з території України і повер-
нутися до Спеціального Адміністративного Району Гон-
конг Китайської Народної Республіки на підставі тимча-
сових документів, якими посвідчено особу і дозволено 
повернення до Спеціального Адміністративного Району 
Гонконг Китайської Народної Республіки, виданих дипло-
матичним представництвом або консульською установою 
Китайської Народної Республіки в Україні.  

Стаття 5  
Договірні Сторони обміняються зразками своїх проїз-

них документів, а також відповідною інформацією сто-
совно використання цих проїзних документів принаймні за 
тридцять (30) днів до набрання чинності цією Угодою.  
У разі внесення будь-яких змін до згаданих вище проїзних 
документів Договірні Сторони інформують про це одна 
одну і забезпечують одна одну зразками нових проїзних 
документів принаймні за тридцять (30) днів до введення їх 
у дію. 

Стаття 6  
Ця Угода не звільняє пред’явників дійсних проїзних 

документів, згаданих у статтях 1 та 2, від обов’язку до-
тримуватися міграційних та всіх інших чинних норма-
тивно-правових актів іншої Договірної Сторони.  

Стаття 7  
Компетентні органи кожної Договірної Сторони зали-

шають за собою право відмовити у в’їзді або скоротити 
термін перебування на своїй території осіб, яких вона 
вважає небажаними, а також (або) з міркувань загрози для 
безпеки, здоров’я населення чи громадського порядку.  
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Стаття 8  
Будь-який спір, що виникає в результаті тлумачення, 

застосування або виконання цієї Угоди, розв’язується за 
взаємною згодою Договірних Сторін.  

Стаття 9  
Кожна Договірна Сторона може зупинити повністю або 

частково застосування цієї Угоди з міркувань безпеки, 
громадського порядку, здоров’я населення чи інших об-
ґрунтованих причин. Про зупинення письмово повідом-
ляється іншій Договірній Стороні не пізніше, ніж за сім-
десят дві (72) години до набрання ним чинності.  

Стаття 10  
1. Ця Угода набирає чинності на шістдесятий (60) день 

від дати її підписання.  
2. Ця Угода може бути змінена за письмовою згодою 

Договірних Сторін. Додаток до цієї Угоди є невід’ємною 
частиною Угоди, а внесення будь-яких правок до нього 
здійснюється з дотриманням положень цього пункту.  

3. Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна 
з Договірних Сторін може денонсувати цю Угоду шляхом 
надсилання письмового повідомлення іншій Договірній 
Стороні. Дія цієї Угоди припиняється після закінчення 
шістдесяти (60) днів від дати такого повідомлення.  

Учинено в Гонконгу 4 вересня 2010 року у двох при-
мірниках українською та англійською мовами, при цьому 
обидва тексти є автентичними. У разі розбіжностей у тлу-
маченні положень цієї Угоди переважну силу матиме текст 
англійською мовою.  

 
За Кабінет Міністрів                     За Уряд Спеціального 
України                                        Адміністративного Району 

Гонконг КНР   
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Додаток до Угоди  
між Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Спеціального 
Адміністративного Району 
Гонконг Китайської Народної 
Республіки про взаємне 
скасування візових вимог   

 
Проїзними документами громадян України є:  
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;  
- проїзний документ дитини;  
- дипломатичний паспорт України;  
- службовий паспорт України; та  
- посвідчення особи на повернення в Україну (тільки 

для повернення в Україну).  
Проїзними документами постійних жителів Спеціаль-

ного Адміністративного Району Гонконг Китайської На-
родної Республіки є:  

- паспорт Спеціального Адміністративного Району 
Гонконг Китайської Народної Республіки; та  

- тимчасові документи, зазначені в пункті 4 статті 4:  
- дозвіл на подорож (видане дипломатичним пред-

ставництвом або консульською установою Китайської 
Народної Республіки в Україні, якими дозволено повер-
нення до Спеціального Адміністративного Району Гонконг 
Китайської Народної Республіки); та  

- декларація, що підтверджує особу з метою в’їзду 
(видане дипломатичним представництвом або консуль-
ською установою Китайської Народної Республіки в 
Україні, якими дозволено повернення до Спеціального 
Адміністративного Району Гонконг Китайської Народної 
Республіки).  
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Угода між Урядом України та Урядом КНР  
про створення Комісії зі співробітництва між Урядом 

України та Урядом КНР (20.04.2011)44 

 
Дата підписання: 20.04.2011 
Дата набрання чинності для України: 20.04.2011  
 
Уряд України та Уряд Китайської Народної Республіки 

(далі – Сторони),  
з метою підвищення ефективності українсько-китай-

ської співпраці та забезпечення двосторонньої взаємодії у 
торговельно-економічній, науково-технічній, культурній, 
космічній, сільськогосподарській, освітянській та інших 
сферах,  

надаючи пріоритетного значення зміцненню та розши-
ренню двосторонньої співпраці на основі принципів рів-
ності і взаємної вигоди,  

виходячи з необхідності створення постійного меха-
нізму здійснення широкої співпраці між Сторонами у 
різних сферах,  

домовилися про таке:  
Стаття 1  
1. Сторони створюють Комісію зі співробітництва між 

Урядом України та Урядом Китайської Народної Рес-
публіки (далі – Комісія).  

2. Основними формами діяльності Комісії є засідання 
Комісії та Підкомісій. Засідання Комісії та Підкомісій про-
водяться по черзі в Україні та у Китайській Народній 
Республіці. Засідання Комісії проводиться раз на два роки, 
Підкомісій – залежно від фактичного стану співпраці у 
галузі – раз на два роки або раз на рік. У разі необхідності 

———————— 
44 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_079#Text  
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співголови Комісії кожної зі Сторін можуть скликати 
позачергові засідання. Порядок денний кожного засідання 
погоджується і затверджується Секретаріатами Сторін за 
два місяці до його проведення.  

Стаття 2  
Комісія є координаційним органом сприяння двосто-

ронній співпраці. Основними функціями Комісії є:  
(1) аналіз стану українсько-китайської співпраці, визна-

чення її пріоритетних напрямків і форм;  
(2) розробка пропозицій щодо реалізації заходів, перед-

бачених угодами та іншими юридичними документами, 
підписаних між двома державами, а також рішень Комісії;  

(3) координація проектів двосторонньої співпраці в тор-
говельно-економічній, науково-технічній, культурній, кос-
мічній, сільськогосподарській та освітянській сферах, а 
також роботи з підготовки двосторонніх міжурядових 
угод;  

(4) надання, в рамках чинного законодавства України  
і Китайської Народної Республіки, сприяння юридичним 
особам двох держав у здійсненні взаємодії в торговельно-
економічній, енергетичній, вуглевидобувній, науково-тех-
нічній, космічній, сільськогосподарській, освітянській і 
культурній сферах.  

Стаття 3  
1. Комісія складається зі співголів (на рівні віце-пре-

м’єр-міністрів), заступників співголів (може запроваджу-
ватися кожною зі Сторін, виходячи з обставин), керівників 
Секретаріатів (куруючих заступників міністрів закордон-
них справ або іншого профільного міністерства), співголів 
Підкомісій (на рівні заступників міністрів) та представ-
ників інших міністерств та відомств від кожної зі Сторін. 
Сторони, згідно з національним законодавством своїх дер-
жав, призначають вищезгаданих членів Комісій, формують 
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персональний склад національних частин Підкомісій, а 
також своєчасно інформують одна одну про склад та зміни 
у складі Комісії і Підкомісій.  

2. На засіданнях Комісії та Підкомісій головує співго-
лова Сторони держави, у якій проводиться засідання. 
Сторони на паритетній основі відряджають відповідні де-
легації для участі в засіданнях. 

3. Результати кожного засідання і рішення Комісії та 
Підкомісій затверджуються у формі Протоколів, вико-
нання положень яких покладається на Підкомісії.  

Стаття 4  
1. У рамках Комісії Сторони створюють такі Підкомісії:  
(1) з питань торговельно-економічного співробітництва:  
Відповідальні органи:  
від Української Сторони: Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі;  
від Китайської Сторони: Міністерство комерції;  
(2) з питань науково-технічного співробітництва:  
Відповідальні органи:  
від Української Сторони: Державне агентство з питань 

науки, інновацій та інформації;  
від Китайської Сторони: Міністерство науки і техніки;  
(3) з питань співробітництва в галузі культури:  
Відповідальні органи:  
від Української Сторони: Міністерство культури;  
від Китайської Сторони: Міністерство культури;  
(4) з питань співробітництва в космічній галузі:  
Відповідальні органи:  
від Української Сторони: Державне космічне агентство;  
від Китайської Сторони: Національна космічна адмі-

ністрація;  
(5) з питань співробітництва в галузі сільського гос-

подарства:  
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Відповідальні органи:  
від Української Сторони: Міністерство аграрної полі-

тики та продовольства;  
від Китайської Сторони: Міністерство сільського госпо-

дарства;  
(6) з питань співробітництва в галузі освіти:  
Відповідальні органи:  
від Української Сторони: Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту;  
від Китайської Сторони: Міністерство освіти.  
2. З дати набрання чинності цією Угодою припиняється 

діяльність наступних двосторонніх механізмів співпраці:  
(1) Міжурядової українсько-китайської комісії з питань 

торговельно-економічного співробітництва;  
(2) Спільної українсько-китайської комісії з науково-

технічного співробітництва;  
(3) Спільної українсько-китайської комісії з питань спів-

робітництва в галузі культури;  
(4) Українсько-китайської Підкомісії у сфері дослід-

ження і використання космічного простору в мирних 
цілях;  

(5) Українсько-китайської робочої групи зі співробіт-
ництва в галузі сільського господарства.  

3. За письмовою згодою Сторін, у рамках Комісії мо-
жуть створюватися або скасовуватися постійні та тимча-
сові робочі органи, у тому числі окремі Підкомісії.  

Стаття 5  
1. Секретаріати Комісії розміщуються у координуючому 

департаменті Міністерства закордонних справ або іншого 
профільного міністерства України і координуючому депар-
таменті Міністерства закордонних справ або іншого про-
фільного міністерства Китайської Народної Республіки та 
відповідають за підготовку засідань Комісії, координацію 
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роботи відповідних Підкомісій, міністерств і відомств у 
процесі виконання рішень Комісії.  

2. У разі необхідності, за взаємною згодою Сторін, мо-
жуть проводитися зустрічі керівників Секретаріатів націо-
нальних частин Комісії.  

Стаття 6  
Витрати, пов’язані з фінансуванням перельоту учасни-

ків засідань в державу, де проводиться засідання, та у 
зворотному напрямку, проживання і харчування, поклада-
ються на Сторону, яка направляє своїх представників.  

Сторона, на території держави якої проводиться засі-
дання, несе витрати, пов’язані з організацією та прове-
денням засідання Комісії, транспортним обслуговуванням 
та іншими протокольними заходами.  

Стаття 7  
Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити 

зміни або доповнення до цієї Угоди у формі окремих про-
токолів, які є невід’ємною частиною цієї Угоди.  

Стаття 8  
Спори між Сторонами щодо тлумачення й застосування 

положень цієї Угоди вирішуються шляхом двосторонніх 
консультацій та переговорів.  

Стаття 9  
Ця Угода не зачіпає прав і обов’язків Сторін, що ви-

пливають з міжнародних договорів, які підписані Сторо-
нами або у яких Сторони беруть участь.  

Стаття 10  
З дати набрання чинності цією Угодою припиняють дію 

наступні двосторонні угоди:  
(1) Угода між Урядом України і Урядом Китайської 

Народної Республіки про створення Міжурядової україн-
сько-китайської комісії з питань торговельно-економічного 
співробітництва (156_015) від 31 жовтня 1992 року;  
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(2) Угода між Міністерством культури і мистецтв 
України та Міністерством культури Китайської Народної 
Республіки про створення Спільної українсько-китайської 
комісії з питань співробітництва в галузі культури 
(156_059) від 24 травня 2004 року.  

Стаття 11  
Ця Угода набирає чинності з дати її підписання та діє 

протягом п’яти років. Її дія буде автоматично продовжена 
на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не 
повідомить іншу Сторону в письмовій формі диплома-
тичними каналами про свій намір припинити її дію. Таке 
повідомлення має бути надіслане не пізніше, ніж за шість 
місяців до закінчення відповідного періоду.  

Вчинено у м. Київ, 20 квітня 2011 року, у двох при-
мірниках, кожний українською, китайською та російською 
мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.  

 
За Уряд України                                    За Уряд КНР  
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Протокол між Міністерством економічного розвитку  
і торгівлі України та Міністерством комерції КНР про 
внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння 

між Міністерством економіки України  
та Міністерством комерції КНР у сфері розвитку 

торговельно-економічного співробітництва 
(20.04.2011)45 

 

Дата підписання: 20.04.2011 
Дата набрання чинності для України: 20.04.2011  
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
як правонаступник Міністерства економіки України та 
Міністерство комерції Китайської Народної Республіки 
(далі – «Сторони»),  

керуючись бажанням посилити економічне співробіт-
ництво для взаємної вигоди обох держав,  

маючи намір створити і підтримувати сприятливі умови 
для торговельно-економічного співробітництва між Укра-
їною та Китайською Народною Республікою,  

беручи до уваги домовленості, що випливають з поло-
жень Меморандуму про взаєморозуміння між Міністер-
ством економіки України та Міністерством комерції Ки-
тайської Народної Республіки у сфері розвитку торго-
вельно-економічного співробітництва (156_072) (далі – 
«Меморандум»), про створення системи моніторингу дво-
сторонньої торгівлі товарами з подальшим аналізом отри-
маних матеріалів для визначення позицій товарообігу, 
щодо яких можуть бути застосовані антидемпінгові, ком-
пенсаційні та спеціальні заходи,  

прагнучи впорядкування моніторингу двосторонньої тор-
гівлі, процедур узгодження та вироблення критеріїв для 
цієї мети,  
———————— 

45 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_081#Text  
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домовилися внести зміни до Меморандуму (156_072).  
Стаття 1 
Статтю 2 Меморандуму (156_072) «Механізм співробіт-

ництва» доповнити пунктом 2-1 такого змісту: 
«2-1. Моніторинг двосторонньої торгівлі товарами з 

подальшим аналізом отриманих матеріалів для визначення 
позицій товарообігу, щодо яких можуть бути застосовані 
антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи, Сто-
рони здійснюють відповідно до Порядку взаємодії Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі України та Мі-
ністерства комерції Китайської Народної Республіки з пи-
тань проведення моніторингу двосторонньої торгівлі та 
обміну інформацією».  

Стаття 2 
Цей Протокол є невід’ємною частиною Меморандуму 

(156_072), підписаного 26 жовтня 2009 року в м. Києві.  
Додаток «Порядок взаємодії Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України та Міністерства комерції Ки-
тайської Народної Республіки з питань проведення моніто-
рингу двосторонньої торгівлі та обміну інформацією» є 
невід’ємною частиною цього Протоколу.  

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання 
та залишатиметься чинним на весь час дії Меморандуму 
(156_072). 

Вчинено в м. Київ 20 квітня 2011 року у двох автен-
тичних примірниках, кожен українською, китайською та 
англійською мовами. У разі будь-яких розбіжностей щодо 
тлумачення Протоколу переважну силу матиме текст анг-
лійською мовою.  

 
За Міністерство                               За Міністерство комерції  
економічного розвитку                   Китайської Народної  
і торгівлі України                            Республіки   
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Додаток  
до Протоколу між Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України  
та Міністерством комерції КНР про внесення 
змін до Меморандуму про взаєморозуміння 

між Міністерством економіки України  
та Міністерством комерції КНР у сфері 

розвитку торговельно-економічного 
співробітництва (156_072) 

 
Порядок взаємодії Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України та Міністерства комерції КНР з 
питань проведення моніторингу двосторонньої торгівлі 

та обміну інформацією 
 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

та Міністерство комерції Китайської Народної Республіки 
(далі – Сторони),  

КЕРУЮЧИСЬ Меморандумом про взаєморозуміння між 
Міністерством економіки України та Міністерством комер-
ції Китайської Народної Республіки у сфері розвитку тор-
говельно-економічного співробітництва ( 156_072 ),  

ВИЗНАЮЧИ важливість питань впорядкування моніто-
рингу двосторонньої торгівлі товарами, а також визна-
чення критеріїв моніторингу двосторонньої торгівлі това-
рами з подальшим аналізом отриманих матеріалів для 
визначення позицій товарообігу, щодо яких можуть бути 
застосовані антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні 
заходи,  

УСВІДОМЛЮЮЧИ, що регулярний аналіз потоку това-
рів, щодо яких можуть бути застосовані антидемпінгові, 
компенсаційні і спеціальні заходи, та обмін результатами 
аналізу в межах компетенції відповідно до положень 
міжнародного права та національного законодавства дер-
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жав Сторін сприятиме запровадженню механізму швид-
кого реагування Урядів обох держав у разі різких та 
непередбачуваних змін у торгівлі товарами між Україною 
та Китайською Народною Республікою, розширенню парт-
нерських відносин та ефективного торговельно-економіч-
ного співробітництва, вільній і добросовісній торгівлі шля-
хом об’єктивного та неупередженого використання інстру-
ментів торговельного захисту відповідно до законодавства 
України та Китайської Народної Республіки, підвищенню 
прозорості та ефективності роботи у зазначеній сфері,  

ДОМОВИЛИСЬ про нижченаведене:  
Стаття 1  
1. Сторони з метою спільної взаємодії при здійсненні 

моніторингу двосторонньої торгівлі з подальшим аналізом 
отриманих матеріалів для визначення позицій товарів, 
щодо яких можуть бути застосовані антидемпінгові, ком-
пенсаційні та спеціальні заходи, здійснюватимуть аналіз 
імпорту товарів відповідно до переліку товарних категорій, 
визначених у пункті 3 цієї статті.  

2. Аналіз моніторингу обсягів імпорту товарів здійсню-
ється згідно з Українською класифікацією товарів зов-
нішньоекономічної діяльності (2371а-14, 2371б-14, 2371в-
14, 2371г-14) (Гармонізована система опису та кодування 
товарів) на рівні товарних категорій (вісім знаків). 

3. Перелік товарних категорій формується за такими 
критеріями:  

1) вартість обсягів імпорту за піврічний період стано-
вить 1 млн. доларів США і більше;  

2) зростання обсягів імпорту у піврічному періоді стано-
вить понад 20% порівняно з аналогічним періодом попе-
реднього року;  

3) зменшення ціни імпорту у піврічному періоді є біль-
шим ніж на 15% порівняно з аналогічним періодом попе-
реднього року.  
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Стаття 2  
Інформація за результатами моніторингу обсягів ім-

порту повинна містити:  
1) код товарної категорії (вісім знаків) згідно з Гар-

монізованою системою опису та кодування товарів (2371а-
14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );  

2) обсяги імпорту в кількісному та вартісному вира-
женні за піврічний період порівняно з аналогічним періо-
дом попереднього року;  

3) динаміку імпорту з темпами приросту у піврічному 
періоді порівняно з аналогічним періодом попереднього року;  

4) кожна категорія товарів повинна мати опис на анг-
лійській мові.  

Стаття 3  
1. Обмін інформацією здійснюється за умови, якщо Сто-

рона, яка виявила товарні категорії, що викликають стур-
бованість, надсилає до кінця четвертого місяця, наступного 
за закінченням півріччя, результати моніторингу іншій 
Стороні та ініціює проведення двосторонніх консультацій.  

2. Сторони здійснюють обмін інформацією двічі на рік.  
3. Дата і спосіб обміну інформацією визначаються за 

взаємною згодою Сторін.  
4. Сторони інформують одна одну про причини затрим-

ки надання такої інформації.  
Стаття 4  
У ході консультацій Сторона, що ініціювала проведення 

консультацій, надає іншій Стороні такі відомості:  
1) структуру товарних категорій;  
2) перелік товарних категорій;  
3) інформацію про зміни у ході торгівлі щодо окремих 

товарних категорій;  
4) інформацію про наявність впливу істотних змін у 

ході торгівлі товарними позиціями на діяльність націо-
нальних виробників.  
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Спільна заява КНР та України щодо встановлення та 
розвитку стратегічного партнерства (20.06.2011)46 

(неофіційний переклад) 
 
На запрошення Президента України Віктора Януковича 

Голова Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао від-
відав Україну з державним візитом з 18 по 20 червня 2011 
року. 

У відвертій та дружній атмосфері глави двох держав 
провели поглиблений обмін думками щодо двосторонніх 
відносин та міжнародних та регіональних питань, що ви-
кликають спільне занепокоєння, та досягли широкого 
консенсусу. 

Глави двох держав всебічно проаналізували розвиток 
двосторонніх відносин за останні 19 років після встанов-
лення дипломатичних відносин між Китаєм та Україною та 
із задоволенням зазначили, що політична взаємна довіра 
між двома сторонами постійно поглиблюється, а також 
розширялася співпраця в галузях економіки та торгівлі, 
науки та техніки, сільського господарства, аерокосмічної 
та гуманітарної наук. Вони добре співпрацювали в рамках 
ООН та інших багатосторонніх структур. 

Глави двох держав погодилися, що відносини між двома 
країнами вступили в новий етап всебічного розвитку. 
Беручи до уваги взаємну готовність обох сторін покращити 
рівень двосторонніх відносин та глибокі зміни в регіо-
нальній та міжнародній ситуації, дві країни вирішили вста-
новити та розвивати стратегічне партнерство. 

———————— 
46 Сайт Посольства КНР в Україні. Режим доступу: http://ua. 

chineseembassy.org/chn/zwgx/t832271.htm  
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Щоб визначити зміст та основні принципи цього стра-
тегічного партнерства, Китайська Народна Республіка та 
Україна (далі – сторони) заявляють наступне: 

1. Обидві сторони готові поважати національний суве-
ренітет та територіальну цілісність одна одної, не вико-
ристовувати силу та загрози застосування сили, підтвер-
джують невтручання у внутрішні справи одна одної, рів-
ність та взаємну вигоду, мирне співіснування відповідно 
до цілей та принципів Статуту ООН та визнаних норм 
міжнародного права. Сторони підтверджують свою при-
хильність Спільному комюніке про встановлення дипло-
матичних відносин між Китайською Народною Республі-
кою та Україною, підписаному 4 січня 1992 р., Спільному 
комюніке між Китайською Народною Республікою та 
Україною, підписаному 31 жовтня 1992 р., Спільній дек-
ларації між Китайською Народною Республікою та Укра-
їною, підписаній 6 вересня 1994 року, Спільній декларації 
між Китайською Народною Республікою та Україною про 
розвиток та поглиблення відносин дружби і співробіт-
ництва, підписаній 4 грудня 1995 р., Спільній декларації 
між Китайською Народною Республікою та Україною про 
зміцнення відносин дружби і співробітництва в ХХІ сто-
літті, підписаній 21 липня 2001 р., Спільній декларації між 
Китайською Народною Республікою та Україною, підпи-
саній 18 листопада 2002 р., Спільній заяві України та КНР 
щодо всебічного підвищення українсько-китайських від-
носин дружби та співробітництва, підписаній 2 вересня 
2010 р. та іншим двостороннім документам, які встановили 
основні принципи двосторонніх відносин та розвитку дов-
гострокового та всебічного стратегічного партнерства, 
дружнього співробітництва та взаємодовіри між двома 
країнами. Обидві сторони продовжуватимуть зміцнювати 
політичну взаємодовіру, посилювати співпрацю в пер-



Частина 2 

 

342 

спективних сферах, шукати нові можливості для зміцнення 
взаємовигідних обмінів та розширення культурних обмі-
нів. Це сприятиме спільному розвитку та процвітанню 
двох країн та відповідатиме спільним інтересам двох 
народів. 

2. Обидві сторони підтвердили, що поважають вибір 
одна одної щодо політичного, економічного, соціального 
та культурного шляху розвитку для забезпечення довго-
строкового та стабільного розвитку двосторонніх відносин. 

3. Обидві сторони зазначили, що вони не будуть засто-
совувати силу або загрожувати застосуванням сили у своїх 
взаєминах, а також не прийматимуть одна проти одної 
економічних чи інших засобів тиску. Їх розбіжності будуть 
вирішені мирним шляхом відповідно до Статуту ООН та 
інших визнаних принципів та норм міжнародного права. 

Китай високо схвалює односторонню відмову України 
від ядерної зброї та її приєднання як неядерної країни до 
«Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», підпи-
саного 1 липня 1968 р. Він підтверджує, що відповідно до 
заяви китайського уряду щодо надання Україні гарантій 
безпеки у грудні 1994 р. Китай зобов’язується беззасте-
режно не застосовувати та не погрожувати застосуванням 
ядерної зброї проти України як держави, що не володіє 
ядерною зброєю. 

4. Обидві сторони заявили, що будуть твердо підтри-
мувати одна одну в питаннях національного суверенітету, 
єдності та територіальної цілісності, що є важливою скла-
довою китайсько-українського стратегічного партнерства. 

