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Про проект Постанови Верховної Ради України  

про зміну і встановлення меж міста Рубіжне Луганської області  

 

(реєстр. № 2643 від 20.12.2019) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 За дорученням Голови Верховної Ради України Д.Разумкова Комітет з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні проект Постанови 

Верховної Ради України про зміну і встановлення меж міста Рубіжне Луганської 

області (реєстр. № 2643 від 20.12.2019), внесений Кабінетом Міністрів України. 

Зазначений проект Постанови внесений з метою створення повноцінного 

життєвого середовища, сприятливих умов територіального розвитку міста, 

забезпечення ефективного використання потенціалу його території із 

збереженням її природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з 

урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому 

числі орендарів, а також затвердженої містобудівної документації Генерального 

плану  міста Рубіжне. 

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Рубіжне Луганської 

області, збільшивши територію міста на 38,44 гектара шляхом передачі земель 

Сєвєродонецької міської ради Луганської області, та затвердити територію міста 

Рубіжне Луганської області загальною площею 3414,44 гектара. 

Проект землеустрою щодо зміни меж міста Рубіжне розроблений 

виробничим центром «Геосервіс» Державного підприємства «Українське 

державне аерогеодезичне підприємство» та пройшов обов’язкову державну 

експертизу в Державній службі України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, погоджений Сєвєродонецькою міською радою, Луганською обласною 

державною адміністрацією, Луганською військово-цивільною адміністрацією. 
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Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою, з’ясувавши позицію народних депутатів України – 

членів Комітету, запрошених на засідання осіб та обговоривши питання, 

Комітет у х в а л и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Рубіжне Луганської області (реєстр. 

№ 2643 від 20.12.2019), внесений Кабінетом Міністрів України за наслідками 

розгляду прийняти в цілому. 

 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна. 

 

  

 

Голова Комітету        А.КЛОЧКО 


