
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

17 березня 2020 року 

Веде засідання голова Комітету НАТАЛУХА Д.А. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я перепрошую, що в такому форматі, 

кризовий час вимагає кризових заходів.  

 

______________. Що у нас зараз відбувається, ви сформулюйте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми на сьогоднішній день, прямо зараз, узгоджуємо, 

рекомендуємо Раді, або не рекомендуємо, кандидатуру Ігоря Петрашка на 

міністра економіки, на посаду міністра економіки. Це єдине питання порядку 

денного цього позачергового засідання комітету, яке виноситься на 

обговорення. 

Тому ставлю на голосування порядок денний, який складається з 

одного питання: стосовно кандидатури Ігоря Петрашка на посаду міністра 

економіки України. Прошу голосувати за порядок денний, про розгляд 

порядку денного.  

Прошу голосувати. Хто – за? Проти? Утримались? Одноголосно. 

На комітеті присутні 14 членів комітету, кворум є. Відсутній Тарута, 

Лічман… Да, є кворум. 

Пане Петрашко, комітет хоче буквально декілька слів про ваше 

бачення, програму дій в умовах цієї кризи, будь ласка. 

 

ПЕТРАШКО І.Р. Ну, дивіться, криза, звичайно, зараз… Для протоколу? 

Я так не привик. 

 

______________. Звикайте. 

 



______________. Ви ще в прямому ефірі, до речі. 

 

ПЕТРАШКО І.Р. Ну, дивіться, економіка, насправді вона завжди 

потребує, я вважаю, комплексних рішень, і міністр економіки – це не тільки 

має бути адміністратор, а має все ж таки дати якісь бачення, як цей, скажем, 

конструктор має перетворитися в машину, це як, по суті, про «Лего» кажемо, 

що є різні частини, але вони якимсь чином… ну, там закони, які 

приймаються, позитивні всі формати, але треба, щоб воно все працювало, 

тобто разом. Тому я постараюсь, кажу, що в першу чергу взяти ці 

напрацювання, які були в тому числі цим парламентом зроблені в 

турборежимі по всіх напрямках, і якось узгодити, можливо, певні речі і 

пояснити бізнесу, що це в їх інтересах. Тому що економікою управляють 

завжди очікування. Тобто нам треба зробити правильні очікування для 

українських підприємств в першу чергу. Тобто, якщо будуть… 

 

______________. Економічний концепт Гончарука-Милованова 

міняємо чи залишаємо те саме? Це принциповий момент, тому що Президент 

міняв уряд. Ми міняємо економічний курс, політику і все інше Гончарука-

Милованова? 

 

ПЕТРАШКО І.Р. Ну, дивіться, я не знаю… не можу точно 

прокоментувати, що вони як економічний курс вважали… 

(Шум у залі) 

 

______________. Міняємо, не міняємо? Це принципове питання. Бо  

тоді немає сенсу міняти вас на Милованова і навпаки. 

 

ПЕТРАШКО І.Р. Ну, дивіться, що таке економічний курс? Економічна 

політика – це трошки дуже широке таке питання. Що означає «міняємо»? 

Тобто я прихильник, не знаю точно деталей, які вони бачили… 



 

______________. Нова програма… 

 

______________. Вы идете в министры – вы не знаете, чем они 

занимались? 

 

ПЕТРАШКО І.Р. Ну, дивіться, я вважаю, що треба займатися тим, чим 

я вважаю, що має бути… 

 

______________. Можна конкретне питання?  

 

ПЕТРАШКО І.Р. Да. Я просто стараюсь відповідати… 

 

______________. Буквально в останній день знаходження в уряді 

міністр Милованов і Прем’єр-міністр Гончарук прийняли рішення про 

передачу на Фонд держмайна на приватизацію близько 500 державних 

підприємств. При цьому ця програма приватизації не була узгоджена ні з 

Комітетом економічного розвитку, ні, в принципі, не була представлена на 

якесь більш широке обговорення. 

От конкретне питання. Ви таке рішення і таку політику будете 

підтримувати? Чи ви будете підходити більш зважено до питання 

приватизації стратегічних українських підприємств і все ж таки проробляти 

ці питання перед тим, як приймати рішення про передачу? 

 

ПЕТРАШКО І.Р. Я прихильник співпраці з Верховною Радою, тому що 

зрозуміло, що зміни економічні – вони неможливі без, скажем, співпраці з 

Верховною Радою. Це перше. 

А щодо уточненого питання по приватизації, ну, загалом я прихильник 

приватизації. Але, ну, потрібно час, щоб розібратися, не можна всі 

підприємства… всі підприємства не можна, зрозуміло, приватизовувати, і 



треба розбиратися. І я прихильник часткової протекціоністської політики для 

того, щоб підтримувати українського виробника. Проте, ну, зрозуміло, що 

зразу так відповісти по списку питань буде важко. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозвольте мені висловити побажання, напевно, від  

усіх членів комітету, я сподіваюсь, що я потраплю в ціль.  

Пане Ігорю, щиро сподіваємось, що у вас все вийде. Ми зі своєї 

сторони готові допомагати і підставляти плече, але від себе теж хочемо 

наголосити на наступному. Декілька побажань, зробити наступні кроки, які 

не дозволили нам ефективно працювати в повній мірі з минулим міністром.  

Перше – взаємодія з комітетом. Ми хочемо постійної участі 

міністерства, бажано вас особисто, у найбільш критичних засіданнях. 

Друге – підготовка до комітетів. Тому що заступники попереднього 

міністра часто приходили без даних, без документів, непідготовлені, не 

готові фахово до питань. 

Третє питання – не ідеологізувати економіку. Питання не в тому, чи 

там це лібертаріанська повєстка, чи протекціоністська. Ми робимо те, що 

треба, те, що приносить результат тут  і зараз. І  нам байдуже, яким чином 

нас після цього назвуть. 

І четверте – це пріоритет і примат національних інтересів, 

національного виробника, національної промисловості. 

П’яте, особливо важливе. Я є ініціатором ідеї з Міністерством 

промислової політики, тому ми очікуємо особливої уваги приділяти 

українській промисловості, українським виробникам. 

 

______________. Останнє, мабуть, але це теж, оскільки часи зараз дуже 

кризові. Повідомляйте комітет і запрошуйте на засідання міністерства, на 

засідання уряду, на яких ми дійсно зможемо швидко приймати рішення 

критичні, в критичній, кризовій сьогодні ситуації. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Я під протокол скажу, що до нас приєдналася 

народний депутат Лічман. 

Євгеній Володимирович, давайте… 

 

ШЕВЧЕНКО Є.В. Я продовжу вчорашні розмови, і ще хочу добавити. 

Окрім того, що потрібно шукати ринки на експорт, державні закупівлі треба 

зробити так, щоб тільки українці купували. 

І третя особливість. Спирайтесь на комітет і узгоджуйте з нами кадрову 

політику, бо кадрова політика була до цього нікчемна.  

Дякую вам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, є пропозиція рекомендувати 

Верховній Раді України призначити Петрашка Ігоря Ростиславовича на 

посаду міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України. І 

призначити співдоповідачем мене, голову комітету, Наталуху Дмитра 

Андрійовича. 

Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Хто – за? Проти? 

Утримались? Троє утримались. Народний депутат Скорик, народний депутат 

Рущишин, народний депутат Колтунович утримались. 

Дякую, колеги. Комітет вирішив: підтримав зазначену кандидатуру та 

прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України призначити 

Петрашка Ігоря Ростиславовича на посаду міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України.  

Дякую. Комітет закритий. 

 

 

 

 

 