Україна повторила, що вона твердо підтримує прин-
ципову позицію Китаю щодо тайванського питання. 
Україна визнає, що у світі є лише один Китай, уряд 
Китайської Народної Республіки є єдиним законним уря-
дом, що представляє весь Китай, а Тайвань є невід’ємною 
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частиною Китаю. Україна підтверджує свою тверду при-
хильність політиці єдиного Китаю, свою протидію у будь-
якій формі «незалежності Тайваню» та свою опозицію до 
членства Тайваню у міжнародних організаціях, обмежених 
суверенними державами, і не встановлюватиме офіційних 
відносин з Тайванем. Україна підтримує мирний розвиток 
взаємовідносин та мирне возз’єднання Китаю і вважає, що 
питання Тайваню – це виключно внутрішні справи Китаю. 

Китай підтверджує свою повагу до незалежності, суве-
ренітету та територіальної цілісності України. 

5. Обидві сторони зазначили, що коли ситуація загрожує 
суверенітету, єдності чи територіальній цілісності однієї зі 
сторін, обидві сторони терміново проведуть консультації, 
щоб належним чином реагувати на ситуацію. 

6. Обидві сторони будуть використовувати та вдоско-
налювати механізми регулярних зустрічей на вищому, 
високому та інших рівнях для обміну думками та узгод-
ження позицій щодо нагальних питань двосторонніх від-
носин та основних міжнародних питань, що викликають 
спільне занепокоєння, для укріплення політичного фунда-
менту двосторонніх відносин. 

7. Обидві сторони зазначили, що жодна зі сторін не 
може дозволяти та підтримувати створення на своїй тери-
торії екстремістських організацій та груп, які завдають 
шкоди суверенітету, безпеці та територіальній цілісності 
іншої сторони, та їх діяльності, а також не дозволяють 
третій країні використовувати свою територію, щоб зав-
дати шкоди суверенітету, безпеці та території іншої сто-
рони. 

8. Обидві сторони будуть розширювати співпрацю в 
Організації Об’єднаних Націй, її Раді Безпеки та її спе-
ціалізованих установах та вживатимуть заходів для поси-
лення центральної ролі Організації Об’єднаних Націй як 
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найбільш універсальної, представницької та авторитетної 
міжурядової міжнародної організації у міжнародних спра-
вах. 

9. Обидві сторони виступають проти дій, які можуть 
загрожувати світовому та регіональному миру, стабіль-
ності та безпеці. Обидві сторони зміцнюватимуть спів-
працю на двосторонньому та багатосторонньому рівнях 
відповідно до національного законодавства та відповідних 
міжнародних зобов’язань щодо боротьби з тероризмом, 
сепаратизмом та екстремізмом, запобігання розповсюд-
женню зброї масового знищення та засобів її доставки та 
боротьби з транснаціональною організованою злочин-
ністю, торгівлею людьми, незаконним обігом наркотиків 
та зброї, нелегальною імміграцією та іншими злочинами. 

10. Обидві сторони продовжуватимуть неухильно вико-
нувати підписані раніше двосторонні документи та ще 
більше насичувати їх новим змістом. На цій основі обидві 
сторони сформулюють базовий програмний документ, 
який визначить основні принципи китайсько-українського 
стратегічного партнерства. 

11. Обидві сторони погодилися, що Комісія китайсько-
української співробітництва є основним координаційним 
механізмом китайсько-української співпраці у різних сфе-
рах, а також є ефективним механізмом реалізації відпо-
відних домовленостей, досягнутих та підписаних двома 
сторонами. Обидві сторони високо оцінили результати 
установчого засідання Комісії, яке відбулося в Києві  
20 квітня 2011 р., та висловили готовність продовжувати 
наполегливо працювати, щоб забезпечити безперебійну 
роботи Комісії. 

12. Обидві сторони домовились, що співробітництво в 
галузях економіки та торгівлі, інвестицій, науки і техніки, 
аерокосмічній, авіаційній, сільськогосподарській та інфра-
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структурній сферах є важливим напрямом розвитку дво-
сторонніх відносин. Обидві сторони будуть активно спри-
яти обміну та співробітництву у сферах культури, освіти, 
охорони здоров’я, туризму та спорту. Обидві сторони ство-
рять усі сприятливі умови для подальшого поглиблення 
вищезазначеної співпраці. Обидві сторони захищатимуть 
права інтелектуальної власності відповідно до національ-
ного законодавства та міжнародних договорів, до яких 
вони приєдналися. 

Обидві сторони будуть співпрацювати у міжнародних 
фінансових установах, економічних організаціях та на 
форумах. 

13. Обидві сторони домовились, що реалізація масштаб-
них проектів співробітництва знаменує новий етап прак-
тичної співпраці. Китайська сторона готова співпрацювати 
з українською стороною в рамках Угоди про зміцнення 
співробітництва в галузі будівництва інфраструктури між 
Урядами двох країн відповідно до принципів рівності, 
взаємної вигоди та комерційної діяльності та активно 
сприяти розвитку підприємств обох сторін у серії інфра-
структурних проектів будівництва та інших великих про-
ектах у Київській області. Обидві сторони готові активно 
підтримувати взаємні інвестиції між бізнесом двох країн та 
створювати сприятливі умови для інвесторів з Китаю й 
України у своїх країнах для залучення спільних інвестицій. 

14. Обидві сторони зазначили, що кожна сторона вжи-
ватиме дієвих заходів відповідно до міжнародного права, 
двосторонніх договорів та відповідного законодавства для 
захисту законних прав та інтересів юридичних осіб та 
фізичних осіб іншої сторони на своїй території та надава-
тиме одна одній необхідну цивільну та кримінальну судову 
допомогу. Відповідні органи кожної сторони досліджува-
тимуть та вирішуватимуть проблеми та суперечки, що 
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можуть виникнути у результаті співпраці та підприєм-
ницької діяльності юридичних осіб та фізичних осіб іншої 
сторони на території країни відповідно до міжнародного та 
внутрішнього законодавства. 

15. Обидві сторони будуть активно сприяти обміну та 
співпраці між законодавчими та адміністративними орга-
нами двох країн, підтримувати політичні партії, регіони та 
неурядові організації двох країн у посиленні обмінів та 
вживатимуть ефективних заходів для сприяння громад-
ськими обмінами між двома країнами. 

Обидві сторони домовились спільно сформулювати 
план заходів щодо відзначення 20 -ї річниці встановлення 
дипломатичних відносин між Китаєм та Україною у 2012 
році. 

16. Стратегічне партнерство Китаю та України не наці-
лене на жодну третю країну. 

17. Обидві сторони будуть активно сприяти підписанню 
угод про співробітництво у конкретних сферах, що ста-
новлять взаємний інтерес. 

Голова Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао 
запросив Президента України Віктора Януковича відвідати 
Китай знову у зручний час. Президент України висловив 
вдячність і з радістю прийняв запрошення. 

 
Голова КНР    Президент України 
Ху Цзіньтао    Віктор Янукович 
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Протокол між Міністерством економічного розвитку  
і торгівлі України та Міністерством комерції КНР  
про періодичний обмін орієнтовними переліками 

експортно-імпортних товарів двосторонньої торгівлі 
(20.06.2011)47 

 
Дата підписання: 20.06.2011 
Дата набрання чинності для України: 20.06.2011  
 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

та Міністерство комерції Китайської Народної Республіки 
(надалі «Сторони»), на підставі спільного прагнення до 
подальшого розвитку довгострокових і стабільних торго-
вих відносин між двома державами, беручи до уваги ого-
лошення двома державами про встановлення і розвиток 
відносин стратегічного партнерства, враховуючи очевидну 
взаємодоповнюваність економік України та Китаю, вихо-
дячи з позитивного бажання і актуального прагнення 
суб’єктів господарювання двох держав до розширення тор-
говельно-економічного співробітництва, з урахуванням 
необхідності подальшого зміцнення взаємодії, виявлення 
можливості торговельного співробітництва, безперервного 
збагачення і вдосконалення структури двосторонньої тор-
гівлі, та сприяння збалансованому розвитку українсько-
китайської торгівлі для створення міцного матеріального 
фундаменту розвитку відносин між двома державами, до-
мовилися про наступне:  

Стаття 1  
Сторони, ґрунтуючись на засадах рівноправності і вза-

ємної вигоди, виходячи з принципів ринкової економіки, 

———————— 
47 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_083  
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готові вжити активних заходів по просуванню торго-
вельної співпраці між двома державами.  

В якості конкретного заходу, Сторони домовилися про 
обмін орієнтовними переліками експортно-імпортних това-
рів (далі «Перелік») один раз на кожні 3 роки.  

Стаття 2  
Перелік, що носить рекомендаційний характер для су-

б’єктів господарювання України і Китаю, не є обов’язко-
вим і не визначає обсяг та суму товарів при імпорті та 
експорті, а також їх термін реалізації при проведенні 
торговельних операцій.  

Двостороння торгівля включає, але не обмежує дані 
товари в Переліку.  

Стаття 3  
У перелік включені переважні експортні товари двох 

держав і товари, які одна держава бажає імпортувати з 
іншої.  

Перелік є відкритим, Сторони за підсумками консуль-
тацій можуть вносити до нього зміни і доповнення у 
письмовому вигляді відповідно до реальної ситуації.  

Стаття 4  
Сторони домовились стосовно погодження змісту Пере-

ліку та обміну думками про реалізацію торгівлі товарами, 
наведеними в Переліку, в рамках Українсько-Китайської 
Підкомісії з питань торговельно-економічного співробіт-
ництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та 
Урядом Китайської Народної Республіки.  

У період між засіданнями Підкомісії Сторони підтри-
мують контакти на робочому рівні.  

Стаття 5  
Сторони будуть створювати сприятливі умови для роз-

ширення зв’язків ділових кіл двох держав у відповідності 
до змісту Переліку. У зв’язку з цим, галузевим асоціаціям 
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та органам, що здійснюють стимулювання торгівлі двох 
держав, сторони рекомендують зміцнювати взаємодію, 
безперервно виявляти можливості двосторонньої торгівлі, 
розширювати масштаб торгівлі, підвищувати рівень торго-
вельного співробітництва шляхом проведення форумів з 
бізнесу і інвестицій, прийняття участі в торгових, інвес-
тиційних та профільних виставках і ділових зустрічах, що 
проводитимуться в наших державах.  

Стаття 6  
Цей Протокол не зачіпає прав і зобов’язань кожної  

із Сторін, що випливають з міжнародних договорів, 
учасниками яких є Україна або Китайська Народна 
Республіка, а також з їх членства в міжнародних 
організаціях.  

Стаття 7  
Сторони при виникненні спорів щодо тлумачення або 

застосування цього Протоколу вирішують їх шляхом кон-
сультацій та переговорів.  

Стаття 8  
Цей Протокол набирає чинності з дати підписання і діє 

5 років. Дія цього Протоколу автоматично продовжується 
на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін за 
шість місяців до закінчення терміну його дії не повідомить 
у письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити 
дію цього Протоколу. 

Будь-яка із Сторін, що має намір припинити дію цього 
Протоколу, повинна письмово повідомити про це іншу 
Сторону. Цей Протокол припиняє дію через 6 місяців з 
моменту отримання однією із Сторін письмового повідом-
лення.  

Вчинено 20 червня 2011 у м. Києві в двох примірниках, 
кожний українською, китайською та російською мовами, 
причому всі тексти мають однакову силу. У разі розбіж-
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ностей у тлумаченні положень Протоколу, текст росій-
ською мовою має переважну силу.  

 
За Міністерство                                     За Міністерство  
економічного розвитку                         комерції Китайської  
і торгівлі України                                  Народної Республіки  

 
 

Меморандум про взаєморозуміння в енергетичній сфері 
між Міністерством енергетики та вугільної 

промисловості України та Державним Управлінням  
з енергетики КНР (20.06.2011)48 

 
Дата підписання: 20.06.2011 
Дата набрання чинності для України: 20.06.2011  
 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості 

України та Державне Управління з енергетики Китайської 
Народної Республіки (далі – «Сторони»),  

сприяючи розвитку співробітництва між Україною та 
Китайською Народною Республікою в енергетичній сфері, 
ґрунтуючись на принципах рівності та взаємної вигоди;  

визначаючи важливість стабільного розвитку двосто-
роннього співробітництва;  

враховуючи важливість енергетичного сектору для еко-
номічного та соціального розвитку країн;  

беручи до уваги світові тенденції кооперації в процесі 
реалізації міжнародних проектів в енергетичній галузі;  

домовилися про таке:  
 
 

———————— 
48 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_084#Text  
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Стаття 1  
Метою цього Меморандуму є встановлення основ для 

співробітництва Сторін в енергетичній сфері з урахуван-
ням національних інтересів України та КНР.  

Стаття 2  
Співробітництво включатиме такі напрями:  
- спільна участь у реалізації проектів в нафтогазовій 

сфері;  
- періодичний обмін інформацією щодо енергетичних 

об’єктів, які передбачаються для будівництва та модер-
нізації і реконструкції на території країн на тендерній або 
іншій основі; 

- у сфері мирного використання ядерної енергії, від-
повідно до угоди щодо мирного використання ядерної 
енергії, що буде укладена між Україною і КНР.  

Стаття 3  
Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься в 

таких формах:  
- для реалізації положень Меморандуму, зазначених у 

Статті 2 цього Меморандуму, Сторони домовились ство-
рити спільну Робочу групу з питань енергетики, яка 
складається з представників відповідних міністерств та 
організацій держав Сторін та проводить засідання щорічно 
перед засіданням Міжурядової Українсько-Китайської ко-
місії з питань торгівельно-економічного співробітництва 
почергово у Києві та Пекіні, якщо Сторони не домовляться 
про інше;  

- Сторони сприятимуть участі господарюючих суб’єк-
тів у національних міжнародних і спеціалізованих вистав-
ках, ярмарках та ін. заходах у сфері енергетики, що про-
водитимуться в Україні та КНР;  

- Сторони сприятимуть підвищенню кваліфікації кад-
рів шляхом участі у семінарах, конференціях, засіданнях 
круглих столів та ін., що проходитимуть в Україні та КНР;  
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- або у інших формах, визначених за взаємною згодою 
Сторін.  

Стаття 4  
Співробітництво між Сторонами здійснюються без по-

рушень прав і зобов’язань України та Китайської Народної 
Республіки за міжнародними угодами, та відповідно до 
чинного законодавства держав Сторін.  

Стаття 5  
Будь-яка розбіжність у тлумаченні або застосуванні по-

ложень цього Меморандуму вирішуватиметься Сторонами 
шляхом проведення переговорів і консультацій.  

Стаття 6  
Цей Меморандум набирає чинності з дати його підпи-

сання і буде чинним протягом 5 років. Термін дії Ме-
морандуму може бути подовжений Сторонами на анало-
гічний період після попередньої оцінки його ефективності.  

Доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаєм-
ною згодою Сторін шляхом письмового обміну повідом-
леннями. Доповнення оформлюються Протоколами, які є 
невід’ємною частиною цього Меморандуму та набирають 
чинності з дати підписання.  

Вчинено в м. Київ 20 червня 2011 року у двох при-
мірниках, кожний українською, китайською та англій-
ською мовами, при цьому три тексти є автентичними.  
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення поло-
жень цього Меморандуму переважну силу матиме текст 
викладений англійською мовою.  

 
За Міністерство  За Державне Управління  
енергетики та вугільної  з енергетики Китайської  
промисловості України Народної Республіки   
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Угода між Адміністрацією Державної прикордонної 
служби України та Міністерством громадської безпеки 

КНР про співробітництво з прикордонних питань 
(23.09.2011)49 

 
Дата підписання: 23.09.2011 
Дата набрання чинності для України: 23.09.2011  
 
Адміністрація Державної прикордонної служби України 

та Міністерство громадської безпеки Китайської Народної 
Республіки (далі – Сторони)  

на підставі Спільного українсько-китайського комюніке 
(156_020) від 31 жовтня 1992 року,  

прагнучи розширення співробітництва в дусі взаєморо-
зуміння та взаємоповаги в питаннях, які становлять взаєм-
ний інтерес,  

керуючися нормами та принципами міжнародного пра-
ва, бажанням розвивати дружні відносини та сприяти 
забезпеченню безпеки на державних кордонах України та 
Китайської Народної Республіки,  

висловлюючи заінтересованість в ефективному спів-
робітництві з прикордонних питань,  

домовилися про таке:  
Стаття 1 
Сторони здійснюватимуть і розвиватимуть між собою 

рівноправні партнерські відносини, спрямовані на ефек-
тивне зміцнення співробітництва у сфері охорони дер-
жавних кордонів України та Китайської Народної Рес-
публіки.  

 
 

———————— 
49 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_085#Text  
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Стаття 2  
Сторони розвиватимуть співробітництво відповідно до 

їхньої компетенції за такими напрямами:  
надання однією Стороною сприяння громадянам дер-

жави іншої Сторони, які мають дійсні проїзні документи, 
під час перетинання ними державного кордону в пунктах 
пропуску через державний кордон;  

забезпечення гуманного поводження з громадянами 
держави іншої Сторони, яким законодавством заборонено 
в’їзд, і забезпечення їм права вільного контакту з дипло-
матичними та консульськими представництвами своєї дер-
жави;  

захист інтересів громадян і держав Сторін під час про-
пуску осіб через державний кордон від усіх злочинних 
посягань;  

недопущення, виявлення та припинення організованої 
злочинності на державному кордоні;  

боротьба з незаконним переміщенням через державний 
кордон зброї, боєприпасів, вибухових речовин, отруйних і 
радіоактивних речовин, наркотичних засобів, психотроп-
них речовин та їхніх прекурсорів;  

координація діяльності Сторін, спрямованої на вияв-
лення та недопущення торгівлі людьми, а також неза-
конного перетинання державного кордону та діяльності, 
пов’язаної з підробкою документів, які дають право на 
перетинання державного кордону;  

обмін досвідом і методами боротьби зі злочинами та 
протиправною діяльністю на державному кордоні.  

Сторони протягом трьох місяців з дня підписання цієї 
Угоди обміняються нормативними актами національних 
законодавств у сфері забезпечення безпеки на державних 
кордонах Сторін.  
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Стаття 3  
З метою координації діяльності, пов’язаної з вияв-

ленням та недопущенням незаконного перетинання дер-
жавного кордону, транскордонної торгівлі людьми, неза-
конного переміщення через державний кордон зброї, боє-
припасів, вибухових речовин, отруйних і радіоактивних 
речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів, Сторони здійснюватимуть співробітництво 
шляхом:  

інформування одна одної про загальну обстановку, нор-
мативні акти національних законодавств та про їхню зміну, 
а також досвід у сфері боротьби з торгівлею людьми та 
діяльністю, пов’язаною з незаконним перетинанням дер-
жавного кордону;  

інформування про діяльність, пов’язану з незаконним 
перетинанням державного кордону та фактами підробки 
документів, які надають право на перетинання державного 
кордону, що становлять інтерес для іншої Сторони;  

інформування одна одної про дані осіб та організацій, 
які підозрюються в причетності до організації та неза-
конного перевезення осіб через державний кордон;  

проведення скоординованих заходів, спрямованих на 
взаємодію в боротьбі з незаконною міграцією та іншою 
протиправною діяльністю на кордоні, у тому числі з під-
робкою документів на право перетинання державного 
кордону.  

Стаття 4  
Сторони сприяють одна одній та забезпечують сприят-

ливі умови для громадян держав Сторін, які мають дійсні 
проїзні документи під час перетинання ними державного 
кордону в пунктах пропуску через державний кордон.  

Сторони взаємодіють і обмінюються інформацією про 
повернення громадян України та Китайської Народної 
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Республіки, які незаконно перетнули державний кордон і 
нелегально перебувають на території держав Сторін, у 
тому числі інформацією про заборону в’їзду або видво-
рення громадян іншої Сторони.  

Стаття 5  
Якщо запит про інформацію від однієї Сторони може 

завдати шкоди суверенітетові, безпеці або національним 
інтересам держави іншої Сторони, або суперечить зако-
нодавству цієї держави, запитувана Сторона має право 
відмовитися від виконання запиту. У разі виникнення 
таких ситуацій Сторони повинні своєчасно поінформувати 
одна одну.  

Стаття 6  
Для забезпечення виконання взаємних зобов’язань, пе-

редбачених цією Угодою, а також з метою вирішення 
питань, які виникають у процесі співробітництва й взає-
модії, Сторони за необхідності проводять консультації або 
робочі зустрічі.  

Стаття 7  
Обмін інформацією Сторони здійснюватимуть з ураху-

ванням положень Угоди між Урядом України та Урядом 
Китайської Народної Республіки про взаємну охорону 
секретної інформації (156_038 ), підписаної 20 листопада 
2000 року в м. Пекін, та національного законодавства 
держав Сторін.  

Сторони беруть на себе зобов’язання не передавати 
отриманої в рамках цієї Угоди інформації третій Стороні 
без письмової згоди Сторони, що її передала.  

Стаття 8  
Ця Угода не впливає на зобов’язання, узяті Сторонами 

за міжнародними договорами з третіми державами.  
Стаття 9  
Сторони під час співробітництва в рамках цієї Угоди 

користуються українською, китайською, російською та 
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англійською мовами, за необхідності можуть викорис-
товувати й інші мови за погодженням Сторін.  

Стаття 10  
Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає 

чинності з дати її підписання.  
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть уно-

ситися зміни та доповнення, які оформляються окремими 
протоколами, і становлять невід’ємну частину цієї Угоди.  

Дія цієї Угоди може бути припинена кожною зі Сторін 
шляхом надіслання письмового повідомлення диплома-
тичними каналами. Угода втрачає чинність через шість 
місяців з дати отримання однією зі Сторін письмового 
повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити 
дію цієї Угоди.  

Учинено в м. Київ 23 вересня 2011 року у двох при-
мірниках, кожний українською, китайською, російською та 
англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. 
У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень 
цієї Угоди перевага віддасться текстові російською мовою.  

 

За Адміністрацію  За Міністерство  
Державної прикордонної громадської безпеки  
служби України Китайської Народної 

Республіки  
 

Закон України «Про внесення змін до статті 6  
Закону України "Про Державний бюджет України  

на 2012 рік"» (30.07.2012)50 
 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 31, ст. 367) 
 

Верховна Рада України постановляє: 
———————— 

50 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5190-17#n6 
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1. Внести до статті 6 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2012 рік» (із змінами, внесеними 
законами України від 12 квітня 2012 року № 4647-VI та від 
30 липня 2012 року № 5189-VI) такі зміни: 

в абзаці першому цифри «44.500.000» замінити циф-
рами «68.800.000»; 

пункт 1 після абзацу восьмого доповнити абзацом та-
кого змісту: 

«для фінансування проектів у сфері сільського госпо-
дарства з метою реалізації Меморандуму про взаєморо-
зуміння щодо співробітництва в галузі пріоритетних про-
ектів у сільському господарстві». 

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати 
відповідно абзацами десятим і одинадцятим. 

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем 
його опублікування. 

 
Президент України 
В. Янукович 
м. Київ 
30 липня 2012 року 
№ 5190-VI 
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Постанова Кабінету Міністрів України № 857 
«Питання надання у 2012 році державних гарантій  
для фінансування проектів у сфері сільського 

господарства» (13.08.2012)51 
 
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 1189 від 26.12.2012 
№ 432 від 19.06.2013} 
 
Відповідно до статті 6 Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2012 рік» Кабінет Міністрів України 
постановляє: 

1. Схвалити подане Міністерством аграрної політики  
та продовольства попереднє техніко-економічне обґрунту-
вання залучення публічним акціонерним товариством 
«Державна продовольчо-зернова корпорація України» 
(далі – Товариство) від Експортно-імпортного банку Ки-
таю кредиту під державні гарантії для фінансування про-
ектів у сфері сільського господарства в рамках виконання 
вимог Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці 
в реалізації пріоритетних проектів у галузі сільського гос-
подарства (далі – проекти). 

2. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної по-
літики та продовольства щодо залучення Товариством від 
Експортно-імпортного банку Китаю кредиту в сумі 
24000000 тис. гривень (еквівалентній 3000000 тис. доларів 
США) під державні гарантії для фінансування проектів. 

3. Затвердити Порядок та умови надання у 2012 році 
державних гарантій для фінансування проектів у сфері 
сільського господарства, що додаються. 

———————— 
51 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/857-2012-%D0%BF#Text  
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4. Уповноважити Міністра фінансів підписати доку-
менти, пов’язані з наданням державної гарантії для фі-
нансування проектів, за умови виконання Товариством 
вимог, передбачених у затверджених цією постановою 
Порядку та умовах. 

5. Міністерству аграрної політики та продовольства 
здійснювати контроль за реалізацією проектів, цільовим 
використанням кредитів (позик), залучених під державні 
гарантії, та фінансовим станом Товариства. 

