
 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VIIскликання 

 

Тридцять перша (позачергова) сесія 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

01.10.2019                                  м. Черкаси                                №  54 

 

 

пленарного засідання 

обласної ради 

 

 

 

  У роботі позачергової сесії взяли участь: 

 

          депутати обласної ради     -    45 

 

голова, заступники голови обласної державної адміністрації,                   

керівники обласних організацій і установ  -     6   

      

   (Списки  додаються) 

 

 

Головуючий – Тарасенко В.П. 

 

 

Секретаріат:  Доманський В.М., Павличук В.М., Авраменко М.Ю., 

Ковбоша О.Р., Сегеда А.В., Пошиваник М.М. 
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Порядок денний: 

 

1. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради сьомого скликання           

до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України 

про недопущення запровадження в Україні ринку земель сільськогосподарського 

призначення 

Доповідає: 

Лошков О.Г.         – голова депутатської фракції політичної партії     

             «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» 

 

2. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України з приводу майбутнього продажу земель 

Доповідає: 

Полозов В.О.         – депутат обласної ради 

 

 

Проведення реєстрації депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 43 депутати. 

 

Тарасенко В.П. запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять 

українських воїнів і мирних громадян України, які загинули в ході 

антитерористичної операції та операції об'єднаних сил у східних областях 

України. 

 

(Хвилина мовчання) 

 

Тарасенко В.П. повідомив, що враховуючи звернення депутатських 

фракцій політичних партій «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», 

«Всеукраїнське об'єднання «Свобода», депутата Черкаської обласної ради 

Коваленка О.А., видано розпорядження про скликання 01 жовтня 2019 року 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 

Зазначив, що ініціатива щодо скликання позачергової сесії 01 жовтня 2019 

року також підтримана депутатами фракції політичної партії «Радикальна партія 

Олега Ляшка», про що письмово повідомлено керівником фракції. 

Запропонував обрати секретаріат. 

 

Голосування за секретаріат (І голосування) 

«За» -42, «Проти» -0, «Утрималося»-0, «Не голосувало» -2. 

(рішення не прийнято) 

 

Голосування за секретаріат (ІІ голосування) 

«За» -44, «Проти» -0, «Утрималося»-0, «Не голосувало» -1. 

 

Тарасенко В.П. вніс пропозицію прийняти порядок денний за основу. 
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Голосування за порядок денний (за основу) 

«За» -44 «Проти» -0, «Утрималося»-0, «Не голосувало» -1. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мушієк М.Г., Коваленко О.А., Рибченко О.В.,                         

Булатецький М.І., Вельбівець О.І.   

Мушієк М.Г. зазначив, що перед початком пленарного засідання було 

обговорено всі звернення, внесені на позачергову сесію фракціями політичних 

партій та депутатами обласної ради.  

Поінформував, що фракція політичної партії «Батьківщина» знімає                     

з розгляду своє звернення і підтримує звернення, внесене депутатом обласної 

ради Лошковим О.Г., яке обговорено і підтримане депутатами Черкаської 

обласної ради. Запропонував прийняти його за основу і проголосувати в цілому. 

Коваленко О.А. зазначив, що позиція депутатської фракції політичної 

партії «Черкащани» співпадає з позицією депутатської фракції політичної партії 

«Батьківщина», тому знімає  своє звернення і підтримує звернення, узгоджене 

депутатами обласної ради перед сесією. 

Рибченко О.В., запропонував  з метою уникнення будь-яких маніпуляцій 

щодо означеного питання включити до тексту звернення питання щодо 

проведення  референдуму. 

 

Голосування за виключення пункту 1 з порядку денного                                                     

та порядок денний в цілому 

«За» -43, «Проти» -0, «Утрималося»-1, «Не голосувало» -1. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Лошкова О.Г. — Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

сьомого скликання до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України про недопущення запровадження в Україні ринку земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І. 

  

Тарасенко В.П. повідомив, що надійшла заява від Дмитра Кухарчука щодо 

надання часу для виступу.  

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Мушієк М.Г.   

 

Голосування за надання часу для виступу Кухарчуку Д. 

