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СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України
2 червня 2015 року

Веде засідання Перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

ПИНЗЕНИК П.В. Доброго дня. Починаємо засідання Комітету. Шановні представники засобів масової інформація, ми розпочинаємо засідання. 
Колеги,  інформую вас про ситуацію, яка склалася і чим викликана ініціатива скликання засідання Комітету сьогодні о 14 годині 15 хвилин. Сьогодні відбулася нарада у Голови Верховної Ради України, на якій Голова Верховної Ради відповідно до своїх регламентних повноважень надав доручення Комітету з питань Регламенту зібратись, скликати засідання сьогодні, в період між двома пленарними засіданнями: ранковим і вечірнім, між 14 і 16 годинами. 
Наскільки я зрозумів, оскільки письмового доручення нема, пропозицію Голови Верховної Ради… Голова Верховної Ради пропонує скликати засідання Комітету з питань Регламенту з питанням порядку денного про перегляд рішень Комітету з питань Регламенту, прийнятих 29 числа з питань щодо подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Клюєва та народного депутата України Мельничука. Це два подання. 
Я нагадаю колегам шановним, що ми одноголосно на засіданні 29 числа прийняли чотири рішення. Ми прийняли рішення про недостатню обґрунтованість подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Клюєва. До рішення додавались окремі думки народних депутатів, членів Комітету, членів партії "Народний фронт" Войцеховської  та Єфремової, які полягали в тому, що Комітет повинен рекомендувати Голові Верховної Ради  направити це подання до зали для розгляду.
Друге, щодо подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Мельничука, Комітет 29 травня прийняв три рішення. Перше - в частині надання згоди притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Мельничука, - визнати таке подання Генеральної прокуратури достатньо обґрунтованим в частині і направити до Голови Верховної Ради. В частині надання згоди на тимчасове затримання визнати подання не обґрунтованим. В частині надання згоди на арешт визнати подання не обґрунтованим. 
Колеги, у нас є вимога Голови Верховної Ради щодо повторного  розгляду питань, розглянутих на засіданні Комітету 28-29 числа. Я нагадаю шановним колегам норму статті 44 Закону України про комітети. Частина п'ята говорить, що прийняті Комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість із затвердженого Верховною Радою України складу членів Комітету. Перегляд актів Комітету у випадках, коли рішення з відповідного питання уже прийнято Верховною Радою України, не допускається.  
Колеги, я пропоную обмінятися думками. Але, якщо дозволите, на відміну від звичайної практики, коли я виступаю останнім, я би хотів взяти слово першим.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ми не заперечуємо.

ПИНЗЕНИК П.В. Вікторе Васильовичу, ви не заперечуєте?

БОНДАР В.В. Ні.

ПИНЗЕНИК П.В. Традиційно ви у нас зазвичай виступаєте.
Колеги, на моє глибоке переконання, рішення Комітету, яке було прийнято одноголосно, було абсолютно обґрунтованим, тим не менше, регламенті вимоги Голови Верховної Ради  потрібно виконувати. Це з одного боку.
З іншого боку, мені особисто як голові Комітету видається доволі дивною позиція Голови Верховної Ради України, який вважає, що у нього є недостатньо  повноважень чи підстав для внесення питань про подання Генеральної прокуратури на розгляд до зали Верховної Ради. На моє особисте переконання, у Голови Верховної Ради відповідно до частини 4-ої статті 220 Регламенту є абсолютно зрозумілий вибір. У нього вибір стоїть наступним чином. Перше, або повернути подання до Генеральної прокуратури України без розгляду, або внести його до зали пленарних засідань для розгляду по суті. Цей вибір, власне, наш Комітет Голові Верховної Ради і забезпечив.
Що стосується перегляду нашого рішення, то якщо є на це воля більшості Комітету, а більшість Комітету в даному випадку – це більшість від його списочного складу, тобто 6 осіб, можливо, можна скасувати рішення Комітету.
Другий варіант, який я би пропонував до обговорення і який, можливо, об'єднав би членів Комітету. Цей варіант полягав би в тому, щоб погодитись з думкою про те, що у Голови Верховної Ради є достатньо підстав для прийняття рішення про внесення питання на розгляду Верховної Ради України, так само, як і для повернення до Генеральної прокуратури. Я, наприклад, в цьому переконаний і прошу у Комітету підтримки в цьому питанні.
Таким чином, я пропоную висловитися і після цього поставити на голосування питання: перше – про скасування рішення Комітету. Якщо воно набере необхідних 6 голосів, тоді потрібно буде формулювати якесь інше рішення. Якщо ж ми не підтримуємо скасування рішення нашого, яке було прийнято нами, тоді давайте думати, як далі рухатися за процедурою.
Я прошу висловлюватися. Хто хоче висловитися? Членів Комітету прошу висловитися. Вікторе Васильовичу, будь ласка.

БОНДАР В.В. Дякую, шановний Павло Васильовичу. Я думаю, що Комітет три дні засідав, розбирав ці питання. Ми вивчали ці питання суто з юридичної точки зору, прийняли юридично виважені рішення. І ці рішення дають можливість і право Голові Верховної Ради винести питання в зал і розглядати його при наявності бажання. Тому, для чого проводити повторне засідання? 
У Володимира Борисовича Гройсмана є всі повноваження, щоб питання опинилося в залі. Чого не вистачає? Згідно частини 4-ої статті 220-ої Комітет прийняв рішення. Питань ніяких не було, проголосували практично одноголосно. 
Тобто я на сьогоднішній день вважаю, що ще раз починати знову переглядати і розглядати питання знову 2-3 дні, чи там навіть сьогоднішній день – це просто затягування процесу. І це вже якась почалась гра, в тому числі політична гра: "хто більше собі яких балів назбирає на цій справі?" Давайте уже не переводити в політичну гру і в політичну площину. 
Ми розглядали по суті, як юридична частина, і дали висновок щодо юридичної частини, щодо виконання норм Регламенту – все. Крапка. Тому пропоную  підтримати ваше рішення, що Гройсману достатньо підстав. 

ПИНЗЕНИК П.В. Ще хто бажає висловитися з членів Комітету? Потім надаю слово народним депутатам, які присутні на засіданні. 
Ірино Олексіївно, будь ласка.

ЄФРЕМОВА І.О. У представників "Народного фронту" була своя думка окрема, ми її підтримуємо сьогодні, про те, що достатньо доказової бази для внесення в зал.
Хочу нагадати присутнім іще раз, що ми не судді, цим рішенням ми даємо право Генеральній прокуратурі  продовжувати слідство до суду. Все. Дякую.

ПИНЗЕНИК П.В. Світлано Михайлівно, будь ласка.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Шановні колеги і присутні на комітеті, я хочу вам нагадати, що, під час триденного розгляду цього питання в закритому режимі, у відкритому режимі, особисто я як голова підкомітету Регламентного комітету вносила пропозицію про внесення в зал цього питання на розгляд. І висловила це в "окремій думці" під час голосування як член фракції "Народний фронт".

ПИНЗЕНИК П.В. Шановні колеги. Олег Васильович.

КУПРІЄНКО О.В. Наскільки я зрозумів, Голова Верховної Ради дав доручення переглянути рішення, яке ми прийняли.

ПИНЗЕНИК П.В. Він не може дати таке доручення, він дав доручення провести засідання Комітету з порядком денним про перегляд рішення.

КУПРІЄНКО О.В. Про перегляд рішення. Для того, щоб не затягувати процес, тут нема жодних перепон для того, щоб це знову переглянути і прийняти відповідне рішення для того, щоб це питання було  вирішено відповідно Регламенту, відповідно до закону. Щоб ніхто ніяких питань до нас не задавав, і взагалі, щоб вся процедура була дотримана. 
Тому що порушення процедури – це підстава для скасування рішення, якщо ми щось не так зробимо. То не ми, принаймні, а сторони зайдуть в процес судових розборок: хто правий, хто неправий, чи була дотримана процедура? Процедуру маємо дотримати, щоб все було відповідно закону.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую. Колега, скажіть, в чому недотримання процесу, що нам треба виправити?

КУПРІЄНКО О.В. Якщо є розпорядження Голови Верховної Ради про перегляд рішення, давайте ми це розпорядження виконаємо. І відтак відповідальність за те, що ми зараз зібралися, і процедурно, на Голові Верховної Ради, а ми як Регламентний комітет згідно Регламенту маємо зробити те, що нам книжка пише.

ПИНЗЕНИК П.В. Ви пропонуєте поставити на голосування питання про перегляд  рішення? 

КУПРІЄНКО О.В. Так.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую. Хто ще? Кишкар Павло. 

КИШКАР П.М. Я підтримую Олега Васильовича, тому що, якщо і Голова Верховної Ради і наші юристи досліджували це питання, ми прийшли до висновку, що все-таки Комітет має таку суто формальну функцію щодо передачі і дозволу Генеральній прокуратурі продовжувати вести слідчі дії щодо тої чи іншої особи. Тому варто зважити на можливості перегляду того рішення.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую. Колеги, хто ще з членів Комітету?  Я тоді прошу до слова присутніх народних депутатів. Андрій Парубій просив слова.

ПАРУБІЙ А.В. Шановні колеги, я представляю тут керівництво Верховної Ради і можу говорити також і від Голови Верховної Ради. Дане питання має неймовірний резонанс суспільний. Більш того, воно має пряме відношення до таких моментів, як справедливість і як адекватне відношення депутатів до позиції виборців, до тих суспільних очікувань, які перед нами покладені. І у зв'язку з тим дане питання потребує особливої прозорості в його розгляді.
І коли ми отримуємо документ, що Регламентний комітет має недостатньо доказів для прийняття того чи іншого рішення, я особисто, не оцінюючи думку кожного члена Комітету, вважаю некоректним таку постановку питання. Тому що я переконаний, що функції Регламентного комітету не мають підзаміняти ні слідчого, ні суд, ні перетворювати Регламентний комітет на судове засідання. 
Регламентний комітет має зробити одну просту функцію, коли є подання від Генеральної прокуратури, дати формальне заключення можливості внесення даного питання в зал. Все інакше, вибачте, я бачу політику, а не юридично прямий шлях для вирішення даного питання.
І тому я глибоко переконаний, що є правильним доручення Голови Верховної Ради зараз переглянути попереднє рішення, де вказано, наголошую, про недостатність доказів. Я вважаю, що має бути скасоване попереднє рішення Комітету і повинно бути поставлено на голосування питання про передачу подання до зали. 
І позиція кожного члена Комітету суспільно буде дуже важливою. Тому що ми маємо певний розрив, коли приходять всі  члени коаліції і ставлять вимогу: "Чому це питання не в залі?", - і ми маємо Регламентний комітет, де більшість його учасників є членами партій коаліції.  
Наголошую ще раз, питання справедливості, питання дозволу слідству виносити на розгляд питання, якщо є до того чи іншого депутата певні застереження, це наш обов'язок, і ми не можемо робити перепони. Якщо ми сьогодні цього не зробимо, повірте, на цьому зупиняться всі вимоги стосовно відповідальності всіх злочинців щодо Майдану, про яких ми говорили на Майдані. Поставиться під сумнів взагалі все те, що ми робили на Майдані, що ми робили після Майдану. 
І тому, в даному питанні я хотів би, щоб не ховались за формальностями, в даному питанні я хотів би, щоб всі підійшли відповідально до даного рішення. І прошу голову Комітету, можливо, не проводячи аж надто великого обговорення, поставити на розгляд: а) скасування попереднього рішення; і просте формальне рішення – передати в Верховну Раду на розгляд дане питання. І вже сьогодні після четвертої години ми зможемо його голосувати в залі Верховної Ради України. 
Дякую вам. (Оплески).

