
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань економічного розвитку 

20 березня  2023 року 

Веде засідання голова Комітету НАТАЛУХА Д.А. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, вітаю ще раз, секретаріат пише, що є кворум. 

Можемо швидко починати. Перед тим хотів привітати Степана Івановича 

Кубіва з минулим вчора днем народження. Степан Іванович, щиро-щиро 

дякуємо вам за можливість працювати разом! Велике задоволення, велика 

честь користуватися вашим досвідом, вашими знаннями, вашою 

експертизою. Дай Бог вам здоров'я і нехай минулий рік буде найгірший у 

вашому житті. І цього року все би ставало краще, краще і краще. 

 

КУБІВ С.І. Дякую, колеги, всім за привітання вчора. Дякую! 

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Вітаємо, Степан Іванович. Приєднуємося, Степан 

Іванович. 

 

КУБІВ С.І. Дякую щиро! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дякую. У нас на порядку денному одне 

питання – це відставка Рябікіна Павла Борисовича з посади Міністра з питань 

стратегічних галузей промисловості України. Ви бачили, надійшла заява від 

безпосередньо самого пана Рябікіна за власним бажанням. Тому пропозиція 

схвалити порядок денний, якщо немає зауважень і заперечень. І далі перейти 

вже безпосередньо до питань. Можемо переходити до затвердження порядку 

денного? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Так, будь ласка. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ставлю на  голосування пропозицію затвердити порядок денний в 

запропонованій редакції: пункт перший – це відставка Рябікіна Павла 

Борисовича з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості 

України і "Різне". 

Прошу голосувати. 

Буймістер. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.  

Кубів.  

 

КУБІВ С.І. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський. 

Марчук. 



 

МАРЧУК І.П. За. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан. 

   

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Приходько. 

  

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

Тарута. 

Шевченко. 

Янченко. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 

Всі – за. Рішення прийнято. Затвердили порядок денний. По відставці 

Павла Борисовича з посади є необхідність обговорювати чи можемо 

затвердити рішення відповідно до його заяви?  

 

КУБІВ С.І. Пан голова, а інформація щодо нового міністра чи 

об'єднання, чи роз'єднання, затвердження? Що це буде, хто це буде? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Степан Іванович, є інформація, але вона виключно 

неформального характеру, офіційно не заходили ніякі подання від уряду на 



нас і на парламент, і на комітет. Тому наразі, фактологічно підтверджена 

тільки відставка Рябікіна. 

 

КУБІВ С.І. Зрозумів. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. А ще знаєте, колеги, що хотілося б дізнатися, які 

підстави? Формально зрозуміло – відставка за власним бажанням, напевно, 

чи ще щось. Але які насправді підстави звільнення міністра? Для того, щоб 

ми з вами були не статистами, а активними учасниками кадрової політики.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Галино, враховуючи, що ми під протокол і під 

стенограму, я скажу, що керуємося тим, що є в публічному просторі. 

Керуючись цим. Є розмови про те, що пан міністр узгодив власне бажання 

продовження кар'єри на дипломатичному фронті. Безпосередньо в одній із 

критичних таких східних країн, торгівельний баланс з якою у нас один з 

найбільш істотних. Але це, знов-таки, це інформація… 

   

ЯНЧЕНКО Г.І. Найбільш негативних. Торгівельний баланс з якою у 

нас один з найбільш негативних. Тобто ми імпортуємо значно більше, ніж 

експортуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. В тому числі. 

Але, знов-таки, враховуючи, що це під стенограму, то я можу лише 

сказати, що це інформація з публічних джерел і тому ось у мене така 

інформація. Я думаю, що ви всі знаєте її чудово так само. 

 

МАРЧУК І.П.  Дмитро Андрійович, у мене ще є пропозиція. 



Я вас попрошу запросити нового очільника міністерства. Звісно, коли 

він буде призначений, на таку більш детальну розмову з нашим комітетом, 

щоб ми чітко розуміли його бачення розвитку міністерства, пріоритетів 

міністерства, ну і мали ясність щодо того, яким чином він буде досягати ці 

пріоритети і розвивати міністерство. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Ігорю, дякую.  

Обов'язково зробимо, враховуючи, що наш комітет був один з тих, хто 

навіть після перших чуток про потенційну відставку Рябікіна відстоював 

факти необхідності збереження самого міністерства. Звісно, що нам варто 

було би узгодити бачення членів нашого комітету щодо подальшої діяльності 

цього міністерства з новим очільником. Тому обов'язково як тільки буде 

подання і буде призначення, зустрінемося на засіданні комітету і заслухаємо 

якійсь план на 100 днів, принаймні, або взагалі стратегічне бачення людини. 

