
ПОВІДОМЛЕННЯ  
про оприлюднення проєкту документа державного планування  

та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детального плану території 
для визначення можливості реконструкції автомобільної дороги загального 

користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський км 395+064 – км 
420+050, розташованої за межами населених пунктів на території Валківської міської 

ради територіальної громади Богодухівського району Харківської області 
 
 

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та 
стислий виклад його змісту. 

Детальний план території для визначення можливості реконструкції автомобільної 
дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський 
км 395+064 – км 420+050, розташованої за межами населених пунктів на території 
Валківської міської ради територіальної громади Богодухівського району Харківської 
області є документом державного планування місцевого рівня, розробка якого ставить за 
мету уточнення планувальної структури і функціональне призначення території тощо, 
функціональне призначення, режим та розподіл територій згідно з державними 
будівельними нормами, стандартами і правилами, містобудівні умови та обмеження за 
відсутності плану зонування території, доцільність, обсяги, послідовність використання 
території, черговість та обсяги інженерної підготовки території, порядок організації 
транспортного і пішохідного руху, визначення всіх планувальних обмежень використання 
території, сприяння поліпшенню стану навколишнього середовища, визначення 
містобудівних умов і обмежень забудови, тощо. 

Проєктом ДПТ розглядається частина автомобільної дороги загального 
користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський км 395+064 – км 
420+050, на території Валківської міської ради територіальної громади Богодухівського 
району Харківської області, з метою приведення її у відповідність до європейських 
стандартів. 

В адміністративному відношенні початок траси ПК 3950+64 прийнятий на вісі 
існуючої дороги Київ-Харків-Довжанський на кордоні з Полтавською областю, а кінець 
траси, км 420+054,42, прийнято на існуючій дорозі Київ-Харків-Довжанський і відповідає 
км 420+050 експлуатаційного кілометражу та початку проектної траси «Обхід м. Валки», 
який передбачений на південь від існуючої дороги, згідно проекту виконаного 
Харківською філією ДП «Укрдіпродор»-«Харківдіпрошлях» у 2009 році. 

 
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 

державного планування: 
Богодухівська районна державна адміністрація. Юридична адреса: 62103, Харківська 

обл., Богодухівський р-н, м. Богодухів, пл. Свято-Духівська, буд. 2 електронна адреса: 
bohodukhivska@rda.kh.gov.ua, тел. (05758) 3-33-08. 

 
3.  Процедура громадського обговорення:  
а) дата початку та строки здійснення процедури: 
дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

(оприлюднення її в засобах масової інформації): 
08.02.2021 року – в газеті «ЕКОсвіт»; 
08.02.2021 року – в газеті «Харьковский Курьер». 
Дата подання повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну 

оцінку та розміщення звіту СЕО на офіційному веб-сайті Богодухівської обласної 
державної адміністрації – 24.02.2021 рік. 

Публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації: 
01.03.2021 р – в газеті «ЕКОсвіт»; 
26.02.2021 р – в газеті «Вісник Богодухівщини». 
б) спосіб участі громадськості: (надання письмових зауважень і пропозицій): 



Надання письмових зауважень та пропозицій до Богодухівської районної державної 
адміністрації Харківської області, за адресою: 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, 
м. Богодухів, пл. Свято-Духівська, буд. 2 електронна адреса: bohodukhivska@rda.kh.gov.ua, 
тел. (05758)3-33-08, з темою листа «щодо стратегічної екологічної оцінки». 

в) дата, час і місце проведення громадських слухань (у разі проведення): 
Громадські слухання не проводитимуться, громадське обговорення проводиться 

шляхом надання письмових зауважень і пропозицій. 
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна 

ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну 
екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державного планування: Богодухівська районна 
державна адміністрація. Юридична адреса: 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. 
Богодухів, пл. Свято-Духівська, буд. 2 електронна адреса: bohodukhivska@rda.kh.gov.ua, 
тел. (05758)3-33-08. 

Контактна особа – Тетяна СОРОКОЛАТ– Головний спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, 
енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації. 

ґ) орган, до якого подаються зауваження та пропозиції: Богодухівська районна 
державна адміністрація. Юридична адреса: 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, 
м. Богодухів, пл. Свято-Духівська, буд. 2 електронна адреса: bohodukhivska@rda.kh.gov.ua, 
тел. (05758)3-33-08, строки подання зауважень та пропозицій: з 24.02.2021 року протягом 30 
днів включно. 

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі 
здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: 

офіційні веб-сайти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 
(https://menr.gov.ua/), Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської 
обласної державної адміністрації (https://kharkivoda.gov.ua/), Департамент охорони 
здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (https://kharkivoda.gov.ua/). 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднено 24.02.2021 року на 
офіційному сайті Богодухівської районної державної адміністрації 
(https://bogodukhivrda.gov.ua/). Строк громадського обговорення та консультування 
становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення. 

 
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту 

документа державного планування. 
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 
 
 

https://menr.gov.ua/

