
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань промислової політики та підприємництва   

05 квітня 2018 року 

Веде засідання голова Комітету ГАЛАСЮК В.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Починаємо засідання комітету. У нас сьогодні одне 

питання на порядку денному –  наш з вами спільний законопроект 8226 про 

підвищення вивізного мита на металобрухт, продовження дії ще на 3 роки 

підвищеного мита і підвищення ставки до 42 євро. Тому що, коли ми з вами 

запроваджували 30 євро, ціна на металобрухт була значно нижчою. Сьогодні 

вона зросла. І по суті, якщо брати до ціни 2017 року, то це еквівалент десь 

близько 20-відсоткової адвалорної ставки. Але сьогодні ціна ще додатково 

зросла на металобрухт. Тобто в принципі воно вже свою стримуючу роль 30 

євро жодним чином не виконує.  

У нас є тут представники керівництва кількох металургійних 

підприємств. Сьогодні зранку було засідання розширене Асоціації 

"Укрметалургпром", які підтримують цей законопроект, наголошують на 

його стратегічній важливості. Тобто… 

 

_______________. Ми його за основу і в цілому, да, голосуємо?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що можемо… 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Ні, ні. Можна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …да,  безумовно, для прискорення можемо за основу 

і в цілому. Да. Тому що термін такий, що якщо ми не приймаємо, то 15 

вересня він збігає. Тому це треба буде приймати, дійсно, його дуже 

оперативно.  
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Значить, шановні колеги, ну, вся аналітика в нашій з вами 

пояснювальній записці, яка підписана. Не знаю, є сенс тут деталі чи дати 

слово може дати слово металургам. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Можно в начале депутатам? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да, безумовно.  

Шановні колеги, переходимо до обговорення. Да. Прошу, Олександра 

Володимирівна.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Да. У мене прохання. Я сформувала пропозиції, 

зустрічалася з іншими підприємствами, щоб ми не говорили тільки про брухт 

чорних металів. У нас іще існують, як кажуть, алюминиевые заводы, да, в 

них виникає та ж сама ситуація. Вони везуть собі брухт з-за кордону, а наш 

вивозять за копійки з України. І вони зробили, я попросила зробити для… 

цей законопроект по металобрухту, ті неточності, які є ще, додатково 

працюють. Ну, наприклад, ми відмінили ліцензування, а місцева влада по цей 

час ходить і вимагає перевірку відповідності, те, що відповідальності по 

ліцензуванню. От тут є у мене пропозиції по цих питаннях, все, що 

торкається тільки заводу металобрухт. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять 

пропозицій.  

В мене прохання. Я Віктору їх передам, щоб він їх. Якщо в цілому 

приймати… 

 

_______________. Це комплексно підходити треба. Я згоден з вами. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Да. Щоб ми потім знову не вносили…  

 

_______________. Тобто і по різнокольоровому лому треба теж 

запровадити… 
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КУЖЕЛЬ О.В. Да, запровадити, да. І тому я прошу, щоб…   Да, вніс ці 

питання і тоді…   

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція, знаєте, яка, Олександра Володимирівна? 

У нас є  другий законопроект, по-моєму, номер його точно не скажу по 

пам'яті, по детінізації ринку металобрухту, який в комітеті Іванчука якраз 

питання ліцензування – те, що ви сказали – він ним врегульовується. Більше 

того, він ще на комітеті не розглядався, і ми можемо абсолютно спокійно 

ці…  Да, Іванчука комітет. Ми можемо… Ну він це все підтримує абсолютно, 

тому ми, я думаю, що можемо  туди це включити.  

В чому тут болюче питання, да, от в цьому конкретно законопроекті?  

Ви знаєте, яка там реакція Євросоюзу і так далі. На алюміній у них особлива 

любов алергія у Німеччини, да. І от я вчора говорив з металургпромом, вони 

просять, щоб ми цей провели по чорному брухту і  давайте зробимо….  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, ребята, так нечестно.   Тогда нечестно. Я… Нет, вот 

так не честно. Если здесь лоббирует  только один Пинчук,  это как бы одно 

понятие. У нас есть предприятие…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Александра Владимировна, при чем тут Пинчук?  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Ну,  ребята, вот давайте честно.   Мы дополняем слово 

"на відходи та брухт чорних металів" і словами  "(кома) напівфабрикати, 

відходи та брухт кольорових металів".  И это будет честно и понятно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, там діє інша система, 

