
ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ НА ДИСТАНЦІЇ РАХІВ ДЕРЖКОРДОН ТА 

ВІДКРИТТЯ РУХУ ПОТЯГУ З РАХОВА ДО РУМУНІЇ: ДЕЯКІ КОМЕНТАРІ В 

ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Й СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ТА ОКРЕМІ 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ЗАПОЧАТКУВАЛИ ЦЮ ІСТОРИЧНУ ПОДІЮ 

 

Юрій Чорнобай, 

доктор біологічних наук, професор, 

Державний природознавчий музей НАН України 

Дорогий Федоре Дмитровичу, робите архіважливу справу. Зробити Рахів 

транзитною брамою до Європи - це й розвантаження ужгородського переходу, й 

включення Рахівщини до європейської економіки, а тепер ще й посилення 

обороноздатності західного держкордону. Бажаю успіху у Вашому черговому проекті. 

Пригадую ще Вашу ідею Карпатського екологічного Давосу у Квасах, це усе пов’язано. 

Дай Боже у цій справі! 

Фейсбук 20 квітня 2022 р. 

 

Іван Лукачук, 

представник Міністерства закордонних 

справ України в Ужгороді 

Вітаю рахівчан з великою подією для розвитку регіону. 

Дякую пану Федору Гамору за невтомне багаторічне просування ініціативи, а 

Укрзалізниці за відновлення колії в фантастично стислі строки. Сподіваюся, що 

найближчим часом дійсно курсуватимуть рейси через Сігету-Мармаіцей до згаданих 

паном Федором столиць, а можливо і з Чернівців до Італії. 

Маємо нагадати, що в с. Ділове, що поблизу географічного центру Європи, проживає 

маленька італійська національна меншина, а в Італії за оцінками експертів може 

перебувати близько пів мільйона українців, у більшості вихідці з Буковини. 

Фейсбук, 26 серпня 2022 р. 

 

У церемонії відкриття взяли участь також перший міністр транспорту незалежної 

України, закарпатець Орест Климпуш і палкий ініціатор запуску "Карпатського експресу", 

відомий професор-еколог Федір Гамор. Учений роками проштовхує ідею, щоб залізницею 

сполучити українське Закарпаття з такими столицями європейських країн, як Бухарест, 

Відень, Будапешт, Прага, Братислава. 

Потяг курсуватиме з Рахова тільки до станції Валя-Вишеулуй. Однак влада регіону 

домагатиметься, щоб після нашої перемоги у війні "Карпатський експрес" долав Карпати і 

сполучав також Ужгород та Івано-Франківськ. А далі - далі... 

Отже, потяг курсуватиме щодня двічі на добу за усталеним графіком. 

Василь НИТКА. 

Сайт газети «Голос України» 

18 січня 2023 р. 

 

Михайло Біляк, 

екс-директор національного 

природного парку «Яворівський» 

А ще декілька років, цим залізничним шляхом із сім'єю з великими труднощами, 

мандрували пішки, пробираючись через суцільні на ньому зарості хащів, оселищ різних 

птахів та дрібних звірів. 

Навіялась думка-чи вернеться колись тут рух потягів? І в горах знову залунає 

протяжний гудок локомотива. 

Здоровий глузд взяв вверх. Життя відновлюється. Приємно, що до цього доклались і 



окремі спеціалісти заповідної справи, Не тільки охороняємо природу, а можемо надати друге 

життя популярному в минулому, в середовищі туристів залізничному шляху. 

Федір Дмитрович, ВІТАЮ ВАС! 

Ще одна ідея отримала життя... 

Фейсбук, 14 січня 2023 р. 

 

Юрій Бошицький, 

ректор Київського університету права, професор 

Вітаю, Федіре Дмитровичу! Ваша ідея Рахівських залізничних воріт до ЄС сьогодні 

архіважлива і реальна! Потрібен тільки державницький підхід влади! 

Фейсбук, 11 травня 2022 р. 