 
Прем’єр-міністр України 
М. Азаров 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 серпня 2012 р. № 857 
 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
надання у 2012 році державних гарантій для фінансування 

проектів у сфері сільського господарства 
 

1. Ці Порядок та умови регулюють відносини, пов’язані 
з наданням відповідно до статті 6 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2012 рік» державних га-
рантій для забезпечення виконання зобов’язань за запози-
ченнями, залученими ПАТ «Державна продовольчо-зер-
нова корпорація України» (далі – позичальник) від Екс-
портно-імпортного банку Китаю під державні гарантії для 
фінансування проектів у сфері сільського господарства в 
рамках виконання вимог Меморандуму про взаєморозу-
міння щодо співпраці в реалізації пріоритетних проектів у 
галузі сільського господарства (далі – запозичення). 
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2. Державні гарантії надаються для забезпечення вико-
нання зобов’язань за запозиченнями в сумі 3000000 тис. 
доларів США (еквівалентній 24000000 тис. гривень). 

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 1189 від 
26.12.2012} 

3. Забезпеченням виконання зобов’язань позичальника, 
оціночна вартість якого становить 100 відсотків суми зо-
бов’язань такого позичальника перед Кабінетом Міністрів 
України як гарантом, є майнові права за контрактами, 
укладеними в рамках генерального кредитного договору, 
та право договірного списання коштів з рахунків пози-
чальника, відкритих в обслуговуючому банку в порядку, 
визначеному законодавством. 

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 432 від 
19.06.2013} 

4. Плата за надання державних гарантій установлюється 
в розмірі 0,01 відсотка річних обсягу запозичення. 

5. Кредити використовуються для реалізації проектів у 
сфері сільського господарства, щодо яких Мінеконом-
розвитку проведено в установленому законодавством 
порядку оцінку їх економічної ефективності. 

6. Для отримання державних гарантій позичальник по-
дає Мінфіну такі документи: 

проект кредитного договору; 
відомості про отримані кредити разом з графіками їх 

погашення та обслуговування, що погоджені з Мінагро-
політики. 

7. До надання державних гарантій Мінфін та пози-
чальник укладають договір про погашення заборгованості 
позичальника перед державою за виконання гарантійних 
зобов’язань. 

8. Державні гарантії надаються на строк виконання 
зобов’язань за кредитами, залученими позичальником. 
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Угода про співробітництво між Державним комітетом 
телебачення і радіомовлення України і Генеральним 
управлінням преси та публікацій КНР (23.11.2012)52 

 
Дата підписання: 23.11.2012 
Дата набрання чинності для України: 23.11.2012 
 
Державний комітет телебачення і радіомовлення Укра-

їни і Генеральне управління преси та публікацій Китай-
ської Народної Республіки далі – Сторони, 

з метою зміцнення взаєморозуміння між народами 
України і Китайської Народної Республіки; 

прагнучи до подальшого розвитку співробітництва Сто-
рін у сфері видавничої справи і преси; 

виходячи з необхідності створення умов для широкого й 
вільного поширення інформації про політичне, соціальне, 
економічне та культурне життя держав Сторін, відповідно 
до законодавства держав Сторін; 

після взаємних консультацій, домовилися про таке: 
Стаття 1 
Сторони сприятимуть створенню належних умов для 

широкого й вільного поширення інформації для подаль-
шого поглиблення знань про життя народів держав Сторін. 

Стаття 2 
Сторони сприятимуть співробітництву і розвитку галузі 

видавничої справи і преси на рівноправній та взаємо-
вигідній основі. 

Умови та форми такого співробітництва визначати-
муться безпосередньо його учасниками у відповідних уго-
дах між ними. 

 

———————— 
52 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_092  



Основні нормативно�правові акти українсько�китайських відносин  

 

363

Стаття 3 
Сторони сприятимуть налагодженню зв’язків між спе-

ціалістами галузі видавничої справи і преси та відповідних 
науково-технічних галузях для обговорення питань, що 
становлять професійний інтерес, а також сприятимуть їх 
участі у різних семінарах та конференціях, що проходять в 
державах Сторін. 

Стаття 4 
Сторони обмінюватимуться інформацією та матеріала-

ми про розвиток галузі видавничої справи і преси у своїх 
державах. 

Стаття 5 
Сторони сприятимуть обміну представниками галузі 

видавничої справи і преси. 
Стаття 6 
Сторони сприятимуть співробітництву між організа-

ціями галузі видавничої справи і преси їхніх держав у 
перекладі, видавництві та розповсюдженні літературних 
творів, а також інших політичних, економічних, істо-
ричних, наукових та технологічних видань учасників. 

Умови та форми такого співробітництва визначати-
муться безпосередньо його учасниками – організаціями 
галузі видавничої справи і преси держав Сторін, шляхом 
підписання відповідних угод, базуючись на консенсусі у 
відповідності до національного законодавства. 

Стаття 7 
Сторони заохочуватимуть виробництво спільної про-

дукції в галузі видавничої справи і преси. 
Таке виробництво має здійснюватися на підставі угод 

між його безпосередніми учасниками (організаціями галузі 
видавничої справи і преси держав Сторін). 
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Стаття 8 
Кожна із Сторін сприятиме інвестиційній діяльності в 

своїй державі організаціям галузі видавничої справи і 
преси із держави іншої Сторони відповідно до націо-
нального законодавства. 

Стаття 9 
За взаємною письмовою згодою Сторін до цієї Угоди 

можуть бути внесені зміни та доповнення, які склада-
тимуть невід’ємну частину цієї Угоди. 

Стаття 10 
Ця Угода не впливатиме на права та обов’язки Сторін за 

іншими міжнародними договорами. 
Стаття 11 
Спори, що виникатимуть при тлумаченні та застосу-

ванні положень цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом 
проведення консультацій між Сторонами. 

Правові відносини, які виникатимуть в ході реалізації 
цієї Угоди, регулюватимуться нормами національного за-
конодавства держав Сторін. 

Стаття 12 
Ця Угода набирає чинності з дати її підписання. 
Угода укладається на п’ять років та автоматично про-

довжується на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна із 
Сторін не надішле іншій Стороні дипломатичними кана-
лами письмового повідомлення про свій намір припинити 
її дію в термін не пізніше шести місяців до закінчення 
відповідного періоду дії Угоди. 

Припинення дії Угоди не впливає на виконання Сто-
ронами проектів і програм, погоджених на підставі цієї 
Угоди та не завершених на дату припинення її дії, якщо 
Сторони не домовляться про це письмово. 

Учинено в Києві, Україна 23 листопада 2012 року у двох 
примірниках, кожний українською, китайською та англій-
ською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. 
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У разі виникнення невідповідності щодо тлумачення 
положень цієї Угоди Сторони звертатимуться до тексту 
викладеного англійською мовою. 

 
За Державний комітет 
телебачення і радіомовлення 
України 

За Генеральне управління 
преси та публікацій КНР 

 
 
Договір про дружбу і співробітництво між Україною  

і КНР (5.12.2013)53 
 
Україна і Китайська Народна Республіка, далі – Дого-

вірні Сторони, 
керуючись історично сформованими традиціями друж-

би між народами України та Китаю, 
вважаючи, що подальше зміцнення і всебічний розвиток 

довготривалих і стабільних відносин дружби і співробіт-
ництва між ними відповідає корінним інтересам двох дер-
жав і їхніх народів, сприяє збереженню миру, безпеки та 
стабільності у світі, 

виявляючи рішучість передавати дружбу між Україною 
і Китаєм із покоління в покоління, 

підтверджуючи свої зобов’язання за Статутом Органі-
зації Об’єднаних Націй, іншими міжнародними догово-
рами, учасницями яких вони є, 

підтверджуючи свою прихильність принципам, зафіксо-
ваним у політичних документах, укладених двома дер-
жавами з дати встановлення дипломатичних відносин у 
1992 році, 

———————— 
53 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141271.html  
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прагнучи і надалі поглиблювати відносини стратегіч-
ного партнерства між Україною та Китайською Народною 
Республікою, 

домовилися про таке: 
Стаття 1 
Договірні Сторони на довгостроковій основі всебічно 

розвиватимуть відносини дружби, співпраці, рівноправ-
ного і довірливого стратегічного партнерства, відповідно 
до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, 
на принципах взаємної поваги до суверенітету і терито-
ріальної цілісності, взаємного ненападу, невтручання у 
внутрішні справи одна одної, рівності та взаємної вигоди, а 
також мирного співіснування. 

Стаття 2 
Договірні Сторони зобов’язуються у своїх відносинах 

не використовувати силу або погрозу її застосування, не 
здійснювати тиск одна на одну шляхом використання 
економічних та інших важелів, вирішувати спори між 
собою мирними засобами згідно з основними цілями і 
принципами Статуту ООН, іншими загальновизнаними 
принципами і нормами міжнародного права. 

Стаття 3 
Договірні Сторони поважають шлях політичного, еко-

номічного, соціального та культурного розвитку, обраний 
кожною з Договірних Сторін відповідно до своїх націо-
нальних умов, забезпечують довгостроковий і стабільний 
розвиток відносин між двома державами, виконують до-
сягнуті домовленості, а також постійно наповнюють дво-
стороннє співробітництво новим практичним змістом. 

Стаття 4 
Китайська Сторона високо оцінює рішення Української 

Сторони в односторонньому порядку позбутися ядерної 
зброї і в статусі держави, що не володіє ядерною зброєю, 
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приєднатися до Договору про нерозповсюдження ядерної 
зброї від 1 липня 1968 року. 

Підтверджуючи зміст Заяви Уряду КНР від 4 грудня 
1994 року про надання Україні гарантій безпеки, Китай-
ська Сторона зобов’язується за жодних умов не засто-
совувати ядерну зброю і не погрожувати її застосуванням 
проти України як держави, що не володіє ядерною зброєю. 

Стаття 5 
Українська Сторона підтримує політику Китайської 

Сторони, спрямовану на захист єдності і територіальної 
цілісності Китайської Народної Республіки. 

Українська Сторона підтверджує незмінність своєї 
принципової позиції з тайванського питання, викладеної у 
політичних документах, підписаних і ухвалених главами 
обох держав у період з 1992 по 2013 роки. 

Українська Сторона визнає, що у світі існує лише один 
Китай, Уряд Китайської Народної Республіки є єдиним 
законним урядом, який представляє весь Китай, а Тайвань 
є невід’ємною частиною Китаю. 

Китайська Сторона підтримує політику Української 
Сторони щодо захисту єдності і територіальної цілісності 
України. 

Стаття 6 
Жодна з Договірних Сторін не вживає будь-яких дій, що 

завдають шкоди суверенітету, безпеці або територіальній 
цілісності іншої Договірної Сторони. 

Жодна з Договірних Сторін не допускає використання 
своєї території третіми державами на шкоду державному 
суверенітету, безпеці або територіальній цілісності іншої 
Договірної Сторони. 

Жодна з Договірних Сторін відповідно до свого зако-
нодавства і міжнародних договорів, учасницями яких є 
Договірні Сторони, не допускає створення та забороняє 
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діяльність на своїй території будь-яких сепаратистських, 
терористичних та екстремістських організацій або угру-
повань, що завдають шкоди суверенітету, безпеці або 
територіальній цілісності іншої Договірної Сторони. 

Стаття 7 
У разі ускладнення міжнародної та регіональної ситуації 

або виникнення кризи, що може становити загрозу миру, 
суверенітету, єдності або територіальній цілісності будь-
якій з Договірних Сторін, Договірні Сторони проведуть 
невідкладні консультації з метою вироблення заходів щодо 
усунення цієї загрози. 

Стаття 8 
Договірні Сторони розширюватимуть співробітництво в 

рамках Організації Об’єднаних Націй, її Ради Безпеки та 
спеціалізованих установ, вживатимуть заходів, спрямо-
ваних на зміцнення провідної ролі ООН у міжнародних 
справах як найбільш універсальної, представницької та 
авторитетної міжнародної організації. 

Договірні Сторони також поглиблюватимуть взаємодію 
у рамках інших міжнародних і регіональних організацій, 
учасницями яких вони є. 

Стаття 9 
Договірні Сторони зміцнюватимуть стратегічне парт-

нерство, використовуючи і удосконалюючи механізм регу-
лярних зустрічей на високому та інших рівнях, своєчасно 
проводитимуть обмін думками з питань двосторонніх від-
носин, важливих і актуальних проблем, що становлять 
обопільний інтерес. 

Стаття 10 
Договірні Сторони на засадах рівності і взаємної вигоди 

розширюватимуть і поглиблюватимуть співпрацю в торго-
вельно-економічній, сільськогосподарській, гірничодобув-
ній, енергетичній, транспортній, інфраструктурній, авіа-
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космічній, фінансовій, інвестиційній, науково-технічній, 
телекомунікаційній та інших сферах, що становлять взаєм-
ний інтерес. 

Договірні Сторони розвиватимуть співпрацю в рамках 
міжнародних фінансових структур, економічних органі-
зацій та форумів. 

Договірні Сторони забезпечуватимуть охорону прав 
інтелектуальної власності, у т. ч. патентних прав, прав на 
торговельну марку, авторського права і суміжних прав 
тощо, відповідно до свого законодавства та міжнародних 
договорів, учасницями яких вони є. 

Стаття 11 
Договірні Сторони заохочуватимуть взаємодію та спів-

працю в галузях культури, освіти, науки, туризму, меди-
цини та охорони здоров’я, засобів масової інформації, 
соціального забезпечення та спорту, охорони навколиш-
нього середовища, а також інших сферах, що становлять 
взаємний інтерес. 

Стаття 12 
Договірні Сторони на засадах раніше досягнутих домов-

леностей і укладених угод здійснюють військове і військо-
во-технічне співробітництво, не спрямоване проти третіх 
держав, вживають необхідних заходів з метою зміцнення 
міжнародної безпеки та безпеки кожної з Договірних 
Сторін. 

Стаття 13 
Договірні Сторони відповідно до свого законодавства і 

міжнародних зобов’язань кожної з них на двосторонніх і 
багатосторонніх засадах розвиватимуть співробітництво у 
боротьбі з: тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом; 
організованою злочинністю; нелегальною міграцією; тор-
гівлею людьми; незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин та їх прекурсорів, отруйних речо-
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вин та радіоактивних матеріалів, зброї; розповсюдженням 
зброї масового знищення та засобів її доставки; іншими 
видами транснаціональної злочинності; у забезпеченні 
інтересів двох держав у сфері інформаційної безпеки. 

Стаття 14 
Договірні Сторони сприяють зміцненню дружніх зв’яз-

ків і взаємовигідному співробітництву між областями і 
провінціями та містами-побратимами, створюючи необ-
хідні для цього умови, відповідно до свого законодавства. 

Стаття 15 
Договірні Сторони всіляко сприятимуть розширенню 

контактів між громадянами, державними і недержавними 
організаціями, профспілками, бізнес-співтовариствами, 
асоціаціями, навчальними і культурними закладами, нау-
ково-дослідними установами, засобами масової інформації, 
молодіжними і спортивними організаціями двох держав. 

Договірні Сторони вживатимуть необхідних заходів 
щодо створення більш сприятливих умов для взаємних 
поїздок громадян двох держав в інтересах зміцнення взає-
морозуміння та дружби між двома народами. 

Стаття 16 
Договірні Сторони на основі взятих на себе міжна-

родних зобов’язань та законодавства будуть здійснювати 
співпрацю у галузі сприяння забезпечення основних сво-
бод і прав людини. 

Договірні Сторони, виходячи з міжнародних зобов’я-
зань, та згідно з власним законодавством, вживатимуть 
ефективних заходів для захисту безпеки, законних прав та 
інтересів юридичних і фізичних осіб однієї Договірної 
Сторони на території іншої Договірної Сторони, а також 
надаватимуть одна одній правову допомогу в цивільних  
та кримінальних справах. 

Відповідні органи Договірних Сторін розглядатимуть і 
вирішуватимуть проблеми і спірні питання, що можуть 
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виникати у ході співпраці та господарської діяльності 
юридичних і фізичних осіб однієї Договірної Сторони на 
території іншої Договірної Сторони, відповідно до свого 
законодавства. 

Стаття 17 
З метою виконання цього Договору Договірні Сторони 

активно сприятимуть укладенню угод у конкретних галу-
зях, що становлять взаємний інтерес. 

Стаття 18 
Цей Договір не суперечить правам і зобов’язанням 

Договірних Сторін за іншими міжнародними договорами, 
учасницями яких вони є, і не спрямований проти будь-якої 
третьої держави. 

Стаття 19 
За взаємною згодою Договірних Сторін, до цього Дого-

вору можуть бути внесені зміни і доповнення, які оформ-
люються окремими Протоколами, що є невід’ємною час-
тиною цього Договору, і набирають чинності відповідно до 
процедури, передбаченої статтею 21 цього Договору. 

Стаття 20 
Договірні Сторони вирішуватимуть будь-які спори, по-

в’язані з тлумаченням або застосуванням цього Договору, 
шляхом двосторонніх переговорів та консультацій. 

Стаття 21 
Цей Договір підлягає ратифікації відповідно до внут-

рішньодержавних процедур кожної з Договірних Сторін і 
набирає чинності в день обміну ратифікаційними гра-
мотами. 

Цей Договір укладається на 25 років. Термін дії цього 
Договору автоматично продовжуватиметься на наступні 
п’ятирічні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін не 
менш, ніж за один рік до завершення відповідного періоду 
не повідомить дипломатичними каналами у письмовій 
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формі іншій Договірній Стороні про свій намір припинити 
його дію. 

Учинено у м. Пекін 5 грудня 2013 року у двох при-
мірниках, кожний українською, китайською та російською 
мовами, при цьому всі тексти є автентичними. 

У разі виникнення спорів щодо тлумачення цього Дого-
вору, переважну силу матиме текст, викладений росій-
ською мовою. 

 
За Україну  За Китайську Народну Республіку 
 
 

Совместная декларация Китая и Украины о 
дальнейшем углублении отношений стратегического 

партнерства (5.12.2013)54 
 
По приглашению Председателя Китайской Народной 

Республики Си Цзиньпина Президент Украины Виктор 
Янукович 3-6 декабря 2013 года совершил государст-
венный визит в Китайскую Народную Республику. 

Главы двух государств в теплой, дружественной и дове-
рительной атмосфере провели углубленный обмен мне-
ниями о состоянии и перспективах развития китайско-
украинских отношений, а также относительно междуна-
родных и региональных проблем, представляющих взаим-
ный интерес, и пришли к единству мнений по широкому 
спектру вопросов. Главы двух государств высоко оценили 
достижения в развитии двусторонних отношений и отме-
тили, что установление и развитие отношений стратеги-
ческого партнерства является верным историческим выбо-

———————— 
54  Сайт газети «Жеміньжибао». Режим доступу: http://russian. 

people.com.cn/31521/8476245.html  
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ром, расширение и углубление многопланового сотруд-
ничества имеет широкую перспективу, огромный потен-
циал и отвечает коренным интересам двух государств и их 
народов. 

Китайская Народная Республика и Украина /именуемые 
в дальнейшем Сторонами/, основываясь на новейшем раз-
витии двусторонних отношений, а также глубоких изме-
нениях региональной и международной ситуации, исходя 
из общего стремления к дальнейшему укреплению китай-
ско-украинского стратегического партнерства, приняли 
решение всесторонне развивать обмены и сотрудничество 
в политической, торгово-экономической и других областях 
и заявляют о нижеследующем: 

1. Договор о дружбе и сотрудничестве между Китайской 
Народной Республикой и Украиной, подписанный 5 де-
кабря 2013 года, имеет важное значение, знаменуя выве-
дение китайско-украинских отношений на более высокий 
уровень развития. В Договоре, на основе обобщения исто-
рического опыта, зафиксированы ключевые принципы и 
достижения китайско-украинских отношений, юридически 
закреплены идеи дружбы двух государств и многих 
поколений их народов. Стороны преисполнены решимости 
обеспечить непрерывное развитие китайско-украинских 
отношений стратегического партнерства на благо народов 
двух государств, исходя из упомянутого Договора как 
правовой основы дружбы и сотрудничества двух госу-
дарств и строго придерживаясь всех принципов, закреп-
ленных в китайско-украинских документах, подписанных с 
даты установления дипломатических отношений в 1992 
году. 

2. Стороны подчеркивают, что взаимная поддержка в 
вопросах, затрагивающих государственный суверенитет, 
единство и территориальную целостность, является важ-
ной составляющей отношений стратегического партнер-
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ства между двумя государствами. Стороны поддерживают 
сделанный в соответствии с национальными особеннос-
тями каждой из Сторон выбор пути развития и усилия, 
направленные на защиту независимости, государственного 
суверенитета, территориальной целостности, сохранение 
социально-политической стабильности и поступательного 
экономического развития. Ни одна из Сторон, в соот-
ветствии со своим законодательством и международными 
договорами, участницами которых являются Стороны, не 
допускает создание и запрещает деятельность на своей 
территории любых сепаратистских, террористических и 
экстремистских организаций или группировок, причиня-
ющих ущерб суверенитету, безопасности или террито-
риальной целостности другой Стороны. 

Украинская Сторона подтверждает свою неукоснитель-
ную приверженность политике одного Китая, признает, 
что Правительство Китайской Народной Республики яв-
ляется единственным законным правительством, представ-
ляющим весь Китай, а Тайвань – неотъемлемой частью 
территории Китая. Украинская Сторона выступает против 
«независимости Тайваня» в любой форме, поддерживает 
мирное развитие отношений между двумя берегами Тай-
ваньского пролива и великое дело мирного объединения 
Китая. 

Китайская Сторона высоко оценивает отказ Украинской 
Стороны от ядерного оружия в одностороннем порядке и 
присоединение в статусе государства без ядерного оружия 
к Договору о нераспространении ядерного оружия от  
1 июля 1968 года. Китайская Сторона, в соответствии с 
положениями Резолюции № 984 Совета Безопасности ООН, 
и на основании Заявления Правительства КНР от 4 декабря 
1994 года о предоставлении Украине гарантий безопас-
ности, обязуется ни при каких условиях не применять 
ядерное оружие и не угрожать его применением против 
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Украины как государства, не обладающего ядерным ору-
жием, а также в условиях, если Украина станет жертвой 
агрессии с применением ядерного оружия или угрозы 
осуществления такой агрессии, подтверждает предостав-
ление Украине соответствующих гарантий безопасности. 

3. Стороны единодушно считают, что преобразование 
достижений высокого уровня политических отношений в 
практические результаты многопланового сотрудничества 
является важной задачей на пути углубления китайско-
украинских отношений стратегического партнерства. С этой 
целью Стороны одобрили к исполнению Программу раз-
вития отношений стратегического партнерства между КНР 
и Украиной на 2014-2018 годы и примут действенные 
меры по ее реализации во всех областях. С целью со-
действия совместному развитию, уделяя особое внимание 
укреплению сотрудничества на нижеупомянутых направ-
лениях, Стороны будут: 

- продолжать поддерживать тесные контакты на высо-
ком уровне, содействовать всесторонним связям по линии 
правительственных структур, законодательных органов  
и политических партий, совершенствовать механизмы 
встреч и диалога на высоком и других уровнях, расширять 
межрегиональные обмены и сотрудничество; 

- в полной мере раскрывать функции Межправи-
тельственной комиссии по сотрудничеству, обеспечивать 
ее эффективную деятельность, регулярно проводить засе-
дания Комиссии и ее подкомиссий. Стороны высоко оце-
нили итоги состоявшегося 24 сентября 2013 года в г. Пе-
кин 2-го заседания Комиссии и выразили готовность соз-
давать дополнительные подкомиссии либо рабочие группы 
в рамках действующих подкомиссий, по мере расширения 
двустороннего сотрудничества; 

- в приоритетном порядке укреплять практическое 
сотрудничество в области сельского хозяйства, сферах 
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энергетических ресурсов, инфраструктурного строитель-
ства, финансов, высоких технологий, космоса и авиации, 
шаг за шагом продвигать масштабные совместные проекты. 
Планомерно раскрывать потенциал сотрудничества, ак-
тивно изыскивать новые формы и направления взаимо-
действия, содействовать сбалансированному развитию 
двусторонних экономических связей; 

- расширять и поддерживать взаимные инвестиции 
деловых кругов двух государств, совместно прилагать уси-
лия к улучшению инвестиционного и делового климата; 

- укреплять двустороннее и многостороннее сотрудни-
чество в области охраны правопорядка и безопасности, 
правосудия, предотвращения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, и, по мере необходимости, создавать новые 
механизмы диалога и контактов; 

- развивать широкоплановое и многоуровневое гума-
нитарное сотрудничество, активно содействовать его даль-
нейшей институционализации, усиливать обмены и со-
трудничество в таких областях, как культура, образование, 
СМИ, туризм, медицина, здравоохранение и спорт, рас-
ширять неправительственные контакты и молодежные 
обмены для укрепления взаимопонимания и дружбы двух 
народов, а также углубления многолетней дружбы двух 
государств. 

