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

21 червня 2017 року 


ПИНЗЕНИК П.В. Добрий день, шановні колеги. Кворум є. 10 питань, плюс "Різне". Тому треба, мені здається, швидко приступити до розгляду, щоб так же швидше й закінчити. Затвердимо порядок денний? 

ПАПІЄВ М.М. Я категорично проти. Можна? З мотивів.

ПИНЗЕНИК П.В. Ми приступили до обговорення проекту порядку денного. Михайло Миколайович, прошу, з мотивів. 

ПАПІЄВ М.М. Шановні колеги, давайте так, давайте ж це. Я спілкуюся з нашими колегами – народними депутатами України і хочу повідомити вам, що є позитивні відгуки по роботі регламентного комітету і стосуються вони якраз того, що ми чітко, не формально розглядаємо всі питання порядку денного, вникаємо в них і приймаємо свідомо рішення після того, як ознайомилися і обговорили кожне питання. Тому я хотів би, щоб оця практика – скорочених оцих розглядів і всього іншого – вона не була притаманна нашому комітету, щоб ми оцю думку про те, що найкращим комітетом і найбільш працездатним, найбільш вдумливим в Верховній Раді України є регламентний комітет, щоб ми її дотримувалися. (Шум у залі).

ПИНЗЕНИК П.В. Прошу вашого дозволу приступити до роботи. 
Шановні колеги, перед затвердженням порядку денного дозвольте мені зробити повідомлення. Делегація від нашого комітету спільно з Комітетом з питань правової політики на минулому тижні взяла участь в роботі чергової пленарної сесії Венеційської комісії "За демократію через право" в місті Венеція. Ми там презентували наш законопроект, розроблений нашим комітетом, спільний доробок – 5522. Мали, по-перше, зустріч із експертами Венеційської комісії: панною Ганною Сухоцькою, паном Дель Кампо і паном Іланова, які будуть, власне, і формувати проект висновку з нашого питання. А також мали виступ, доповідь на, власне, самій пленарній сесії.       
Інформую членів комітету, що наш спільний доробок сприйнятий в цілому позитивно. Наше прагнення до приведення Регламенту у відповідність до Конституції абсолютно підтримується. Також комісія Венеційська з великою ймовірністю скористається нагодою, яку ми їй надали для постановлення висновку, для того щоб підняти інші, більш серйозні і більш такі ґрунтовні питання функціонування українського парламенту. 
Зокрема питання, пов'язані з конституційною нормою щодо імперативного мандату у відображенні в українських правилах процедури регламентних. Зокрема питання пов'язані зі статусом Регламенту, оскільки він у нас відповідно до Конституції затверджений законом України. Така практика є неоднозначною і не однаково застосовується в різних країнах. Це теж, можливо, стане предметом окремої думки Венеційської комісії. Будуть ще кілька питань, які можуть буди там відображені. В кожному разі це було лише попереднє обговорення. 
Венеційська комісія запрошує нас, власне, уже на пленарну сесію в жовтні, коли буде затверджена постанова, вона буде, власне, висновок. Треба буде, звичайно, ще в період між тим спілкуватися з експертами цієї комісії, напрацьовувати якісь позиції. 
Нам потрібно готуватися до прийняття 5522  в першому читанні. Я так думаю, що реально з нашою спільною допомогою і роботою в наших фракціях зробити цей розгляд в першому читанні, напевно, у вересні перед пленарним засіданням. І врахувати в планах засідання Венеціанської комісії. І тоді вже мати можливість мати позицію цього експертного високоповажного органу перед розглядом у другому читанні, у випадку якщо Верховна Рада підтримає  в першому читанні.
Я пропоную з вами окремо десь, можливо, в більш спокійній обстановці обговорити хід, якби, додатково одержати інформацію про поїзду, обговорити хід подальшої роботи над законопроектом 5522. І десь ми робочу нараду з цього приводу зберемо, поговоримо, поспілкуємося і визначимось щодо подальшої тактики. 
А наразі я особисто дякую всім членам комітету за ту підтримку і спільну роботу, яка має проміжним наслідком, в тому числі, і позитивну оцінку європейських експертних інституцій. 
Далі, що стосується порядку денного, у нас заплановано. З цього питання ми відкриваємо якісь обговорення? Так.

ПАПІЄВ М.М.  Шановні колеги, це таке більше питання для загального розвитку. Щоб не виглядати неуком, я зараз поглиблено вивчаю українську мову і от бачу, що дві особи – це Марина Іванівна Ставнійчук і Павло Васильович Пинзеник – кажуть "Венеціанська комісія". Так як все ж таки правильно: Венеційська чи Венеціанська? Бо в документах читаю "Венеціанська" пишуть. Це так для роздумів.

ПИНЗЕНИК П.В.  Я проконсультуюся ще з Мариною Іванівною. (Сміється).

ПАПІЄВ М.М.  Так от, щоб вони теж правильно казали.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Я теж думала, що "Венеційська",  а перевірила – "Венеціанська". 
(Загальна дискусія). 

ПАПІЄВ М.М.  Я хотів для себе, бо потім будемо говорити десь, щоб нам не сказали, що ми.

ПИНЗЕНИК П.В. У нас Сергій Петрович Головатий представник Венеціанської комісії, він видав книжку про права людини. А називається вона "Про людські права", я теж думав, що це про права людини, бачите, українська мова багата і допускає різні варіанти. 
Олег Васильович.

КУПРІЄНКО О.В. Коротка інформація. Принагідно, у зв'язку з повідомленням Павла Васильовича про закордонну поїздку на зустріч з парламентарями інших країн, повідомляю члені комітету, що ваш покірний слуга теж минулого тижня виїжджав за межі країни в складі офіційної делегації до парламенту Грузії. Ми там провели більше 10 зустрічей. 
Постало питання до Апарату і до того, хто розподіляє кошти, чому перша офіційна делегація, починаючи з 2008 року, їздила в Грузію за свій рахунок?

ПАПІЄВ М.М.  Це не перша.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Всі їздять за свій.

КУПРІЄНКО О.В. Це не перша.  Але я про інше. До нашої делегації там був Парубій.

ПАПІЄВ М.М.  За власний кошт?

КУПРІЄНКО О.В. За власний кошт Верховної Ради. Не перебивайте. Я про регламент. 

ПИНЗЕНИК П.В. Олег Васильович, продовжуйте.

КУПРІЄНКО О.В. На зустрічі зі спікером, на зустрічі з представниками більшості, меншості, опозиції, там з усіма я  задав питання: як у вас порядок денний, як він формується, коли доводиться до відома депутатів, чи є змога підготуватись? На що була відповідь: "О, саме цим питанням глибоко цікавився Парубій Андрій Володимирович: як же у вас?". 
Так от, в грузинському парламенті за 10 днів до початку розгляду питання всі знають, що буде в порядку денному. Виключна ситуація і дуже рідка, коли в день розгляду або напередодні вносяться питання. 
Тут треба нам все-таки наполягати на тому, щоб і у нас була така практика. Ми бачимо, як "валяться" законопроекти гарні і добрі,  які треба для суспільства. Але за рахунок того, що вони вносяться в порядок денний напередодні, народні депутати не встигають прочитати, тому що фізично не вистачає часу, і вони не голосуються і "валяться" в залі, що ми побачили і вчора, і частково сьогодні 

ПАПІЄВ М.М. Це реклама грузинського парламенту "безвозмездно"?

КУПРІЄНКО О.В. Це не реклама грузинського парламенту, це до відома моїх колег, членів регламентного комітету, що наша боротьба за те, що порядок денний Верховної Ради України має бути заздалегідь повідомлений нашим колегам і нам, щоб ми змогли підготуватися. І ми маємо довести до кінця цю боротьбу і все-таки привести у відповідність до розумних строків повідомлення народних депутатів щодо часу розгляду конкретних законопроектів.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую, Олег Васильович. 

ЄФРЕМОВА І.О. Одну репліку. Ми всі буваємо закордоном, відвідуємо  парламенти і, мабуть, ви всі помітили, що ні в одному парламенті світу немає такої поведінки журналістів, як в парламенті Верховної Ради України.  Тому я думаю, що прийшла пора прописати або законопроект, або внести пропозиції до нашого Регламенту щодо журналістської етики – прийшла пора. 
(Загальна дискусія). 

КУПРІЄНКО О.В. Дозвольте репліку коротку, Павло Васильович. Підтримуючи Ірину Олексіївну, повідомляю, що на пленарному засіданні грузинського парламенту зверху журналісти не стоять, SMS не фотографують, не влаштовують якісь флешмоби чи ще щось. В коридорі вони є. 

ПАПІЄВ М.М.  А у нам нечего скрывать!

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Так, нічого писати SMS.

КУПРІЄНКО О.В. Тому Радикальна партія Олега Ляшка сидить по центру залу і відкрита перед всіма фотокамерами, у нас все в порядку з цим. І ніхто не переписується з московськими керівниками, політтехнологами, що, де і як в Україні відбувається.

ПИНЗЕНИК П.В. Є пропозиція, що решта ідей, які 100% накопились в наших головах, перенести в розділ "Різне".

ЄФРЕМОВА І.О. Однє єдине… … (Без мікрофону). 

КУПРІЄНКО О.В. Це втручання в особисте життя.
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Отже, можемо ми затвердити порядок денний? Прошу голосувати за проект порядку денного в такому вигляді, як він запропонований. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Одноголосно. Дякую.
Щодо першого питання – про проект календарного плану. Проект напрацьований  нами був надісланий головам депутатських груп і  фракцій, Голові Верховної Ради і Апарату Верховної Ради України. Пропозиції від депутатських фракцій не надійшли.  Від фракції "Народний фронт" надійшов лист, де інформується про те, що фракція згодна з запропонованим календарним планом. Від Апарату Верховної Ради надійшов лист, в якому внесена пропозиція щодо зміни календарного плану в частині, що стосується січня. Аргументується це тим, що Апарату Верховної Ради потрібно дати більше часу для підготовки проекту порядку денного наступної сесії, яка розпочнеться відповідно до закону в перший вівторок лютого 2018 року.
Колеги, які є думки? Можемо ми внести відповідний проект постанови з врахуванням пропозицій Апарату? 

КУПРІЄНКО О.В. Здвоєні тижні в січні. Правильно?

ПИНЗЕНИК П.В. Що в січні тиждень роботи в пленарному режимі був з 23 по 26 січня.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Навіщо?

ПИНЗЕНИК П.В.   У нас там був взагалі спарений.

ЄФРЕМОВА І.О. А я пам'ятаю, який він був спарений? Другий тиждень ми всі сиділи, вибачте, ворон рахували. Пустий абсолютно був тиждень. Ми виходимо після канікул. Які два тижні? Ще не буде напрацьовано законопроектів.

ПИНЗЕНИК П.В. Я прошу вибачення, з 16 по 19, причому з 23-го по 26-е – тиждень роботи в комітетах, а останній тиждень січня…

ПАПІЄВ М.М.  До речі, можна підтримати.
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Жовте – це пленарні засідання, а зелене – це комітети. 
(Загальна дискусія). 

ПАПІЄВ М.М. Павло Васильович, ми правильно зрозуміли, що з 16-го по 19-е пленарні засідання і з 23-го по 26-е?

ПИНЗЕНИК П.В. Ні. З 9-го по 12-е і з 16-го по 19-е.

ПАПІЄВ М.М. Ні. Я від віруючих людей. У нас три дні Різдво, у нас – у православних. Тому мені хотілося би, знаєте, ну я якось 9-го числа, 8-го ще Різдво.
(Загальна дискусія). 

ПАПІЄВ М.М. Ну, так що, коли? 

ПИНЗЕНИК П.В. Так Михайло Миколайович, і у попередній редакції, яку ми пропонували, так само було: з 9-го по 12-е пленарні. 

ІЗ ЗАЛУ. Так ми пропонуємо перенести цей тиждень.

ПИНЗЕНИК П.В. Ми говоримо про тиждень з 23-го по 26-е, який переноситься на 16-19. 

ІЗ ЗАЛУ. Ні! 

БОНДАР В.В.  9-12 перенести на 16-19.

ПАПІЄВ М.М. Да, зробити 16-19 пленарні і 23-26. 

ПИНЗЕНИК П.В. Тоді ми не підемо назустріч ініціаторам цих змін, тому що повністю, скажемо так, взагалі ідея була в тому, щоб дати більше часу до початку нової сесії, яка починається в перший вівторок лютого. Цю ідею, значить, ми відмітаємо, назустріч Голові Верховної Ради не йдемо, а натомість якусь іншу пропонуємо. 

КУПРІЄНКО О.В. А хто сказав, що у нас останній тиждень грудня буде робота от з виборцями?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Я тільки про це хотіла сказати.      

КУПРІЄНКО О.В. Ми будемо бюджет приймати під ялинку. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Я не дуже впевнена, що до 21-го числа приймемо бюджети.

ПАПІЄВ М.М. До речі, це абсолютно слушно. 

ПИНЗЕНИК П.В. А давайте ділити відповідальність. Якщо Голова Верховної Ради вважає, що у нас буде можливість не працювати в пленарному режимі, як людина, яка відповідає за організацію нашої роботи, я би його в цьому підтримав. А якщо буде необхідність вносити зміни, тому що ми бюджет будемо розглядати "під ялинку", ну, значить, це буде теж його ініціатива, а не наша. 

КУПРІЄНКО О.В. Тоді давайте залишимо варіант комітету.

