
Угода про поріднення  міста Хмельницького з містом Бор (Сербія) підписана
27 травня 1995 року

Коротка характеристика міста Бор 
 

    Герб                       Прапор 

 

Країна Сербія
Община Бор
Площа 856 км2
Засновано 1903 р.
Населення 48,155 осіб (2011) 
Часовий пояс різниця в часі між Києвом і Бор становить UTC-1, стандартний часовий пояс - 
UTC+1, влітку UTC+2 
Національний склад серби (82,23%), влахи (5,97%), цигани  (3,08%).
Державна мова  сербська
Грошова одиниця динар 
Релігія більшість сербів - православні християни
Національне  свято  15  лютого  -  День  державності.  Ця  дата  пов'язана  з  річницею  першого 
повстання сербів в (1804 р.).
Державний устрій парламентська республіка
Відстань до столиці (Белград) 500 км

Бор  -  місто  в  східній  Сербії,  адміністративний  центр  Борського  округу  і  громади  Бор, 
розташоване 500 км від Бєлграду, столиці Сербії.

Місто було засноване в 1903 році, однак поселення на його місці існувало з початку XIX 
століття. Статус міста отримано в 1947 році.

Віруючі Сербії
Православні 85.0 %;
Католики 5.5 %;
Мусульмани 3.2 %;
Протестанти 1.1 %;
Іудеї 0.09 %;
Інші 0.07 %.  

Міста-побратими
      Чорногорія, Бар
      Україна, Хмельницький
      Болгарія, Враца
      Замбія, Кітве

Економіка
Місто Бор є центром міднорудної  промисловості Сербії. Рудник Бор - найбільший мідний 

рудник  в  зарубіжній  Європі.  Основними  галузями  є  металургія  та  гірнича  справа.  Тут 
видобувається золото, срібло та мідь.

У місті є 10 шкіл різних рівнів,  технічні школи та Інститут металургії.  В місті є багато 



культурних центрів, молів та спортивних центрів.
Бересточкова Баня, пригород Бору, відомий в Європі своїми  сталактитовими печерами та спа  і 
Палацом принца Александра Карачорчевіча, який побудовано ще у 1856 році.
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Мер міста Бор
Небойша Віденовіч
Адреса:
Республіка Сербія 
Муніципалітет Бор
19210 Бор, вул. Моше Піжаде, 3
тел: (00381) (030) 423-255 
факс: (00381) (030) 427-310
e-mail: sobor@opstinabor.rs
Офіційний сайт: http://www.opstinabor.rs/

Mayor of Bor city
Mr. Nebojša Videnović 
Address:
Republic of Serbia
The Municipality of Bor
19210 Bor, Moshe Pijade, 3
Tel. (00381) (030) 423-255 
Fax. (00381) (030) 427-310
E-mail: sobor@opstinabor.rs
Website: http://www.opstinabor.rs/

Історія відносин між містами Бор  та Хмельницький

2005 рік

• участь делегації м.Хмельницького (Н.Орловська) у святкуванні Дня міста Бор;
• підписано Угоду про партнерство гімназії №2 та гімназії м.Бор.

2006 рік

• затверджено план співпраці гімназії №2 та гімназії м.Бор на 2007 рік, що передбачає візит 
Н.Орловської в м.Бор;

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

2007 рік

• делегація м.Хмельницького (керівник І.Прокопець) взяла участь у Святі міста Бор;
• підтверджено освітню програму гімназії №2 та гімназії м.Бор;
• на запрошення Хмельницького міського голови С.Мельника делегація м.Бор  взяла участь у 

святкуванні Дня міста Хмельницького.
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