4. В соответствии с международным правом, двусто-
ронними международными договорами и национальным 
законодательством Стороны будут предпринимать эффек-
тивные меры по активизации контактов между людьми, 
обеспечению защиты законных прав и интересов граждан 
и юридических лиц другого государства, находящихся на 
своей территории, и по созданию более благоприятных 
условий для углубления китайско-украинского сотрудни-
чества во всех областях. 
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5. Стороны продолжат усиливать диалог и взаимо-
действие в рамках ООН и других многосторонних фору-
мов, будут поддерживать тесные контакты и взаимо-
действие по международным и региональным вопросам, 
представляющим взаимный интерес, способствовать фор-
мированию благоприятной международной среды для раз-
вития обоих государств. 

Стороны отмечают, что ООН играет ключевую роль в 
защите мира во всем мире, содействии всеобщему раз-
витию и продвижению международного сотрудничества. 
Стороны выступают за строгое соблюдение целей и прин-
ципов Устава ООН, за мирное урегулирование между-
народных споров и проблем «горячих точек», против 
любого использования или угрозы использования военной 
силы, а также против терроризма во всех его проявлениях. 
Стороны намерены усиливать сотрудничество в борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и другими ви-
дами преступной деятельности. 

Стороны готовы совместно с международным сооб-
ществом содействовать демократизации международных 
отношений, сообща противостоять глобальным и регио-
нальным вызовам, продвигать создание более справед-
ливого и рационального международного порядка. 

Стороны выступают за усиление координации макро-
экономической политики, активное участие в глобальных 
экономических процессах, содействие либерализации и 
упрощению торговли и инвестиций, против различных 
форм протекционизма и дискриминации в торговой и 
инвестиционной сферах. 

6. Президент Украины Виктор Янукович пригласил 
Председателя Китайской Народной Республики Си Цзинь-
пина посетить Украину в удобное время. Председатель 
Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с благо-
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дарностью принял приглашение. Сроки визита будут со-
гласованы по дипломатическим каналам. 

 
 
Меморандум про взаєморозуміння між Державним 

агентством України з туризму та курортів  
та Національною туристичною адміністрацією КНР 

про сприяння груповим поїздкам китайських туристів 
до України (05.12.2013)55 

 
Дата підписання: 05.12.2013 
Дата набрання чинності для України: 05.12.2013 
 
Державне агентство України з туризму та курортів (далі – 

Українська Сторона) та Національна туристична адміні-
страція Китайської Народної Республіки (далі – Китайська 
Сторона) домовилися полегшити групові туристичні поїзд-
ки китайських туристів до України. Сторони домовились 
про таке: 

Стаття I 
1. Китайська Сторона призначатиме туристичні агент-

ства у Китаї (далі – «туристичні агентства, призначені 
КНТА»), які уповноважені Національною туристичною 
адміністрацією КНР (КНТА) займатися поїздками китай-
ських туристів за кордон, організовувати групові закор-
донні туристичні поїздки китайських туристів в Україну. 

2. Українська Сторона для організації групових турис-
тичних поїздок китайських туристів до України, відпо-
відно до законодавства України, призначатиме або реко-
мендуватиме туристичні агентства, які надають послуги з 
організації в’їзного туризму та зацікавлені в організації 

———————— 
55 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_104  
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групових поїздок китайських туристів (далі – «українські 
приймаючі туроператори»). 

3. Сторони підтвердять дипломатичними каналами одна 
одній, у письмовій та електронній формах, переліки ту-
ристичних агентств, призначених КНТА та українських 
приймаючих туроператорів, які містять назви компаній, 
адреси, номери телефонів, факсів, електронні адреси та 
контактні особи. У випадку будь-яких змін у переліку 
будь-якої із Сторін кожні півроку Сторона, яка вносить 
зміни, повинна повідомити іншу Сторону у письмовій та 
електронній формах. 

4. Сторони звертаються з проханням до туристичних 
агентств, призначених КНТА, та українських приймаючих 
туроператорів обирати бізнес партнерів з переліку іншої 
Сторони та підписувати контракти один з одним. 

Стаття II 
1. Сторони захищатимуть законні права та інтереси 

китайських громадян, що подорожують до України турис-
тичними групами; якщо туристичне агентство буде ви-
знано, відповідно до законодавства України та КНР, таким, 
що порушує положення цього Меморандуму, відповідна 
інформація має бути доведена до відома іншої Сторони. 
Сторони повинні вжити заходів відповідно до законо-
давства держав Сторін з метою притягнення туристичних 
агентств до відповідальності за відповідні порушення. 

2. Сторони вивчатимуть шляхи заснування обміну ін-
формацією з безпеки туризму та механізм координації та 
розвитку співробітництва з реагування на надзвичайні си-
туації туристів та страхування в туризмі. Українська Сто-
рона та її установи з питань туризму або українські 
приймаючі туроператори встановлять телефонні гарячі лі-
нії для консультацій і надання швидкої допомоги китай-
ським туристам, будуть сприяти оплатам міжнародними 
платіжними картками, зокрема «UnionPay», в Україні та 
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забезпечать безпечні та зручні умови оплати в Україні.  
У той же час, Українська Сторона проситиме українських 
приймаючих туроператорів надавати відповідну інформа-
цію туристичним агентствам, призначеним КНТА, зокрема 
щодо умов подорожі до і всередині України, вимог з без-
пеки, важливих послуг для китайських туристів і їх цін та 
іншу інформацію, яка може допомогти захистити законні 
права туристів. 

Стаття III 
1. Китайська Сторона проситиме, щоб китайські ту-

ристи прибували та залишали територію України та Китаю 
групами під час поїздки до України. Туристичні агентства, 
призначені КНТА, повинні забезпечити керівника турис-
тичної групи для кожної групи. 

2. Українська Сторона проситиме українських прийма-
ючих туроператорів призначити туристичного гіда кожній 
групі, який допомагатиме вирішувати будь-які проблеми, з 
якими можуть зіткнутися китайські туристи під час всієї 
подорожі в Україну, шляхом взаємних консультацій із 
китайським керівником туристичної групи. 

Стаття IV 
1. Китайська Сторона проситиме кожне туристичне 

агентство, призначене КНТА, визначити кур’єрів, які мати-
муть ідентифікаційні картки, видані КНТА, як перепустки 
до Посольства України в Китайській Народній Республіці 
або Консульств України на території Китайської Народної 
Республіки, з метою звернення за візами для китайських 
туристичних груп. Китайська Сторона повинна письмово 
надати відповідну інформацію про представників так само 
як і про кур’єрів, уповноважених туристичним агентством, 
до Посольства України в Китайській Народній Республіці 
для звітності. 

2. Туристичні агентства, призначені КНТА і задіяні в 
роботі з документами для отримання віз для організованих 
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ними китайських туристичних груп, надають наступні 
документи: офіційний лист, підписаний довіреною особою 
туристичного агентства, перелік туристів туристичної гру-
пи, анкети, заповнені всіма подорожуючими туристичної 
групи, фотокартки та паспорти, діючі якнайменш 6 міся-
ців, а також інші документи відповідно до законодавства 
держав Сторін. 

3. Посольство України в Китайській Народній Респуб-
ліці або Консульства України на території Китайської 
Народної Республіки зроблять все можливе для полег-
шення процедури подачі документів для отримання візи 
для китайських туристичних груп та забезпечать зручні 
умови кур’єрам, призначеним відповідними китайськими 
туристичними агентствами для подачі в Посольство 
України в Китайській Народній Республіці або Консуль-
ства України на території Китайської Народної Республіки 
документів для отримання візи. 

4. Посольство України в Китайській Народній Респуб-
ліці або Консульства України на території Китайської 
Народної Республіки не прийматимуть документів для 
отримання віз в Україну для китайських туристичних груп 
від будь-якого китайського туристичного агентства, орга-
нізації, приватної особи, або які подані від імені китай-
ських туристичних груп будь-якими організаціями або 
громадянами України та інших країн, які проживають у 
Китаї, крім призначених китайських туристичних агентств. 

Стаття V 
З метою забезпечення тісного координування групових 

поїздок китайських туристів до України компетентні ор-
гани держав Сторін регулярно обмінюватимуться інформа-
цією та даними та тісно співпрацюватимуть задля покра-
щення організаційного процесу групових поїздок китай-
ських туристів в Україну. 
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Стаття VI 
Діяльність щодо організації групових поїздок до Укра-

їни китайськими туристами розпочнеться, як тільки Сто-
рони завершать відповідну підготовку. 

Стаття VII 
Сторони зроблять все можливе для вирішення будь-

яких проблем, які можуть виникнути під час туристичної 
діяльності, яка здійснюється відповідно до цього Мемо-
рандуму. 

Стаття VIII 
Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання. 
Будь-яка із Сторін може припинити його дію, надіс-

лавши дипломатичними каналами повідомлення іншій 
Стороні. Цей Меморандум втратить силу через три місяці з 
дати такого повідомлення. Припинення дії цього Мемо-
рандуму не впливатиме на виконання будь-яких конт-
рактів, які вже були підписані. Сторони можуть вносити 
зміни до цього Меморандуму за взаємною згодою Сторін. 

Учинено в м. Пекін 5 грудня 2013 року, у двох при-
мірниках, кожний українською, китайською та англій-
ською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. 
У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень 
цього Меморандуму, переважну силу матиме текст англій-
ською мовою. 

 
За Державне За Національну  
агентство України туристичну  
з туризму та курортів  адміністрацію КНР 
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Угода про співробітництво у сфері стандартизації, 
метрології, оцінки відповідності між Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України та Головним 
управлінням з контролю якості, інспекції та карантину 

КНР (20.05.2017)56 

 
Дата підписання: 22.05.2017 
Дата набрання чинності для України: 22.05.2017 
 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

та Головне управління з контролю якості, інспекції та ка-
рантину Китайської Народної Республіки, далі «Сторони», 
з метою розвитку економічних відносин та усунення 

технічних бар’єрів у торгівлі між Україною ї Китаєм, 
висловлюючи намір розвивати тісне співробітництво у 

сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності, 
виходячи з принципів і норм, прийнятих міжнародними 
організаціями, і положенням статті 6 Угоди про технічні 
бар’єри у торгівлі Світової організації торгівлі; 
керуючись економічними інтересами як України, так і 

Китаю; 
з метою поглиблення співробітництва в рамках Угоди 

між Урядом України та Урядом Китайської Народної Рес-
публіки про співробітництво в галузі оцінки відповідності 
продукції, яка імпортується і експортується, підписаної в 
Києві 1 квітня 1997 року; 

домовилися про таке: 
Стаття 1 
Сторони здійснюють співробітництво у сфері стандар-

тизації, метрології, оцінки відповідності згідно з націо-
нальним законодавством України та Китаю. 

———————— 
56 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_005-17  
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Стаття 2 
Сторони здійснюють співробітництво у сфері стандар-

тизації, метрології, оцінки відповідності з урахуванням 
взаємних інтересів у наступних напрямках: 

1. Стандартизація 
а. Обмінюватись інформацією і досвідом у сфері стан-

дартизації, а саме: національними стандартами і катало-
гами згідно з чинним законодавством держав Сторін, а 
також книгами, навчальними матеріалами та іншими доку-
ментами на вимогу; 

б. Здійснювати співробітництво у сфері стандартизації в 
галузях, що становлять взаємний інтерес, з метою спільної 
співпраці щодо участі у розробці міжнародних стандартів, 
та, відповідно до потреб держав Сторін, прийняття стан-
дартів іншої Сторони, гармонізованих з міжнародними 
стандартами; 

в. Обмінюватись інформацією, узгоджувати позиції та 
взаємну підтримку у міжнародних організаціях зі стандар-
тизації, таких як ISO та IEC. 

2. Метрологія 
а. Обмінюватись досвідом з вдосконалення, звірення та 

застосування національних еталонів і забезпечення метро-
логічної простежуваності результатів вимірювань; 

б. Обмінюватись інформацією щодо гармонізації націо-
нальних нормативних документів з метрології з міжна-
родними. 

3. Оцінка відповідності 
а. Обмінюватись інформацією з оцінки відповідності з 

метою створення умов для співробітництва та взаємного 
визнання результатів робіт з оцінки відповідності згідно з 
чинним законодавством держав Сторін; 

б. Обмінюватись інформацією про технічні регламенти, 
процедури оцінки відповідності, прийняті на національ-
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ному рівні, та переліками продукції, що підлягають 
обов’язковій сертифікації. 

4. Загальні питання: 
а. Обмінюватись загальною інформацією і публікаціями 

зі стандартизації, метрології та оцінки відповідності; 
б. Обмінюватись інформацією стосовно періодичних ви-

дань в сфері стандартизації, метрології та оцінки відпо-
відності; 

в. Обмінюватись інформацією та матеріалами щодо 
програм навчання і підвищення кваліфікації, що організо-
вуються Сторонами у сфері стандартизації, метрології та 
оцінки відповідності; 

г. Здійснювати обмін спеціалістами з метою вивчення 
досвіду у сфері стандартизації, метрології та оцінки від-
повідності. 

Стаття 3 
Сторони забезпечуватимуть конфіденційність доку-

ментів та інформації, отриманих у рамках цієї Угоди. Така 
інформація може бути передана третій стороні винятково 
за згоди Сторони, що надає цю інформацію, якщо інше не 
передбачено законодавством держави Сторони. 

Стаття 4 
Сторони керуватимуться положеннями цієї Угоди. 

Будь-які спірні питання, пов’язані з тлумаченням або 
виконанням цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій 
і переговорів. 

Стаття 5 
За взаємною згодою Сторін зміни та доповнення можуть 

бути внесені в Угоду шляхом підписання окремих прото-
колів, які є невід’ємною частиною цієї Угоди і набирають 
чинності згідно з першим абзацом статті 6 цієї Угоди. 
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Стаття 6 
Ця Угода укладається терміном на п’ять років і набирає 

чинності з дати її підписання. 
Кожна з Сторін може припинити дію Угоди шляхом 

письмового повідомлення іншої Сторони про cвої наміри. 
Дія Угоди припиняється після закінчення шести місяців з 
дати отримання такого повідомлення іншою Стороною. 

Вчинено в м. Київ 22 травня, 2017 у двох дійсних при-
мірниках, кожний українською, китайською та англій-
ською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. 

У разі розбіжностей при тлумаченні, перевага надається 
тексту англійською мовою. 

 
За Міністерство  
економічного розвитку  
і торгівлі України 

За Головне управління  
з контролю якості, інспекції 
та карантину КНР 

 
 
План дій Україна – КНР з реалізації ініціативи 

спільного будівництва «Економічного поясу шовкового 
шляху» і «Морського шовкового шляху XXI століття» 

(5.12.2017)57 
 
Українська сторона і Китайська сторона (далі – Сто-

рони) на основі взаємного бажання розвитку співробіт-
ництва щодо спільного будівництва «Економічного поясу 
шовкового шляху» і «Морського шовкового шляху  
ХХI ст.» (далі – «Один пояс, один шлях»); 

———————— 
57  https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True 

&id=53b0b352-76b5-4a21-8511-748df9c6765f&title=SpivrobitnitstvoZ 
KitaiskoiuNarodnoiuRespublikoiu  
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досягнувши згоди щодо спільного просування «Одного 
поясу, одного шляху»; зобов’язуючись сприяти зміцненню 
миру і співпраці, відкритості і толерантності, взаємного 
навчання, взаємної вигоди і наповнювати новим змістом 
дух Шовкового шляху; 

домовилися на основі дієвого механізму Комісії зі спів-
робітництва між Урядом України та Урядом КНР спільно 
знаходити і розвивати стратегічні точки дотику в рамках 
ініціативи «Один пояс, один шлях», зміцнювати коорди-
націю політики, сприяти реалізації практичної співпраці на 
принципах взаємної вигоди, здійснювати двосторонній 
мирний розвиток і досягти спільного процвітання. 

Таким чином, Сторони домовилися спільно сприяти 
реалізації проектів співробітництва та ініціативи «Один 
пояс, один шлях» і зміцнювати співробітництво за на-
ступними напрямками: 

1. Сторони будуть спільно покращувати торговельне 
середовище, створювати і постійно розвивати умови для 
двосторонньої торгівлі, сприятимуть зростанню і віднов-
ленню торгівлі між двома державами, сприятимуть підви-
щенню частки високотехнологічної продукції та продукції 
з високою доданою вартістю в структурі двосторонньої 
торгівлі. Сторони надаватимуть підтримку підприємствам 
обох держав щодо участі у виставках, взаємодії між плат-
формами електронної транскордонної торгівлі, управлінні 
здійсненням розрахунків на основі валютної своп-угоди 
між Україною і Китаєм. Сторони продовжуватимуть по-
глиблювати співпрацю в сферах стандартів і якості, без-
перервно підвищувати рівень спрощення процедур тор-
гівлі. 

2. У рамках діяльності Підкомісії з питань торговельно-
економічного співробітництва Комісії зі співробітництва 
між Урядом України та Урядом Китайської Народної 
Республіки, Сторони будуть просувати співробітництво 
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між підприємствами та фінансовими установами обох 
держав за взаємовигідним принципом, об’єднувати зу-
силля в здійсненні торгівлі, в тому числі сільськогос-
подарською продукцією, проводити роботи по реалізації 
масштабних проектів в сферах інфраструктури та енер-
гетики, в т.ч. відновлюваної енергетики, активно розвивати 
співпрацю в сфері високих технологій, розширювати 
обсяги і сфери інвестицій для підприємців, зміцнювати і 
стимулювати співпрацю між Україною і КНР в інвес-
тиційній, торговельно-економічній та науково-технічній 
сферах. 

3. Сторони сприятимуть активному просуванню під-
приємствами обох країн інвестиційного співробітництва  
в таких галузях: авіаційній, транспортній, енергетичній, 
важкому машинобудуванні, харчовій, хімічній та електро-
технічній промисловості; сприятимуть створенню ланцю-
гів доданої вартості, поглиблюючи переробку продукції 
видобувних галузей, розвиватимуть співробітництво з мо-
дернізації промисловості на основі державно-приватного 
партнерства та інших інноваційних форм співпраці, будуть 
спільно створювати інфраструктурні об’єкти, такі як, авто-
мобільні і залізничні дороги, портову інфраструктуру, 
енергоефективного будівництва та розвитку ринків іпотеч-
ного кредитування і т.д. 

4. Сторони будуть проводити зустрічі за участю Мініс-
терства інфраструктури України, Міністерства комерції 
КНР та Міністерства транспорту КНР, а також відповідних 
підприємств, і досліджувати питання залучення інвестицій 
в розвиток української транспортної інфраструктури. 

5. Сторони продовжуватимуть докладати зусиль до роз-
витку мультимодальних контейнерних перевезень сполу-
ченням Китай – Західна Європа транзитом через територію 
України, включаючи маршрут Китай–Казахстан–Азер-
байджан–Грузія–Україна–Західна Європа, спрощуватимуть 
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процедуру перетину товарами митних кордонів за вище-
вказаним маршрутом і підвищення його конкуренто-
спроможності. 

З метою поліпшення умов, збільшення пропускної спро-
можності і швидкості руху, підвищення конкурентоспро-
можності мультимодальних контейнерних перевезень, 
Сторони будуть сприяти залученню інвестицій в розвиток і 
модернізацію транспортної інфраструктури України, зо-
крема, але не обмежуючись тією, що залучена або може 
бути залучена в майбутньому до виконання зазначених 
перевезень, за такими напрямками: розвиток і будівництво 
інфраструктури морських портів України; будівництво та 
модернізація автомобільних доріг на території України; 
електрифікація залізничних колій на території України; 
розвиток високошвидкісного руху. 

6. З урахуванням важливості поглиблення взаємодії у 
сфері інфраструктури Сторони в рамках співпраці або за 
допомогою діяльності спільної робочої групи з інфра-
структурного співробітництва детально розглянуть перелік 
проектів для спільної реалізації. 

7. Маючи на меті виведення українсько-китайського 
співробітництва в галузі сільського господарства на новий 
рівень, Сторони будуть: 

- сприяти просуванню стабільного співробітництва з 
торгівлі сільськогосподарською продукцією на основі по-
рівняльних переваг Сторін шляхом уникнення надмірних 
нетарифних бар’єрів; 

- розширювати галузеве співробітництво в рамках від-
повідних програмних документів; 

- досліджувати і просувати екологічно чисту енерге-
тику на базі аграрного виробництва і використання по-
новлюваних джерел енергії; 

- сприяти просуванню логістичних проектів з метою 
формування додаткових можливостей для транзитного 
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потоку в рамках ініціативи спільного будівництва «Одного 
поясу, одного шляху» (будівництво портових терміналів, 
елеваторів для транспортування аграрної продукції, схо-
вищ холодного зберігання і т.д.). 

8. З метою розширення номенклатури продукції для 
транзитних перевезень Сторони будуть сприяти розвитку 
співробітництва між підприємствами двох країн у спіль-
ному проектуванні і виготовленні обладнання для тепло-
вих і атомних електростанцій, модернізації та реконст-
рукції турбінного обладнання, виробництві насосних 
агрегатів, поглибленні співпраці в хімічній (виробництво 
пластмас і полімерних матеріалів) і металургійній галузях, 
в сфері машинобудування для агропромислового комп-
лексу, транспортному машинобудуванні, авіабудуванні  
і т.д. 

9. Сторони домовилися проводити консультації між 
представниками митних органів України та Китаю з метою 
підвищення рівня взаємодії між ними та з питань китай-
ського бізнесу в Україні, а також відкритості в торгових 
відносинах між державами. З метою прискорення тран-
зитних перевезень товарів за маршрутом Економічного 
поясу шовкового шляху Сторони домовилися налагодити 
обмін попередньою інформацією про товари, що перемі-
щуються між відповідними країнами; вивчити питання 
створення двостороннього механізму обміну митними 
даними. 

10. Сторони висловили зацікавленість у розвитку взає-
мовигідних відносин в реалізації спільних проектів, спря-
мованих на розвиток ядерної енергетики та атомно-
промислового комплексу шляхом: 

- розвитку науково-технічного співробітництва з питань, 
що стосуються мирного використання атомної енергії; 

- обміну досвідом з питань проектування, спорудження, 
експлуатації та технічного обслуговування АЕС; 
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- співпраці в проектуванні, будівництві, експлуатації, 
виробництві та постачанні обладнання; 

- підготовки і підвищення професійного рівня кадрів і 
фахівців ядерної галузі; 

- розробки уранових родовищ України із залученням 
інвестицій та технічного співробітництва в цій галузі. 

11. Сторони домовилися розглянути можливість ство-
рення в Україні індустріальних парків за участю китай-
ських інвесторів і фондів. 

12. Сторони продовжуватимуть розвивати співробіт-
ництво в сфері дослідження і використання космічного 
простору, зокрема виконання і періодичної актуалізації 
Програми українсько-китайського співробітництва в кос-
мічній сфері на 2016–2020 роки. 

13. Сторони домовилися, що перелік інвестиційних про-
ектів буде розглядатися в рамках спільних засідань Робо-
чої групи з питань інвестиційного співробітництва Підко-
місії з питань торговельно-економічного співробітництва 
Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом 
Китайської Народної Республіки. 

14. Сторони будуть посилювати взаємодію, спрямовану 
на забезпечення реалізації важливих проектів співпраці. 

Вчинено у м. Київ 05 грудня 2017 року у двох примір-
никах, кожний українською та китайською мовами, при-
чому всі тексти мають однакову силу. 

 
За Українську сторону 
Заступник Міністра 
економічного розвитку  
і торгівлі – Торговий 
представник України  
Наталія Микольська 

За Китайську сторону 
Заступник Голови 
Державного комітету  
з розвитку і реформи 
КНР  
Ван Сяотао 
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Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством 
юстиції України та Міністерством юстиції КНР 

(17.05.2018)58 

 
Дата підписання: 17.05.2018 
Дата набрання чинності для України: 17.05.2018 
 
Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції 

Китайської Народної Республіки (далі – «Сторони»), 
Відзначаючи, що обмін знаннями та досвідом у правовій 

та судовій сфері слугує інтересам обох Держав, 
Бажаючи сприяти дружнім відносинам між двома Дер-

жавами, 
Розуміючи важливість міжнародного, регіонального спів-

робітництва та співробітництва в рамках реалізації іні-
ціативи «Один пояс – один шлях», 
З метою поглиблення і розширення правової та судової 

співпраці та встановлення основи співробітництва між 
Україною та Китайською Народною Республікою, 
Беручи до уваги національне законодавство Держав Сто-

рін, а також функції та повноваження обох Сторін, 
Домовились про таке: 

Стаття 1 Сфери співробітництва 
Сторони у межах своєї компетенції та відповідно до 

умов та процедур, передбачених цим Меморандумом, 
здійснюватимуть співробітництво з питань, що становлять 
спільний інтерес, включаючи, але не обмежуючись, на-
ступні сфери: 

a. Законодавство; 
b. Виконання кримінальних покарань; 
c. Охорона здоров’я у місцях позбавлення волі; 

———————— 
58 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_001-18  



Основні нормативно�правові акти українсько�китайських відносин  

 

393

d. Правова обізнаність громадян держав Сторін та уза-
гальнення правових знань; 

e. Управління професією юристів та державних нота-
ріусів; 

f. Правова допомога; 
g. Альтернативні способи вирішення спорів; 
h. Ресоціалізація звільнених з місць позбавлення волі осіб; 
i. Судова експертиза; 
j. Судова допомога та передача засуджених осіб; 
k. Інституційне оперативне управління та технічна під-

тримка, розбудова спроможності адміністративного персо-
налу судів; 

l. Інші сфери, що становлять взаємний інтерес, узгод-
жені Сторонами. 

