м.Сюйчжоу, провінція Цзянсу, Китайська Народна Республіка

Населення
10 млн осіб
Площа
11 258 км. кв.
Географічні дані
Сюйчжоу знаходиться в північно-західній частині провінції Цзянсу. Місто займає
ключову позицію, поєднуючи економічні зони: дельту Янцзи з бухтою
Бохайського моря, східне узбережжя з центральною і західною частиною Китаю.
Сюйчжоу - центральне місто східної частини Євразійського перешийку і
економічної зони Хуайхай, що складається з 20 міст і об'єднує територію
провінцій Цзянсу, Шаньдун, Аньхой, і Хенань.
Клімат
По всій території панує вологий субтропічний клімат з прохолодною зимою і
спекотним літом. Рясні опади випадають в жаркий період року з травня по
вересень.
Адміністративно-територіальний устрій
Міський округ міста представлений 5 районами (Гулоу, Цзюлі, Цзяван,
Цюаньшань, Юньлун), 4 міськими повітами (Пічжоу, Сіньі, Суйнін, Туншань) та 2
повітами (Пейсянь, Фенсянь).
Короткі історичні відомості
Історія м.Сюйчжоу налічує близько 4 тис. років. Місто є батьківщиною першого
імператора династії Хань. Сюйчжоу відоме як батьківщина у-шу.
Економічний потенціал
Сюйчжоу - вузол залізничних сполучень і важливий стратегічний пункт,
індустріальний і комерційний центр. У місті створено понад 1 тис. спільних

підприємств з близько 100 країнами світу. Провідними галузями промисловості є
машинобудування, електроніка, хімічне виробництво, виробництво будматеріалів,
видобуток вугілля, текстильна промисловість. Великі підприємства міста –
цементний завод, шкіряний завод, трикотажна фабрика.
У регіоні проводиться видобуток мармуру, вапна, солі та ін.
У Сюйчжоу знаходиться зона економічного та технологічного розвитку
(100 кв.км.), на території якої займаються альтернативною енергетикою,
електронною промисловістю, виробництвом обладнання та біофармацевтичних
препаратів.
Соціальна сфера
У місті розташовано 11 вищих навчальних закладів і 28 науково-дослідних
інститутів, серед них Китайський університет гірничої справи і технологій,
Медичний інститут міста Сюйчжоу, Педагогічний університет, Технологічний
інститут міста Сюйчжоу і ін., в яких працюють понад 80 тисяч фахівців вищого і
середнього класу.
Історико-культурний потенціал
Сюйчжоу - відомий історичний та культурний центр. Тут народився Лю Банг перший імператор Династії Хан, звідси ж бере початок культура Династії Хан.
Гробниці, теракотові воїни і коні, кам'яні барельєфи представників Династії Хан
вельми популярні в країні і за кордоном. Територія в 60 квадратних кілометрів, на
якій знаходиться озеро Юнлонг, гори Юнлонг і Куаншан, а також національний
лісовий парк - насправді казкове місце.
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