СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань промислової політики та підприємництва
19 червня 2018 року
Веде засідання Голова Комітету В.В.ГАЛАСЮК

ГОЛОВУЮЧИЙ. Починаємо засідання комітету. У нас два питання на
порядку денному.
Минулого разу ми заслухали з вами виступи Держенергоефективності
щодо впровадження законів про енергосервісні контракти, а також
заступника міністра Мінекономіки щодо реалізації законів про державноприватне партнерство.
Депутати, які були, відзначили суттєву різницю в цих доповідях, тому
що те, що стосується імплементації законів про ЕСКО, то там абсолютно
чітко видно конкретні результати, там динаміка, там конкретні підписані
контракти і високий рівень організації роботи. Те, що стосується
Мінекономіки, то, на жаль, дуже сумно бачити рівень імплементації такого
вагомого закону, який ми з вами прийняли вже кілька років тому і
результатів практичних там, практично на сьогоднішній день, не має.
КУЖЕЛЬ О.В А ліцензування вообще не прийшли, не отчитались.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, по ліцензуванню, взагалі …. (Не чути)
КУЖЕЛЬ О.В. И это надо написать.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Нефьодова не було.
КУЖЕЛЬ О.В. Это надо дописать.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз давайте ми доповнимо. Обговоримо.
Шановні колеги, проект рішення комітету пропонується наступний:
визнати задовільним діяльність Держенергоефективності щодо імплементації
закону

ЕСКО,

визнати

незадовільною

роботу

Мінекономіки

щодо

провадження закону про державно-приватне партнерство, и Олександра
Володимирівна пропонує…
КУЖЕЛЬ О.В. Добавити, що звернутись до прем'єра щодо ігнорування
запрошення на комітети…
ГОЛОВУЮЧИЙ. …неприпустимості…
КУЖЕЛЬ О.В. … неприпустимості…
ГОЛОВУЮЧИЙ. … ігнорування міністром, заступниками міністрів
щодо…
КУЖЕЛЬ О.В. … не виконання …
ГОЛОВУЮЧИЙ.

…доповіді

по

профільних

питаннях.

Немає

заперечень?
КУЖЕЛЬ О.В. І копії, і прем'єру отправить вот эту…
ГОЛОВУЮЧИЙ. І копію рішення направити прем'єру. Немає
заперечень?
_____________. Заперечень немає. Якщо можна таке доповнення ще,
наскільки воно може зараз бути доречним і логічним. Оскільки державноприватне

партнерство

практично

не

працює,

до

другого

читання

підготовлений нами законопроект про концесії. Можливо він дасть якийсь
поштовх тоді для розвитку …
КУЖЕЛЬ О.В. Нет, это один из видов державно-приватного
партнерства.
______________. Да, я розумію, що це…
КУЖЕЛЬ О.В. …ми ничего, но это совершенно сюда не идет. Мы его
поддерживаем, но я могу тебе сказать, что в зале набрать голосов будет
сложно.
______________. Да, я це розумію.
КУЖЕЛЬ О.В. Если вы сейчас спокойно проголосовали приватизацию
Одесской киностудии. Как можно было это голосовать? Скажите, мы дали
деньги на киноразвитие каждому олигарху. То есть они сейчас получают
одинаково. Идут на государственную киностудию с равными конкурентными
……… снимать кино. А теперь купит один. Кто будет там снимать кино?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте ми по цьому закінчимо и
обговоримо всі інші питання.
КУЖЕЛЬ О.В. Что за люди, что вы делаете? Просто…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Більш того я хочу відзначити, що минулого разу ви,
теж зверніть увагу, що заступник міністра економіки, він першим доповів,
він попросився помінятися місцями. І пішов. Тобто питання впровадження
енергосервісу його взагалі не цікавить.

