ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ята сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
23.12.2021

Ужгород

№ 554

Про
Звернення
Закарпатської
обласної ради щодо відкриття
пункту пропуску через Державний
кордон України з Румунією

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», частини 2 статті 2, пункту 5 частини 2 статті 19
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою пришвидшення
відкриття міжнародного пункту пропуску для автомобільного та пішохідного
сполучення, пасажирських і вантажних перевезень через Державний кордон
України з Румунією в с. Яблунівка Хустського району Закарпатської області,
обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Прем’єр-міністра України, голови Державної
прикордонної служби України, в. о. голови Державної митної служби України
щодо пришвидшення відкриття міжнародного пункту пропуску для
автомобільного та пішохідного сполучення, пасажирських і вантажних
перевезень через Державний кордон України з Румунією в с. Яблунівка
Хустського району Закарпатської області (текст Звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та
рекреації.
Голова ради

Володимир ЧУБІРКО

Прем’єр-міністру України
Д. ШМИГАЛЮ
Голові Державної прикордонної служби України
С. ДЕЙНЕКО
Виконуючому обов’язки Голови Державної
митної служби України
В. ДЕМЧЕНКО
У нормативних та аналітичних документах різного рівня (міжнародних
угодах, спільних транскордонних стратегіях, стратегічних та програмних
документах, містобудівній документації тощо) задекларована необхідність
відкриття 18 нових пунктів пропуску через державний кордон на території
Закарпатської області.
Згідно з протоколом намірів «Про співпрацю» між сільською радою
Ремети, повіт Марамуреш (Румунія) та селищною радою Вишково
Хустського району Закарпатської області 07.08.2009 прийнято рішення
звертатися до вищих органів державної влади щодо відкриття пункту
пропуску між зазначеними населеними пунктами.
Відповідно до рішення Хустської районної ради від 18.12.2019 № 76
«Про пункт пропуску через українсько-румунський державний кордон»,
будівництво пункту пропуску – «Яблунівка – Гута» заходи щодо відкриття
зазначеного пункту пропуску включено до Програми розвитку прикордонної
інфраструктури в Закарпатській області на 2018-2022 роки, затвердженої
рішенням обласної ради від 22.02.2018 № 1065.
Крім того, Закарпатською облдержадміністрацією листом від 14.01.2020
№ 37-06-09 внесено пропозицію до Кабінету Міністрів України з проханням
відкрити пішохідний та автомобільний, вантажопасажирський пункт
пропуску через Державний кордон України з Румунією в с. Яблунівка
Хустського району Закарпатської області.
Слід зазначити, що Вишківською селищною радою розроблено та
виготовлено детальний план території, на якій має бути розміщений пункт
пропуску через державний кордон. Також відремонтовано дороги місцевого
значення, зокрема автошлях Хуст – Вишково – Буштино.
Відкриття пункту пропуску дозволить забезпечити доступність та
зручність перетину державного кордону місцевим мешканцям прикордонних
територій обох країн, у т. ч. етнічним українцям, які проживають на території
повіту Марамуреш (у с. Ремете близько 89% мешканців є етнічними
українцями).
Закарпатська обласна рада неодноразово зверталась з цього приводу до
центральних органів влади, зокрема й у поточному році до Посольства
Румунії в Україні (лист від 10.02.2021 №01.1-14/71), а також до депутатської
групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Румунією
(лист від 09.04.2021 №238/01.1-16).
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Враховуючи вищевикладене та з метою реалізації інтересів громади,
відповідно до статей 10, 43, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статей 10-11 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», просимо вирішити питання якнайшвидшого відкриття пішохідного та
автомобільного вантажопасажирського пункту пропуску через Державний
кордон України з Румунією в с. Яблунівка Хустського району Закарпатської
області та виділення необхідних для цього коштів.
Звернення прийнято на пленарному засіданні
п’ятої сесії обласної ради VIІІ скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VIІІ скликання
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