
 

 

Рейнланд-Пфальц 
 
Рейнланд-Пфальц – федеральна земля на південному заході країни. Це одна з 16 
федеральних земель Німеччини. У столиці, місті Майнце, знаходиться резиденція 
земельного уряду, інші великі міста – Людвігсхафен, Кобленц, Вормс і Трір. 
 
Площа Рейнланд-Пфальца становить близько 20 000 квадратних кілометрів. 
Маючи зовнішні кордони з Францією, Бельгією та Люксембургом, ця федеральна 
земля відіграє важливу роль у питаннях примирення та європейської інтеграції. 
Спільне проживання з людьми в сусідніх країнах давно стало зрозумілим у 
прикордонних регіонах. У статті 74а земельної конституції також йдеться: «Земля 
Рейнланд-Пфальц сприяє об'єднанню Європи та бере участь у Європейському 
Союзі, який відданий демократичним, конституційним, соціальним та 
федеральним принципам та принципу субсидіарності». 
 
У Рейнланд-Пфальці мешкає близько 4 мільйонів людей – переважно у невеликих 
містах та громадах з населенням менше 10 000 осіб. 
 
Вже з назви зрозуміло, що ця федеральна земля розташована на річці Рейн, яка 
перетинає її з півдня на північ. Рівнина Рейнгессен оточена, здебiльшого, 
горбистими плато та середньовисокими гірськими масивами, такими як Ейфель, 
Вестервальд, Хунсрюк та Пфальцький ліс. Майже половина території вкрита 
лісом: Рейнланд-Пфальц за правом вважається одним із найлесистіших регіонів 
Німеччини. Крім того, у федеральній землі особливо велика кількість замків та 
фортець, які приваблюють безліч туристів з усього світу. Рейнланд-Пфальц також 
відомий своїм вином, яке тут вирощують майже скрізь, особливо вздовж річок 
Рейн, Нае, Ар i Мозель. 
 
Рейнланд-Пфальц нещодавно виповнилося 75 років. Раніше ця територія була 
поділена на безліч дрібних та великих князівств та королівств. Наприклад, 
Рейнська область тривалий час належала до Пруссії, а Пфальц – до Баварії. Значні 
території керувалися єпископами Майнца та Тріра. 
 
Земельний уряд Рейнланд-Пфальца відповідає за здійснення державних 
повноважень та виконання державних завдань. До його складу входять прем'єр-
міністр та міністри. Їхні компетенції поширенi на ті області, які в рамках 
федералізму зарезервовані за земельними законодавствами. Одним із основних 
завдань міністерств є підготовка законодавчих ініціатив, які потім пропонують 
земельному парламенту для обговорення та затвердження. 
  
Вибори до земельного парламенту відбуваються кожні п'ять років. Одним із 
завдань парламенту як найвищого органу прийняття політичних рішень є 
обрання прем'єр-міністра. Крім того, парламент затверджує кандидатури 
міністрів та земельний бюджет, обговорює та приймає земельні закони. 
 
У Рейнланд-Пфальці приємно жити. Люди тут такі ж різноманітні та колоритні, як 
і сама федеральна земля. 