там 15 відсотків на кольорові метали, там  взагалі адвалорна ставка. А у нас з 

вами специфічна ставка, у них 15 відсотків, ви порахуйте, скільки це в 

грошах. У них сьогодні вище,  ніж те, що ми встановлюємо ціна…  
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______________.  А які у них об'єми?  Об'єми які у них за рік? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну наприклад, по алюмінію  тисяча тонн, це  2 

мільйони доларів чи євро. 15 відсотків, які у них є сьогодні, їх ставка… (Шум 

у залі)  

 

 КУЖЕЛЬ О.В. Ну к нам приехали заводы к нашему комитету ы 

просят. Они подготовили сами эти изменения, а мы не слышим…. (Шум у 

залі)  

 

_______________ . …сегодня есть ряд прекрасных производств  в 

Украине, которые умеют переплавлять алюминий. Александра абсолютно 

права.  Просто абсолютно права.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Ну нельзя. Почему мы их игнорируем?  

 

_______________. …но они мелкие, они не имеют такого лоббизма 

как…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, так ніхто ж не сперечається з суттю, але… (Шум у 

залі) Шановні колеги! 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Так вот напишем: брухт цветных металлов. И все. и 

будет нормально.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, суть – да, але форма. Адвалорна 

ставка сьогодні на кольорові метали – 15 відсотків. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Ну и что?  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так вона вища, ніж то, що ми встановлюємо. Якщо 

ми так напишемо, як ви кажете, ми …. 

 

______________.  Я  зрозуміло…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 42 євро ми встановлюємо, а у них понад 300 євро, 

якщо…  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Я тебе совсем другое  говорю. Написать: доповнити в 

закон "на відходи та брухт чорних металів (кома), напівфабрикати, відходи і 

брухт кольорових металів".  То, что сегодня. Чтобы не вывозился…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Олександра Володимирівна, ще раз я кажу. 

Дивіться. Дайте я просто скажу, ви  зрозумієте, про що мова. Ми 

встановлюємо 42 євро, специфічну ставку на брухт чорних металів. Те, що 

стосується регулювання кольорових… 

  

КУЖЕЛЬ О.В. Давайте напишем… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Почуйте, я скажу, потім обговоримо, шановні 

колеги! Якщо ми сьогодні подивимось… сьогодні на всі кольорові 

встановлена адвалорна ставка, 15 відсотків.  

 

КУЖЕЛЬ О.В.  От чего? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Від вартості. Тобто, коли ви візьмете алюміній, там 

вартість 2 тисячі євро, порахуйте, 15 відсотків. 
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КУЖЕЛЬ О.В.  Они его не ставят, они его за  копейки вывозят. Они 

завозят дороже… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так я вам кажу, що сьогодні там дії більше, ніж якщо 

ми врахуємо так, як…. 

(Загальна дискусія) 

  

КУЖЕЛЬ О.В.  Подождите. Я разговаривала с заводом в Броварах  

алюминиевым, они рассказывают, что они алюминий наш везут в Европу, а 

они покупают его в Европе и везут назад. Вот, до чего мы дошли, это 

ненормально. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я з вами згоден, це просто не предмет регулювання, 

ми не можемо тут це зробити, бо дійсна система регулювання адвалорна і 

специфічна. 

 

_______________. Я знаю логику, вы звоните на алюминиевый, что я 

покупаю алюминий, они делают из лома алюминия делают, первичный, 

первичные слитки алюминия, различных сплавов. И это его уже отправляют 

в Европу, ничего в этом плохого нет. 

 

 КУЖЕЛЬ О.В. Про  слитки никто не говорит, мы говорив о том, что у 

нас сегодня нет ограничений на вывоз лома металла алюминия. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сьогодні 15 відсотків, як немає, Олександра 

Володимирівна… 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Чего? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  15 відсотків, адвалорна ставка і не тільки на 

алюміній на кольорові метали взагалі. 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Вы ставите наценку при вывозе, они вывозят, потому 

что они ставят минимальную стоимость ее.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, послухайте мене ще раз 

уважно.  

