СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань економічного розвитку
27 січня 2022 року
Веде засідання голова Комітету НАТАЛУХА Д.А.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, колеги. Сьогодні у нас 27 січня 2022 року.
Проводимо засідання Комітету з питань економічного розвитку на виконання
доручення Голови Верховної Ради про невідкладне проведення комітету у
зв’язку з розглядом заяви Сенниченка Дмитра Володимировича щодо звільнення
його з займаної посади Голови Фонду державного майна за власним бажанням.
В нас присутні на комітеті: Наталуха, Тарута – відсутній, Рущишин,
Кисилевський, Підласа, Колтунович, Лічман, Кицак, Мовчан і Скорик Микола
Леонідович. Відповідно відсутні: Тарута, відсутня Буймістер, відсутній Кубів,
відсутній Магомедов, відсутній Шевченко і Приходько відсутній теж.
Правильно?
Відповідно нас є 9, є кворум, можемо переходити до розгляду питання
порядку денного. Один пункт на порядку денному – це звільнення Сенниченка
Дмитра Володимировича з посади Голови Фонду державного майна України за
власним бажанням відповідно до заяви, яка надійшла 27.01.2022 року. Тому,
колеги, ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний засідання
комітету. Прошу голосувати. Хто – за?
КОЛТУНОВИЧ. У мене пропозиція процедурна, перш ніж голосувати, є.
Пан Сенниченко знаходиться в кулуарах Верховної Ради, він щойно написав тут
заяву. Я пропоную розглядати це питання і включати його в порядок денний
тільки за умови, що він буде тут особисто, він прозвітує повторно, оскільки це
повторна заява. Ми повторно задамо йому запитання, і тоді ми визначимося з
його подальшою долею. Це буде справедливо, зважаючи на те, що він
знаходиться в сесійному приміщенні.
(Шум у залі)

Те, що ми заслуховували, виявилося не переконливим. Він зараз нас
повторно має переконати, чому не 223 має бути, а більше. Я пропоную з
людиною розглядати це питання, зважаючи на те, що він тут є. Давайте вашу
позицію.
ПІДЛАСА Р.А. Дозвольте…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Роксолана Андріївна.
ПІДЛАСА Р.А. Голова Фонду державного майна отримував запрошення на
комітет і якщо його зараз немає на засіданні комітету, то його немає. Ми народні
депутати не є якимось шерифами чи поліцією, щоб ловити урядовців і приводити
на засідання комітету. (Шум у залі)
СКОРИК.. С другой стороны, это неуважительно… Вот я посмотрел видео.
Он говорит: вот я подал заявление, за него не голосуют, я пришел в Раду
переконати, щоб проголосували. "Переконати" – если элемент уважения есть, он
должен прийти на комитет и сказать: я хочу вас переконати. А що він перенонує
в "Страна.ua" в видео. Ну что это такое?
ГОЛОВУЮЧИЙ. В мене є пропозиція, колеги.
КОЛТУНОВИЧ О.С. Ми звичайно можемо затвердити його, ще щось, але
ми визначимося голосуванням.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович, я розумію це чудово…
СКОРИК... процедурно Олександр Сергійович прав.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто у нас як у комітету… Давайте можемо навіть
припинити на секунду запис. Є бажання чи немає бажання його звільнити, в
принципі?

(Загальна дискусія)
Зрозуміло. Тоді продовжуємо.
Дивіться, давайте чесно. Від першого віцеспікера, наскільки я зрозумів,
там не спрацювала система чи ні? Було таке?
(Загальна дискусія)
Говорю як є. Я погоджуюся повністю, що це неповага і до комітету, і до
залу, що він не прийшов, його викликали, він не з’явився, але давайте тоді
відверто можемо про це сказати з трибуни Верховної Ради …
КОЛТУНОВИЧ. Давайте, я процедурно так само це скажу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, під час виступу… (Шум у залі)
(Загальна дискусія)
Добре, колеги?
Все, тоді ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний в
щойно озвученій редакції. Прошу голосувати. Хто – за?
Давайте інакше. Хто проти або утримався?
Колтунович. Я проти!. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. (Шум у залі).
Чекайте.
Утримався Скорик. Утримався Колтунович.
За – Кисилевський, … (Не чути). За.
Кицак Богдан Вікторович – за.
Колтунович утримався.
Кубів відсутній.
Буймістер відсутня.
Лічман Ганна Василівна – за. Дякую.
Магомедов відсутній.
Марчук – за.

Бачу, Ігор Петрович.
Мовчан – за.
Наталуха – за.
Підласа – за.
Приходько відсутній.
Рущишин Ярослав Іванович – за.
Скорик утримався.
Тарута відсутній.
Шевченко відсутній.
Вісім. Є рішення. Правильно?
Дякую, колеги. Переходимо до, власне, самого питання. 8 з 10. Дякую.
Ставлю на голосування пропозицію.
Колеги, керуючись положення пункту 12 частини першої статті 85
Конституції України, пропоную ухвалити рішення: рекомендувати Верховній
Раді України звільнити Сенниченка Дмитра Володимировича з займаної посади
Голови Фонду державного майна.
Прошу голосувати. Хто – за?
Буймістер відсутня.
Кисилевський – за.
Кицак – за.
Колтунович не голосував.
Кубів відсутній.
Лічман – за.
Магомедов відсутній.
Марчук?
МАРЧУК І.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. За.
Мовчан – за.
Наталуха – за.

Підласа – за.
Приходько відсутній.
Рущишин – за. Дякую.
Скорик утримався? Утримався.
Тарута відсутній.
Шевченко відсутній.
Вісім є? Так. Все.
Дякую, колеги. Рішення прийнято.
Засідання оголошую закритим. Дякую.

