
Угода про поріднення міста Хмельницького з містом  Шицяжуань (Китай) 
підписана  26 жовтня 1998 року

Коротка характеристика міста Шицяжуань

       

Країна Китайська Народна республіка
Провінція Хебей 
Площа  15 722 км2  
Населення  10163788 осіб (2011 рік)
Часовий пояс різниця в часі між Києвом і Шицяжуань становить UTC+6, стандартний часовий 
пояс - UTC + 8 
Грошова одиниця юань (RMB)
Релігія буддизм, даосизм, іслам, католицизм і протестантство
Відстань до столиці (Пекін) 280 км
Офіційна мова китайська
Державне свято  1 жовтня (1949 р.) - День проголошення Республiки
Державний устрій соціалістична народна республіка

Шицяжуань  є  столицею  і  найбільшим  містом  провінції  Хебей  Північного  Китаю. 
Шицяжуан  складається  з  п'яти  повітових  міст,  дванадцяти  округів  і  є  новим  індустріальним 
містом.   

Економіка
Місто Шицяжуань  вважається економічним центром провінції Хебей, найбільшою базою 

для  фармацевтичної  та  текстильної  промисловості.  Основними  секторами  економіки  є 
виробництво обладнання та хімікатів, будівельних матеріалів, легка промисловість і електроніка. 
Місто є важливим центром торгівлі молочними продуктами

Економічна зона
В місті є зона високотехнологічного промислового розвитку, яка була створена в березні 

1991 року на державному рівні.  З моменту заснування,  в зоні було створено 2560 підприємств, з 
яких 185 є іноземними  підприємствами. В даний час, фірми з Японії, США, Республіки Корея, 
Німеччини, Італії, Канади, Малайзії, Гонконгу, Макао і Тайвань здійснюють свою діяльність в зоні. 

Культура
Шицяжуань має небагато пам'яток історичного та культурного значення. Серед найбільш 

відомих є такі: меморіал мучеників, музей Хебей, монастир в Жендінг,  храм у відстані 40 км на 
південний схід, відомий як один з десяти найвідоміших буддійських храмів у Китаї.



Міста-побратими 
Крім міста Хмельницького м. Шицяжуань   є побратимом із містами:

• Саскатун, Саскачеван, Канада
• Парма, Емілія-Романья, Італія
• Бельсько-Бяла, Польща
• Чеонан, Чхунчхон-до, Південна Корея
• Сорія, Кастілья і Леон, Іспанія
• Фалькенберг, Швеція
• Де-Мойн, штат Айова, США
• Едісон, штат Нью-Джерсі, США
• Надьканижа, Угорщина 
• Банкстаун, Новий Південний Уельс, Австралія

Контактна інформація муніципалітету Шицяжуань:

Мер міста Шицяжуань
Цзянь Дегуо
Адреса:
216 Жонг Шанг Е.Руд, 
Шицяжуань, Хебей
050011 Китай
тел:  (0086) 311-8668-9454
факс: (0086) 311-8668-9457
e-mail: sjzeuam@yahoo.cn
Офіційний сайт:  http://english.sjzchina.com/

Mayor of Shijiazhuang city
Mr. Jiang Deguo
Address:
216 Zhongshan East Road,
Shijiazhuang, Hebei, 
China 050011
Tel. (0086) 311-8668-9454
Fax. (0086) 311-8668-9457
E-mail: sjzeuam@yahoo.cn
Website: http://english.sjzchina.com/

Відповідальні особи за міжнародні зв'язки міста Шицяжуань
Ху  Цзянь  -  директор  європейсько-американського  підрозділу  відділу  міжнародних  зв'язків 
Шицяжуань
e-mail: sjzeuam@yahoo.com.cn

Історія відносин між містами Шицяжуань та Хмельницький

1997  рік
• відбувся попередній візит делегації м.Хмельницького (керівники Чекман М.К., Павловський 

М.А., Осадчий В.П., Черевченко Л.П.) для підписання Угоди. Під час перебування наших 
делегацій в Китаї було запозичено: 

          - досвід будівництва житлових комплексів ( І.Крутілко);
          - досвід управління великими торговими центрами (С.Мандзій);
          - досвід по залученню іноземних інвестицій в економіку міста;
          - здійснено обмін досвідом на рівні структур місцевого самоврядування.

• внесено  благодійний внесок  депутатом міста  Хмельницького  В.Ружицьким (1000 $)  для 
Міжнародного парку дружби поріднених міст в м.Шицяжуань.

1998 рік
• 26  жовтня  1998  року  підписано  угоду  про  поріднення  міста  Хмельницького  з  містом 

Шицяжуань.
 
2005 рік

• відбувся дружній візит делегації м.Хмельницького (керівник В.Осадчий) до Шицяжуаня. В 
Пекіні  пройшли  переговори  з  послом  України  в  Китаї  щодо  активізації  співпраці 
поріднених міст.
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2008 рік

• дружній  візит  делегації  м.Хмельницького  (керівник  Л.Черевченко)  для  участі  у 
Міжнародному симпозіумі міст-партнерів Шицяжуаня.

  

2009 рік

• з  22  квітня  по  29 квітня  відбувся  візит  делегації  м.Хмельницького  в  м.Шицяжуань  для 
участі  в  Міжнародному  економічному  форумі  (склад  делегації:  Лесков  В.О.  (керівник), 
Тюлькін  Ю.Г.,  Безсонов  В.С.,  Столяр  О.І.),  результатом  якого  були:  обмін  досвідом, 
ознайомлення  з  іншими  порідненими  містами  м.Шицяжуань,  економічним,  культурним, 
освітнім  потенціалом  міста,  запрошення  для  делегації  м.Шицяжуань  взяти  участь  у 
святкуванні Дня міста Хмельницького та ознайомитися з культурою, традиціями, історико-
визначними місцями Хмельниччини;

• відбувся офіційний візит Хмельницького міського голови С.Мельника на запрошення мера 
Аі Венлі;

• підписано Угоду про партнерство Хмельницького ліцею №17 і спеціалізованої школи №43 
м.Шицяжуань;

• мерією Шицяжуаня через місцевий Червоний Хрест надано гуманітарну медичну допомогу 
місту Хмельницькому (антибіотики на суму майже 1 млн. американських доларів).