 

_______________. (Не чути)  

  

КУЖЕЛЬ О.В.  Конечно, они по себестоимости вывозят и  эти 15 

відсотків… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Индикативная цена 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Да нет, где ты видел индикативную цену?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 42… Шановні колеги! Ми ставимо специфічну ставку 

42 євро, яка стосується чорних металів. Для чорних металів, якщо порахувати 

це сьогодні в еквіваленті сьогодні в еквіваленті сьогоднішньої ціни, ми з 

Максимом говорили, це 10-15 відсотків. По ціні минулого року це 20 

відсотків. 

Те, що пропонуєте ви, якщо ми їх ставимо в один ряд з собою і ставка 

42 євро, то це означає, що ми їм в рази знизуємо ввізне мито. Тому що воно у 

них 15 відсотків, адвалорне.  

(Загальна дискусія) 
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_______________. Так давайте пропишемо. 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  …отдельно вот в этом законе. 

 

_______________. 200 евро…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Да, тільки Закон називається про 

брухт чорних металів. 

 

_______________. Іншим законом, який є ….  

 

_______________. А скільки наших кольорових … (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це не проблема, давайте це зробимо окремо. Просто, 

якщо ми… 

(Загальна дискусія) 

Колеги, просто, якщо ми зіб'ємо те, що якісно підготовлено…  

 

_______________. … (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте ліцензування в Іванчука врахуємо в 

комітеті. 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Добрый день! Вот сейчас идет заседание комитета, вы 

как представитель алюминиевого комбината скажите, вот здесь, вот 

производитель сразу… Можно, ребята? Они говорят, что, если вам сейчас 

написать вот такое ограничение по вывозу лома… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не ограничение, а 42 евро. Мы не ограничиваем…  
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КУЖЕЛЬ О.В.  Мы, нет. Я не прошу такую же ставку, как для черного 

металла. На комитете говорят, что у вас 15 процентов… 

 

_______________. Від собівартості.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Від собівартості начисляется при вывозе алюминия. 

Почему это не сдерживает, а вывозят алюминий? И, что для алюминиевых 

комбинатов нужно по сбору металлолома?  

 

______________. Ну, по сбору нужно отменить те положения в законе о 

металлоломе, о которых я написал в этой справке, там нужно внести 

изменения в 12-ю и 17 статью.  

А по поводу пошлины, то, ну, она должна быть там как минимум… И 

когда вчера еще общались с собственником, там  минимум 150 евро для того, 

чтобы хоть как-то… 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Слышите? 150 евро пошлина.  

 

______________. (Не чути) 

 

 ______________. Александра Владимировна, давайте мы просто 

возьмем на себя зобов'язки, що зробимо наступний закон по  кольорових 

металах.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександра Володимирівна, ні, ні, почуйте. Те, що 

вони кажуть по ліцензуванню…  

   

КУЖЕЛЬ О.В.  Это не пройдет. Если мы сейчас не внесем не пройдет, 

потому что таких лоббистов, как этот закон тянут, вот туда мы не найдем…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Александра Владимировна, услышьте. Второй 

законопроект из пакета у Иванчука по детинизации.  

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Ну чтобы тогда в первом чтении приняли с учетом, что 

в тексте скажут, что внесем изменения еще добавим по кольоровым 

металлам, и тогда на втором чтении.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да не можемо ми кольорові, по чорним  робити, це 

детінізацію треба включати. У Іванчука законопроект, який стосується 

конкретно змін до Закону "Про металобрухт".  

 

КУЖЕЛЬ О.В.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так він же ж сказав стаття 17-18. 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Не надо, через наш комитет мы проводили ограничение 

сбора металлолома по черным металлам.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, ну, питання, які він 

тільки що сказав, зміни до 17-18, це в законі "Про металобрухт", те, що у 

Іванчука 7224, чи який там номер.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Мы пропускали через себя этот закон, чего… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну він розписаний. Ну, откуда ж я знаю чому.  

 

КУЖЕЛЬ О.В.  А почему вы разрешили? Когда… 

 



11 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто разрешил? Александра Владимировна, голова 

парламенту ж це робить… 

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Нет. Ну, подождите. Когда писали не на мой комитет 

мой закон, я писала это нарушение Регламента. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, і я пишу. І я пишу. Але 

вирішує Голова парламенту.  

 

КУЖЕЛЬ О.В.  Ну, тогда давайте ему и кругляк отдадим. Чего мы вели 

кругляк? Если металобрухт нас не интересует, то мы и кругля не могли 

решать.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дивіться. Давайте ці правки, ми значить в Закон про 

детінізацію вносимо. Іванчук ще не засідав. Ми зробимо, ви – перший автор, 

ми приєднуємося, підтримуємо це і проведемо.  

