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СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи 
Верховної Ради України

22 грудня 2015 року

ПИНЗЕНИК П.В. Доброго дня, шановні колеги! Присутні 5 членів комітету, а це означає, що кворум у нас сьогодні має місце. Відповідно ми  можемо приступати до засідання комітету. Проект порядку денного, який запропонований членам комітету, передбачає розгляд одного питання.
Про подання, підтримані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним від 3 грудня 2015 року, "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва Сергія Петровича", "Про надання згоди на затримання народного депутата України Клюєва Сергія Петровича", "Про надання згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народному депутату України Клюєву Сергію Петровичу" (№ 15/2-32793-14).
Колеги, у нас на засіданні присутні: виконувач обов'язків Генерального прокурора України Говда Роман Михайлович.
Надано до комітету наказ Генерального прокурора України (№ 3363 від 21 грудня 2015 року):  "Відбуваю у щорічну відпустку на 2 календарних дні з 22 до 23 грудня 2015 року, на час моєї відпустки виконання обов'язків Генерального прокурора України покладаю на заступника Генерального прокурора України Говду Р.М. Генеральний прокурор України Шокін".
Також на засіданні комітету присутній Зимогляд Валерій Миколайович – прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.
Присутня також Сініціна Марина Станіславівна – адвокат народного депутата України Клюєва Сергія Петровича.
Є якісь пропозиції щодо порядку денного комітету, чи ми можемо його затвердити? Якщо немає пропозицій, ставлю на голосування питання про затвердження порядку денного засідання сьогоднішнього комітету. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую.
Шановні колеги, за вже певною нетривалою традицією пропонується встановити певний порядок розгляду питання, який би відповідав вимогам Регламенту в цій частині. Що пропонується? 
По-перше, заслухати інформацію виконувача обов'язків Генерального прокурора України Говди Романа Михайловича щодо кожного з трьох подань. 
По-друге, інформацію прокурора процесуального керівництва. 
По-третє, здійснення запитань, відповідей на них народних депутатів членів комітету до виконувача обов'язків Генерального прокурора України та прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.
Далі. Заслухати пояснення народного депутата України Клюєва Сергія Петровича, якщо він зволить бути присутнім на той час на засіданні комітету.
По-п'яте, позадавати йому запитання. Знову ж таки, якщо для цього буде відповідна можливість.
По-шосте, заслухати осіб, експертів, інших фахівців за пропозицією виконувача обов'язків Генерального прокурора та/або за клопотанням народного депутата України Клюєва Сергія Петровича. Запитання народних депутатів членів комітету – за рішенням комітету таке окреме будемо приймати рішення, якщо буде потреба.
Далі. Обговорити всі три подання. 
І наступне. Прийняти рішення стосовно висновків щодо достатності законності обґрунтованості подань, по кожному поданню окремо. 
Якщо немає заперечень, давайте рухатись в цій логіці. Є згода членів комітету на таку роботу?

ПАПІЄВ М.М. Так.

ПИНЗЕНИК П.В. Тоді до слова запрошується виконувач обов'язків Генерального прокурора України Говда Роман Михайлович з інформацією щодо подань Генеральної прокуратури.
Прошу, пане Романе.

ГОВДА Р.М. Дякую.
Шановний головуючий, шановні члени комітету, присутні! Генеральним прокурором України 3 грудня внесено на розгляд до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та взяття під варту народного депутата України Клюєва Сергія Петровича.
Приводом для цього стало розслідування кримінального провадження за рядом тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених колишніми високопосадовцями, в тому числі колишнім Президентом Януковичем Віктором Федоровичем. 
У ході розслідування здобуто достатньо доказів, які обґрунтовують розумну підозру про причетність Клюєва до надання неправомірних вигод Януковичу у легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом групою осіб та у особливо великих розмірах. 
Перелік доказів наведено у відповідних поданнях, з якими ви мали можливість ознайомитись детально. Це і документи, зокрема договори і допити осіб, у тому числі тих, які прямо вказують на активну роль Клюєва у вчиненому правочині з метою легалізації здобутого злочинного майна. 
Вказані докази зібрано виключно з додержанням вимог Кримінального процесуального законодавства, а тому сумніви у їх допустимості не викликають.
Таким чином подання містять конкретні факти злочинних дій, так і докази, які підтверджують причетність Клюєва до їх вчинення, про що йдеться в Регламенті Верховної Ради (це щодо відповідності подань).
Крім того, в поданнях надано чіткі мотиви щодо позиції Генеральної прокуратури про необхідність затримання та арешту Клюєва Сергія Петровича.
Не вдаючись у всі наведені у поданнях ризики, відмічу лише один факт: після отримання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності ще в червні 2015 року Клюєв (за даними органів досудового розслідування) виїхав за межі території країни та до слідчого жодного разу не з'являвся. 4 червня поточного року він оголошений в державний розшук. 
Тому надання згоди на його затримання та арешт є необхідним заходом саме забезпечення кримінального провадження для встановлення істини у ньому та ефективного способу встановлення місцезнаходження останнього, а саме: це дасть змогу оголосити останнього в міжнародний розшук.
Хочу нагадати, що рішення Верховної Ради є лише дозволом органів досудового розслідування, прокуратурі на повідомлення про підозри народному депутату чи зверненням з таким проханням до суду. Саме суд буде приймати остаточне рішення з вказаних питань і надасть оцінку як наявним доказам відповідно до кримінального процесуального законодавства, так і ризикам, які ми будемо мотивувати.
Підсумовуючи, прошу комітет розглянути вказані подання та надати позитивний висновок щодо можливості їх розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Генеральна прокуратура і я підтримуємо їх.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую, пане Романе.
Відповідно до визначеного нами порядку розгляду, прошу до слова Зимогляда Валерія Миколайовича – прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

ЗИМОГЛЯД В.М. Дякую.
Хочу також зауважити, що невизначеність процесуального статусу Клюєва перешкоджає подальшому розслідуванню кримінального провадження, не будуть дотримані процесуальні розумні строки при розслідуванні кримінального провадження. Також ми не маємо можливості оголосити Клюєва в міжнародний розшук, а як наслідок, не можемо звернутися до суду з метою отримання дозволу щодо заочного засудження останнього. І таким чином прошу підтримати дані подання, скеровані Генеральним прокурором.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую.
Шановні колеги, є запитання до виконувача обов'язків Генерального прокурора України та прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях?

АРЕШОНКОВ В.Ю. У мене питання. Так що з тією справою, яка півроку тому була?

ПИНЗЕНИК П.В. Це одна і та сама справа.

ГОВДА Р.М. Ні. Одне провадження. Так зауважено в документах.

