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З ГРШНЯ- МІЖНАРОДНИМ ДЕНЬ ІНВАЛІДІВ

Шановні друзі!
Вже менше міся

ця лишилось до 
закінчення перед
плати на районну 
газету. Залишай- 
тесь з нами! У лю
тому 2020-го ра
зом відзначимо 90- 
річчя «Маяка»!
Тільки у нашому 

виданні- новини 
району, цікава і ко
рисна інформація на 
всі уподобання, ми
нувшина та сього
дення краю, роз
повіді про цікавих 
земляків, телепрог
рама, прогноз пого
ди і багато-багато 
іншого...

уроота про лрдеи -  ̂
обмеженими можливо^

3 1993 року в Україні третього грудня відзна
чається Міжнародний день інвалідів, встанов
лений Генеральною Асамблеєю Організації 
Об’єднаних Націй. Цей день - нагадування сус
пільству про його обов’язок виявляти турбо
ту і милосердя до людей з обмеженими мож
ливостями.

Насправді інваліди- це не просто категорія 
людей. Це окремі життя, окремі трагедії... 
Окремі надії на повноцінне життя і щастя...

Ці люди не вимагають жалю, вони пристосову
ються як можуть, і для їх виживання не потрібно 
щось особливе, лише елементарне -  можливість 
жити, жити серед людей і бути в суспільстві, відчу
ваючи себе людьми, як і всі ми...

Такою турботою оточені підопічні Комунальної 
установи Богодухівського психоневрологічно
го інтернату, які часто працівників закладу нази
вають «мамами» і «татами». Так, усі підопічні зак
ладу -  особи похилого віку та інваліди І і II групи 
з психоневрологічними захворюваннями (після 18 
років), які за станом здоров’я потребують сто
роннього догляду, побутового обслуговування та 
медичної допомоги. Наразі тут перебуває 75 підо
пічних (а розрахований 
заклад на 100), наймо- _  
лодшому з яких 25, а
найстаршому -  83. >1'-'4 , """

- Ніхто не застра- ^
хований у  нашому р , 1 '
житті ні від чого, в § }
тому числі і від хвороб, |
- говорить директор ;
закладу М.О.Жу- "
пинський (фото). - У 
нас тут і колишні кан-

Богодухівська 
4| районна рада щиро 
і; вітає депутата 
' Панова Олександра 

Федоровича з 
% народженням 

синочка! 
Бажаємо зростати 

хлопчику сміливим та 
добрим, веселим та 
бадьорим, гарним та 
розумним, мужнім та 
сильним. Нехай його 
очікує тільки щастя 

та успіх на життєвому 
шляху, бажаємо 

впевнених сил та 
великих можливостей 

4 для батьків, щоб 
І виховали справжнього 

чоловіка, відважного 
капітана свого 

корабля.
Міцного здоров’я, 
яскравих свят, 

чудового настрою та 
добробуту Вашій 

родині. Нехай ус і мрії 
Вашого хлопчика 

неодмінно здійснюються!дидати наук, і «вічні» студенти, і колишні підприємці, інженери, юристи. Є у  нас і «аварійники», які стали людьми 
з обмеженими можливостями саме після автомобільної аварії.

Продовження - на 4-й стор.

Шановні мешканці м.Б©годухів 
та Богодухівського району!,

Звернутись до вас через газету змуси
ла ситуація, яка склалась у Харківській 
області та в цілому в Україні, щодо зах
ворювання на дифтерію.

Хочу звернути вашу увагу на те, що диф
терія потребує специфічного лікування 
дифтерійною сироваткою. В Україні на 
лікування одного хворого потрібно до 15 
доз протидифтерійної сироватки.

У 2019 року Україна отримала від ВООЗ
- 200 флаконів протидифтерійної сироват
ки. Цієї сироватки вистачить на 13-14 хво
рих. Жодна країна світу, окрім Росії, не ви
робляє протидифтерійну сироватку. У жовтні 2019 року було зареєстровано уже 20 випадків дифтерії, 
є такі випадки і в Харківській області. (Продовження - на 4-й стор.)