Стаття 2 Форми співробітництва 
Сторони можуть здійснювати співробітництво у сферах, 

зазначених у Статті 1, у таких формах: 
a. Обмін інформацією та матеріалами; 
b. Обмін делегаціями; 
c. Організація та проведення зустрічей, конференцій та 

семінарів; 
d. Інші форми співпраці, узгоджені обома Сторонами. 

Стаття 3 Програми співробітництва 
З метою реалізації напрямків співробітництва, окресле-

них у даному Меморандумі, Сторони, у разі необхідності, 
розроблятимуть конкретні програми співробітництва. 

Стаття 4 Витрати 
При реалізації конкретних програм співробітництва 

Сторони надалі визначатимуть фінансові ресурси та орга-
нізаційні заходи. 

Стаття 5 Мови 
У всій кореспонденції з питань, які стосуються цього 

Меморандуму, Сторони використовуватимуть свої офіцій-
ні мови разом з перекладом англійською мовою. 
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Стаття 6 Врегулювання спорів 
Спори, що стосуються тлумачення і застосування цього 

Меморандуму будуть вирішуватися шляхом консультацій 
між Сторонами. 

Стаття 7 Набрання чинності,  
внесення змін та припинення 

Цей Меморандум набирає чинності з дати його під-
писання та укладається на невизначений термін. 

З дня набрання чинності цим Меморандумом припиняє 
дію Угода про співробітництво між Міністерством юстиції 
України та Міністерством юстиції Китайської Народної 
Республіки, яка була підписана у м. Київ 15 квітня 2011 
року. 

За згодою Сторін до цього Меморандуму в письмовій 
формі можуть бути внесені зміни та доповнення, що 
оформлюються у вигляді протоколів, які є невід’ємною 
частиною цього Меморандуму, й набирають чинності від-
повідно до абзацу 1 цієї Статті. 

Кожна зі Сторін може припинити дію цього Мемо-
рандуму, повідомивши іншу Сторону в письмовій формі.  
У цьому випадку, дія Меморандуму припиняється через 
три місяці з дня отримання письмового повідомлення. 

Вчинено у місті Київ 17 травня 2018 року у двох при-
мірниках українською, китайською та англійською мо-
вами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виник-
нення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Ме-
морандуму текст англійською мовою матиме переважну 
силу. 

 
За Міністерство За Міністерство  
юстиції України  юстиції КНР 
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Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України та 
Відомством з інтелектуальної власності КНР 

(27.06.2018)59 

 
Дата підписання: 27.06.2018 
Дата набрання чинності для України: 27.06.2018 
 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

та Відомство з інтелектуальної власності Китайської На-
родної Республіки, які надалі іменуються «Сторонами», 
бажаючи сприяти розвитку торговельно-економічного 

та науково-технічного співробітництва між Україною і Ки-
тайською Народною Республікою, 
надаючи важливого значення правовій охороні інтелек-

туальної власності, результатам науково-технічної та еко-
номічної діяльності між обома державами Сторін, 
бажаючи розвивати відносини між обома Сторонами з 

огляду на необхідність створення сприятливих умов для 
охорони та захисту прав інтелектуальної власності, засно-
ваних на принципах рівності та взаємної вигоди, 
з метою  аксимального забезпечення інтересів корис-

тувачів, 
беручи до уваги обопільний інтерес стосовно вдоскона-

лення і розширення співробітництва, яке дозволяло б нала-
годити обмін досвідом в сфері інтелектуальної власності  
з метою зміцнення існуючих в обох країнах систем в цій 
області, враховуючи положення Договору про дружбу і 
співробітництво між Україною і Китайською Народною 
Республікою, підписаного 5 грудня 2013 року, 

домовилися про таке: 

———————— 
59 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_003-18#Text  
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Стаття 1 Мета 
Метою цього Меморандуму є створення механізмів 

співробітництва для сприяння здійсненню заходів щодо 
правової охорони інтелектуальної власності на основі вза-
ємної вигоди, рівності і поваги до міжнародних договорів, 
учасниками яких є держави обох Сторін. 

Стаття 2 Сфера дії 
Цей Меморандум включає наступні напрямки співробіт-

ництва у сфері охорони прав інтелектуальної власності: 
a) обмін інформацією про законодавство у сфері інте-

лектуальної власності, його практичне застосування, тен-
денції його розвитку та зміни законодавства в цій сфері; 

b) обмін інформацією і досвідом щодо процедур надан-
ня правової охорони об’єктам права інтелектуальної влас-
ності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики про-
ведення експертизи; 

c) обмін патентною інформацією, документацією та пуб-
лікаціями в сфері охорони інтелектуальної власності; 

d) обмін досвідом та знаннями з різних аспектів інте-
лектуальної власності; 

e) обмін досвідом в управлінні процесом експертизи та 
організації автоматизованого пошуку; 

f) проведення заходів у сфері підготовка кадрів і підви-
щення кваліфікації; 

g) обмін досвідом і знаннями щодо підвищення рівня 
громадської обізнаності в даній сфері; 

h) проведення спільних конференцій, семінарів і фору-
мів з метою підвищення рівня обізнаності у сфері інте-
лектуальної власності зацікавлених кіл; 

i) діяльність в сфері інформаційних послуг; 
j) сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності; 
k) сприяння малим і середнім підприємствам в сфері охо-

рони інтелектуальної власності; 
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l) спільне видання матеріалів з інформацією і резуль-
татами досліджень; 

m) заходи співробітництва у рамках «Спільних ініціатив»; 
n) інші види співробітництва, узгоджені Сторонами. 
Конкретні заходи відповідно до напрямів співробітницт-

ва і їх реалізація будуть передбачені у відповідних прото-
колах, програмах або робочих планах. 

Сторони зможуть вільно розпоряджатися всією інфор-
мацією, наданою в рамках цього Меморандуму, за винят-
ком тих випадків, коли Стороною, яка надала цю інфор-
мацію, були встановлені обмеження або особливі умови її 
використання або поширення. У будь-якому випадку ця 
інформація не може бути передана третій стороні без по-
передньої письмової згоди іншої Сторони. 

Здійснення всіх видів співробітництва, передбачених цим 
Меморандумом, і використання робочих мов буде офі-
ційно закріплено у відповідних програмах робіт, які будуть 
спільно вироблятися Сторонами і стануть частиною цього 
Меморандуму. 

Стаття 3 Фінансові умови 
Фінансування, необхідне для здійснення співробітницт-

ва, буде визначено кожною із Сторін відповідно до їх мож-
ливостей і взаємного інтересу за узгодженими ними кон-
кретними планами співробітництва. 

Стаття 4 Перегляд цього Меморандуму 
Сторони регулярно відстежують ефективність виконан-

ня положень Меморандуму. 
Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бу-

ти внесені у письмовій формі шляхом укладення окремих 
протоколів, що складатимуть невід’ємну частину цього 
Меморандуму. 

Будь-які спори, які можуть виникнути між Сторонами 
щодо застосування цього Меморандуму, будуть вирішува-
тися шляхом переговорів між Сторонами. 
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Стаття 5 Набрання чинності та строк дії 
Цей Меморандум набирає чинності з дати його підпи-

сання. 
Цей Меморандум укладається на 5 років, якщо одна зі 

Сторін не повідомить іншу Сторону у письмовій формі про 
завершення дії цього Меморандуму за 3 місяці до дати за-
вершення дії цього Меморандуму. Дія цього Меморандуму 
може бути продовжена на наступні п’ять років або може 
бути підписаний новий договір шляхом консультацій між 
Сторонами у письмовій формі за 3 місяці до дати завер-
шення дії цього Меморандуму. 

Якщо немає іншої домовленості, англійська мова вико-
ристовується як мова листування та спілкування. 

Вчинено в м. Київ 27 червня 2018 року у двох при-
мірниках, кожний українською, китайською та англійською 
мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У разі 
виникнення будь-яких розбіжностей, переважну силу має 
текст англійською мовою. 

 

За Міністерство  
економічного розвитку  
і торгівлі України  
Державний секретар  
Олексій Перевезенцев 

За Відомство 
інтелектуальної власності 
КНР  
Заступник Комісара  
Хе Жімін 
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Указ Президента України «Про тимчасове 
запровадження безвізового режиму для громадян 
Китайської Народної Республіки, які в’їжджають  
в Україну з туристичною метою» (28.07.2020)60 

 

З метою розвитку дружніх відносин між Україною та 
Китайською Народною Республікою, активізації двосто-
роннього співробітництва у сфері туризму постановляю: 

1. Запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січ-
ня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та тран-
зитного проїзду через територію України для громадян 
Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну 
з туристичною метою, якщо термін їх перебування в 
Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів. 

2. Кабінету Міністрів України вжити заходів, що випли-
вають із цього Указу. 

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
 
Президент України    В. Зеленський 
м. Київ 
28 липня 2020 року 
№ 295/2020 
 

———————— 
60 https://www.president.gov.ua/documents/2952020-34497  
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Таблиця 2. Зовнішня торгівля Китаю з Україною, 1993–
2002 рр., відділ економічних зв’язків Посольства КНР в 
Україні 402 
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Торговельно�економічні відносини України та КНР: статистика  

 

401

Таблиця 11. Основні статті українського товарного 
імпорту з КНР, 2016–2020 рр., Держстат України 412 

Таблиця 12. Торгівля України та КНР послугами, 
Держстат України 414 

Таблиця 13.Зовнішня торгівля КНР з Україною 
товарами, 2005–2020 рр., Фіскальна служба України 415 
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Китайські статистичні дані 
Таблиця 1. Товарообіг між Китаєм та Україною, 1992–

1997 рр., Митниця КНР 
(млн дол.)1 

 Товарообіг 
Експорт  

до України 
Імпорт  

з України 

1992 230   
1993 583 9 493 

1994 837 94 7423 
1995 613 734 5396 

1996 567 59 508 
1997 435 101 334 

 

———————— 
1 Ли Фень. Развитие китайско-украинского экономического сотруд-

ничества в современных условиях [Текст] : дис. канд. экон. наук: 
08.05.01. – К., 1998. – С. 165. 
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Таблиця 2. Зовнішня торгівля Китаю з Україною, 1993–
2002 рр., відділ економічних зв’язків Посольства КНР в 
Україні 

(млн дол. США)2 

 Товарообіг 
Експорт до 
України 

Імпорт  
з України 

Сальдо 

1993 32,7    
1994 925,7 75,5 849,7 -774,2 
1995 821 77,9 743,1 -665,2 
1996 846,6 87,4 759 -671,6 
1997 1256,7 142 1114,7 -972,7 
1998 860,1 122,7 737,4 -614,7 
1999 840,8 110,4 730,4 -620 
2000 760,71 131,85 628,85 -497 
2001 857,7 247,3 610,4 -363,1 
2002 1234,1 528 706 -178 

 

Таблиця 3. Зовнішня торгівля Китаю з Україною, 2001–
2020 рр., Державне бюро статистики КНР 

(млн дол. США)3 
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/У
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1 2 3 4 5 6 7 

1998 323949 0,08 275,0 90,0 184,9 -94,9 

1999 360630 0,11 421,3 81,0 340,0 -259 

2000 474297 0,12 591,0 136,4 454,5 -318,1 

———————— 
2  Менг Хін. Українсько-китайські відносини наприкінці ХХ – 

початку ХХІ століття [Текст] : дис... канд. іст. наук. – К., 2005. – С.106. 
3  National Bureau of Statistics of China, 

https://data.stats.gov.cn/english/index.htm  
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1 2 3 4 5 6 7 

2001 509768 0,17 857,6 247,2 610,4 -363,1 

2002 620766 0,20 1233,7 527,4 706,3 -178,8 

2003 850987 0,25 2174,6 928,5 1246,0 -317,5 

2004 1154554 0,21 2487,9 1443,2 1044,6 398,6 

2005 1421906 0,23 3277,3 2492,5 784,8 1707,7 

2006 1760396 0,23 4159,3 3722,1 437,1 3284,9 

2007 2173726 0,30 6531,4 5865,8 665,6 5200,1 

2008 2563255 0,34 8760,3 7566,2 1194,0 6372,2 

2009 2207534 0,26 5779,6 3603,6 2176,0 1427,6 

2010 2973998 0,26 7727,0 5563,8 2163,2 3400,6 

2011 3641864 0,28 10409,5 7147,0 3262,4 3884,6 

2012 3867119 0,27 10354,7 7323,2 3031,4 4291,7 

2013 4158993 0,27 11122,1 7849,2 3272,8 4576,3 

2014* 4301527 0,20 8589,7 5106,2 3483,5 1622,6 

2015 3953032 0,17 7073,3 3517,5 3555,8 -38,2 

2016 3685557 0,18 6711,0 4220,2 2490,8 1729,4 

2017 4107164 0,18 7380,2 5040,6 2339,6 2701,0 

2018 4622415 0,20 9663,5 7018,5 2645,0 4373,4 

2019 4577891 0,26 11908,5 7399,5 4509,0 2890,5 

2020 4646257      
 

* Яким чином врахована окупація частини території України 
Росією, не пояснено. 
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Таблиця 4. Прямі інвестиції в КНР з України, Державне 
бюро статистики КНР 

(тис. дол. США)4 
1997 650 

1998 460 
1999 240 

2000 240 
2001 2380 

2002 1090 
2003 2790 

2004 13860 
2005 1260 

2006 4670 
2007 18550 

2008 4090 
2009 4620 

2010 7900 
2011 6220 

2012 2800 
2013 5520 

2014* 380 

2015 500 
2016 1720 

2017 27070 
2018 800 

2019 200 
 

* Яким чином врахована окупація частини території України 
Росією, не пояснено. 

———————— 
4  National Bureau of Statistics of China, https://data.stats.gov.cn/ 

english/index.htm  
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Українські статистичні дані 

Таблиця 5. Зовнішня торгівля КНР з Україною товарами, 
1994–2000 рр., Держстат України  

(млн дол. США)5 

 
Товарообіг 

КНР  
і України 

Експорт  
з України 
до КНР 

Імпорт  
з КНР  

до України 

Сальдо 
КНР/Україна 

1994 539,1 506,1 33,0 473,1 

1995 428,4 393,6 34,8 358,8 

1996 858,3 768,1 90,2 677,9 

1997 1226,5 1100,9 125,6 975,3 

1998 860,5 737,4 123,1 614,3 

1999 840,8 730,4 110,4 620 

2000 821,8 689,9 131,9 558 

 
Таблиця 6. Зовнішня торгівля КНР з Україною товарами, 

2001–2020 рр., Держстат України  
(млн дол. США)6 

 
Товарообіг 

КНР  
і України 

Експорт 
з України 
до КНР 

Імпорт  
з КНР  

до України 

Сальдо 
КНР/Україна 

1 2 3 4 5 

2001 737,6 542,0 195,6 346,4 
2002 959,6 699,9 259,6 440,2 

2003 1522,2 1003,1 519,0 484,1 
2004 1564,6 831,4 733,2 98,1 

———————— 
5 Для 1994–1995 рр. Статистичний щорічник України за 1995 рік. – 

К., 1996. – С. 353; для 1996–1997 рр. Статистичний щорічник України 
за 1997 рік. – К., 1999. – С. 294; 1998–2000 рр. Статистичний щорічник 
України за 2000 рік. – К., 2001. – С. 277. 

6 Сайт Держстату України, http://www.ukrstat.gov.ua/  
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1 2 3 4 5 

2005 2521,6 711,2 1810,4 – 1099,1 
2006 2854,8 544,6 2310,2 –1765,5 

2007 3738,7 431,6 3307,0 –2875,4 
2008 6149,0 547,5 5601,5 –5054,0 

2009 4168,6 1434,4 2734,2 −1299,8 
2010 6016,9 1316,5 4700,3 –3383,8 

2011 8448,3 2180,0 6268,3 –4088,2 
2012 9676,8 1777,1 7899,6 –6122,4 

2013 10627,4 2726,6 7900,7 –5174,0 
2014* 8085,0 2674,1 5410,9 –2736,8 

2015** 6170,0 2399,0 3770,9 –1371,9 

2016 6520,2 1832,5 4687,6 –2855,1 
2017 7688,0 2039,3 5648,6 –3609,3 

2018 9808,5 2200,1 7608,3 –5408,2 
2019 12797,8 3593,0 9204,8 –5611,7 

2020 15418,3 7099,9 8318,4 -1218,4 
 

* 2014 р.- без урахування тимчасово окупованої території Авто-
номної Республіки Крим і м. Севастополя.  

** з 2015 року – без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони прове-
дення антитерористичної операції.  
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Таблиця 7. Місце КНР у зовнішній торгівлі України у 
2001–2020 рр., Держстат України7 
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2001 16264 542,0 3,3 15775 195,6 1,2 
2002 17957 699,9 3,9 16976 259,6 1,5 
2003 23080 1003,1 4,3 23020 519,0 2,3 
2004 32672 831,4 2,5 28996 733,2 2,5 
2005 34286 711,2 2,1 36141 1810,4 5,0 
2006 38367 544,6 1,4 45034 2310,2 5,1 
2007 49248 431,6 0,9 60669 3307,0 5,4 
2008 66954 547,5 0,8 85535 5601,5 6,5 
2009 39702 1434,4 3,6 45435 2734,2 6,0 
2010 51430 1316, 2,6 60739 4700,3 7,7 
2011 68394 2180,0 3,2 82608 6268,3 7,6 
2012 68809 1777,1 2,6 84658 7899,6 9,3 
2013 63312 2726,6 4,3 76963 7900,7 10,2 

2014* 53901 2674,1 5,0 54428 5410,9 9,9 
2015** 38127 2399,0 6,3 37516 3770,9 10,0 

2016 36361 1832,5 5,0 39249 4687,6 12,0 
2017 43264 2039,3 4,7 49607 5648,6 11,4 
2018 47334 2200,1 4,6 57187 7608,3 13,3 
2019 50054 3593,0 7,2 60800 9204,8 15,1 
2020 49191 7099,9 14,4 54336 8318,4 15,3 
* 2014 р. – без урахування тимчасово окупованої території Авто-

номної Республіки Крим і м. Севастополя. 
** з 2015 року – без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони прове-
дення антитерористичної операції.  

———————— 
7 Там само. 
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Таблиця 12. Торгівля України та КНР послугами, 
Держстат України12 

(млн дол. / частка до загального обсягу) 

 Е
кс
по
рт

 п
ос
лу
г 

 
з 
У
кр
аї
ни

, 
ус
ьо
го

 

у 
то
м
у 
чи
сл
і  

в 
К
Н
Р

 

Ч
ас
тк
а 
К
Н
Р

 

За
га
ль
ни
й 

ім
по
рт

 п
ос
лу
г 

 
в 
У
кр
аї
ну

 

у 
то
м
у 
чи
сл
і  

в 
К
Н
Р

 

Ч
ас
тк
а 
К
Н
Р

 

Т
ор
гі
вл
я 
по
сл
у-

га
м
и 
У
кр
аї
ни

  
з 
К
Н
Р

 

С
ал
ьд
о 

У
кр
аї
на

/К
Н
Р

 

1995 2568,6 4,7 0,1 631,1 4,2 0,6 9,1 0,3 
2000 3655 12,1 0,3 1151 3,7 0,3 15,9 8,4 
2005 6443 24,0 0,4 2941 7,6 0,3 31,6 16,3 
2010 12324 73,8 0,6 5467 17,5 0,3 91,4 56,3 

2010* 11936 73,2 0,6 5421 17,5 0,3 90,8 55,7 
2011 14180 71,9 0,5 6214 14,7 0,2 86,6 57,2 
2012 14096 79,2 0,6 6650 26,9 0,4 106,1 52,3 
2013 14233 70,3 0,5 7523 83,1 1,1 153,4 -12,8 

2014** 11520 45,3 0,4 6373 45,7 0,7 91,0 -0,3 
2015 9736 40,6 0,4 5523 128,4 2,3 169,0 -87,8 
2016 9867 60,1 0,6 5326 96,1 1,8 156,2 -35,9 

2017*** 10714 75,3 0,7 5476 165,0 3,0 240,4 -89,6 
2018 11637 106,0 0,9 6308 188,9 3,0 295,0 -82,9 
2019 15628 190,7 1,2 6942 226,7 3,3 417,5 -36,0 
2020 11387 124,2 1,1 5209 191,4 3,7 315,7 -67,2 
 

* Інформація за 2010–2013 роки наведена без урахування 
тимчасово окупованої території АР Крим, та м. Севастополя.  

** За 2014–2016 – без урахування тимчасово окупованої території 
АРК, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 
операції.  

*** За 2017–2020 – без урахування тимчасово окупованої території 
АРК, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях. 

———————— 
12 Для 1995 р. Статистичний щорічник України за 1995 рік. – К., 

1996. – С. 362; для 2000, 2005, 2010–2020 рр. дані с сайту Держстату 
України http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Таблиця 13. Зовнішня торгівля КНР з Україною това-
рами, 2005–2020 рр., Фіскальна служба України  

(млн дол. США)13 

 
Торговий 
обіг КНР  
і України 

Експорт  
з України 
до КНР 

Імпорт  
з КНР  

до України 

Сальдо 
КНР/Україна 

2005 2521,2 711,2 1810,0 1098,8 

2006 2852,6 544,6 2308,0 1763,4 
2007 3738,2 431,6 3306,6 2875 

2008 6147,7 547,5 5600,2 5052,7 
2009 4168,8 1434,3 2734,4 1300,1 

2010 6020,5 1316,5 4704,0 3387,5 
2011 8454,6 2179,8 6274,8 4095 
2012 9668,6 1776,4 7892,2 6115,8 

2013 10630,7 2726,6 7904,1 5177,5 
2014* 8107,5 2683,7 5423,8 2740,1 

2015 6185,1 2402,4 3782,6 1380,2 
2016 6512,4 1832,5 4679,9 2847,4 

2017 7680 2040 5640 3600 
2018 9790 2110 7580 5470 

2019 12766,4 3594,2 9172,2 5578,0 
2020 15418,6 7099,7 8318,9 1219,1 

 

* З 2014 р. – без урахування тимчасово окупованих території АРК 
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 
областях. 

 
 
 

———————— 
13 Для 2005–2016 рр. Зовнішня торгівля України. Митна статистика 

(1991–2016 роки): довідник. – К., 2018; для 2017–2020 – Сайт Митної 
служби України. https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/  
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Таблиця 14. Прямі інвестиції КНР в Україну та з 
України у КНР, Держстат України 

(млн. дол. США)14 
 Інвестиції з КНР15 Інвестиції з України16 

1 2 3 

1995 3,7 д/в 
1996 4,0 д/в 

1997 4,2 0,437 
1998 4,3 0,437 

1999 4,3 0,437 
2000 4,5 0,437 

2001 4,8 0,437 
2002 5,1 0,437 

———————— 
14 1995–2005 рр. – Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний 

збірник. К., 2005. – С. 28, 33; 2006–2008 рр. – Інвестиції зовнішньої 
діяльності. Статистичний збірник. К., 2008. – С. 46; 2009–2010 рр. 
Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний збірник. К., 2010. – 
С. 18; 2011 р. – Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний збір-
ник. К., 2011. – С. 17; 2012 р. – Інвестиції зовнішньої діяльності. 
Статистичний збірник. К., 2012. – С. 17; 2013–2020 рр. – сайт Держ-
стату http://www.ukrstat.gov.ua/  

15 1995–2005 рр. – Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний 
збірник. К., 2005. – С. 28, 33; 2006–2008 рр. – Інвестиції зовнішньої 
діяльності. Статистичний збірник. К., 2008. – С. 46; 2009–2010 рр. 
Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний збірник. К., 2010. – 
С. 18; 2011 р. – Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний збір-
ник. К., 2011. – С. 17; 2012 р. – Інвестиції зовнішньої діяльності. 
Статистичний збірник. К., 2012. – С. 17; 2013–2020 рр. – сайт Держ-
стату http://www.ukrstat.gov.ua/  

16 1997–2005 рр. – Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний 
збірник. К., 2005. – С. 125, 128. При цьому зазначалося, що весь обсяг 
інвестицій у даний період був у будівельний сектор Китаю (С. 142); 
2006–2012. – Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний збірник. 
К., 2012. – С. 54, 56; 2013–2020 рр. – Сайт Держстату 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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1 2 3 

2003 7,4 0,437 

2004 9,0 0,437 
2005 9,317 0,437 

2006 8,2 0,487 
2007 8,1 0,617 

2008 9,1 0,617 
2009 11,6 0,817 

2010 11,418 0,817 
2011 12,819 0,687 

2012 15,0 0,886 
2013 18,2 0,9 

2014* 25,5 1,3 
2015 21,0 1,4 

2016 18,6 1,3 
2017 16,6 1,5 

2018 17,8 1,1 
2019 34,1 0,6 

2020 40 0,6 
 

* З 2014 р. – без урахування окупованих Росією територій України. 
 