ПИНЗЕНИК П.В. Якщо дозволите, я доповню.
Відповідно до подання (якраз ми запитували, в чому питання полягає) є посилання на один і теж самий номер кримінального провадження, і воно по суті повторює подання від 16 червня 2015 року, яке ми вже розглядали, і номер кримінального провадження співпадає до цифри. І змінені у нас там ознаки злочину: після частини 3 статті 209 доповнено частиною 5 статті 207, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 358 і частиною 5 статті 368, і частиною 5 статті 369, яка вилучена. Це за змістом подання. 
І більш загальне, можливо, тоді ще таке питання. В принципі, ми вдячні Генеральній прокуратурі за те, що на якомусь етапі нашої ділової співпраці, була сприйняти позиція нашого комітету, яка була підтримана Вищим спеціалізованим судом в адміністративних справах щодо того, що необхідно вносити окремі подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, на затримання і на арешт. Водночас також 30 червня рішенням Комітету з питань Регламенту була підтримана правова позиція, яка полягає в тому, що повторного внесення подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності не потребується, оскільки Верховна Рада вже надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Клюєва, і вже в принципі це питання правовим чином вирішила. Чим обґрунтована необхідність внесення повторного подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності? 
Дякую.

ГОВДА Р.М. На моє переконання,  Конституцією України і чинним законодавством не визначено того конкретно, чи потрібно за кожним фактом злочину до кримінального провадження звертатись до Верховної Ради. У наш час, коли ми повинні дуже ретельно і уважно визначати свою правову позицію, особливо до кримінальних проваджень стосовно високопосадовців чи інших осіб, ми маємо виробити єдину практику того, чи потрібно чи ні. Тому що в законі написано, наприклад, звертається, і в кожному конкретному випадку має подання бути конкретним, містити докази і все інше. Тобто чіткої регламентації, на думку Генеральної прокуратури, в цьому питанні немає, тому ми звернулись до вас повторно, не повторно, а з поданням стосовно вчинення Клюєвим інших злочинів з проханням надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо буде висновок комітету, що не потребує цього дозволу, ми будемо сприймати таку практику, але вона буде зафіксована в відповідних юридичних документах, і тоді буде практика йти в країні так.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую, Романе Михайловичу.

АРЕШОНКОВ В.Ю. Я задав питання. Якщо можна, на нього відповідайте. Що з тією справою? Тобто те, що ви подали, я так зрозумів, це нова.  А щодо  тієї справи, де ми давали…

ГОВДА Р.М. Так, будь ласка. Там, де вже був наданий дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Як я зазначив декілька хвилин тому, вказане кримінальне провадження зупинено у зв'язку з розшуком Клюєва Сергія Петровича, так як він жодного разу не з'являвся до органів досудового розслідування з приводу проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, і він оголошений у державний розшук.

АРЕШОНКОВ В.Ю. А чи не буде аналогічна доля і по цьому? Тобто якщо ясно, що його немає, значить, він не з'являється, то те, що ми зараз робимо, чи не буде це таким непродуктивним?

ГОВДА Р.М. Кожна людина має право на захист. Тобто згідно з позиції Європейського суду з прав людини невизначені статуси є порушенням чинного законодавства її прав, коли органи прокуратури вважають, а на даному етапі ми так і вважаємо, що вона причетна до того чи іншого злочину. 
По-перше, ми маємо визначити її процесуальний статус, і ми клопочемо про те, щоб Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, і він, відповідно, після повідомлення про підозру був підозрюваним і мав право на захист, користування послугами захисника і все інше.
Крім цього, оголошення підозр, а як наслідок і надання дозволу на затримання і взяття його під варту надасть нам можливість звернутись нам до Інтерполу щодо оголошення його в міжнародний розшук, що буде реально ефективнішим засобом встановлення місцезнаходження вказаної особи і в разі погодження іноземними компетентними органами  надасть можливість екстрадиції вказаної особи.
Крім цього, сама підозра не означає автоматичного зупинення кримінального провадження у зв'язку з розшуком, так як будуть необхідні проведення інших необхідних слідчих дій, причому присутніми при проведені окремих з цих слідчих дій можуть бути захисники Сергія Петровича. 
Тому в цілому наша позиція відповідає вимогам КПК і забезпечує права Клюєва Сергія Петровича і носить механізм реального забезпечення кримінального провадження, доведення його до кінця.

ПИНЗЕНИК П.В. Тобто одне провадження зупинено, по іншому провадженню питання про надання згоди на затримання і арешт не розглядалося відповідно до рішення від 30 червня. Таким чином будуть вноситься ще подання на затримання і арешт. Ваша думка з приводу розгляду двох подань на затримання і на арешт, по яким Комітету з питань Регламенту є пропозиція Верховній Раді розглянути по суті. Тобто що потрібно в даному випадку слідству? Два рішення Верховної Ради? Одне рішення Верховної Ради по кожному питанню?

ГОВДА Р.М. Три рішення. Ми звернулись з трьома поданнями, по яким повинно бути три рішення. Яких? Це вже на розсуд вказаного комітету.

ПИНЗЕНИК П.В. Я про інше. Я про рішення…
Тоді інакше. П'ять рішень потрібно. 30 червня було розглянуто подання Генеральної прокуратури…

ГОВДА Р.М.  Це вже залежить від комітету. Яке він прийме рішення. В принципі, ми виробляємо таку позицію, що, так, якщо буде ще одне кримінальне провадження, ми будемо звертатись.

ПИНЗЕНИК П.В. По кожному провадженню чи по кожному епізоду? Якщо доповнено буде провадження новими епізодами, кожен раз будете звертатись?

ГОВДА Р.М. За Конституцією це нове кримінальне провадження.

ПИНЗЕНИК П.В. А у нас одне провадження, судячи з документів. От з чим проблема.

ГОВДА Р.М. Дивіться, кожен злочин реєструється як окреме кримінальне провадження. У наступному слідчий чи процесуальний керівник має право прийняти рішення про їх об'єднання. Тоді виходить одне кримінальне провадження з двома епізодами, трьома епізодами, чотирма. І поки  ми не набудемо достатніх доказів для того, щоб вирішити питання щодо оголошення повідомлення особі про підозру, доти воно буде розслідуватись, обростати епізодами, і потім уже в якомусь кінцевому результаті ми приходимо до вас, до шановної Верховної Ради з приводу подання.

ПИНЗЕНИК П.В. Будь ласка, Михайле Миколайовичу.
Тоді Павло Миколайович.

