
ЗВІТ ПРО РОБОТУ
ДЕПУТАТСЬКОЇ ГРУПИ ВРУ З МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ З КНР

РІК



15 січня 
2018 року

1 лютого 
2018 року

ЧЛЕНИ ДЕПУТАТСЬКОЇ 
ГРУПИ ВРУ з міжпарламентських 
зв’язків з КНР привітали Посольство 
України в Китаї з урочистим 
ВІДКРИТТЯМ ВІЗОВИХ ЦЕНТРІВ У 
ПЕКІНІ, ШАНХАЇ І ГУАНЧЖОУ.

УЧАСТЬ членів Депутатської групи ВРУ з 
міжпарламентських зв’язків з КНР у масштабній 
презентації виставкового проекту CHINA 
INTERNATIONAL IMPORT EXPO, який заплановано 
провести у Шанхаї 5-10 листопада 2018 року. 

Проведення CIIE китайським урядом - це значний крок 
до лібералізації торгівлі та економічної глобалізації, а 
також відкриття внутрішнього ринку для країн світу. 
Подія направлена на зміцнення економічного і 
торгового співробітництва і максимально сприятиме 
глобальній торгівлі світового економічного зростання.



8 лютого 
2018 року

На запрошення Посольства КНР 
УЧАСТЬ членів Депутатської групи ВРУ з 
міжпарламентських зв’язків з КНР у 
святковому концерті «РАДІСНЕ СВЯТО 
ВЕСНИ». 

В святковій програмі було передбачено виступи 
артистів Чженчжоуського театру опери та балету, 
представників Шаолінської школи бойових 
мистецтв «Тагоу» з міста Денфен, а також блискучі 
виконавці на національних китайських 
інструментах Ерху та Чжен.

9 лютого 
2018 року

УЧАСТЬ членів Депутатської групи ВРУ з 

міжпарламентських зв’язків з КНР в 

інформаційному заході стосовно результатів 

проведення ТРЕТЬОГО ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ ЗІ 
СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА 

УРЯДОМ КНР (04-05.12.2017р.) і реалізації 

досягнутих домовленостей. 

Захід проходив під головуванням Першого 
віце-прем’єр-міністра України – Міністра 
економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. 
в Клубі Кабінету Міністрів України.



30 березня 
2018 року

УЧАСТЬ членів Депутатської групи 
ВРУ з міжпарламентських зв’язків з КНР 
у воркшопі під час якого китайському 
бізнесу презентували сервіс 
державних і комерційних електронних 
закупівель NEWTEND, який є однією з 
майданчиків системи держзакупівель 
PROZORRO, офіційно запущеної в 
Україні у 2016 році для проведення 
прозорих і відкритих тендерів.

6 квітня 
2018 року

УЧАСТЬ членів Депутатської групи ВРУ з міжпарламентських 
зв’язків з КНР в роботі круглого столу «КИТАЙСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ В 
РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ» в рамках якого було підписано 
договір на проектування та зведення найбільшої в Україні СЕС 
енергетичним гігантом China Machinery Engineering Company (CMEC).

Загальні інвестиції в проект складуть 230 млн євро.
Нікопольська сонячна електростанція стане найбільшим генеруючим 
об'єктом геліоенергетики в Україні та увійде у трійку найбільших у Європі.
Нікопольська СЕС вироблятиме понад 280 млн кВт-год у рік – цього 
вистачить для забезпечення енергоспоживання 100 тисяч 
домогосподарств. Екологічний ефект від роботи сонячної станцыъ буде 
полягати у щорічному скороченні викидів в атмосферу на 300 тис. тонн СО
2. На додачу, сонячна електростанція дозволить створити нові робочі місця 
та поповнити місцеві бюджети десятками мільйонів податкових 
відрахувань.



27 квітня 
2018 року 

10 травня 
2018 року

ЗА УЧАСТЮ членів Депутатської 
групи ВРУ з міжпарламентських 
зв’язків з КНР ВІДБУЛИСЯ РОБОЧІ 
ЗУСТРІЧІ у навчально-тренувальній 
базі Динамо в Чапаєвці і ДЮФШ ім. 
Лобановського на Нивках, які відвідали 
представники провінції Хенань.

Головною метою зустрічей стали 
обговорення намірів китайської сторони 
щодо створення власної футбольної 
школи з назвою на честь екс-гравця 
Динамо і головного тренера збірної 
України Андрія Шевченка.

УЧАСТЬ членів Депутатської 
групи ВРУ з міжпарламентських 
зв’язків з КНР в консультаціях 
стосовно РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИМ СТЕНДОМ на 
China Expo 2018 у м.Шанхай

4 липня 
2018 року

УЧАСТЬ членів 
Депутатської групи ВРУ з 
міжпарламентських зв’язків з 
КНР у Форумі 
«ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ 
ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ 
ІНВЕСТУВАННЯ ПРОЕКТІВ». 

