Юдді КРІСНАНДІ,

Надзвичайний і Повноважний Посол
Республіки Індонезія в Україні

МАЙБУТНЄ
ІНДОНЕЗІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН
Я хочу розпочати з подяки кожному, хто долучився до святкування 73-ї
річниці незалежності Республіки Індонезія в Україні, яке супроводжувалося виставкою товарів, що в перспективі можуть бути представлені на
українському ринку.
Такі ж святкування та урочисті заходи було організовано на моїй батьківщині та серед представників індонезійської громади у багатьох куточках світу. Для мене особисто це свято є винятковою нагодою згадати
чималі досягнення Індонезії за останній рік на світовому рівні, а також
у межах двосторонньої взаємодії з Україною.
Передусім мені приємно повідомити, що Індонезію було обрано непостійним членом Ради Безпеки ООН на період 2019–2020 років. Таке
рішення є свідченням довіри міжнародного співтовариства прогресу,
досягнутого Індонезією в останні кілька років, і визнання постійної активної ролі нашої країни у сприянні глобальному миру та безпеці. Я би
хотів скористатися цією нагодою, аби подякувати урядам України, Грузії
та Вірменії за їх підтримку, адже саме в цих країнах я за сумісництвом
представляю свою державу.
Щойно мене призначено послом, я взяв на себе зобов’язання активізувати наше економічне та соціокультурне співробітництво. І з моменту мого вступу на посаду у квітні 2017 року кількість візитів представників високого рівня Індонезії зросла. На сьогодні було здійснено понад
20 офіційних візитів індонезійських делегацій в Україну з різних державних установ, від виконавчої та законодавчої влади до органів місцевого
самоврядування та ділових кіл з таких галузей, як ІТ, фармацевтика та
харчова промисловість.
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Для посилення двосторонньої взаємодії в галузі економіки та технічного співробітництва в лютому 2018 року ми, нарешті, після 9 років відсутності такої взаємодії, успішно провели двосторонню зустріч комісії з
економічного та технічного співробітництва між Республікою Індонезія
та Україною, під час якої було окреслено різні можливості для майбутньої
співпраці та знайдено шляхи подолання викликів, з якими стикаються
обидві країни. Я хотів би особливо подякувати пану Максиму Нефьодову
за співпрацю та керівництво в проведенні згаданої зустрічі.
Наразі команда посольства активно працює задля призначення почесного консула в місті Харкові, завданням якого буде вивчення можливостей співпраці у різних галузях. А також ми розглядаємо можливість призначення почесного консула у місті Львові.
Я маю на меті й у пріоритеті залишити спадщину дружби та культурного розуміння. Тому посольство завершило будівництво Індонезійського
павільйону та саду в Національному ботанічному саду ім. М. Гришка та
парку мініатюр шести відомих індонезійських пам’яток у парку «Україна
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в мініатюрі», тож запрошую кожного відвідати ці місця. Наразі ми також
організовуємо перевезення понад ста видів тварин з Індонезії до зоопарку
«Екопарк» в місті Харків. Сподіваємося, що ближчим часом 26 видів тварин уже будуть перевезені до цього місця.
Також щороку ми святкуємо Міжнародний день миру в місті Кременчук.
Це важлива подія для Індонезії, адже ми встановили Гонг миру, який зараз
є пам’яткою міста. Під час святкування 2018 року ми також організували
програму майстер-класів для студентів, яким цікаві індонезійська кухня,
танці та мова.
Восени 2018-го для тих, хто любить в Україні індонезійську кухню, було
відкрито ресторан «17804: Індонезійська соціальна кухня». Це перший ресторан нашої кухні в Україні, де подають автентичні страви, які готує індонезійський шеф-кухар. Я рекомендую цей ресторан тим, кому цікаво спробувати неповторні високоякісні страви в комфортній та приємній атмосфері.
Ми також продовжуємо зміцнювати контакти між нашими народами
завдяки програмі вивчення індонезійської мови в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка та надання стипендії за програмою
«Дармасісва» для навчання українських студентів в Індонезії, яку на сучасному етапі вже одержало сто шістдесят шість українських студентів.
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Також, у контексті зміцнення контактів та культурної взаємодії між народами, я активно вивчаю різні можливості
співпраці, особливо у формі заснування
міст-побратимів Індонезії та України.
Отож я мав зустрічі з мерами великих
міст та головами адміністрацій областей
України для поглиблення регіонального
співробітництва в різних сферах.
Цього року до святкування Дня незалежності Індонезії в колонній залі КМДА
до запрошених гостей долучилися двоє
особливих – пан Маріо Ірот і пані Ліліс
Хандаяні. Це індонезійські мандрівники-мотоциклісти, які протягом останнього року розпочали свою подорож на
мотоциклі з Індонезії та подолали шлях
до України, аби саме цього дня приєднатися до святкування в Україні. Їхня приКріснанді, Надзвичайний
сутність була ще одним доказом глибокої Юдді
і Повноважний Посол Республіки Індонезія
пошани до України та зміцнення зв’язків в Україні, з дружиною Веллі Елвірою під час
візиту до м. Одеси
між нашими народами.
Усі заходи, описані у моїй статті, є лише
Yuddy Chrisnandi, Ambassador Extraordinary
одним із прикладів нашої інтенсивної and Plenipotentiary of the Republic of Indonesia
дипломатичної роботи впродовж остан- to Ukraine, with his wife Velly Elvira during
нього року. Однак це хороший показник their visit to Odesa
величезного потенціалу співпраці, який
обидві країни можуть відкрити. Тож дякую всім органам центральної та
регіональної влади України, бізнесу та суспільству загалом за підтримку
ініціатив нашої команди. У майбутньому я з нетерпінням очікую зміцнення взаємодії у сферах управління та туризму, адже бачу, що дедалі більше
українців мають бажання відвідати Індонезію. Кількість українських туристів зросла за останні два роки завдяки безвізовому режиму для жителів України, який діє з 2016 року. Я сподіваюся, такий самий режим буде
надано громадянам Індонезії, які прагнуть відвідати Україну. Вірю, що
ваша держава може приваблювати індонезійських туристів, адже усі шукають незвичні туристичні місця. Із красою природи та багатою історією
Україна має гарне підґрунтя для зацікавлення понад 257 мільйонів індонезійців середнього класу.
Тож маємо багато планів для подальшої роботи та щиро віримо в спільний успіх.
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