———————— 
17 В «Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний збірник. К., 

2008. – С. 46» подана інша цифра – 8,9. 
18 В «Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний збірник. К., 

2011. – С. 17» подана інша цифра – 12,3. А за даними – 11,8. 
19 В «Інвестиції зовнішньої діяльності. Статистичний збірник. К., 

2012. – С. 17» подана інша цифра – 13,1. А за даними – 12,7. 
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Таблиця 15. Прямі інвестиції КНР в Україну, Націо-
нальний банк України 

(млн дол. США)20 

 

П
ря
м
і і
нв
ес
ти
ці
ї 

(у
сь
ог
о)

 (
2+

5)
 

Ін
ст
ру
м
ен
ти

 
уч
ас
ті

 в
 к
ап
іт
ал
і  

(3
+

4)
 

Ін
ст
ру
м
ен
ти

 
уч
ас
ті

 в
 к
ап
іт
ал
і, 

кр
ім

 р
еі
нв
ес
ту

-
ва
нн
я 
до
хо
ді
в 

Р
еі
нв
ес
ту
ва
нн
я 

до
хо
ді
в 

Б
ор
го
ві

 
ін
ст
ру
м
ен
ти

 

1 2 3 4 5 6 
2015 3,0 2,6 2,7 -0,1 0,4 
2016 2,1 1,4 1,0 0,5 0,7 
2017 3,1 3,0 1,7 1,3 0,1 
2018 -0,4 0,5 0,1 0,4 -0,9 
2019 19,8 10,7 5,6 5,1 9,0 
2020 -15,8 -2,1 5,1 -7,2 -13,7 

 
Таблиця 16. Прямі інвестиції з України в КНР, Націо-

нальний банк України 
(млн дол. США)21 

 
Прямі інвестиції 

(усього) 
Інструменти участі 

в капіталі 
Боргові 

інструменти 

2015 1,3 1,3 - 
2016 1,5 1,5 - 
2017 1,1 1,1 - 
2018 0,6 0,6 - 
2019 0,6 0,6 - 
2020 0,3 0,3 - 

 

———————— 
20 Статистика зовнішнього сектору України за методологією  

6-го видання «Керівництва з платіжного балансу та міжнародної 
інвестиційної позиції» (МВФ, 2009) // Сайт НБУ. Режим доступу: 
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#5 

21 Там само. 
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Частина 4.  
Динаміêа óêраїнсьêо-êитайсьêих відносин  

ó 2020 р. (В. Головêо) 
 
 
Міждержавні відносини 419 
Суспільно-політична динаміка 431 
Економічна динаміка 433 
Гуманітарний трек 443 

 
Міждержавні відносини 

У 2020 р. міждержавні відносини України та КНР от-
римали нову динаміку. Значною мірою це було пов’язано з 
кадровим оновленням вищих щаблів української влади.  
11 лютого новим керівником ОПУ став А. Єрмак, а  
4 березня в Україні був сформований новий уряд на чолі з 
прем’єр-міністром Д. Шмигалем. І вже за місяць новий 
міністр закордонних справ Д. Кулеба оголосив про плани 
загальної активізації азійського вектору української зов-
нішньої політики. Він запропонував нову формулу: 
«Україна – це Європа. Розширення: Азія»1. І розшифрував 
її таким чином: «Наш джокер, наше унікальне доповнення 
нашої європейської стратегії – це відносини з Азією.  
В певному сенсі ми всі тепер «Один пояс, один шлях» на 
одному глобалізованому материку Євразія». Тоді ж 
Д. Кулеба анонсував плани розробити окрему «Азійську 
———————— 

1  Кулеба Д. Україна – це Європа. І не тільки // Лівий берег, 
13.04.2020.  
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стратегію». В одному зі своїх інтерв’ю він заявив таке: 
«…Я б хотів, чесно вам скажу, запам’ятатися як міністр, 
який створив нову реальність у стосунках України саме з 
країнами Південно-Східної Азії»2. 

Що стосується саме китайського напряму, то міністр 
заявив: «ми чекаємо, щоби ця країна мала стратегічні 
інтереси в Україні, а бачення України як "чогось між 
Заходом і Росією" назавжди залишилося в минулому»3. Ця 
модель, за його словами, полягає у залученні китайської 
сторони у системні інфраструктурні проекти в Україні і у 
розміщенні китайськими компаніями високотехнологічних 
виробництв з прицілом на внутрішньоукраїнський ринок і 
ринок ЄС, використовуючи переваги Угоди про Асоціацію 
і зону вільної торгівлі з ЄС. Наприкінці грудня 2020 р. 
Д. Кулеба на підсумковому брифінгу заявив, що МЗС вже 
розробило і почало реалізовувати «Азійську стратегію», 
але публічним цей документ стане після затвердження 
КМУ загальної «Стратегії зовнішньополітичної діяльності 
України»4. 

Зазначимо, що ініціативи Д. Кулеби були безпосереднім 
продовженням його підходів на попередній посаді – віце-
прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції в Кабінеті О. Гончарука. Так, 31 січня 2020 р., 
ще у цьому статусі, Д. Кулеба провів засідання української 
частини Комісії зі співробітництва між урядом України та 

———————— 
2 Сидоренко С. Коронавірус, стратегія щодо Донбасу, Європа та 

Китай: велике інтерв’ю глави МЗС Дмитра Кулеби // Економічна 
правда, 30.0.2020. https://www.eurointegration.com.ua/interview/2020/03/ 
30/7108116/  

3 Там само. 
4 ЗС почало реалізацію Азійської стратегії – Кулеба // Укрінформ, 

24.12.2020. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3160726-mzs-
pocalo-realizaciu-azijskoi-strategii-kuleba.html  
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урядом КНР, за підсумками якого доручив розробити 
«Атлас перспективних проектів» за усіма напрямами ук-
раїнсько-китайської співпраці. При цьому він зазначав: 
«КНР – наш стратегічний партнер. З одного боку, маємо 
підтримувати загальнополітичну рамку співробітництва, з 
іншого – починати нові, вигідні для України, масштабні 
проекти і відкривати нові можливості, зокрема, для під-
вищення інтенсивності торгівлі та розвитку української 
економіки і інфраструктури»5 Втім, в середині лютого він 
вже з жалем констатував: «Немає ні політичного діалогу  
з Китайською Народною Республікою, ні короваю з хлі-
бом…». Але визнав, що «…при цьому бізнес буяє яск-
равим квітом», і це сталося без будь-якої підтримки з боку 
держави, тобто бізнес домовився самотужки. З огляду на 
це Д. Кулеба заявив: «Україна – це місце, де мають «одру-
житися» китайський і європейський капітали»6. 

В Уряді Д. Шмигаля віце-прем’єр-міністром з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції і одночасно за 
посадою головою української частини Комісії зі співро-
бітництва між урядом України та урядом КНР стала 
О. Стефанішина (призначена у червні 2020 р.). Вона про-
довжила дотримуватись лінії Д. Кулеби на активізацію 
китайського напряму. На зустрічі з послом КНР Фань 
Сяньжунем в липні 2020 р. О. Стефанішина запропонувала 
до кінця року провести Четверте засідання міжурядової 
комісії, зробивши її очною (за чергою вона мала 

———————— 
5 Кулеба поручил Кабмину подготовить атлас проектов для реа-

лизации в партнерстве с Китаем // SilkBridge.info, 3.02.2020 
https://silkbridge.info/kuleba-poruchil-podgotovit-atlas-proektov-s-kitaem/  

6  В Україні можуть поєднатися капітали КНР і ЄС – Кулеба // 
Укрінформ, 14.02.2020. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/28761 
22-v-ukraini-mozut-poednatisa-kapitali-knr-i-es-kuleba.html  



Частина 4 

 

422 

відбуватися у Пекіні)7. Це був символічний та принципо-
вий крок – засідання Комісії мають проводитися раз на два 
роки, останній захід відбувся у грудні 2017 р. Був ще один 
крок з боку Президента України В. Зеленського – впро-
вадження тимчасового безвізового режиму для туристів-
громадян КНР8: в умовах коронавірусної пандемії еконо-
мічного змісту у цьому було небагато, але цей симво-
лічний жест демонстрував бажання Києва активізувати 
діалог з Пекіном. 

Китайська сторона стримано сприйняла пропозицію про 
очне засідання міжурядової Комісії. На зустрічі на початку 
вересня 2020 р. О. Стефанішина вчергове акцентувала 
увагу на готовності української сторони до розширення 
співпраці і анонсувала створення робочої групи між По-
сольством КНР та Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України з ме-
тою інтенсифікації співробітництва9. 

1 жовтня було оприлюднено комплементарне інтерв’ю 
Президента України В. Зеленського інформагентству 
«Сіньхуа»10. Зокрема він зазначив, що Китай є одним з 

———————— 
7 Ольга Стефанішина: Комісію зі співробітництва Україна–Китай 

важливо провести до кінця 2020 року // Сайт КМУ, 24.07.2021. 
https://www.kmu.gov.ua/news/olga-stefanishina-komisiyu-zi-
spivrobitnictva-ukrayina-kitaj-vazhlivo-provesti-do-kincya-2020-roku 

8 Президент запровадив тимчасовий безвізовий режим для грома-
дян Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою // Сайт 
Президента України, 28.07.2020. https://www.president.gov.ua/news/ 
prezident-zaprovadiv-timchasovij-bezvizovij-rezhim-dlya-grom-62465  

9 Україна обговорює експортні та імпортні можливості з Китаєм – 
Стефанішина // УНН, 7.09.2020. https://www.unn.com.ua/uk/news/1890 
198-ukrayina-obgovoryuye-eksportni-ta-importni-mozhlivosti-z-kitayem-
stefanishina  

10  Інтерв’ю Президента України китайському інформаційному 
агентству «Сіньхуа» // Сайт Президента України, 1.10.2020. 
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глобальних центрів сили та додав: «Китай завжди був і 
залишається серед пріоритетів української зовнішньої по-
літики. Президент та уряд України приділяють розвиткові 
взаємодії з КНР особливу увагу». Президент також де-
кілька разів підкреслив необхідність провести міжурядову 
комісію. У підсумку Китай пішов на поступки та очі-
кувалося, що Комісія відбудеться на початку грудня. 
Врешті вона пройшла 23 грудня в онлайн-режимі (ки-
тайську делегацію очолював віце-прем’єр Державної ради 
КНР Лю Хе)11. 

За підсумками заходу сторони обмежилися загальними 
заявами. В українському протокольному повідомлені за-
значено, що О. Стефанішина акцентувала увагу на подаль-
шому відкритті китайського ринку для українських продо-
вольчих товарів і на «поглибленні співробітництва та 
перезавантаженні» «Програми співробітництва між Укра-
їною та КНР в рамках спільного будівництва «економіч-
ного поясу Шовкового шляху» та «Морського Шовкового 
шляху 21-го століття»12. Останній документ був підписа-
ний на попередній міжурядовій комісії в грудні 2017 р., але 
фактично залишився не виконаним. Тому він був пере-
підписаний наново, в оновленій редакції. Був також під-
писаний новий документ – План дій щодо співпраці та 

                                                                                                                              
https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-ukrayini-
kitajskomu-informacijnomu-agent-64145  

11  Прошло четвертое заседание Межправительственной комиссии 
Украина–Китай // SilkBridge.info, 24.12.2020 https://silkbridge.info/kitaj-
i-ukraina-proveli-zasedanie-mezhpravitelstvennoj-komissii-i-dogovorilis-o-
sotrudnichestve/  

12 Украина заинтересована в развитии стратегического партнерства 
с Китаем – Стефанишина // Бизнес-портал UAProm.info, 24.12.2020. 
http://uaprom.info/news/177603-ukraina-zainteresovana-razvitii-
strategicheskogo-partnerstva-kitaem-stefanishina.html  
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пришвидшення реалізації спільних намірів, зокрема в тор-
говельно-економічній, інвестиційній сферах, секторах ін-
фраструктури та енергетики, аграрній, промисловій та 
гуманітарній сферах тощо. Крім того, був схвалений про-
ект Угоди між КМУ та Урядом КНР про поглиблення 
співробітництва в сфері будівництва інфраструктури (вона 
була підписана в середині 2021 р.). 

У протокольному повідомлені китайської сторони за-
значалося, що за підсумками засідання Китай та Україна 
домовилися про «спільну роботу у боротьбі з пандемією 
COVID-19, всебічне поглиблення співробітництва в рамках 
ініціативи «Пояс і Шлях», а також реалізацію переваг 
кожної із сторін заради сприяння спільному розвитку».  
А також що «обидві сторони досягли низки консенсусів в 
галузях економіки та торгівлі, сільського господарства, 
космосу, науки та  технологій, освіти, культури та охорони 
здоров’я»13. 

В офіційних повідомленнях більшої конкретики не було, 
підписані документи не оприлюднювалися. Але майже 
одразу з’явилася критика деяких із досягнутих домовле-
ностей. У своїй колонці «Не всі кредити однаково корисні» 
екс-міністр фінансів, а нині Посол України в США О. Мар-
карова, коментуючи погодження угоди «щодо поглиблення 
співробітництва в галузі будівництва інфраструктури», 
зазначила, що вона буде відповідати не євроінтеграційним 
інтересам України, а «баченню кредитора і підходів саме 
КНР та Комуністичної партії Китаю». Вона згадала ризики, 
пов’язані з інформаційною та кібербезпекою при співпраці 
з китайськими компаніями, а також тісне співробітництво 

———————— 
13  Китай и Украина договорились углублять сотрудничество в 

рамках «Пояса и пути» // Синьхуа, 24.12.2020. http://russian.news.cn/ 
2020-12/24/c_139614199.htm  
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Китаю з Росією, у тому числі на окупованих територіях. 
Насамкінець, вона висловила занепокоєння непрозорістю 
перемовного процесу – невідомо які додаткові преференції 
отримав Китай в рамках угоди (припустила, наприклад, що 
там є положення про оренду землі навколо об’єктів, що 
будуть споруджуватися)14. 

Протягом року в рамках роботи підкомісій Українсько-
китайської міжурядової комісії відбулися такі засідання: 

 27 серпня – Підкомісії з питань торговельно-еко-
номічного співробітництва (у відеоформаті). За підсум-
ками був підписаний Протокол, що покликаний стати 
«дорожньою мапою» торговельно-економічного співробіт-
ництва на середньострокову перспективу15.  

 22 жовтня – Підкомісії з питань співробітництва в 
галузі космосу (у відеоформаті). За її підсумками підписані 
Програма співробітництва в галузі космосу на 2021– 
2025 рр. (вона включає 69 проектів, що передбачають 
контракти на понад 70 млн дол.) та Угоду про створення 
спільної лабораторії космічної науки. Також досягнута 
домовленість посилити обмін інформацією про космічну 
діяльність обох країн і своєчасно інформувати один одного 
про стан виконання програми співробітництва та вирішу-
вати проблеми, що виникають в процесі реалізації про-
грами (поміж рядків читається незадоволення китайською 
стороною темпами роботи української сторони). У засі-
данні, крім керівника Держкосмосу України В. Усова (до 

———————— 
14 Маркарова О. Не всі кредити однаково корисні // Економічна 

правда, 29.12.2020 https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/29/ 
669615/  

15  Украина и Китай договорились наращивать объемы торговли 
товарами и услугами // Укрінформ, 28.08.2020. https://www. 
ukrinform.ru/rubric-economy/3089020-ukraina-i-kitaj-dogovorilis-
narasivat-obemy-torgovli-tovarami-i-uslugami.html  
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речі, у листопаді він був звільнений із своєї посади), взяли 
участь представники КБ «Південне», «Арсеналу», «Хар-
трону-Аркоса», «Київської політехніки», Інституту елект-
розварювання ім. Є. Патона НАН України тощо16. 

 15 грудня – Підкомісія з питань співробітництва в 
галузі культури (у відеоформаті). За її підсумками був 
підписаний Протокол про розширення співробітництва в 
сфері мистецтв і креативних індустрій, обмін досвідом 
впровадження цифрових технологій у вишах, сприяння 
спільним культурним заходам, гастролям, виставкам тощо. 
Сторони також домовилися про поглиблення співпраці в 
сфері масової інформації та кінематографії, архівної спра-
ви (зокрема, «активізувати співробітництво між Держав-
ною архівною службою України та Державним архівним 
управлінням КНР, державними архівними установами 
тощо, зокрема щодо обміну досвідом із впровадження 
новітніх технологій, забезпечення збереження документів 
та оцифрування архівних документів на паперовій основі, 
їх реставрації, організації роботи місцевих та регіональних 
архівів»), літератури, туризму тощо17. 

Велику роль у позитивній динаміці міждержавних від-
носин у 2020 р. відіграли нові посли, які синхронно при-
були до Києва та Пекіна 27 лютого.  

Новий Посол КНР Фань Сяньжун вже 18 березня зуст-
рівся з призначеним 4 березня прем’єр-міністром України 

———————— 
16 Украина и Китай подписали новую программу сотрудничества в 

космосе // Silkbridge.info, 26.10.2020 https://silkbridge.info/ukraina-i-
kitaj-podpisali-novuju-programmu-sotrudnichestva-v-kosmose/  

17 Підсумки 5-го засідання українсько-китайської Підкомісії з пи-
тань співробітництва в галузі культури // Сайт МКІП, 15.12.2020. 
https://mkip.gov.ua/news/4748.html 
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Д. Шмигалем18. 24 березня він зустрівся з Президентом 
України В. Зеленським (у перемовинах також брали участь 
голова МЗС Д. Кулеба та заступник керівника ОПУ 
І. Жовква)19. 25 вересня він провів зустріч зі спікером ВРУ 
Д. Разумковим 20 . Показово, що на китаємовній сторінці 
Посольства КНР в Україні у вересні 2020 р. було опри-
люднено перелік українських посадовців, з якими зуст-
рівся Фань Сяньжун, але у вітчизняних мас-медіа про ці 
зустрічі не повідомлялося. Зокрема у переліку згадані: 
керівник ОПУ А. Єрмак, віце-прем’єр і міністр цифрової 
трансформації М. Федоров, міністр внутрішніх справ 
А. Аваков, голова СБУ І. Баканов, секретар РНБОУ 
О. Данілов, міністр КМУ О. Немчинов, міністр юстиції 
Д. Малюська, міністр освіти і науки С. Шкарлет, голова 
Державної прикордонної служби С. Дейнеко, голова «Укр-
автородору» О. Кубраков, перший заступник міністра 
закордонних справ Е. Джапарова, голова Херсонської ОДА 
Ю. Гусев (невдовзі був призначений головою ДК «Укробо-
ронопром»)21. 

———————— 
18  Шмигаль і Кулеба зустрілися з послом Китаю в Україні // 

Укрінформ, 18.03.2020. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2899 
499-smigal-i-kuleba-zustrilisa-z-poslom-kitau-v-ukraini.html  

19  Володимир Зеленський обговорив з новопризначеним Послом 
Китаю в Україні питання протидії поширенню коронавірусу // Сайт 
Президента України, 24.03.2020. https://president.gov.ua/news/volodimir-
zelenskij-obgovoriv-z-novopriznachenim-poslom-kita-60281  

20  Україна та Китай посилюватимуть співпрацю парламентів, – 
Дмитро Разумков // Сайт ВРУ, 25.09.2020. https://www.rada.gov.ua/ 
news/Novyny/198004.html  

21 驻乌克兰大使范先荣同乌政府官员举行系列会见 (Посол Фань 
Сяньжун провів серію зустрічей з представниками української влади) 
// Сайт Посольства КНР в Україні, 20.09.2020. http://ua.china-
embassy.org/chn/dshd/t1816448.htm 
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У публічній активності нового Посла України в КНР 
С. Камишева однозначно домінувала економічна тематика: 
повідомлення про зустрічі з вищими посадовцями КНР 
рідкісні (а їх рівень був помітно нижчий, ніж у Фань 
Сяньжуня), натомість – багато переговорів з очільниками 
китайських компаній. На офіційному треку Посольство 
повідомляло про зустрічі С. Камишева з заступником 
міністра іноземних справ КНР Ле Юйченем (30 липня)22, 
директором Договірно-правового департаменту МЗС КНР 
Цзя Гуйде (12 серпня)23, директором Департаменту країн 
Східної Європи та Центральної Азії МЗС КНР Сунь Лінь-
цзянем (26 серпня)24, з головою Кабінету радників Дер-
жавної Ради КНР Ван Чжунвеєм (17 вересня, ця структура 
розробляє пропозиції для уряду КНР та вивчає громадську 
думку щодо ефективності його політики)25, із заступником 
завідувача Міжнародного відділу ЦК КПК Цянь Хуншанєм 
(2 грудня)26. 

———————— 
22  Новая китайская стратегия Украины: пока без прорывов // 

Silkbridge.info, 27.06.2020 https://silkbridge.info/novaja-kitajskaja-
strategija-ukrainy-poka-bez-proryvov/ 

23 Посол Сергій Камишев зустрічається з директором Договірно-
правового департаменту МЗС КНР Цзя Гуйде // Сторінка Посольства 
України в КНР, 12.08.2020. https://china.mfa.gov.ua/news/posol-sergij-
kamishev-zustrichayetsya-z-direktorom-dogovirno-pravovogo-
departamentu-mzs-knr-czya-gujde  

24 Посол України провів зустріч у МЗС КНР // Сторінка Посольства 
України в КНР, 12.08.2020. https://china.mfa.gov.ua/news/posol-ukrayini-
proviv-zustrich-u-mzs-knr  

25 Зустріч Посла С. Камишева в Кабінеті радників Держради КНР // 
Сторінка Посольства України в КНР, 17.09.2020. https://china.mfa.gov. 
ua/news/zustrich-posla-skamisheva-v-kabineti-radnikiv-derzhradi-knr  

26 Посол України зустрівся із Заступником завідувача Міжнарод-
ного відділу ЦК КПК // Сторінка Посольства України в КНР, 3.12.2020. 
https://china.mfa.gov.ua/news/posol-ukrayini-zustrivsya-iz-zastupnikom-
zaviduvacha-mizhnarodnogo-viddilu-ck-kpk  
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Зближенню країн, як це не парадоксально, допомогла, 
пандемія коронавірусу. Київ розраховував на допомогу з 
боку Пекіну (епідеміологічна експертиза, постачання ме-
дичної продукції, отримання вакцини). Це збіглося з інте-
ресами Китаю, який активно займався «коронавірусною 
дипломатією» для зміцнення своїх міжнародних позицій. 
На вищезгаданих перших зустрічах Посла Фань Сяньжуна 
з В. Зеленським і Д. Шмигалем дане питання посідало одне 
з центральних місць. Китай направляв в Україну гума-
нітарні вантажі, по офіційній лінії сприяв закупівлям ме-
дичної продукції українськими компаніями та благодійни-
ками, ділився досвідом протидії епідемії у форматі онлайн-
конференцій медичних експертів і відповідальних поса-
довців. А у останні дні року ОПУ урочисто повідомив про 
укладання контракту про постачання в Україну «в мак-
симально короткі терміни» 1,9 млн доз вакцини вироб-
ництва китайської компанії Sinovac Biotech проти COVID-
19 27  (у подальшому були проблеми з виконанням умов 
контракту). 

Водночас, незважаючи на загальну активізацію україн-
сько-китайського діалогу протягом 2020 р., він не виходив 
за економічну та гуманітарно-медичну тематику. З огляду 
на вищезгадану метафору Д. Кулеби, політичний діалог 
був реанімований, але ведеться він не про політику. При 
цьому Київ діяв з оглядкою на Вашингтон, а Пекін – з 
оглядкою на Москву. 

У першому випадку найбільш проблемним питанням 
залишалося українсько-китайське ВТС (особливо кейс 

———————— 
27 Україна отримає ще 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 у 

максимально короткі терміни. Підписано контракт про постачання // 
Сайт Президента України, 30.12.2020. https://www.president.gov.ua/ 
news/ukrayina-otrimaye-she-19-miljona-doz-vakcini-proti-covid-19-65885  
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«Мотор Січі», див. нижче), а також сфера телекомунікацій 
і кібербезпека. У цьому контексті показовою була ситуація 
навколо китайської телекомунікаційної компанії «Huawei», 
співпрацюючи з якою українські органи влади двічі по-
трапляли в міжнародні скандали. 15 жовтня Державна 
служба спеціального зв’язку та захисту інформації України 
повідомила про підписання меморандуму з «Хуавей 
Україна» про поглиблення державно-приватної взаємодії – 
компанія висловила готовність «побудувати ефективну 
систему кіберзахисту в Україні»28. На домовленості нега-
тивно відреагували західні партнери України і держструк-
тура прибрала повідомлення про підписання меморандуму 
зі свого сайту29. А 22 грудня, за підсумками переговорів у 
Києві з прем’єром Д. Шмигалем, заступник Державного 
секретаря США з питань економічного розвитку, енерге-
тики та навколишнього середовища Кіт Крач заявив про 
домовленість повністю демонтувати обладнання «Huawei» 
в МЗС України та замінити його на обладнання американ-
ської телекомунікаційної компанії «Cisco». При цьому 
США висловили готовність покрити різницю у вартості 
обладнання30. 