ПИНЗЕНИК П.В. Олег Валерійович Ляшко, до слова, будь ласка.

ЛЯШКО О.В. Шановні колеги, я хочу звернуться до членів Регламентного комітету. Я думаю, що тут немає чого обговорювати, треба підтримати подання Генеральної прокуратури і внести до зали.
І мене взагалі дивує позиція, коли ви берете і прикриваєте Клюєва. Я маю на увазі, коли покривають Клюєва і розказують, що на нього немає підстав, щоб внести до зали. Хай прокуратура і суд розбирається: є підстава чи немає. Нічого ховатися за депутатською недоторканністю. Розграбували країну! Коли вони нас арештовували, вони не збирали регламентні комітети, вони прямо в залі Верховної Ради збиралися нас арештовувати. І тільки Господь Бог поміг. 
А ви три тижні, вся країна дивиться, як ви вирішуєте: є по Клюєву дані чи немає? То я думаю, що вийдіть на вулицю і спитайте будь-яку людину, і вона вам відповість. Тому я звертаюсь з великим проханням до членів Регламентного комітету: не дискредитуйте коаліцію, не дискредитуйте Президента, не дискредитуйте уряд і Прем'єр-міністра і  не дискредитуйте взагалі  правоохоронну систему. Бо кожна людина сьогодні буде говорити, що рука руку миє, один одного покривають,  у кого є мільйони – той завжди відкупиться. А простого роботягу нізащо в тюрму саджають. А як Клюєв – цабе, бачите, то місяцями розглядається на нього подання: є підстави чи нема? Хай суд вирішує: є підстави притягувати чи ні! 
У нас є формальне подання Генеральної прокуратури, яке відповідає вимогам Закону про Регламент. Наше завдання – внести до зали і проголосувати. 
Тому я звертаюся з великим проханням: не дискредитуйте, будь ласка, парламент рішеннями, які фактично покривають недобитки банди Януковича, які сьогодні ховаються за депутатськими мандатами, замість того, щоб по тюрмах сидіти за те, що вбивали наших побратимів на Майдані, за те, що війну розв'язали на Сході! Ми з вами сьогодні місяць вирішуємо: вони повинні відповідати чи не повинні?! Коли вони Межигір'я будували і чемодани кожен день грошей возили Януковичу! Із бюджету по сьогоднішній день вимивають!

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Олегу Валерійовичу, я би просила не узагальнювати всіх членів Регламентного комітету!

ЛЯШКО О.В. А я якраз не за членів Регламентного комітету.

ІЗ ЗАЛУ. Ви якраз за членів Регламентного комітету.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так. Тому я вас прошу, будь ласка.

ЛЯШКО О.В. Домовились.

(Загальна дискусія) 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Дозвольте? Я представляю "Блок Петра Порошенка". І, перше, звертаючись до шановних наших керівників фракцій, дуже вас прошу, ведіть себе дуже коректно і толерантно по відношенню до колег. Будь ласка, не виховуйте нікого і не пробуйте нав'язати те, чого немає насправді. Якщо у когось закралась хоча б думка про те, що тут комусь дуже симпатичні олігархи і все, що з їх діями пов'язано, то ви глибоко помиляєтесь. Це перше.
Друге. Оцю книгу, яка називається "Регламент", її написали і створили для того, щоб ми 9 чи 10 чоловік діяли так, як тут – і три дні пішло саме на це. І я ще раз кажу шановному Генеральному прокурору, що якби вас не підвели ваші підлеглі і не дали нам сирий матеріал,  тоді б не було трьох днів – ми б за пів години прийняли рішення. А так ми ще раз підтвердимо, що ми одноголосно голосували, що матеріалу, м'яко кажучи, не зовсім достатньо було.
Але я погоджуюсь, враховуючи суспільний і політичний резонанс цієї справи, я теж вважаю, що Сергій Петрович мав би погодитись, як Мельничук, з тим, щоб в залі публічно в присутності колег-депутатів він має провести дискусію, обговорити це питання і так далі. Тобто я теж думаю, що на розгляд залу, принаймні тут я не бачу ніякої. Компроміс має бути. 
Але я теж кажу, що ми дали Голові Верховної Ради, нашому поважному товаришу, все як би необхідне. Ну, вирішив він ще раз нам дати, добре, погоджуємося – ще раз вертаємося до цього. 
Але, я думаю і ще раз кажу, Олегу Валерійовичу, не робіть цього, що ви робите. Ніхто тут в Комітеті не ставав на позиції нікого покривати. До колег-журналістів звертаюсь, коли тут три дні йшла робота, це вже когось тут, я не знаю, чуть не перекупили, когось  уже там, Пинзеника кудись там затягнули. Да нікого тут не затягнули нікуди! Тому Комітет і був одноголосний. І сьогодні ми одноголосно приймемо рішення, я переконаний. Все. Вибачте, що може емоційно.

ПИНЗЕНИК П.В. Володимир Павлович Гузир – виконуючий обов'язки заступника Генерального прокурора, просить слова, будь ласка. 

ГУЗИР В.П. Дякую. Зараз прозвучали поради Генеральному прокурору, я би просив утриматися від порад Генеральному прокурору. Генеральний прокурор сам розбереться зі своїми підлеглими. І повірте мені, перед тим, як направлять ці два подання до Верховної Ради, Генеральний прокурор прискіпливо сам особисто… і ось представники – його підлеглі, вони так, як і я, протягом чотирьох днів намагалися переконати про достатність і законність подання Генерального прокурора.
Тепер, Андрій Володимирович гарне слово і як політик і як юрист вжив "юридична сторона питання". Якщо ви дозволите. Закон передбачає протягом 20 днів розгляд клопотання Генерального прокурора. Сьогодні саме 20-ий день. 
Тепер з приводу, я не хочу говорить від імені Голови Верховної Ради, але я скажу як юрист. Відкрийте статтю 218-ту, 4-ту частину. Зверніть увагу, в який правовий стан  поставили Голову парламенту? Там написано, що Голова Верховної Ради у разі законності чи незаконності приймає рішення. З великою повагою до тої роботи, яка була проведена в Комітеті, я розумію, що це, так би сказати, перша проба пера. Але звертає увагу і Генеральний прокурор, і я вас дуже просив би, дійсно, не треба нагадувати засідання Комітету з Регламенту, як  він правильно називається, і забезпечення роботи Верховної Ради в судовий процес. Саме так, у нас відбулися і "прения сторон", і збір доказів, вибачте мне, і останнє слово. Цього робить не можна, це  незаконно, не відповідає дійсності. 
Таким чином, завершуючи, я як юрист в першу чергу говорю, у Голови Верховної Ради оцих два рішення шановного Регламентного комітету, буду просто говорить, у нього немає правових підстав на сьогоднішній день розглядати це питання. Чому? Тому, що Комітет не висловися: законне чи незаконне рішення Генерального прокурора про направлення. Саме так і повинно звучать рішення Регламентного комітету.
Якщо Регламентний комітет визнав рішення Генерального прокурора незаконним – ваше право. Якщо він прийняв рішення законним, то тут уже включаються повноваження Голови Верховної Ради. Фіфті-фіфті. Але, на жаль, отаким альтернативним – середнього роду, я вже скажу саркастично, рішенням ви не дали правової можливості Генеральному прокурору приймати рішення. 
І останнє, мова  ідеться про притягнення осіб, які займають особливо відповідальне становище, до кримінальної відповідальності. Мова ведеться про допустимість доказів, тут переважна більшість юристів. І мова ведеться про законність рішення Верховної Ради! Вибачте. При такій постановці питання, як воно виглядає – я чув на слух, дійсно, так воно було – ви говорите "визнати достатнім, щоб направити стосовно Мельничука". Але необхідно було сказати "визнати законним", а далі можна не писати подання Верховної Ради. 
І, наприклад, ви прийняли рішення "визнати достатнім для притягнення до відповідальності".

АРЕШОНКОВ В.Ю. Покажіть рішення. 

ГУЗИР В.П. 218-та, 4-та частина, зверніть увагу, там саме так і написано.

АРЕШОНКОВ В.Ю. Та у нас починається "визнати законним". Всі рішення починаються з цього.

ГУЗИР В.П. Я такого рішення не чув. І "законним" немає. Ви сказали "достатнім", вибачайте мене. Таким чином, я вважаю, що на сьогоднішній день Закон просто про Регламент зобов'язує Комітет з питань Регламенту та забезпечення роботи Верховної Ради переглянути свої рішення.

ПИНЗЕНИК П.В. Хто ще бажає? Єгор Соболєв бажає висловитися.

СОБОЛЄВ Є.В. Колеги, прохання звернути увагу на наступні факти.  Перший факт: в нашій країні побудована система, коли один орган не діє посилаючись на те, що не діє інший орган. Я вас розумію. До Генеральної прокуратури до розслідування щодо всіх високопосадовців, зокрема Сергія Клюєва, є дуже багато запитань. Не тільки у вас. У нас є дуже багато запитань.
Але, коли ми як Верховна Рада кажемо: "Ми нічого не будемо роботи, тому що Генеральна прокуратура погано зробила свою роботу", - то це і є кругова порука. Коли прокурор каже: "Суддя не такий". Суддя каже: "Не такий міліціонер". А міліціонер каже: "Не такий прокурор". 
Ми з вами уповноважені людьми зокрема для того, щоб встановити в мирний спосіб, без судів Лінча, правосуддя в Україні. Нам це з вами не вдається. Після року роботи Генеральна прокуратура  сподобилася принести аж одну людину до Верховної Ради. Тепер наше завдання виконати цю роботу. 
Я підтримую думку людей, які мають юридичну освіту, насправді в Регламенті є тільки дві можливості для Регламентного комітету. Перша можливість: рекомендувати відхилити подання Генеральної прокуратури.

ПАПІЄВ М.М. Нема такого!

ПИНЗЕНИК П.В. Це неправда. Такого нема.

(Загальна дискусія) 

СОБОЛЄВ Є.В. Друга можливість: підтримати. Є визнання або законності рішення Генерального прокурора,  або незаконності.

(Загальна дискусія) 

СОБОЛЄВ Є.В. Я до колег з "Опозиційного блоку" звертаюся окремо. По-перше, ви вийдіть це людям розкажіть прямо напряму. Ви ж постійно апелюєте до людей? Я ще раз кажу, вийдіть на вулиці, там про це поговоріть.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги! Можна я вас переб'ю? Поки що я веду це засідання, давайте, по-перше, не перебивати один одного. По-друге, не апелювати до вулиці. Ми зараз говоримо про зміст можливого порядку денного засідання Комітету, ми його ще навіть не затвердили. І надання слова народним депутатам – членам Комітету і іншим народним депутатам – здійснюється при обговоренні питання щодо можливого порядку денного засідання Комітету.
Народні депутати, які присутні, можливо, вони не знають, як у нас проводяться комітети. У нас не здійснюються обвинувачення ніякі – ніхто нікого не звинувачує,  вулицею не лякає, обговорюються питання по суті. Якщо обговорюється порядок денний, то обговорюється порядок денний. А потім ми будемо обговорювати це питання по суті.
Дякую, Єгор. Прошу продовжувати. 

