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Заключна промова виконавчого директора Асоціації регіонального розвитку 
KIUT (Угорщина) Андраша Ракоці 

Шановні учасники конференції! 

 Від імені Організаторів дозвольте подякувати за роботу доповідачам, які успішно 

представили плани та бачення економічного і транспортного розвитку регіону. Учасники 

конференції отримали публікацію «Розвиток зв’язку між Балтійським та Чорноморським 

регіонами» на англійській та угорській мовах. 

 Планується створення автомагістрального сполучення у регіоні трьох кордонів Загонь - 

Чоп - Кральовський Хлмець. Наразі ми перебуваємо на екваторі підготовчої роботи. 

� З угорської сторони існує бачення (яке було представлено доповідачами), з 

яким українська сторона вже ознайомлена, оскільки у спільній угорсько-

українській міжурядовій угоді в 2005 році було зазначено, що одну з гілок 

автомагістралі М3 буде продовжено в напрямку Загонь – Чоп –Ужгород, в той 

час як інша гілка даної автомагістралі перетне державний кордон у напрямку 

Вашарошнамень – Берегдароц – Берегдейда. Швидкісна автомагістраль М34 в 

угорсько-українсько-словацькому прикордонні продовжиться швидкісною 

автомагістраллю під номером М38 в напрямку Кральовський Хлмець - Вельке 

Капушани – Міхайловце до автомагістралі D1. 

� Даний план був представлений у 2009 році Іштваном Пастором (тодішнім 

депутатом Народних Зборів Словацької Республіки) державному секретарю 

Міністерства Транспорту Словацької Республіки. В тій зустрічі приймали участь 

заступник начальника управління Міністерства економіки та транспорту 

Угорщини, заступник генерального директора Холдингової компанії 

регіонального розвитку Угорщини, а також керівник відділу Координаційного 

Центру Розвитку Транспорту Угорщини. На жаль, беручи до уваги зміну урядів 

та особистостей, на сьогоднішній день про це мало хто пам’ятає. 

 На даній конференції знову був представлений цей план, продовження якого має бути 

сплановано українською та словацькою стороною від середини річки Тиси у напрямку 

Кральовський Хлмець – Міхайловце, та від середини річки Тиси у напрямку Чоп – Ужгород 

(тільки вони мають право планувати ці ділянки). 
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 Звертаюся до пана Бжана, начальника управління Міністерства транспорту, будівництва та 

регіонального розвитку Словацької Республіки. Допоможіть та підтримайте підготовку 

техніко-економічного обґрунтування та плану магістральної лінії за допомогою проектних 

коштів (Програма Прикордонного Співробітництва Словаччина – Угорщина, Європейський 

інструмент сусідства (ENРI), Міжнародний Вишеградський Фонд тощо) у Словаччині. Хотів 

би наголосити, що у словацькому міністерстві успішно поєднані сфери транспорту, 

будівництва та регіонального розвитку. 

 Розвиток транспорту у прикордонні трьох кордонів не тільки передбачає транспортну 

сферу а й регіональний розвиток. 150 років тому розвитку даного регіону сприяла 

залізниця. На сьогодні капітал та інвестиції приходять через автомагістралі. Це особливо 

відчувається як у Словаччині, так і в Угорщині. Адже саме на території, що забезпечені 

швидкісними автомагістралями, зазвичай приходять інвестори і капітал та створюються 

нові робочі місця. А це відповідно створює перспективи та комфортні умови для 

проживання місцевого населення. Без розвитку транспорту не слід очікувати створення 

нових робочих місць і кращого рівня життя, а прірва по обидва боки шенгенського 

кордону лише зростатиме. 

 Європейський Союз підтримує і виділяє кошти на розвиток транспорту та регіональних 

зв’язків. 

 Звертаюсь до пана Олекси, начальника відділу Ради Кошицького самоврядного краю. 

Висловлюю свою подяку пану Требулі, голові Кошицького самоврядного краю, який 

підтримував і наразі підтримує наш план та бачення. Звертаюся з проханням щодо 

підтримки підготовки техніко-економічного обґрунтування, а також міжурядової угоди. 

 

 Звертаюсь до пана Савченка, начальника управління Міністерства інфраструктури України. 

Підтримайте та допоможіть у підготовці плану автомагістрального шляху Загонь – Чоп – 

Ужгород, а також міжурядової угоди щодо визначення місця перетину кордону. 

 Звертаюсь з проханням переконати українську владу, що першочерговість будівництва в 

угорсько-українському прикордонні має бути надано автомагістралі у напрямку Загонь – 

Чоп – Ужгород. Реалізацію даного бачення обґрунтовуємо сталими стратегічними, 

економічними та фінансовими аспектами. Серед них визначальним є той факт, що на 

даному відсіку вже існує дорога зі швидкісними параметрами смуги 2х2 між Ужгородом та 
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Мукачево, через яку можна найкоротшим шляхом та з найменшими витратами 

налагодити зв'язок з мережею автомагістралей Європейського Союзу через Угорщину. 