Що стосується українського контексту китайсько-росій-
ських відносин, то тут у фокусі уваги – проблеми окупо-
———————— 

28 Держспецзв’язку і «Хуавей Україна» співпрацюватимуть у сфері 
кібербезпеки // Укрінформ, 16.10.2020. https://www.ukrinform.ua/rubric-
technology/3118371-derzspeczvazku-i-huavej-ukraina-spivpracuvatimut-u-
sferi-kiberbezpeki.html  

29 Служба спецзв’язку видалила згадки про партнерство з Huawei, з 
якою «воюють» США // Українська правда, 16.10.2020. https://www. 
pravda.com.ua/news/2020/10/16/7270135/  

30  Держдеп заявляє, що з будівель МЗС України знімуть усе 
обладнання Huawei // Укрінформ, 23.12.2020. https://www.ukrinform.ua/ 
rubric-technology/3159670-derzdep-zaavlae-so-z-budivel-mzs-ukraini-
znimut-use-obladnanna-huawei.html  
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ваних українських територій. Китай продовжував займати 
подвійну позицію: на офіційному рівні визнавалась терито-
ріальна цілісність України, водночас Пекін не підтримував 
резолюції ООН щодо російської агресії РФ проти України. 
До того ж, негативним політичним сигналом стала участь 
китайського представника, хоч і на відносно низькому 
дипломатичному рівні радника постійного представника 
КНР в ООН, у пропагандистській спробі Росії підвищити 
міжнародний статус своїм маріонетковим утворенням в 
ОРДЛО. Йдеться про неформальне засідання 2 грудня Ради 
Безпеки ООН за «формулою Арріа», на якому надали 
можливість виступити представникам «ДНР» і «ЛНР» як 
політичним суб’єктам, хоча Україна та її західні союзники 
бойкотували засідання та висловили рішучий протест31. 

 
Суспільно-політична динаміка 

Через пандемію коронавірусу політичний діалог за ме-
жами органів виконавчої влади звузився. Серед україн-
ських політичних сил помітну активність на китайському 
напрямі демонстрували представники ОПЗЖ і лише у 
наступну чергу – партія влади «Слуга народу». 

У січні 2020 р. відбулося перше і поки що єдине засі-
дання міжфракційного депутатського об’єднання «Один 
пояс, один шлях» (про його створення було оголошено у 
грудні 2019 р.). Окрім народних депутатів, що представ-
ляли фракції ОПЗЖ, «Слуги народу», групу «Довіра», у 
ньому також узяли участь керівники «Української асоціації 
китаєзнавців» і новопризначений посол України в КНР 

———————— 
31  Китай принял участие в российской провокации в ООН, 

направленной на легализацию «ДНР/ЛНР» // Silkbridge.info, 3.12.2020 
https://silkbridge.info/kitaj-prinjal-uchastie-v-rossijskoj-provokacii-v-oon-
napravlennoj-na-legalizaciju-dnr-lnr/ 
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С. Камишев. Надалі це об’єднання жодним чином себе не 
проявляло32.  

Протягом 2020 р. була сформована депутатська група 
ВРУ з міжпарламентських зв’язків з КНР. Про її створення 
було оголошено у березні33, перше засідання відбулося в 
липні34, але офіційно її склад був затверджений у жовтні. 
Спочатку оголошувалося, що її співголовами будуть на-
родні депутати від «Слуги народу» О. Трухін і П. Халімон, 
а в фінальному варіанті до них додався народний депутат 
від ОПЗЖ Г. Суркіс (до речі, його офіційне місце роботи – 
громадська організація «Товариство «Україна – Китай»). 
Показово, що у парламенті попереднього скликання депу-
татську групу зі зв’язків з КНР очолював А. Павелко – 
голова Федерації футболу України, який змінив на цій 
посаді Г. Суркіса, коли той перейшов працювати віце-
президентом УЄФА. Про спадкоємність також свідчить і 
той факт, що секретарем депутатської групи й за попе-
реднього скликання, і за нинішнього є І. Никорак, вико-
навча директорка «Української асоціації Шовкового шляху 
Silk Link». 

Заступниками співголів групи були обрані три народні 
депутати від «Слуги народу» та один від «Батьківщини». 
До речі, лідерка цієї політсили Ю. Тимошенко до групи не 
приєдналася. Дивною виглядала неучасть народних депу-

———————— 
32  В Раде прошло первое заседание депутатского объединения 

«Один пояс, один путь» // Silkbridge.info, 27.01.2020 https://silkbridge. 
info/v-rade-proshlo-pervoe-zasedanie-deputatskogo-obedinenija-odin-pojas-
odin-put/ 

33  У Верховній Раді створено депутатську групу міжпарламент-
ських зв’язків з Китайською Народною Республікою // Сайт ВРУ, 
6.03.2020 https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/190773.html 

34 В Киеве пройдет первое заседание депутатской группы Украина-
Китай // Silkbridge.info, 14.07.2020. https://silkbridge.info/v-kieve-projdet-
pervoe-zasedanie-deputatskoj-gruppy-ukraina-kitaj/ 
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татів А. Колтуновича та С. Литвиненко, які увійшли в 
міжфракційне об’єднання «Один пояс, один шлях». Зате в 
групу увійшли голови фракцій «Слуги народу» Д. Ара-
хамія та «Голосу» Я. Железняк, співголова фракції ОПЗЖ 
В. Рабинович (інший співголова – Ю. Бойко, не увійшов, 
але увійшов С. Льовочкін). Від «Європейської солідар-
ності», з-поміж інших, увійшов екс-голова української час-
тини міжурядової комісії по співробітництву України та 
КНР С. Кубів. Усього до складу групи увійшли 172 на-
родних депутати35. 

Особливих ініціатив парламентська група зі зв’язків з 
КНР не проявляла. Частково це пояснювалося складною 
епідеміологічною ситуацією. Посольство України в КНР, 
своєю чергою, заявляло про необхідність інтенсифікувати 
міжпартійний і міжпарламентський діалог, як тільки бу-
дуть зняті карантинні обмеження. 

 

Економічна динаміка 
У 2020 р., другій рік поспіль, Китай став головним 

торговим партнером України. Експорт у Китай в 2020 р. 
був важливим чинником пом’якшення негативного впливу 
на Україну світового економічного спаду, викликаного 
пандемією коронавірусу. 

Український товарний експорт до Китаю у 2020 р. зріс 
на 97,6% до аналогічного періоду минулого року (АПМР), 
і у грошовому вимірі склав 7,1 млрд дол. Це 14,4% від 
усього товарного експорту України. Імпорт китайських 
товарів в Україну скоротився на 9,6% до АПМР і склав  
8,3 млрд дол. Це 15,3% від усього товарного імпорту 

———————— 
35 Депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських 

зв’язків з Китайською Народною Республікою // Сайт ВРУ. http://w1.c1. 
rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.dep_group_members?grp=29  
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України. Негативне сальдо України у торгівлі товарами з 
КНР склало понад 1,2 млрд дол. 

В топ українських товарних поставок у 2020 р. входили:  
 залізорудна сировина – на 2,5 млрд дол. (35,3% від 

усього експорту в КНР; 212,0% до АПМР); 
 зернова продукція – на 1,8 млрд дол. (26,1% від 

усього експорту в КНР; 216,0% до АПМР); 
 жири та олії тваринного або рослинного походження – 

на 1,1 млрд дол. (15,5% від усього експорту в КНР; 148,5% 
до АПМР). 

Суттєво зросло постачання української металопродукції 
на китайський ринок – її продано на 608 млн дол. (8,6% від 
усього експорту до КНР; 591% до АПМР). 

Основними товарами, які Україна імпортувала з Китаю 
в 2020 р. були:  

 електричні машини на 2,2 млрд дол. (26,8% від 
усього імпорту з КНР, до АПМР зниження на 29,9%); 

 реактори ядерні, котли, машини на 1,5 млрд дол. 
(18,2% від усього імпорту з КНР, до АПМР зниження на 
2,3%); 

 засоби наземного транспорту (крім залізничного) на 
345,5 млн дол. (4,2% від усього імпорту з КНР, на 10,5 
вище, ніж в АПМР). 

У 2020 р. товарний експорт України до Гонконгу зріс на 
13,1% і склав 71 млн дол. Гонконгський товарний імпорт 
зменшився на 4,7%, до 83 млн дол. Тобто негативне сальдо 
для України склало 12 млн дол. Головна стаття постачання 
(47,3%) з України – реактори ядерні, котли, машини – на 
33,5 млн дол.; з Гонконгу (74,5%) – електричні машини, 
обладнання на 62,1 млн дол36. 

———————— 
36 Країни за товарною структурою зовнішньої торгівлі України за 

сiчень–грудень 2020 року // Державна служба статистики України. 
http://www.ukrstat.gov.ua/  
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На відміну від товарного постачання, у сфері послуг між 
Україною та Китаєм спостерігалося глибоке падіння. 
Експорт українських послуг в КНР в 2020 г. знизився на 
36,3% і склав 121,4 млн дол. Це 1% від загального укра-
їнського експорту послуг. Китай експортував до України 
послуг на 191 млн дол., що на 15,6% менше за АПМР. Це 
3,6% від усього українського імпорту послуг. Негативне 
сальдо для України – 70 млн дол. До Гонконгу Україна 
експортувала послуг на 59,4 млн дол. (зростання на 9,5%), 
імпортувала – на 3,9 млн дол. (падіння – 39,4%). Позитивне 
сальдо на користь України – 55,5 млн. дол37. 

Обидві країни приділяли увагу подальшому розвитку 
торговельних відносин. 24 вересня відбулася зустріч мі-
ністра розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства України І. Петрашко з Послом КНР Фань Сяньжу-
нем. На ній досяли домовленості про розширення номен-
клатури аграрної продукції, яка постачається на ринки 
обох країн, а також згадували «потенційне співробітництво 
та нові проекти в сферах інфраструктури, галузях про-
мисловості, аграрного сектору»38. А 29 грудня І. Петрашко 
заявив, що вже розпочата підготовка до переговорів  
з Китаєм про ЗВТ39. Основний мотив цього – вирівняти 

———————— 
37 Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами 

послуг) у 2020 році // Державна служба статистики України. 
http://www.ukrstat.gov.ua/  

38  Україна і Китай будуть посилювати торговельно-економічне 
співробітництво // Міністерство економіки, 24.09.2020. https://www.me. 
gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4e7ccba9-4c0d-4172-aa31-
972be1b3102d&title=UkrainaIKitaiBudutPosiliuvatiTorgovoekonomichneS
pivrobitnitstvo  

39 Україна розпочала підготовку до переговорів про ЗВТ з Єгиптом, 
Йорданією, Індонезією та Китаєм – міністр економіки // Інтефакс-
Україна, 29.12.2020. https://ua.interfax.com.ua/news/economic/713175. 
html  
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торгове сальдо, яке в останні роки було стабільно нега-
тивним для України. 

Традиційно український приватний бізнес був головним 
двигуном розвитку українсько-китайських відносин.  
У 2020 р. великі вітчизняні компанії розширили свою 
присутність на китайському ринку, який виступив своє-
рідним компенсатором втрат в інших регіонах. Так, най-
більша українська гірничо-металургійна компанія «Метін-
вест» (Р. Ахметов, В. Новінський) збільшила виручку від 
постачання до Південно-Східної Азії на 56% проти попе-
реднього року завдяки відновленню продажів у Китай на 
тлі сильного попиту у країні. За 2020 р. холдинг реалізував 
там 862 тис. тонн напівфабрикатів і готової металопро-
дукції. А постачання залізорудної продукції до Китаю зрос-
ло у 1,7 рази проти АПМР. Унаслідок цього частка ринку 
Південно-Східної Азії в загальній виручці «Метінвеста» 
зросла на 5 пунктів проти попереднього року – до 14%40. 

Гірничорудна компанія «Феррекспо», одним з мажори-
тарних акціонерів якої є К. Жеваго, також значною мірою 
переорієнтувала експорт залізорудної сировини на Китай. 
Так, у звіті компанії за 2020 р. зазначалося, що зниження 
постачання в євроатлантичний регіон компенсувалося 
збільшенням продажів до Китаю, що «відображало гло-
бальний зсув попиту у відповідь на пандемію Covid-19». 
Як результат, частка Китаю та інших країн Південно-
Східної Азії у загальній виручці групи склала 56%, тоді як 
у 2019 р. було 30%41. 

———————— 
40  Метінвест оголошує фінансові результати за 2020 рік // Сайт 

Метінвеста. https://metinvestholding.com/Content/Entities/News 
Attachment/20/ua/Metinvest_Financial%20release_IFRS%20FY2020_ukr.p
df С.5. 

41  2020 Full Year Results // Ferrexpo, https://www.ferrexpo.com/ 
investor-relations/news/press-releases/2020-full-year-results  
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З квітня 2020 р. розпочав постачання залізорудної 
сировини (до 300 тис. тонн на місяць) до Китаю ще один 
великий гравець металургійної галузі України – «Арселор 
Міттал Кривий Ріг»42. 

Основними постачальниками українського зерна до 
Китаю були компанії «Кернел», COFCO, «Нібулон». 
Усього в китайському переліку дозволених експортерів – 
понад 200 українських зерновиробників. У листопаді  
2020 р. COFCO запустила в Україні свій новий актив – 
«Талалаївський елеватор» (Чернігівська область)43. Компа-
нія вже володіє елеваторами у Дніпропетровській і Херсон-
ській областях, зерновим терміналом у Миколаєві, термі-
налом у селищі Мішурин Ріг в Дніпропетровській області 
та заводом з виробництва соняшникової олії у Маріуполі 
(Донецька область). 

Показовим прикладом підвищення уваги українського 
великого бізнесу до співпраці з Китаєм у 2020 р. був 
харківський бізнесмен О. Ярославський (група DCH). 
Зокрема, він розвивав, почасти використовуючи досвід 
китайсько-білоруського проекту «Великий Камінь», 
бізнес-парк «Екополіс ХТЗ» (Харків): можливість стати 
його резидентами розглядали китайські корпорація ZTE, 
концерн Sinomach, технологічна компанія TUS пекінського 
Університету Цінхуа. А у грудні 2020 р. «Екополіс ХТЗ» 

———————— 
42  Комментарий Мауро Лонгобардо, Генерального директора 

«АрселорМиттал Кривой Рог», о работе компании в условиях 
пандемии COVID-19 // Сайт АМКР, https://ukraine.arcelormittal.com/ 
index.php?id=10&pr=782&lang=ru  

43 COFCO побудувала новий елеватор на Чернігівщині // Argi Teka 
22.11.2020. https://agriteka.com/695-cofco-pobuduvala-noviy-elevator-na-
cherngvschin.html  
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підписав меморандум про співпрацю з «Хуавей»44. Весною 
2020 р. О. Ярославський через свої китайські контакти 
одним з перших організував постачання китайської медич-
ної продукції, необхідної для боротьби з епідемією коро-
навірусу.  

У серпні 2020 р. О. Ярославський увійшов в альянс з 
китайськими інвесторами (дочірня компанія Skyrizon ки-
тайської Beijing Xinwei Technology Group), які намагалися 
отримати контроль над авіадвигунобудівною компанією 
«Мотор Січ». Було оголошено, що група DCH купує понад 
25% акцій «Мотор Січі»45. О. Ярославський спільно з ки-
тайською стороною декілька раз подавав в Антимонополь-
ний комітет України заявки на придбання акцій «Мотор 
Січ», але позитивної відповіді не було. Тому було ого-
лошено про подачу позову проти Української держави в 
міжнародний арбітражний суд на суму 3,5 млрд дол. із 
залученням авторитетних західних юридичних компаній 
WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird46. Нарешті, 31 грудня 
було анонсовано проведення акціонерних зборів «Мотор 
Січі» на 31 січня 2021 р. (але СБУ не допустила цього). 

———————— 
44  Екополіс ХТЗ Ярославського підписав меморандум про спів-

працю з глобальним лідером IT і телекомунікацій – Huawei // УНН, 
14.12.2020. https://www.unn.com.ua/uk/news/1907816-ekopolis-khtz-
yaroslavskogo-pidpisav-memorandum-pro-spivpratsyu-z-globalnim-
liderom-it-i-telekomunikatsiy-huawei  

45  Ярославский покупает у китайцев свыше 25% акций «Мотор 
Сичи» // Укрінформ, 12.08.2020. https://www.ukrinform.ru/rubric-
economy/3080290-aroslavskij-pokupaet-u-kitajcev-svyse-25-akcij-motor-
sici.html  

46  Интересы китайских инвесторов «Мотор-Сичи» в споре с 
Украиной будут представлять WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird // 
Інтерфакс-України, 17.11.2020. https://interfax.com.ua/news/economic/ 
704005.html  
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Своє чергою, чинна влада транслювала чіткі сигнали, 
що завод залишиться під українським контролем. Показо-
вим став візит 24 грудня на підприємство віце-прем’єр-
міністра – міністра стратегічних галузей промисловості 
України О. Уруського, який був віднесений до початку 
випробувань лопатей для бойових гелікоптерів ЗСУ, по-
кликаних замінити російські аналоги47. Це явна демонст-
рація, що Уряд розглядав «Мотор Січ» як стратегічний 
важливий актив, і не був схильний йти на поступки 
альянсу китайців з О. Ярославським. 

Зауважимо розширення співпраці у фінансовій сфері. 
Тут флагманом виступав державний «Приват Банк», який у 
листопаді 2020 р. вивів на ринок платіжні картки UnionPay 
International48. Вони орієнтовані на клієнтів, які ведуть біз-
нес у Китаї та інших країнах Південно-Східної Азії, а 
також туристів.  

Суттєвий прогрес у 2020 р. спостерігався в сфері за-
лізничного транзиту з Китаю в ЄС українською територією. 
У січні перший транзитний потяг з КНР пройшов через 
Росію та Україну в ЄС. З червня почали здійснюватися 
контейнерні перевезення Китай-Україна через РФ. Усього 
прибуло 22 потяги. Середній час в дорозі – 15 діб. З Китаю 
в Україну доставлялися добрива, обладнання, вироби з 
кольорових металів, медичне та фармацевтичне облад-
нання, взуття та інші товари широкого вжитку. Водночас 
стала помітною проблема зі зворотнім завантаженням – 

———————— 
47  24 грудня 2020 року Олег Уруський відвідав Льотно-випро-

бувальний комплекс АТ «Мотор-Січ» // Міністерство стратегічних 
галузей промисловості України, 24.12.2020. https://mspu.gov.ua/ 
galleries/24-grudnya-2020-roku-oleg-uruskij-vidvidav-lotno-viprobuvalnij-
kompleks-motor-sich  

48 Відкрий свій Китай: ПриватБанк почав випуск карт UnionPay // 
ПриватБанк, 3.11.2020. https://privatbank.ua/news/2020/11/3/1318  
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потяги в напрямку Китаю виходили з України порожніми і 
завантажувалися в Росії. Причина наступна: основні статті 
українського експорту у КНР – сировинні товари, а для 
них залізничний транзит економічно менш вигідний, ніж 
морський шлях49. 

Для розширення залізничного транзитного співробіт-
ництва з Китаєм Україна здійснювала й дипломатичні 
кроки. Наприклад, у рамках візиту Президента В. Зелен-
ського до Словаччини Міністерство інфраструктури 
України та Міністерство транспорту та будівництва Сло-
ваччини підписали Меморандум про співробітництво у 
сфері комбінованих перевезень в сполученні між Азією та 
Європейським Союзом через території України та Словач-
чини50. Зокрема анонсовано створення мультимодальних 
логістичних центрів (терміналів) в обох країнах (Чоп, 
Мукачево, Кошице) по обробці вантажів. Також оголо-
шено про плани сформувати двосторонню робочу групу, 
яка у подальшому буде вести перемовини з китайською 
стороною. 

У грудні 2020 р. Державне агентство інфраструктурних 
проектів (Укрінфрапроект) актуалізувало переговори з 
China Airport Construction Group Corporation (CACC) про 
участь китайської компанії у розвитку українських регіо-
нальних аеропортів. Відповідний Меморандум про спів-

———————— 
49 Кравченко О. Ставка на транзит: украинские перспективы для 

контейнерных поездов из Китая // Бизнес-портал UAprom.info, 
30.11.2020. http://uaprom.info/article/8218-stavka-tranzit-ukrainskie-
perspektivy-kontejnernyh-poezdov-kitaya.html  

50 Україна та Словаччина співпрацюватимуть у розвитку мульти-
модальних перевезень між Азією та ЄС, – Владислав Криклій // 
Урядовий портал, 24.09.2020. https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-ta-
slovachchina-spivpracyuvatimut-u-rozvitku-multimodalnih-perevezen-
mizh-aziyeyu-ta-yes-vladislav-kriklij 
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робітництво був підписаний ще в 2018 г., але не отримав 
практичної реалізації. 

Відзначимо новий інвестиційний проект у корпоратив-
ній сфері. Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг» (Дніпропетровська область) анонсував будів-
ництво до 2023 р. нової фабрики огрудкування на суму  
250 млн дол. Основним постачальником обладнання була 
визначена китайська Sinosteel51. 

Протягом 2020 р. Посол України в Китаї С. Камишев вів 
активний діалог з китайським бізнесом. З повідомлень про 
його зустрічі можна зрозуміти, які китайські компанії ціка-
вилися Україною і якими можуть бути спільні проекти. 
Зупинимось на деяких з них.  

10 червня С. Камишев провів переговори із виконавчим 
віце-президентом State Grid Corporation of China Лю Цзе-
хуном52. Обговорювалися проекти, які китайська компанія 
вже реалізовувала в Україні: будівництво у Харківській 
області підстанції «Слобожанська» на 330 кВ та 100 км 
лінії електромереж, а також будівництво в Запорозькій 
області вітроелектростанції «Зофія II» и «Зофія III» за-
гальною потужністю 750 МВт. Крім того, State Grid Cor-
poration of China висловила зацікавленість в приватизації 
українських енергоактивів та участі спільно з «Укренерго» 
в процесі інтеграції об’єднаної енергетичної системи 

———————— 
51  «АрселорМиттал Кривой Рог» определил подрядчика для по-

ставки основного оборудования для строительства новой фабрики 
окомкования // Сайт АМКР, 10.09.2020. https://ukraine.arcelormittal. 
com/index.php?id=10&pr=810&lang=ru 

52 Посол Сергій Камишев відвідав штаб-квартиру State Grid Cor-
poration of China // Інтернет-сторінка Посольства України в КНР, 
11.06.2020. https://china.mfa.gov.ua/news/posol-sergij-kamishev-vidvidav-
shtab-kvartiru-state-grid-corporation-china  
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України в загальноєвропейську ENTSO-E, запланованої на 
2023 р.  

10 вересня С. Камишев зустрівся з генеральним дирек-
тором China Railway 14th Bureau Group (CRCC) Лі Цзюнь-
цянем. Обговорювалося залучення китайської компанії до 
будівництва швидкісної залізниці та розвитку внутріш-
нього водного сполучення в Україні53. 

5 листопада в рамках Китайської міжнародної виставки 
імпортних товарів (СІІЕ) С. Камишев провів переговори з 
президентом корпорації Sinomach Чжаном Сяолунем, у 
яких узяли участь також керівники її дочірніх структур – 
China Machinery Engineering Corporation (CMEC), China 
National Engineering Corporation (CCEC) та YTO. Sinomach 
заявила про плани інвестицій в модернізацію інфраструк-
тури, пов’язаною з українських сільським господарством, 
постачання в Україну китайської сільгосптехніки, ство-
рення інноваційного сільгосподарського парку в Україні54. 
На полях виставки С. Камишев провів зустріч з віце-
президентом Китайської національної зернової асоціації 
Жень Чжи та керівниками компаній-імпортерів агропро-
дукції з України (COFCO, Cargil, CCEC). Обговорювалися 
проблеми, з якими стикаються китайські компанії при 
роботі з українськими партнерами55. У розвиток діалогу в 
———————— 

53 Посол Сергій Камишев провів зустріч з керівництвом компанії 
China Railway 14th Bureau Group // Інтернет-сторінка Посольства 
України в КНР, 13.09.2020. https://china.mfa.gov.ua/news/posol-sergij-
kamishev-proviv-zustrich-z-kerivnictvom-kompaniyi-china-railway-14th-
bureau-group  

54  Посол України в КНР зустрівся з керівництвом китайської 
компанії Sinomach // Інтернет-сторінка Посольства України в КНР, 
6.11.2020. https://china.mfa.gov.ua/news/posol-ukrayini-v-knr-zustrivsya-
z-kerivnictvom-kitajskoyi-kompaniyi-sinomach  

55 Зустріч Посла України в КНР з керівництвом потужних китай-
ських агрокомпаній // Інтернет-сторінка Посольства України в КНР, 
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грудні при посольстві України в КНР був створений Аг-
рарний клуб56. 