«За» -37, «Проти» -0, «Утрималося» -2, «Не голосувало» -6. 

Рішення не прийнято 

 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І., Вельбівець О.І.  
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Голосування з питання №1 «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

сьомого скликання до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України про недопущення запровадження в Україні ринку земель 

сільськогосподарського призначення» (за основу, І голосування) 

За» -41, «Проти» -0, «Утрималося» -2, «Не голосувало» -2. 

Рішення не прийнято 

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В., який запропонував повернутися до голосування             

з питання №1 порядку денного пленарного засідання.  

 

Голосування за повернення до голосування з питання №1 «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради сьомого скликання до Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України про недопущення 

запровадження в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення» 

(пропозиція депутата обласної ради Лупашка О.В.) 

За» -42, «Проти» -0, «Утрималося» -0, «Не голосувало» -3. 

Рішення не прийнято 

 

 

Проведення реєстрації депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 44 депутати. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: Булатецький М.І. 

 

Тарасенко В.П. зазначив, що сесія повноважна і звернувся до депутатів             

з пропозицією повернутися до голосування з питання №1, оскільки депутат 

обласної ради Павличук В.М. вніс таку пропозицію.  

 

ВИСТУПИЛИ: Лупашко О.В. 

 

Проведення реєстрації депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 42 депутати. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., який запропонував оголосити перерву                              

у пленарному засіданні на 20 хвилин. 

 

Тарасенко В.П. оголосив перерву на 20 хвилин. 

 

 

(Перерва) 

 

(Консультація з керівниками депутатських фракцій) 
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Проведення реєстрації депутатів обласної ради. 

Зареєстровано 44 депутати. 

 

Тарасенко В.П. зазначив, що перед оголошенням перерви у пленарному 

засіданні надійшла пропозиція повернутися до голосування з питання №1 

порядку денного. 

 

Голосування за повернення до голосування з питання №1 «Про звернення 

депутатів Черкаської обласної ради сьомого скликання до Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України про недопущення 

запровадження в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення» 

«За» -44, «Проти» -0, «Утрималося» -0 «Не голосувало» -0. 

 

Голосування з питання №1 «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

сьомого скликання до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України про недопущення запровадження в Україні ринку земель 

сільськогосподарського призначення» (за основу, ІІ голосування) 

«За» -44, «Проти» -0, «Утрималося» -0 «Не голосувало» -0. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: Вельбівець О.І., який вніс пропозицію текст звернення 

доповнити реченням такого змісту: «Запропоновані зміни внести на 

всеукраїнський референдум». 

 

Голосування з питання №1 «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

сьомого скликання до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України про недопущення запровадження в Україні ринку земель 

 сільськогосподарського призначення» (за пропозицію депутата                             

обласної ради  Вельбівця О.І.) 

«За» -44, «Проти» -0, «Утрималося» -0 «Не голосувало» -0. 

 

 

Голосування з питання №1 «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради 

сьомого скликання до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України про недопущення запровадження в Україні ринку земель 

 сільськогосподарського призначення» (в цілому з доповненням) 

За» -44, «Проти» -0, «Утрималося» -0 «Не голосувало» -0. 

 

 

ВИРІШИЛИ: рішення обласної ради «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради сьомого скликання до Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України про недопущення запровадження в Україні 

ринку земель сільськогосподарського призначення» (з доповненням) 

приймається, додається. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П.— Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до 

Президента України з приводу майбутнього продажу земель. 

 

Голосування  

За» -16, «Проти» -0, «Утрималося» -3, «Не голосувало» -25. 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

(протокольно) 

 

Тарасенко В.П. зазначив, що 11 жовтня 2019 року скликається чергова 

сесія обласної ради. Початок пленарного засідання о 10-00 годині. Засідання 

президії обласної ради заплановано на 09 жовтня 2019 року о 14-00 годині. 

Звернувся до депутатів з проханням взяти  активну участь у роботі 

постійних комісій обласної ради та своєчасно прибути на пленарне засідання 

чергової сесії. 

Оголосив позачергову сесію обласної ради сьомого скликання закритою. 

 

 

 

 

 

Головуючий        В. ТАРАСЕНКО 


