СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань економічного розвитку
2 липня 2020 року
Веде засідання голова комітету НАТАЛУХА Д.А.

ГОЛОВУЮЧИЙ.

Колеги,

до

нас

надійшла

заява

Голови

Антимонопольного комітету пана Терентьєва з проханням звільнити його з
займаної посади за власним бажанням.
Відповідно до доручення Голови Верховної Ради Разумкова Дмитра
Олександровича є пропозиція зібрати позачергове засідання комітету з одним
питанням в порядку денному. Це розгляд заяви пана Терентьєва. Тому
виношу на голосування затвердження цього порядку денного

з одним

питанням.
_______________. Пропозиція є. Заслухати звіт, а другим питання
розглянути його заяву про відставку.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, у нас не має можливості, на жаль, заслухати
звіт. Поясню чому. Юрій, пан Терентьєв декілька годин вже не виходить на
зв'язок. Я пропоную все одно його заслухати, безвідносно до того, коли ми
проголосуємо стосовно його заяви. Але сьогодні цю заяву, відповідно до
доручення Голови, я пропоную розглянути.
_______________. Можна питання? Чи відповідає дійсності інформація
про нібито відкликання заяви?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Про цю інформацію я знаю лише із засобів масової
інформації.

_______________. Тобто Голова Верховної Ради не підтверджує?
_______________. А що це за правова норма "відкликання заяви"?
_______________. Это другой вопрос.
_______________. Яким законом це регулюється?
(Загальна дискусія)
(Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дивіться, пропозиція: ставлю на голосування
порядок денний з одним питанням – розгляд заяви пана Терентьєва.
Прошу проголосувати, хто за порядок денний. Прошу голосувати.
За порядок денний. Одноголосно?
КОЛТУНОВИЧ О.С. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався Колтунович.
Колеги, першого липня…(Шум у залі)
Колеги, будь ласка, трошки уваги. Колеги! Колеги, трошки уваги!
Роксолана Андріївна, я вас прошу.
Євген Володимирович, я вас дуже прошу.
Олександр Сергійович, я вас дуже прошу.
1 липня від Терентьєва надійшла заява з наступним змістом, на ім'я
Разумкова Дмитра Олександровича, з наступним змістом: "Прошу прийняти
мою відставку, згідно з Законом України "Про Антимонопольний комітет".
Відповідно є пропозиція задовольнити цю заяву. І таким чином
рекомендувати Верховній Раді, відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85
Конституції України, звільнити Терентьєва Юрія Олександровича з посади

Голови Антимонопольного комітету України за власним бажанням у зв'язку з
відповідно поданою ним заявою.
Чи будуть заперечення або коментарі?
_______________. Давайте звернемося до Голови Верховної Ради, щоб
нам сказали чи є та заява про відкликання, чи немає.
_______________. Чого ми повинні із-за чуток якихось там проявляти
ініціативу? Я не розумію.
_______________. Просто ми потім зробимо процедуру не по закону.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, (не чути) .
То у вас пропозиція?
_______________. Пропозиція: звернутися до Голови Верховної Ради,
щоб сказали є така заява, чи ні.
(Шум у залі)
Людмила Анатоліївна Буймістер, будь ласка.
БУЙМІСТЕР Л.А. Перше питання. Чи має бути за законом подання від
Офісу Президента, від Президента на звільнення? Тому що, тут є певна
юридична

колізія.

За

загальною

процедурою

звільнення

Голови

Антимонопольного комітету відбувається за поданням Президента України.
Чи можемо ми, по-перше, юридичну довідку з цього приводу отримати?
І друге. А ми не хочемо заслухати пана Терентьєва на комітеті щодо
взагалі причин такої відставки, аби ми просто вислухали його мотивацію
написання цієї заяви, особливо з урахуванням неоднозначності, що є чутки
щодо того, що він її там відкликав чи не відкликав?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Людмила Анатоліївна. Відповідаю на ваше
питання.
Стаття 85 Конституції України. До повноважень Верховної Ради
України належать: пункт 12, призначення за поданням… частина перша,
призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра України,
Голови Антимонопольного комітету і звільнення зазначених осіб з посад.
Про те, що звільнення відбувається за поданням Президента в нормі
Конституції мова не йде. Тому це імперативні повноваження Верховної Ради
України і профільного комітету. Дякую.
Степан Іванович.
КУБІВ С.І. Шановні колеги, я хотів би звернутися до всіх членів
комітету. Ми говорили, коли починали перше засідання, що ми будемо діяти
в спосіб і згідно Регламенту. Станом на сьогодні ми маємо заяву, станом на
сьогодні ми маємо Регламент, і є думка заслухати, а по-любому ми можемо
заслухати чи це буде Терентьєв, чи звіт Антимонопольного комітету, він в
комітет буде надісланий по нашій вимозі. На даний момент ми розглядаємо
те питання, яке поставив голова комітету за дорученням Голови Верховної
Ради.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ставимо на голосування тоді дві пропозиції.
Перша пропозиція – це, як я вже сказав, рекомендувати Верховній Раді
України, відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України,
звільнити

Терентьєва

Юрія

Олександровича

з

посади

Голови

Антимонопольного комітету України за власним бажанням у зв'язку з
поданою ним заявою. Це перша пропозиція.
Друга пропозиція – це перенести розгляд цього питання на наступне
засідання комітету і в процесі дати доручення звернутися до Голови
Верховної Ради стосовно наявності другої заяви про відкликання.

_______________. І третя пропозиція викликати все ж таки, незалежно
від голосування за першу пропозицію, викликати Антимонопольний комітет
на засідання комітету або заслухати звіт і розібратися що там відбувається.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.
Колеги, тоді ставлю на голосування першу пропозицію рекомендувати
Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85
Конституції України звільнити Терентьєва Юрія Олександровича з посади
Голови Антимонопольного комітету за власним бажанням у зв'язку з
поданою ним заявою. Хто за першу пропозицію прошу голосувати.
Давайте так: Скорик, Буймістер, Марчук, Підласа, Наталуха, Рущишин,
Кисилевський, Лічман, Шевченко. Скільки це?
(Шум у залі)
Дев'ять членів комітету "за".
Хто проти? Утримався?
Утримався Колтунович.
Утримався Кубів.
Утримався Мовчан.
Утримався Приходько.
І Тарута, так само, утримався.
Дякую. Тоді рішення прийнято.
Дякую, колеги, комітет оголошую закритим. Дякую.

