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 У церквах по всьому світу задзвонили дзвони,
І у храмах України - в рушниках ікони,
Віфлеємська Зірка вже на небі сяє - 
Маленького Ісуса увесь світ вітає!

Нехай ця колядка для вас пролунає!
Радісна новина дім розвеселяє!
Будьте всі здорові в щасті та достатку
Зберігайте віру у Боже дитятко...
Прихистіть дитятко в українській хаті.
Колискову сину заспіває мати.

На сторожі стануть воїни-солдати
У бою готові і життя віддати

Вже пора вечерять, дідух на покутті,
Хай герої наші будуть незабуті,
Накривайте столи, кутю виставляйте,
Про живих і мертвих в день цей споминайте.
На коліна станьмо, разом помолімось
Богові Ісусу низько поклонімось
Буде тоді спокій у кожній родині
І в душі і в світі, в рідній Україні.

ЗУСТРІЧАЄМО РІЗДВО
Нехай Господь подарує кожній українській 
родині мир, спокій та затишок.
Нехай всі українські захисники повернуться 
додому якнайшвидше, з Перемогою.
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Один із найвідоміших борців за незалежність 
України у XX столітті та один із провідних 
ідеологів українського націоналізму. 1 
січня 2023 виповнилося 114 років від 
дня народження Бандери. Цього дня 
вшановують не лише Степана Андрійовича, 
а й його послідовників, усіх учасників 
визвольного руху. Традиційно в цю дату 
проходили факельні марші, але в умовах 
повномасштабної війни, розв’язаної росією, 
проведення такого масового заходу 
неможливе.
День народження Степана Бандери у Полтаві від-

значали впродовж 10 років — з 2012 по 2022 рік. Кож-
ного разу о 18-й годині стартувала смолоскипна хода, 
яка прямувала від підземного переходу «Злато мі-
сто» до Соборного майдану й завершувалася промо-
вами її учасників. Щороку організаторами виступа-
ли ВО «Свобода», свободівська «молодіжка» — ВГО 
«Сокіл», а також Конгрес українських націоналістів 
та «Правий сектор».

Наразі майже всі організатори торішніх вшанувань 
— на фронті, захищають Україну від російських оку-
пантів. Зокрема, Юліан Матвійчук, Георгій Сьомін та 
брати Віталій й Олександр Сорокові. 

…Степане Андрійовичу, ми із друзями стали бан-
дерівцями, коли це зовсім не передбачалося бути 
модним. Скорше навпаки. Для народу це було щось 
неприйнятне, а для нової української, начебто неза-

лежної, влади - небезпечним. Тому народ нас ігнору-
вав, а влада ні. В нас були обшуки, нас переслідували, 
заводили карні справи і намагалися знищити. Але ми 
були. Бо знали ціну Незалежності, якої народ знати не 
хотів, а влада намагалась її приховати. Ми були, бо з 
нами були ті, хто оплатив Незалежність своїм подви-
гом, боротьбою, концтаборами та висилками, скаліче-
ною долею і тривожним, почасти критично злиденним 
життям. З нами були вояки УПА, родини репресова-
них і зв’язкові підпільників. Вони, Степане Андрійо-
вичу, були нашими зв’язковими з вами та з історією, 
яку потрібно було берегти й відновлювати в підручни-
ках. І ми працювали як могли. Ми шанували тих, хто 
вижив, вшановували загиблих у боротьбі і знищених 
режимом, ми гідно проводили в останню путь тих, чий 
земний шлях дійшов кінця. І не опускали рук, шукали 
однодумців, пояснювали невідаючим і переконували 
зациклених. Ми навчали молодь. Нам здавалося, що 
кривава сторінка історії буде дописана нами. Мирно.

Але нашим дітям довелося взяти до рук зброю.
Степане Андрійовичу, як же я пишаюся нашими 

дітьми! Вони сильніші за нас, практичніші й мудріші. 
Їм вдається те, що про що ми мріяли. І це в стані, якого 
ми намагалися уникнути. Ми не хотіли крові, ми праг-
ли національної просвіти і мирного розвитку. Ми не 
уявляли себе зі зброєю, хіба тільки зі словом-зброєю. 

Проте... Ми співали наших пісень, які нецікаві були 
суспільству. А наші діти слухали пісні, які були болот-
ними хітами і взагалі - мотлохом, а не піснями. 

Але це наші діти! І вони підняли Червону калину і 
лента за лентою подають набої у стан ворогів. 

І так! Батько наш Бандера, Україна мати - це кредо 
і важка боротьба наших дітей. 

Щойно телефонує моя дитина: «Мамо, ми їдемо сма-
жити кулєбяку»! 

І я молюся, як ніколи в житті за цих дітей. Добре, що 
є кулі, але й бяки в полях, як гною. 

Хоча... чому: як гною? Тлінні наші вороги, бо суть 
їхня - біомаса немудра й зажерлива. Тлінні, бо гній і 
нечисть світова. 

Боже, бережи наших дітей, як ми бережемо віру в 
тебе і в Україну! 

Сьогодні, Степане Андрійовичу, всі вогні на вашу 
честь. І це не смолоскипна хода, як було в нас. Це вог-
няна хода наших дітей, нашого війська, яке перемелює 
і спалює споконвічного ворога. 

Сьогодні один каже:
-  Слава Україні!
А мільйони відгукуються:
- Героям слава!
Сьогодні, Степане Андрійовичу, більшість світу 

- УПА. 
Тож хай ця бойова хода нового покоління бандерів-

ців буде переможною! 

Любов Бурак

СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОГО СПРОТИВУ

2023 року увесь світ дивуватиметься 
успіхам нашого війська. Перші армії світу 
перейматимуть його досвід. Навіть з 
обмеженими ресурсами будемо перемагати 
там, де інші й не сподівалися б. Про це 
Gazeta.ua розповіла астрологиня Олена 
Максимова.

«До середини січня українські воїни вгризатимуться 
у території, які були зайняті ворогом, – каже Макси-
мова. – Активнішими станемо протягом лютого. Тоді 
буде кілька успішних військових операцій. Харак-
тер бойових дій зміниться наприкінці березня, коли у 

війну втрутяться політики. Що більше територій від-
воюємо до цього часу, то краще. У квітні нас змусять 
пригальмувати через брак грошей та зброї. Потерпа-
тимемо від фінансового шантажу партнерів. Нас спро-
бують посадити за стіл переговорів. Це рік згуртуван-
ня нації, впертого та повільного відновлення кордонів 
України відповідно до 1991 року».