Щодо даної розробки є можливість успішно подати грант в рамках програми 

Європейського Союзу з підтримки транскордонних розробок «Інструмент об’єднання 

Європи (CEF)». Дану інформацію необхідно якнайшвидше направити угорському уряду, 

щоб не пізніше ніж 30-го березня 2015 року закріпити даний пункт у міжурядовій угоді.  

 Економічно обґрунтованим є розвиток автомагістралі між містами Загонь – Чоп, 

оскільки наразі розбудовані інтермодальні логістичні центри, які працюють на території 

Загонь – Чоп. У Загоні на загальній площі 92 км2 та у Чопі приблизно на такій же за 

розміром території.  

� На угорсько – українському кордоні лише в районі Чоп-Загонь передбачено 

з’єднання мережі європейської та широкої колії залізничної дороги та головної 

автомобільної дороги. Перед пунктом пропуску Загонь 4-та головна дорога має 2х2 

смуги протягом 1 км, в той час як від Чопського пункту пропуску побудована 

автомобільна дорога, яка має 2х2 смуги плюс смуга для зупинки, дана дорога 

з’єднується біля м. Ужгород з головною дорогою (2х2 смуги), побудованою між 

Ужгородом та Мукачево. 

� Дана розробка є сталою, оскільки вже розбудовані необхідні пункти пропуску, як 

залізничний, так і автомобільний. Щорічно через пункт пропуску Загонь – Чоп 

проходить 200-240 тисяч вантажівок, 400 тисяч легкових автомобілів та 1,7 

мільйонів пасажирів. Всі необхідні об’єкти доступні для обслуговування (вантажні 

термінали, пункти прикордонного та митного контролю, необхідні пункти 

перевірки тварин та контролю здоров’я, обладнання радіаційного контролю, 

вимірювання ваги і т.д.). 

� Щорічно мережею європейських та нормальних залізничних колій у двох пунктах 

перетину кордону на угорсько-українській стороні (Загонь – Чоп, Еперєшке – 

Батьово) проходить 4 мільйони тонн вантажних перевезень. 

� У м. Загонь та прилеглій території побудовано 300 км європейської та 150 км 

широкої мережі залізничних колій. У 2013 році 43 км ширококолійної мережі 

залізничної дороги було реконструйовано на суму 22 мільйони євро.  
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� 120 тисяч вантажівок перевозять вантажі із автододороги на залізницю та із 

залізниці на автодороги в інтермодальні логістичні центри, які побудовані  у м. 

Загонь та прилеглій території .  

� Подібний рух товарів проводиться в інтермодальних логістичних центрах м. Чоп та 

прилеглої території. 

� У 2015 році завершується реконструкція дороги довжиною 27 км, яка з’єднує між 

собою інтермодальні логістичні центри. Таким чином, безпечніше можна досягти 

інтермодальні логістичні центри через естакади. 

 Хотів би наголосити, що можливості інтермодальної логістики та її розвитку на угорсько 

– українському кордоні передбачено тільки у м. Загонь. Невизнання даного факту та 

гальмування розвитку ставить у невигідне становище як Угорщину, так і Україну по 

відношенню до прикордонної інтермодальної логістики Польщі та Білорусі. У кінцевому 

рахунку невиконання будівництва 1-го етапу на шляху Загонь – Чоп – Ужгород призведе 

до зниження інтенсивності руху, втрати робочих місць як на угорській, так і на 

українській стороні, та зрештою втрати стратегічного становища 5-го транспортного 

коридору. Інтермодальний розвиток містить у собі можливості, що у майбутньому могли 

б передбачити судноплавство на річці Тиса, що в свою чергу забезпечить екологічно 

чистий рух вантажу.   

 Хотів би вказати на той факт, що наш український партнер виграв грант в рамках 

Міжнародного Вишеградського Фонду, який передбачав розробку техніко-економічного 

обґрунтування, але у зв’язку з ситуацією в Україні, банк, на який було надіслано проектні 

кошти, збанкротував. Ттаким чином, партнер не в змозі виконувати проект та використати 

суму першого траншу у розмірі 50 тисяч євро.  

  

 Прошу пана Савченко та пана Підгайного, голову Державного агентства автомобільних 

доріг України, сприяти тому, щоб чим скоріше на українській стороні було підготовлено 

техніко-економічне обґрунтування та була укладена угорсько-українська міжурядова 

угода щодо з’єднання на межі перетину Чоп – Загонь. 

 

 Дякую угорським, українським та словацьким мерам міст, що підтримують наш план. 