В листопаді С. Камишев провів переговори з автомо-
білебудівною корпорацією Dongfeng Motor (м. Ухань, 
КНР). Обговорювали поставки в Україну вантажівок для 
транспортування зерна, автівок спеціального призначення 
та електрокарів, а також створення в Україні китайською 
корпорацією виробничих потужностей для виробництва 
автотехніки для українського та європейського ринків57. 

 
Гуманітарний трек 

Коронавірусна пандемія чи не найбільше вдарила по 
українсько-китайському співробітництву в гуманітарній 
сфері. Багато культурних та освітніх проектів були згор-
нуті або перенесені. Викладання китайської мови та куль-
турні проекти, які реалізовувала мережа Інститутів Кон-
фуція в українських ВНЗ, з весни 2020 р. були переведені у 
дистанційний формат, а з осені 2020 р. – частково ска-
совані. Поставлено на паузу відкриття Інституту Конфуція 
на базі кафедри порівняльної філології східних і англо-
мовних країн Дніпропетровського національного універ-
ситету. Освітні поїздки українських студентів до Китаю 

                                                                                                                              
9.11.2020. https://china.mfa.gov.ua/news/zustrich-posla-ukrayini-v-knr-z-
kerivnictvom-potuzhnih-kitajskih-agrokompanij  

56 Створення Аграрного клубу при Посольстві України в КНР // 
Інтернет-сторінка Посольства України в КНР, 14.12.2020. https://china. 
mfa.gov.ua/news/stvorennya-agrarnogo-klubu-pri-posolstvi-ukrayini-v-knr  

57 Посол С.Камишев зустрівся з керівництвом машинобудівельної 
корпорації "Dongfeng Motor" // Інтернет-сторінка Посольства України 
в КНР, 27.11.2020. https://china.mfa.gov.ua/news/posol-skamishev-
zustrivsya-z-kerivnictvom-mashinobudivelnoyi-korporaciyi-dongfeng-
motor  
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були скасовані і частково замінені на дистанційні онлайн-
школи.  

В контексті мовної підготовки зауважимо, що україн-
ські органи влади продовжували відчувати гострий дефі-
цит кадрів на китайському напрямі. Так, міністр іноземних 
справ Д. Кулеба констатував, що в українському посоль-
стві в Китаї лише одна особа повноцінно володіє китай-
ською58. У зв’язку з цим МЗС змушене змінювати підхід 
до комплектації дипломатичного персоналу – було анон-
совано залучення спеціалістів без профільної освіти, але зі 
знанням мови.  

Низка прокитайських громадських організацій в Україні 
призупинила свою діяльність в 2020 р. Медійну активність, 
але переважно в китайських ЗМІ, проявляла Асоціація 
Шовкового Шляху Silk Link (показово, що сайт самої 
організації не оновлювався з квітня 2019 р.). Її голова 
І. Никорак (в останні роки – незмінний секретар комісії 
Верховної Ради зі зв’язків з КНР, див. вище) у своїх 
коментарях позитивно оцінювала підсумки грудневого за-
сідання міжурядової комісії. Крім того, вона спрогнозувала, 
що у найближчі п’ять років товарообіг між двома країнами 
може зрости більш ніж на 50% – до 20 млрд дол. 
І. Никорак також заявила, що Україні «під Китай» по-
трібно побудувати декілька великих логістичних центрів з 
вантажоперевалкою і подальшим транспортним сполучен-
ням та міжнародні аеропорти у радіусі 200-300 км від 
кожного великого міста59. 

———————— 
58 В украинском посольстве в КНР только один сотрудник знает 

китайский // Silkbridge.info, 15.06.2020. https://silkbridge.info/v-
ukrainskom-posolstve-v-knr-tolko-odin-sotrudnik-znaet-kitajskij/  

59  План сотрудничества в рамках «Пояса и пути» создает новые 
возможности для развития отношений между Украиной и КНР – глава 
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Разом із інформаційною активністю І. Никорак суттєво 
виріс інформаційний профіль виконавчого директора Асо-
ціації Шовкового Шляху Silk Link Т. Голуба. До того ж, 
він став радником голови Української частини міжурядової 
комісії з Китаєм О. Стефанішиної і активно коментував 
ЗМІ офіційну позицію Києва у відносинах з Пекіном. 

Не знижувала темпів роботи Китайська торгова асо-
ціація (КТА). Новим напрямом в її активності стало 
посередництво в організації гуманітарної допомоги з боку 
китайських компаній українським держструктурам для 
протидії пандемії коронавірусу. З традиційних напрямів 
КТА була активна в сфері агропрому. У цьому контексті 
зауважимо підписання в серпні 2020 р. Меморандуму про 
співробітництво з громадською організацією «Аграрний 
союз України»60. 

Традиційно високу активність демонструвала «Україн-
ська асоціація китаєзнавців» (УАК). В умовах карантинних 
обмежень їй вдалося в очному форматі провести свій 
головний щорічний захід – міжнародну наукову конфе-
ренцію «Китайська цивілізація: традиції̈ та сучасність», 
чотирнадцяту за рахунком61. У даному форматі було ефек-
тивно використане співробітництво з ВНЗ – Київським 
національним економічним університетом (КНЕУ), 
                                                                                                                              
Украинской ассоциации Шелкового пути // Синьхуа, 25.12.2020. 
http://russian.news.cn/2020-12/25/c_139617758.htm  

60  Китайская Торговая Ассоциация и Аграрный Союз Украины 
подписали Меморандум о сотрудничестве // Сайт КТА, 19.08.2020. 
http://cca.com.ua/informational-support/481-kitayskaya-torgovaya-
associaciya-i-agrarnyy-soyuz-ukrainy-podpisali-memorandum-o-
sotrudnichestve.html  

61 XIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: 
традиції та сучасність» // Сайт УАК. https://sinologist.com.ua/hiv-
mizhnarodna-naukova-konferentsiya-kytajska-tsyvilizatsiya-tradytsiyi-ta-
suchasnist/  
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Одеським і Миколаївським національними університетами 
тощо.  

Наприкінці року УАК потрапила в репутаційний скан-
дал. Вона публічно оголосила про виключення зі своїх лав 
експерта з воєнної та військово-технічної політики КНР, 
співробітника Центру дослідження армії, конверсії та роз-
зброєння Ю. Пойти. Це сталося відразу після його ко-
ментаря BBC News про те, що Україна, реалізуючи свою 
європейську інтеграцію, має окреслити «червоні лінії Ки-
таю». Серед іншого, Ю. Пойта заявив, що двигунобудівна 
корпорація «Мотор Січ» мала залишатися під українським 
контролем62. В заяві УАК Ю. Пойта був названий «про-
фесійно непридатним», а вислови, які ставлять під сумнів 
стратегічний розвиток українсько-китайських відносин, 
названі неприпустимими для члена УАК. У відповідь 
Ю. Пойта оприлюднив відкритий лист «Що не так з ук-
раїнським китаєзнавством?», у якому розкритикував про-
китайські засади в роботі УАК63. Інцидент отримав резо-
нанс в ЗМІ та експертних колах, УАК була змушена 
прибрати зі свого сайту повідомлення щодо виключення 
Ю. Пойти64. 

 

* * * 
Отже, після закономірного зниження інтенсивності 

міждержавного діалогу у виборчому 2019 році, у 2020 р. 

———————— 
62  Ерман Г. Величезні можливості. Як Азія може змінити долю 

України // BBC News Україна, 20.12.2020. https://www.bbc.com/ 
ukrainian/features-55173910  

63  Пойта Ю. Відкритий лист: Що не так із українським китає-
знавством? // Сайт ЦДАКР, 28.12.2020. https://cacds.org.ua/?p=10237  

64 Украинская ассоциация китаеведов удалила с сайта новость об 
исключении Пойты из своего состава // Silkbridge.info, 31.12.2020. 
https://silkbridge.info/ukrainskaja-associacija-kitaevedov-udalila-s-sajta-
novost-ob-iskljuchenii-pojty-iz-svoego-sostava/  
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українсько-китайські відносини розвивалися помітно дина-
мічніше, особливо після зміни КМУ у березні. Головним 
досягненням міждержавних відносин стало проведення 
засідання Українсько-китайської міжурядової комісії зі 
співробітництва. Показово, що драйвером цього виступила 
українська сторона. Торговельно-економічні відносини 
розвивалися по висхідній – Китай другий рік поспіль 
підтвердив статус торгового партнера України № 1. При 
цьому все більше великих українських фінансово-промис-
лових груп втягувалися в економічну залежність від по-
стачання своєї продукції на китайський ринок. Натомість 
зв’язки у гуманітарній сфері були послаблені під тиском 
коронавірусної інфекції.  
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Державна служба України з 
питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів, 127 

Державне агентство з енерго-
ефективності та енергозбе-
реження України, 114 

Державне агентство з питань 
науки, інновацій та 
інформатизації України, 101 

Державне агентство України з 
авторських і суміжних прав, 
50 

Державне агентство України з 
питань кіно, 112 

Державне агентство України з 
туризму та курортів, 114, 
157, 378, 382 

Державне архівне управління 
КНР, 112, 426 

Державне статистичне 
управління КНР, 36 

Державний Комітет КНР з 
питань фізичної культури і 
спорту, 37 

Державний банк розвитку КНР, 
95, 96, 106 

Державний комітет з 
регулювання цінних паперів 
КНР, 41 

Державний комітет з цінних 
паперів та фондового ринку 
України, 41 

Державний комітет КНР у 
справах освіти, 27 

Державний комітет телебачення 
і радіомовлення України, 
103, 156, 362 

Державний комітет України з 
будівництва та архітектури, 
71 

Державний комітет України з 
питань житлово-
комунального господарства, 
71 

Державний комітет України з 
питань регуляторної 
політики та підприємництва, 
90 

Державний центр регулювання 
якості поставок і послуг 
України, 80 

Держтелерадіо України, 108 
Дипломатична академія України, 

134 
Дніпропетровська область, 72, 

437, 441 
Дніпропетровський 

національний університет, 
443 

Донбас (регіон), 95, 420 
Донецьк (місто), 88 
Донецька область, 437 
ДС (українська роздрібна 

мережа), 82 

Е 

Екополіс ХТЗ (бізнес-парк), 437, 
438 

Ексімбанк КНР, 57, 93, 95, 97, 
102, 107, 155 

Ексімбанк України, 60, 105, 111 

Ж 

Же лань (фабрика), 45 
Житомир (місто), 128 
Житомирська область, 62, 95 

З 

Завод ім. Малишева (Харків), 78 
Закарпатська область, 45, 140 
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Запоріжжя, 23 
Запорізька область, 55, 59, 78, 

103, 132, 441 
Збройні Сили України, 12, 58, 

119, 144, 439 
ЗТЄ Україна (компанія), 89 

І 

Івано-Франківська область, 67, 
101 

Івченко-Прогрес (підприємство), 
113 

Інститут історії України НАН 
України, 1, 2, 5, 6, 8, 10 
Інститут електрозварювання ім. 
Є. Патона НАН України, 30, 32, 
45, 101, 135, 426 
Інститут реформування 
економіки, 46 
Інститут світової економіки та 
міжнародних відносин НАН 
України, 53 
Інститут Східної Європи та 
Центральної Азії, 46 
Інститут сходознавства ім. 
А.Кримського НАН України, 53 
Інститут Конфуція, 86, 111, 443 
Інститут Шаньдунської академії 
сільськогосподарських наук, 97 

К 

Кабінет міністрів України, 4, 12, 
29, 30, 54, 61, 68, 69, 70, 80, 
81, 83, 86, 92, 97, 98, 100, 
115, 117, 118, 119, 120,  124, 
128, 129, 130, 131, 132, 134, 
137, 138, 145, 146, 420, 422, 
424, 427, 447 

Калуш (місто), 101 
Кварц (підприємство), 69 

Київська область, 82, 345 
Київський національний 

університет, 12, 142 
Київський національний 

економічний університет, 
445 

Китайська академія суспільних 
наук, 46 

Китайська дипломатична 
академія, 134 

Китайська державна 
телекомпанія CCTV, 123, 
124 

Китайська експортно-кредитна 
страхова корпорація 
(SINOSURE), 114 

Китайська національна космічна 
адміністрація, 81, 331 

Китайська промислова 
авіабудівна корпорація 
«АВІК 2», 76 

Китайська промислова 
корпорація «Велика стіна», 
113 

Китайська торгова асоціація, 119, 
445 

Китайське агентство з 
авторських прав, 50 

Китайський Комітет сприяння 
розвитку міжнародної 
торгівлі, 26, 153, 186 

Китайський університет 
міжнародних відносин МЗС 
КНР, 134 

Китайська національна 
корпорація машинної 
індустрії та генеральних 
підрядів (СМСЕС), 101 

Кіровоградська область, 79, 90, 
132 
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Комісія з регулювання банків-
ської діяльності Китаю, 85 

Комісія з регулювання цінних 
паперів КНР, 111 

Конструкторське бюро 
«Південне», 113, 426 

Коско Шиппінг Лайнз (Україна) 
(компанія), 42 

Кофко Агрі Ресорсіз Україна 
(компанія), 89 

Краматорськ (місто), 72 

Л 

Ліян (місто), 133 
Луганськ (місто), 52, 53, 67, 70, 

88 
Лугвнський педагогічний 

університет, 86 
Луганська область, 32, 49, 53, 

414, 415 
Львів (місто), 26, 32, 88, 141 

М 

Макао (ОАР), 51 
Маріупольський металургійний 

комбінат ім. Ілліча, 60 
МВС України, 12, 32, 72, 107, 

191, 192, 194 
Метінвест (компанія), 436 
МЗС КНР, 8, 22, 23, 28, 33, 34, 

38, 48, 49, 55, 56, 74, 79, 95, 
106, 113, 117, 134, 146, 153, 
155, 181, 195, 249, 265, 308, 
428  

МЗС України, 7, 25, 30, 36, 38, 
46, 53, 56, 59, 60, 96, 102, 
105, 106, 113, 134, 144, 150, 
151, 152, 184, 185, 420, 427, 
430, 444 

Миколаїв (місто), 122, 437 

Миколаївський національний 
університет, 446 

Адміністрація Миколаївського 
морського порту, 122 

МІГ-ремонт (підприємство), 93 
Міжфракційне депутатське 

об’єднання «Один пояс, 
один шлях», 143, 432, 433 

Міністерство аграрної політики і 
продовольства України, 30, 
101, 105, 108, 114, 131 

Міністерство аграрної політики 
України, 86, 155, 300 

Міністерство будівництва КНР, 
71 

Міністерство вугільної 
промисловості України, 94 

Міністерство геології i міне-
ральних ресурсів КНР, 24 

Міністерство громадської 
безпеки КНР, 67, 72, 103, 
107, 153, 191, 194, 353 

Міністерство екології та природ-
них ресурсів України, 108 

Міністерство економіки України, 
51, 83, 89, 93, 99, 124, 155, 
156, 303, 305, 335, 337 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, 
118, 123, 127, 138, 157, 335, 
336, 337, 347, 383, 395 

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості 
України, 99, 100, 156, 350, 
352 

Міністерство залізниць КНР, 78 
Міністерство інфраструктури 

України, 106, 388 
Міністерство кадрів КНР, 154, 

273 
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Міністерство комерції КНР, 66, 
93, 99, 100, 123, 131, 138, 
151, 154, 155, 156, 289, 303, 
305, 335, 337, 347 

Міністерство культури КНР, 27, 
112, 131 

Міністерство культури України, 
27, 112, 131 

Міністерство науки і техніки 
КНР, 101 

Міністерство оборони КНР, 33, 
39, 81, 113, 153, 202 

Міністерство оборони України, 
33, 81, 113, 200, 202, 248 

Міністерство освіти і науки 
України, 65, 118, 131, 154, 
261, 264, 272 

Міністерство освіти КНР, 46, 57, 
104, 131, 154, 261 

Міністерство освіти України, 27 
Міністерство освіти, науки, 

молоді та спорту України, 
104 

Міністерство охорони довкілля 
КНР, 108 

Міністерство охорони здоров’я 
України, 22, 25, 63, 66, 124, 
131, 138, 154, 291, 293 

Міністерство охорони здоров’я 
КНР, 25 

Міністерство праці КНР, 40 
Міністерство праці та соціальної 

політики України, 40 
Міністерство промислової 

політики України, 61, 76 
Міністерство сільського 

господарства і 
продовольства України, 30 

Міністерство сільського 
господарства КНР, 86, 131, 
155, 302 

Міністерство статистики 
України, 36 

Міністерство транспорту та 
зв’язку України, 78 

Міністерство транспорту 
України, 57, 67 

Міністерство України у справах 
молоді і спорту, 37 

Міністерство України у справах 
сім’ї, молоді та спорту, 90 

Міністерство юстиції КНР, 98, 
157, 392, 394 

Міністерство юстиції України, 
98, 157, 278, 392, 394 

Мінметалс (компанія), 60 
Міністерство надзвичайних 

ситуацій України, 88, 108 
Мотор Січ (підприємство), 55, 90, 

101, 113, 430, 438, 439, 446 

Н 

НАН України, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 
30, 32, 34, 45, 46, 53, 54, 101, 
124, 129, 133, 135, 139, 426 

Народна політична консульта-
тивна рада КНР, 47, 57, 61, 
74, 83, 105 

Народний банк КНР, 36, 65, 68, 
105, 136 

НАТО, 46, 77 
Національна адміністрація преси 

та публікацій КНР, 108 
Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку 
України, 111 

Національна комісія КНР з охо-
рони здоров’я та планування 
сім’ї, 131 

Національна телекомпанія 
України, 58 
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Національна музична академія 
України, 137 

Національна туристична 
адміністрація КНР, 114, 157, 
378, 382 

Національне космічне агентство 
України, 35, 81 

Національний аграрний 
університет, 80 

Національний інститут страте-
гічних досліджень, 53, 12 

Національний аудиторський 
офіс КНР, 73 

Національний банк України, 9, 
10, 11, 36, 65, 85, 105, 137, 
401, 418 

Нінбо (місто), 142 
Народно-визвольна армія Китаю, 

55 

О 

Одеська область, 58, 73, 105, 110, 
132, 133 

Одеський національний 
університет, 446 

Одеський авіаційний завод, 119 
Один пояс, один шлях, 126, 127, 

133, 134, 139, 386, 387, 392, 
419 

Організація Об’єднаних Націй, 
43, 76, 116, 129, 168, 180, 
181, 190, 206, 267, 309, 310, 
317, 340, 341, 342, 366, 368, 
374, 377, 431 

П 

Полі Технолоджі (компанія), 119 
Політбюро ЦК КПК, 64, 65, 70, 

97, 112 
Посольство КНР в Україні, 8, 9, 

29, 32, 36, 49, 87, 92, 122, 147, 

152, 159, 181, 184, 185, 195, 
197, 312, 340, 400, 402, 422, 
427 

Посольство України в КНР, 6, 7, 
23, 28, 29, 108, 113, 126, 146, 
149, 150, 152, 181, 184, 185, 
195, 380, 381, 428, 433, 441, 
442, 443, 444 

Постійний комітет ВЗНП, 24, 26, 
35, 36, 37, 43, 48, 50, 51, 56, 
74, 78, 89, 100, 107, 112, 159 

Прикарпатський національний 
університет імені 
В. Стефаника, 111 

Р 

Рахункова палата України, 73 
Рада національної безпеки і 

оборони України, 12, 75, 103, 
427 

С 

Санкт-Петербург (місто), 63 
Служба безпеки України, 12, 67, 

427, 438 
Севастополь (місто), 39, 58, 92, 

106, 406, 407, 414 
Сеул (місто), 103 
Сичуань (космодром), 69 
Сіньхуа (інформаційне 

агентство), 87, 148, 422 
Світова Організація Торгівлі 

(СОТ), 52, 76, 79, 80, 212, 
301, 303, 304 

Сочі (місто), 117 
Спеціальна економічна зона 

Шеньчжень, 33 
Спільна українсько-китайська 

комісія з науково-технічного 
співробітництва, 31, 33, 39 
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Суми (місто), 76, 107, 123 
Сумський національний 

аграрний університет, 136 
Сумський інститут прикладної 

фізики, 123 
Сямень (місто), 87 

Т 

Тайвань, 38, 39, 51, 61, 71, 79, 83, 
85, 159, 168, 190, 206, 212, 
250, 266, 313, 342, 343, 367, 
374 

Тибет, 39, 47, 85, 106 
Технологічний університет Цілу, 

142 
Торгово-промислова палата 

України, 29, 96, 149, 153, 
186, 188, 315 

Трускавець (місто), 133 
Турбоатом (підприємство), 120 
Тяньцзінь (місто), 46, 92 

У 

Українська асоціація 
китаєзнавців, 143, 431, 445 

Українська асоціація Шовкового 
шляху Silk Link, 432, 444, 
445 

Українсько-Китайська Ділова 
рада, 96 

Укроборонпром (підприємство), 
119 

Укроборонсервіс (підприємство), 
101 

Укрспецекспорт (підприємство), 
101 

Університет Цінхуа, 437 
Уряд КНР, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

32, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 
46, 49, 51, 52, 54, 60, 61, 66, 

68, 80, 81, 83, 84, 86, 91, 92, 
93, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 
106, 108, 109, 112, 114, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 126, 128, 129, 130, 131, 
134, 137, 138, 145, 146, 150, 
152, 153, 154, 155, 160, 161, 
162, 165, 168, 169, 170, 171, 
179, 181, 184, 190, 197, 198, 
199, 202, 206, 212, 214, 215, 
218, 219, 227, 237, 240, 247, 
248, 250, 266, 268, 273, 276, 
294, 295, 314, 318, 319, 323, 
329, 333, 334, 342, 348, 356, 
367, 383, 387, 391, 421, 424, 
428 

Уряд України, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 
49, 51, 52, 61, 66, 83, 84, 86, 
91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 
104, 106, 108, 109, 112, 114, 
117, 118, 120, 121, 123, 124, 
126, 129, 130, 131, 137, 138, 
145, 148, 150, 152, 153, 154, 
155, 160, 161, 162, 165, 169, 
170, 171, 179, 181, 184, 199, 
202, 212, 214, 215, 218, 219, 
227, 237, 240, 247, 248, 294, 
295, 314, 318, 329, 333, 334, 
356, 383, 387, 391, 420, 421, 
423, 439 

Ф 

Феррекспо (компанія), 436 
Фуцзянь (провінція), 58, 73, 83, 

87 

Х 

Хайнань (провінція), 56, 58, 83, 
98 
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Харбін (місто), 32, 52, 62, 95, 
120, 149 

Харбінський інститут 
зварювання, 32 

Харбінський політехнічний 
інститут, 123 

Харків (місто), 86, 120 
Харківська область, 83, 139 
Хартрон-Аркос (підприємство), 

426 
Хебей (провінція), 70 
Хейлунцзян (провінція), 32, 53, 

62, 67, 139 
Хенань (провінція), 130, 135, 136 
Херсонська область, 132, 437 
Хуавей Україна (компанія), 75, 

148, 430 
Хубей (провінція), 82 
Хунсін (торговельно-промис-

лова корпорація), 103 
Хунхуа Інтернешнл Україна 

(компанія), 126 

Ц 

Центральне телебачення КНР, 
58 

Центр політичного аналізу, 5, 8, 
10, 11 

Цзілінь (провінція), 124 
Цзіліньський університет, 124 
Цзінань (місто), 62 
Цзянсу (провінція), 26, 79, 90, 

104, 133 
Цзяньсунська корпорація 

ядерної енергетики, 81 
Цзясін (місто), 79, 80 
Центральний комітет КПК, 8, 25, 

46, 59, 64, 65, 70, 97, 104, 
112, 149, 165, 428 

Ч 

Челябінська область, 86 
Черкаси (місто), 122 
Черкаська область, 101 
Чернівецька область, 69 
Чернівецький національний 

університет, 69 
Чернігів (місто), 97, 104 
Чжецзянський педагогічний 

університет, 100 
Чернігівський інститут 

сільськогосподарської 
мікробіології НААН 
України, 97 

Чернігівська область, 130, 135, 
437 

Чжецзян (провінція), 46, 79, 80 
Чжецзянська академія аграрних 

наук, 80 
Чжунмань Юкрейн (компанія), 

133 
Чжухай (місто), 72, 90 
Чунцін (провінція), 59 

Ш 

Шанглу (місто), 128 
Шанхай (місто), 40, 43, 48, 54, 60, 

71, 72, 85 
Шаньдун (провінція), 65, 66, 67, 

129 
Шаньдунська академія сільсько-

господарських наук, 97 

Ю 

Юньнань (провінція), 47, 140 

Я 

Янтай (місто), 134 
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Іменний поêажчиê1 
 

———————— 
1 Упорядкував К. Суворов. 

А 

Аваков А., 427 
Азаров М., 94, 98, 115, 360 
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