ПАПІЄВ М.М. Ні, ні, ні, давайте підемо назустріч. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Назустріч Голові Верховної Ради. 

ПАПІЄВ М.М. Ідемо назустріч Голові Верховної Ради, але окремо я вже кажу, що оце все буде змінюватися, з власного досвіду. Тому що ми хочемо попрацювати, а вони не зможуть організувати нашу роботу. 

КУПРІЄНКО О.В. Я вам скажу, чим воно закінчиться. Закінчиться тим, що  тиждень з 9-го по 12-е перенесеться на з 26-го по 30-е. 

ПАПІЄВ М.М. Але йдемо назустріч Голові Верховної Ради. 

ПИНЗЕНИК П.В. Михайло Миколайович, з вами навіть ніхто не сперечається в цьому. 

ПАПІЄВ М.М. Ідемо назустріч, а там побачимо. 

ПИНЗЕНИК П.В. Затверджуємо з цими пропозиціями? 

ПАПІЄВ М.М. Хотів як краще, а буде, як завжди. 

БОНДАР В.В.  Поясніть ще раз, що ми затверджуємо?

КУПРІЄНКО О.В. Січень з 9-го по 19-е. Два тижні робочі.

БОНДАР В.В.  Не буде ні того ні того.
Залиште з 23-го по 26-е, це хоча б один робочий реальний тиждень буде. Якщо хочете ще погратися, з 9-го по 12-е. Ну давайте чесно говорити, що ви за люди? Кожен раз приходиш – одне й те саме. 

ПИНЗЕНИК П.В. Пленарних тижня буде заплановано два. Що там буде з роботою, це вже питання інше. Воно до календарного плану відношення не має. 

БОНДАР В.В.  У влади, звичайно, позиція своя. Ми можемо змиритися, але ми просто як досвідчені говоримо, що буде, а ви як романтики можете помріяти. 
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Заплановано буде два. Як їх врахувати – це вже інше питання. 

ПАПІЄВ М.М. Что-то вы глубоко копаете. Давайте голосуємо. Зараз ще Сергій Володимирович візьме слово.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Голосуємо. 

ПИНЗЕНИК П.В. А ви хотіли спочатку Апарат розглядати, а у нас такі плідні дискусії відбуваються. 

ПАПІЄВ М.М. Да, да. Давайте голосувати.

ПИНЗЕНИК П.В. З пропозиціями від Апарату Верховної Ради пропоную затвердити редакцію календарного плану і внести відповідний проект постанови. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. 

БОНДАР В.В.  А утримався? 
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Проти? Утримався? 

БОНДАР В.В.  Я утримався. 

ПИНЗЕНИК П.В. Один утримався. 
(Загальна дискусія). 

КУПРІЄНКО О.В. Сергій Володимирович, у нас на комітеті так строго, якщо говорить головуючий – усі мовчать.
 
ПИНЗЕНИК П.В.  Да, десь так воно і відбувається, Олегу Васильовичу.
Друге питання порядку денного нашого – це проект Закону України реєстраційний номер 3487, за авторством народного депутата України Віктора Михайловича Пинзеника. Він пропонує внести зміни до 28-ї Регламенту. Власне, колега Віктор Пинзеник звертає увагу на ту проблему, яка неодноразово була предметом обговорення, в тому числі і в нашому комітеті, на питання рейтингового або так званого "сигнального" голосування. В нашому Регламенті ці два поняття вживаються, практично, майже як синоніми. Одне із них в лапках. Навряд чи це є вірно. І, в принципі,  правова позиція членів з цього приводу не один раз висловлювалася.  
В принципі,  звернення колеги Пинзеника до 28 статті Регламенту дає нам можливість в майбутньому при доопрацюванні, якщо ми його затвердимо в першому читанні, при доопрацюванні до другого читання взагалі більш трошки глибше зануритися в ці рейтингові і "сигнальні", розділити два поняття рейтингове і "сигнальне", додатково те, що він не вирішив, наприклад, вказати, що рейтингове може проводитися тільки, якщо є дві і більше кандидатури,

ІЗ ЗАЛУ. Про живу людину.

ПИНЗЕНИК П.В.  Да. Який рейтинг, якщо кандидатур не більше однієї, так? Попробувати подискутувати з приводу того, а скільки взагалі може бути "сигнальних" голосувань перед прийняттям рішення? Тому пропонується в  першому читанні цю ідею підтримати і продовжити обговорення законопроекту.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Підтримується. Голосуємо.

ІЗ ЗАЛУ. Мудро.

ПИНЗЕНИК П.В.  Які є альтернативні думки? Якщо немає, давайте підтримувати в першому читанні. Хто за? Хто проти? Утримався?   
Ви проти, Віктор Васильович?

БОНДАР В.В. Ну конечно. Ми вже такі дебрі якісь будуємо! Вже давайте ще розбиратися рейтингове, "сигнальне". У нас в країні більше нема чим займатися?

КУПРІЄНКО О.В. Ми законопроект розглядаємо. Ми ж не можемо сказати, що ми не будемо розглядати.

БОНДАР В.В. Я проти.

ПИНЗЕНИК П.В.  Дякую. Один проти, з принципових міркувань, бо в країні є що розглядати.

БОНДАР В.В.  Ну нема чим займатися?
(Загальна дискусія). 

БОНДАР В.В.  Ні, так воно зараз піде, якщо всі затвердили.

ПИНЗЕНИК П.В.  А що поганого в законопроекті?
(Загальна дискусія). 

БОНДАР В.В. Все. Пішли далі. Я ж не.

ПАПІЄВ М.М. Шановні колеги, ми голосуємо не за законопроекти, а ми голосуємо за висновок, просто нагадую так.

ПИНЗЕНИК П.В. Інший законопроект уже більше підпадає під категорію визначену Віктором Васильовичем за принципом "нам займатися нічим".  (Сміх).
Це законопроект реєстраційний номер 6365, проект Закону про внесення зміни до Закону про  Регламент (щодо забезпечення підвищеної ефективності роботи Верховної Ради України у зв'язку з проведенням антитерористичної операції). От, колеги.
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В.  Законопроект дуже короткий, він передбачає, що до завершення АТО пленарні засідання не можуть оголошуватися закритими до повного розгляду усіх питань, включених до порядку денного пленарного засідання, підготовленого у відповідності.
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, в ході такого спонтанного обговорення, яке почалось, піднялась велика кількість постановочних питань від того, що хвалять народні депутати, до того, коли завершиться АТО, я пропоную затвердити рішенням комітету нашого  рекомендацію щодо відхилення цього закону. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Дякую. Прийнято одноголосно рекомендація.

БОНДАР В.В. Ви подивіться, скільки ж народу підписалось під цим. Хоча би хтось читав?

ПИНЗЕНИК П.В. Наступний законопроект є альтернативним до цього законопроекту. Автор його народний депутат Веселова Наталія, реєстраційний № 6365-1. Але висновок, який пропонується до вашого розгляду, є аналогічним за змістом і зводиться до пропозиції Верховної Ради України відхилити зазначений законопроект за результатами розгляду його в першому читанні. Чи є потреба в обговоренні, колеги? Голосуємо? Хто за затвердження цього висновку, прошу голосувати. Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую.  
П’яте питання. Про пропозиції до проекту Закону про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо оптимізації і так далі. № 6256. Це той законопроект, нагадаю, який ми рекомендували до прийняття в першому читанні і який передбачав скорочення кількості комітетів до, плюс-мінус, двадцяти і щоб вони відповідали сферам відання міністерств, і щодо на підтримку якого не набралось достатньої кількості голосів. 
Власне пропозиція полягає в тому, щоб обговорити, чи є у депутатів бачення щодо того, як доопрацьовувати в першому читанні? Я бачу, що активно зразу підключились члени комітету. Прошу, Михайло Миколайович і потім Олег Васильович.

ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні колеги, ми ж казали на старті роботи нашого комітету і, слава богу, дотримуємось цього, що ми не порушуємо ніколи Регламент. Якщо я правильно зрозумів Павла Васильовича, то ми вже голосували цей законопроект, він не набрав необхідної кількості голосів. Відповідно до Регламенту він є відхиленим. Так?

ІЗ ЗАЛУ. Повернули на повторне перше читання.
(Загальна дискусія). 

ПАПІЄВ М.М. А, на повторне перше читання. Оце я хотів якраз уточнити. 

ПИНЗЕНИК П.В. Чи є ідеї про доопрацювання повторного першого?

ПАПІЄВ М.М.  Бачите, як ми поглиблено вивчаємо, працюємо. Це ж не так просто.

КУПРІЄНКО О.В. Шановні колеги, законопроект покликаний відрегулювати правовідносини наступного скликання парламенту. Нам більше немає чим займатись, що ми будемо зараз приймати закони, які будуть регулювати парламент наступного скликання? Та кого оберуть в наступний парламент, то хай приходять і самі собі встановлюють регламент і правила роботи. Якщо нам більше немає чим займатись, давайте думати про те, як буде працювати парламент 11 скликання, наприклад, коли в Україні буде уже щастя і комунізм…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Шановний Олег Васильович, чому ваші колеги народні депутати з Радикальної партії приходили на робочу групу, коли готувався цей законопроект і не висловлювали таких запитань, про які ви говорите сьогодні? 

ПИНЗЕНИК П.В. Олег Васильович, ваша позиція щодо того, що немає чим займатись, я би…

КУПРІЄНКО О.В. Відповідаю на запитання. Запитання  адресовано моїм колегам з невідомими прізвищами. Я не знаю, чому вони мовчали сиділи…

ПАПІЄВ М.М. В невстановленому місці.
 
КУПРІЄНКО О.В. В невстановленому місці. Мабуть прийшли займатися, як це часто буває, не своє роботою і не за своїм фахом.

ПАПІЄВ М.М.  Опа. Оце в протокол я прошу.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Отак от! Да, я теж прошу.

ПАПІЄВ М.М. І ми стенограму віддамо керівнику фракції для поглибленого вивчення.
(Загальна дискусія).

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Робоча група була під головуванням Голови Верховної Ради, а також віце-спікера Сироїд Оксани і представників всіх.

КУПРІЄНКО О.В. Тоді маленька ремарка, якщо ви дозволите. Взагалі  моє глибоке переконання, будь-яка посадова особа в державі не може приймати будь-яких законодавчих чи інших правових актів на строк більше, ніж строк визначений законом його повноважень.

ПАПІЄВ М.М.  О, нарешті. Але мікрофон включайте, будь ласка, коли мудрі речі говорите.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  А ваш представник депутат був.

ПИНЗЕНИК П.В.  Дмитро Валерійович.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Шановні колеги, ми ж проголосували більшістю Верховної Ради і відправили на повторне перше читання. При всій моїй повазі до Олега Васильовича, я не підтримую позицію, що "а давайте не вирішувати за наступне скликання, давайте, хай вони прийдуть і будуть вирішувати". Ну, зову ж таки, будуть нормальні адекватні народні депутати, які будуть казати: "Нам що, більше зайнятися нема чим, ніж вирішувати, як працювати, по яких законах?". 
Тому моя пропозиція. По-перше, до нас цей законопроект потрапив через Місію Пета Кокса, наскільки я пам'ятаю.

ПАПІЄВ М.М.  Ні, не цей.
(Загальна дискусія). 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Рекомендації. Да, це рекомендація наших європейських партнерів. Ну дуже ми погано будемо виглядати, якщо ми до них якимось чином не будемо прислуховуватись. Давайте проголосуємо за якийсь там, не знаю, термін. Розішлемо цей лист до керівників фракцій і хай вони дають, знову ж таки, свої пропозиції, що вони хочуть там побачити? Щоб, знову ж таки, хоча б в першому читанні він був проголосований. Це моя пропозиція. Дякую. 

ПАПІЄВ М.М. На завершення. Шановні колеги, дивіться, я свого часу, коли ще в дитинстві був у піонерській організації, у нас теж була така забава,  коли починали щось, приїжджали в піонерський табір, ми закопували капсулу з побажанням, як жити наступним поколінням. В принципі,  це те ж саме.  Тобто народні депутати України восьмого скликання не хочуть жити за Регламентом, за законом, але вони закопують капсулу, як жити наступним поколінням, от, і бажано – це у нас така забава – вчити інших, але не починаючи з себе. 
Давайте вже, якщо ця ініціатива є і вона іде під егідою пана Пета Кокса, саме з поваги до Пета Кокса висновок підтримуємо. І закопаємо капсулу.
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Ніякого висновку наразі не пропонується. Пропонується обговорення.

ПАПІЄВ М.М. Не дочитав. Чесно скажу. Це мене Олег Васильович заплутав. (Сміється).

ПИНЗЕНИК П.В.  Може я спробую якось резюмувати обговорення для того, щоб вивести його в конструктивне русло. Колеги, якщо в комітет направлений законопроект для підготовки до повторного першого читання, то необхідно зібрати пропозиції до цього законопроекту і запропонувати нову редакцію з урахуванням чи частковим урахуванням якихось пропозицій.  Так? 
То відповідно я пропоную, до наступного засідання комітету членам комітету подумати над цим законопроектом. Ми не можемо відійти від, в принципів, перше читання дозволяє нам будь-які пропозиції вносити, аби вони тільки відповідали назві законопроекту, скажемо так.
Ви подумайте, які найбільше болючі питання стосуються дійсно діяльності комітетів? У мене, наприклад, є думка про те, що дійсно могло бути вирішено, це питання кворуму на засіданні комітетів. Може бути рішення, причому навіть декілька альтернативних. Як варіант. Тобто, може  ще якісь інші думки прийдуть в голову. І давайте повернемося до цього питання на наступному засіданні або через одне. 