ПАПІЄВ М.М.  Можна?

ПИНЗЕНИК П.В. Не можна. Репліки будемо після того, як закінчить депутат. Я прошу вас.

СОБОЛЄВ Є.В. Я хотів звернути останню увагу всіх колег по коаліції, ми з вами зобов'язалися перед виборцями зняти депутатську недоторканність: і щодо Клюєва, і щодо Соболєва, і щодо Папієва, і щодо всіх інших. Давайте робити послідовні кроки в цьому напрямку всією коаліцією. І справді – не ганьбити, а випробовувати і виправдовувати почуття людей.

ПИНЗЕНИК П.В. Михайло Миколайович Папієв, вам слово.

ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні колеги, я звертаюся до Єгора Соболєва. Справа в тому, дивіться, Комітет приймав рішення, яке знаходиться в правовій площині, в площині Закону України про Регламент. Навіть якщо би ми дуже хотіли, не дає Регламент нам право рекомендувати Верховні Раді або робити так, або робити по іншому. Комітету передбачено Регламентом, що Комітет затверджує висновок, а рішення приймає Голова Верховної Ради України. 
Крім того, я хочу нагадати всім, що по обох поданнях Комітет прийняв рішення визнати подання якими? Законними. Навіщо ви вводили в оману людей, якщо ми прийняли рішення? І в висновку прочитайте.

(Загальна дискусія) 

ПАПІЄВ М.М. Визнати подання законними.

ІЗ ЗАЛУ. Де воно, прочитайте, будь ласка?

ПАПІЄВ М.М. Ми рекомендувати, навіть якщо хтось дуже сильно захотів би, не маємо права. Не дає нам. Ми затвердили висновок. Крім того, на всіх засіданнях Комітету, які проводилися відкрито, присутні були засоби масової інформації, ми кожне питання обговорювали. 
Більше того, наголошу вам, ми є не першими в цьому питанні. Взагалі-то історія Верховної Ради України має досвід розгляду 20 вже подань стосовно народних депутатів України, по п'яти з яких Верховна Рада України прийняла позитивне рішення. Тобто те, що ви кажете зараз, що оцей дуже поганий Регламент. Чомусь для попередньої Ради, для попереднього режиму цей Регламент був абсолютно прийнятний і саме по ньому, в такому самому режимі, проводились засідання Комітету Верховної Ради з питань Регламенту.

ЛЯШКО О.В. 16 січня теж по цьому Регламенту голосували?! Михайло, не кажи, не бреши!

ПАПІЄВ М.М. Ми говоримо зараз…

ПИНЗЕНИК П.В. Олегу Васильовичу, я вас прошу, ви зараз знаходитесь на засіданні Регламентного комітету. Тут у нас свої порядки. Не перебивайте. 

ПАПІЄВ М.М. 16 січня я не знаю, як воно там проводилося.
Ми зараз говоримо про Регламент стосовно прийняття  рішення зняття недоторканності. Це не перше рішення. Тобто зараз іде мова про те, що діємо і вчиняємо дії за Регламентом. 
Якщо іде мова про те, що Верховна Рада і Комітет Верховної Ради з питань Регламенту мають прийняти правове рішення, ми так і налаштовані були, і в відкритому режимі його прийняли. Якщо зараз іде мова прийняти політичне рішення, будь ласка, приймайте.

ПИНЗЕНИК П.В. Юрій Тимошенко просив слова.

ТИМОШЕНКО Ю.В. Друзі, одну секунду, в цій справі є ще моральний аспект. Твердження про те, що на Клюєва недостатня база – це, пробачте, перший крок до тієї зради, коли наступник кроком хтось скаже, що і на Януковича теж немає доказової бази. 
Будьте людьми і вчиніть так, щоб вам було не соромно потім на вулиці людям в очі подивитися. І нам, попри вас, так само. Дякую. 

ПИНЗЕНИК П.В. Наступний Віктор Васильович Бондар.

БОНДАР В.В. Я все ж таки ще раз хочу повернутися до того, що зараз Комітет перетворився в політичну арену: у нас іде політичний цирк, політичний тиск і так далі. На кожного члена Комітету за спиною поставили лідерів фракцій – давайте під тиском приймайте політичні рішення.
Ми, Комітет, згідно статті 220-ої виносимо одне рішення: достатність, законність, обґрунтованість подання – ми даємо висновок. Законність одержання доказів, зазначених в поданні, і так далі. І далі ми написали,  Комітет рекомендував Голові Верховній Раді, віддав своє рішення. Ми чітко виконали те, що написано в цьому Регламенті.
Якщо ми переходимо в політичну площину, тоді не треба було розглядали взагалі подання по суті ніяк: ніякої юридичної частини, ніякі докази, ніяку законність, обґрунтованість. А давайте тоді просто штампувати рішення! Тоді не треба Комітет. Хай зразу Голова Верховної Ради виносить в зал, голосуємо. Бо Рада коаліції зібралась – давайте переглядали рішення Комітету. Два дні назад він думав отак, сьогодні він має думати вже по‑іншому, бо Рада коаліції так вирішила.
Да нема питань. Тоді виносьте в зал. У Гройсмана достатньо повноважень, щоб винести в зал. Але ж зараз робиться просто політичний тиск і тиснеться на кожного члена Комітету: перегляньте рішення, прийняті два дні назад. Чому? Що переглядати? Що ми не  так зробили? Яка незаконність?
Все обговорили, все показали, все віддали. Юридично дали можливість Голові Верховної Ради – працюй далі. Чого не вистачає?! Просто, я не знаю, тут зараз відбувається вже підміна понять юридичних на політичні. А завтра що буде?

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую. 
Ляшко далі.

ЛЯШКО О.В. Дякую. 
Шановний пане Бондарю, так от, беремо ваше рішення, яке ви прийняли, і беремо Регламент Верховної Ради. Стаття 218, частина третя говорить про що? Про те, що подання має бути вмотивованим і достатнім. Читаємо ваше рішення по Клюєву: "подання є недостатньо обґрунтовано".

ПАПІЄВ М.М.  На арешт по Клюєву навіть не давали.

ЛЯШКО О.В. Секунду! Михайло, я тебе не  перебиваю. Пишете "подання не є достатньо обґрунтованим". Читаємо далі стаття 218, частина четверта: "подання, що не відповідають вимогам цієї статті, Голова Верховної Ради повертає". Тобто відповідно до того рішення, яке ви прийняли, Голова Верховної Ради має повернути подання Генеральному прокурору. Тому не морочте голову, що ви прийняли. Ви прийняли рішення, яке має бути повернуто до Генеральної прокуратури. 
Саме тому ми наполягаємо, наполягаємо на тому! І це була позиція всіх фракцій коаліції – зібрати засідання Регламентного комітету, ще раз розглянути це питання. Оскілки ми вважаємо що це не справа Регламентного комітету підміняти собою функції суду і прокуратури. Відповідає формальним ознакам, має право Генпрокурор внести? Має. Нехай суд і прокуратура і розбираються. 
Наше завдання визначити: відповідає вимогам закону чи ні? Відповідає. Тому ми просимо, не тиснемо, а просимо наших шановних членів Комітету підтримати і визнати це подання законним і таким, що має бути підтримано. Дякую. 

ПИНЗЕНИК П.В. Віктор Васильович репліку. Потім Павло Миколайович, потім Світлана Михайлівна.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Я теж хотіла репліку сказати.

БОНДАР В.В. Світлано Михайлівно, тоді ви перша.

ПИНЗЕНИК П.В. Світлано Михайлівно.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Дуже дякую, шановні народні депутати. Я просто хочу сказати репліку по відношенню, що у кожного за спиною стоїть голова фракції і приймається політичне рішення. 
Я ще раз хочу  всім нагадати, що у мене як у депутата фракції "Народний фронт" і у Ірини Олексіївни, також депутата від "Народного фронту", була окрема позиція при прийнятті рішення, яке було підтримано Комітетом. Де ми говорили про підтримання подання Генеральної прокуратури і про передачу на розгляд в зал. Ця окрема думка прикріплена до рішення Комітету і знаходиться на сайті Комітету. Дякую. 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, можна підвести риску в обговоренні? Дуже багато присутніх народних депутатів. Давайте члени Комітету визначаться, вибачте. Після виступу Павла Миколайовича ми будемо ще надавати слово народним депутатам, які присутні?

КИШКАР П.М. Я, власне, про це і хотів сказати, що ми мусимо переходити від обговорення, тому що зайдемо зараз далеко. Дійсно, є претензії до  слів представників Генеральної прокуратури. Багато того, що сказав Олег Валерійович, не є правда. Тому що Голова Верховної Ради першочергово перевіряє правильність подання і далі вже направляє на Комітет. Він це вже зробив – він визнав його достатнім і правильним по формі своїй, розумієте? 
Так що частина четверта статті 218-ої тут не застосовується, він мусить розглядати те рішення, яке було. Я тут буду як захисник тих колег, хто був тоді присутній на засіданні.
Я би просив зараз перейти до голосування і до визначення позицій кожного із членів Комітету, тому що ми вже заграємося, дорогі друзі.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги. Згоден. Є загальна згода членів Комітету, що потрібно переходити до обговорення вже по суті?

ІЗ ЗАЛУ. Так.

ПИНЗЕНИК П.В. Сергій Петрович просить слова.

КЛЮЄВ С.П. Разрешите мне дать слово? Спасибо большое. 
Уважаемые члени Комитета, уважаемые присутствующие, сегодня вы являетесь свидетелями вопиющего нарушения  основных конституционных принципов, в силу которых неукоснительное соблюдение закона является основой демократии. 
В течение более чем двух недель Комитет и, в том числе, средства массовой информации изучали мой вопрос. Я очень  рад, что состоялось публичное рассмотрение в первый день, очень рад, очень доволен, потому что таким образом я  смог донести до людей Украины свою позицию. 
Генпрокуратура показала абсолютную несостоятельность юридической базы, не смогла привести ни доказательства, не смогла привести аргументацию для того, чтобы основать своё "подання". Всё, что вы сейчас видите, это политическая расправа над политическими оппонентами. По-другому это представить нельзя.
29 мая Регламентным комитетом было вынесено решение на основании части четыре статьи 220,  в соответствии с которым,  в связи с отсутствием достаточных доказательств и обоснований, представление Генерального прокурора было возвращено Голове Верховной Рады. А он,  в свою очередь, должен был вернуть в Генеральную прокуратуру в связи с отсутствием доказательств. 

ІЗ ЗАЛУ. Сколько это стоило?

КЛЮЄВ С.П. Я повторю. Спасибо большое за вопрос. Я повторю, что я очень благодарен представителям СМИ, я очень благодарен членам Комитета за то, что Комитет прошёл в открытом режиме, и все могли убедиться, насколько была аргументирована позиция Генеральной прокуратуры и насколько была доказательная база. Это ответ на ваш вопрос. Нисколько!
Я считаю, что была проделана работа и объективно рассмотрели. И люди, которые находятся здесь в Комитете, а также люди, которые наблюдали за процессом, кто-то меня любит, кто-то меня не любит, но все единогласно согласились с тем фактом, что на основании тех доказательств, на основании тех фактов, на основании той версии, которую представляет Генпрокуратура, нельзя выносить в зал и нельзя принимать решение об одобрении Комитетом данного "подання".
Я обращаю внимание, что решение было единогласным.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую, Сергію Петровичу. 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Я звертаю  увагу на те, що ви зрадник, і ми колись ще до вас особисто доберемося,  і ще вашу діяльність провіримо.