ПАПІЄВ М.М. Дякую.
Шановні колеги, треба нам зробити декілька уточнень. Це потрібно і Верховній Раді України, щоб ми визначились, і, чесно кажучи, в цьому питанні я підтримую Генеральну прокуратуру України. Поясню чому. Тому що якщо подивитись норми Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", там чітко і ясно вказано, що Верховна Рада України може і комітет може запросити додаткові документи стосовно кримінального провадження. Ми свого часу давали згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Клюєва стосовно того подання, яке внесла Генеральна прокуратура України. В тому поданні не містилась норма і вимога стосовно затримання та арешту. Зараз з'явились додаткові обставини. І саме тому нам треба по-новому розглянути їх, дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до тих статей і тих доказів, які сьогодні надані Генеральною прокуратурою України, щоб зробити юридично абсолютно чіткі дії.
Крім того, нам треба розглянути надання згоди по затриманню – це окреме подання, і окреме подання – надання згоди на арешт. Бо з цього питання у мене взагалі була ініціатива до членів Комітету Верховної Ради України з тим, щоб ми підготували звернення до Конституційного Суду України, щоб він дав тлумачення своє, бо неможливо собі уявити…
От уявімо собі просту таку теоретичну ситуацію. Генеральна прокуратура України дає нам кримінальне провадження, внесене в ЄРДР під таким-то номером, ми надаємо згоду до того, щоб притягнути народного депутата до кримінальної відповідальності і зняти недоторканність з нього, а після цього теоретично може бути такий випадок, що по цій згоді на ту особу накидають ще 250 звинувачень, як ялинку гірляндами  обвішують.
Верховна Рада дає по конкретним доказам, і по конкретній справі, і по конкретним статтям свою згоду. Це моє переконання. І враховуючи те, як виписаний у нас Закон "Про Регламент Верховної Ради України", як виписаний Кримінальний процесуальний кодекс, бо там сказано, що з особливостями, які передбачено Регламентом Верховної Ради України, і саме  тому я б дуже хотів, щоб ми не давали оцінку, чи потребує надання ще однієї згоди на притягнення до кримінальної  відповідальності, щоб ми все ж таки виконали чітко те, що просить Генеральна прокуратура Україна, – щоб ми прийняли рішення по першому питанню по наданню згоди по притягненню до кримінальної відповідальності, по другому і по третьому, і не давали своїх оціночних якихось висновків, що собі думає комітет, надаючи першу згоду, чи потрібна друга згода. Я вважаю, що потрібна.

ПИНЗЕНИК П.В. Будь ласка, Павле Миколайовичу.
Переходимо в режим обговорення чи задаємо ще питання?

КИШКАР П.М. Я знімаю перший коментар. Для мене все одно трошки розірвана логіка дій Генерального прокурора, не знаю як для вас. Ви кажете, що є якісь побоювання. Все одно в ЄРДР номер один і той самий.

ПАПІЄВ М.М. Інші статті з'явились.

ГОВДА Р.М. Це інші статті, інші фабули, інші злочини, перепрошую.

ПАПІЄВ М.М. Це інші злочини.

КИШКАР П.М. Просто не розумію, навіщо перший раз було подавати?

ПАПІЄВ М.М. Перший по окремих статтях, які не передбачали затримання і арешт. Зараз з'явились статті, які передбачають затримання і арешт.

ПИНЗЕНИК П.В. Та ні, 16 червня теж були, які передбачали затримання і арешт. І було внесено подання про затримання і арешт.

КИШКАР П.М. Поясніть тоді, чому не було… 

ПИНЗЕНИК П.В. Ми вже переходимо в обговорення. Може, завершимо питання? Є ще запитання до виконувача обов'язків Генерального прокурора України та прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях?
Якщо немає, то у нас далі за нашим прекрасним планом пояснення народного депутата Клюєва. Можна вважати, я так розумію, виконаним цей пункт програми. І запитання до народного депутата Клюєва.
Далі. Чи є у виконувача обов'язків Генерального прокурора України або ще у когось якісь клопотання про те, щоб заслуховувати експертів, інших фахівців?

ГОВДА Р.М. Ні, немає.

ПИНЗЕНИК П.В. У народних депутатів також немає?
Якщо немає, надійшла письмова пропозиція від адвоката народного депутата Клюєва Сініціної Марини Станіславівни про те, щоб заслухати її в ході засідання комітету.
Ми з подібними питаннями вже стикались під розгляду попередніх питань Генеральної прокуратури і вирішували питання шляхом голосування при попередньому їх обговоренні.
Клопотання безпосередньо від народного депутата Клюєва про заслуховування його представників не надходило. Прошу членів комітету обмінятися думками. Чи є сенс заслуховувати за відсутності народного депутата його адвоката?

ПАПІЄВ М.М. Шановні колеги, ви пригадуєте, ми минулого засідання багато часу витратили сперечаючись, і потім дійшли висновку, щоб не було потім звинувачень до Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, що ми дещо суб'єктивно підійшли до цього, треба дати можливість адвокату висловитись. Єдине, що треба встановити регламент часовий, щоб це було 5‑10 хвилин, скільки потрібно, для того, щоб ми  по суті, щоб потім ніхто не міг звинуватити нас, що ми, приймаючи якісь рішення, не заслухали кожну із сторін. Я думаю, що нічого страшного не буде, якщо ми заслухаємо.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую, Михайле Миколайовичу.
Пропозиція зрозуміла. Ірина Олексіївна підтримує. Володимире Юрійовичу, Павле Миколайовичу, який регламент ми можемо визначити для заслуховування адвоката?
Марино Станіславівно, скільки часу вам потрібно?

СІНІЦІНА М.С. До 10 хвилин.

ПИНЗЕНИК П.В. Я вас попрошу, якщо можливо, вкластися в цей визначений час. 
Отже, Сініціна Марина Станіславівна – адвокат народного депутата України діє відповідно за дорученням.