2023-го астрологиня не бачить закінчення війни. На 
остаточне розв›язання всіх політичних проблем дове-
деться зачекати. За її словами, велика відповідальність 
ляже на плечі дипломатів. На їхній стійкості тримати-
муться інтереси України.

«Зараз уся надія на дипломатів. Їм вдасться стіль-

ки ж, як нашим військовим 2022-го. Росія змінить 
тактику. Почастішають диверсійні операції. Масова-
них ракетних обстрілів стане менше, але безпілотни-
ки серйозно дошкулятимуть нашій інфраструктурі. 
2023 року будуть створені нові економічні та військо-
ві союзи. Стиратимуться кордони між Україною та ін-
шими країнами. Особливо близькими станемо з Аме-
рикою. З їхніми зусиллями наблизимося до миру і 
відбудуємо Україну». 2023-й – рік великих можли-
востей. Він буде строкатий, проте цікавий, холодний, 
але продуктивний. 

КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА І ЯКА КРАЇНА НАБЛИЗИТЬ 
НАС ДО МИРУ – ПРОГНОЗ АСТРОЛОГИНІ НА 2023 РІК
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ОДНИМ РЯДКОМ
Від початку 2022 року в Гадяцькій міській 

лікарні народилося 183 дитини, з них 100 ді-
вчаток та 83 хлопчики.

******
Жителі Краснолуцької громади 28 груд-

ня активно долучитися до пошуку зниклої 
безвісти Ірини Фоннікової 1961 р.н. жи-
тельки села Бірки. На жаль безрезультатно.

******
На базі ліцею № 4 імені Лесі Україн-

ки, 29 грудня, відбулись змагання дівчат з 
баскетболу.

Результати змагань: І місце – ліцей №4 
імені Лесі Українки, ІІ місце – ліцей № 3 
імені Івана Виговського, ІІІ місце –ліцей № 
1 імені Олени Пчілки.

******
З 24 лютого по 31 грудня «повітряну три-

вогу» в Полтавській області оголошували 
801 раз.

******
«Гадяцький борщ» звітує про роботу за 

рік: липня по грудень нафасовано та пере-
дано майже 9 тисяч наборів. Крім цього, 
асортимент розширили: сушені фрукти, яго-
ди та горіхи), вітамінні смузі, капуста і бу-
ряк по-корейськи, вітамінні чаї, хрін з буря-
ком, в’язані шкарпетки та сидушки. Зараз 
команда налічує понад 100 волонтерів.

Якщо хочете допомогти - дзвоніть за те-
лефонами - 0990654718, Ірина, 0990220993, 
Надія. Картка Приват Банк 5168 7427 3143 
0553 (Каплій Ірина Іванівна).

******
На базі комунального закладу «Гадяцька 

публічна бібліотека ім. Лесі Українки», 29 
грудня, відбулося просвітницьке онлайн ві-
деозібрання «Вчора Армія УНР — сьогод-
ні ЗСУ! До 130-річчя видатного гадячанина 
Степана Лазуренка» .

******
Першою в 2023 році в Гадяцькій міській 

лікарні з’явилася на світ маленька українка 
вагою 3870 г. та зростом 56 см.

******
У межах програми Президента України 

«Зелена країна» у 2022р. на Полтавщині, лі-
сівники посадили понад 7 мільйонів дерев. 
Повідомили у Фейсбуці.

******
У Гадячі, 1 січня, був зафіксований тем-

пературний рекорд – 9 градусів тепла. Та-
ких показників не виявляли з 1944-го року.

******
 Прогноз від Наталки Діденко: «холодні-

ша повітряна маса, почне заходити з 4-6 січ-
ня. Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли 
нічна температура повітря на сході та пів-
ночі може опускатися до -10-15 градусів. А 
вже з 10-го січня в Україні знову очікуєть-
ся потепління».

******
65% українців вважають, що 2023 рік буде 

кращим, ніж 2022-й. Це рекордно оптимі-
стичні настрої за кілька останніх років. UA 
War Infographics.

******
Пенсії українським пенсіонерам проін-

дексують у березні. Про це у понеділок, 2 
січня, заявила міністр соціальної політики 
Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

******
Командувач Сил територіальної оборони 

ЗСУ Ігор Танцюра нагородив медаллю «За 
вірну службу» ІІІ ступеня членів добро-
вольчого формування №1 Тростянецької 
територіальної громади, 148 батальйону 116 
бригади територіальної оборони та добро-
вольчого формування територіальної гро-
мади м. Гадяч. 

******
МОЗ запустило експериментальну систе-

му обліку ліків «e-Stock». Доступ до неї ма-
тимуть і пацієнти. У системі будуть всі дані 
про медичні товари, які закуплені за дер-
жавні кошти: наявність ліків у медзакладах, 
їх використання чи доставку.

У Полтавській області станом на 01.01.2023р. за-
хворюваність на гострі респіраторні інфекції (включ-
но з COVID-19) зростає, але не перевищує базовий 
рівень (епідемічний поріг - 521,9). Спостерігається 
циркуляція вірусів грипу А та В.

За попередній 52 тиждень в області на гострі респі-
раторні інфекції захворіло 5273 осіб, показник захво-
рюваності – 374,1 на 100 тисяч населення, що на 28% 
нижче базового рівня (епідемічного порогу). Дітей 
захворіло 2612, що складає 50% від усіх захворілих.

Госпіталізовано 172 хворих, що складає 3,0% від 
кількості захворілих.

Проти грипу в області щеплено 5415 осіб в т.ч. за 
останній тиждень – 495 осіб.

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на 
ГРІ захворіло 219 осіб, з них дітей- 133 (60,7%).

Випадків грипу не зареєстровано. 
Показник захворюваності на ГРІ серед населен-

ня району цього тижня 428,1 (на 100 тис. населен-
ня), по м. Гадяч 598,8 (на 100 тисяч населення), що 
відповідає низькому рівню інтенсивності епідеміч-
ного процесу.

Проти грипу з початку епідсезону (2022-2023 рр) 
зроблено 257 щеплень.

Сергій Бабак, в. о. завідувача Гадяцького ВПДУ 
«Полтавський ОЦКПХ МОЗ»

СТАН 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

Полтавський обласний центр контролю та профі-
лактики хвороб, 1 січня, повідомив, що показник за-
хворюваності на Полтавщині майже втричі переви-
щує середній по Україні.

Із 23 по 29 грудня в області виявили 363 нових хво-
рих COVID-19. Померли від ускладнень 4 пацієнти. 
Захворюваність стабілізувалася на одному рівні, але 
нові випадки реєструють в області майже щоденно. 

