Угода про поріднення міста Хмельницького з містом Крамфорс (Швеція)
підписана в травні 1998 року
Коротка характеристика міста Крамфорс

Країна Швеція
Провінція Ангерманланд
Графство Вестерноррланд
Муніципалітет Крамфорс
Площа 7,38 км2
Населення 50 000 (2011 р.)
Релігія лютеранство (у місті проживають також католики, православні, мусульмани та іудеї)
Клімат субарктичний
Відстань до столиці (Стокгольм) 700 км
Національний склад близько 87% шведи, 3,5% населення складають iншi пiвнiчнi народностi (фiни,
норвежцi, датчани, естонці, саами
Часовий пояс різниця в часі між Києвом і Крамфорс становить UTC-1, стандартний часовий пояс UTC +1, влітку UNC +2
Державна мова шведська, розповсюджена англійська мова
Національна валюта шведська крона (SEK)
Державний устрій конституцiйна монархiя з парламентською формою правлiння
Крамфорс-місто розташоване на західному березі річки Ангерман, яке знаходиться майже в
центрі Швеції, а саме 700 км від столиці Стокгольм. Історія міста датується ще у 18 столітті, коли
Крістофер Крам, лівонійський лицар побудував лісопильний завод, навколо якого виникло мале
поселення.
Харчова, переробна та легка промисловості добре розвинені у місті. Також тут є бібліотека
старих друкованих видань, стара галерея, заклади освіти та культури, відомий спортивний центр.
Відомий міст Хай Коуст, аналог для мосту Ред Брідж в Сан-Франсиско (США), знаходиться
у декількох кілометрів від міста.
Природа Крамфорса вражаюча. Територія знаходиться під опікою ЮНЕСКО з 2000 року.
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Відповідальна особа за міжнародні зв'язки міста Крамфорс
Клара Вікланд
e-mail: clara.wiklund@kramfors.se
Історія відносин між містами Крамфорс та Хмельницький
2004 рік
•
•
•

•
•

у червні делегація м.Хмельницького (керівник В.Осадчий) з нагоди Дня міста відвідала
Крамфорс;
у туристичному центрі Крамфорса експонувалась виставка робіт Н.Косарєвої;
організовано участь у програмі “Профілактика наркологічної залежності старшокласників
та соціальний захист”, що проводилась урядом Швеції за участю поріднених міст
Крамфорс-Хмельницький. Учасниками програми з української сторони були представники
Управління освіти, Управління праці та соціального захисту Хмельницького
міськвиконкому;
у жовтні делегація Крамфорса (5 чоловік) відвідала м.Хмельницький;
група дітей з м.Хмельницького відпочивала влітку у Крамфорсі.

2005 рік
•
•

в рамках продовження програми “Профілактика наркологічної залежності старшокласників
та соціальний захист”, здійснена поїздка делегації м.Хмельницького до Крамфорса
(керівник К.Новченкова). Запозичено досвід догляду за наркозалежними;
на запрошення Хмельницького міського голови М.Приступи участь у святкуванні Дня м.
Хмельницького взяла делегація м.Крамфорс.

2006 рік
•
•

продовжувалась співпраця НВО№5 з гімназією Крамфорса;
був організований відпочинок та культурна програма для групи дітей з Хмельницького в
Крамфорсі.

2007 рік
•

продовжувалась співпраця НВК №5 з гімназією Крамфорса в якості організації культурного
відпочинку групи дітей з Хмельницького.

2008 рік
•

група дітей з Хмельницького протягом двох тижнів перебувала у Крамфорсі.