Микола ГРИЩЕНКО, директор КШ І Богодухівська ЦРЛ БРР

ДМФТЩ
ситуацій
напвуїке:

Шановні наші друзі! мж
У неділю* ІЗ ЇРУДЦІЯ, запрошуємо вас ||$ ||||

> на чаювання до редакції. Цього дня ви і| | | |  
зможете передплатити свій улюблений ча- ; 1 
сопис, поспілкуватися з «маяківцями», ї‘ 
дати поради щодо удосконалення газети, 
запропонувати нові теми та ідеї, 
врешті-решт, за чашкою чаю поспілку- '
шлися з газетярами та своїми друзя- Ш У і

-. ми. Також можете приносити копії 
-- своїх передплатних квитанцій 
° (піврічних і річних) для традиційного пе- 

редноворічного «маяківськош» розіграшу.
Чекаємо на вас у  редакції газети «Маяк»

0 (вул.Троїцькв, 19) з 9-ї до 12 - ї гадини. 
0 &®®®і £ ®@®®©®®®@®®©®® ® ® (
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Про початок розробки детального плану території. 
Богодухівська районна державна адміністрація повідомляє, що 
відповідно до розпорядження Богодухівської РДА №175 від 
02,08.2019 розпочато проектування детального плану тери
торії містобудівної документації: "Детального плану території 
для будівництва та обслуговування очисних споруд, на тери
торії Павлівської сільської ради Богодухівського району Харкі
вської області (за межами населених пунктів)”. Пропозиції і зау
важення до даного проекту приймаються до Богодухівської рай
онної державної адміністрації за адресою: 62103, Харківська об
ласть, м. Богодухів, пл. Свято-Духівська, 2, тел. (05758) 3 22 
45. Е-таіІ: ЬоІпосіик1іІУзка@гсІа.кІі.доу.иа до 28 грудня 2019р.
Про громадське обговорення заяви про обсяг стратегічної еко
логічної оцінки Богодухівська районна державна адміністрація 
повідомляє, що, згідно з ЗУ “Про стратегічну екологічну оцінку”, 
розпочато процедуру громадського обговорення заяви про об
сяг звіту про стратегічну екологічну оцінку містобудівної доку
ментації: “Детального плану території для будівництва та об
слуговування очисних споруд, на території Павлівської сільської 
ради Богодухівського району Харківської області (за межами 
населених пунктів)”. Ознайомитися з заявою, а також отрима
ти більш детальну інформацію можна на офіційному сайті Бого
духівської райдержадміністрації: Ьоаосіикніугсіа.аоу.иа Пропозиції 
і зауваження до даного проекту приймаються за адресою _62103, 
Харківська область, м. Богодухів, пл. Свято-Духівська, 2, тел. 
(05758) 3 22 45 до 14 грудня 2019р.

ЗАЯВА 
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ 

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 
Детального плану території для будівництва та обслугову
вання очисних споруд на орендованій земельній ділянці АТ 
«Богодухівський м'ясокомбінат» розташована за межами на
селених пунктів на території Павлівської сільської ради Бого
духівського району Харківської області.
1) ЗАМОВНИК: Богодухівська районна державна адміністрація
2) ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІПІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО . 
ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
«Детальний план території для будівництва та обслуговуван
ня очисних споруд на орендованій земельній ділянці АТ «Бого
духівський м'ясокомбінат» розташована за межами населе
них пунктів на території Павлівської сільської ради Богодухі
вського району Харківської області» розробляється на підставі 
Розпорядження Богодухівської РДА Харківської області від 02 
серпня 2019 р. №175. Детальний план є містобудівною доку
ментацією місцевого рівня, яка визначає функціональне при
значення, параметри забудови земельної ділянки з метою роз
міщення об’єкту будівництва, формування принципів плану
вальної організації забудови, уточнення в більш крупному мас
штабі положень схеми планування території району, визна
чення планувальних обмежень використання території згідно 
з державними будівельними та санітарно-гігієнічними норма
ми, формування пропозицій щодо можливого розташування 
об’єкту очисних споруд в межах однієї проектної території із 
дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічно
го, природоохоронного, протипожежного та іншого законодав
ства з метою залучення інвестицій згідно з інтересами тери- 

! торіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної пол
ітики розвитку території району, згідноз п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 
«Склад та зміст детального плану території»; визначення місто
будівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
При розроблені детального плану враховуються Схема пла
нування території Харківської області, Схема проекту район
ного планування Богодухівського району, проектна докумен
тація, інформація земельного кадастру.
3) ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВ
СТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (УТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО 
РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);
Відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення страте
гічної екологічної оцінки (Наказ Міністерства екології та природ
них ресурсів України №296 від. 10.08.2018) стратегічна еколо
гічна оцінка (СЕО) обов’язково проводиться щодо проектів до
кументів державного планування, які відповідають одночасно 
двом критеріям відповідно до статті 2 ЗУ «Про стратегічну 
екологічну оцінку», а саме: які стосуються сільського госпо
дарства, лісового господарства, рибного господарства, енер
гетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, 
використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомун
ікації, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та 
виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності 
(або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законо
давством передбачено здійснення процедури оцінки впливу 
на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні 
наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фон
ду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним

І статусом), крім тих, що стосуються створення або розширен
ня територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Відповідно до статті 2 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» 
СЕО не проводиться щодо: - документи державного плануван
ня, що стосуються виключно національної; оборони або дій у 
разі надзвичайних ситуацій; - бюджети, бюджетні програми та 
фінансові плани; - програми економічного і соціального розвит
ку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл, 
селищ на короткостроковий період. Проект детального плану 
відповідає лише одному з критеріїв, наведених у статті ЗУ Про 
стратегічну екологічну оцінку, а саме не підпадає до переліку 
обеєктів, для яких розроблення СЕО не вимагається, замовник 
має право на прийняття рішення про необхідність здійснення 
СЕО. Проектом детального плану передбачається розміщення 
на території Павлівської сільської ради Богодухівського району 
Харківської області (за межами населеного пункту) очисних 
споруд. Основні техніко -  економічні показники 
1. Територія в межах проекту -  15,2 га, 2. Ділянки промислових 
підприємств та комунального господарства -  15,2 га, З.ДІлянки 
сільськогосподарського призначення - відсутні; 4. Водні об’єкти 
та Зелені насадження спеціального призначення - відсутні;
5. Потужність очисних споруд - 800 м 3 /добу
4) ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО 
ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО 
ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У 
ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, 
РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ). 
Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є 
обов'язковим у процесі прийняття рішень про провадження 
планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою 
статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впли
ву на довкілля до прийняття рішення про провадження плано
ваної діяльності. Даний документ державного планування може 
передбачати реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких 
законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впли
ву на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».
5) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:
а) для довкілля; В ході здійснення СЕО мають бути оцінені 
ймовірні наслідки реалізації документа державного планування 
детального плану території для розміщення очисних споруд за 
межами населеного пункту, на території Павлівської сільської 
ради зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компо
нентів довкілля: -ґрунти; -атмосферне повітря; -водні ресурси; 
-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилу
чення; земельних ділянок); -кліматичні фактори; у тому числі 
для здоров'я населення. Під час здійснення СЕО, варто оцінити 
ймовірні наслідки від об'єктів інфраструктури, що пропонуєть
ся відповідно до детального плану території на здоров’я насе
лення. б) для територій з природоохоронним статусом; тери
торій з природоохоронним статусом в зоні впливу - відсутні,
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоро
в’я населення -  відсутні.
6) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУ
ТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.
З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх еко
логічних наслідків під час СЕО детального плану території для 
розміщення очисних споруд за межами населеного пункту, на 
території Павлівської сільської ради, передбачається розгля
нути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін. 
Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» -  тобто опис, прогнозу
вання та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначено
го документа державного планування.
7) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І 
КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС 
СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколиш
нього природного середовища на прямий чи опосередкований 
вплив людини, вирішення задач раціонального природокорис
тування у відповідності з очікуваним станом природного сере
довища. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть 
використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозу
вання. Для підготовки звіту СЕО передбачається використо
вувати наступну інформацію: - доповіді про стан довкілля; - 
статистичну інформацію; - інформація, яка включена в інші акти 
законодавства, які мають відношення до проекту ДДП; - дані 
моніторингу стану довкілля; - інша доступна інформація.
8) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ 
ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ 
НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГОПЛАНУВАННЯ. 
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачаєть
ся розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшен
ня негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством 
та нормативно-правовими актами. Так, Закон України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», визначає 
загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища 
при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуа
тацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів. Зако
ном встановлено, що використання природних ресурсів гро
мадянами, підприємствами, установами та організаціями 
здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ре
сурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забруднен
ню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на 
стан навколишнього природного середовища; в) здійснення 
заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
г) застосування біологічних, хімічних та інших методів пол
іпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону 
навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я на
селення; д) здійснення господарської та іншої діяльності без 
порушення екологічних прав інших осіб; е) здійснення заходів 
щодо збереження і невиснажливого використання біологічно
го різноманіття під час провадження діяльності, пов'язаної з 
поводженням з генетично модифікованими організмами. 
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, 
зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти 
тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, 
у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України 
«Про тваринний світ»: -  збереження умов існування видово
го і популяційного різноманіття тваринного світу в стані при
родної волі; -недопустимість погіршення середовища існуван
ня, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; -збере
ження цілісності природних угруповань диких тварин; -  запоб
ігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів; 
-охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів 
міграції тварин; -недоторканість ділянок, що становлять особ
ливу цінність для збереження тваринного світу; -розроблення 
і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження 
шляхів міграції тварин. Заходи спрямовані на запобігання, 
відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного нега
тивного впливу на здоров’я населення При здійсненні плано
ваної діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону Ук
раїни «Про забезпечення санітарного та епідемічного благопо
луччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливо
го впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випром
інювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:
-  відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, 
архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження ут
ворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарни
ми нормами; -  заходи радіаційної безпеки, відповідних санітар
них правил, а також заходи встановлені нормами, іншими акта
ми законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.
9) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО 
СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визна
чених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку». Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1) зміст та основні цілі документа державного планування, 
його зв’язок з іншими документами державного планування;
2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здо
ров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо доку
мент державного планування не буде затверджено (за адмін
істративними даними, статистичною інформацією та резуль
татами досліджень); 3) характеристику стану довкілля, умов 
життєдіяльності населення та стану його здоров'я на терито
ріях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними да
ними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 
населення, які стосуються документа державного плануван
ня (за адміністративними даними, статистичною інформацією 
та результатами досліджень); 5) зобов'язання у сфері охорони 
довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному 
впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, 
державному та інших рівнях, що стосуються документа дер
жавного планування, а також шляхи врахування таких зобов
’язань під час підготовки документа державного планування;
6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я насе
лення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, 
коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років 
відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимча
сових, позитивних і негативних наслідків; 7) заходи, що перед
бачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків виконання документа державного пла
нування; 8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, 
що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася страте
гічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (не
достатність інформації та технічних засобів під час здійснення 
такої оцінки); 9) заходи, передбачені для здійснення моніторин
гу наслідків виконання документа державного планування для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 10) опис ймов
ірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення (за наявності); 11) резюме нетехнічного 
характеру і нформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї части
ни, розраховане на широку аудиторію.
10 ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І 
ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стра
тегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації 
«Детальний план території для будівництва та обслуговуван
ня очисних споруд на орендованій земельній ділянці АТ «Бого
духівський м’ясокомбінат», розташованої за межами населе
них пунктів на території Павлівської сільської ради Богодухі
вського району Харківської області», подаються протягом 15 
діб з дня її оприлюднення до Богодухівської районної державної 
адміністрації за адресою: 62103, Харківська область, м. Бого
духів, пл. Свято-Духівська, 2, тел. (05758) 3 22 45.
Е-таіІ: Ьоііос1икЬІУ5ка@гсІа.кІі.доу.иа до «14»грудня 2019 року.