ПАПІЄВ М.М. Мудро. Треба подумати.

КУПРІЄНКО О.В. Шановні колеги! Ну якщо вже говорити про те, що ми у повторному першому читанні обговорюємо і маємо вносити пропозиції, то дійсно слушна думка в тому, що ми не готові зараз обговорювати і вносити пропозиції. 

ПАПІЄВ М.М. Ми готові. Ви не готові.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ви не готові. (Сміх). 

КУПРІЄНКО О.В. Якщо ми вже говоримо про розгляд цього законопроекту, як повернути на перше читання, так ми маємо зараз по тексту обговорити все те, що  написано, і внести, мабуть, якісь пропозиції. А якщо підходити з букви Регламенту, так комітет не може зараз до першого читання, навіть повторного, вносити правки до тексту закону по Регламенту. 
І що маємо в даному випадку? Спершу редакція тексту, яка пропонується, прошу уваги: "назви та предмети відання інших комітетів (ну це крім регламентного) як правило (як правило!) мають співпадати зі сферами діяльності міністерств".
 Тобто якщо вже говорити про суть, так Верховну Раду  ми підлаштовуємо під Кабмін! А Кабмін у нас регулюється законом. Правильно? І кількість міністерств у нас уже після обрання нової Верховної Ради вже визначена. І питання: хто яйце, а хто курка? І виходить так, що цим законопроектом ми, в принципі, принижуємо Верховну Раду, тому що  ми  Верховну Раду будуємо під діючу систему Кабінету Міністрів, що суперечить принципу парламентсько-президентської республіки і принципу тому, що парламент призначає Кабмін, а не підлаштовується під його структуру. Тобто ідея гарна, а реалізація, вибачте, принижує парламентаризм  в Україні. 
Тому пропоную перенести обговорення  цього питання на наступне засідання. Всім звернути на це увагу, підготуватися і тоді вже приймати рішення щодо текстів, як їх правильно писати. Але "як правило" в законі не може бути. Виступ закінчено.

ПИНЗЕНИК П.В. Тому й пропонується зібрати свої пропозиції в купу. На рахунок того, що пропозицій не може бути, тоді немає сенсу в повторному першому читанні. А закон передбачає, що у першому читанні подається нова редакція, нова редакція законопроекту. Відповідно руки в нас розв'язані: як будемо вважати за правильне, такий текст постанови ми на розгляд Верховної Ради і винесемо. Давайте всі подумаємо. 
Голосуємо за перенесення розгляду цього питання? Прошу голосувати. І внесення відповідних пропозицій. Дякую. Проти? Утрималися? Одноголосно.
Давайте переходити, не втрачаючи часу, до наступного питання. Воно теж цікаве. Питання шосте – законопроект 4001а. Автори Немировський, Король, Развадовський.
Пропонується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення і встановити адміністративну відповідальність за порушення нами з вами правил депутатської етики на засіданні Верховної Ради. Уповноваженим органом, який повинен розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачається встановити Національну поліцію України. 
(Загальна дискусія). 
	
ПИНЗЕНИК П.В. Я у повній мірі проінформував вас про зміст?

ПАПІЄВ М.М.  Так. Поліцейська держава.  

ПИНЗЕНИК П.В. Зміст висновку, який пропонується до вашого розгляду, передбачає пропозицію Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні відхилити зазначений законопроект. 
Які думки з цього приводу?

КУПРІЄНКО О.В. Давайте не будемо обговорювати. Підтримаємо висновок та й усе.

ПИНЗЕНИК П.В. Голосуємо?

ІЗ ЗАЛУ. Так.

ПИНЗЕНИК П.В. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Один утримався. Є "лобіст" Національної поліції, який хоче нас притягнути до відповідальності. Один утримався, решта – за.
(Загальна дискусія)   

ПИНЗЕНИК П.В. Сьоме питання. Проект Закону "Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення відповідальності за перешкоджання). 

ПАПІЄВ М.М. Ми ж не голосували! 

ІЗ ЗАЛУ. Голосували.
(Загальна дискусія). 

ПАПІЄВ М.М. Я з повагою відношуся до Короля Віктора Васильовича. Тоді запишіть в протоколі, що у мене окрема думка… 
І прошу донести до відома авторів.
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Отже, сьоме питання. Реєстраційний номер 4001а-1. Автор Юрій Тимошенко.  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення відповідальності за перешкоджання законній діяльності Верховної Ради України)". Тут ми не головні. Тут головним комітетом є Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
Пропоную затвердити висновок і дати можливість попрацювати головному комітету. 
(Загальна дискусія). 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Правильно. Нехай попрацюють.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, голосуємо? Хто за затвердження висновку? Проти? 

БОНДАР В.В.  А по суті? 
(Загальна дискусія).  

ПИНЗЕНИК П.В. Це ж дуже подібне. Колеги, хто не розібрався в суті питання, це щось дуже подібне. У випадку якщо хтось із нас вирішить заблокувати Голову Верховної Ради  чи трибуну Верховної Ради України, то нам штраф або позбавлення права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю. Тільки не ясно, якою. Або громадські роботи. Теж непогано. 
Колеги, ну який сенс обговорювати? Ми затвердили висновок одноголосно.

КУПРІЄНКО О.В. Поїхали далі. Питання номер вісім. 

ПИНЗЕНИК П.В. Питання номер вісім. "Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Ми не головні в даному випадку. А чому до нас теж розписано, тому що там ідеться про народних депутатів і їх помічників. І там ідеться про порядок перетину чек-пойнтів. 
Колеги, затверджуємо висновок? 

ПАПІЄВ М.М.  Колеги, ми ж домовлялися, що ми в присутності авторів. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  Але коли наш комітет головний. 

КУПРІЄНКО О.В.  А ми не головний.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ні, не головний.
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, голосуємо за висновок? 

ІЗ ЗАЛУ. Так.
(Загальна дискусія).

ПИНЗЕНИК П.В.  Колеги, голосуємо за висновок? Прошу голосувати за висновок.

БОНДАР В.В.  А куди направляємо, в який комітет? 

ПИНЗЕНИК П.В.  В Комітет з питань прав людини, який є головним при  розгляді цього законопроекту.

БОНДАР В.В.  Так вони зараз проголосують за це. Піде в зал і в залі дотиснуть. Давайте відхилимо і на тому закінчимо.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Да ми не головні. 

КУПРІЄНКО О.В. Ми по процедурі тільки кажемо, що він правильно поданий. Ми по суті не розглядаємо.

БОНДАР В.В.  А чого не розглянемо по суті?

КУПРІЄНКО О.В. А Регламент не дозволяє. (Сміх).

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  Він не наш.

БОНДАР В.В.  Так що? Зараз воно туди піде і вони протягнуть…

ПАПІЄВ М.М.  Хай іде. Навчіться жити  в демократії. Піде, да.

КУПРІЄНКО О.В. І за законом.

БОНДАР В.В. А в залі знайдуться 226, які проголосують… 

ПАПІЄВ М.М. Ні, ні. Не кажіть так за колег.

БОНДАР В.В.  Ну серйозно. Давайте відхилимо і завернемо. 
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. А чого ми маємо відхиляти нашого колегу Кишкаря? В чому проблема з самим законопроектом? 

БОНДАР В.В.  Я думаю, Павло сам розуміє. Ну ви почитайте, що там пишеться!

ПИНЗЕНИК П.В.  А що там написано? "Народні депутати – і так далі – мають право на вільний і безперешкодний в'їзд на тимчасово окуповану територію, виїзд з неї через контрольні пункти в'їзду, виїзду за умови пред'явлення документів, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України, письмово погодження в'їзду з СБУ".

КУПРІЄНКО О.В. А то що, Савченко  шастає туди-сюди в  кущах. А то буде офіційно їздити.

ПАПІЄВ М.М. Давайте без прізвищ, шановні колеги. 
У нас є підкомітет з питань депутатської етики, я прошу на оці два висловлювання наших колег дати доручення на підкомітеті розглянути.

БОНДАР В.В.  Я хочу нагадати, Крим теж окупована територія, а ми тут пишемо "всі депутати, посадові службові особи".

КУПРІЄНКО О.В. По-перше, не окупована, а анексована – це різні.

БОНДАР В.В. "На вільне і безперешкодне" і так далі. Ми ж просто зараз заженемо. Нас будуть проклинати тисяч 500-700 державних службовців України. І воно пройде через зал.
 
ПИНЗЕНИК П.В. Що ви маєте на увазі? Що погодження з СБУ в даному випадку є неправильним?

БОНДАР В.В. Да, мільйони народу підуть погоджувати з СБУ свої поїздки до родичів і так далі. Ну люди добрі, що ви робите?!

ПИНЗЕНИК П.В.  Ну хто з них "депутати місцевих рад, посадові і службові особи державної влади та органів місцевого самоврядування"?

БОНДАР В.В. Да тут всі. "І інші суб'єкти владних повноважень в Україні" і так далі. Це мільйон державних службовців!

КУПРІЄНКО О.В. А чого їздити державному службовцю?

БОНДАР В.В.  До родичів в Криму. Я не їжджу. Є родичі.

КУПРІЄНКО О.В. Крим це не окупована, а анексована територія – це різні юридичні поняття. Мова іде про Донецьку…

БОНДАР В.В.  Хорошо. Робіть як знаєте.

ПАПІЄВ М.М.  Мова іде про нашого колегу, якого треба підтримати.

БОНДАР В.В.  Знаєте, ми самі відрізаємо, відрізаємо: Донбас, Крим – і кожна наша наступна дія тільки погіршує ситуацію… 
(Загальна дискусія). 

БОНДАР В.В.  Можна там тавтологією займатися і там аналізувати  юридично  "анексована, окупована", але ми говоримо про реальні речі.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги давайте затвердимо висновок, хто бажає проголосувати за цей законопроект. А продовжимо потім дискусію в неформальному порядку.
Прошу голосувати за висновок. Хто за? Проти? Утримався?   

БОНДАР В.В. Я проти… 
(Загальна дискусія). 

БОНДАР В.В.  …Дати свою думку принаймні нам ніхто не заважає.

ПИНЗЕНИК П.В.  Один "проти". А решта "за".
Далі. Дев'яте  питання.  Проект постанови "Про створення депутатської робочої групи  з питань перевірки фактів законності виплати премій керівникам та заступникам керівників правоохоронних органів, членам Національного агентства з питань запобігання корупції, міністрам та їх заступникам у 2016 році".

ПАПІЄВ М.М.  А у нас що, є робочі групи в Регламенті?

ПИНЗЕНИК П.В. От ми й говоримо, що немає робочих груп у Регламенті. Навіть викладаємо це в проекті висновку, який пропонується сьогодні до вашого розгляду. 
(Загальна дискусія).    

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги! Ми пам'ятаємо пункт другий частини другої статті 94-ї Регламенту. Не ми пам'ятаємо, а Голова Верховної Ради. А ми йому  відповідний висновок надсилаємо.

КУПРІЄНКО О.В. Пропозиція. Я прошу до висновку комітету, ми ж будемо повертати, і Каплін в тому числі отримає цей висновок, приєднати додатком книжечку "Регламент Верховної Ради". 

ПИНЗЕНИК П.В. Шкода, але їх не так багато. 
(Загальна дискусія).  

ПИНЗЕНИК П.В. Тому тільки після того, як нам віддасть типографія тираж. По-друге, такі люди як Каплін є дуже великими прихильниками електронного документообігу. То нехай у телефоні й читає. 
Тому пропоную затвердити висновок і надіслати його на розгляд Голові Верховної Ради України.

КУПРІЄНКО О.В. Так ми даємо книжку?

ПИНЗЕНИК П.В. Я категорично проти. Мені шкода книжки. Мені дайте книжку. 

ПАПІЄВ М.М.  Посилання на сайті. Для економії.

КУПРІЄНКО О.В. А посилання на сайт. Згоден.

ПИНЗЕНИК П.В. Прошу голосувати. Хто за такий висновок? Проти? Утримався? Одноголосно на цей раз. А, утримався Віктор Васильович. Ні?

БОНДАР В.В. Я одноголосно. 

ПИНЗЕНИК П.В. Одноголосно на цей раз. Дякую, колеги.
Розклад засідань комітету в липні 2017 року. Нічого наразі оригінального не пропонується?

КУПРІЄНКО О.В. Є доповнення. 

ПИНЗЕНИК П.В. Так, Олегу Васильовичу, будь ласка. 

КУПРІЄНКО О.В. Шановні колеги! Я пропоную, в липні у нас виходить останній, крайній робочий день пленарного робочого тижня – це 14 липня – провести виїзне засідання регламентного комітету 15 липня, в суботу…

ПАПІЄВ М.М. Це нереально. Давайте будемо реалістами, тому що один раз збиралися і ви попали у витрати, і так ніхто і не це…

КУПРІЄНКО О.В. Я вас усіх запрошую на виїзне засідання – фестиваль "Сіверські вікінги". У минулому році  всі обіцяли – ніхто не приїхав. Я це все запам'ятав і образився. Але, думаю, через рік якось трішки пройде.

ПАПІЄВ М.М. Давайте будемо реалістами. Треба в робочий день це робити. (Сміх). 
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Добре, створюємо робочу групу із Сергія Володимировича і Олега Васильовича, з вдвох депутатів, в робочому порядку вирішимо. Дякую, колеги.  Можемо затвердити розклад засідання?