Показник захворюваності на Полтавщині стано-
вить 26,3 на 100 тисяч населення (в Україні – 9). Фік-
сують зростання поширеності COVID-19 в області 
на 11%.

Випадки захворювання по громадах:
Великобудищанська – 1;
Гадяцька – 3;
Лютенська – 1.

COVID - 19

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 
оголосив підсумки збройної боротьби 
українського народу у соцмережах 2 січня. 
За його даними, ЗСУ та інші складові Сил 
оборони звільнили 40% окупованих після 24 
лютого 2022 року територій та 28% від всіх 
окупованих Росією з 2014 року територій 
України.
«Деякі підсумки трагічного і героїчного 2022 року. 

Року, що назавжди змінив нас, наше сьогодення і 
майбутнє. Року, який увійшов у світову історію. Під 
іменем України та її Збройних Сил», - анонсував на 
початку допису Головнокомандувач ЗСУ.

Зокрема, звільнення правобережної частини Хер-
сонщини довело загальну площу деокупованих тери-
торій майже до 40 тис. кв.км.

«На сьогодні Україна продовжує стримувати во-
рога на сухопутній ділянці загальною протяжніс-
тю 3 786 км, у т.ч. активна лінія фронту з агресором 
становить 1 500 км», – зазначив «залізний» генерал.

І акцентував, що підготовка особового складу та 
загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться 
на території 17 європейських країн. Загалом завдя-
ки державам-партнерам підготовлено понад 20 тис. 
військовослужбовців.

Також ЗСУ знищили понад 100 тисяч російських 
загарбників.

З районів ведення бойових дій було евакуйовано 
понад 600 тис. цивільних громадян  та завезли понад 
2 мільйони тонн гуманітарних вантажів.

Понад тисячу важкопоранених військовослужбов-
ців було направлено на лікування та реабілітацію до 
Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспа-
нії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США й Ізраїлю.

Упродовж року від вибухонебезпечних предметів 
очищено 1 346,22 га територій місцевості, 21,18 га лі-
сових масивів, 134,66 км ліній електропередач, 39 км 
газопроводів, 182,1 км доріг, 165,2 тис. кв.м будівель, 
а також знищено 41,8 тис. одиниць вибухонебезпеч-
них предметів.

Майже 29 тис. військовослужбовців ЗСУ отрима-
ли державні нагороди за мужність та героїзм, прояв-
лені під час відсічі російським окупантам.

Звання Герой України присвоїли 160 військовос-
лужбовцям. 44 військові частини нагородили по-
чесними відзнаками За мужність та відвагу. 59 бри-
гадам і двом окремим батальйонам вручили бойові 
прапори.

 «Щодня ЗСУ б’ються не тільки за Україну, аде й 
за близьку нам по духу Європу, за збереження миру, 
безпеки і свободи у всьому світі. І ми обов’язково пе-
реможемо», – підсумував Залужний.

Із 15 по 30 грудня, редакція «Базар Медіа в Україні» 
проводила розіграш із грошовими подарунками до 
Нового року на нашій Instagram-сторінці @bazar_me-
dia.ua. Умови розіграшу були прості: зробити репост 
допису, поставити лайк та відмітити у коментарях 
до публікації 3х друзів. Конкурс передбачав трьох 
переможців які отримали грошовий подарунок – по 2 
тисячі гривень. Визначення переможців відбувалось 
за допомогою сайту lisaonair, який випадково підби-
рає переможців які виконали умови розіграшу.

У конкурсі взяли участь 1500  людей, які залишили 
2092 коментарі під публікацією. Три щасливчики 
отримали свої подарунки:

Вікторія Зорило з Гадяча;
Аліна Шевко з Гадяча;
Надія Мендюк з Калуша, Івано-Франківської 

області.
Вітаємо переможців та дякуємо кожному 

підписнику за участь у розіграші та неймовірну 
активність. 

«БМ»

РОЗІГРАШ У 
INSTAGRAM: 
РЕЗУЛЬТАТИ

ТРАГІЧНИЙ І 
ГЕРОЇЧНИЙ 2022 - Й

Розклад руху автобуса на 
тимчасовому приміському 
автобусному маршруті 
Гадяч - Харківці (через 
с. Червоний Кут, с. Сари)
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Минулого тижня
народилося 
5 немовлят

12 осіб 
пішли
з життя

3 пари
одружилися

2 пари
розлучилися

події

28 грудня, близько 15-ї години, на автодорозі Га-
дяч-Опішня, поблизу села Морози Зіньківської гро-
мади Полтавського району, пасажирський автобус 
БАЗ, під керуванням 38-річного жителя одного із 
сіл Миргородської громади, зіткнувся з автомобілем 
Toyota Hilux, під керуванням 59-річного полтавця. 

Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав 
35-річний пасажир автомобіля Toyota, якого із трав-
мами госпіталізовано до Зіньківської міської лікарні. 
Обоє водіїв транспортних засобів отримали незнач-
ні тілесні ушкодження. Їх оглянули та надали необ-
хідну допомогу лікарі. 

На момент зіткнення в автобусі перебували 14 па-
сажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав. 

До поліції Хорольщини 27 грудня, близько 
16:40, надійшло повідомлення від медичних 
працівників, що до приймального відділення 
місцевої лікарні доставлено малолітнього 
хлопчика з тілесними ушкодженнями. 
Поліція негайно розпочала перевірку. 

Під час з’ясування обставин події поліцейські вста-
новили, що 12-річний хлопчик отримав травму на 
своєму подвір’ї, підпаливши петарду. Дитина з тілес-
ними ушкодженнями доставлена до місцевої лікарні, 
де йому була надана необхідна допомога. 

Наразі поліція Хорольщини проводить перевір-
ку та встановлює обставини травмування малоліт-
ньої особи. 

Шановні батьки, опікуни, дорослі!
Закликаємо ретельніше контролювати дозвілля ді-

тей, особливо малолітніх. Не залишайте їх без нагля-
ду, забезпечте їм безпечне перебування вдома та на 
вулиці. Приділяйте їм більше уваги, навчайте прави-
лам безпеки у побуті. Зверніть особливу увагу дітей 
на небезпеку, яку несуть в собі піротехнічні вироби, 
вибухонебезпечні предмети та предмети, що можуть 
спровокувати пожежу. Пам’ятайте, що за безпеку ді-
тей відповідальні дорослі. Бережіть себе та тих, хто 
поруч.

Водночас нагадуємо, що Рада оборони Полтавської 
області ухвалила рішення про заборону продажу та 
використання піротехніки.