(Загальна дискусія) 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, підводимо обговорення?
Колеги, народні депутати, присутні на засіданні, ще вимагають слова. Давайте приймемо процедурні рішення якісь.

КЛЮЄВ С.П. Я прошу прощения, буквально еще последнюю фразу, если можно?
Вы сегодняшним действием наблюдаете политическое давление. Поверьте мне, любой может находиться на моем месте. Если я виновен – пожалуйста, у вас были возможности разобраться с фактами, с доказательствами. Если вы единогласно пришли к мнению, что нету "доказів", пожалуйста, пусть будет на вашей совести: судить невиновного человека. (Сміх).
Чего вы смеетесь? Подождите, у нас есть презумпция невиновности.

ТИМОШЕНКО Ю.В. Може,  Янукович теж не виновен? 

КЛЮЄВ С.П. Подождите, если суд докажет, что не виновен, значит не виновен. У нас есть презумпция невиновности. И поверьте, любой из вас 450 депутатов может оказаться на моем месте. Спасибо.

(Загальна дискусія) 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, в кожному монастирі свій статут. Тут так не роблять! Тут такого не було! Тут не перебивають, тут не викрикують. Тут всім надають слово, кожен має можливість висловитися. Тут так було завжди.
Тому так, як тут було завжди, вноситься пропозиція членам Комітету. Павло Миколайович, якщо ви можете підтримати.

КИШКАР П.М. Так, я хочу останню репліку. Звичайно,  не сподівайтесь на любов, бо це якесь неправильне бажання чоловіка. Я нагадую всім, що приблизно за 100 днів ми всі як народні депутати будемо позбавлені депутатської недоторканності. 
Я маю надію, що кожен свідомий того, що і перед Богом, і перед Батьківщиною доведеться відповідати за всі свої вчинки, за все те, що ми наробили. Тому суспільне очікування те, що казав пан Парубій, дійсно і вимога, щоб ми зняли цю депутатську недоторканність. Логічно було би, щоб ця депутатська недоторканність за наявності підстав у Генпрокуратури притягувати людей до відповідальності була знята і на цьому етапі. Нічого не зміниться від цих 100 днів. Дякую. 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, дякую. Сергій Петрович Мельничук, вам не можу не дати слова. Прошу.

МЕЛЬНИЧУК С.П. Вітаю всіх присутніх. Дивлячись на обговорення цих питань, які зараз підняті, це думається все-таки політичне замовлення. Одне. Інше. Да, я теж за те, щоб через 100 днів, а може навіть скоріше, щоб зняли депутатську недоторканність. 
Але якщо прокуратура і міліція буде продовжувати так працювати, то це 37-ий рік. Фактично всі добровольці будуть і "инакомыслящие"  будуть сидіти за гратами. Так, як моя дочка батальйону зараз сидить із сепаратистами в одній камері. Так само, як звинувачення, які надала прокуратура, надумані, вони вже вперед, ще немає рішення судів, вони вже роблять висновки "банда", вони вже роблять висновки "звинувачені". І це самий вищий орган! Я думаю, це неприпустимо для такої організації!
Дякую, Комітет, в принципі, прийняв таке рішення, як минулого разу. Надіюсь, що було би таким же самим. Я не проти, щоб з мене було знято депутатську недоторканність. Я готовий прийти на слідство і давати покази. Дякую. 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, може ми припинимо обговорення? Дякую. На цьому етапі. Да. Якраз я хотів перейти до процедур.

КИШКАР П.М. Я хотів би перепитати у членів Комітету, яким чином далі іде голосування? Тому що для мене поки що є таке загальне обговорення усіх питань. Наскільки я знаю, їх було чотири.

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте їх зараз сформулюємо.

(Загальна дискусія) 

ПИНЗЕНИК П.В. Я не прихильник максимальної формалізації рішень, в тому числі і доручень Голови Верховної Ради. В даному випадку доручення Голови Верховної Ради не є формалізованим на папері. Не менше з тим, як виконуючий обов'язки Голови Регламентного комітету, який був присутній на цій нараді, дозволю собі спробувати сформулювати думку Голови Верховної Ради. 
Думка Голови Верховної Ради полягає, вочевидь, в необхідності перегляду рішення Регламентного комітету, вірніше чотирьох рішень Регламентного комітету від 29 травня 2015 року.  Одне рішення стосувалося подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Клюєва. І три рішення, як ви добре пам'ятаєте, стосувалося подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата Мельничука.
Для того, щоб переглянути рішення, по-перше, потрібно в такому формулюванні сформувати порядок денний засідання Комітету. Потім, на моє розуміння, поправте мене, якщо я не правий, скасувати рішення відповідно до частини п'ятої статті 44-ої Закону України про комітети Верховної Ради. Після цього запропонувати або якесь нове рішення або запропонувати, що далі з  цим рішенням робити, тому що рішення ми скасовуємо. Перше.
Друге, колеги, я абсолютно допускаю своє головування на засіданні Комітету при розгляді питання про скасування рішень від 29 травня. Це рішення було постановлено за мого головування, підтримано, як я нагадую, одноголосно. Однак причиною вимог щодо перегляду цього рішення є звинувачення на адресу членів Регламентного комітету, в тому числі на адресу мою як людини, яка організовувала його роботу: це я пропонував рішення, це я розробляв їх проекти, це я давав доручення секретаріату,  це я організовував всю цю роботу.
Я сподіваюся, що Комітет прийме в законний спосіб рішення про скасування рішення Комітету від 29 травня, а потім належним чином організує мою роботу. Як рядовий член Комітету я готовий до неї приєднатися. Але я прошу членів Комітету обрати головуючого для цього засідання, сформулювати пропозиції, внести їх на розгляд і проголосувати більшістю, так, як того і вимагає Регламент, так, як те вимагають регламентні процедури.
У мене ж в даному випадку вбачається конфлікт інтересів. Відповідно, якщо ви даєте мені доручення відповідне, я готовий поставити на голосування, по-перше, порядок денний з одного питання, по-друге, рішення з цього одного питання. І подальшу долю подання  Генерального прокурора я віддаю в руки Комітету. І як рядовий член цього Комітету готовий брати участь в його роботі.
Отже, колеги, хто за затвердження порядку денного з одним  питанням "про перегляд рішень Комітету від 29 травня 2015 року"? Прошу голосувати. Шестеро, рішення прийнято. Хто "проти"? "Утримався"? Шестеро взяли участь в голосуванні,  рішення прийнято.
Таким чином сформовано порядок денний  засідання Комітету. 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Крім одного, Павло Васильовичу, я проти того, щоб Ви перекладали на когось ведення цього засідання. Я рахую, що Ви достатньо професійна людина. Я підтверджую, що Ви не одноосібно розробляли – це все повна дурня. Дев'ять "за" – це не одноосібно.
Тому я Вас дуже прошу, ведіть, будь ласка, зараз це засідання. І прошу колег теж підтримати це.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Підтримуємо.

ІЗ ЗАЛУ. Підтримуємо.

ПИНЗЕНИК П.В. Вікторе Васильовичу, будь ласка.

БОНДАР В.В. Павло Васильовичу, одне тільки цікаво, а це тільки Регламентного комітету буде стосуватися, що ми переглядаємо своє рішення на підставі усного доручення Голови Верховної Ради? Завтра не сподобаються рішення інших комітетів – теж будуть переглядатися всі на підставі усних доручень Голови Верховної Ради, чи ні? Це так, просто риторично. Я не проти… 

ПИНЗЕНИК П.В. Вікторе Васильовичу, чисто формально ми переглядаємо рішення на підставі рішення Комітету. А засідання Комітету скликаємо на підставі доручення Голови Верховної Ради. Інших коментарів наразі я тут надавати не можу.

ІЗ ЗАЛУ. Оно ж в стенограмме – "доручення Голови Верховної Ради".

ПИНЗЕНИК П.В. Абсолютно.
Колеги, ми сформували порядок денний засідання Комітету. Хто пропонує висловитися з питання по суті рішення про скасування рішень чотирьох від 29 числа, прошу висловлюватися.
Колеги, "за, проти, утримався"? Я, звичайно, буду продовжувати вести засідання, але все-таки хочу, щоб ви висловилися. Вікторе Васильовичу, будь ласка.

БОНДАР В.В. Три дні вся країна в режимі он-лайн  спостерігала за засіданням Комітету. Ми давали всі обґрунтування щодо свого рішення. Ми по кожній кандидатурі по кожному поданню висловили чіткі юридичні аргументації, що відбувалося і як розгляд відбувався, що в матеріалах справи, хто що робив, хто які дії зробив.  І чи є законність, достатність, обґрунтованість цього подання. Всі рішення публічно прийняті. Зараз можемо почати ще раз повторитися. 
Але, якщо ми просто хочемо переглянути рішення без обговорення по суті, можемо проголосувати. Тоді не треба взагалі збирати було. Треба було просто піти по залу і зібрати підписи шість чоловік, і все, і на тому поставити крапку.
А інша позиція, так взагалі. А для чого збирати другий раз? У Голови Верховної Ради достатньо повноважень: він має право повернути, а має право внести в зал – 220 стаття. Йому достатньо всього. 
Це просто бажання ще раз перекласти "головну біль" з себе на Комітет, давайте Комітет ще раз прокрутить, а потім я скажу, що я під тиском Комітету вже виконував це рішення. А тут, як би, треба виконувати, йти,  в зал внести, або не гратися в політичну доцільність. Іншого нема в цьому контексті.
Можемо ще раз почати два дні, день розбирати по суті. Але це нічого не міняє. Дякую. 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, я нагадаю, що ми зараз обговорюємо про скасування рішень. Для того, щоб прийняти рішення з цього питання, достатньо просто підняти руку шістьом народним депутатам. А надалі ми будемо обговорювати питання про рішення по суті. 
Тому прошу, обговорюється. Прошу висловлюватися по двом цим питанням. Перше – про скасування. По-друге, що далі робить? Прошу до слова, хто бажає?

ІЗ ЗАЛУ. Голосувати!

ПИНЗЕНИК П.В. Шановні присутні на засіданні, я прошу не втручатися в роботу Комітету. Павло Миколайовичу, будь ласка. 

КИШКАР П.М. Павло Васильовичу, ви знаєте, що я… Подвійні такі відчуття насправді, тому що, якщо читати рішення Комітету, чітко написано "законність та внесення подання полягає" і так далі за текстом. 
По-друге, суспільна необхідність, чи як там сказали "суспільне очікування". Суспільне очікування дійсно полягає в перегляді цих рішень, тому я думаю, що варто перейти до голосування. Скасувати те рішення та прийняти нові рішення.

ПИНЗЕНИК П.В. Михайло Миколайовичу, будь ласка.

ПАПІЄВ М.М. Шановні колеги, я просто просив би, щоб ми зараз забрали емоції. От дивіться, зараз воно схоже, свого часу, пригадуєте, коли там питали: "Ви Солженицина читали?". Каже: "Ні. Але я його засуджую".

ІЗ ЗАЛУ. Пастернака!

ПАПІЄВ М.М. Шановні колеги, давайте же прочитаємо рішення, яке прийняв Комітет. В рішенні Комітету сказано одне "затвердити висновок".

