
У РАМКАХ ВІЗИТУ В УКРАЇНУ ДЕПУТАТКИ ЄВРОПЕЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТУ ВІОЛИ ФОН КРАМОН, НА ЗАСІДАННІ «КРУГЛОГО СТОЛУ» В 

ГЕОГРАФІЧНОМУ ЦЕНТРІ ЄВРОПИ, ОБГОВОРЕНО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

20 серпня 2022 року, в географічному центрі Європи (с. Ділове Рахівського району), 

у рамках візиту в Україну співголови депутатської групи Зелених в Європарламенті 

(European Parliament), депутатки Європейського парламенту Віоли фон Крамон (Viola von 

Cramon), проведено засідання «крулого столу» на тему «Роль Закарпаття у євроінтеграції 

та відбудові України під час та після війни». 

В роботі зібрання взяли участь Віола фон Крамон, народні депутати України, 

представники органів місцевого самоврядування, громадськості, окремих підприємств, 

установ та засобів масової інформації. 

Цікаво і компетентно модерував на засіданні директор Інституту 

Центральноєвропейської Стратегії Дмитро Тужанський. 

А з промовами та в дискусіях виступили: перший заступник голови Закарпатської 

обласної ради Андрій Шекета, представник проекту «Юліт з Європи» Микола Сюско, 

народні депутати України Дмитро Гурін та Юлія Овчинникова, депутатка Європейського 

парламенту Віола фон Крамон, заступник директора Карпатського біосферного 

заповідника, професор Федір Гамор, директорка Великобичківського деревообробного 

підприємства «ВГСМ», депутатка обласної ради Ірина Мацепура та інші. 

Ішлось про те, що робить та ще, що може зробити і чого потребує Закарпаття, як тил 

та євроінтеграційний плацдарм України, як інтегрується українська та європейська 

транспортна інфраструктура (насамперед залізниця, конторольно перепускні пункти) 

тощо. 

Говорилось багато про виклики для України та очікування від неї в Європі й що 

може дати їй статус кандидата в члени Європейського Союзу. Наголошувалось, що мирна 

ситуація на Закарпатті створює надзвичайно привабливі умови для інвестицій. Тут 

знайшли прихисток біля чотирьох сотень тисяч переселенців, сюди релокувалось багато 

підприємств та ІТ компаній із Східної України. 

Ішлося і про те, що цей край, є на три четверті гірською територією, володіє 

унікальними природно-кліматичними умовами,тому потребує створення спеціальних 

еколого-економічних механізмів для розвитку та підтримки Євросоюзом громад та 

бізнесу.  

Віола фон Крамон, Юлія Овчинникова та Дмитро Тужанський особливо акцетували 

увагу на розв’язанні природохоронних проблем та формуванні екологічної культури 

населення. 

А виступаючи в дискусії автор цих рядків, зупинився на ролі та досвіді роботи у 

розв’язанні цих проблем установ природно-заповідного фонду, зокрема Карпатського 

біосферного заповідника. 

Запропоновано продовжити роботи із відновлення руху пасажирських потягів, через 

Ясіня та Рахів до Румунії, Будапешта та Праги, відбудову зруйнованого моста через Тису 

на ділянці українсько-румунського кордону «Ділове- Валя Вишеулуй» й відкриття 

відповідного пункту пропуску, спорудження у Квасах на базі Карпатського біосферного 

заповідника Міжнародного центру букових пралісів, еколого-освітньої роботи та сталого 

розвитку тощо. 

Користуючись нагодою, в рамках неформального спілкування, я ще раз привернув 

увагу голови підкомітету Верховної ради з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного 

та рослинного світу, природних ландшаштів та природно-заповідного фонду Юлії 

Овчинникової, до необхідністі активізації роботи із прийняття підготовлених за нашою 

участю законопроектів щодо збереження української частини природної спадщини, яка 

входить до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, внесення змін до 

законодавствста із питань збереження природно-заповідного фонду, смарагдової мережі, 



закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» та про сплату 

установами природно-заповідного фонду земельного податку, відповідним 

територіальним громадам. 

У цьому контексті, досягнуто домовленість щодо спеціального візиту найближчим 

часом Юлії Овчинникової до Карпатського біосферного заповідника. 

Звернувся також до Представника Міністерства закордонних справ України в 

Ужгороді, уродженця міста Рахова Івана Лукачука, який брав участь у засіданні «круглого 

столу», щодо залучення міжнародної підтримки для вирішення назрілих екологічних та 

соціально-економічних проблем Карпатського біосферного заповідника та територіальних 

громад, які розташовані у зоні його діяльності. 

Федір Гамор,  

заступник директора Карпатського біосферного заповідника, 

професор 









 