 Відділ комунікації поліції Полтавської області

31 грудня, о 08:30, у будинку на вул. Шевченка 
у Дучинцях, Великобудищанської громади стала-
ся пожежа.

Вогнем знищено матрац. На місці пожежі виявлено 
труп жіночої статі. Пожежу ліквідовано до прибуття 
підрозділу ДСНС.

1 січня, о 16:01 у с. Мартинівка, працівниками 
МПК Мартинівка  врятовано чоловіка, який під час 
риболовлі провалився під кригу на місцевому ставку.  

Трагічна пригода сталася, 27 грудня, на 
одному із міських підприємств Кременчука. 
Там під час роботи загинув чоловік, 1952 
року народження. Про це повідомили у 
відділі комунікації поліції Полтавської 
області.

За попередньою інформацією правоохоронців, чо-
ловік отримав смертельну травму під час роботи на 
токарному станку. Внаслідок отриманих травм пра-
цівник помер до приїзду «швидкої».

 У поліції за фактом вирішують питання щодо по-
рушення кримінального провадження за частиною 
2 статті 271 Кримінального кодексу України «По-
рушення правил безпеки під час виконання робіт з 
підвищеною небезпекою, що спричинили загибель 
людей»

Карлівський суд, 20 грудня, виніс вирок місцево-
му, який надіслав своїй дівчині фото свого статево-
го органу. Йому присудили три роки умовно та 3000 
грн відшкодувати.

6 лютого хлопець із села Лип’янка Карлівського 
району у листуванні зі своєю неповнолітньою дівчи-
ною в Telegram надіслав їй чотири фото свого стате-
вого органу.

На засіданні суду чоловік визнав провину, та пові-
домив , що зустрічається з дівчиною вже близько двох 
років. Неповнолітня також підтвердила всі обстави-
ни у суді. Вона зазначила, що своїми діями їй не було 
заподіяно шкоди. Також, дівчина вважає, що обвину-
ваченого взагалі нема потреби карати, оскільки все 
відбувалося за взаємною згодою.

Мати дівчини знає про їхні відносини. Крім того, 
фото він надіслав на прохання своєї дівчини.

Чоловік не одружений, малолітніх та неповноліт-
ніх дітей на утриманні не має, із середньою-спеціаль-
ною освітою.

Проте Карлівський райсуд визнав винним чоло-
віка у вчиненні розпусних дій щодо неповнолітньої 
та призначив йому три роки ув’язнення, але від від-
бування покарання чоловіка звільнили з іспитовим 
строком — два роки.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути 
оскаржений в Полтавському апеляційному суді про-
тягом 30 днів з моменту його проголошення. 

Інформація з ЄДРСР

Точку продажу незаконних тютюнових виробів по-
ліцейські виявили на території міста Гадяч Мирго-
родського району під час профілактичного рейду.

Дільничні офіцери викрили 29  річну мешканку ін-
шої області у збуті тютюнової продукції без спеці-
ального маркування, потрібного для підтвердження 
легальності її реалізації на території України. З при-
міщення, яке жінка орендувала у місті для здійснен-
ня роздрібної торгівлі, вилучили понад 1 900 пачок 
цигарок. За попередньою оцінкою, вартість нелегаль-
ного товару складає близько 99 тисяч гривень.

За порушення чинного законодавства у сфері тор-
гівлі суд може стягнути з порушника штраф, кон-
фіскувати товар та одержану від його продажу 
виручку.

Поліція Полтавщини

На фоні наявних проблем зі зв’язком різних мо-
більних операторів України шахраї винайшли нову 
схему для виманювання грошей.

Останнім часом внаслідок відключення електрое-
нергії послаблюється чи зовсім зникає сигнал мобіль-
ного зв’язку, чим користуються злочинці.

Про це пише Центр протидії дезінформації у 
Telegram-каналі. 

Шахраї, представляючись співробітником мобіль-
ної компанії, розповідають, що перемикатимуть на 
іншу «вишку», щоб під час відключень у вас був ста-
більний зв’язок.

Після цього на телефон «жертви» приходить код, 
цифри якого просять назвати, після чого шахраї от-
римують доступ до мобільних додатків банків, со-
цмереж тощо.

Тому в жодному разі не передавайте особисті дані, 
коди підтверджень підозрілим особам! По допомо-
гу звертайтеся самостійно лише на гарячі лінії сво-
їх операторів:

Київстар – 466
Vodafone – 111
Lifecell – 5433. 

ПРАЦІВНИК 
ОТРИМАВ ТРАВМУ

МАЛОЛІТНІЙ 
ТРАВМУВАВСЯ 
ПЕТАРДОЮТРИ РОКИ ЗА ФОТО 

ПРОДАВАЛИ 
БЕЗАКЦИЗНІ 
ЦИГАРКИ

ДТП

ШАХРАЇ ВИГАДАЛИ 
НОВУ СХЕМУ 
ДЛЯ ВИМАНЮВАННЯ 
ГРОШЕЙ: 
ЩО ВАРТО ЗНАТИ 
ГАДЯЧАНАМ

Бюро економічної безпеки України, 2 січня, повідо-
мило про те, що вручило підозри шістьом посадовим 
особам одного з державних оборонних підприємства.

Про це повідомили у ДК «Укроборонпром».
У повідомленні БЕБ йдеться, що згадані посадові 

особи у березні 2022 року, тобто під час повномасш-
табного вторгнення рф в Україну, закупили неякісні 
товари військового призначення для ЗСУ. Розтра-
та бюджетних коштів оцінюється на загальну суму 
у 5,4 млн грн.

Державний концерн «Укроборонпром»  тісно співп-
рацює з правоохоронними органами та надає всебіч-
не сприяння щодо розслідування як цієї справи, так 
і розкриття усіх кримінальних злочинів, проваджен-
ня щодо котрих натепер відкрито. Охочим вкрасти 
чи заробити на війні, допоки країна героїчно чинить 
спротив окупанту, не місце у системі державного обо-
ронно-промислового комплексу.

Кабінет міністрів затвердив переліків товарів, які 
заборонено експортувати у 2023 році.

Про це йдеться у постанові № 1466 від 27 грудня 
2022 року.

