Угода про поріднення міста Хмельницького та міста Модесто (США) підписана
2 серпня 1987 року
Коротка характеристика міста Модесто

Країна США
Штат Каліфорнія
Округ Станіслаус
Площа 96, 1 км2
Засновано 1884 р.
Релігія християнство - 78%, атеїсти або агностики - 15%, іудаїзм - 2%, іслам - 1,5%, буддизм 0,8%, індуїзм - 0,4%
Населення 201165 осіб (2011)
Відстань до столиця (Сакраменто) 109 км
Часовий пояс різниця в часі між Києвом і Модесто становить UTC-10, стандартний часовий пояс
- UTC -8, влітку UTC -7
Державний устрій федеративна держава, президентська республіка
Національна валюта американський долар
Національний склад білі американці — 83,5 %, афро-американці — 12,4 %, вихідці з Азії — 3,3
%, американські індіанці — 0,8 %
Модесто-місто в США, штат Каліфорнія, адміністративний центр округу Станіслаус,
розташоване в Північній Каліфорнії, в 145 км на північ від Фресно, 148 км на схід від СанФранциско, 109 км на південь від столиці штату Сакраменто, і 106 км на захід від національного
парку Йосеміті. Модесто отримало почесне звання “Зелене місто” США, оточене багатими
сільськогосподарськими землями.
Економіка
Модесто має розвинені сільськогосподарські галузі завдяки родючим с/г угіддям, що
оточують місто. Незважаючи на це, рівень безробіття в місті вище середнього. Модесто має
найбільший винний завод в світі: Е енд Джі Галло Вінері, заснований в 1933 році братами
Ернестом і Джуліо Галло, компанія постійно вдосконалює виноробну промисловості Америки.
Іншими великими приватними компаніями, що базуються в Модесто, є Фостер Фарм Дейрі
(виробництво молочних виробів), компанія Фіскаліні Чіз (виробництво сиру), яка отримала
міжнародну нагороду, Сібіка (виробництво оливкової олії). Консервний завод постачає свою
продукцію в Сакраменто і Фресно. У середині 2008 року, були реалізовані дорожньо-транспортні
проекти на загальну вартість близько $ 120 мільйонів доларів.
Пам'ятки
Модесто відоме наступними туристичними визначними пам'ятками та історичними
місцями:
особняк Макгенрі - побудований вручну на початку 1880-х років Робертом Макгенрі, місцевим
ранчо і банкіром. Особняк включений в Національний реєстр історичних місць;
музей Макгенрі;
центр Галло - центр виконавських мистецтв, який нещодавно відкрився і знаходиться в центрі
міста;

державний театр - будівля побудована в 1920-х роках і є центром мистецтв;
парк Грейсада - паркова зона, названа на честь двох старих дам Грейс та Ада, які допомогли
створити парк.
Міста-побратими
Агуаскальєнтес, Мексика
Хмельницький, Україна
Курум, Японія
Вернон, Канада
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Лаваль, Франція
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Відповідальна особа за міжнародні зв'язки міста Модесто
Оскар Арданс
Адреса:
1439 Рівер Руд / River Road
Модесто / Modesto, CA 95351
тел: (001)(415) (209) 521-5876
e-mail: ardanso@charter.net
Історія відносин між містами Модесто та Хмельницький
2003 рік
•
•

у березні міська дитяча лікарня одержала гуманітарну медичну допомогу;
1-10 жовтня на запрошення голови Міжнародного комітету Модесто пані Дебі Карамійо у
Міжнародному фестивалі поріднених міст брали участь Володимир та Наталя Долови,
Віктор Вікарчук.

2004 рік
•
•

на запрошення Управління охорони здоров'я місто Хмельницький відвідав Майк Шукен,
віце-президент фундації “Міжнародна медична допомога”. Обговорена можливість надання
благодійної допомоги медичним закладам міста;
з 30 вересня - по 10 жовтня на запрошення директора Міжнародних фестивалів поріднених
міст Модесто Рауля Гарсії участь у фестивалі взяли Ірина Мельник та Надія Борецька.

2005 рік
• перебування провідних медичних працівників з Модесто у Хмельницькому з метою
вивчення можливості відкриття у місті діагностичної експрес-лабораторії.

2006 рік
•
•
•

відбувся візит керівників ТОВ “Украстандарт” О.Янкового та О.Кривдика з метою
запозичення досвіду будівництва експрес-лабораторій;
відбувся візит лікарів-онкологів Л.Бриндікова та М.Таболи з метою обміну досвідом
проведення операцій онко-хворим;
протягом червня лікар з Модесто Елізабет Венсіл перебувала в м.Хмельницькому, в
результаті чого проведено учбовий семінар, в результаті чого онкологічному диспансеру,
пологовому будинку та дитячій лікарні були подаровані мікроскопи для лабораторних
досліджень.

2007 рік
•
•
•

з нагоди відзначення 20-річчя підписання Угоди про поріднення міст здійснено обмін
офіційними делегаціями (керівники Л.Лєсков, Гарад Марш);
Проведено зустрічі (Народний дім “Просвіта”, онкодиспансер, клініка “Новий зір”) з
провідним офтальмологом м.Модесто Г.Теслюком та його родиною;
на запрошення Хмельницького міського голови С.Мельника делегація м.Модесто взяла
участь у святкуванні Дня міста Хмельницького.

2008 рік
•

відбувся дружній візит освітньої делегації (керівник К.Новченкова), в результаті якого
підписана Угода про партнерство СЗОШ № 1 та школи Ла Лома.

2009 рік
•

активізувалась співпраця СЗОШ №1 зі школою-партнером в Модесто.

2010 рік
•

в рамках Угоди про партнерство шкіл, учнівська делегація СЗОШ №1 відвідала м.Модесто.

