
Угода про  поріднення міста Хмельницького з муніципієм Бельц (Молдова) 
підписана в квітні 1997 році

Коротка характеристика міста Бельц 

                            
Герб Бєльц Прапор Бєльц

Країна Республіка Молдова
Регіон Бельц
Засновано 1421 р.
Населення 122,1 тис. осіб (2011) 
Площа міста 45,42 км² 
Відстань до столиці (Кишинів) 130 км
Державний устрій парламентська республіка
Часовий пояс  різниці  в часі  між Києвом і  Бєльц немає,  стандартний часовий пояс  -  UTC +2, 
влітку UTC+3
Релігійний склад  православні, баптисти, католики 
Національний склад  молдовани 52,4%, українці 23,7%, росіяни 19,2%, румуни 1,8%, болгари і 
гагаузи 0,2%
Національна валюта молдовський лей
Державна мова молдавська (діалект румунської мови)

Бєльц — найбільше місто у північній частині Республіки Молдова, розташоване на річці 
Реуті  (басейн Дністра). Друге місто за економічною важливістю, третє за кількістю населення у 
країні.  Муніципій  Бельці  є  найважливiшим транспортним  вузлом  (2  аеропорти),  промисловим 
округом,  культурним  та  діловим  центром,  який  також  часто  називають  «північною  столицею» 
Молдови. Місто розташоване серед Бельцького степу. 

Місто розташоване на  півночі  Молдови,  по  обидва береги річки Реут.  Територiєю мiста 
протiкають річки Копачанка і Флемінде.

Бельц є індустріальним та  культурним центром північної  частини країни,  промисловість 
міста  представлена  великими  фабриками  та  заводами:  спиртовий,  вино-коньячний,  цукровий 
заводи, фаблрика будматеріалів, 2 маслозаводи, м'ясокомбінат, хутряна фабрика, головних уборів, 
швейна, меблева.

У місті щороку проходять такі заходи: міжнародний фестиваль молодих виконавців 
«Хрустальний лелека», етнокультурний фестиваль «Єдність через різноманіття". 

Найвідомішими  закладами  культури  є:  Національний   театр  ім.  Васіле  Александрі, 
Регіональний музей історії та етнографії, Картинна галерея ім. Антіоха Кантеміра, Муніципальна 
бібліотека ім. Еудженія Кошер, Муніципальний палац культури, Центр культури та молоді, Палац 
культури «Флакера», Палац культури «Молодова», Кінотеатр «Патріа-Балті».

Найвідомішими пам'ятками історії та архітектури є: пам'ятник Тарасу Шевченку, церква 
Св. Миколая (1795), церква Різдва Богородиці (1884), собор Святих рівноапостольних Костянтина і 
Олени (1935), церква Святих Архангела Михаїла і Гавриїла (1933).

Вищі  навчальні  заклади:  Бельцький  державний  університет  ім.Алека  Руссо, 
Дністровський  інститут  економіки  і  права,  Бєльцька  філія  Балтійського  інституту  економіки, 
політики  і  права,  Бєльцький  навчальний  центр  молдавського  філії  Сучасного  гуманітарного 
інституту (академії). 



Міста-побратими міста Бельц

Місто Країна Дата угоди
Стрий            Україна 1980
Смолян            Болгарія 1985
Ларіса            Греція 1986
Меркуря Чук            Румунія 1993
Дюла            Угорщина 1995
Орша            Білорусь 1996
Ізмір            Туреччина 1997
Хмельницький            Україна 1997
Леїкленд        США, штат Флоріда 1997
Кесон            К  итай  1997
Вітебськ            Білорусь 2002
Речица            Білорусь 2005
Мілес            Греція 2006

Контактна інформація муніципалітету Бельц: 
Голова  міста  Бельц (прімар муніципія) 
Панчук Василь Тарасович 
Адреса:
MД 3100 Муніципіал Бельц
вул. Індепенденті, 1
тел: (00373) (231) 2-31-81
факс: (00373) (231) 2-23-48 
e-mail: primaria@beltsy.md
Офіційний сайт: http://www.balti.md/