Згідно з документом, нульові квоти встановлені на 
такі товари:

— Сіль, придатна для споживання людьми;
— Вугілля кам’яне, антрацит; брикети;
— Паливо рідке (мазут);
— Газ природний українського походження;
— Деревина паливна;
— Срібло;
— Золото;
— Відходи або брухт дорогоцінних металів; 

До поліції Полтавщини 31-го грудня, близько 
16:30, надійшло повідомлення від медиків, що в лі-
карні помер чоловік, 1999 року народження, який був 
доставлений з вогнепальним пораненням із села По-
токи, Кременчуцької громади. Поліція відкрила кри-
мінальне провадження.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група по-
ліції. Під час проведення першочергових слідчих дій 
правоохоронці встановили особу померлого. Ним ви-
явився працівник поліції. Вилучена зброя направле-
на на експертизу. Обставини та причини події з’ясо-
вує слідство. За даним фактом слідчим підрозділом 
поліції, під процесуальним керівництвом Кремен-
чуцької окружної прокуратури, відомості внесені до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за части-
ною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. 
Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції  області

ВРУЧИЛИ ПІДОЗРИ ШІСТЬОМ 
ПОСАДОВЦЯМ ОДНОГО З 
ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЗАБОРОНИЛИ ВИВОЗИТИ 
СІЛЬ, ПАЛИВО ТА МЕТАЛИ 

СМЕРТЬ 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
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Із 29 грудня вводиться в обіг нова пам’ятна банк-
нота номіналом 500 гривень, присвячена 300-річчю 
Григорія Сковороди. Про це повідомили у Нацбанку.

Пам’ятна банкнота повторює дизайн банкноти но-
міналом 500 гривень, але на її лицьовому боці на 
місці водяного знака нанесено спеціальною фар-
бою офіційну символіку до святкування 300-річ-
чя від дня народження Григорія Сковороди – «Світ 
Сковороди»:

— номінал 500 гривень зразка 2015 року;
— має серію ГС із номерами 0000001–0050000;
— pозмір банкноти – 75 x 154 мм; тираж – 50 000 

штук.
Уведенням в обіг нової пам’ятної банкноти Наці-

ональний банк продовжує відзначати ювілей Григо-
рія Сковороди.

22 листопада цього року Національний банк вже 
відкарбував срібну пам’ятну монету «Сад божествен-
них пісень», присвячену творам цього видатного 
українського мислителя.

Лубенська окружна прокуратура повернула грома-
ді трансформаторну підстанцію з лінією електропере-
дач довжиною 1,3 км, розташовану у Пісках.

Незаконна приватизація ставила під загрозу без-
печність та ефективність експлуатації системи роз-
поділу та безперешкодне отримання світла спожи-
вачами громади.

У серпні цього року Лубенським міськрайонним 
судом задоволено позовну заяву Лубенської окруж-
ної прокуратури про скасування державної реєстра-
ції права власності на трансформаторну підстанцію 
з лінією електропередач довжиною 1,3 км, розташо-
вану у с. Піски.

Наразі Лубенською окружною прокуратурою за-
безпечено виконання рішення Лубенського місь-
крайонного суду. Право комунальної власності на 
трансформаторну підстанцію з лінією електропере-
дач у Державному реєстрі речових прав на нерухо-
ме майно зареєстровано за Лубенською територіаль-
ною громадою. 

Полтавська обласна прокуратура

Команда Координаційного штабу завершила черго-
ву операцію з повернення додому наших оборонців. 
Цього разу напередодні Нового року з полону воро-
га звільнено в результаті обміну 140 українських за-
хисників та захисниць.

Це 35-й за ліком обмін, який був підготовлений 
Координаційним штабом від початку повномасш-
табного вторгнення. Додому повернулися 82 бійці 
Збройних Сил України, 22 нацгвардійці, 15 воїнів з 
територіальної оборони, 11 представників Військо-
во-Морських Сил та 10 військовослужбовців Дер-
жавної прикордонної служби.

Серед визволених: восьмеро жінок та 132 чоловіки. 
Офіцерський склад – 22 особи, рядовий і сержант-
ський склад – 118, оборонці Маріуполя – 44, полоне-
ні з донецького напрямку – 48. Є звільнені, які були 
взяті в полон на луганському, харківському напрям-
ках, а також у Київській області. Також обміняні та 
звільнені двоє захисників острова Зміїний, та один 
полонений із Запорізької АЕС.

Крім того, додому також вдалося повернути хвос-
татого друга українських воїнів — собаку породи аме-
риканський пітбультер’єр. Пес був евакуйований з 
Азовсталі разом з оборонцями Маріуполя, але потім 
був вивезений до росії.

Загалом за цей рік з російської неволі вдалося виз-
волити 1596 осіб — військових та цивільних. У тому 
числі від початку повномасштабного вторгнення 
звільнено з полону 187 жінок.

У межах обміну військовополоненими, додому 
повернулися 140 захисників України. Серед них – 
Олександр Ткачук з Решетилівки.

Координаційний штаб

У грудні 2022 року набрали чинності зміни до пра-
вил рибальства та обов’язків рибалок.

Про це повідомляє Полтавський рибоохоронний 
патруль.

У наказі Міністерства аграрної політики України 
«Про затвердження Правил любительського і спор-
тивного рибальства», який набрав чинності у груд-
ні 2022 року затвердили низку правил рибальства.

Що змінилось для рибалок:
один рибалка за добу має право виловити три кг 

риби та один трофей;
рибалкам заборонили здійснювати підводне полю-

вання на територіях природно-заповідних фондів;
місце проведення підводного полювання необхідно 

позначати на поверхні сигнальним прапорцем;
рибалкам заборонили виловлювати рибу більше 

ніж сімома гачковими, у тому числі нахлистовими, 
донними, поплавковими, зимовими вудками, жерли-
цями та спінінгами всіх видів з використанням штуч-
ної або природної принади;

проводити офіційні спортивні заходи можна буде 
тільки згідно з календарними планами та за узгодою 
рибоохоронних органів;

під час підводного полювання рибалці забороне-
но використовувати заряджену підводну рушницю, 
ближче ніж за 50 м від лінії берега, де можуть пере-
бувати люди;

рибалкам заборонили самовільно вивозити чи пе-
реселяти водні біоресурси;

у період нересту поза межами нерестовищ рибал-
кам дозволили вилов риби не більше ніж двома гач-
ками, або ж спінінгом з однією штучною приманкою 
з берега.

ЗАХИСНИКИ 
ПОВЕРТАЮТЬСЯ 
ДОДОМУ

ПРИВАТИЗУВАВ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

В ОБІГУ З’ЯВИТЬСЯ 
НОВА БАНКНОТА

НОВІ ПРАВИЛА 
РИБОЛОВЛІ

У Центрі реабілітаційної медицини в Полтавській 
обласній лікарні незабаром запрацює унікальна ре-
абілітаційна система «Walkbot» із Південної Кореї.

