
Угода про співробітництво міст Хмельницького та Манісес (Іспанія) підписана 
в червні 2001 року

Коротка характеристика міста Манісес 

Герб

 
Країна Іспанія
Район Валенсія (автономне співтовариство)
Провінція Валенсія
Район Уерта-Оесте
Площа 19,60 км²
Населення 30508 осіб (2011)
Клімат середземноморський
Державна  релігія  римсько-католицька  (близько  99%  іспанців  католики,  1%  припадає  на 
протестанотів, мусульман та іудаїстів)
Державна мова іспанська  (кастильська).  В  країні  використовують  ще  три  основні  регіональні 
мови: каталан (каталонська) у Каталонії, гальего (галісійська) в Галісії і еускара (баскська) в країні 
Басків. У Валенсії і на Балеарських островах говорять на діалекті каталонської мови 
Часовий пояс різниця в часі між Києвом і Манісес становить UTC-1,  стандартний часовий пояс - 
UTC +1, влітку  UTC+2
Державний устрій парламентська монархія
Національна валюта песета  
Відстань до столиці (Мадрид) 356 км

Манісес-муніципалітет в Іспанії, який входить у провінцію Валенсія в складі автономного 
співтовариства Валенсія і  розташоване на правому березі ріки Турія. Муніципалітет перебуває в 
складі району Уерта-Оесте.  Відстань до адміністративного центру провінції - 10 км.

Економіка
Основним  видом  економічної  діяльності  є  промисловість,  насамперед  кераміка,  а  в 

середньовіччі  і  Ренесансі  Манісес  був  найважливішим  центром  виробництва  іспано-
мавританських  виробів,  які  експортувались  до  Європи.  Сільське  господарство  представлене 
вирощуванням оливкових і мигдальних дерев, виноградників. В економіці переважає малий бізнес.  
Галузі  промисловості  зосереджені  на  сході  і  півночі  міста  в  районі  залізничного  вокзалу  у 
Валенсії. У 1917 році була заснована школа кераміки, де навчали мистецтву виробництва кераміки 
в різних формах: художня кераміка, фарфор і плитки. 

Аеропорт Манісес знаходиться на заході від агломерації, в межах муніципалітету Манісес, 
приблизно 8 км від центру міста. 

Кераміка Манісеса, олово-глазурована глиняна (майоліка).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


          Пам'ятки

Церква прихожан-присвячена святому Іоанну Хрестителю, відкрита в 1751 році. 
Міський музей кераміки-відкритий в 1969 році,  представлені набори плитки XV і XVIII 

століть,  популярні вироби з кераміки і вітальня в типовому стилі Валенсії.
Акведук.
Будинок культури. 
Будівля мерії.
Міст через річку Турія з Манісес в місто Патерна. Сучасна будівля, що сполучає два міста,  

відкрита у квітні 2009 року.

Контактна інформація муніципалітету Манісес:

Голова (алькальд-президент) міста Манісес
Франциско М. Ізквуердо Морено
Адреса:
Ажунтамент де манісес (Валенція) 
Плаца дель Кастель, 1-C.П.46940
Манісес, Іспанія
тел:  (0034) 96-154-51-16 
факс: (0034) 96-152-04-53 
e-mail: ayuntamiento@manises.es  ,  
manises_igaso@infoville.net
Офіційний сайт: http://www.manises.es/

Alcalde-President of Manises city
Mr. Francisco M. Izquierdo Moreno
Address:
Ajuntament de Manises (Valencia)
Placa del Castell, 1
C.P. 46940
Manises (Espana)
Tel. (0034) 96-154-51-16 
Fax. (0034) 96-152-04-53 
E-mail:   ayuntamiento@manises.es  ,  
manises_igaso@infoville.net
Website: http://www.manises.es/

Відповідальні особи за міжнародні зв'язки міста Манісес
Есмеральда Баллестерос
e-mail: eballesteros091z@cv.gva.es

Історія відносин між містами Манісес та Хмельницький

2003 рік

• налагоджено контакти ЗОШ №1 із гуманітарною школою Манісеса.

2004 рік

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

2005 рік

• участь делегації м.Хмельницького (керівник З.Дзюба) у святкуванні Дня міста Манісес, під 
час перебвання якої підписано Угоду про партнерство НОК №6 та гімназії м.Манісес, 
проведено переговори з керівництвом фабрики по виробництву керамічної плитки з метою 
вивчення новітніх технологій.

2006 рік 

• продовжувалась співпраця між НВК№6 та школами Манісес.

2007 рік
• здійснено робочий візит міського голови С.Мельника.
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