(Загальна дискусія) 

ПАПІЄВ М.М. Шановні колеги, я ще раз просив би всіх прочитати норму закону, де у нас немає повноважень щось рекомендувати або Голові Верховної Ради,  або Верховній Раді України. 
І саме головне, в пункті першому кожного подання і в пункті першому кожного висновку і рішення ми писали "визнати подання законним". Чому сьогодні виникло це питання? І які інші можуть бути якісь додаткові матеріали стосовно перегляду рішення? Регламент Верховної Ради сьогодні дозволяє Голові Верховної Ради України винести питання до зали Верховної Ради, абсолютно дозволяє. І висновок той, який у нас є, на мій погляд, він абсолютно дає  підстави Голові Верховної Ради України винести обидва подання до зали.
Чому піднявся такий галас? Не знаю. 

ПИНЗЕНИК П.В. Добре, Михайло Миколайовичу. Враховуючи стислість нашого часу, прошу, якщо можливо, коротше висловлюватися. Хто ще з членів Комітету бажає висловитися? Дмитро Васильович Шлемко, будь ласка.

ШЛЕМКО Д.В. Вже не один раз звучала стаття 220-та, і на неї ссилаються всі. Безперечно, четверта позиція пункту 3 статті 220-ої чітко гласить, я зачитаю всім, хто тут присутній. "У разі відсутності достатніх доказів щодо обґрунтування подання Голова Верховної Ради України", а тепер я називаю чітко, як звучить, "має право повернути". Тобто він не може  повертати, а має право. Я читаю закон! Має право повернути. "Повернути", а не "повертати". Я ж читаю чітко. "Має право повернути". Він може повернути, а може не повернути – це його право. Тепер виходячи з цього, коли він нам повернув без доказовості, він має повернути з доказовістю, що є. 
Ми прийняли рішення, яке складається із трьох пунктів. Перший пункт чітко передбачає, що прокуратура внесла законно всі ті подання, відповідно які ми обговорили. Проблем жодних немає і ми чітко зафіксували у своєму рішенні-висновку. Є два наступних,  по яких треба зараз прийняти відповідно нам рішення на засіданні Комітету. Наступне, що подання є недостатньо обґрунтованим і не вистачає доказів. І що ми відповідно ті докази, які є сьогодні, теж можемо сприймати як достатні для того, щоб внести відповідно в зал. 
Тобто нам сьогодні на Регламентному комітеті перший пункт – немає підстав розглядати, тому що ми його прийняли таким, яким він є і він достатньо звучить. Другий - ставити на голосування: або ми відміняємо те, що раніше приймали, і тоді означає, що ми підтверджуємо 220 статтю, або ми підтверджуємо так, як він тут і є. От і все. Це дві хвилини для нашого сьогодні роботи.

ПИНЗЕНИК П.В. Хто ще з членів Комітету бажає виступити? 
Олег Васильович.

КУПРІЄНКО О.В. Шановні колеги, відповідно закону і судової практики орган державної влади чи місцевого самоврядування не може скасовувати своє рішення. Він може вносити зміни. Відповідно до нашого  рішення, якщо ми зараз створимо процесуальне порушення, яке може стати…

ЛЯШКО О.В. Читай відповідно до закону. 44-та, частина п'ята. 

КУПРІЄНКО О.В. На сьогоднішній день є рішення, читаю, переглянуті. Переглянуті, а не скасовані.

ЛЯШКО О.В. Так переглядай!

КУПРІЄНКО О.В. Я за те і кажу. Ми можемо переглянути, ми можемо доповнити це рішення. В даному випадку Комітет прийняв рішення про законність, зробив висновок про обґрунтованість і про докази. Підстав для того, щоб не вносити в Верховну Раду подання немає. Але це рішення має приймати  Голова Верховної Ради, а не Регламентний комітет.
В даному випадку законність є? Є. Обґрунтованість є? Висновок там "частково недостатність". Але це не про відсутність достатніх доказів. Таким чином, є всі підстави для того, щоб внести це подання до зали Верховної Ради. 
І в даному випадку ми можемо доповнити своє рішення тим, що відповідно статті 220, пункту четвертого у Голови Верховної Ради є всі повноваження для внесення подання до зали Верховної Ради. І це буде відповідати Регламенту.

ПИНЗЕНИК П.В. Ще пропозиції? Колеги, які ще будуть пропозиції? Якщо немає. Да, Вікторе Васильовичу. 

БОНДАР В.В. Я не знаю, як подобається іншим колегам, але подивіться, що відбувається. Взяли і зараз Купрієнко роблять крайнім, бо він член фракції. Я розумію.

ЛЯШКО О.В. Слухай, ти розбирайся із собою, Вікторе!  Не ліз туди, куди тебе не просять.

БОНДАР В.В. Стоїть над головою, йде звинувачення, що його купил з потрохами!

ЛЯШКО О.В. Я кажу, не лізь, куди тебе не просять! Ти розкажи людям, що ти регіонал колишній, який покриває своїх регіоналів! 
А я є керівник фракції. Хочу зробити офіційну заяву. Член фракції Радикальної партії Купрієнко не відображає зараз своїми заявами позиції фракції Радикальної партії. І мене дивує така позиція члена нашої фракції!  
Тому я вимагаю від Вас як від члена фракції Радикальної партії, поки що члена фракції, проголосувати рішення, якого від Вас очікує парламент і суспільство! Подання прокуратури законне і внести його до Верховної Ради. А не відпрацьовувати незрозуміло що! 
І тому це дуже чітко і відповідно до 218-ої формулюється "подання відповідає вимогам закону". Голосуй, будь ласка, Олегу Васильовичу!

КУПРІЄНКО О.В. Маю право на репліку.

ЛЯШКО О.В. Мені ви будете репліку говорити?

КУПРІЄНКО О.В. Ні,  Комітету.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, я бачу, що моя пропозиція про те, щоб скласти повноваження головуючого, стає все більш актуальною. Якщо ні, то давайте тоді не зривайте засідання, будь ласка.

ЛЯШКО О.В. Ти зриваєш засідання!

ПИНЗЕНИК П.В. Олег Валерійович, Олег Васильович і так далі.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Давайте обговорюємо і рішення.

ПИНЗЕНИК П.В. Ще присутні народні депутати бажали висловитися. Вони, правда, і так уже висловлювалися.

БУБЛИК Ю.В. Дозвольте врешті-решт? Шановні колеги, Юрій Бублик, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". 
Жодна із політичних сил, яка знаходиться в Верховній Раді України поточного восьмого скликання, не забула вписати в свою виборчу програму скасування депутатської недоторканності. Жодна! Чи то опозиція, чи то влада. Дотримуйтесь, будь ласка,  цієї формальної норми, що вимагає пан Голова Верховної Ради, внесіть так, як він просить. Хай вони ідуть до сесійної зали, і зал визначиться щодо зняття цієї недоторканності. 
Незалежно від прізвища там: Клюєв, Петренко, Бублик – от на кого не було б це подання. Врешті-решт треба позбутися цього ганебного явища. І якщо ти не винен, іди в суд і доведи свою правоту.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую, пане Юрію.  Після вашого виступу ситуація принципово помінялася. (Сміх).
Колеги, в обговоренні питання щодо скасування рішень Комітету від 29 числа просить слова ще Клюєв Сергій Петрович і Сергій Петрович Мельничук. Давайте надамо їм слова і будемо намагатися підводити риску, переходити до голосування.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Да, давайте будемо голосувати.

ПИНЗЕНИК П.В. Сергій Петрович Мельничук і тоді Сергій Петрович Клюєв. 

МЕЛЬНИЧУК С.П. У мене питання, що ми будемо робити з тими Генеральними прокурорами, які завідома дали неправдиву інформацію? Як ми будемо поступати з ними?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ви ж подали до суду.

МЕЛЬНИЧУК С.П. Ці суди, які не беруть до уваги ні одні докази. Наприклад, якщо людині пред'являють, що вона самовільно залишила місце несення служби бойових дій. А по тих же матеріалах слідства один, другий, тертій, п'ятий знають, що є телефони… є 200 свідків, що ця людина знаходилась і в іншому місці – і вони це не беруть до уваги. То які це суди? 
Це суди ті, що по дзвінку. Це суди "тройки" 37-го року. Як ми з цим будемо поступати? У мене все.

ПИНЗЕНИК П.В. Сергій Петрович Клюєв, будь ласка.

КЛЮЄВ С.П. Спасибо большое. Вы знаете, здесь все много говорят про лишение депутатской неприкосновенности, про законность вопроса, но как-то вопрос закона и вопрос неприкосновенности почему-то носят избирательный характер.
Я вам скажу, что если вопрос встанет в сентябре, и я буду еще в то время, дай бог, депутатом, я проголосую за снятие депутатской неприкосновенности. Я за соблюдение закона. 
Но, понимаете, у нас постоянно подменяются понятия. С одной стороны Генеральный прокурор требует закрытого заседания Комитета, ссылаясь на тайну следствия, на котором, кстати, не приводит ни одного дополнительного доказательства. С другой стороны Генеральная прокуратура в течение последнего времени выступает постоянно на пресс-конференциях, даёт пресс-релизы, где занимается чистым пиаром. 
К примеру, в 2003 году я у компании "Сосновы бор", это в Киевской области, купил землю, на которой в 2005-ом построил дом. Я еще не был ни депутатом Верховного Совета, никем. Значит, сейчас Генеральная прокуратура отбирает (не смотря на то, что вся земля отводилась по одинаковым принципам на Украине), Генеральная прокуратура отбирает именно те куски земли, которые под моим домом, и их признает недействительными, пытается признать. То есть явно виден принцип избирательности.
Дальше, мой уважаемый коллега депутат Ляшко заявил о якобы подкупе в 50 миллионов долларов. Вы поверьте мне, если бы у меня были такие деньги, я б нашел лучшее применение, как подкупать вашу партию. Поверье мне. И законное применение. Так вот, на основании заявления Генеральная прокуратура тут же открывает, регистрирует уголовное дело.
Я подаю на следующий день свое заявление по факту лжи. Генеральная прокуратура, уже прошло около двух недель, до сих пор ничего не зарегистрировала и никак не реагирует. Хотя в соответствии с законом у неё есть 24 часа. Запишите, пожалуйста. Запишите.
Понимаете? Почему-то у нас основная масса решений делается на основе какой-то политической целесообразности. Уважаемые коллеги, мы все с вами стремимся в Европу, все, и я в том числе. Но в результате, я вам скажу следующее, Если мы будем руководствоваться не законом, не доказательствами, а только лишь политической целесообразностью, то нечего тогда говорить о том, что мы стремимся, хотим соответствовать требованиям Европейского Союза, мы хотим частью стать мирового сообщества. Хотим? Сама основа, на чем живет весь мир, развитый мир – это демократия и это закон.

ЛЯШКО О.В. А коли ви пам'ятали про демократію і закон, ви 100 людей на Майдані вбили, пане Клюєв?!

КЛЮЄВ С.П. Я вас не перебивал. 

ЛЯШКО О.В. Коли ваш брат керував вбивствами на Майдані, тоді ви про Європу чому не пам'ятали?!

КЛЮЄВ С.П. Я вас не перебивал. Значит, первое... 

ЛЯШКО О.В. Про закон, про демократію. Коли ви Межигір'я на крадені гроші будували, чому ви тоді про Європу не пам'ятали?