Її виготовляє одна компанія в світі й така апарату-
ра працювала донедавна лише у Рівному та Львові, 
а відтепер — і в Полтаві. Унікальний комплекс має 
роботизовані ортези на всі суглоби нижніх кінцівок. 
Це дозволяє відновити опорно-рухову й нервову сис-
теми, функції ходи, поставу тіла і провести корек-
цію рухів. Комплекс повністю безпечний, оскільки 
пацієнта фіксують спеціальними індивідуально пі-
дібраними поясами і корсетами. Також апарат має 
сенсорну доріжку, яка зчитує дані анатомічних і фізі-
ологічних показників. Лікар аналізує дані й може від-
коригувати індивідуальну систему для реабілітації й 
більш точно встановити діагноз пацієнта.

Новий апарат повертатиме до повноцінного жит-
тя після травм військових, пацієнтів після інсультів, 
парезів, людей із захворюваннями нервової та опор-
но-рухової систем.

Кабінет міністрів України продовжив на три місяці 
дію відстрочок від призову на військову службу під 
час мобілізації, наданих раніше військовозобов’яза-
ним рішеннями Міністерства економіки. Про це пові-
домив представник Кабінету міністрів України у Вер-
ховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Під час засідання уряду до постанови КМУ від 
04.11.2022 N 1259 «Про продовження строків дії від-
строчок від призову на військову службу під час мо-
білізації» було внесено зміни.

«Передбачено, що строки дії відстрочок від призо-
ву на військову службу під час мобілізації, які були 
надані військово-зобов’язаним відповідними рішен-
нями Міністерства економіки згідно із постановою 
КМУ від 03.03.2022 N 194 «Деякі питання броню-
вання військовозобовʼязаних в умовах правового ре-
жиму воєнного стану», та строки дії яких не закін-
чилися, продовжуються автоматично на три місяці», 
– йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними КМУ, питання бронювання 
працівників – одне з тих, що найчастіше порушують 
представники різних сфер господарства під час зу-
стрічей з урядовцями.

З 1 січня 2023 року в Україні діятиме нова фор-
ма декларації про доходи та майновий стан, що від-
повідатиме змінам до Податкового Кодексу, ухвале-
ним парламентом 30 листопада 2021 року. Селяни та 
фермери сплачуватимуть мінімальне податкове зо-
бов’язання за пай. Повідомляє suspilne.media, пише 
agronews.ua.

Зміни до кодексу мають зменшити бюджетні втра-
ти через ухилення від оподаткування. Мета мінімаль-
ного податкового зобов’язання – виведення з тіні 
сільськогосподарської діяльності. Його платитимуть 
землевласники та землекористувачі, що сплачують з 
одного гектара податків менше 5% від грошової оцін-
ки землі.

Не оподатковуються протягом 2022 і 2023 років паї 
на тимчасово окупованих територіях, територіях де 
велися чи ведуться бойові дії, ділянки, засмічені ви-
бухонебезпечними предметами або на яких розміще-
ні фортифікаційні споруди. Відповідний закон Вер-
ховна Рада України ухвалила 15 березня 2022 року.

Що входить у розрахунок мінімального податко-
вого зобов’язання:

податок на землю;
податок з доходу за продаж урожаю, вирощеного на 

відповідній ділянці;
податок на доходи фізичних осіб;
військовий збір із зарплати найманих працівників.
Якщо сплачена сума з гектара землі менша за мі-

німальне податкове зобов’язання, різницю потрібно 
буде доплатити до бюджету.

Зміни в декларації про доходи
Форму декларації про майновий стан і новими до-

ходи доповнили додатками про розрахунок податко-
вих зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та 
військового збору, оподатковуваних доходів від про-
дажу майна протягом звітного року та розрахунок 
загального мінімального податкового зобов’язання 
за звітний рік.

Якщо земельний пай в оренді, і договір оренди 
укладено та зареєстровано в установленому законом 
порядку, мінімальне податкове зобов’язання сплачу-
ватиме орендар.

Рятувальникам області, 29 грудня, вручили 25 оди-
ниць нової пожежно-рятувальної, інженерної техніки 
й сучасного обладнання, а також інструменти й спец-
засоби. Їх отримали від ДСНС України та придбали 
коштом обласного бюджету.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник ПОВА.
Підрозділи ДСНС Полтавщини отримали:
- бульдозери;
- фронтальні навантажувачі різної потужності;
- екскаватори;
- снігоболотохід;
- трали;
- самоскиди;
- рукави;
- електроінструменти;
- теплові гармати для обігріву;
- житлові мобільні комплекси, які використовують 

під час розгортання зведених загонів для ліквідації 
важкодоступних масштабних пожеж.

Отримали рятувальники й генератори різної по-
тужності, їх використовуватимуть для пунктів не-
зламності, а також для забезпечення резервного 
енергоживлення й безперебійного водо- і теплопо-
стачання для виконання завдань особовим складом 
ДСНС.

УНІКАЛЬНА 
РЕАБІЛІТАЦІЙНА 
СИСТЕМА 

УРЯД ЩЕ НА ТРИ 
МІСЯЦІ ПРОДОВЖИВ 
ТЕРМІН ДІЇ 
ВІДСТРОЧОК ВІД 
ПРИЗОВУ 

СПЕЦТЕХНІКА 
РЯТУВАЛЬНИКАМ 

ІЗ СІЧНЯ ДІЯТИМЕ 
МІНІМАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА 
ЗЕМЕЛЬНИЙ ПАЙ
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Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

ДОРОГОДОРОГО
Корів, биківКорів, биків

телят, коней, свинейтелят, коней, свиней
Перевезення худоби для власних потреб

закуповує у населення

Термінові 
виклики

Цілодобово

ДОРОГО
ЗАКУПОВУЄМО 

У НАСЕЛЕННЯ КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ

0664217175
0983080738Те

л.
 

Оголошення, реклама

КУПЛЮ 
ДОРОГО

0668309648, 
0985629180

Термінові виклики за 
вимушеним дорізом. 

Живою вагою.
Самовивіз в будь-який час

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Ж
е

н
я

СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Закуповуємо 
корів, биків, 

телиць, коней, 
кіз, баранів

ДОРОГО

Тел. 0501814950, 0981001813

Доріз 
Цілодобово

Тел. 0508859882, 0960958788 Сергій

м. Харків закуповує 
ЦІЛОДОБОВО 

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ Вимушений забій0991447457

0987518586Те
л.

(С
аш

а)ЦІЛОДОБОВО

Висока ціна. Вигідні умови.
Термінові виклики 
за вимушеним дорізом

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ
Висока ціна. Вигідні умови.

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 

Корів, биків, телят,
коней, свиней
Представники 

м’ясокомбінату

ЗАКУПОВУЄМО ДОРОГО

0677298056
0999169992Те

л.
 