СІНІЦІНА М.С. Уважаемые народные депутаты, спасибо, что предоставили мне слово.
Генеральная прокуратура Украины в своих представлениях подозревает Клюева Сергея Петровича якобы в совершении криминальных правонарушений, предусмотренных статьей 209, статьей 369 Уголовного кодекса. Между тем все три представления вообще не содержат настоящих доказательств наличия в действиях Сергея Петровича состава указанных преступлений. 
Относительно указанных обвинений по легализации имущества, полученного преступным путем (статья 209). Исходя из содержания представления, имуществом, полученным преступным путем, является здание, сооружение и земельные участки комплекса "Межигорье", принадлежащие ООО "Танталит". Обращаю ваше внимание, приобретение земли и строительство комплекса "Межигорье" осуществлялось на протяжении 2007-2011 годов с участием различных государственных органов управления. Это была Администрация Президента, Кабинет Министров, министерства, агентства, органы местного самоуправления, государственные и коммерческие юридические лица. И ко всем этим операциям Клюев Сергей Петрович не имел никакого отношения. Об этом указано в представлении.
Если недвижимое имущество комплекса "Межигорья" действительно было приобретено незаконно, то преступление по легализации этого имущества было совершено в 2011 году, когда оно перешло в частную собственность ООО "Метинвест Трейдинг", а в дальнейшем было продано ООО "Танталит".
Клюев Сергей Петрович в 2013 году приобрел только корпоративные права ООО "Танталит" и не заключал никаких соглашений в отношении недвижимого имущества и земельных участков, которые (по мнению прокуратуры) являются имуществом, полученным преступным путем.
Сделка по приобретению корпоративных прав полностью соответствует действующему законодательству Украины, и не было признано недействительным. 
Факт приобретения Клюевым корпоративных прав ООО "Танталит" никоем образом не может свидетельствовать о его намерении спрятать следы содеянных ранее преступлений или легализовать имущество, поскольку владельцем этого имущества как был, так и остается ООО "Танталит".
Клюев Сергей Петрович не знал, и у него не было правовых оснований считать, что имущество, которое находилось на балансе ООО "Танталит" было приобретено незаконно, как теперь утверждает прокуратура.
Согласно предоставленной документации, ООО "Танталит" было владельцем комплекса "Межигорье". Все правоустанавливающие документы говорили о том, что ООО "Танталит" купило принадлежащую ему недвижимость у других частных юридических лиц. Часть построила за собственные средства, а земельные участки были приобретены у соответствующих территориальных общин. То есть ООО "Танталит" не приобретало никакого имущества из государственной собственности и ни один из документов на недвижимость или землю не свидетельствовали о любых незаконных каких-либо операциях.
24 сентября 2013 года Антимонопольным комитетом Украины было предоставлено согласие на приобретение корпоративных прав ООО "Танталит". Этим решением комитет подтвердил законность и публичность покупки корпоративных прав, что опровергает квалификацию действия Сергея Петровича как легализацию, отмывание имущества.
Также обращаю ваше внимание. Генеральной прокуратурой инкриминируется Сергею Петровичу передача более 146 миллионов гривен ООО "Танталит" при его приобретении якобы без намерения реально осуществлять управление в целях дальнейшего использования этих средств на нужды бывшего Президента Украины Виктора Федоровича Януковича. 
Данный вывод полностью надуман и не соответствует действительности. Во-первых, сумма 146 миллионов гривен Клюевым была уплачена на счет ООО "Танталит" за приобретенные доли (там 99,97 процента), и 0,03 процента было приобретено у Литовченко, который был директором, за сумму 45 тысяч гривен.
В своих показаниях Клюев неоднократно указывал, что целью приобретения корпоративных прав ООО "Танталит", которое имело собственность около 130 гектаров земли с хорошей инфраструктурой и  свободными площадями, была реализация проекта строительства коттеджного городка с целью дальнейшей его продажи. Об этом он говорил в 2013 году журналистам. Об этом он говорил неоднократно, когда его вызывали в Генеральную прокуратуру в следственное управление на допрос.
Во-вторых, ни Клюев, ни назначенный им директор, они из-за блокировки активистами "Межигорья" в результате событий в стране не успели приступить к фактическому управлению обществом и не имели никакого отношения к расходованию обществом принадлежащих ему средств. Поэтому не могли предоставлять Януковичу никакой выгоды.
Относительно представления о даче согласия на задержание и содержание под стражей Клюева Сергея Петровича. Хочу заметить, что они вынесены с нарушением части  3 статьи 218 Регламента Верховной Рады Украины. Тем не менее, приведенные в представлении прокуратуры доводы являются необоснованными и не свидетельствуют о совершении Клюевым какого-либо преступления. В розыск Клюев объявлен незаконно.
3 июня после заседания Верховной Рады Клюев Сергей Петрович письменно уведомил Генеральную прокуратуру Украины о необходимости выезда за границу с целью защиты собственных прав при обжаловании санкций. В этом заявлении он указал, что вернется 8 июня. Между тем, без каких-либо оснований тут же 4 июля Клюев был объявлен в розыск. Считаю, что это было сделано специально с целью психологического давления на Клюева Сергея Петровича, чтобы прекратить таким образом его возможное личное участие в расследовании. Я повторяю, Клюев Сергей Петрович неоднократно ходил на допросы в следственное управление, никому не препятствовал. 
Поэтому я считаю, что указанные представления являются немотивированными, необоснованными и вообще не содержат доказательств, которые подтверждали бы совершение Клюевым Сергеем Петровичем каких‑либо криминальных правонарушений. В связи с этим я прошу, чтобы представления были возвращены Генеральному прокурору Украины.
Спасибо за внимание.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякуємо, Марино Станіславівно.
Переходимо до обговорення питань. Прошу народних депутатів членів комітету взяти участь у обговоренні.  

КИШКАР П.М. А можна попросити прокоментувати?

ПИНЗЕНИК П.В. В ході обговорення всі матимуть можливість прокоментувати. Давайте визначимось, чи спочатку народні депутати чи виконувач обов'язків Генерального прокурора України.

КИШКАР П.М. Спочатку Генеральна прокуратура, бо тут є ціла низка речей, які були озвучені.

ПИНЗЕНИК П.В. Романе Михайловичу, прошу вас до слова.

ГОВДА Р.М. Спробую відновити в пам'яті по порядку.

КИШКАР П.М. Кримінальна відповідальність індивідуального ж характеру відповідальність. Правильно? І людина… Я теж маю чи мав (точніше) корпоративні права. Я ж не можу за це відповідати? Чи можу? Поясніть мені.

ГОВДА Р.М. Ми не будемо ховатись за таємницю досудового розслідування, але хочу наголосити, що мета комітету встановити повністю всі обставини, ті, які ми хочемо у відкритому режимі на всю Україну оголошувати те, що є.
Є прямі покази людей, є матеріали, підписані Сергієм Петровичем, які ми не видумали, а вилучили у межах чинного законодавства. У будь-яких речах є свій мотив. З одного боку, сторона захисту – це їхня робота – вважати, що це правомірні дії. Ми дійшли до висновку і до думки, що неправомірні. Зокрема, коли купуються корпоративні права, які насправді коштують мільярди, купуються за 146 мільйонів, і ніхто не вводить свій менеджмент, ніхто нічого не вводить. Я перепрошую, можливо, я утрирую ситуацію, але Сергій Петрович хотів висилити Віктора Федоровича і побудувати котеджне містечко в "Межигір'ї"?! Самі розумієте.
Є багато інших речей, які ми, на жаль (так у нас робота побудована), не вклали у це подання. Є речі, які… Є протокол допиту того самого Сергія Петровича, який не може…

КИШКАР П.М. Романе Михайловичу, ми ж без "наїздів", просто я читаю 191-у "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання"

ГОВДА Р.М. Ні, там 191-ї у нас немає. Я перепрошую, ви не це клопотання дивитесь, можливо. У нас 209-а, тобто це легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, і 369-а – надання хабару.

КИШКАР П.М. А у висновку є.

ПИНЗЕНИК П.В. Петре Михайловичу, помиляєтесь. Перелік: частина 5 191-ї, 3-я 209-ї, 5-а 191-ї  від 03.12.2015.

КИШКАР П.М. Я з вашого дозволу поясню своє питання. Не знаю, яку посаду займав пан Клюєв на той момент, але логіка така, що в нього не було такого службового становища, яке б могло йому дозволити зловживати цим становищем. У мене таке відчуття. Судячи з його автобіографії, може, я помиляюсь.

ГОВДА Р.М. Дозвольте я поясню ситуацію. 
Тобто в фабулі, тобто в поданні, де називається, що Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження, і названі ряд статей: 191-а, 209-а, 191-а і все інше – це збірна повністю всіх кримінальних епізодів, злочинних епізодів. Водночас підозру, тобто де, ми вважаємо, є достатньо доказів, ми в даному випадку по двох епізодах, і це зазначено далі в поданні. Тобто там є частина 3 статті 209, тобто легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, і частина 5 статті 369 Кримінального кодексу України.
Якщо подивитись далі подання, там повністю розписано, які фактичні дії Клюєва Сергія Петровича утворюють цей склад злочину, і які є докази саме його причетності.

КИШКАР П.М. Ну, докази нехай суд вивчає, я просто для себе.

