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Народний депутат 
України VІІ та VІІІ скликань

Народився 7 серпня 1969 р. в с. Зубра Пусто-
митівського району Львівської області в сім’ї ре-
пресованих переселенців: у 1949 р. під час операції 

«Вісла» родину Дубневичів було вивезено з с. Радруж (те-
пер Польща) та переселено під Львів. Навчався Ярослав 
Васильович у Львівській школі № 42, після восьмого класу 
якої вступив до Львівського середнього професійно-тех-
нічного училища № 32. Закінчивши училище, в 1987 р. 
влаштувався на роботу до Пустомитівського райпобут-
комбінату пресувальником. А в 1989 р. разом із братом 
Богданом Ярослав Дубневич відкрив кооператив із виго-
товленню взуття. В 1993 р. на базі колишнього радгоспу 
брати Дубневичі заснували сільськогосподарське вироб-
ниче підприємство «Львівське», яке успішно працює й за-
раз, забезпечуючи роботою понад тисячу працівників.

На базі підприємства «Львівське» в 1993 р. створено 
підрозділ Науково-виробниче підприємство «КРТ», яке 
у 2002 р., у зв’язку зі збільшенням виробництва, було від-
окремлено в ТзОВ «Науково-виробниче підприємство 
КРТ». Через розширення напрямів роботи у 2004 р. засно-
вано ТзОВ «Корпорація КРТ», яке Ярослав Дубневич очо-
лив на посаді президента. Крім виробничої діяльності, ор-
ганізація зайнялася також науково-дослідною роботою. Так, 
на підприємстві було створено велику дослідну лаборато-
рію з випробування залізничних кріплень. Була налагоджена 
співпраця з Дніпропетровським, Харківським і Київським 
залізничними університетами, Львівською політехнікою та 
Фізико-механічним інститутом, а також із німецькими та 
французькими інженерами. Колектив підприємств, які очо-
лював Ярослав Дубневич, за його безпосередньої участі запа-
тентував понад 40 науково-технічних винаходів у виробничій 
сфері. У 1999 р. Я. В. Дубневич вступив до Національного уні-
верситету «Львівська політехніка», де здобував кваліфікацію 
магістра з менеджменту за спеціальністю «Менеджмент зо-
внішньоекономічної діяльності». А упродовж 2003–2005 рр. 
він здобував ступінь магістра зі спеціальності «Облік і аудит» 
у Дніпропетровському національному університеті заліз-
ничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

З 2002 р. Я. В. Дубневич — президент благодійного 
фонду, який допомагає соціально незабезпеченим сім’ям 
і працює з дітьми та молоддю. За активну меценатську ді-
яльність був нагороджений Грамотою глави УГКЦ карди-
нала Любомира Гузара (2002).

Упродовж 2002–2006 рр. Ярослав Дубневич був депу-
татом Пустомитівської районної ради, де обіймав посаду 
заступника голови бюджетної комісії. У 2006 р. обраний 
депутатом Львівської обласної ради, а в 2010 р. громада 
Городоччини, а саме жителі Городоцького, Мостиського 
та Самбірського районів Львівщини, делегувала його до 
обласного законодавчого органу вдруге. Попри складну 
політичну ситуацію, у грудні 2012 р. Я. В. Дубневич 
оголосив про вступ до опозиційної фракції «УДАР» 
у Верховній Раді.

Ярослав Дубневич одним із перших запровадив 
практику укладання публічних угод із громадами, від-
родив також відкриті звіти про депутатську діяльність. 
Більшість виборчих обіцянок йому вдалося виконати до 
завершення депутатської каденції (2012–2014), за час якої 
Я. В. Дубневич став автором і співавтором 26 законопро-
ектів і проектів постанов, значну частину з яких ухвалено; 
виголосив із трибуни парламенту 34 депутатські запити; 
підготував і скерував до різних структур 730 депутатських 
звернень. З 2008 до 2011 р. був представником ДАЗТУ 
«Укрзалізниця» у Верховній Раді України.

У відповідальний час Революції Гідності і словом, і ді-
лом підтримував учасників акцій протесту, в яких і сам 
брав активну участь, разом із колегами-«УДАРівцями» 
підтримував життєдіяльність наметів протестувальни-
ків на Майдані. Ярослав Дубневич одним із перших роз-
почав системну роботу на підтримку учасників АТО не-
обхідною амуніцією влітку 2014 р. Сьогодні багато уваги 
надає сім’ям поранених військовослужбовців і родинам, 
представники яких перебувають у зоні АТО.

У жовтні 2014 р. на позачергових виборах до Верховної 
Ради України Я. В. Дубневич був знову обраний депутатом 
від виборчого округу № 120 (Городоцький, Мостиський, 
Самбірський райони), ставши єдиним у Львівській області 
депутатом-мажоритарником VІІ скликання (2012–2014), 
якому виборці вдруге довірили представляти округ у пар-
ламенті. Нині Ярослав Дубневич є членом депутатської 
групи «УДАР» у складі фракції Блоку Петра Порошенка. 
Обіймає посаду голови Комітету ВРУ з питань транспорту.

30 жовтня 2008 р. Я. В. Дубневичу присвоєно почесне 
звання «Заслужений працівник транспорту України».

Одружений, разом із дружиною Наталією виховує двох 
дітей: доньку Роксолану (1991 р. н.) та сина Юрія (1999 р. н.).
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