 

 МАРЧУК І.П.  Дякую дуже. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, можемо переходити до голосування? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Так, давайте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Тоді, щодо відставки Рябікіна Павла Борисовича з посади Міністра з 

питань стратегічних галузей промисловості України, то тут керуючись 

положенням пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України та 

частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" 

пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України 

прийняти відставку Міністра з питань стратегічних галузей промисловості 

України Рябікіна Павла Борисовича. 



Прошу голосувати. 

Буймістер. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. За. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Колеги, я перепрошую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, Людмила Анатоліївна, ви є. Вітаю. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Доброго ранку. 

Не було зв'язку, не могла приєднатися. А можна одне запитання перед 

голосуванням, бо може я пропустила? А є якісь обґрунтування причин чому 

міністр іде з посади? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Людмила Анатоліївна, проговорили це, враховуючи, 

що під стенограму, то керуємося інформацією, наявною в публічних 

джерелах. Офіційно зайшла тільки заява про відставку. Інформація з 

публічних джерел, я думаю, що ви теж ознайомлені щодо подальшої 

дипломатичної служби, потенційної, діючого ще міністра на іншій посаді. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Я зрозуміла. 

А ми взагалі запрошували пана міністра на засідання комітету, 

направляли запрошення? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На це конкретно, Вікторія Павлівна, я не думаю, що 

ми запрошували чи запрошували? 

 

ШЕСТОПАЛОВА В.П. Ми запрошували, ми направляли інформацію. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Тобто пан міністр не вважав за потрібне з'явитися на 

комітет? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, чесно, як би у нас за весь час роботи з паном 

міністром, на жаль, ми не були ощасливлені його присутністю в комітеті 

більше ніж один раз. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Я просто думаю, що це свідчить, в тому числі, і про 

якісь комунікативні навички. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безумовно.  

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Питання постає про адекватність рішення 

подальшого його … те, що є в публічних джерелах, принаймні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Подальше рішення – це вже справа відповідних 

міністерств. Тут заява надійшла, я думаю, що насправді… 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Я думаю, пане голово, що буде правильно, мені 

здається, якщо, ми це рішення приймемо звісно, але, щоб ми якусь думку 

комітету на цю тему теж висловили вищому керівництву. Тому що ми 

можемо оцінити його роботу під час того, коли він був міністром, бо це 

профільний для нас напрямок і профільне міністерство. І можемо висловити 

свою думку щодо його подальшого призначення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Людмила, згоден. 

 



БУЙМІСТЕР Л.А. Вибачте, але це ключові напрямки на сьогодні, 

настільки ключові, що тут я думаю на кожному з нас відповідальність 

сьогодні лежить як воно далі буде повертатися, в тому числі і хід війни. Тому 

що, ви ж розумієте, наскільки це важливий  напрямок. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безумовно. Згоден з вами. 

Давайте повернемося, з вашого дозволу до голосування по відставці. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. То ми можемо зробити якусь заяву за результатами 

комітету на цю тему? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що ми навіть в залі під час розгляду це 

зробимо. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А. Добре. Дякую. 

Ну, тоді я – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

БУЙМІСТЕР Л.А.  Дякую, маю відключатися, бо я тут… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую-дякую. 

Кисилевський. 

 

КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Я – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кицак. 

 

КИЦАК Б.В. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович.  

Кубів.  

 

КУБІВ С.І. Утримався.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лічман. 

 

ЛІЧМАН Г.В. За. 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Магомедов. 

 

МАГОМЕДОВ М.С. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маріковський. 

Марчук. 

 

МАРЧУК І.П. За. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан. 

   

МОВЧАН О.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталуха – за. 

Приходько. 

  

ПРИХОДЬКО Б.В. За. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин. 

 

РУЩИШИН Я.І. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарута. 

Шевченко. 

Янченко Галина Ігорівна. 

 

ЯНЧЕНКО Г.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, у нас один утримався, всі решта – за. 

Дякую, колеги. Рішення прийнято. 

 

По "Різному", якщо є необхідність у когось щось озвучити, будь ласка. 

Якщо ні, то я думаю, що скоро побачимося. 

Добре. Всім дуже дякую, колеги. І до скорої зустрічі!   

 

 

 

 

 

 

 