КУЖЕЛЬ О.В. Та их никого …
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вісім мільярдів доларів США інвестицій. Тобто це
реальні гроші, які можна в економіку країни…
КУЖЕЛЬ О.В. Витя, там нет министерства экономического розвитка.
Нет. Я сидела с этим Нефедовым на круглом столе по развитию водного
транспорта. Он сидел игрался в Фейсбуке, ребята. (Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тоді ставлю….
______________. Извини, пожалуйста, принесли…
КУЖЕЛЬ О.В. …текст…

______________.

Работодатели

принесли

план

развития

промышленности. То, что они пытались писать. Там на девяноста страницах
расписано все по всем областям. Знаете, что он заявил? "Я книги не читаю."
_______________. Это кто? Нефедов?
_______________. Да.
КУЖЕЛЬ О.В. Нефедов.
______________. Ну це знущання реальне. Тому я думаю, що …
(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, треба давайте зробимо виступи публічні в
залі. Шановні колеги, хто за те, щоб прийняти рішення комітету з тим
доповненням, яке запропонувала Олександра Володимирівна по зверненню
до прем'єра по Нефьодову, по ліцензуванню.
Хто за, прошу голосувати.
Хто проти.
Хто утримався
Рішення прийнято дякую.
(Загальна дискусія)
(Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Шановні колеги, ще пропозиція.
Давайте зробимо таким чином. (Шум у залі) Шановні колеги, давайте
ініціюємо тоді спільне засідання. Олександр Ігорович, давайте зробимо
спільне засідання комітетів нашого, паливно-енергетичного комплексу,
фінансово-банківського щодо розвитку промисловості. Намітимо ті питання.
Або комітетській круглий стіл.
КУЖЖЕЛЬ О.В. Та нет, надо свое делать.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Щоб було три комітети.
КУЖЕЛЬ О.В. …. потому что бесполезно. В финансовом сидят одни
банкиры. Ребята, вообще просто бесполезно говорить.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Не-не. Це посилить, Олександра Володимирівна. Ну
тому що реально…
(Загальна дискусія)
(Шум у залі)

______________. Питання утворення окремого міністерства.
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Який формат заслухати Кубіва?
(Шум у залі)
КУЖЕЛЬ О.В. Учитесь у Третьякова. Сказал:

не проголосуете за

создание министерства - …….. моя группа вам будет голосовать в коалиции.
Все, и на раз проголосовали.
______________. А там создали министерство?
КУЖЕЛЬ О.В. Сейчас создают.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, в форматі комітету чи в форматі
міжкомітетського, Кубіва по питаннях промисловості ті, що ми піднімали?
КУЖЕЛЬ О.В. Ребята, для этого надо очень серьезно готовиться.
Сейчас лето. Бесполезно. Бесполезно, не верю. К сентябрю можно готовить.
Посмотреть, дать им письмо, дать до сентября, чтобы они приготовили
материалы, чтобы они прислали решение, программу и так далее.
А что собраться, поговорить опять не о чем? Поговорить ручками и
говорить,

что

надо

создавать

рабочие

промышленность.
______________. А що змінеться?

места

и

поддерживать

КУЖЕЛЬ О.В. Дать им два месяца на підготовку полных материалов.
Что мы их запрашиваем на такие парламентские слушания.
(Загальна дискусія)
______________. Я вибачаюсь, якщо ми визнали незадовільним роботу
міністерства

економічного

розвитку

в

сфері

державно-приватного

партнерства, значить ми повинні дати …(Не чути)
КУЖЕЛЬ О.В. Так и второе. То, что они не явились по лицензуванню.
(Шум у залі)
______________. (Не чути)
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я тоді узгоджую той порядок, який ми
формуємо по Кубіву, щоб ми конкретно ………. в два-три питання,
намічаємо коли, щоб це було максимально концентровано и радимося: чи ми
робимо це комітетом, чи робимо в розширеному складі - кілька комітетів, там
в зеленому залі внизу. Приймається?
(Далі аудіо запис відсутній)