Металурги, можете сказати, що це в єдиному пакеті йде, детінізація, ми 

не можемо по чорним металам вставляти те, що стосується специфічну 

ставку окремо, адвалорну окремо  і різні метали. Тобто…  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Смотрите, у вас 42 евро, а они предлагают пошлину на 

цветные металлы 150. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, так там інша система, там 15 відсотків адвалору, 

Олександра Володимирівна. 

 

ГІРШФЕЛЬД А.М. Я хотел сказать другое. Мы пытаемся как-то 

ограничить сегодня экспорт металлолома из страны, регулировать его, для 

того, чтобы... Ну кто регулирует сегодня внутренние цены на металл ………. 

"Днепроспецсталь" – плюс 40 процентов. Я ………. покупаю у шведов 
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металл той же марки дешевле, чем у "Днепроспецстали". Полный беспредел, 

российские собственники. Кому я буду помогать... 

(Загальна дискусія)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас "АрселорМіттал", "Інтерпайп" 

ми можемо почути металургів. Анатолій Мусійович, це ж не про окремих 

металургів. От сьогодні два потужних підприємства – "Арселор", 

"Інтерпайп". 

 

ГІРШФЕЛЬД А.М. Мы же не для них вводим. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ну просто вони є представники, вони можуть 

прокоментувати сьогодні.  

 

ГІРШФЕЛЬД А.М. Не только для них. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Для всіх металургів без виключення.  

Да.  

_______________. В этом году,  я с точки зрения практики говорю, 

особенно с учетом того, что такая была зима длинная, металлолома при том, 

что цена его выросла до 300 долларов, в принципе не было. Почему? Потому 

что цена на внешних рынках ……… существенная. Пошлина маленькая. И 

соответственно его весь вывозили. Мы реально в Краматорске бегали искали, 

с Одессы пытались вывезти. То есть довели до маразма… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, слушай, не уговаривай нас, тут мы все понимаем. 

Мы просто говорим, что нельзя быть рельсами в одну сторону, лоббистами 

только черного.  Если мы говорим о себе, то есть это должны быть и 

цветные, и алюминиевые, и бронза для того, чтобы пусть хоть слитками 
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продают, вот как мы по кругляку решили, не металлолом вывозят, а 

слитками. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ми зробимо так само, як по кругляку ми зробили, 

окремо зараз зробимо по ………….., те, що ми з вами зробили. Це різні 

питання, ми не можемо в одному це зробити. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Это значит через год. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да ні. Слухайте, ну у Іванчука іде на комітеті по 

детінізації те, що два питання з трьох, що ви назвали, це питання до того 

7224, ну чітко.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Про металлобрухт чей это законопроект?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ж кажу, у Іванчука він на комітеті. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Я спрашиваю, чей законопроект про металлобрухт 

может быть, по распределению? Ну давайте говорить, если мы себя уважаем 

как комитет, давайте сейчас после перерыва подойдем к господину Парубию 

и скажем: "Еще раз вы наш законопроект перепишете на другой, мы 

сделаем…" 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А я робив офіційні звернення. Я підніму це, ми 

можемо… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Нет. Подождите. Значит, он не реагирует на это. Потому 

что каким образом у Иванчука может быть этот законопроект? Никаким. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, він металобрухт веде на… 
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КУЖЕЛЬ О.В. Каким образом? А вот я спрашиваю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, по постанові так.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Не по постанове. Что ему секретариат написал... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, сядем  посмотрим. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Секретариат разместил. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, это же не мы с вами. 

 Шановні колеги, я пропоную… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Покажете мне письмо по металобрухту.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Покажу. Покажу.  Шановні колеги, прошу, ставлю на 

голосування.  

Прошу, Олександр Ігоревич, будь ласка.  

 

НЕЧАЄВ О.І.  У меня такой вопрос. Я не возражаю, я говорил со 

своими депутатами, кто занимается этим.  42, я согласен…... Но как аргумент  

то, что поднялась цена в ………… и поэтому вывозили все равно, я согласен, 

что нужно повысить. Но на три года –  я против.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександр Ігоревич,  знаєте чому.  