ІНФОРМУЄ
т  ииииг дими

І р а н  гроші, товар, велосипед...
листопада о 12.00 до 

чергової частини ВП з зая
вою звернулась 35-річна 
жителька Богодухова про 
те, що невідомі особи на
передодні, 20 листопада, 
близько 19.00 здійснили 
крадіжку велосипеду 
«Сусіоп ЧУіппег КіпеСіс», 
що знаходися поблизу Бо
годухівської гімназії №1. 
Виїздом на місце пригоди 
встановлено, що невідомі 
особи, 20 листопада, в пер
іод часу з 16-ї до 19-ї годи
ни, шляхом вільного дос
тупу здійснили крадіжку ве
лосипеду чорного кольору, 
який стояв біля входу Бого
духівської гімназії №1. Про

водяться першочергові роз
шукові заходи щодо вста
новлення осіб, причетних до 
скоєння крадіжки.

20 листопада о 14:42 на
дійшло повідомлення зі служ
би «102» про те, що у мага
зині «Обувайка», приблизно 
з 12.00 до 13.30 невідомі осо
би заволоділи грошовими 
коштами в сумі 10 500 грн 
.Перед цим продавець діста
ла з каси гроші для перера
хунку. Потім заявницю по
кликали до складу, і вона по
клала купюри під коробоч
ку, а сама вийшла. В цей час 
у торговому залі залишали
ся дві дівчини азіатської на-

Які вакансії в районі?

Богодухівським відділом поліції (ВП) з 18 по 23 листопада зареєст
ровано 76 заяв та повідомлень громадян, з яких до Є'РДР внесено 11.
21 . цюнальності та хлопчина. 

Момент крадіжки прода
вець не бачила.

Триває подальша перевірка.

18 листопада о 15.36 на
дійшло повідомлення зі 
служби «102» про те, що у 
супермаркеті «АТБ» здійсни
ли крадіжку товару на суму 
300 грн. Виїздом на місце при
годи встановлено, що праців
никами ГРІШ спільно із ДОП, 
по «гарячих слідах» було вста
новлено, що до цього злочи
ну причетна 66-річна жінка. 
Остання зізналась у скоєнні 
крадіжки, викрадене вилуче
но, встановлюєгься сума за
подіяних збитків.

За інформацією Богоду
хівської районної філії 
Харківського обласного 

центру зайнятості, станом 
на 21 листопада в районі - 

більше 5© вакансій для безробітних.
Зокрема, потрібні продавці непродо

вольчих вакансій (8 вакансій), по 3 вакансії
-  кухаря і тракториста, по дві- бармена, 
офіціанта, бухгалтера, підсобного робіт
ника, вантажника, водія.Також на роботу 
потрібні комплектувальник меблів, лабо

рант хіміко-бактеріологічного аналізу, со
ціальний робітник, токар, начальник (завіду
вач) виробничої лабораторії реєстратор, зоо
технік, вчитель-логопед, практичний психолог, 
маляр, інженер, вчитель-дефектолог, про
візор, психолог, електрик дільниці, технолог, 
укладальник-пакувальник, лікар ветеринарної 
медицини, сестра медична, прибиральник ви
робничих приміщень, апаратник стерилізації 
консервів (виробництво м ’ясних та рибних 
продуктів), лікар-психіатр, фармацевт, ма
шиніст тепловоза, електрогазозварник та ін.

йиіпр роіоіріе і  Ііаарірга р яр є ііалідіісгв
Пройшов цього тижня у приміщення Бо

годухівської районної фМїХОДЗ на тему 
«Трудова адаптація працівників, у тому 
числі осіб з особливими потребами, шля
хом стажування».

Під час семінару присутні були ознай
омлені із законодавством на цю тему. Та
кож учасники семінару розглянули питан

ня трудової адаптації осіб з особливими по
требами на робочому місці, обговорили 
організацію проведення стажування на ро
бочому місці, як найбільш ефективний шлях 
повноцінної інтеграції безробітних та підви
щення конкурентоспроможності даної кате
горії громадян.