Метою заходу було показати 
китайським компаніям ті 
інструменти, які є у держави для 
підтримки інвестицій в українську 
економіку та інноваційні проекти.



27 серпня 
2018 року

31 липня 
2018 року

УЧАСТЬ членів 
Депутатської групи ВРУ з 
міжпарламентських зв’язків 
з КНР в офіційному Прийомі 
З нагоди 91-Ї РІЧНИЦІ 
ЗАСНУВАННЯ 
НАРОДНО-ВИЗВОЛЬНОЇ 
АРМІЇ КИТАЮ.

УЧАСТЬ членів Депутатської групи ВРУ з 
міжпарламентських зв’язків з КНР в роботі чергової 
міжвідомчої наради з ПІДГОТОВКИ ДО ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
УКРАЇНИ НА КИТАЙСЬКІЙ МІЖНАРОДНІЙ ІМПОРТНІЙ 
ВИСТАВЦІ У 2018 Р. під головуванням Першого 
віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України Кубіва С.І.

Були розглянуті питання щодо:
• Представлення України з Національним стендом на Виставці;
• Участь українського бізнесу на колективних стендах на Виставці;
• Організація бізнес форуму в рамках роботи виставки;
• Програма участі офіційної делегації України та бізнес-делегації в 
рамках візиту до КНР у м.Шанхай та м. Пекін.



29 серпня 
2018 року

УЧАСТЬ членів Депутатської групи ВРУ з 
міжпарламентських зв’язків з КНР у круглому столі на тему 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ КОСМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ».

Метою круглого столу було обговорення щодо збереження і 
розвитку космічного потенціалу України, зокрема, через 
співпрацю з Китаєм. Захід організовували: Українська асоціація 
Шовкового шляху «SilkLink» спільно з Державною 
інноваційною фінансово-кредитною установою (ДІФКУ) та 
Державним космічним агентством. Круглий стіл завершився 
підписанням учасниками протоколу, в якому зафіксовані 
ключові теми, що обговорювалися. Надалі вони будуть 
використані для формування рішень урядовим структурам та 
відповідним парламентським комітетам.

24 вересня 
2018 року

УЧАСТЬ членів Депутатської групи ВРУ з 
міжпарламентських зв’язків з КНР у бізнес-зустрічі 
на тему: «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ НА РИНКУ КНР». 

Мета заходу: окреслення найперспективніших сегментів 
економіки Китайської Народної Республіки для 
діяльності українського бізнесу.
Радник з торгівельно-економічних питань при 
Посольстві КНР в Україні Лю Цзюнь окреслив питання 
залучення інвестицій з Китаю до української економіки 
та відзначив, що інвестиції хоч не великі за розміром, 
але вже надходять з Китаю в Україну і вони є реальні, і 
йдуть від приватних інвесторів, спрямовані в сектори 
сільського господарства і переробки, альтернативної 
енергетики.



26 вересня 
2018 року

УЧАСТЬ членів Депутатської групи ВРУ з 
міжпарламентських зв’язків з КНР у бізнес зустрічі 
присвяченої «ЛОГІСТИЧНИМ ОСОБЛИВОСТЯМ ВЕДЕННЯ 
БІЗНЕСУ З КНР».

Зокрема, учасниками зустрічі стали заступник Міністра 
інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктор 
Довгань, Валерій Веретельний – начальник управління організації 
митного контролю та оформлення та заступник директора 
департаменту зі стратегічного розвитку та інвестицій Укрзалізниці 
Олександр Карначов, з китайської сторони був присутній радник з 
торговельно-економічних питань Посольства КНР в Україні Лю 
Цзюнь.
Головною темою стало обговорення логістичного забезпечення 
участі України в китайський ініціативі «Один пояс, один шлях» і 
пошук оптимальних шляхів транспортного сполучення з Китаєм в 
умовах заборони транзиту українських товарів через територію РФ.

27 вересня 
2018 року

УЧАСТЬ членів Депутатської 
групи ВРУ з міжпарламентських 
зв’язків з КНР в офіційному Прийомі 
З нагоди 69-ОЇ РІЧНИЦІ 
ЗАСНУВАННЯ КИТАЙСЬКОЇ 
НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ.



3 жовтня 
2018 року

УЧАСТЬ членів Депутатської групи ВРУ з 
міжпарламентських зв’язків з КНР у зустрічі під 
назвою «ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДОГОВОРІВ З УКРАЇНСЬКИМИ ДЕРЖАВНИМИ 
КОМПАНІЯМИ».

У заході взяли участь як українські, так і багато 
китайських підприємців, які вже мають або планують 
працювати в Україні над окремими проектами, або 
створювати представництва китайських компаній в 
Україні.