ГОВДА Р.М. Тобто є 2 епізоди. 209-а полягає в чому? В тому, що Клюєв реально без наміру займатись будь-якою господарською діяльністю, фінансовою, а для того, щоб легалізувати набуте, побудоване, незаконно отримані землі, незаконно побудовані будівлі і все інше, вчинив договір купівлі-продажу і придбав за 146 мільйонів майно ООО "Танталіт", тобто всі корпоративні права. Тобто Віктор Федорович жив не поряд з якоюсь незрозумілою нікому фірмою, а жив поряд зі своїм другом, товаришем чи іншим знайомим (це моє виключно судження), який був успішним підприємцем до свого часу, до обрання народним депутатом. І інші заходи вчинені, тобто це набуття, легалізація отриманих злочинним шляхом. 
Я хочу сказати, що Віктору Федоровичу повідомлено про підозру заочно за фактом заволодіння і земельними ділянками і за фактом незаконного будівництва, тобто незаконного збагачення, яке виливалось у будівництві приміщень, які там були у "Межигір'ї". Загальна балансова вартість цього всього близько мільярда гривень – це є доказана оцінка. 

КИШКАР П.М. Це ви в суді будете все розказувати. У мене є внутрішнє якесь побоювання, що у Європейському суді з прав людини оце подання одне, а потім подання друге, дві процедури розгляду можуть бути розтлумачені як якесь порушення. Чи може це бути чи не може? Ви ж (я думаю) готуєтесь до того, що він буде оскаржувати це. Я так розумію його мотивацію, що він буде це оскаржувати, і до цього треба бути готовим. Не буде отаке одне рішення, а потім суперрішення друге, потім супер друге доказом того, що ми, наприклад, перший раз неправомірно його притягували до відповідальності? Або недоопрацювання тієї самої Генпрокуратури в плані притягнення його до відповідальності за першим разом буде підставою для виправдувального вироку чи висновку Європейського суду з прав людини.

ГОВДА Р.М. Дозвольте я відповім.
Саме навпаки. У Конституції і в Регламенті передбачено, що Верховна Рада України дає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата. У Конституції і в Регламенті не зазначено, вона дає лише раз дозвіл, два рази, по кожному кримінальному провадженню. І ми виходимо з того, що…
Крім того, в Регламенті написано про те, що подання повинно бути вмотивованим, мати докази і обґрунтовувати причетність особи до вчинення злочину. Ми навпаки, ідемо по тому шляху, який, можливо, незручний Генеральній прокуратурі, правоохоронним органам за кожним епізодом звертатись до вас, бути присутнім на цьому комітеті чи на іншому і доводити те, що це немає ні політичних мотивів, ні надуманих мотивів, це виключно кримінальне провадження, де потрібно зрозуміти чи винна особа чи невинна в такому плані. І ми ідемо саме з цьому. І Європейський суд, на моє переконання, не буде мати іншу…

КИШКАР П.М. Переконали. 
Павле Васильовичу, а якісь загальні запитання можна потім після завершення розгляду цього всього до Генеральної прокуратури поки вони тут?

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте закінчимо розгляд питання, а тоді перейдемо до "Різного".
Будь ласка, Володимире Юрійовичу.

АРЕШОНКОВ В.Ю. Будь ласка, якщо можна, ще раз конкретизуйте відповідь на питання. Чи є у слідства докази на підтвердження того, що пан Клюєв, вчиняючи одну з дій, зазначених у частині першій статті 209 Кримінального кодексу, усвідомлював, що кошти або майно в даному випадку, одержані іншими особами злочинним шляхом. Чи є у справі достатньо таких доказів?
Тому що, повірте, коли ми не… Якщо ви пам'ятаєте, перший раз, коли ми розглядали і за що нас дуже звинувачували, що ми витратили не один день на те, щоб спробувати з'ясувати, скажімо так, певні обставини по справі, запрошували матеріали, тут дуже довго дискутували з Генеральним прокурором, але принаймні ми тоді мали можливість переконатись в глибині. Скажу вам відверто, відсутність сьогодні на нашому засіданні засобів масової інформації, це є погана ознака того, що сьогодні громадськість і журналісти не дуже довіряють змісту того, що розглядає Генеральна прокуратура. Це моє таке бачення. Інакше б тут зараз було багато камер, як минулого разу. Тобто ЗМІ відчувають, що щось не так. І питання мого колеги Кишкаря про те, чи не будуть ці справи навпаки підтвердженням того, що недостатньо таких доказів. Але це так, між іншим.
У мене конкретне питання. Бо ми саме будемо базуватись на ваших відповідях, приймаючи рішення про внесення до сесійної зали. Так от, ще раз у мене питання. Достатньо доказів, з вашої точки зору для того, щоб доводити 209-у статтю, що у даному випадку Клюєв усвідомлював, що злочинним шляхом було придбано це майно?
Дякую.

ЗИМОГЛЯД В.М. По-перше, я хочу зазначити, що під час придбання майна ООО "Танталіт" Клюєв отримав в управління майно, яким користувався Янукович, проживаючи на даній території, хоча офіційно у нього у власності було лише півтора гектара землі та один будинок. Загалом він користувався 130 гектарами та будівель більше, ніж мільярд гривень.
Друге. ООО "Танталіт" в період, коли його власником був Клюєв, оплачував комунальні платежі, рахунки за обслуговування та інше, розраховувався за попереднє будівництво, яке проводилось незаконно, земля була отримана незаконно. Це лише початок розслідування епізоду стосовно Клюєва, це буде доводитись, але у слідства є переконливі докази вважати, що саме Клюєв вчинив дане кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

АРЕШОНКОВ В.Ю. Добре. Дякую. Я почув.

ПИНЗЕНИК П.В. Ще запитання. Вірніше, хто ще бажає висловитись в обговоренні?
Якщо обговорення завершили, то давайте перейдемо до прийняття рішення. Вам надані проекти рішень щодо кожного подання. Подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності. Проект рішення щодо цього подання передбачає ухвалення висновку комітету щодо подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва Сергія Петровича, підтриманого та внесеного до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним В.М. від 3 грудня 2015 року (номер такий-то) та подати його до Верховної Ради України. 
Сам висновок в результуючій частині передбачає: враховуючи викладене комітет, ухвалюючи зазначений висновок, вважає, що подання підтримане та внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним від 3 грудня 2015 року про надання згоди (і далі за текстом) не потребує повторного розгляду та прийняття рішення Верховною Радою України щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва С.П. Проект рішення додається.
Наступний проект рішення…

ПАПІЄВ М.М. Давайте так по кожному проекту рішень.

ПИНЗЕНИК П.В. Добре, не проти абсолютно.
Хто бажає висловитися при обговоренні цього проекту рішення?
Будь ласка, Михайле Миколайовичу.