Харківський м’ясокомбінат 
на постійній основі закуповує на постійній основі закуповує 

Цілодобово

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ.ТЕЛИЦЬ.

Тел. 0509319593, 0982347037
(Іван Миколайович)

Тел. 067 460 31 83
КУПИМО ПАЙ 

з а к у п о в у є  у  н а с е л е н н я 
М ’ Я С О К О М Б І Н А Т

Перевезення худоби 
для власних потреб
Термінові виклики

 Цілодобово 
Тел. 0506470658, 0671773949

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, 
КОНЕЙ, СВИНЕЙ

продовжує збір речей 
у гарному стані

 для організації інвалідів.
Хто має охайні, у 

гарному стані, одяг,
 взуття, постільну білизну приносьте 
до приміщення організації інвалідів, 

ДОПОМОЖИ 
БЛИЖНЬОМУ

яке знаходиться за адресою:
 м. Гадяч площа Соборна,21 

з 8.00 до 12.00

Долучайтеся до акції
Редакція газети 

«Базар Медіа в Україні» 

ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
МАРЧЕНКО, 

1976 року народження, 
інвалід 3 групи.

Має серйозне захворювання: 
ЗЛОЯКІСНА ПУХЛИНА НИРКИ.
Потрібна термінова операція. 

Просимо всіх небайдужих 
фінансової допомоги, щоб 

врятувати йому життя.
«Приватбанк»: карта № 5168 

7451 1989 5552 Марченко Юрій 
Васильович.

«Полтавабанк»: 
карта № 4029 0110 1223 3587 
Марченко Надія Миколаївна 

(мама).

УВАГА! 
ТЕРМІНОВО!

З 1 до 9 січня — сильна геомагнітна буря.
З 12 по 18 січня — середня магнітна буря.
 З 24 до 31 січня — середня потужність 
магнітних потоків.

КАЛЕНДАР 
МАГНІТНИХ БУР
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Голови Краснолуцької, Петрівсько-Роменської, Лютенської, Сергіївської та Великобудищанської громад 
разом із волонтерами Благодійного фонду «Робимо добрі справи разом», 27 грудня, відвідали Донеччину та 
передали гуманітарну допомогу для військовослужбовців які боронять країну на Бахмутському напрямку.

Фото: Петрівсько-Роменська громада у ФБ

ПІДТРИМКА 
ЗАХИСНИКІВ ТРИВАЄ

Петрівсько-Роменська громада оголошує 
збір лікарських трав та ягід для військових. 
Із сушених трав і ягід волонтери в обласній 
організації інвалідів війни та учасників 
бойових дій виготовляють протизапальні, 
зігріваючі чаї та передають їх бійцям.
Серед необхідного: м’ята, меліса, 
липа, календула, звіробій, малина, 
шипшина, чебрець, калина тощо. А також 
сухофрукти, горіхи з медом, імбир з медом. 
Приносити до старостатів ваших 
населених пунктів.

ІІ тур Обласного чемпіо-
нату з інформаційних техно-
логій для учнів, які стали пе-
реможцями онлайн-турніру. 

Журі конкурсу визначило 
переможців, серед них Ар-
тем Ус, учень 9-Б класу лі-
цею № 1 імені Олени Пчіл-
ки, який виборов ІІ місце. 

Переможця підготувала 
і супроводжувала учитель-
ка інформатики Людмила 
Костенко.

Організатор: Полтавська 
академія неперервної осві-
ти ім. М. В. Остроградського.

Обласний конкурс для учнів 6-11 класів Всього по-
дано 203 проекти із 28 громад Полтавщини.

За результатами оцінки конкурсних робіт визначе-
ли переможців у номінації «Візуалізація біологічних 
об’єктів та явищ»:

Валерія Зигун, учениця 8 класу ліцею № 3 імені 
Івана Виговського – І місце; 

Дар’я Черкашина, учениця 7 класу ліцею № 3 імені 
Івана Виговського – ІІ місце. 

Переможців підготувала вчителька біології Люд-
мила Кравченко.

Організатор: «Полтавська обласна Мала академія 
наук учнівської молоді».

«ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ – 
УСПІХ БУТТЯ» 

«СУЧАСНА 
ІНФОРМАТИКА – 
УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ»



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

8 № 1 (1049)
5 січня 2023 року Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

	� БУДИНОК, вул.	Кондра-
тенка,	113.	Газ,	вода,	з/д	
6	соток.	Недорого.	Тел.	
0505976790.	

	� БУДИНОК, 86 м. кв., пров. 
Сумський, 54. Поруч центр. 
Газ, вода, господарські спо-
руди. Ціна договірна. Тел. 
0951350748

	� БУДИНОК, с. Книшівка, 
54,4 м.кв, газ, колодязь, гос-
подарські споруди,  + пічне 
опалення. З/д приватизо-
вана. Сінокіс. Ціна договірна. 
Можливі всі варіанти. Тел. 
0957757334

	� 1/2	БУДИНКУ, потребує 
ремонту. З/д 7 соток. Ціна 
2500 у.о. з вашим перео-
формленням. Тел. 0500339845

	� БУДИНОК, с. Млини 
(Лисівка), 48 м.кв., є газ і 
світло, з/д 0,25га., сарай, 
погріб. Поруч ліс, річка. Недо-
рого.  Тел. 0990549626. 

	� БУДИНОК, р-н дитбу-
динку. Л/кухня, сарай, гараж, 
з/д 9 соток. Газ, вода. Тел. 
0661196506. 

	� БУДИНОК, с. Лисівка. Є газ, 
вода у дворі, господарські спо-
руди, з/д. Деталі по телефону. 
Тел. 0505449665

КВАРТИРИ
Продаж

 

	� 2-КІМН. кв., 30 м.кв., 
1-поверховий будинок, р-н В. 
Круга. Газ, вода, лічильники. 
Без зручностей. Сарай, погріб. 
Недорого. Торг при огляді. Тел. 
0669129442.

	� 2-КІМН.	кв., р-н Чере-
мушки. Тел. 0958357038.

	� 3-КІМН.кв., м. Заводське, 
46 м.кв., 1-й поверх, у зруч-
ному місці, поруч школа, 
лікарня, дитячий садочок. 
Євроремонт, сантехніка вся 
нова, подвійні двері, індивіду-
альне опалення. Терміново. 
Тел. 0505387106. 

