м.Інчхон, Республіка Корея

Населення
2,9 млн осіб
Площа
964,53 км. кв.
Географічні дані
Місто Інчхон розташоване на північному заході Південної Кореї. Це місто та порт
Корейського півострова в Республіці Корея, що має вихід до Жовтого моря. Інчхон
- одне з найбільших міст країни, третє після Сеула і Пусана за кількістю жителів.
Зі столиці до нього без проблем можна дістатися на метро.
Клімат
У місті Інчхон клімат холодно помірний. У зимовий період випадає набагато
менше опадів ніж влітку. Найпосушливіший місяць - січень з опадами 20 мм.
Велика частина опадів випадає у липні, в середньому 305 мм.
Адміністративно-територіальний устрій
Інчхон поділений на 8 районів (Пупхєнгу, Тонгу, Кеянгу, Чунгу, Намгу, Намдонгу,
Согу, Єнсугу) і 2 повіти (Канхвагун, Онджингун).
Короткі історичні відомості
Поселення людини на місці міста походять до неоліту. З кінця IV століття і
протягом усього Середньовіччя Інчхон був одним з найважливіших торговельних
центрів Кореї. Один з перших портів Кореї, відкритих (кінець XIX століття) для
іноземної торгівлі. Під час японської окупації називався Дзінсен. Інчхон входив до
складу провінції Кьонгідо, поки не отримав статус міста прямого підпорядкування
(зараз місто-метрополія).
Економічний потенціал
На сьогоднішній день це велике портове місто, потужний промисловий центр з
розвиненою машинобудівною, суднобудівною, сталеливарною, нафтопереробною,
хімічною, електротехнічною, текстильною, борошномельною промисловостями. У

місті також розвинені виробництво листового скла і фарфоро-фаянсових виробів.
Діє велика ТЕС.
В останні роки в місті отримала значний розвиток біоіндустрія, одна з найбільш
наукоємних галузей. Нині місто Інчхон займає 2-е місце у світі за виробництвом
продукції біологічної індустрії.
На території міста знаходиться вільна економічна зона, загальна територія якої
становить 20 938 гектарів.
Соціальна сфера
В Інчхоні розташовано 12 університетів, 4 коледжи та 4 міжнародних школи.
У 1946 році з метою дослідження і вивчення історії та культурних цінностей був
відкритий перший міський музей Інчхон (Incheon Metropolitan City Museum).
У 1984 році до сторіччя міста були відкриті Меморіальний зал і комплекс,
присвячені Інчхонській десантній операції. Сьогодні тут можна побачити
величезну колекцію фото- і відеоматеріалів, які розповідають про всі етапи
висадки. До складу комплексу також входять меморіальна вежа (18 м) і
національні прапори 16 країн, що брали участь в Корейській війні.
Історико-культурний потенціал
Завдяки своєму вигідному розташуванню на березі Жовтого моря Інчхон
перетворився на величезне густонаселене місто з найвищими хмарочосами і
гучними вулицями. Але в ньому все ж збереглося кілька кварталів, де можна
побачити традиційну корейську архітектуру. Крім того, місцева влада намагається
всіляко стимулювати інтерес і гостей міста до корейської культури. Спеціально
для цього був побудований традиційний парк Волмі, де можна познайомитися зі
звичаями корейського народу, приміряти національний одяг і спробувати страви
національної кухні.
В Інчхоні є багато парків, де можна приємно провести час: парк Freedom в
китайському кварталі, центральний парк Сонгдо, де живуть кролики і олені, там
же можна покататися на човні або ж на річковому трамвайчику, і, звичайно ж,
величезний Гранд парк з великою кількістю кольорів.
Є там і кілька буддійських храмів, які хоч і не відрізняються особливою пишністю,
але при цьому мають особливу заспокійливу атмосферу. У деяких з них,
наприклад, в храмі Jeondeungsa відвідувачі навіть можуть пожити кілька днів як
справжні монахи.
Однією з нових, але від цього не менш значних пам'яток є міст Інчхон, довжина
якого перевищує 20 км.
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