 

Вітаю Вас щиро Федір Дмитрович! Це виключно Ваша заслуга! Прекрасна справа, 

особливо в цей час великої міграції народу. 

Ви є локомотивом ідеї та реалізації цього проекту. 

Зичу Вам міцного здоров’я та реалізації задуманого! 

Вайбер, 18 січня 2023 р. 

 

Михайло Нечай, 

директор Національного 

природного парку "Верховинський» 

Вітаю пане Федоре з втіленням вашої ідеї - поновлення ЗД сполучення з сусідньою 

державою. 

Радіємо та впевнені що буде змістовне продовження ваших ідей. 

Телеграм, 17 січня 2023 р. 

 

Микола Стеценко, 

Голова Всеукраїнської асоціації 

природоохоронних територій 

Від Біосферного заповідника до еколого -економічної зони, до сталого розвитку 

регіону і, не тільки. 

Федоре Дмитровичу, тяжка справа бути провідником ноосферного лідерства в 

державі, де серед владних структур процвітає ще популярна мрія влади над природою. 

Ваш приклад переконання в правильності ідей заповідної справи, дає конкретні 

ростки реалізації ідей Порядку Денного на території БЗ, майбутнього Проекту "Рахів". 

Жаль, Вас вже давно більш розуміють там, ніж в своїй хаті. 

Здоров'я і молодецької наснаги, з Вами природа, а значить і перемога. 

Фейсбук, 18 січня 2023 р. 

 

Дмитро Стефлюк, 

голова Всеукраїнського 

товариства «Гуцульщина» 

Вітаю п. Федоре з черговим успіхом для Гуцульського краю. 

Фейсбук, 18 січня 2023 р. 

 

Василь Нитка, 

кореспондент газети «Голос України» 

в Закарпатській області 

Щиро вітаю, шановний Федоре Дмитровичу! 

У цій події є немалий і Ваш внесок. 

Фейсбук, 18 січня 2023 р. 

 



 

Оксана Марискевич. 

провідна наукова співробітниця інституту 

екології Карпат НАН України 

Щиро вітаю, шановний Федоре Дмитровичу! 

Збулася ще одна Ваша мрія! 

Фейсбук, 18 січня 2023 р. 

 

Діана Бабинець, 

голова Рахівської районної ради 

Вітаю, Федір Дмитрович! Одна із Ваших мрій здійснилася. Успіх, за яким величезна 

клопітка робота. Пишаюся Вами. Розраховую, що переважна більшість ідей буде втілена в 

життя. Дякую за невтомну працю і активну позицію щодо до покращення добробуту 

Рахівщини. 

Многая літ Вам у мирі, радості та здоров'ї! Переможного миру Україні! 

 

Михайло Біляк 

Федір Дмитрович, вітаю Вас із добрим результатом! 

Цей відрізок залізниці послужить Україні. Збираюсь нею проїхати. Бо колись ходив 

хащами. 

А тепер тут завирувало життя. Європейська цивілізація. Приємно, що в цьому є і 

Ваш внесок! А це ще раз свідчить - кадровий потенціал у заповідній справі-сильний і 

здатний професійно бачити та вирішувати проблеми державної ваги. 

І таких фахівців треба знати, підтримувати та заохочувати. Але для цього слід мати 

відповідні навики, а головне-бажання... 

Фейсбук, 18 січня 2023 р. 

 

P.S. Долучаємо фото зроблене в березні 2022 року, в одному з міст України, яке ілюструє 

використання потягів, відкриття руху яких нами зініційовано за маршрутом Київ-Рахів (а потім і 

відкриття руху потягів, Рахів-Харів, Рахів-Одеса, Рахів-Миколаїв, Рахів Маріуполь та Рахів-

Запоріжжя), для евакуації постраждалих від російської військової агресії. 

 

 

Федір Гамор,  

заступник директора Карпатського біосферного заповідника, 

професор 

 

















 