ПАПІЄВ М.М. Шановні колеги, перш за все, я би все-таки хотів, щоб ви дослухалися до того, що я взагалі-то пропоную підтримати Генеральну прокуратуру України і поясню саме з яких мотивів.
Перше, сьогодні треба чесно визначити, що у нас немає однозначної можливості тлумачення цієї норми і Закону України "Про Регламент" і Конституцію України. Саме тому, якщо ми зараз приймемо на свій розсуд отаке рішення, що не потребує зараз повторно надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, уявімо собі, що після цього через півроку виходить рішення Конституційного Суду, яке говорить, що по кожному кримінальному провадженню, по кожній статті, що інкримінується, бо ми ж маємо крім всього іншого, якщо прочитати як виписаний Закон "Про Регламент", що ми маємо досліджувати і достатність доказів, і багато інших речей.
Саме тому, щоб ми не припустились якоїсь помилки, яка буде в суб'єктивній такій оціночній площині лежати, я пропоную, щоб ми дотримувались… Є подання Генеральної прокуратури стосовно притягнення до кримінальної відповідальності, вносимо це питання в зал і визначаємося в залі. Є по затриманню – далі теж саме. Є по арешту – теж саме. Щоб ми тут діяли абсолютно чітко. Я думаю, що не так просто Генеральна прокуратура вносила оце подання.

ПИНЗЕНИК П.В. Теоретично допускаю абсолютно таку правову позицію, вона обґрунтована і підтримана також Генеральною прокуратурою. Прошу лише згадати, що ми вже висловлювали позицію з цього питання, рішення від 30 червня, де ухвалили аналогічне рішення, як те, яке запропоновано у проекті. Це перше.
Друге. Пропоную задуматися зараз і на майбутнє з приводу того, з яких питань ми повинні приймати кожен раз нове подання чи нове провадження. Тому що в даному випадку ми маємо справу з тим самим провадженням чи з новими епізодами, чи з новими статтями. На що спрямована робота Верховної Ради? На те, щоб не допустити порушення законних прав інтересів особи, що притягається до кримінальної відповідальності України. Надання чи ненадання повторної згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, очевидно якимось чином порушення їх прав мало імовірно що призводить. 
Натомість питання про затримання і арешт, я б уже не був таким категоричним, то точно, бо кожна стаття передбачає…

ГОВДА Р.М. Якщо є дозвіл по одному провадженню, вони об'єднуються,  тобто особа затримана чи тримається під вартою під одним провадженням.

КИШКАР П.М. Просто вони будуть тоді приносити за різними провадженнями. Вони будуть реєструвати за різними номерами, а потім будуть об'єднувати.

ПИНЗЕНИК П.В. Павле Миколайовичу, згода на затримання дається один раз по конкретній статті. Якщо по тій воно не спрацювало, умовно кажучи, я би абсолютно не заперечував, аби прийшли до Верховної Ради з новою згодою по іншій статті, тому що не по кожній статті в принципі цей запобіжний захід є можливий, тому тут логіка, по якій іде Михайло Миколайович, вона абсолютно допустима, правильна і зрозуміла. Тобто є нова стаття, давайте розглядати питання про затримання і арешт, якщо таке питання ініціюється прокуратурою. 
Водночас те, що стосується, власне, надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності спірно. Знову ж таки по чому ми будемо давати? По кожній статті, по кожному провадженню, по кожному номеру чи яким чином?
 
ГОВДА Р.М. Кожним фактичним обставинам, тобто стаття може мінятися за одніми і тими ж самими обставинами, тобто перекваліфікація за частиною залежно від…

ПИНЗЕНИК П.В. Якщо у вас буде "пухнути" провадження і доповнюватись новими епізодами, то в ході розслідування ви кожен раз будете приходити за новою згодою? А коли ви будете визначати, що пора? Просто у вас же все одно ще ж з'являється у справі, коли з'являється нова стаття чи новий епізод, який кваліфікується по тій же статті?

КИШКАР П.М. Павле Васильовичу, назріває питання зняття депутатської недоторканності. 

ПИНЗЕНИК П.В. Це само собою.
Та поки з нас знімуть депутатську недоторканність, будемо свою роботу робити. Тут практичне питання.

ГОВДА Р.М. Це був просто окремий сценарій. Перше, що ми бачимо, це об'єктивну сторону злочину,  тобто це фактичні дані, тобто дії. Тобто якщо з'являється новий факт злочину…

(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Тобто нова об'єктивна сторона незалежно від того, чи кваліфікація по тій же статті чи ні і в цьому провадженні чи по іншому провадженню.

(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Що я хочу з'ясувати? Інформація про фактичні обставини справи, яка встановлюється  в ході слідства, і слідство постійно доповнюються матеріалами, які і складають, власне, об'єктивну сторону. 
Так я що хочу спитати? Наприклад, 209-а, тобто фактичні обставини от так от ростуть. Ми що, про них постійно знати повинні?

ПАПІЄВ М.М. Павле Васильовичу, давайте я вам поясню дуже просто. Пояснюю вам дуже просто. 
От, уявімо собі, що народного депутата України звинувачують в зґвалтуванні. Може з таке бути теоретично? Може. Верховна Рада України дає згоду на притягнення його. Паралельно Генеральна прокуратура України під цю згоду "навішує" на нього ще 204-у, 191-у, 208-у і масу інших статей по інших якихось епізодах. Після цього з'ясовується, що його оговорили, що зґвалтування не було, якби-то він людина чиста, але при цьому в нього з'явилося ще 10 статей по інших якихось правопорушеннях, які принесли. 

ПИНЗЕНИК П.В. У мене до вас дуже практичне запитання. Інша частина тої ж самої статті про зґвалтування.

ПАПІЄВ М.М. Тобто фактично виходить так, що тут нам треба було б коректніше. По кожній статті, по якій новій звинувачують народного депутата України, давати згоду. Нехай воно виглядає зовнішньо "масло масляне", але після цього, якщо ми говоримо про Європейський суд з прав людини, то більш коректно було б, от, як ініціює Генеральна прокуратура України, так нам по ініціативах цим давати чітке рішення. Це було б на користь загальної справи і справедливості і правосуддя.

ПИНЗЕНИК П.В. Все одно не бачу різниці.
Тобто беремо ваш приклад – зґвалтування. Там декілька частин в залежності від тяжкості. Правильно? Перекваліфікація на більш тяжку чи менш тяжку частину потребує окремої згоди Верховної Ради? Яка буде здійснена слідчим попередньо, ця кваліфікація, попередньо під час розслідування. 

ПАПІЄВ М.М. Але при цьому з'ясувалось, що крім того, що він зґвалтував когось, то крім цього він купив якісь корпоративні права. І в нього з'являється інша гілочка господарської діяльності, потім інша. 

ПИНЗЕНИК П.В. Ви тут цю тонку грань проводите, чи що?

ПАПІЄВ М.М. Потім ґвалтування зникло, а оці гілочки лишилися.

ПИНЗЕНИК П.В. Михайле Миколайовичу, цитую нашу постанову, яку ми прийняли Верховною Радою України. Надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва Сергія Петровича. Крапка.
Ні в якому кримінальному провадженні ні за якою статтею, ні за яким епізодом, ні за якою об'єктивною стороною. Мене тільки це цікавить: у нас скільки таких має бути і як їх прив'язати до конкретних кримінальних проваджень?