КЛЮЄВ С.П. Спасибо больше. 

ЛЯШКО О.В. Коли ви говорите, що ви в Європу "стремитесь",  ви вже в Європі! В Австрії у вас фірми, там будинки! Ви дітей своїх там навчаєте, в Європі!
Послухайте, люди добрі, ми куди попали? Нам сидить людина, яка будувала режим Януковича, внаслідок якого у нас сьогодні війна на Донбасі! Внаслідок якого тисячі загиблих! І він нам розказує лекції про Європу!
Вони з бюджету украли сотні мільярдів доларів! Вони побудували Межигір'я, що шейхи заздрять тому Межигір'ю! І вони нам розказують про Європу!
У мене є пропозиція, Павло Васильовичу, будь ласка, виконуйте функції як голова Комітету. Переходьте до голосування, голосуйте. І йдемо до зали парламенту. А не слухати цих фарисеїв про Європу!
Ви, про Європу треба було згадувати тоді, коли ви вбивали людей на Майдані! Ніде, ні одна Європа не дає права заради влади убивати власних громадян!

КЛЮЄВ С.П. Извините пожалуйста, Олег, я забыл ваше отчество.

ЛЯШКО О.В. Валерійович. Можете не говорити.

(Загальна дискусія)  

КЛЮЄВ С.П. Олег Валериевич, да. Вы знаете, конечно, перекричать можно любого. Но мой брат ни к чему не имеет отношения. То, что вы говорите про преступления страшные, мы также осуждаем, как и вы.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Давайте регламент. Голосувати.

КЛЮЄВ С.П. Так что, пожалуйста, я прошу только лишь одного, хотите по закону – действуйте по закону, но не надо подтягивать политическую целесообразность и делать видимость законных решений. Спасибо. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Суд розбереться.

ПИНЗЕНИК П.В. Володимир Павлович Гузир – виконуючий обов'язки заступника Генерального прокурора, просив слова для репліки. Я дуже прошу підводити риску в цій частині обговорення.

ГУЗИР В.П. Дякую, Павло Васильовичу. Я ж не можу залишить без відповіді і питання Мельничука, і Сергій Петрович задає питання. Перше питання, що робить з прокурорами? Це вже, будемо говорить, воно виходить за межі прокурора. Будь ласка, ви прокурора затвердили, вам як парламентському контролю дано право, будемо говорить. Але я просив би в цій частині не спекулювати саме на тому, що прокурор і Генеральний прокурор взяв на себе, дійсно, долю відповідальності – вніс це подання. 
Перед вами сидять процесуальні керівники по одному провадженню і по другому, ці люди з себе не знімають відповідальності. Один протягом уже одного року працює по справі Клюєва. Відомо було, що ця справа виділена зі справи більшої, я не маю права говорить про це, називати прізвища. А мова велась про те, що політики ставили питання перед Генеральним прокурором про кваліфікацію дій, будемо говорить як воно є, тієї колишньої влади по статті 255-ій. А мова йдеться про організоване злочинне угрупування. 
Генеральний прокурор, слідство до цього дослухалось, доповідав Генеральний прокурор Шокін, коли він був на Верховній Раді, про те, що дійсно мова йдеться про кваліфікацію по 255 статті про організоване злочинне угрупування, мається на увазі на державному рівні. Це перша відповідь, яка стосується вказівок, перш за все, в частині парламентського контролю і свого бачення кваліфікації дій, як звучить популярно, злочинної влади. Воно знайшло своє відображення і слідство йде.
Інша сторона відповідальності, про яку я говорю, Генеральний прокурор ініціював надання дозволу на завершення досудового слідства з наслідками. Мова не ведеться про те, що Сергій Петрович наш шановний, чи другий Сергій Петрович, як герой війни, яка починалася на Сході за його участю, в гарному контексті я говорю. Що мені не так просто говорить за Мельничука, тому що двояке відчуття. Я висловився з цього приводу, що починають як герої, а закінчуються як люди, в діях яких є ознаки кримінально-карного правопорушення. 
Так от, Генеральний прокурор просить вас дозволу для логічного завершення досудового слідства. Генеральний прокурор не стверджує, що в діях Клюєва чи в діях Мельничука на сьогодні є беззаперечний склад злочину. Генеральний прокурор у своїх двох поданнях ставив питання про наявність ознак злочину.
І тому я вже скажу і політичний і юридичний аспект. Питання, які зараз розглядаються, вони являються процесуальною перепоною. На сьогоднішній день Генеральна прокуратура, я як виконуючий обов'язки Генерального прокурора зовсім не критикує рішення Комітету. Я просто прошу його привести у відповідність до норм з тим, щоб міжнародні експерти, які з моєї точки зору, незаконно були присутні на другому засіданні шановного Комітету, і в тому числі це не хто-небудь, це особа, яка була директором Федерального бюро розслідування США – це дуже висока службова особа. А тоді самі робіть висновки: він сюди приїхав, він тут працюв. Сидів Генеральний прокурор і сиділа особа, яка не має процесуального статусу. То я хотів би задати питання: а чи не почались вже на сьогоднішній день якісь суддівські тяжби з цього приводу? 
Генеральний прокурор просив внести зміни в закон. Але, якщо мова йдеться про це, одне слово, те, що говорив Олег Валерійович, Андрій Володимирович говорив, шановні мої колеги, народні депутати. Я не хочу критикувати, я не маю критикувати і не хочу зараз говорить, щоб був політичний скандал. Але ви так в кулуарах візьміть рішення Комітету по Мельничуку і візьміть рішення по Клюєву. Далі я не буду нічого говорить. Почитайте, будь ласка, де вирішив. Я не хочу, щоб сказали, що Генеральна прокуратура  заангажована, але я роблю саме на цьому акцент. 
Таким чином будь-якої упередженості ні у цих працівників, ні у мене, ні у Генерального прокурора немає. Кожен тягне свого воза. І якщо ми говоримо, що у Сергій Петрович Клюєва, з моєї точки зору, є наявні еталонні ознаки кримінально-караної корупції в особі високопосадовців. Тому що мова ідеться про 200 мільйонів гривень, які з захищених статей бюджету (я говорив, тепер я говорю це спеціально для засобів масової інформації), із захищених статей бюджету вони були забрані у пенсіонерів, у неімущих, у тих людей, які нуждаються і змушені отримувати соціальний захисти від керівництва держави, яке в 10-му  році було. То хай бог мене просить, закон цього не прощає. Бог може і простить. 200 мільйонів було використано як погашення відсотків для того, про що я говорив на закритому засіданні Комітету. Щоб знали, от цим займається прокуратура! 
В тому випадку, якщо буде допущена формальна неточність у рішенні Комітету, і відповідно вона буде продубльована залом Верховної Ради, вибачте, ми даємо повід нашим опонентам "закінчуйте в міжнародних судах", ставити питання про допустимість законність дій не моїх, не ваших, а Верховної Ради України. Я закінчив. 

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую, Володимире Павловичу. Колеги, ми працюємо в  умовах... 

КИШКАР П.М. Можна оцінити в кримінальному  суді дії Верховної Ради? Як це? Трошки не зрозумів.

ГУЗИР В.П. Ви не хватайтесь за слова. Я сказав "в міжнародному суді". А не в кримінальному суді.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги,  ми працюємо в умовах  часового цейтноту, якщо можна.

КИШКАР П.М. Я хотів вам допомогти навпаки.

ГУЗИР В.П. Не треба мені допомоги. Проголосуйте, як положено. 

(Загальна дискусія) 

ПИНЗЕНИК П.В. Володимир Юрійович, будь ласка.

АРЕШОНКОВ В.Ю. Є така пропозиція. Страсті киплять – це зрозуміло. Ми вислухали всіх: і членів Комітету, і народних депутатів, і запрошених.

ІЗ ЗАЛУ. Ставте на голосування.

АРЕШОНКОВ В.Ю. У мене є пропозиція. Ми консолідовано підходимо до рішення Комітету. І я пропоную зараз зробити на 5 хвилин перерву. Зібратись у вас в кабінеті з тим, що ми маємо провести консультації,  як юридично ми маємо його сформулювати. Тому що зараз будемо  катати це речення один напроти одного – це недоцільно. Ми приймемо консолідоване рішення, але давайте юридично подивимось як. І через 5 хвилин зберемося. Тому що тягнути немає сенсу.

ПАПІЄВ М.М.  Шановні колеги, я пропоную перейти до голосування. Давайте голосувати і не будемо...

(Загальна дискусія) 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Шановні колеги, я вносив пропозицію. Підтримуємо чи ні?

ПИНЗЕНИК П.В. В чому суть пропозицій? Зробити перерву в засіданні Комітету? Ми, в принципі, перебуваємо зараз в такому стані, що краще давайте тоді тут вирішувати.

ПАПІЄВ М.М. Якщо Комітет зараз, Павло Васильовичу, уявіть собі, як пропонують, ви йдете і будете десь якось радитись. Що заважає нам радитись у відкритому режимі? Нехай засоби масової інформації бачать, як ми радимось і що. Давайте приймати рішення  і голосувати.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Абсолютно правильно.

ПАПІЄВ М.М. Ми живемо в демократичній державі, тому давайте будемо голосувати і визначатися. 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, моя роль не надто приємна в цій ситуації, особливо сьогодні з самого ранку, повірте. Але, не менше з тим, якщо вже так вийшло, що я не пересів в оту частину залу, а сиджу тут, то дозвольте мені теж – добре? – тоді пропонувати якесь рішення.  
Перше. Ми зараз можемо йти двома шляхами. Ви в будь-якому випадку повинні скасувати рішення, яке нами уже було прийнято. Для цього потрібно більшість від списочного складу – 6 народних депутатів-членів Комітету – я так розумію, що такі голоси в Комітеті є. Це проблемою зовсім не є. 
Далі, наступне питання, нам потрібно або затвердити нове рішення, яке може бути напрацьоване членами Комітету, або можемо взяти за основу те рішення, яке є, вносимо в нього якісь зміни. От саме це я просив би дуже стисло, якщо можливо, і конкретно обговорити. Яке саме рішення ми повинні прийняти?
Павло Миколайовичу, прошу вас.

КИШКАР П.М. Дивіться, хоча представник Генпрокуратури не хоче мене слухати, я вважаю і продовжую вважати, що процесуальні можливості для подальшого ведення слідства у Генпрокуратури доволі обмежені у зв'язку з наявністю депутатської недоторканності. А тому,  хоч вони і не хочуть моєї допомоги, буду наполягати на тому, щоб вони вели  слідство далі. 
Але внутрішньо отаке відчуття, я не знаю, дій особливо Голови Верховної Ради все-таки викликає негатив. Так? 
І якщо дозволите, пропозиція переглянути другий і третій пункт наших рішень, бо вони дійсно аргументовані. І тут треба погодитись і з Іриною Олексіївною і з панною Світланою Михайлівною, що треба вносити ці подання на розгляд Верховної Ради.  І я би підтримав таке рішення. Дякую. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Дякую. 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, якщо я правильно зрозумів позицію Павла Миколайовича, вона зводиться до того, щоби затвердити рішення в новій редакції більшістю від списочного складу, доповнивши другий пункт рішення, вірніше всіх чотирьох рішень фразою про те, що "рішення направляється Голові Верховної Ради України для внесення на розгляд Верховної Ради України". Тобто Голова Верховної Ради переживав за те, що він не знає, що з ним робити і раптом це буде оскаржено в міжнародних судах, то, можливо, наш Комітет може йому допомогти в цьому.
Інший варіант руху далі – це обговорювати питання по суті, скасовувати рішення повністю і переходити до розгляду питання про те, чи достатньо доказів чи недостатньо доказів.

