
 

 

 

Протокол № 3 

      результатів голосування членів Архітектурно-містобудівної ради 

при управлінні містобудування та архітектури Кропивницької міської 

ради з питання повторного розгляду містобудівної документації – 

«Детальний план території кварталу в межах вулиць Героїв України, 

Генерала Жадова та Юрія Коваленка м. Кропивницький» та надання 

рекомендацій щодо підготовки проєкту рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

 

              31 грудня 2020 року 

 

Матеріали направлені на електронні адреси членів Архітектурно-

містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури 

Кропивницької міської ради 28.12.2020 р (роздруківка з поштової скриньки 

додається) 

 

Порядок денний 

Повторний розгляд містобудівної документації – «Детальний план 

території кварталу в межах вулиць Героїв України, Генерала Жадова та 

Юрія Коваленка м. Кропивницький» та надання рекомендацій щодо 

підготовки проєкту рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради. 

 

м. Кропивницький             28 грудня 2020 року 

 

Результат голосування по вказаному питанню порядку денного: 

 

Мартинова І.В.      за 

Білокінь С.В.      за 

Вовенко О.А.      за 

Довченко П.І.      не голосував 

Дрофа І.О.       за 

Згама В.В.       за 

Ковальова Р.Г.      за 

Коваленко С.М.      за 

Ковтун Г.В.      не голосувала 

Мездрін В.М.      не голосував 

Назарець А.Ф.      не голосував 

Олійник П.П.      за 

Пенязь Ю.О.      утримався 

Пирогова А.В.      за 

Постолатій О.О.      за 

Рак В.О.       за 

 



2 

 

Філоненко О.О.      за 

Харламова Л.В.      за 

Цертій О.М.      не голосував 

Шляховий К.В.      не голосував 

Штогрін В.І.      за 

 

 На голосування внесено пропозицію рекомендувати управлінню 

містобудування та архітектури Кропивницької міської ради до 

затвердження містобудівної документації – «Детальний план території 

кварталу в межах вулиць Героїв України, Генерала Жадова та Юрія 

Коваленка м. Кропивницький» з підготовкою проєкту рішення 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради. 

 

Результат голосування: 

«за»                  -  14 

«проти»            - 0 

«утримався»    - 1 

не голосували  - 6 

Рішення прийнято більшістю голосів  

 

ВИРІШИЛИ:  

           Рекомендувати управлінню містобудування та архітектури 

Кропивницької міської ради до затвердження містобудівної документації – 

«Детальний план території кварталу в межах вулиць Героїв України, 

Генерала Жадова та Юрія Коваленка   м. Кропивницький»  в  установленому  

чинним  законодавством України порядку. 

 

 

Голова Архітектурно-містобудівної ради                     Ірина МАРТИНОВА 

 

Секретар Архітектурно-містобудівної ради                    Дар’я ОХОТОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


