
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Третя сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого 2011 року № 186
м. Ужгород

Про Звернення депутатів обласної ради до
послів Австрії, Італії, Німеччини, Польщі,
Чехії в Україні

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» обласна рада в и р і ш и л а:

1. Звернутися до послів Австрії, Італії, Німеччини, Польщі, Чехії в
Україні щодо відкриття в Закарпатській області генеральних консульств цих
держав (тексти звернень додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань транскордонного співробітництва (Кічковський М. М.).

Голова ради І. Балога



Надзвичайному та Повноважному
послу Республіки Австрія в Україні

Й. В. п. Хайму Вольфу Дітріху

ЗВЕРНЕННЯ

Закарпатська обласна рада звертається до Вас з проханням порушити
перед Міністерством закордонних справ Республіки Австрія питання про
відкриття у м. Ужгороді або в іншому місті Закарпатської області  генерального
консульства.

Необхідність відкриття генерального консульства Республіки Австрія
зумовлена тим, що Закарпатська область знаходиться в самому центрі Європи,
через неї пролягають головні транспортні магістралі з центральноєвропейських
країн, зокрема з Австрії, до України, Росії, країн Середньої Азії і Далекого
Сходу. Її територією пролягає державний кордон України з чотирма державами
Євросоюзу – Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією. Тут діють 18
пунктів пропуску, ще 7 – розбудовується.

У Закарпатті віками поруч з українцями дружно живуть угорці, румуни,
німці, словаки, чехи – представники близько 100 національностей.

З Австрією Закарпаття тісно пов’язане історично, адже протягом кількох
століть воно входило до складу Австро-Угорської імперії. З того часу тут
залишилося ряд історико-культурних та архітектурних пам’яток. Багато
громадян Австрії мають закарпатське коріння, а чимало закарпатців досі мають
родинні зв’язки з громадянами Австрії. У них виникає чимало питань,
пов’язаних з майновими правами, спадщиною.

На Закарпатті також покоїться прах вихідців з Австрії, які  полягли в роки
Першої та Другої світових воєн, що також потребує уваги дипломатичного
корпусу.

Закарпаття і тепер тісно пов’язане з Республікою Австрія. Чимало
закарпатців працює в  Австрії. У зв’язку з цим  виникають питання візового
характеру та соціального захисту, які необхідно оперативно вирішувати.

Закарпаття активно розвиває економічне співробітництво з фірмами
Австрії, використовує їх організаційний, виробничий та технологічний досвід.
У краї діє 43 українсько-австрійських підприємств. За обсягами інвестицій в
економіку області (32,0 млн дол. США) Австрія займає п’яте місце. У нас є
багато спільних проблем і програм щодо реалізації Дунайської  та Карпатської
конвенцій.

Органи виконавчої та представницької влади Закарпаття мають значний
досвід співпраці з іноземними представництвами. В Ужгороді уже діють
генеральні консульства Угорщини та Словаччини. Щорічно організовуються
святкування Днів Європи, на які запрошуються посли  європейських країн.

Відкриття генерального консульства Республіки Австрія в Ужгороді
сприяло б розширенню співпраці між регіонами та громадянами наших країн, а
також міжнародного співробітництва між Україною та Австрією загалом.



Надзвичайному і Повноважному
послу Італії  в Україні

Й. В. пану П'єтро Джованні Доннічі

ЗВЕРНЕННЯ

Закарпатська обласна рада звертається до Вас з проханням порушити
перед Міністерством закордонних справ Італії питання про відкриття у
м. Ужгороді або в іншому місті Закарпатської області генерального
консульства Італії.

Закарпатська область знаходиться в самому центрі Європи, через неї
пролягають головні транспортні магістралі із країн Європи до України і Росії. Її
територією пролягає державний кордон України з чотирма державами
Євросоюзу – Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією. Тут діють 18
пунктів пропуску. В області проживають представники близько 100
національностей, у тому числі і чимало вихідців з Італії.

Крім того, багато тисяч жителів Закарпаття нині працюють в Італії. У
зв’язку з цим виникає чимало питань візового характеру, які необхідно
оперативно вирішувати.

Органи виконавчої та  представницької влади Закарпаття мають великий
досвід співпраці з іноземними представництвами. В Ужгороді уже діють
генеральні  консульства Угорщини та Словаччини. Щорічно організовуються
святкування Днів Європи, на які запрошуються посли європейських країн.

Закарпаття бере активну участь у Міжнародній асоціації «Карпатський
Єврорегіон», на основі двосторонніх угод розвиває транскордонне
співробітництво з 10 регіонами сусідніх країн, а також Чехії, Німеччини,
Іспанії, Хорватії. Зараз готується до підписання угода про співпрацю з
провінцією Південний Тіроль Італії.

