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підписаний 15 травня 2001 року

Коротка характеристика міста Шяуляй 

Флаг Герб

 
 

Країна Литва
Повіт Шяуляйський район
Перша згадка 1236 р.
Площа 81 км ²
Населення 125 461 чоловік (2011)
Національний склад   литовці складають більше 80% населення країни, росіяни - близько 9%, 
поляки - 7%, білоруси - 2%, українці - 1%
Часовий пояс різниці в часі між Києвом і Шяуляй немає, стандартний часовий пояс - UTC +2, 
влітку UTC +3
Відстань до столиці (Вільнюс) 210 км
Державний устрій демократична республіка
Релігія офіційна -  католицтво, 4% - православні, 10% - протестанти
Національна валюта литовський літ
Державна мова країни  литовська (поділяється на два основні діалекти: аукштайтський і 
жемайтський)

Шяуляй - місто на півночі Литви, адміністративний центр Шяуляйского повіту, розташоване 
в 210 км на північ від Вільнюса, в 142 км від Каунаса і в 161 км на схід від Клайпеди. 

Перші згадки про місто датуються ще в 13 столітті  (Шяуляйська битва у 1236 році). В місті  
є пам'ятки архітектурного мистецтва 17-18 та 19 століть. Особливо цікавою є унікальна Хрестова 
гора, яку ще називають Священна гора.

Місто є великим промисловим і культурним центром. Підприємства міста виробляють різні 
види  обладнання,  велосипеди  та  меблі.  Найбільш  розвиненою  галуззю  економіки  є  харчова 
промисловість. В місті є Шяуляйский університет, Шяуляйский Драматичний театр, кілька музеїв, 
у тому числі,  Музей велосипедів,  Музей фотографій,  Музей радіо і  телебачення,  Музей кішок, 
краєзнавчий музей «Аушра». Щороку проводяться різноманітні фестивалі.

Найсучасніший  університет  Литви  знаходиться  саме  в  Шяуляй.  Близько  5000  студентів 
навчаються тут на 7 факультетах, викладають предмети 500 професорів та викладачів. Університет 
тісно співпрацює із вищими навчальними закладами Європи.

Шяуляй  -  сучасне  європейське  місто,  відоме  своїми  різнокольоровими  рекламними 
бігбордами, великою кількістю магазинів, кафе та ресторанів.
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Історія відносин між містами Шяуляй  та Хмельницький

2004 рік

• у червні  м.Хмельницький відвідали керівники музичної  школи м.Шяуляй,  які  підписали 
Угоду про партнерство з музичною школою №1 м.Хмельницького;

• у листопаді директор музичної школи №1 м.Хмеьницького М.Бухта відвідав м.Шяуляй.

2005 рік

• участь  танцювального  ансамблю  “Гонта”  м.Хмельницького  у  Міжнародному  фестивалі 
“Діти сонця”;

• участь  фольклорного  гурту  “Берегиня”  м.Хмельницького  у  Міжнародному  фестивалі-
конкурсі “Квітка сонця”;

• участь  ансамблю  скрипалів  музичної  школи  №1  Шяуляй  у  святкуванні  Дня  міста 
Хмельницького;

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

2006 рік

• Хмельницький  міський  голова  С.Мельник  здійснив  офіційний  візит  на  запрошення 
керівництва  м.Шяуляй;

• у  травні  успішно  пройшла  мистецька  акція  “Дім  Хмельницького  у  Шяуляй”.  Протягом 
тижня  делегація (керівник В.Байдич) представила там кращі творчі та освітні досягнення;

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

2007 рік

• відбувся візит заступника Хмельницького міського голови Г.Давиденка та головного лікаря 
дитячої  лікарні  І.Гуцала  для  участі  в  Міжнародній  медичній  конференції  “Запобігання 
вживанню наркотиків і алкоголю”;

• делегація м.Хмельницького (керівник — начальник управління фінансів Н.Степанова) взяла 
участь у відкритті в Шяуляй спортивно-культурного комплексу “Арена”;

• повноважна  делегація  м.Хмельницького  (керівник  —  заступник  міського  голови 
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І.Ковальчук)  представила  діяльність  ТПП  та  підприємств  легкої  промисловості  на  XII 
Міжнародній виставці “Шяуляй -2007”;

• мистецька делегація м.Шяуляй протягом тижня представляла творчий проект “Дім Шяуляй 
у  місті  Хмельницькому”,  протягом  якого  хмельничани  ознайомилися  з  виставкою 
фоторобіт, музичними творами литовських композиторів та стравами національної кухні;

• підписані  Угоди  про  співпрацю  СЗОШ  №15   м.Хмельницького  із  гімназією  “Ромува” 
м.Шяуляй;

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

2008  рік

• культурно-мистецькі програми наших колективів: 
      -гастролі муніципального камерного хору;
      -ансамблю домристів і акордеоністів музичної школи №1;
      -ансамблю “Подолянчик”;

• продовжувалась співпраця СЗОШ №15 із гімназією Шяуляй;
• на  запрошення  Хмельницького  міського  голови  С.Мельника  делегація  м.Шяуляй   взяла 

участь у святкуванні Дня міста Хмельницького.

2009 рік

• відбувся обмін делегаціями учнів та вчителів  СЗОШ № 15 та гімназії  “Ромува”.  В обох 
містах організовано ознайомлення з системою освіти та культурні програми;

• в квітні делегація кардіоспеціалістів м.Хмельницького (керівник М.Андрейко) взяла участь 
у  Міжнародному  медичному  проекті  “Попередження,  сучасні  діагностика  і  лікування 
серцево-судинних захворювань”, що проходила в Шяуляй.

 2010 рік

• делегація СЗОШ №15 перебувала в м.Шяуляй;
• на  запрошення  Хмельницького  міського  голови  С.Мельника  делегація  м.Шяуляй   взяла 

участь у святкуванні Дня міста Хмельницького.

2011 рік

• проведено  щорічну  інтернет-конференцію  між  керівництвом  СЗОШ  №  15  та  гімназією 
“Ромува”  в  травні 2011 року по питаннях науки та учнівського самоврядування;

• відбувся візит адміністрації гімназії “Ромува” до СЗОШ № 15 у травні 2011 року, в ході 
якого  вивчались  питання  системи  освіти  в  Україні  та  проблеми  учнівського 
самоврядування;

• представник  гімназії  Шяуляй взяв участь в учнівській конференції   м.Хмельницького у 
вересні 2011 року з питань використання новітніх технологій навчання російської мови в 
школах;

• танцювальний  дитячий  ансамбль  “Альборадо”  взяв  участь  у  міжнародному  фестивалі 
“Ранкова зірка” у червні 2011 року, де показав найкращі результати, зайнявши одне II та три 
III місця і отримав подяку від м.Кельме (Литва);

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