Mayor of Belts city
Vasile Panciuc
Address:
MD 3100. Municipiul Balti. str. Independentii,1. 
Tel: (00373) (231) 2-31-81
Fax: (00373) (231) 2-23-48 
E-mail: primaria@beltsy.md
Website: http://www.balti.md/

Відповідальна особа за міжнародні зв'язки міста Бельц
Аурел Пуйка / Aurel Puica
e-mail: apuica@mail.ru

Історія відносин між містами Бельц та Хмельницький

2004 рік

• на запрошення мера м.Бельц участь у Святі міста взяли заступник Хмельницького міського 
голови  В.Засаднюк та  завідуючий відділом інвестицій  та  зовнішньоекономічних  зв'язків 
В.Товстига;

• на запрошення Хмельницького міського голови М.Приступи участь у святкуванні 511-річчя 
м.Хмельницького взяла делегація м.Бельц.

           
 У жовтні організовано: 

• практику  викладання  української  мови  студентками  5-го  курсу  українсько-румунського 
відділення  Белцького  Державного  університету  ім.  А.Руссо  на  базі  гімназії  №2  та 
Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту;

• поїздку  викладачів  Хмельницького  гуманітарно-педагогічного  інституту  О.Блажевич  та 
С.Козак для викладання курсу україністики в Белцькому університеті;

• поїздку  ректора   Хмельницького  гуманітарно-педагогічного  інституту  В.Береки   до 
Белцького університету. Підписано протокол намірів про співпрацю вузів.
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2005 рік

• відбувся  робочий  візит  заступника  міського  голови  В.Ружицького  та  голови  Комітету 
поріднених міст З.Діденко до м.Бельц, в ході якого: 

         -   домовлено про співпрацю між управліннями економіки обох міст;
         -   підписано Протокол про партнерство шкіл №9 міста Хмельницького та №9 м.Бельц;

  - активно продовжується співпраця між  Хмельницьким гуманітарно-педагогічним інститутом 
та  Белцьким  університетом  імені  А.Руссо  (обмін  студентами  та  викладачами,  участь  у 
народознавчій експедиції);
• на  запрошення  Хмельницького  міського  голови  М.Приступи  участь  у  святкуванні  Дня 

м.Хмельницького взяла делегація м.Бельц.

2006 рік

• успішно  продовжувалась  співпраця  гімназії  №2  з  кафедрою  україністики   Белцького 
Державного університету та НВК №9 із ЗОШ №9 м.Бельц;

• студентки  з  Белцького  Державного  університету  протягом  двох  тижнів  проходили 
педагогічну практику в гімназії №2;

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

2007 рік

• делегація м.Хмельницького (керівник І.Ковальчук) взяла участь у Святі міста Бельц;
• здійснено робочий візит мера м.Бельц В.Панчука в Хмельницький.

2008 рік 

• робоча  поїздка  Хмельницького  міського  голови  С.Мельника  на  запрошення  В.Панчука 
(мера м.Бельц);

• участь мистецької делегації (керівник Н.Борецька)  у святкуванні Дня міста Бельц;
• самодіяльний духовний оркестр м.Бельц взяв участь у Міжнародному фестивалі духових 

оркестрів у м.Хмельницькому;
• делегація  педагогів  гімназії  №  2  (керівник  Н.Орловська)  взяла  участь  у  Міжнародній 

конференції  Нові  методи  вивчення  української  мови  в  інших  країнах  світу  на  кафедрі 
україністики Державного університету ім. Алеку Руссо;

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

2009 рік

• проведений міжнародний турнір між дитячими футбольними командами міст-партнерів;
• на запрошення Хмельницького міського голови С.Мельника делегація м.Бельц взяла участь 

у святкуванні Дня міста Хмельницького.

2010 рік

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

2011 рік

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