 

 НЕЧАЄВ О.І.  Еще менше. Поэтому давайте на год делать.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, знаєте чому ми не можемо на рік?  
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НЕЧАЄВ О.І.  Все равно тогда Президент вернул, когда мы на три года 

делали.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександр Ігоревич, от тільки тому, що ми тоді 

робили на три, Президент заветував, ми прийняли на рік. Ну, відверто 

кажучи, ситуація аналогічна. Тобто, якщо ми зробимо на рік, то це ставить 

під загрозу. Тобто тут вивірена кожна літера.  

 

 НЕЧАЄВ О.І.  Тут цена за три года измениться. Зачем мы это делаем?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми реалістично виходимо з того, що буде, як 

минулого разу, в кращому випадку, Олександр Ігоревич. Об'єктивно. Ми це 

відверто говоримо. Олександр Ігоревич. 

 

 _______________. Там не просплять.  

 

 _______________. Не проспить вже.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я пропоную підтримати 

законопроект 8226 за основу і в цілому як закон з техніко-юридичним 

правками і з врахуванням того, що ті правки, які сьогодні озвучувала 

Олександра Володимирівна, ми відпрацюємо по комітету Іванчука по закону 

по детінізації. Все, що стосується металобрухту, все, що стосується 

ліцензування.  

Шановні колеги, хто –  за, підтримку в цілому... 

 

 _______________.  Я хочу до голосування хочу добавити. Давайте ми 

візьмемо на себе зобов'язання, що ми до осені зробимо законопроект, який 

буде касатися кольорових ломів.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Та ми його зараз зробимо, навіщо нам до осені.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Его надо за месяц делать. Иначе они хотят выезжать. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати… 

Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати 8226 в першому читанні за основу 

та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням. Хто –  за, прошу 

голосувати.  Хто – проти? Хто – утримався? Рішення прийнято одноголосно. 

Дякую.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. В первом чтении я бы голосовала.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, друге питання. Дозвольте? 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Я утрималась. В первом чтении я бы голосовала.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, друге питання, в "Різному". Ми 

дякуємо нашим шановним колегам. Друге питання. У нас… 

 

КУЖЕЛЬ О.В. А у меня нет этого материала. Можно, чтобы дали мне 

раздаточный материал? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це з комітету Іванчука, це те, що я казав. Це не наш, 

це комітет Іванчука. Ми розповсюджуємо. 

Шановні колеги, друге питання, яке я пропоную в "Різному" 

обговорити. Пам'ятаєте, ми з вами приймали рішення на комітеті про 

створення, рекомендувати уряду створити Міністерство промислової 

політики? Ми знаємо, що віз і нині там. Кілька депутатських ініціатив 

зайшли на наш комітет, відповідні постанови. Я пропоную, щоб ми з вами як 
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члени Комітету промислової політики, конкретно ми з вами, зареєстрували 

чітку вивірену Постанову про створення Міністерства промислової політики. 

визначили там рекомендовані сфери відповідальності. Стали всі спільно 

співавторами, щоб це була не політична, а міжфракційна ініціатива. І на 

наступному комітеті розглянути і це робити, особливо в світлі тих змін, які в 

тому числі сьогодні йдуть в парламенті.  

 

_______________. В розрізі того, що ми …..…,і не зрозуміло, яким буде 

там чином розподіл і кількість комітетів, і кількість міністерств. 

 

_______________. Міністерств буде більше… 

 

_______________. Я розумію, що Третьяков уже собі все зробив, все, 

що йому потрібно, розумієте. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Давайте назовем "промислової політики та торгівлі".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В робочому порядку узгодимо.  

 

_______________. Мы утяжеляем только этот процесс.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, давайте в робочому порядку 

узгодимо. Немає протиріч? 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Потому что, если производится, и нет… 

 

_______________. Я бы назвал "промышленности и инноваций", 

Александра. 

 

КУЖЕЛЬ О.В. Нет.  
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_______________. И забрал бы "инновации" с Миннауки, образования и 

науки.  

 

КУЖЕЛЬ О.В. Может быть. Потому что промышленность, произвести 

– это 30 процентов успеха. Если вы не понимаете, как это продать, еще раз 

говорю, это вся проблема. Вот я была, ребята, расскажу вам, в Черкассах на 

заводе. Ладно…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, готую варіант, розсилаю всім, 

вносимо правки, реєструємо спільно. На наступному комітеті приймаємо. 

Хорошо? Немає заперечень.  

Все. Прийняли до відома. Дякую.  

 

 

 

 