ПАПІЄВ М.М. Я думаю, що у нас просто некоректно виписана постанова Верховної Ради України, бо треба було писати там, що Верховна Рада України надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата такого-то за поданням Генерального прокурора від такого-то числа, тоді було б воно все зрозуміло. Так як у вас, то говориться оце, тлумачиться елементарно і просто, що на всі часи притягувати його. Воно так не діє, воно має бути, воно має якісь часові рамки і юридичні рамки по цих статтях. 

ГОВДА Р.М. Написано, що про позбавлення депутатської недоторканності питань будь-яких не було в принципі.

ПАПІЄВ М.М. Але за чиїмось поданням конкретним, де чітко встановлено, що йому інкримінується, а не просто позбавити, а ви потім робіть з ним що хочете.

ГОВДА Р.М. Це доволі складне питання. Тому що є питання ідеальної сукупності, реальної сукупності, є питання перекваліфікації, тобто можна тут говорити годин 5, тобто визначатись. За кожним фактом можемо направити свій запита Генеральному і висловити свою позицію більш ґрунтовно.

ПИНЗЕНИК П.В. Хто ще бажає висловитись в обговоренні?

КИШКАР П.М. Давайте переходити до голосування.

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте переходити до голосування, бо пора уже державницькі рішення приймати о 16-й годині.
Яким чином будемо рухатись? Спочатку проект постанови, який внесений на розгляд, а потім пропозиція народного депутата Папієва. Якщо я правильно розумію, вона полягає в тому, щоб винести на розгляд Верховної Ради також і подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності.
Хто за проект рішення, запропонований вам у матеріалах?
Наразі є озвучені 2 варіанти. Один із них формалізований у вигляді проекту рішення, яке вам запропоновано. Він передбачає ухвалення висновку регламентного комітету, який повторює в резолютивній частині висновок від 30 червня щодо того, що повторний розгляд Верховною Радою питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності щодо конкретного народного депутата не потребується.
Є альтернативна пропозиція Михайла Миколайовича Папієва, яка передбачає, що резолютивна частина висновку повинна передбачати рекомендацію Верховній Раді розглянути подання Генерального прокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Клюєва Сергія Петровича.
От 2 альтернативи. Я намагаюсь їх поставити на голосування в порядку надходження.

ПАПІЄВ М.М. Яка все ж таки пропозиція Генеральної прокуратури?

ПИНЗЕНИК П.В. Вона висловила її в поданні.

ПАПІЄВ М.М. Так давайте тоді ідемо по даннях Генеральної прокуратури.

ПИНЗЕНИК П.В. Ще раз. Є 2 пропозиції в порядку надходження: перша повторює 30 червня; друга підтримана вами, котра підтримується Генеральною прокуратурою. Тобто в порядку надходження давайте їх і розглядати.
Є ще потреба обговорювати? Голосуємо.

КИШКАР П.М. Я просто хочу зрозуміти. Генеральну прокуратуру влаштовує таке рішення? Тобто не буде це…
Дивіться, про що говорить Михайло Миколайович. Для нього важливо зберегти оцю цілісність. Звертається Генеральний прокурор з цими фактами, винесли в зал – 3 рішення.

ГОВДА Р.М. Звичайно, для нас найкращий варіант.

КИШКАР П.М. Просто якщо напишемо: дивіться 30 червня, вони скажуть: "Слухайте, так у вас воно розірвано в часі. Тут ви говорили про одні епізоди і надавали згоду, тут не давали згоди, а одразу затримання і арешт". Тобто я розумію, що 2 останніх – це все одно фейк і маразм, але доведеться голосувати.

ГОВДА Р.М. Вони ж дадуть нам можливість оголосити його в міжнародний розшук і екстрадувати. Тобто це не факт, що ми його затримаємо.

ПИНЗЕНИК П.В. Міжнародний розшук – це якраз рішення про затримання. Я правильно розумію, що у вас по екстрадиції питання полягає в тому, що ви процесуальне рішення про затримання не можете прийняти, поки немає на те згоди Верховної Ради України.

ГОВДА Р.М. От Колобова затримали, але це вже не від нас залежить, що Іспанія так довго розглядає, ми не в процесі, тому деякі випадки…

ПИНЗЕНИК П.В. Павле Миколайовичу, розумієте, процесуально їм потрібно рішення про затримання і арешт. Вони не можуть його винести без рішення Верховної Ради. Питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності факультативне в даному випадку. От і все.

КИШКАР П.М. Я боюся цієї факультативності, що вона при розгляді ЄСПЛ дозволить товаришу Клюєву виграти цю справу. У мене таке внутрішнє відчуття, таке побоювання.

ПИНЗЕНИК П.В. Внутрішнє відчуття – це важливо. Давайте щось приймати.

ГОВДА Р.М. Це рішення про дозвіл на затримання чи взяття під варту буде давати слідчий суддя.

ЄФРЕМОВА І.О. На сьогоднішній момент Генеральна прокуратура не може назвати правові документи, які б регламентували питання навіщо ще один раз приймати постанову чи рішення про винесення до Верховної Ради України і ще раз притягати його до кримінальної відповідальності. Чи розуміє Генеральна прокуратура, що якщо ми зараз винесемо в зал, ми його не проголосуємо зовсім? 

ПИНЗЕНИК П.В. Та проголосуємо. Проголосуємо точну копію оцього тексту, тільки іншою датою  з великою імовірністю.

ГОВДА Р.М. Ми називаємо одні і ті самі документи разом. Ви називаєте Конституцію і Регламент Верховної Ради. Ми також називаємо Конституцію і Регламент Верховної Ради. І мабуть є певне непорозуміння і неоднозначність. І саме те, що говорять, саме неоднозначність має трактуватись на користь особи, а не органу державної влади. І саме з цим питання, щоб не програти в ЄСПЛ і все інше і не мати рішення Конституційного Суду, ми повторно звернулись. Ми не можемо диктувати і абсолютно не намагаємось шановним народним депутатам і Верховній Раді як їм діяти. Ми зробили те, що ми зробили, і пояснили для чого ми це зробили: щоб не мати проблем в наступному.

КИШКАР П.М. Романе Михайловичу, я перефразую. Для вас буде зручно отакі рішення комітету. Я наголошую, перше, про відправлення вас до 30 червня. Тобто не буде рішення Верховної Ради новою датою. Почуйте мене. 
Друге рішення буде рішенням від такого-то грудня про затримання. 
І третє буде про арешт.

ПИНЗЕНИК П.В. Павле Миколайовичу, хочете пропозицію? Пропозиція полягає в наступному. Перше, у нас дійсно має місце проблема невизначеності, тут Роман Михайлович правий, вирішити її тут, у цій залі малоймовірно. Друге, ми дійсно можемо стикнутися з нездоровою ситуацією, коли постанови однакового змісту виходять з Верховної Ради України з певною частотою. Є така проблема.

ПАПІЄВ М.М. Тому треба там писати: відповідно до подання Генерального прокурора від такого-то числа.

ПИНЗЕНИК П.В. У мене є компромісна пропозиція. Можливо, вона буде сприйнята комітетом. Я наполягаю на наступному: підтвердити, з одного боку, нашу позицію від 30 червня щодо того, що вона не потребує розгляду, з іншого боку, дати можливість Верховній Раді дати можливість визначитись з цього питання, і додати речення про те, що пропонуємо Верховній Раді визначитися щодо цього питання.