4 жовтня 
2018 року

УЧАСТЬ членів Депутатської групи ВРУ з 
міжпарламентських зв’язків з КНР в урочистій 
події щодо ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРШОЇ 
СОНЯЧНОЇ ПАНЕЛІ НА НІКОПОЛЬСЬКІЙ 
СЕС. 

Участь в урочистому заході взяли представник 
Посольства КНР в Україні та представник 
китайської компанії СМЕС.



5-10 листопада 
2018 року

УЧАСТЬ членів Депутатської 
групи ВРУ з міжпарламентських 
зв’язків з КНР у КИТАЙСЬКІЙ 
МІЖНАРОДНІЙ ІМПОРТНІЙ 
ВИСТАВЦІ (China International 
Import Expo 2018), яка проходила 
у м.Шанхай та презентація 
Національного стенду.

6 листопада 
2018 року

УЧАСТЬ членів Депутатської групи ВРУ з 
міжпарламентських зв’язків з КНР у офіційному 
відкритті НАЦІОНАЛЬНОГО СТЕНДУ УКРАЇНИ на 
Міжнародній імпортній виставці у Китаї (China 
International Import Expo 2018). 

Україна вперше представила свій Національний стенд, 
торговий, інвестиційний та туристичний потенціал на 
події такого глобального значення.
В рамках відкриття українського стенду відбулася 
церемонія гасіння марки та конверта, присвячених 
виставці. В основі марки два головних символи – 
експортний бренд України та журавлі. Ці птах мають 
однакове символічне значення в культурах України та 
Китаю: кохання, добробут, мир.



8 листопада 
2018 року

ПІД ГОЛОВУВАННЯМ Першого 
віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного 
розвитку і торгівлі Степана Кубіва пройшла ЗУСТРІЧ З 
ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄРОМ ДЕРЖРАДИ КИТАЮ ЛЮ ХЕ під час якої 
було запропоновано Китаю розпочати спільні консультації 
щодо передумов створення зони вільної торгівлі.

Учасники зустрічі також обговорили співпрацю у рамках ініціативи 
Голови КНР Сі Цзіньпіна «Один пояс і шлях», а також співпрацю у 
сфері енергетики, як традиційної так і альтернативної, 
інфраструктурних проектів, промисловості, машинобудування, 
сільського господарства та агроіндустрії, інновацій та цифровізації 
та інші поточні та перспективні проекти.

8 листопада 
2018 року

УЧАСТЬ членів Депутатської 
групи ВРУ з міжпарламентських 
зв’язків з КНР в 
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОМУ 
ДІЛОВОМУ ФОРУМІ в м.Пекін, під 
час якого було обговорено 
можливості та особливості ведення 
бізнесу в Україні.



16 листопада 
2018 року

УЧАСТЬ членів Депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з КНР в роботі 
ІІІ УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ ШОВКОВОГО ШЛЯХУ.

Одночасно з форумом діяла виставка інноваційних технологій, в якій продемонстровано понад 40 стендів з 
інноваційними проектами та розробками для потенційних інвесторів.
Також, депутати проаналізували нові напрями співпраці, які відкрилися внаслідок останніх перемовин української 
урядової делегації в Китаї, обговорили динаміку успішного українсько-китайського співробітництва.
Під час ІІІ Українського форуму Шовкового Шляху відбулося кілька тематичних панелей, присвячених співпраці 
України з Китаєм в певних галузях – енергетиці, транспорті та інфраструктурі, інвестиціях та електронній комерції.
В рамках роботи Форуму підписали:
• Меморандум про співробітництво між «Український банк реконструкції та розвитку» та Українською асоціацією 
Шовкового шляху «Silk Link» про створення спільної платформи електронної комерції з метою збільшення обсягів 
експорту українських товарів в Китай.
• Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Українською асоціацією Шовкового шляху «Silk Link» 
та Tus Sunergy Company Limited щодо реалізації проекту сміттєпереробного заводу в Україні.
• Підписання Меморандуму про співробітництво між Альянсом міст Шовкового шляху та Мелітопольською 
міською радою.



19 листопада 
2018 року

1 січня – 31 грудня 
2018 року

СПРИЯННЯ 
щодо розповсюдження третього 
номеру журналу «УКРАЇНА-КИТАЙ» 
за 2018 рік серед народних 
депутатів України.

ЩОТИЖНЕВА РОЗСИЛКА 
Інформаційних бюлетнів (моніторинг 
українських та світових ЗМІ) всім 
членам Депутатської групи ВРУ з 
міжпарламентських зв’язків з КНР.



КОНТАКТИ:
Україна, м. Київ, вул. Банкова 6/8, 01008 

Керівник депутатської групи ВРУ
з міжпарламентських зв'язків з КНР,

Павелко А.В. 
ukraine.china@rada.gov.ua 
Pavelko.Andrii@rada.gov.ua 

+38(044)255-40-29