ІЗ ЗАЛУ. Да.

ПИНЗЕНИК П.В. Прошу голосувати. Дякую. Одноголосно.
Тепер уже можемо перейти до додаткового питання щодо листа першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України Боднара.
Шановний секретарів, запросіть,  будь ласка, Апарат до нас.

ПАПІЄВ М.М. Пропоную визначити регламент, враховуючи важливість цього питання, щоби ми визначилися з регламентом щодо розгляду цього питання.

ПИНЗЕНИК П.В.  20 хвилин нормально? 
Вітаю вас, колеги, приєднуйтеся до нашої роботи. Отже надійшов лист листа першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара Петра Олеговича, № 15/11-956 (145130) від 20.06.2017 року.
В цьому листі Управління справами і  керівництво Апарату Верховної Ради України  просить на погодити в черговий раз перерозподіл видатків розвитку в розрізі бюджетної програми, багато цифр, в кінці 10. "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України в обсязі сумарно". 
Який загальний обсяг?

БОДНАР П.О. 6,2

ПИНЗЕНИК П.В.  6 мільйонів 200 тисяч. До речі, колеги, у нас загальні видатки розвитку скільки становлять? Я буквально. 

ІЗ ЗАЛУ. 14. 

ПИНЗЕНИК П.В.  Із них ми перерозподілили? 

ІЗ ЗАЛУ. 7. 

ПИНЗЕНИК П.В.  7. А це 6,2.

ІЗ ЗАЛУ. 6,2. 800 залишається.
(Загальна дискусія). 

БОДНАР П.О.  В районі 800. Але питання про зміну призначень цих 6,2. Я вже знаю, що питання бухгалтерії. Ми бухгалтера не запрошували.

ПИНЗЕНИК П.В.  Петро Олеговичу, перед тим, як ми перейдемо до 6,2.  Я просто додаю 7 до 6,2 і віднімаю цю суму від 14 мільйонів – і у мене виходить 800 тисяч. То ми із цих 14 мільйонів призначень видатків розвитку використаємо за призначенням всього 800 тисяч? А решту розподілимо?

БОДНАР П.О. Ні. Попередніх 7 з потрібним призначенням і будуть.

ПИНЗЕНИК П.В.  Ні, ні. Ну ми ж їх розподілили на інші програми. Видатки розвитку у нас будуть виконані на 800 тисяч? А куди підуть 800 тисяч?

БОДНАР П.О. Я, чесно кажучи, готувався зараз обґрунтувати оцей розподіл.

ПИНЗЕНИК П.В. Ні, так ви їх обґрунтуєте. Але у нас видатки  розвитку були заплановані в сумі 14 мільйонів. А по факту, по виконанню, да, уже станом на півріччя, уже виходить, що з врахуванням цього перерозподілу у нас видатків розвитку ніяких нема! Ми їх не здійснюємо.

БОДНАР П.О. Павло Васильович, я мушу подивитися всі ці записи. Я наскільки знаю, 7 ми як планували, ми так і їх реалізовуємо  на сесійний зал. Там стаття витрат якось по-іншому тепер буде називатися. Але я мушу подивитися, я не готовий зараз сказати так по пам'яті.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Можна ремарку? Петро Олегович, дивіться, коли формувався бюджетний запит на конкретну програму, вона називається "капвидатки", виділилось 14 мільйонів. Все, вона програма. Потім Апарат прийшов до нас і каже: "З цієї програми – 14 мільйонів – будь ласка, заберіть 7 мільйонів і передайте на інші програми. Це інше, це інша програма. Ми дали. Отже, на програмі "капвидатки" залишилось 7 мільйонів, уже половини немає. 
Сьогодні ви приходите і кажете: "На цій програмі "капвидатки" залишається 7 мільйонів. Ми просимо 6,2 забрати на іншу програму, яку зараз ми будемо розглядати". Залишається на програмі "капвидатки" тільки 800 тисяч. І можлива ситуація, по якій ви знову прийдете і скажете: "800 тисяч у вас залишилось – давайте знову на якусь програму". 
Ми хочемо зрозуміти, коли ви просили на програму "капвидатки" 14 мільйонів, ну ви ж з чогось виходили? То ми так розуміємо, що на теперішній час, якщо ми вам сьогодні погодимо перерозподіл, на саму програму "капвидатки" залишається тільки 800 тисяч. От у чому питання. 
(Загальна дискусія). 

БОДНАР П.О. Це все в межах "капвидатків".

ПИНЗЕНИК П.В. Представтеся, будь  ласка. 

ТІЩЕНКО Д.О. Дозвольте я поясню. Тіщенко Дмитро Олександрович, головний спеціаліст відділу будівництва. 7 мільйонів, які передбачені на поточний бюджетний рік, ми зараз просимо змінити напрям використання 6 мільйонів 200 тисяч, з яких 1 мільйон 400 перерозподілити з  КЕКВ  на  КЕКВ. І перерозподілити ще практично близько 700 тисяч так само з капітального ремонту, перерозподілити на інші КЕКВ – на реставрацію. 
Решту видатків, десь 4,2 – змінити напрям використання в межах КЕКВ на капітальний ремонт. Якщо ми по капітальному ремонту планували виконати комплекс робіт з капітального ремонту куполу адмінбудинку по вулиці Грушевського, то ці видатки ми просимо вас погодити змінити напрям використання, не змінити КЕКВ, а змінити напрям використання. 

ІЗ ЗАЛУ. А з куполом що?

ТІЩЕНКО Д.О. З куполом? На поточний бюджетний рік зосередитись на розробці проектно-кошторисної документації, обстеженні, проведенні експертизи, щоб обґрунтовано можна було передбачати кошти.

ПИНЗЕНИК П.В. На що буде використаний залишок 800 тисяч?

ТІЩЕНКО Д.О. Це не залишок 800 тисяч. Це ці 800 тисяч: 500 тисяч – це те, що передбачалося на прес-центр, облаштування прес-центру в кулуарах Верховної Ради. 

ПИНЗЕНИК П.В. 500 тисяч використано на прес-центр уже? 

ТІЩЕНКО Д.О. Передбачалось. 

ПИНЗЕНИК П.В. Передбачалось. 

ТІЩЕНКО Д.О. Передбачалось. А 300 тисяч передбачалось на ремонт буфету парламентського на вулиці Грушевського, 5. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Так як прес-центр? 

ТІЩЕНКО Д.О. Вони так само будуть використані по буфету. По прес‑центру – тут питання.

БОДНАР П.О. Немає узгодженої думки щодо прес-центру. Питання ще в розгляді. Нема.

ПИНЗЕНИК П.В. Значить, на 300 тисяч у нас іще "підвішене" питання? 

ТІЩЕНКО Д.О. Ні, 500. 

ПИНЗЕНИК П.В. На 500 тисяч "підвішене". А 300 піде на буфет.

ТІЩЕНКО Д.О. 300 піде на буфет. І ми просимо додатково в листі "1 мільйон 200", збільшити цю цифру  "300"  на "1 мільйон 200". 

ПИНЗЕНИК П.В. Що там за роботи в буфеті?

ТІЩЕНКО Д.О. Там мережа каналізації.

БОДНАР П.О. Ремонт робився 15 років тому. Зараз він потребує і зовнішнього ремонту і частково там заміни комунікацій.

ПИНЗЕНИК П.В. Дмитре Валерійовичу.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. З приводу куполу. У нас заплановані ці кошти, які сьогодні  ви просите перерозподілити саме на купол. Чи є у вас на теперішній час акт обстеження, який дозволяє нам сказати, що дійсно там немає такої величезної проблеми, не потребує капітального ремонту, не знаходиться в аварійному стані і це питання можна відтермінувати на наступний бюджетний рік? 
Тобто ми ж розуміємо, коли ми приймали ці рішення, ми розуміли, що  там купол, там сидять народні депутати, не дай боже, щось станеться. І найголовніше, я хочу для себе зрозуміти, що якщо у вас цей акт є, то це ваша відповідальність. Якщо у вас зараз такого акту немає, ми робимо цей перерозподіл, і якщо там щось станеться, буде крайній регламентний комітет, який погодив цей перерозподіл. Ну це моя логіка. 
Якщо є акт, це одна річ. Якщо акту немає, то скажіть, що в цьому напрямку ви робите, бо ці кошти були заплановані на купол Верховної Ради України. 

БОДНАР П.О. Перше, що я хочу сказати, що комісія із тут присутніх колег, ми лазили на купол, своїми очима дивилися і з'ясували наступне: закладалися кошти в меншому розмірі ніж потрібно для капітальних робіт по куполу. Зараз ми зробили запит. Чи, може, давайте ви доповісте?

ТІЩЕНКО Д.О. Акту як такого немає. Разом з тим, на початку цього року спільно з представниками проектної організації, яка буде залучена до  розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, було проведено таке обстеження. І опираючись на думку фахівців, з якими ми спільно проводили це обстеження, дійшли висновку наступного, що капітальний ремонт виконувати необхідно, але нагальної потреби безпосередньо зараз, на сьогодні це робити, такої потреби немає.
(Загальна дискусія). 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  А якщо я зараз скажу, що назвіть прізвища фахівців, їх дані, де вони отримували посвідчення фахівців? Ну хочеться ж… 
(Шум у залі) 
…Я можу вам сказати, що я знизу підійшов, у мене там колеги з Радикальної партії, я ж поруч сиджу, мене теж це стосується, як упаде – і я там попадаю. Я не експерт, але дивлюсь: щось не те. От зараз ви виглядаєте: "Знаєте, хлопці, ми подивилися, все нормально, не хвилюйтесь".

КУПРІЄНКО О.В. А якщо люстра впаде? Люстрація народна буде. (Сміх). 
(Загальна дискусія). 

БОДНАР П.О. Попередній огляд дав зрозуміти, що критичності немає. Капітальний ремонт потребує більших коштів. 

ПАПІЄВ М.М.  Дайте документ!

БОДНАР П.О. Зараз готується. Ми будемо робити експертизу і ПКД на виконання капітальних оцих по куполу робіт, на що будуть витрачені кошти і буде оцей проект зроблений. Але зараз критично витрачати кошти на капітальний ремонт немає потреби.

КУПРІЄНКО О.В. Тобто замах на майбутнього Президента не готується?

БОДНАР П.О. Не буде. Ні. 

ПАПІЄВ М.М.  Можна? 

ПИНЗЕНИК П.В. Звичайно.
 
ПАПІЄВ М.М.  Колеги, давайте ми все ж таки визначимося, про що іде мова? Я постараюся простою, зрозумілою мовою сказати вам те, що хотів сказати Дмитро Валерійович. 
Ви можете надати документ належним чином оформлений від імені виконуючого обов'язки до голови регламентного комітету? Можете підписатись один, можете там зробити, що документом ви підтверджуєте безпечність там то, то і то, і що гарантуєте, даєте гарантійний термін і готові нести відповідно до закону відповідальність в разі, якщо щось станеться, по цьому куполу, по цій люстрі? І бажано, щоб там підписи були. Можете в довільній формі це писати.
(Загальна дискусія). 

ПАПІЄВ М.М. Як це юридично буде?

КУПРІЄНКО О.В. Я розказую, це треба так, щоб підписали всі, починаючи від виконуючого обов'язки Керівника Апарату, закінчуючи обслуговуючим персоналом, навіть буфет, що коли "Опозиційний блок" люстру скине на голови майбутньому президенту Радикальної партії і представників більшості, так не тільки їх знищити, а ще і посадити у тюрму всіх  тих, хто підписав цей документ – і таким чином тут очистити поле для майбутнього  приходу до влади. (Сміх).
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, можна спробувати конструктивніше, да, якщо дозволите? З приводу купола. Я так розумію, що навіть у тому випадку, якщо ми залишимо поточне фінансування з цим цільовим призначенням, ніхто ремонту так ніяк і не зробить. 
З приводу документів, давайте доручимо Управлінню справами надати всю документацію пов'язану з оглядом стану конструкції купола і висновки відповідних фахівців. Нам потрібно знати, хто зробив оцей огляд і хто підписався під тим, що він нам на голову найближчим часом не впаде.

КУПРІЄНКО О.В. Якщо без гумору і якщо ми хочемо отримати документ, який підтвердить безпечність нашої роботи під цією люстрою під куполом, треба призначати судову, будівельну, технічну експертизи. 
(Загальна дискусія).  

КУПРІЄНКО О.В. Не перебивайте. Апарат Верховної Ради не зробить цього дослідження! Це витрати і дуже серйозні, це дуже серйозна сума грошей, щоб зробити ці експертизи. Тому ми можемо, якщо говорити про це, так треба це ставити питання серйозно, "забивати" в бюджет витрати ці.

ПИНЗЕНИК П.В. Олегу Васильовичу, можна? Я бачу, що ми переберемо 20 хвилин, які виділені нами попередньо на обговорення цього питання. 
Якщо серйозно: коли приймалося рішення про необхідність проведення якихось робіт з куполом? Вони планові, позапланові, хто робив висновок про необхідність проведення таких робіт?

ДЕНИСОВ Е.М.  Расскажу, начиная с предыстории.

ПИНЗЕНИК П.В.  Так. Бо треба трошки розуміти, звідки воно взялося.