Активно розвиваються і ділові зв’язки між суб’єктами господарювання, у
тому числі Вашої держави. В області діє 86 підприємств з італійським
капіталом. Останнім часом активна співпраця налагодилася між туристичними
організаціями, що збільшує число українців, які бажають  відпочивати в Італії,
та  італійців – в  Україні, зокрема на Закарпатті.

Відкриття генерального консульства Італії в Ужгороді сприяло б як
розширенню співпраці між регіонами наших країн, так і поглибленню
міжнародного співробітництва між Україною та Італією.



Надзвичайному і Повноважному
Послу Федеративної Республіки

Німеччина в Україні
Й. В. пану Ганс-Юргену Гаймзьоту

ЗВЕРНЕННЯ

Закарпатська обласна  рада звертається до Вас з проханням порушити
перед Міністерством закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина
питання про відкриття у м. Ужгороді або в іншому місті Закарпатської області
генерального консульства.

Необхідність відкриття генерального консульства зумовлена тим, що
Закарпатська область знаходиться в самому центрі Європи, через неї
пролягають головні транспортні магістралі з центральноєвропейських країн до
України,  Росії, країн Середньої Азії і Далекого Сходу. Її територією пролягає
державний кордон України з чотирма державами Євросоюзу – Польщею,
Словаччиною, Угорщиною і Румунією. Тут діють 18 пунктів пропуску, ще 7 –
розбудовується.

У нашій області віками поруч з українцями дружно живуть угорці,
румуни, словаки, чехи – представники майже 100 національностей, у тому
числі, за останніми даними, близько 3,5 тис. німців (0,3% від загальної кількості
населення). Вони компактно розселені в м. Мукачеві, селах Павшино,
Шенборн, Синяк, Барбово, Кучава, В. Коропець, Лалово Мукачівського району,
смт Усть-Чорна, с. Комсомольське Тячівського району та в окремих населених
пунктах Свалявського району. Німці представлені в органах місцевого
самоврядування краю.

В області діє Центр німецької культури «Паланок», 2 громадські
національно-культурні товариства німців, 4 колективи художньої
самодіяльності німців. Проводяться обласні фестивалі німецької культури,
відзначення традиційних свят, організовуються табори відпочинку для дітей та
пенсіонерів. У багатьох школах області вивчається німецька мова. В
Ужгородському національному університеті діє факультет романо-германської
філології з  німецьким відділенням. У 8-ми німецькомовних селах богослужіння
проходить німецькою мовою.

Це є підставою, щоби Закарпаття  мало більш тісні економічні, культурні
та духовні зв’язки з громадами Федеративної Республіки Німеччина.

Крім того, багато жителів Закарпаття німецької національності виїхали і
живуть  у Німеччині, але із Закарпаттям їх пов’язують родинні зв’язки, через
що виникає чимало питань візового характеру, які необхідно оперативно
вирішувати.

Органи виконавчої та  представницької влади Закарпаття мають великий
досвід співпраці з іноземними представництвами. В Ужгороді уже діють
генеральні консульства Угорщини та Словаччини. Щорічно організовуються
святкування Днів Європи, на  які  запрошуються посли  європейських країн.



Закарпаття бере  активну  участь у Міжнародній асоціації  «Карпатський
Єврорегіон», на основі двосторонніх угод розвиває транскордонне
співробітництво з  10 регіонами  сусідніх країн, а також Чехії, Іспанії, Хорватії,
у тому числі округом  Оберфранкен Німеччини.

Активно розвиваються і ділові зв’язки між суб’єктами господарювання, у
тому числі Вашої держави. За обсягом  інвестицій  в економіку краю Німеччина
займає третє місце після США (40 млн дол. США). В області діє 65 підприємств
з німецькими  інвестиціями, у тому числі більше 10 потужних  підприємств
легкої, машинобудівної, харчової та деревообробної промисловості.

За обсягами зовнішньої торгівлі Закарпатської області Німеччина також
посідає третє місце після Угорщини та Чеської Республіки.
Відкриття генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина в
Ужгороді сприяло б дальшому розширенню як співпраці між регіонами наших
країн, так і міжнародного співробітництва між Україною та  Німеччиною
загалом.



Надзвичайному і Повноважному
послу Республіки Польща в Україні

Й. В. пану Яцеку Ключковскі

ЗВЕРНЕННЯ

Закарпатська обласна рада звертається до Вас з проханням порушити
перед Міністерством закордонних справ Республіки Польща питання про
відкриття в м. Ужгороді або в іншому місті Закарпатської області  генерального
консульства.

