
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  прав  людини ,  деокупації  та  реінтеграції  тимчасово  окупованих

територій  у  Донецькій ,  Луганській  областях  та  Автономної  Республіки  Крим ,
міста  Севастополя ,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02    

До реєстр. № 4145 від 23.09.2020

Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному  в 
режимі відеоконференції 30 вересня 2020 року, розглянув проект Постанови 
Верховної Ради України про звернення до Кабінету Міністрів України щодо 
налагодження залізничного сполучення північних районів Луганської області із 
загальною мережею української залізниці, реєстр. №4145 від 23.09.2020 року, 
поданий народними депутатами України Горбенком Р.О. та іншими (далі – 
Постанова).

Метою  вказаного проекту Постанови є вжиття заходів для забезпечення 
залізничного сполучення північних районів Луганської області із загальною 
мережею української залізниці.

Проектом Постанови Верховній Раді України пропонується звернутися до 
Кабінету Міністрів України з вимогою забезпечити будівництво та 
фінансування за рахунок державного бюджету залізничної лінії, що з’єднає 
колії Кіндрашівська-Нова — Лантратівка і Попасна — Сватове — Куп’янськ.

Кабінету Міністрів України також доручається при підготовці проекту 
закону про Державний бюджет України на 2021 рік передбачити відповідні 
видатки на фінансування вказаного будівництва.

Під час обговорення проекту Постанови народними депутатами – членами 
Комітету вказано на її актуальність з огляду на відсутність залізничного 
сполучення з підконтрольними Україні північними регіонами Луганської 
області. Будівництво залізничної лінії матиме не тільки економічний ефект, а й 
значний соціальний та політичний вплив на розвиток ситуації в Луганській 
області.



За результатами розгляду проекту Постанови Комітет ухвалив рішення: 
рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 
України про звернення до Кабінету Міністрів України щодо налагодження 
залізничного сполучення північних районів Луганської області із загальною 
мережею української залізниці, реєстр. № 4145 від 23.09.2020 року, поданий 
народними депутатами України Горбенком Р.О. та іншими, за результатами 
розгляду включити до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання та за результатами розгляду прийняти в цілому.

Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 
співдоповідачем з цього питання визначити народного депутата України – 
Голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин Лубінця Дмитра Валерійовича. 
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