ДЕНИСОВ Е.М. У нас есть внутренняя служба, которая проводит плановое обследование. Це служби і Управління адмінбудинками,  Управління справами відділ капітального будівництва. Тобто попередньо коли стало таке питання, воно стало ще у 2008 році і після цього, скажемо так, ми там постійно за цим наглядаємо.
(Загальна дискусія). 

ДЕНИСОВ Е.М. Изначально? Изначально в 2006 году Денисов Эдуард Маратович, который ныне перед вами, поднялся на купол, снял "облуду" со шпиля, которую вы видите (в этому случае она золотистая), вызвал альпинистов, которые срезали, надрезали, сделали надрезы, посмотрели, что внутри. И для того чтобы понять, что там все-таки внутри, пригласили единственный оставшийся в Украине Институт стали и металлоконструкций имени Шимановского, и тогда сделали заключение. Заключение оно есть, я не помню, или 2008-м, или 2009-м, или 2010-м годом. Или 2011-м. 
Там было определен срок, если не ошибаюсь, лет 5 до наступного обстеження – орієнтовно в минулому році, ви розумієте. Потому что наши специалисты, они технические специалисты, но они не эксперты никоим образом, поэтому делать заключение они не могут. Но предположить  предположительный объем работ они могут сделать. 
Поэтому, когда мы изначально в прошлом году планировали эти работы, мы выходили немножко на иную сумму, но, к сожалению, не мы решаем, какая сумма будет. И нам довели сумму 4,8 миллиона на выполнение: и "обстеження" и работ по куполу. 
В этом году тоже мы разрабатываем "проектно-кошторисну документацію" по куполу. Опять-таки, мы пригласили "сталь металлоконструкцию",  то есть это те, которые изначально после 1940‑х годов ставили этот купол и ремонтировали его на протяжение всего периода времени. И их специалисты, то есть мы сейчас разрабатываем "проектно-кошторисну документацію", с прохождением экспертизы со всеми "висновками" она будет. 
Но вы же понимаете, мы не политики, мы хозяйственники. И на сегодняшний день, общаясь с этими специалистами, мы понимаем, что 4800 не хватит этой суммы, категорически не хватит даже на начало этих работ! Потому что тот объем, который нужно сделать. Купол не находится в критическом состоянии, но в ближайшие, давайте я скажу, там 2, 3, 4, там 5 лет его нужно будет. Но суммы 4800  не хватит категорически!

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  Дайте нам письменно  о том, о чем вы говорите.

ДЕНИСОВ Е.М. Дадим.

БОДНАР П.О. Зараз інститут робить висновок. В роботі.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  А какая сумма нужна? 

ДЕНИСОВ Е.М. Вы понимаете, мне очень сложно сказать, потому что зависит от очень многих факторов. Но я думаю, что это в районе где-то, я думаю…

ІЗ ЗАЛУ. Експертиза буде встановлювати. 

ДЕНИСОВ Е.М. Ну, экспертиза будет, то есть экспертиза даст точный ответ. Но я думаю, что это никак не меньше 15 миллионов. Это первое. 
Второе, это очень технологически. 
(Загальна дискусія). 

БОНДАР В.В.  …15 миллионов. У нас тут перепуганные политики и так далее. Ну так давайте выделим эту сумму, сделайте просто в  следующем году и не морочьте голову – экспертизы, еще что-то. 

ДЕНИСОВ Е.М. Вот, абсолютно правильно. 

БОНДАР В.В.  Одним махом заложить деньги и сделайте, и все. 

ДЕНИСОВ Е.М. Правильно. 
Поэтому технологически очень сложное решение. Почему? То есть мы должны понять, что с земли мы не достаем, монтировать там мы не можем, мы должны понять, где устанавливать кран. Либо перекрывать центральную площадь со вторым, первым и третьим подъездом. Ну то есть, это тянет за собою определенное количество каких-то действий и мероприятий, которые мы должны выполнить. Мы это осознаем. Но за сумму 4800. А у нас время одно… 

ПИНЗЕНИК П.В. Едуард Маратович, а розробка ПКД до кінця року по цій 680180, 6802000 – це сума адекватна?  

ДЕНИСОВ Е.М. Да. 

ІЗ ЗАЛУ.  У нас есть резервные 500 тысяч. 

ПИНЗЕНИК П.В. Сума адекватна. Ми не будемо повертатися до цього питання? Добре. Ви будете нас інформувати по ходу, що відбувається? 

ДЕНИСОВ Е.М. Конечно. 

ПИНЗЕНИК П.В. Михайло Миколайович і Олег Васильович. 
Ні. На  що не вистачає? Сума на ПКД адекватна? 

ДЕНИСОВ Е.М. Сумма на ПКД адекватная. Вы поймите, мы должны спланировать работу таким образом, у нас выхода нет, у нас ресурс всегда есть, у Управления справами Верховной Рады, это три летних месяца. У нас другого ресурса, ну, к сожалению, вы нам не дадите, вы – слуги народа, мы – ваши слуги, поэтому вы нам больше не даете. Даже меньше даете. Но как-то за это время на протяжение долгих лет, а, наверное, уже там и десятилетий, мы как-то все это умудряемся сделать. Хотя вы многие работы не замечаете, к радости или к сожалению.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Едуард Маратович, а там питання було історичної пам'ятки, воно вирішилось?

ДЕНИСОВ Е.М. Вирішується в процесі, так, буде вирішено.

ПАПІЄВ М.М.  Можна? Шановні колеги, тепер я дуже хотів би, щоб ви почули мою пропозицію. Бо просто я як людина, яка безпосередньо і займалася деякими питаннями і оформленнями, можете ви знаєте, такий є акт за формою Н-1 – це по нещасному випадку на виробництві. Оте, що куди нас зараз втягують, я вам кажу, чим воно завершується в юридичному плані. 
Зараз, як тільки ми приймаємо будь-яке рішення, яке ми приймаємо і, не дай боже, щось стається, то ми ідемо вже в цьому питанні ким? Не те, що, співучасниками як мінімум, як мінімум. Почекайте.
Може Олегу Васильовичу,  і він може не займався цими питаннями. Коли нам кажуть, що був відповідний акт в 2011 році, який давав право на 5 років. Я до документи відношуся з повагою як до документів, недотримання до яких несе якусь відповідальність. Ну так нас вчили. 
По-перше, я хотів би, щоб ми зараз не приймали рішення з цього питання якогось. Нам треба, щоб нам надали документ: а) що то за акт був? В якій формі він був оформлений? І наскільки там імперативно було встановлено кінцевий термін, до якого мають відбутися відповідні роботи? Далі. Коли вони не зроблені, мені потрібно документ від відповідних посадових осіб, чому ці роботи не були зроблені? Зараз ми даємо згоду на те, що не треба робити якісь роботи, ми даємо згоду: перекидаємо кошти. 
Коли  люди зверталися дати 4 мільйона 800 тисяч, ми ж були на цьому засіданні комітету. Хто заважав їм звернутися "15, 10, 20", але безпека – це головне питання. Безпекове питання, в тому числі народних депутатів України, воно є основне.
Тому я просив би спочатку отримати оці усі документи, щоби нам чітка й ясна, і зрозуміла була гарантія, щоб ми могли сказати народним депутатам України, що у нас є відповідно оформлений документ, яким гарантують вам безпеку на робочому місці,  а це є наше робоче місце, до там 31 серпня 2018 року. Але після цього, щоб ми приймали рішення. 
Нічого зараз такого надзвичайно термінового немає! Немає. Це дуже складне і серйозне питання.

ПИНЗЕНИК П.В.  Олег Васильович.

КУПРІЄНКО О.В. Шановні колеги, мушу вас заспокоїти, відповідальність членів колегіального органу в нашому законодавстві не встановлено, так що за наші рішення, навіть якщо вони злочинні, ніхто відповідати не буде.

ПАПІЄВ М.М.  Це говорили і лічильній комісії 16 січня 2014 року. Те саме.
(Загальна дискусія). 

КУПРІЄНКО О.В. І до цього часу ще ніхто не сидить в тюрмі, а у Верховній Раді. 
Є відповідальні особи, у яких в посадових обов'язках мають, що вони зобов'язані слідкувати за  технічним станом будівлі, споруди і таке інше. І саме вони несуть персональну, кримінальну в тому числі, відповідальність. А ми просто кажемо "давати гроші чи ні".
Я з іншого питання. У мене прохання чи вимога, як хочете це розцінюйте, ми тільки що тут розмовляли про поведінку журналістів в тому числі. Так от, для того щоб забезпечити права народних депутатів в тому числі на особисте спілкування, щоб не бігали там з отакими об'єктивами і не фотографували, в якому спідньому хто ходить, я пропоную, з метою захисту народних депутатів від випадкового падіння фотоапаратури на голови сидячих внизу народних депутатів встановити захисне скло отакої форми з нахилом, розміром десь близько 1 метра, яке не буде заважати відеокамерам (вони стоять вище). Але ті, хто нахиляються, вони не зможуть випадково випустити з рук фотоапарат і вбити народного депутата. Скло поставити поляризоване. Це для тих, хто підзабув, пояснюю, через поляризоване скло не можна сфотографувати екран мобільного телефону. 
І ви захистите, по-перше і перш за все, здоров'я і життя народних депутатів. А по-друге, захистите конституційне право народних депутатів на особистого спілкування, в тому числі по мобільному телефону. Це небагато грошей. Але якщо це встановити, буде дуже гарна річ…
(Загальна дискусія). 

ПАПІЄВ М.М. Над "Опозиційним блоком" прошу не встановлювати скло.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Правильно. 

ДЕНИСОВ Е.М. Олег Васильевич, оно уже сделано. Есть визуализация этого всего и есть расчеты и просчеты. Приймайте рішення і ми вам встановимо. 

КУПРІЄНКО О.В.  Так скажіть, яке нам рішення прийняти?

ПИНЗЕНИК П.В.  Це ж, я так розумію, в рамках проекту по переробці залу всього, правильно?        
         
ІЗ ЗАЛУ.  Ні, це можна окремим проектом. 

ДЕНИСОВ Е.М. Да, це було окремо розроблено і реалізовано. Інженери розробили.

ПИНЗЕНИК П.В. Петро Олегович, такі речі потрібно, напевно, піднімати попередньо в робочому порядку. Якщо Едуард Маратович каже, що є відповідні розробки, ознайомтеся з ними. 

ДЕНИСОВ Е.М. Це ж тільки стало це питання. Воно є. 

ПАПІЄВ М.М. Шановні, досвід є. На Хрещатику на будинках стоять оці сітки. Отаку сітку поставити і будемо проводити засідання.
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Дмитро Валерійович. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Олег Васильович, можна? Я дочекався своєї черги, піднявши руку. Остання ремарка саме по цьому питанню, бо по Рильському, я так розумію, ми перейдемо. 

ПИНЗЕНИК П.В. Да.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ну я тоді скажу ремарку по цьому і перейду до Рильського. По цьому я, якби, готовий проголосувати, але я хотів би чітко почути від Петра Олеговича дату, коли ми отримаємо папери обстеження 2008 року і, саме головне, письмовий акт чи експертиза, чи що за вашим підписом, хто там курує від Апарату це питання, що наступні там два роки нічого не станеться. І ремарка ще така: при інформуванні бюджетних запитів на наступний бюджетний рік попросити цю суму (15 мільйонів – 15), вибачте, ми 70 мільйонів на комп'ютери потратили. (Шум у залі)
Коли ми голосували за виділення 70 мільйонів гривень, так само на себе взяли цю відповідальність, Михайле Миколайовичу.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, пропозиція в порядку ведення, в порядку розгляду. Є велике прохання, величезне прохання (Дмитро Валерійовичу, відволіктися на секунду): не перебивати один одного. Ну коли ми всі перебиваємо запрошених, це теж, напевно, не гарно. А один одного – це вже занадто. Ми так ніколи не дійдемо до якогось логічного завершення. 
Дмитро Валерійович, продовжуйте, будь ласка.       

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Тому формуйте 15 мільйонів. Чи скільки ви там сказали? 20 мільйонів. 

ДЕНИСОВ Е.М. Будет экспертиза. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Так, дочекайтеся експертизу  і сюди. 
Це ремарка. Петро Олеговичу, хотілось би від вас почути точну дату по акту письмовому. 
І по "Рильському", я для мене, знову ж таки, вибачте, незрозуміла ситуація. Бо, хочу нагадати, 2015 рік просили у нас, не ви особисто, а Апарата просив 23 мільйони гривень капвидатків на відновлення "Рильського". Ми задавали питання: "Хто прийняв акт прийому-передачу розгромленого приміщення?" Сказали: "Все дамо, все буде". Нуль. 2016 рік просять 26 мільйонів, задавали ті ж самі питання. Сказали: "Да, все дамо". Нуль. 
Зараз для мене просто  незрозуміла: просять на ПКД 1 мільйон 418 тисяч гривень. У мене тоді питання: а що, у вас до цього не було ПКД? Так звідки ви у нас просили 23 мільйона і 26, звідки тоді сума? Я був абсолютно впевнений, що у вас ПКД є на 23 мільйона і 26! Бо звідки ви тоді ці цифри, з подолка брали? 
І зараз знову ж таки третій рік підряд, 2017-й, народний депутат Лубінець задає питання: хто підписав акт прийому-передачі дайте, будь ласка, відповідь?! Конкретно: посадова особа, прізвище, ім'я, по-батькові? І що ви з ним зробили? Дякую. 