Необхідність відкриття генерального консульства Республіки Польща
зумовлена тим, що Закарпатська область знаходиться в самому центрі Європи,
через неї пролягають  головні транспортні магістралі з центральноєвропейських
країн  до України,  Росії, країн Середньої Азії і Далекого Сходу. Її територією
пролягає державний кордон України з чотирма державами Євросоюзу –
Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією. Тут діють 18 пунктів
пропуску, ще 7 – розбудовуються.

У Закарпатті віками поруч з українцями дружно живуть угорці, румуни,
словаки, чехи – представники близько 100 національностей, у тому числі майже
тисячна польська громада.

В області діє національно-культурне товариство поляків, на базі
Ужгородської ЗОШ №5 працює суботня-недільна школа польської мови імені
Тішнера. Створено українсько-польський центр транскордонного
співробітництва.

Органи виконавчої та  представницької влади Закарпаття мають великий
досвід співпраці з іноземними представництвами. В Ужгороді уже діють
генеральні  консульства  Угорщини  та  Словаччини. Щорічно організовуються
святкування Днів Європи, на які  запрошуються посли  європейських країн.  На
українсько-польському кордоні часто проводяться Дні добросусідства.

Закарпаття активно розвиває транскордонне співробітництво з
Підкарпатським воєводством  Польщі як на основі двосторонньої угоди, так і  в
рамках Міжнародної асоціації «Карпатський Єврорегіон».  Територіальними
громадами Закарпатської області встановлено зв’язки також на рівнів повітів та
гмін. Органи місцевого самоврядування, інституції регіонального розвитку,
наукові, освітні, культурні заклади, громадські організації беруть участь у
реалізації спільних проектів у рамках Програми ENPI «Польща – Білорусь –
Україна 2007-2013».

Активно розвиваються і ділові зв’язки  між  суб’єктами господарювання,
у тому числі Вашої держави.
Відкриття генерального консульства Республіки Польща в Ужгороді сприяло б
розширенню співпраці між регіонами та громадянами наших країн, а також
зміцненню міжнародного співробітництва  між Україною та  Польщею
загалом.



Посольство Чеської Республіки в Україні

ЗВЕРНЕННЯ

Закарпатська обласна рада звертається з проханням порушити перед
Міністерством закордонних справ Чеської Республіки питання про відкриття в м.
Ужгороді або в іншому місті Закарпатської області  генерального  консульства
Чехії.

Необхідність відкриття генерального  консульства Чехії зумовлена тим, що
Закарпаття знаходиться в самому центрі Європи, через неї пролягають  головні
транспортні магістралі з  центральноєвропейських країн  до України,  Росії, країн
Середньої Азії і Далекого Сходу. Її територією пролягає державний кордон
України з чотирма державами Євросоюзу – Польщею, Словаччиною,
Угорщиною і Румунією. Тут діють 18 пунктів пропуску, ще 7 – розбудовується.

У Закарпатті віками поруч з українцями дружно живуть угорці, румуни,
словаки, чехи – представники близько 100 національностей.

З Чехією Закарпаття тісно пов’язане історично, адже разом з нею свого
часу входило до складу  Австро-Угорської імперії, потім 20 років – у складі
Чехословацької республіки. Саме в цей час відбулося національно-культурне
відродження закарпатських українців. Багато наших земляків у роки Другої
світової війни  воювали з фашистами у складі корпусу Людвіга Свободи,
визволяли Україну, Словаччину, Чехію. Багато з них залишилися жити в Чехії.

Закарпаття і тепер тісно пов’язане з Чеською Республікою. Багато
закарпатців працює і навчається в Чехії. У зв’язку з цим виникає чимало питань
візового характеру, які необхідно оперативно вирішувати.

Закарпаття активно розвиває транскордонне співробітництво з краєм
Височіна на основі двосторонньої угоди від 28 лютого 2008 року. Органи
місцевого самоврядування, інституції регіонального розвитку, наукові, освітні,
культурні заклади, громадські організації  Закарпаття і Височіни беруть участь у
реалізації спільних проектів, проведенні спільних акцій, обміні офіційними
делегаціями, творчими колективами, виставками. На цій основі активно
розвиваються економічні та гуманітарні зв’язки. Лише в Закарпатській області
діє 75 українсько-чеських підприємств, обсяг інвестицій яких в економіку
області становить більше 7,2 млн дол. США. Активно про себе заявило створене
в Ужгороді національно-культурне товариство чехів.

Органи виконавчої та представницької влади Закарпаття мають великий
досвід співпраці з іноземними представництвами. В Ужгороді уже діють
генеральні  консульства  Угорщини та Словаччини. Щорічно організовуються
святкування Днів Європи, на які запрошуються посли  європейських країн.
Відкриття генерального консульства Чеської Республіки в Ужгороді  сприяло б
розширенню співпраці між регіонами  та громадянами наших країн, а також
зміцненню міжнародного співробітництва  між Україною та Чеською
Республікою загалом.


