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Шановний Дмитре Андрійовичу!

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 16 лютого 2022 року (протокол № 49), розглянув проект Закону 
України про запровадження спеціального режиму господарської діяльності 
на території пріоритетного розвитку у Донецькій та Луганській областях, 
реєстр. № 6403 від 07.12.2021 р., поданий народним депутатом України 
Горбенком Р.О. та іншими народними депутатами України.

За твердженням ініціаторів метою законопроекту є запровадження 
спеціального правового режиму господарської діяльності та створення 
сприятливого інвестиційного клімату на території пріоритетного розвитку у 
Донецькій та Луганській області, подолання несприятливих соціально-
економічних умов, що склалися внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації проти України, шляхом формування сучасної економіки регіону на 
основі інноваційної моделі розвитку з широким залученням вітчизняних та 
іноземних інвестиційних ресурсів, сталого розвитку територіальних громад, 
стимулювання господарської діяльності, створення сучасної ринкової 
виробничої і транспортної інфраструктури, зміцнення міжрегіональних 
соціально-економічних зв’язків та кооперації, інтеграції регіону в 
європейську і світову економічні системи, створення нових робочих місць.

Враховуючи необхідність створення сприятливих умов для ведення 
господарської діяльності на територіях, які зазнали негативних наслідків 



збройної агресії проти України, а також передумов для відновлення та 
розвитку економіки у регіоні, за підсумками розгляду законопроекту Комітет 
ухвалив рішення: звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань 
економічного розвитку з пропозицією рекомендувати Верховній Раді 
України проект Закону України про запровадження спеціального режиму 
господарської діяльності на території пріоритетного розвитку у Донецькій та 
Луганській областях, реєстр. № 6403 від 07.12.2021 р., поданий народним 
депутатом України Горбенком Р.О. та іншими народними депутатами 
України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.
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