ДЕНИСОВ Е.М. Павло Васильевич, если дозволите? Что касается "Рыльского", это как бы очень давняя уже история и мы к ней уже не один раз возвращались. Давайте я, наверное, как бы один раз, думаю, навсегда уже отвечу на все вопросы. И опять-таки возвращаясь в историю. Это здание находилось на балансе отеля "Национальный". С времен, когда оттуда съехало общежитие ЦК, оно было отдано Апелляционному суду Киева и  Киевской области. 
После того, как отелю "Национальный" начали начислять соответственно сумму налога на землю, было принято решение "керівництвом Верховної Ради" о передаче этого здания в Управление админдомами. Управление админдомами – бюджетная организация, которая не платит налог на землю. Распоряжением керуючого тогда это было передано, я уже боюсь ошибиться, если не ошибаюсь, Маслаковым, был Головою Верховної Ради Литвин, а керуючим был Маслаков. Передали. 
На протяжении двух или трёх лет после этого далее находился там суд апелляционной, в соответствии по договору за одну гривну, плюс компенсация коммунальных услуг. В 2011 году суд переехал на Киевский мотоциклетный завод. Это здание оставалось пустым. 
После чего уже тем "керівництвом Верховної Ради і керуючим справами" было принято решение на основании "усного погодження Голови Верховної Ради і Прем'єр-міністра України" на начало капитального ремонта этого здания. То есть здание было принято в нормальном рабочем состоянии. 
Капитальный ремонт любых зданий выполняется по двум позициям: 
а) перше, розробка проектно-кошторисної документації. Проходження експертизи. Определение суммы. И только потом проведение работ. 
Но есть и второй,  по которому проходили, допустим, работы у нас по конференц-залу, если вы знаете, там, где вы проводите Погоджувальну раду. Что "проектно-кошторисна документація" может находится в составе проводимых работ. Поэтому изначально то, что вы поднимали вопрос о том, почему назывались суммы 22, 24 или 26 миллионов? "Проектно-кошторисна документація" была включена в эту сумму. 
Мы пошли другим путем, что на сегодняшний день есть многие моменты, которые поменялись, как, например, начисление заработной платы: 3 500 АВК считает или 5 300? Электроэнергия: там 1.10 или 2.70? То есть, вот такие моменты. 
Поэтому мы решили пойти более длительно, но правильным путем: "розробити проектно-кошторисну документацію", пройти оценку, пройти экспертизу, получить сумму и на основании уже проекта просить эту сумму. 

ПИНЗЕНИК П.В. Вернитесь на полшага назад – там, где вы говорили о том, что оно было принято в нормальном рабочем состоянии и были начаты работы по капитальному ремонту на основании  какого соглашения. Они что предполагали: демонтаж конструкции или что? Мы же видим текущее состояние.

ДЕНИСОВ Е.М. Изначально ставился вопрос переселения. У нас два комитета находились на Леси Украинки. 

ПИНЗЕНИК П.В. Что было сделано в рамках начала капитального ремонта? 

ДЕНИСОВ Е.М. Начался демонтаж. 

ПИНЗЕНИК П.В. То, что мы сейчас видим, это результат демонтажа?

ДЕНИСОВ Е.М. Это результат демонтажа, который начался. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Наконец-то. Хоть хтось тобі розказав! Не прошло и двух лет.

КУПРІЄНКО О.В. Підготовка до капітального ремонту. 

ДЕНИСОВ Е.М. Нет, это не подготовка, это и есть капитальный ремонт. Просто, вы же понимаете, любой хозяйственник понимает, что чем раньше он начнет, тем больше у него запас по времени. Ну, это логично. Я думаю, любой мужчина, который более менее хоть с чем-то там сталкивался  в жизни, он это понимает. Поэтому работы были начаты раньше "Державним будівельним комбінатом Апарату Верховної Ради" по демонтажу. А потом вдогонку должны были подтянуть деньги. 

ПИНЗЕНИК П.В. Петро Олегович, це було військовою таємницею за два з половиною роки нашого спільного існування? 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Подождите, ну, эту версию мы, если честно, слышим в первый раз. 

ІЗ ЗАЛУ.  А вы не спрашивали. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.   Мы письменно спрашивали!

ПИНЗЕНИК П.В. Спрашивали не вас письменно. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Нет, подождите. Мне надо, оказывается, лично каждого спрашивать. Я был уверен, что есть руководитель, на которого идет письменно.

ДЕНИСОВ Е.М. Нет, я думаю, что вы спрашивала Петра Олеговича тогда, когда он только на посаду вступил. Він фізично це не міг знати. 

 ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я вам зачитал по годам, я спрашивал в 2015 году, в 2016 году и спрашиваю в 2017 году. Петр Олегович пришел в 2016 году, в 2015 году был другой руководитель. Мы писали письменно запросы, и у нас есть письменно ответы. Если хотите, я вам покажу. И там ни одного слова о том, что это, оказывается, начался демонтаж. Тогда мне расскажите: в рамках чего начался демонтаж? Подготовки к чему?

ПИНЗЕНИК П.В. Тебе сказали, но тебе не понравилось это. Мне тоже. 
(Загальна дискусія). 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Не перебивайте меня! Я закончу и потом дам вам возможность высказаться. До этого версию нам рассказывали, что не проконтролировали, когда съезжал суд, забрал с собой все, что только хотел забрать, вырывал кондиционеры. Ну да, наша вина: мы там, как бы, не проконтролировали. Мы говорили: кто подписал акт приёма-передачи? Все! 
Два года нам "петляли, петляли", на третий год пришли и говорят: "Ребята, вы все неправильно поняли. Оказывается, это мы сами разгромили в рамках подготовки к ремонту. И мы уже три года, оказывается, демонтируем, и мы готовимся к чему-то, не понятно к чему". 
И сколько лет мы еще будем к чему-то готовится? 

ІЗ ЗАЛУ. И сколько гривен уже туда вбухали?

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  Ноль. Потому что люди сидят на заработной плате в рамках предприятий и так входящих в структуру Аппарата Верховной Рады. 
Ну мне тогда хотелось бы очень посмотреть, на основании каких документов, кто давал распоряжение демонтировать? Что демонтировали? Куда это все пошло? 

ІЗ ЗАЛУ. Устно. Это было устно. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  Я даже себе записал: "устного согласования ремонта".

ДЕНИСОВ Е.М. Дмитрий Валерьевич, существуют два вида распоряжения "керівництва – письмові та усні, передбачені чинним законодавством України". 

ПИНЗЕНИК П.В. Да, Петро Олегович, ви хотіли слово. 
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Олег Васильович, давайте послухаємо. Петро Олегович, прошу вас. 

БОДНАР П.О. Я хочу просто з'ясувати. Дмитро Валерійовичу, ви кажете, в 2016 році задавали це питання. Я як зараз бачу картинку, Едуард Маратович отут сидить, це питання звучить від вас, але Дмитро Валерійовичу, я в 2016 році, коли звітували про бюджетний рік 2015-го, чи на трьох чи на чотирьох листках питання позаписував, і мені дали чи 3 чи 4 хвилини, щоб відповісти. Я не встиг. І потім пішло наступне коло питань, наступне коло питань! Ми не встигаємо відповісти. Але мені здається, що прогрес є, що ми більше відповідаємо, кожен раз більше моментів з'ясовується. Нарешті отут порозуміння досягли.
На даний момент отака ситуація. Ми з'ясували ніби і просимо зараз дати можливість наступні кроки робити.

ПИНЗЕНИК П.В. Петро Олегович, по 1 мільйон 500 тисяч гривень на облаштування в кулуарах першого поверху експозиції "Прапор України". Як виглядає прапор знаю, як виглядає експозиція ні.

БОДНАР П.О. Є підготовлені ескізи. Це може Едуард Маратович.

ДЕНИСОВ Е.М. У меня их с собою нет.

БОДНАР П.О. Ми з собою не взяли. Багато дуже роботи проведено, робоча група за участю архітектора-будівельника. Як прізвище? Філіппової, яка опікується багато років цим будинком. На високому рівні розроблено.

ПИНЗЕНИК П.В. Що ви не взяли з собою ескізи, що, в принципі,  шкода. Поясніть на пальцях, де воно буде розташовано і що буде входити в експозицію?

БОДНАР П.О. Як заходячи через центральний вхід, другий під'їзд, ми опиняємося в холі і перед нами сходи вправо і вліво. От прямо між сходами буде об'ємна така шафа зі скла, і під склом буде розташовано під нахилом.

ПИНЗЕНИК П.В. З чого вона буде зроблена та шафа?

БОДНАР П.О. Мармур, скло якесь, не броньоване, але плівками зроблено так, щоб воно нерозбивне було. Капсула вакуумна.
(Загальна дискусія). 

БОНДАР В.В. А можна питання? А для чого це? От прагматичне питання, просте і прагматичне. Чого нам зараз не вистачає?! Прапора біля сходів, да? За півтора мільйона. Єдине, чого в країні і в Раді не вистачає – це ще прапора туди добавити. Давайте уже не деградувати! Хлопці, якщо розумні речі, я готовий підтримувати. Але на таку всяку фігню кінчайте протаскувати вже! Давайте вже – дограємося. Ми вже і так догралися: прапорами, мовами – всіма цими історіями довели до абсурду ситуацію в країні! Реально, перебор! Перебор вже повний.

БОДНАР П.О. Ми виконуємо вказівку  в даному випадку керівництва.

ПАПІЄВ М.М.  Це вказівка  оформлена чим?

БОДНАР П.О. Це розроблено ряд: про відкритість парламенту, музей в парламент і в рамках цього, як один з артефактів музейний експонат – прапор, який був внесений в 1991-у, якщо я не помиляюся, році Чорноволом.

ПАПІЄВ М.М.  Документ дайте мені.

БОНДАР В.В.  Давайте так, починалось з куполу. На купол не вистачає грошей – закрили питання, на наступний рік плануйте бюджет повністю на купол. 4 800 відправляйте назад в бюджет і на тому закінчуйте. Є така пропозиція.

ПИНЗЕНИК П.В.  Віктор Васильович, нема смислу на 15 мільйонів планувати, тоді вони будуть ПКД розробляти в наступному році або в складі документації будівельної.

БОНДАР В.В.  Скільки треба на ПКД? 680 тисяч?

ПИНЗЕНИК П.В.  Так що, ви не хочете далі? Давайте по пунктам підемо. З приводу прапора, до речі, теж не згоден. У нас в новітній історія парламентаризму не так багато артефактів, які можна було б пред'явити.  У нас в результаті екскурсії водять по тій картині жахливій, де "восторженнее"  депутати приймають Конституцію. Ну, вибачте, це такий кіч. Але у нас іншого нема. 

БОНДАР В.В. Серйозно, я запрошую в повному складі комітет до мене в округ. Хмельниччина, будь-який район, вибирайте будь-яку районну лікарню, школу, садок – що хочете, і розкажіть їм, куди ви намагаєтесь півтора мільйона зараз потратити. 

ІЗ ЗАЛУ. Правильно. 

БОНДАР В.В. І я хочу, щоб всі подивилися в окрузі людям в очі. По списку, хто обрався, дуже легко витрачати, сидячи в Раді, по півтора мільйона направо, наліво. 
Зайві півтора мільйона, віддайте мені в округ, я покажу вам, де треба, в якій районній лікарні.

КУПРІЄНКО О.В. А чому вам?
(Загальна дискусія). 

БОНДАР В.В. Ну нащо ми це робимо? Ми уже доходимо до абсурду!
В Чернігові пам'ятники повертаємо попою до Москви, там ще щось. Ну, давайте дограємося вже до абсурду – повністю розвалимо країну, до маразму доведемо.   
Я не проти прапора, я за. Ну не можна зараз! Ну що, це зараз саме головне питання – проходи прапорами позаставляти? 

КУПРІЄНКО О.В. Павло Васильович, репліка. Назвали Чернігів, закид в мій огород, маю відреагувати. 
(Загальна дискусія). 

КУПРІЄНКО О.В. Тихо, тихо, тихо! Стривайте, це серйозні речі. Це моя батьківщина і я до цього причетний. Пам'ятник Хмельницькому розвернули за 15 тисяч гривень особистих коштів мера Атрошенка. Жодної копійки з бюджету не витрачено. А те, що дурнуваті журналісти (я не боюсь цього слова), дурнуваті журналісти всю кошторисну документацію з ремонту скверу в700 тисяч написали, що це для повороту пам'ятника, ну це їх відповідальність. Так не треба на це вестись. Ми ж розумні люди, розуміємо, що за 700 тисяч ніхто пам'ятника не повертав. Дякую. 

БОНДАР В.В. Я не про 700 тисяч. Навіть якщо б воно гривню коштувало. Ми доходимо до маразму в країні. Дивіться, що ми поміняли. Ми поміняли економіку з вами. Останні 5 років…

КУПРІЄНКО О.В. … (Без мікрофону).          