АРЕШОНКОВ В.Ю. У мене питання. Нас просили щось про 30 червня?

ПИНЗЕНИК П.В. Генеральна прокуратура не обмежує себе нашими попередніми рішеннями. Вона просто вносить подання, і все. Вона про 30 червня нас не запитувала, але ми себе повинні запитати, тому що ми рішення приймали.

ПАПІЄВ М.М. Давайте теоретично. Уявімо собі, що Конституційний Суд визнає, що по кожному поданню і по кожній статті, яка з'являється додатково, Верховна Рада України має приймати рішення. Якщо ми зараз не зробимо цього, як далі діяти?

ПИНЗЕНИК П.В. Та пропозиція, яку я зараз озвучив, вона дає можливість Верховній Раді з цього приводу визначатись. Нехай приймають рішення.

ПАПІЄВ М.М. Як далі діяти? І після цього руйнується все і валиться. 

КИШКАР П.М. Михайле Миколайовичу, ви праві. Але це питання наше з вами, де ми звернемось до Конституційного Суду і запитаємо. А зараз треба приймати рішення і переходити далі до роботи в зал.

АРЕШОНКОВ В.Ю. У мене ще одне питання. Скажіть, будь ласка, я не юрист, просто мені цікаво, надалі це компетенція прокуратури займатись цим чи це переходить до новоствореної антикорупційної структури?

ГОВДА Р.М. Це питання буде вирішено однозначно відповідно до вимок кримінального процесуального законодавства, якщо найближчі дні, години Верховна Рада не проголосує за ті законопроекти, які існують у Верховній Раді, то це провадження найближчим часом буде передано в Національне антикорупційне бюро, і вже детективи або процесуальні керівники спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть звертатись саме до суду в разі позитивного рішення Верховної Ради про надання дозволу на затримання і тримання під вартою. Тобто процесуальні дії вже будуть робити детективи і антикорупційна прокуратура, якщо не буде найближчим часом прийнятих законів.

ПИНЗЕНИК П.В. Проект Лещенка.

ГОВДА Р.М. Їх 3, наскільки я знаю, там і Лещенка. Їх 3, але суть зводиться до того, що…

КИШКАР П.М. Винесуть 2 рішення, і нехай Верховна Рада приймає рейтинговим голосуванням.

ПАПІЄВ М.М. Дивіться, справа в тому, що якщо ми кажемо, що додаткового рішення не треба, тоді у кожного після цього виникає питання, і в тому ж Європейському суді з прав людини: а чому ж тоді, посилаючись сьогодні на те голосування, що було тоді, чому тоді не було внесено подання про затримання і не було подання про арешт? І все одразу розсипається.

ПИНЗЕНИК П.В. Воно було внесено. Михайле Миколайовичу, 16 червня було внесено 3 подання, в тому числі подання про затримання і арешт, правда, вони були оформлені одним. І ми приймали 3 рішення. Перше – аналогічне цьому, друге – розглянути Верховною Радою. У Верховній Раді вже лежить рішення, проект постанови.

ПАПІЄВ М.М. Так не було тоді затримання і арешту.

ПИНЗЕНИК П.В. Було, Михайле Миколайовичу.

ГОВДА Р.М. Це не перше, це друге.

ПИНЗЕНИК П.В. 16 червня.

ПАПІЄВ М.М. Так.

ПИНЗЕНИК П.В. Це вже третє подання щодо Клюєва.

ПАПІЄВ М.М. Я кажу зараз про перше подання.

ПИНЗЕНИК П.В. В першому не було, там стаття не передбачала, наскільки я пам'ятаю.

ПАПІЄВ М.М. А ми ж зараз посилаємося на голосування по першому поданні. От про що я кажу.

ПИНЗЕНИК П.В. Не в першому, Михайле Миколайовичу, ми посилаємось на друге. Ми посилаємось на рішення від 30 червня щодо подання від 16-о. Це вже третє. Нагадую вам хронологію, я сам плутаюсь. 

ГОВДА Р.М. А коли Національне антикорупційне бюро почне працювати, то скільки подань буде, так що потрібно узгоджувати ці всі наріжні  питання.

ПАПІЄВ М.М. Хоча є ще одна небезпека. От уявімо собі теоретично, вноситься подання про притягнення до кримінальної відповідальності. Уявімо собі, що Верховна Рада не проголосувала. Що далі? Нічого, і теж стопор.

ГОВДА Р.М. Це вже питання зали, питання, я так розумію шановного спікера з приводу, як поставити питання і за що Верховна Рада буде голосувати.

ПИНЗЕНИК П.В. Мудрі слова. Тому пропоную проект рішення з моїм доповненням про те, що Верховній Раді пропонуємо визначитися з цього питання, зараз поставити на голосування і перейти до розгляду питань про затримання і арешт. 
Отже, можемо ставити з таким доповненням на голосування? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримався – 1.

ПАПІЄВ М.М. Я вийшов з пропозицією. І повірте мені, час покаже, що вона права.

ПИНЗЕНИК П.В. Ми її практично реалізували процентів на 70.

ПАПІЄВ М.М. Пропозиція, у нас подання Генеральної прокуратури є, давайте внесемо в зал і проголосуємо.

ПИНЗЕНИК П.В. Пропозиція полягала в наступному. Враховуючи викладене (і так далі), ухвалюючи висновок, підтримання щодо подання підтриманого внесеного Генеральною прокуратурою (і так далі), не потребує повторного розгляду прийняття і передає його до Верховної Ради для прийняття відповідного рішення. Ну, то нехай Верховна Рада і приймає відповідне рішення з цього приводу. Тут дійсно має місце правова прогалина. Факт. З трибуни про це скажемо. 
Керівництво Верховної Ради проявило стільки ініціативи, творчості, знання нормативної бази, в тому числі Регламенту і процесуального законодавства, коли розглядало питання по поданню по Мосійчуку, що я думаю, що воно може також включитися в дану роботу і визначити долю подальшу нашого рішення, подання Генерального прокурора, а воно мудре, і буде знати, що з тим робити.
А я пропоную перейти до голосування по поданню щодо затримання. Проект рішення передбачає ухвалити висновок і рекомендувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування. Резолютивна частина висновку містить таке: подати його до Верховної Ради України, рекомендувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування. Воно повністю повторює резолютивну частину того, що ми приймали 30 червня щодо затримання, і таке ж саме рішення приймали по арешту. 
Доповнення, пропозиції, заперечення щодо проекту рішення. Якщо немає, давайте ставити на голосування. Хто за запропонований проект рішення і висновку, що до нього додається, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую.
І таке саме за змістом рішення пропонується з такою самою резолютивною частиною пропонується по поданню про надання згоди на арешт народного депутата Клюєва Сергія Петровича. Прошу визначатись. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Одноголосно. 
На цьому розгляд даного питання порядку денного вважаємо завершеним. 
Дякуємо Роману Михайловичу, Валерію Миколайовичу, Марині Станіславівні за те, що взяли участь у нашій роботі.