(Загальна дискусія) 

ГУЗИР В.П. Якщо ви дозволяєте, я просив би, буквально, цитату так, як це записано в законі?

ПИНЗЕНИК П.В. Володимире Павловичу, ви можете просити, але у нас є рішення про необґрунтованість подання. І далі питання в чому виникає: або Комітет приступає знову до розгляду питання про обґрунтованість подання, або ми відкриваємо шлях цьому поданню в Верховну Раду України.
Наскільки я зрозумів, може я помиляюся, наскільки я зрозумів, є політична воля розглядали це в Верховній Раді і є якийсь «тормоз» у вигляді Регламентного комітету. Регламентний комітет намагається зрозуміти, де це гальмо, і які перешкоди потрібно прибрати?

ГУЗИР В.П. Доповідаю. Мені виконувати чи Генеральному прокурору це виконувати рішення? Приймати рішення вам, з вами погоджується Голова Верховної Ради і повертає Генеральному прокурору з "формулировкой" отакою, як ви говорите: "Подання являється неповним, недостатнім, необґрунтованим". 

ПИНЗЕНИК П.В. Ми просто пропонуємо внести на розгляд Верховної Ради, а не повертати вам.

ГУЗИР В.П. Ні, ні. Про що мова ведеться? Про те, що Голова Верховної Ради теж прийме таке рішення, теж прийме таке рішення, я про що. Не заперечує Генеральна прокуратура отримати його назад і усунути недоліки, ми зовсім би не спорили. Але я просив би в такому випадку, щоб зараз Комітет визначився: неповнота в чому? Конкретно скажіть, щоб я знав, щоб ці хлопці знали, слідчі щоб знали, над чим працювати. Необґрунтованість, в чому вона? Незаконність в чім? Ось що. 
А написати в цілому, не знаючи, що робить, я думаю, що ми на ці граблі знову наступимо, і знову піде механізм назад. Якщо так уже,  якщо іти по двом.

ПИНЗЕНИК П.В. Павло Миколайовичу, як автор ініціативи, а потім Світлана Михайлівна.

КИШКАР П.М. Якщо ми ввійдемо знову в дебати і в розгляд по суті, це ще три дні. Якщо дозволите, питання щодо внесення на розгляд Верховної Ради, я думаю, що в нікого не викликає сумнів, тим паче, в принципі,  ми так само і голосували. Питання щодо абзаців третього і четвертого, що там є сумнів у Генпрокуратури, що ми потім в Європейському суді не відстоїмо. Давайте їх викреслимо, значить ми їх не досліджували обґрунтованість.

ПИНЗЕНИК П.В. А що тоді робити, Павле Михайловичу?

ІЗ ЗАЛУ. А що ми тоді три дні робили? 

(Загальна дискусія) 

КИШКАР П.М. Але так ми наберемо необхідну кількість голосів і підтримаємо. 

ПИНЗЕНИК П.В. Світлано Михайлівно, яка ваша пропозиція?
 
ЛЯШКО О.В. Павло, рішення дуже просте, з одного пункту: те, що просить прокуратура, так як закон передбачає. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Олегу Валерійовичу, дозволите члену Комітету сказати?
Шановні колеги, я хочу ще раз підтвердити  дві речі, які ми говорили вже на всіх засіданнях Комітету, що питання достатності і обґрунтованості – це абсолютно оціночні поняття. І не справа членів Комітету розглядати це питання по суті. У Генеральної прокуратури є достатньо доказів для того, щоб виносити ці обвинувачення до судової зали. До судової зали, а не до Регламентного комітету!
Тому я так пропоную ще раз те, що пропонувала протягом чотирьох днів: підтвердити подання Генеральної прокуратури достатнім і винести на розгляд до Верховної Ради.

ЛЯШКО О.В. І по одному і по другом.

ПАРУБІЙ А.В. Так, так. Пропозиція члена Комітету винести і поставити на голосування.

(Загальна дискусія) 

ПИНЗЕНИК П.В. І в частині арешту? Кажіть, Світлано Михайлівно.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Питання обговорюється про Клюєва.

ПИНЗЕНИК П.В. Ні, зараз обговорюються два питання. Ми скасували всі рішення. Це не та ситуація, коли ми зараз промовчимо і просто проголосуємо.

ЛЯШКО О.В. Ще не скасували, тільки затвердили порядок денний.

(Загальна дискусія) 

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте уже все разом обговорювати: арешт, затримання. Колеги, прошу.

БОНДАР В.В. Давайте винесемо окреме рішення Комітету, яким напишемо просто ще раз, що Голова Верховної Ради згідно статті 220, частини четвертої має право прийняти рішення і внести в зал. Хай приймає.

(Загальна дискусія) 

 ПИНЗЕНИК П.В. Пропоную переходити до голосування. Сформулюйте, Павле Миколайовичу.

(Загальна дискусія) 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. …Вона ж прописана в окремій думці, вона  ще була прописана минулого разу.

ПИНЗЕНИК П.В. Суть пропозиції: доповнити другий пункт положенням про те, що передається Голові Верховної Ради для внесення на розгляд Верховної Ради України. Вірно? Це перше.

(Загальна дискусія) 

КИШКАР П.М. Замість слова "надіслати", ми пишемо "на розгляд Верховної Ради".

ПИНЗЕНИК П.В. Зачитую, відповідно до частини четвертої 220 статті Регламенту України висновок Комітету щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Клюєва, підтриманого та внесеного до Верховної Ради України Генеральним прокурором Шокіним від 12 травня 2015 року, номер такий-то, надіслати Голові Верховної Ради для внесення на розгляд Верховної Ради України.
Я правильно сформулював вашу пропозицію, Павле Миколайовичу?

ЛЯШКО О.В. І виключити другий і третій пункт, про що говорив Павло Кишкар.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, наступні пропозиції. Третій пункт з окремою думкою в частині, що стосується подання по народному депутату Клюєву, в частині окремої думки Войцеховської і Єфремової тоді відпадає необхідність.

ЄФРЕМОВА І.О. Тоді відпадає необхідність.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Звичайно, тоді відпадає. Да, якщо так. 

(Загальна дискусія) 

КИШКАР П.М. Чого ми переживали  і чого ми ці три дня працювали? Да,  я два дні. Ми переживали: обґрунтованість та, як там написано?

ПИНЗЕНИК П.В. Обґрунтованість, вмотивованість та законність достатня.

КИШКАР П.М. Розумієш, ці слова, в моїй ідеології, мусять там бути все-таки. Чи не повинні?

ПИНЗЕНИК П.В. Того ми і написали. А тепер або ми їх змінюємо, або ми їх не змінюємо. Павло, ви сказали "викреслити".

КИШКАР П.М. Просто я сказав "викреслити", а як же тепер?

ПИНЗЕНИК П.В. Члени Комітету, давайте обговорювати проект рішення можливо.

ЛЯШКО О.В. Шановні колеги, дуже просто,  не знаєш як діяти, дій по закону. Стаття 218, частина третя говорить, що подання Комітету має бути обґрунтованим. Тобто, Павло, друже, ну послухай! Я ж не сперечаюсь з тобою. Рішення може бути одне: визнати подання Генеральної прокуратури законним і внести на розгляд Верховної Ради. Крапка. І крапка!

(Загальна дискусія) 

ПИНЗЕНИК П.В. Шановні члени Комітету, шановні народні депутати присутні не беріть на себе функцію головування.  Постійно провокуєте на те, щоб це все припинилось якось. Давайте, воно за моїм головуванням кудись піде.
Члени Комітету, я чую тільки думку Павла Кишкаря. Вона зводиться до того, щоби, по-перше, доповнити другий пункт рішення рекомендацію Голові Верховної Ради для внесення на розгляд Верховної Ради, що відкриває йому шлях для того, щоб він нарешті виніс це в зал. 
Друге питання, третю частину виключити, тому що окрема думка втрачає в такій ситуації сенс. З цим погоджуються автори окремої думки Світлана Михайлівна Войцеховська і Ірина Олексіївна Єфремова.
Далі, у нас залишається перша частина речення, яка або залишається незмінною або зазнає якихось змін. Я прошу взяти учать в обговоренні членів Комітету, тому що їм голосувати.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Немає рішення під руками. Секретаріат може дати рішення нам? Зараз роздрукують. 

 ПИНЗЕНИК П.В. Віктор Васильович, Володимир Юрійович потім.

БОНДАР В.В. Я думаю, що ми вже не повинні смішити всю країну: четвертий день ми розбираємо "законність, достатність, обґрунтованість". Вже один раз рішення прийняли, через два дні – давайте вичеркнемо. Уже воно через два дні помінялося, воно уже законне, уже достатньо обґрунтоване – викреслюємо. Потім знов, потім ми. Все почалось з того, що у Голови Верховної Ради, він не знає, чи він має права чи не має, точніше, він не знає, чи він хоче чи не хоче винести в зал це питання. 
Давайте тоді, якщо так з цим питанням, проголосуйте, добавте там ці два слова "внести в зал", і  поставили крапку, і пішли далі. Ми під камери чотири дні розглядаємо "законність, достатність, обґрунтованість". Уже всі почули всю аргументацію! Уже всі знають, що в тих справах є. Уже вся країна зробила висновки: достатньо - недостатньо, законно – незаконно обґрунтовано чи ні. Це вже юридична бумага. Ми вже будемо мати два рішення: одне в п'ятницю, одне сьогодні, які будуть протирічить один одному.
Питання іде тільки про те, щоб він вніс в зал! Вже ж почалося з цього рішення.

(Загальна дискусія) 

ЄФРЕМОВА І.О. Можна? Я розумію, як важко приймати рішення, і скажу чому. Тому що з першого дня і з першого  нашого рішення у нас була своя думка про те, що внести в зал. Сьогодні ми  не "юлим", сьогодні ми не "дёргаемся", бо ми підтримуємо своє першочергове рішення. А ви визначайтеся! Це ви вирішували не вносити в зал.

ПИНЗЕНИК П.В. Володимир Юрійович просив слова спочатку. 

АРЕШОНКОВ В.Ю. …Треба завершувати. Я підтримую позицію Павла Миколайовича і вашу теж, і нічого не треба видумувати. 

ПИНЗЕНИК П.В. В  чому позиція полягає?

АРЕШОНКОВ В.Ю. Вносимо в зал, добавляємо…

ПАПІЄВ М.М.  Для внесення на розгляд Верховної Ради.

КИШКАР П.М. Для внесення на розгляд Верховної Ради, все. Пишемо про законність, залишаємо це…

АРЕШОНКОВ В.Ю. Да у нас "законність" була.

(Загальна дискусія) 

ПИНЗЕНИК П.В. Обґрунтованість? 

АРЕШОНКОВ В.Ю. …Добавляємо "вносимо в зал". Крапка.

(Загальна дискусія) 

ПАПІЄВ М.М. Павле Васильовичу, дивіться. Давайте так, якщо іде мова про те, що Голова Верховної Ради дав доручення, щоб мати можливість внести його в зал... 