БОНДАР В.В Поміняли на питання: що співаємо, що робимо, як танцюємо, де гуляємо, до Москви ми попою чи обличчям і так далі. А що ми тепер будемо робити? Можна кожен місяць розглядати тільки ці питання. Профессор Преображенский, "Собачье сердце": "Якщо кожен замість того, щоб оперувати, буде пісні співати, то в нього теж буде розруха". 
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Вимушений знову попросити не перебивати одне одного, колеги. 
Дмитро Валерійович. І давайте якось підсумовувати, напевно, чи що? 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я на 100%.
(Загальна дискусія). 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Вибачте, я нікого не перебивав. Будь ласка, не перебивайте мене. Олег Васильович. 
Я кардинально не згоден з таким відношенням до державних символів. Повірте мені, я представник Донецької області, і там, на жаль, таке ж відношення було: "Та навіщо нам це робити? Давайте на щось там витрачати". Тому я на 100% підтримую все, що стосується. 
Приходять до нас. Зараз парламент (я дуже швидко), зараз парламент став дуже відкритий. Особисто кожного місяця приїжджає група дітей з Донецької області. І коли вони ходять по парламенту, так, вони підходять до цієї картини, для них це теж – вони бачать, з чого починалась державність України. Тому, якщо з'явиться додатковий символ державності України, то я вважаю, що це однозначно плюс для нас всіх. 
Розвиток держави починається з самоусвідомлення, в якій державі ми живемо, на якій мові ми говоримо і який у нас прапор? Вибачте, але за це я точно готовий проголосувати. Це потрібно робити.
Вже підожду підсумок. І особисто я, я готовий за це проголосувати. Дійсно є логіка: виділимо на ПКД – в наступному році будемо хоча би на підставі якихось паперів проектно-кошторисної документації, після експертизи чітко розуміти, яка потрібна сума. Логіка є. 
Готовий все підтримати при умові, Петро Олегович, чітка дата – перша – акт обстеження по люстрі. 
Друге,  сьогодні з дивуванням почув нову версію по провулку Рильського, так само вважайте, що це депутатське звернення. Чи оформити рішенням комітету? Будь ласка, папери. Якщо ми сьогодні почули, що це виявляється був демонтаж, який проводили. То, перше, хто прийняв рішення? Друге, на підставі якийсь там: акти, рознарядки, будівельна програма? Це все у вас тоді оформлюється, що починається демонтаж. Отоді, будь ласка,  представте всі ці папери.
Я ще письмово оформлю це депутатське звернення. І я попрошу своїх колег на регламентному комітеті, я не знаю, чи це буде наступний, це буде крайній у нас, чи ми вже повернемося до цього питання там восени. Але я зберу всі офіційні відповіді, які мені надавали в рамках так само депутатських звернень, де я вам буду показувати, що ж версії так відрізняються? Були одні – стали інші. А де ж правда?

ПИНЗЕНИК П.В. Петро Олеговичу, а під що бачили "Рильський"? Коли приймали рішення про капітальне?

ДЕНИСОВ Е.М. Переселення двох комітетів з Лесі Українки.

БОДНАР П.О. Тоді да.

ПИНЗЕНИК П.В.  Дякую. Володимир Юрійович. 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Я хотів би теж отримати по питанню капітального ремонту або реконструкції тих споруд серйозних, в залі які знаходяться.  Я теж хотів би побачити документи, тому просто прохання, добре, підготуєте? Тому що це  дійсно серйозні речі. 
Стосовно прапору. Мене зараз не цікавить ідеологічна сторони, але я не погоджуюся з  тим, що Голова Верховної Ради або керівництво одноосібно приймає рішення про те, що має  бути в оформленні інтер'єру і так далі. Якщо комітет має до цього якесь відношення, я хотів би побачити ескізи, розробки і так далі. Після цього теж проголосувати. 
Я  сьогодні не буду голосувати за виділення коштів під це,  не зважаючи, що це символ держави і так далі. Я хочу побачити, що це таке. Тому що завтра, і погоджуюся тут з колегами, нам зададуть питання деякі. Тому давайте, якщо це серйозно. 
І взагалі я думаю, що є сенс подивитись на оформлення, передивитись, скажімо так, оформлення наших кулуарів там і так далі. Тому що, якщо більш сучасний якийсь вигляд має бути в Верховній Раді, то це не тільки цей елемент. Сьогодні  говорили про прес-центр, сьогодні  говорили ще про ті речі, які є в питаннях зручності для роботи депутатів. Тому давайте, якщо ви готові комплексно нам показати ці речі, то ми б хотіли їх побачити. А тоді, будь ласка, ми підтримаємо, нема питань.
Якщо комітет має до цього якесь відношення. Якщо ні, то тоді нехай собі.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, давайте спробуємо, можливо, якщо ви погодитеся, спробувати зараз пройтися швидко по пунктам, зрозуміти, що ми однаково розуміємо, а що ні. 
Суть пропозиції, серед іншого, полягає в тому, що 4 мільйона 800 тисяч, які були передбачені за кодом економічної класифікації видатків 3132 "на капітальний ремонт металоконструкції купола, зовнішніх сходів та шпиля адміністративного будинку Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5", не можуть бути використані за призначенням в силу технічних обмежень. З цим ми погоджуємося, що так воно і є? Я думаю, що загальна згода з цього приводу є. 
Відповідно ці кошти потребують: або може бути прийнято рішення у випадку, якщо не буде підтримана жодна з пропозицій Управління справами, вони можуть бути повернуті до державного бюджету України, або ми приймемо якесь рішення про їх розподіл. 
Тепер з приводу пропозицій про розподіл, якщо з цього приводу є згода, що так ситуація є. Перше. Сама по собі необхідність розробки проектно-кошторисної документації з реставрації металоконструкції купола викликає у когось застереження в принципі?

ІЗ ЗАЛУ. Ні. 

ПИНЗЕНИК П.В. Якщо не викликає, ідемо далі. 
Далі питання: капітальний ремонт інших об'єктів: облаштування на першому поверсі експозиції "Прапор України". В даному випадку є згода членів комітету щодо доцільності таких видатків? 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Я проти.    
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Є, як мінімум, застереження у Володимира Юрійовича, застереження висловлював також Віктор Васильович, я пам'ятаю. Добре. Це, як мінімум, питання, яке потребує перенесення для того, щоб ознайомитися хоча би з ескізами і прийняти більш зважене рішення про спрямування цих видатків, можливо, на наступному засіданні комітету. 
Наступне питання. Розробка проектно-кошторисної документації капремонту адмінбудинку з провулку Рильського. Сама по собі ідея необхідності перед тим, як буде визначатися сума, яка буде спрямовуватися на капітальний ремонт цієї будівлі, сама по собі ідея розробки проектно-кошторисної документації викликає застереження чи ні? Перед проведенням оцінки вартості самих робіт. 

ІЗ ЗАЛУ. Вже ні.
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Напевно, в принципі, вже ні, після того, як ми дещо з'ясували. Натомість потребують уточнення деякі, скажемо, обставини минулого, історичні. Дякуємо, Едуарде Маратовичу, ви нам чесно. Скільки часу ми вже слухаємо це питання, ну, було би два роки тому приємніше почути інформацію, як воно там було. Що є, то є. 
Далі. Фінансування ремонту парламентського кафетерію на суму 1 мільйон  200 тисяч. Насправді, у нас немає зараз відомостей достатніх для того, щоб приймати якесь кваліфіковане рішення з приводу доцільності чи недоцільності ремонту кафетерію і саме в такій сумі. Ну, в принципі, це ті питання, які ми, зазвичай, довіряли Управлінню справами, тому що воно знає стан конструкції, стан цих… Я чув, що там є потреба – стіни, каналізацію і так далі, і тому подібне, і мереж також. 
Скажіть, колеги, в цій ситуації є необхідність продовжувати цей розгляд, одержувати якусь додаткову документацію чи щось таке? Чи ми можемо погодитися з тим, що працівники Управління адміністративними будинками зробили відповідне обстеження і прийняли рішення про те, що потрібно ремонтувати каналізацію і підмальовувати стіни? 

ІЗ ЗАЛУ. Погоджуємося. 
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Пішли далі. Реконструкція, реставрація: ще 1 мільйон 400 тисяч гривень пропонує зняти з такої потреби як "корегування проекту кошторисної документації з реконструкції адмінбудинку по Садовій, 3 з надбудовою і прибудовою". 
Петро Олеговичу, у двох словах, чому ви вважаєте, що це корегування в цьому році не може бути здійснено, а видатки на це корегування в розмірі 1 мільйон 400 тисяч не можуть бути здійснені?

БОДНАР П.О. Я попрошу Едуарда Маратовича.

ДЕНИСОВ Е.М. Справа в тому, що у нас, коли у внутрішньому дворі, де пропонувалось побудувати ще один  будинок, находиться ТП. Коли на початку приймалося рішення про побудову там будинку, "Київенерго" було державним підприємством. На сьогоднішній день це приватна організація. І ТП, яке знаходиться. Ну, гурбо говорячи, щоб отримати місцебудівні умови "Київенерго" повинно визначитися: або ми його зносимо, переносимо. Але, на жаль, від них сьогодні рішення такого нема. Тому в цьому році використати ці кошти, скажімо так, не з нашої вини. А потому у них  есть там внутренние  какие-то свои проблемы. А без них мы не понимаем как это сделать: либо вокруг этого всего построить что-то или снести его, перенести.

ПИНЗЕНИК П.В. Де це знаходиться фізично?

ДЕНИСОВ Е.М. 45 пост, Шелковичная.

ПИНЗЕНИК П.В. Относительно типографии объясните?

ДЕНИСОВ Е.М. Нет. Перед бухгалтерией здание  такое КП стоит.

ПИНЗЕНИК П.В. То есть в самом центре?

ДЕНИСОВ Е.М. Да в самом центре внутреннего двора.

ПИНЗЕНИК П.В. То есть ваш прогноз, что этот  проект как минимум завис?

ДЕНИСОВ Е.М. Да, до того момента, пока "Київенерго" уже  не определится с этим.

ПИНЗЕНИК П.В.  І відповідно "зависає" 1 мільйон 400 тисяч гривень?

ДЕНИСОВ Е.М. Конечно, опять-таки, исходя из чисто хозяйской точки зрения мы не можем.

ПИНЗЕНИК П.В. І пропонується використати ці кошти для того, що розробити проектно-кошторисну документацію з пристосуванням та розширенням  адмінбудинку по Грушевського,5. 
Колеги, наскільки я зрозумів ситуацію, ідеться про дворик, який обмежений з одного боку аркою, вірніше, двома арками і вихід на 5-й і 6-й під'їзди, передбачається така реставрація з реконструкцією, яка була задумана, наскільки я розумію, одним із варіантів при формуванні початкового проекту будівлі Верховної Ради України. 
(Загальна дискусія).

ПИНЗЕНИК П.В. Справа в тому, що це пам'ятник архітектури і воно повинно  відповідати загальному ансамблю.  
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Абсолютно. Для цього потрібна повноцінна документація. Пропонується якраз використати ці кошти для розробки повноцінної документації. Наскільки  я знаю, тимчасово така споруда колись там ставилася. Чи ні?

ДЕНИСОВ Е.М. Ні. Павле Васильовичу, то ви пам'ятаєте на ОБСЄ 2006 рік ставили павільйон, нині який стоїть в Конча-Заспі.

ПИНЗЕНИК П.В. Я вас зрозумів.
Колеги, оскільки  цей проект точно потребує повноцінної проектно-кошторисної документації, тут без неї ніяк не обійдеться.

ДЕНИСОВ Е.М. Хочу закцентувати увагу, це перший етап. То есть это стадия "п".

БОНДАР В.В. А що ви там хочете побудувати насправді? Так закамуфльовано написали. У дворі що має бути: це будинок ще якийсь чи що це?

ДЕНИСОВ Е.М. Ні, не будинок, його можна використовувати.

ПИНЗЕНИК П.В. Віктор, ти говориш про останній проект? Ні. Оце остання, про що ми говоримо, це метало-скляна конструкція, яка закриває куполом внутрішній дворик. І таким чином внутрішній дворик можна використовувати для проведення заходів, оскільки він захищений від опадів і так далі. Тобто для проведення конференцій і так далі, і тому подібне. Щось на зразок того, як оці скляні споруди в Берлині, в парламенті. 

БОДНАР П.О. Як купол над сесійним залом, так само над двориком теж легша трошки конструкція, перекрити – і в дворі вже можна проводити заходи. 

ПИНЗЕНИК П.В. Тобто із великої курилки воно перетворюється в зал для прийому.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Це біля Садової, 3а?     

БОДНАР П.О. Ні, внутрішній двір, Грушевського, 5. Підкова.

ПИНЗЕНИК П.В. Тепер це проїзд деякого виду транспорту і курилка фактично, і прохід від одного під'їзду до іншого. А так буде повноцінна зала, в якій можна проводити офіційні заходи, прийоми. 

ІЗ ЗАЛУ. А чому б ні? 

ПИНЗЕНИК П.В. Насправді, амбітна доволі така річ і дійсно передбачалася одним із варіантів проекту. 
Колеги, і що у нас залишається із того, що ми не готові зараз, я так розумію, приймати рішення? Ми не готові приймати рішення без того, щоб подивитися на ескіз, правильно? По прапору. Хочемо подивитися на ескіз. По решті питань?

БОДНАР П.О. Якщо би була технічна можливість, я можу зараз електронну форму отримати на е-мейл, щоб показати його або розіслати зараз. 

ПИНЗЕНИК П.В. Колего, скажіть, будь ласка, по цьому, по прапору, ваша думка? 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Напевно, треба подивитись.

ПИНЗЕНИК П.В. Хочете зараз подивитися? 

ДЕНИСОВ Е.М. Володимир Юрійович, ми можемо ескізи зараз піднести. Просто я хочу, вибачте, одну ремарку. Експозиція прапору. 
Якщо ми сьогодні рішення не приймаємо, на жаль, ми не встигнемо ніяк до 23 серпня зробити – до Дня Прапора. Тобто є задумка на День Прапора його відкрити. 

