
Договір про співпрацю і партнерство між містами Чеханов (Польща) та 
м.Хмельницький підписаний 28 листопада 1997 року

Коротка характеристика міста Чеханов 

       
Герб

 

Країна Польща 
Воєводство Мазовецьке 
Графство Чеханов
Засновано в 11-му столітті, набуло статусу міста в 1400 році
Загальна площа 32,51 км2 
Населення  45 902 осіб 
Часовий пояс різниця в часі між Києвом і Чеханов - UTC-1,   стандартний часовий пояс - UTC+1
Державний устрій парламентсько-президентська республіка
Державна мова польська
Релігія католицизм (70-95% населення)
Національний склад поляки 96,74 %, сілезці 0,45%, німці 0,4%, білоруси 0,13%, українці 0,08%, 
цигани 0,03% 
Національна валюта злотий
Відстань до столиці (Варшава) 77,18 км

Чеханов - місто в північно-центральній Польщі, розташоване в Мазовецькому воєводстві. 
Перші  згадки  про  місто  датуються  ще  в  1065  році.  Розвиток  міста  почався  із  розвитком 
будівництва,  встановленням промислових  підприємств  (відома  пивоварня “Гамбрінус”)  у  18-19 
столітті. 

На даний момент Чеханов є містом відомим своєю екологічно чистою інфраструктурою. 
Потужно розвивається економіка міста, а рівень соціального розвитку відповідає стандартам ЄС.

Основними галузями промисловості є харчова та переробна. Уряд міста успішно проводить 
політику  в  сфері  інвестицій,  отримуючи  кошти  від  німецьких,  американських,  французьких, 
корейських інвесторів.

Місто є потужним науковим, культурним та спортивним центром.
Туристам  міста  пропонуються  цікаві  тури  по  місту:  відвідування  Палацу  герцога 

Мазовецького, церкви 14-го століття, музею Марії Конопніцької, ратуші 19-го століття. Розвиток 
туризму є пріоритетною сферою на даний момент.



Контактна інформація муніципалітету Чеханов:

Голова (президент) міста Чеханов
Вальдемар Вардзінські
Адреса:
Плац Яна Павла II
06-400 Чеханов
Польща
тел: (0048) (23) 674-92-04
e-mail:   umciech@ci.onet.pl  
boi@umciechanow.pl
Офіційний сайт: http://www.umciechanow.pl/

Prezydent Miasta
Pan Waldemar Wardzinski
Address:
06-400 Ciechanow
Plac Jana Pavla II
Polska
Tel: (0048) 23- 674-92-04
E-mail: umciech@ci.onet.pl
boi@umciechanow.pl
Website: http://www.umciechanow.pl/

Відповідальна особа за міжнародні зв'язки міста Чеханов
Божена Жевецька
e-mail: bozena.zywiecka@wp.pl

Історія відносин між містами Чеханов та Хмельницький

2004 рік

• делегація  м.Хмельницького  (Л.Черевченко)  взяла  участь  у  Форумі  Міст-Партнерів 
м.Чеханова та у Міжнародній конференції “Партнерство міст в Об'єднаній Європі”. Під час 
проведення Форуму в Музеї мистецтв експонувалися виставки Хмельницьких художників 
Н.Борецької та І.Юркова;

• до дня нашого міста та в рамках проведення Року Польщі в Україні було відкрито виставку 
мистецьких творів відомого польського художника Марека Залєвського з порідненого міста 
Чеханова.

• на  запрошення  Хмельницького  міського  голови  М.Приступи  участь  у  святкуванні  Дня 
м.Хмельницького взяла делегація м.Чеханова.

2005 рік

• участь Хмельницького муніципального хору у Міжнародному фестивалі хорової музики в 
Чеханові;

• відбувся візит бізнесменів з м.Чеханова до Хмельницького;
• на  запрошення  Хмельницького  міського  голови  С.Мельника  делегація  м.Чеханов   взяла 

участь у святкуванні Дня міста Хмельницького.

2007 рік

• делегація м.Хмельницького (керівник А.Савчук) взяла участь у Форумі  Партнерських міст, 
в  рамках  якого  відбулась  гастрольна  поїздка  Муніципального  духового  оркестру, 
організовано фотовиставку “Хмельницький і хмельничани”;

• на  запрошення  Хмельницького  міського  голови  С.Мельника  делегація  м.Чеханов   взяла 
участь у святкуванні Дня міста Хмельницького.

2009 рік 
• муніципальний камерний хор взяв участь у Міжнародному фестивалі хорових колективів та 

Міжнародному фестивалі “Різдвяна феєрія”;
• підписано Протокол намірів про співпрацю НВК №10 з гімназією м.Чеханова (спеціалізація 

— спорт);
• на  запрошення  Хмельницького  міського  голови  С.Мельника  делегація  м.Чеханов   взяла 
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участь у святкуванні Дня міста Хмельницького.

2010 рік 

• команда плавців ДЮСШ №1 взяла участь у міжнародних змаганнях в м.Чеханов.

2011 рік
• на  запрошення  Хмельницького  міського  голови  С.Мельника  делегація  м.Чеханов   взяла 

участь у святкуванні Дня міста Хмельницького.
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