ПИНЗЕНИК П.В. Мені не дав такого доручення. Мені дав доручення скликати Комітет, я його скликав.

ПАПІЄВ М.М. То треба тоді в четвертому пункті записати "для внесення на розгляд Верховної Ради України" і все. І ми закрили це питання.

ПАРУБІЙ А.В. Можна два слова?

ПИНЗЕНИК П.В. Будь ласка, Андрій Парубій два слова. 

ПАРУБІЙ А.В. Тут у нас деяка трошки дивна дискусія, що хоче Голова, не хоче Голова. Нема  тут бажань і у Голови, ні у членів Комітету. Є вимога відповідності до закону. Бо якщо ми цю процедуру здійснимо не згідно закону, вона поставить під сумнів весь процес. Тому прошу не вживати отих слів "кому подобається, кому не подобається". Є законно передбачена процедура, яка насправді є безмежно простою, товариство. Ви кажете про три дня роботи, я поважаю роботу кожного. З великою повагою ставлюся до роботи кожного. 
Насправді є дуже просте рішення: визнати подання Генеральної прокуратури законним, повним, передати на розгляд Верховної Ради України. Надзвичайно просте, лаконічне рішення! І насправді про це і говорили члени "Народного фронту" останні кілька днів. 
І тому я знаю, що зараз відбудеться. Через 15 хвилин засідання Верховної Ради. Ще 5-7 хвилин  полум'яних спічів наших друзів і засідання просто розвалиться. Тому у мене дуже є прохання… 

(Загальна дискусія) 

ПАРУБІЙ А.В. Я вас не перебивав, я дуже вас прошу. Ви накерувалися вже, знаєте! Понаприймали 16 січня!  І не вчіть нас зараз, як треба працювати, як треба діяти! Сидіть тихенько, бо і до вас прийде час! Ви почули мене?
Тому у мене прохання до Регламентного комітету, щоб ми зараз прийняли дуже просте, законом передбачене рішення з приводу визнання даного подання законним і внесення його в зал. І все дуже просто: два голосування – дві хвилини.

(Загальна дискусія) 

КЛЮЄВ С.П. Разрешите обратиться к закону, если можно? Разрешите? Спасибо большое.
Я еще раз обращаю ваше внимание, конечно, сейчас, по большому счету, неважно, что вы напишите в законе. Вы посмотрите, какое идет политическое давление! Но, всё же, я прошу вашего внимания на что, еще раз читаю статью 220 Закона Украины о Регламенте, где вы принимали на себя, члены Регламентного комитета, когда вас назначали сюда. Вы должны понимать, какая перед вами лежит обязанность. Статья 220.

ІЗ ЗАЛУ. Лекцію читати будете?

КЛЮЄВ С.П. Да, буду лекцию читать! И буду сейчас читать закон, а не лекцию!

(Загальна дискусія) 

КЛЮЄВ С.П. Ну, давайте, тогда зачем рассматривать?! Пошли в зал. Зачем этот фарс делать, объясните, пожалуйста? Зачем делать этот фарс? Если хотите просто голосовать, кто вам мешает голосовать? Голосуйте! Да, никто ж не мешает голосовать. 

(Загальна дискусія) 

КЛЮЄВ С.П. Давайте, делайте фарс! Пытайтесь подтянуть политическую целесообразность под закон – это не получается у вас! Всё равно остается только целесообразность.

ЛЯШКО О.В. Сергій Петрович, у вас не получится, будете відповідати!

КЛЮЄВ С.П. Я прошу прощения. Так вот, вы можете принять любое политическое решение, какое посчитаете…

ЛЯШКО О.В.  Не политическое, а відповідно до закону!

КЛЮЄВ С.П. Любове решение! Это ваше право.

ЛЯШКО О.В. Павло, йому можна говорити і більш нікому, так? 

ПИНЗЕНИК П.В. Ні. Я намагаюсь сформулювати, що робити далі, от і все.

(Загальна дискусія) 

КЛЮЄВ С.П. Комітет визначає достатність, законність і обґрунтованість подання. 
Если за последние трое суток у вас появились новые "докази", новые "обґрунтування", пожалуйста. Но если всё осталось на той позиции, которая была на прошлой неделе, значить сегодняшнее решение это только политически мотивированное решение. Точка. Спасибо.

МЕЛЬНИЧУК С.П. Прошу слова.

ПИНЗЕНИК П.В. Сергій Петрович. І переходимо до прийняття рішення.

МЕЛЬНИЧУК С.П. Я хочу спитати народних депутатів, які є в цьому залі, чи хтось давав дозвіл, чи було голосування на прослуховування телефонів і збір інформації народного депутата Мельничука Сергія Петровича?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це не по суті справи. 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Тобто не було.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це буде суд вирішить законність дій прокуратури.

МЕЛЬНИЧУК С.П. Так от, є такий слідчий з особливо важливих справ Білоусов, який прийняв таке рішення, щоб по народному депутату велася "слежка" і прослуховування телефонів. Де зафіксовано це у відповідному документі?

ЛЯШКО О.В. Пане Мельничук, якщо є таке рішення, ви маєте право звернутися до суду і оскаржити його дії. І зробіть це. 

(Загальна дискусія) 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Незаконним був збір інформації. Повинна була затвердити Верховна Рада. Комітет мав би дати відповідну оцінку цьому.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, у мене назріла пропозиція. Колеги, я бачу  настрої залу, я розумію, до чого ведеться. Сергію Петровичу, я вас прошу. Дякую. 
У нас назріло рішення із сукупності пропозицій, які звучали від членів Комітету, наголошую, саме від них. Якщо залишити преамбулу рішення незмінною: "подання прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Клюєва Сергія Петровича". "Комітет вирішив ухвалити висновок Комітету щодо подання" і так далі за текстом, "підтриманого та внесеного Генеральним прокурором від такого-то числа, в якому Комітет вважає, що законність внесення подання полягає відповідності вимогам закону, зокрема статті 218 Регламенту Верховної Ради України, статті 482 Кримінально-процесуального кодексу України".
 Далі, якщо по ходу, поки ми перейшли до наступних частин. Якщо ми повинні підтвердити законність, обґрунтованість і достатність цього подання,  то наступним реченням ми або повинні констатувати, що ми робимо висновки з цього питання щодо обґрунтованості, законності, або просто умовчати, або підтвердити обґрунтованість і законність. 
Якщо ми умовчуємо це питання, то наступне звучить так. Два. "Відповідно до частини четвертої, статті 220 Регламенту Верховної Ради України висновок Комітету щодо подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Клюєва Сергія Петровича, підтриманого та внесеного до Верховної Ради України Генпрокурором України Шокіним від 12 травня, надіслати Голові Верховної Ради України для внесення на розгляд Верховної Ради України". Крапка.
Третій пункт в частині подання по Клюєву тоді прибирається.
Далі. У мене виникає практичне питання до членів Комітету. Далі я повинен буду підписати цей висновок, який буде розроблений на підставі цього. Проект висновку ви бачили, його констатуючої частини. В висновку тоді, в такому разі, мені не залишається нічого іншого, як просто описати весь процес прийняття рішення. Про те, скільки питань ми задавали Генеральній прокуратурі, скільки на  них одержали відповідей, які докази ми досліджували, на скількох засіданнях ми все це зробили. І яким чином ми це рішення ухвалили, а потім яким чином ми це рішення змінили, якими рішеннями нашими.
Іншого варіанту висновку у мене щодо законності і обґрунтованості бути не може. Це може бути виключно констатуюча частина.
Далі, що стосується оцінки того, що відбувається в Верховній Раді України, в суспільстві, і так далі, і тому подібне. Єдине, що ми змогли забезпечити, шановні колеги, це абсолютно відкритий процес: 3-4 дні стільки, скільки треба. Ми не подобаємося ні нашим колегам, ми не подобаємося ні виборцям, ні засобам масової інформації, нікому. Але видно така у Регламентного комітету доля. 
Які ще пропозиції конструктивні? Павло Кишкар.

КИШКАР П.М. Павло Васильовичу, я все-таки продовжу свою тезу з тим, що ми не намагались нікому сподобатись. Ну, то чесно, ми просто відпрацьовували ті статті від 218-ої до 221-ої, які нам регламентували нашу роботу.  А тому треба приймати це рішення, яке ви тільки що зачитали, і все. І виносити його на розгляд.

ПИНЗЕНИК П.В. Павле Миколайовичу, ми ж, да, ми ж їх відпрацювали, ми їх помножили на нуль, але це нічого страшного – нам за це платять заробітну плату, напевно.
Тому ми, пропонується…

КИШКАР П.М. Вона достатньо мала, щоб нам залишитися чесними людьми з вами, так що все нормально.

(Загальна дискусія) 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Давайте ставити на голосування.

ПИНЗЕНИК П.В. Володимир Павлович, прошу.

ГУЗИР В.П. Дозвольте з приводу висновку.

ПАРУБІЙ А.В. Сформулюйте пропозицію просто.  

ГУЗИР В.П. Формулюю пропозицію. Настільки добросовісно Павло Васильович, як юрист буду говорить, ставиться до обов'язків при складанні висновку, але повірте мені, що його можна значно лаконічніше викласти, висновок. 
Висновок зводиться до того, що, а, по конкретному поданню, наприклад, стосовно громадянина "Х". "Подання від 12 травня, підписане,  внесено тим-то, воно внесено уповноваженими особами у відповідності до Закону про Регламент. Достатність, обґрунтованість була надана прокурором, Генеральним прокурором, виконуючим обов'язки, будемо говорить, протягом двох, трьох засідань". Ви не висловлюєтесь, ці докази достатні чи ні.
"Форма подання і повноважні особи повністю витримані у відповідності до вимог статті 218-ої". І поставте свій підпис, все, без аналізу.

ПИНЗЕНИК П.В. Володимире Павловичу, дякую. Я поставлю свій підпис під тим, що буде відповідати реальному стану справ.

ГУЗИР В.П. Вибачте, що я даю совет. Я б так поступив.

ПИНЗЕНИК П.В. А зараз ми обговорюємо конкретний проект рішення і мною була внесена конкретна пропозиція.

ГУЗИР В.П. Я про  висновок.  Вибачте.

ПИНЗЕНИК П.В. Да, висновок ми обговоримо серед членів Комітету. Такий же самий підхід пропонується до трьох рішень, що стосуються Мельничука.

(Загальна дискусія) 

ІЗ ЗАЛУ. Абсолютно однакові.

КИШКАР П.М. Павле Васильовичу, одне маленьке зауваження. Ми вносимо зміни до попередніх наших рішень, правильно?

ПИНЗЕНИК П.В. У будь-якому випадку воно потребує 6 голосів. Але я не бачу…

КИШКАР П.М. Ні. Я саме про процедуру…

ІЗ ЗАЛУ. Да.

ПИНЗЕНИК П.В. Ми переглядаємо рішення.

(Загальна дискусія) 

ПИНЗЕНИК П.В. Ми переглядаємо наше попередньо прийняте рішення.

ІЗ ЗАЛУ. Скасовувати не будемо?

ПИНЗЕНИК П.В. Можемо ставити на голосування в такій редакції? Хто "за", прошу голосувати? "Проти"? "Утримався"? Двоє "утрималися". Семеро "за". Рішення прийнято.  
Дякую всім за роботу. Дякую присутнім. Дякую засобам масової інформації. Нас чекає робота в залі.