БОНДАР В.В. Це задумка, я так розумію, керівництва Верховної Ради? 
(Загальна дискусія). 

БОНДАР В.В. Моє бачення: якщо щось робити, то робити комплексно, абсолютно правильно тут було сказано. А прапор добавити біля сходів – це найпростіше. Ми знову і проходи позакриваємо, ще щось. Тобто можемо ліпити, десятий раз повторю, 20 мільйонів раз можна придумати якісь задумки – прапорів навішати, ще чогось. Ну не можна під дати придумувати якісь приводи і щось під це робити, ще й витрачаючи півтора мільйона! 
Хто хоче погратися, хай Голова Верховної Ради робить ініціативу. По три тисячі гривень із зарплати – і ми півтора мільйона знаходимо. Хто хоче – фінансуйте. Нема питань, і зразу все вирішиться, хто хоче – побачимо. Я готовий профінансувати, але не за бюджетні кошти  в півтора мільйона. 
І друге. А чи місце там? Хто визначився, що треба на проході, на сходах ставити цей прапор? Ну що, більше нема де поставити? Зробіть експозицію біля картини вже тоді, якщо так. Тобто логіку треба продувати і комплексно підійти, це другий поверх, перший поверх. Що ми робимо? То ми там виставки проводимо, заходиш – гармидер якийсь, то якісь картини, то якийсь ВІЛ, то СНІД, то ще якась "херня". У нас вже там перетворили на прохідний двір цей перший поверх і другий парламенту. Вибачте. Або ми парламент реально України, або ми там виставковий центр! 

ПИНЗЕНИК П.В. Дмитро Валерійович. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Це називається відкритість парламенту. 

БОНДАР В.В. Та я розумію, але можна ж дійти до абсурду.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Дивіться, я вам скажу загальне ставлення. Я за це готовий проголосувати, але знаєте моє відношення до Апарату, до "перекидки". Але саме в цей раз я просив би колег підтримати. 
А з приводу того "комплексно". Ну, знову ж таки, загальне ставлення до народних депутатів, якщо ми комплексно. Ви ж розумієте, що це кошти – і потім ви побачите, будь-який блогер, умовно кажучи, напише, що "вони, народні депутати, собі на купол там, нову люстру – 20 мільйонів". Люди не будуть навіть розбиратися, нас і так будуть "мішати". А з приводу того, що півтора мільйона – це мало чи багато? Комплексно – це будуть мільйони і десятки мільйонів. Тому давайте, це невеликі кошти. Це перше.
Друге. Я не підтримую, що давайте скидатися по 3 тисячі гривень. Ну вибачте, я народний депутат-мажоритарник, але на теперішній час, що сталося з депутатськими зарплатами. В Кабміні спеціалісти отримують більше ніж народні депутати. Нас прирівняли вже до того, наших помічників просто "обнулили" новим законом, статуси позабирали, заробітні плати одні з найменших. Ну таке враження, що найгірші люди в цій державі – це тільки народні депутати: "Та які у них зарплати! Давайте у них і заберемо". 
Тому моя пропозиція: підтримати "перекидку" на ці речі.  Дякую. 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Як звучить назва? Ви розумієте, ще раз розказую вам. Дмитре, ти все правильно кажеш, крім одного. Завтра журналісти будуть писати, що "за півтора мільйона депутати дали погодження на встановлення прапора" і так далі. Да він прав. Тоді треба написати його, що це якийсь комплекс історичний, що це щось таке. Тобто воно має звучати солідно, тому що тільки для облаштування місця для державного прапора  півтора мільйона – це велика сума. Ви розумієте? От про що мова. Як воно звучить? От і напишіть "історичний комплекс".

БОДНАР П.О. Це дійсно розроблявся цілий комплекс. Прапор по центру, на другому поверсі – ще два артефакти у майбутньому. Це, до речі, той прапор, який зараз біля картини стоїть. 
(Загальна дискусія) 

ДЕНИСОВ Е.М. Справа в тому, що є загальна концепція, вона вже є… 

КУПРІЄНКО О.В. А чого ви не принесли?!
(Загальна дискусія). 

ШАХОВ С.В. Ми повинні голосувати за що, скажіть будь ласка? Дайте, будь ласка, подивитися, за що ми будемо голосувати. Завтра людям треба буде пояснювати, куди ми поділи півтора мільйона гривень.
(Загальна дискусія). 

БОНДАР В.В. На другому поверсі у вас два великих зали в кулуарах біля входу у Верховну Раду, де ми заходимо з боків. Один і другий. Візьміть одну стіну там велику, як та картина з прапором, виберіть стіну і зробіть на другому поверсі по-людськи, щоб не під ногами воно стояло, коли ходиш, а щоб воно по-людськи вже зроблено тоді, якщо ви робите. 

ШАХОВ С.В.  Ніхто ж не проти державних символів...

БОНДАР В.В. Ви ще біля туалету поставте! Якщо вже так шукаєте місце. Яка різниця? Ну хто в проході ставить якісь речі? 
(Загальна дискусія)

ДЕНИСОВ Е.М.  Виктор Васильевич, мы определимся с суммой после того, как экспертиза "кошторису" будет. То есть мы говорим, что это полтора. Если экспертиза ставит 900 тысяч, значит это будет 900.
(Загальна дискусія). 

БОНДАР В.В. Ні, реально, якщо би ви хотіли ще якось хоча би провести, то треба було  готуватись. Принести презентацію, як це буде виглядати, де воно буде стояти, що воно буде? Ну півтора мільйона, люди  добрі!

БОДНАР П.О. Чесно кажучи, ми не готові були що питання будуть до художньої чи архітектурної сторони, бо там вже пророблено вздовж і в поперек.  Ми реалізовуємо не свій лист, я не знаю.
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, мені здається, що якщо з усього обсягу питань, а питань багато: вони стосуються каналізації, металевих конструкцій, скла, проектно-кошторисної документації на капітальні ремонти, історії ремонтів приміщення по Рильському,5 – раптом виявиться, що єдине питанням, яке нас категорично не влаштовує – це півтора мільйона на те, щоб прапор, який має історичну цінність, було розміщено в приміщенні Верховної Ради в самому її центральному місці, там де починається Верховна Рада і куди заходять відвідувачі, і щоб це було зроблено до Дня державного прапора, то це буде якось дивно! Так зовсім дивно.
І виходить, що я дивлюся за таймінгом, і ми більшу частину часу витратили на обговорення того, що нам не можна розміщати прапор, який є символом української державності, на чільному місці. І ми так виправдовуємося дуже сильно.
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В.  Те, що з нами не порадилися, це мені дуже не подобається, бо це свідчить про якість управлінського менеджменту в Верховній Раді України, тому що такі  речі потрібно планувати. І з членами комітету бажано працювати трошки заздалегідь: звертатися до них з пропозицією ознайомитися з відповідними ескізами, пояснювати, куди підуть півтора мільйона, по чому тепер метр квадратний мармуру, де він купується і де він виробляється. Це нормальна розмова, тут ніхто, вибачте, якихось застережень не має. Це все робиться в 2 хвилин. 
Так, як за 2 хвилини ми нарешті почули, яким чином було здійснено демонтаж конструкцій і мереж на провулку Рильському, так само ми могли би за 5 хвилин почути, за скільки в Одесі руберойди, вірніше, за скільки тепер мармур і яка товщина того скла. І нічого тут складного такого нема. 
Але ситуація, при якій ми потратили реально набагато більше часу для того, щоб з'ясувати, хто там, вибачте, з нами не радиться і не показує нам ескізи, є, м'яко кажучи, ненормальним. 
Я заходив колись до заступника Керівника  Апарату Миколи Шевчука і у нього стоять якість там малюночки. Я на них подивився і пішов. Приходити треба з тими малюночками до нас. Я глибоко поважаю радників Голови Верховної Ради України, які розробили  відповідну концепцію. Я вірю в їх, як сказати, щирість їхніх намірів. Я вірю в їхню історичну освіту і в те, що вони роблять все правильно. Але рішення приймаю я тут разом з колегами! У мене один голос і у них по одному. 
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В.  Так я боюся, що якщо ми вилучимо питання, то воно буде виглядати так: каналізацію – не питання, а прапор у вас виникає питання. Якщо вже голосувати, то голосувати. Чи ні, Олегу Васильовичу?

АРЕШОНКОВ В.Ю.  За суму вони відповідають, я так розумію, за документацію, за всі речі? 

ПИНЗЕНИК П.В. Ну, а як же? Більше того, є ініціатива Голови Верховної Ради. Він теж за це, очевидно, відповідає. 

КУПРІЄНКО О.В. Є пропозиція: проголосувати і затвердити всі ці бюджетні перепризначення. Я згоден із колегою Бондарем про те, що півтора мільйона на прапор – це круто і ми не пояснимо. Але ми також не пояснимо прихильникам іншого, скажемо так, я б сказав, правильного, проукраїнського напрямку суспільства: "Хлопці, ми до Дня Прапора, що не проголосували за те, щоб символ держави поставити, щоб виховувати дітей, які приходять на екскурсії. І для того щоб нам, вибачте, не заглиблюватися у ці "дебри" і не брати на себе відповідальність за те, що, в принципі, можливо ми би і затвердити, якщо б посадові особи принесли й показали, що ось – це не один прапор, а це цілий комплекс: там ескізи, там проектна документація, там прапор, там є скло, і воно все коштує 2 мільйона, а ми тільки півтора просимо". 
Я пропоную зараз проголосувати – затвердити всі ці перепризначення. А Апарату не доручити, а вимога на наступне засідання, не чекаючи, що там буде зроблено чи не зроблено, от на наступне засідання регламентного комітету принести повний пакет документів! Починаючи від договору з художником, який  малював це, і закінчуючи рахунками і актами, можливо, приймання робіт, мармуру, прапору, скла і всього іншого. Щоб ми тут могли вивчити і потім, якщо у нас спитають,  людям пояснити, що "ні, це не один прапор з дерева в півтора мільйона, там цілий комплекс. І це дійсно треба для виховання людей! Тому що 40-а мільйонам у голові виховати – це значно важливіше, ніж в одній лікарні поставити один спектрограф якийсь". Отаким чином. Моя така пропозиція. 
Тому що нас поставили, в принципі, "на розтяжку": ви або зараз голосуєте за те, що не бачили, або ми звинуватимо вас, що ви проти національних символів. Так робити не можна! І це уже не докір, а це пряма вам двійка за підготовку цього питання на регламентний комітет! Доповідь закінчив. 

БОНДАР В.В. Якщо ви вже так хочете, я пропоную тоді, щоб ми прийшли на наступне засідання з трьома варіантами розміщення прапору в кулуарах Верховної Ради. Не на сходах, а де ще які варіанти, скільки це буде коштувати. 

ПИНЗЕНИК П.В. Віктор Васильович, часу у них нема на це.

БОНДАР В.В. Та ну, нема часу. Я візьму своїх людей, вони за тиждень зроблять, намалюють різні варіанти. Ескізи можна за тиждень зробити.

КУПРІЄНКО О.В. Я погоджуюсь, хай приходять і хай розказують. Але давайте зараз затвердимо, бо будемо крайніми.

ПИНЗЕНИК П.В. Це не має стосунку до бюджетних призначень. А от на рахунок розгляду самого проекту, розміщення експозиції, це треба робити. Голосуємо? 

КУПРІЄНКО О.В. Да. 

ПИНЗЕНИК П.В. Сергій Володимирович, голосуємо? 

ШАХОВ С.В. Я утримаюсь, я не буду це голосувати. 

ПИНЗЕНИК П.В. Голосуємо? Ставимо на голосування? 

КУПРІЄНКО О.В. Так. 

ПИНЗЕНИК П.В. Хто за затвердження перерозподілу, прошу голосувати. Проти? Утримався? 

БОНДАР В.В. Я прошу в протокол записати, що я погоджую пункти перерозподілу ті, що стосуються ПКД на купол, всі інші, крім прапора. 

ПИНЗЕНИК П.В. Крім прапора.

БОНДАР В.В. Вимагаю, щоб на наступне засідання було перенесено питання, були надані ескізні пропозиції, місце розташування (хто прийняв рішення про розташування) і так далі. І принести повністю підписаний пакет документів. І тоді ми приймемо рішення про фінансування. 
Я не проти прапора, але я хочу, щоб був порядок і щоб був реально правильно зроблений цей крок, а не так, що шалан-балан, аби зробити до свята. 

ПИНЗЕНИК П.В. Віктор Васильович, я дякую вам за конструктивну позицію. 
Дмитро Валерійович. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ми проголосували. Я хотів би, щоб в рішенні комітету так само були ті папери, про які ми казали: акт один і папери по Рильському. Дякую. 

КУПРІЄНКО О.В. Ми уже проголосували питання.  Питання по отому захисному склу. Ви сказали, що воно десь є, там є проект і цього не вистачає. На наступний комітет, будь ласка, від випадкового падіння фотоапарату  на голову народному депутату. На наступний комітет, що вам треба зробити, які рішення прийняти чи затвердити для того, щоб до вересня воно було встановлено?
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Це ми вже перейшли до "Різного", я так розумію. 
Колеги, закрили розгляд цього питання? Переходимо до "Різного"? Дякую. Дякую Апарату, дякую Управлінню справами.
Які питання у нас в "Різному" до обговорення? Дякую вам.  