	� 2-КІМН.	кв., неподалік 
центру. Газ, вода, господарські 
споруди, з/д 7 соток, привати-
зована. Можливий обмін або 
під дачу. Тел. 0955711574

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

	� З/Д	8	соток, з нежилим 
будинком. Комунікації част-
ково, молодий сад. Вул. Пер-
шотравнева, 111. Ціна дого-
вірна. Тел. 0956843543

	� З/Д	9,5	соток, зі старим 
будинком, не придатним 
до проживання. Р-н Заяр. 
Гарне місце під забудову. Тел. 
0507745867

ЗДАМ

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.

	� 1	КІМН.	кв., подобово, р н 
Черемушки. Тел. 0501607067

	� 1	КІМН.	кв. у м. Гадяч, 
на тривалий термін. Тел. 
0968158529

	� 2	КІМН.	кв., центр міста, 
на тривалий термін. Без 
меблів, 5 поверх, тепла. Тел. 
0965103851, 0951485051

	� БУДИНОК, р-н Заяр, на 
тривалий термін. Автономний 
газовий котел (працює без 
електроенергії), груба. Теплий, 
затишний. Зручності на вулиці. 
Тел. 0953255822

	� МАГАЗИН в с. Соснівка. Або 
продам. Тел. 0509238910

	� 3-КІМН. кв., центр міста, 
р-н Приват Банку. Повністю 
вмебльована, телевізор, 
пральна машина, бойлер, 
Інтернет та кабельне ТБ. 
Перший поверх. На тривалий 
термін. Тел. 0663120600, 
0964949009

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

	� МАГАЗИН навпроти «Полта-
ва-Банк», площа 37 м.кв. Тел. 
0957686030

ГАРАЖІ
Продаж

	� ГАРАЖ	з погребом, р-н 
Сарського перехрестя. Тел. 
0682833419

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� ДИЗЕЛЬНІ	ТА	БЕНЗИНОВІ	
ГЕНЕРАТОРИ. МТЗ,	дискові	
борони,	розкидачі,

 � плуги, культиватори, 
обприскувачі, подрібнювачі 
гілок, гума, скло, інше. Тел. 
0679001648, 0507664550

АВТО
Продаж

	� RENAULT	Scenic, 2007 
р.в., пробіг 90 тис. км. Один 
власник. Тел. 0дин власник. 
Тел. 0509238910

	� VW	Golf-5, 2007 р.в., бензин 
1,4, чорний колір. Ціна дого-
вірна. Тел. 0999549155

	� SKODA	OСTAVIA – A5, в гар-
ному стані, 2007 рік, перша 
реєстрація в Україні 2021 рік. 
Працює кожна кнопка, двигун 
та ходова без питань, салон 
чистий не прокурений. Тел. 
0665243477

МОТО
Продаж

	� МОПЕД 125 см. куб. Гарний 
стан. Документи для постав-
лення на облік. Ціна 10 тис. 
грн. Тел. 0950677091

	� МОТОЦИКЛ	BAJAJ Boxer 
BM-150UG, 2019 р.в., КПП 5ст., 
гарний стан. Протикрадіжна 
система, підігрів керма, тахо-
метр. Тел. 0957702302

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� Б/В	ГУМА	ТА	ДИСКИ	з	
Європи.	Великий	вибір	
на	будь-який	бюджет.	Під	
замовлення	і	в	наявності.	
Тел.	0668088886	(Сергій)

	� З/Ч	до: ВАЗ-2101-
06, Таврія, Москвич. Тел. 
0950187938

РІЗНЕ
Продаж

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0669568122

	� КРИХТА мармурова, бочки 
залізні 200л., ємність 2 куб., 
залізо оцинковане 2х1м., 
2мм. Колонка газова 2010 р.в. 
Яблука зелені, калина в пучках, 
картопля дрібна, сухофрукти, 
капуста. Тел. 0506867885

	� ДРОВА твердих порід. 
Доставка. Тел. 0666681515

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильні камери, пральні 
машини, мікрохвильові печі, 
телевізори. Гума, диски. Тел. 
0953094117

	� ДРОВА пиляні. Дошка. 
Обрізки з пилорами. Тирса. 
Доставка. Тел. 0979796234

	� ПРИЧЕП «Кремінь», до лег-
кового автомобіля, 2008 р.в. 
Тел. 0999232382

	� ДРОВА. Тел. 0986599869

	� ЗЕРНО кукурудзи. Тел. 
0506740355

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0971077639

	� СІНО, солома в тюках. 
Перегній. Доставка. Тел. 
0501446845

	� ВІДХОДИ	кукурудзи, ціна 
1 грн./кг., с. Мартинівка (тік) . 
Працює з 8.00 до 14.00 з поне-
ділка по суботу. Тел. 066505 
4399 (Надія Василівна)

	� ШВЕЙНА	МАШИНКА ножна 
і ручна «Подольська». Тел. 
0989542346.

	� МЕБЛІ. Стільці. Бак, бочка 
для зерна. Сітка рабиця. 
Палатка. Велосипед, стільчик 
дитячі. Плащ брезент. Штани 

ватні. Телевізор. Відеомаг-
нітофон, колонки. В’язальна 
машина. Тел. 0955711574.

	� ЯЩИКИ залізні. 
Розмір 1,95х1,50х1,0м., 
та 2,55х1,50х1,0м. Тел. 
0506867885

	� БУРЯК столовий, буряк кор-
мовий, редька чорна,. Тел. 
0509779570. 

	� ТЕЛЕВІЗОР «Thomson», 
розмір екрану 42х32, кольо-
ровий, 2008 р.в. м., Гадяч. Тел. 
0999533821.

	� КИЛИМИ на підлогу, ліжка 
дерев’яні, електронагрівач. 
Тел. 0502045073. 

	� БУРЯК кормовий, недорого. 
Тел. 0992764355

	� МІКРОХВИЛЬОВА	ПІЧ 
Samsung GE83KRS-21 UA 
та мультиварка скороварка 
Redmond RMC-PM381. Нові, 
не користувались взагалі. Тел. 
0500691688. 

	� ДВЕРІ міжкімнатні із візе-
рунчастим склом. Одвірки, 
завіси (комплект). Колір 
«каштан», р. 2х0,7м. Нові, 
фабричні. Тел. 0952563138, 
0952264923.

	� БУРЯК кормовий. Вело-
сипед дитячий. Гарний стан. 
Тел. 0984219200. 

	� ЕЛЕКТРОДВИГУН 
3-фазний, 2 шківи на цир-
кулярку або генератор. Тел. 
0669666015. 

	� ПРИЧЕП до легкового авто-
мобіля «Бобер», ПА-004. Тел. 
0955589311.

	� ЯБЛУКА «сніговий 
кальвіль». Домашні, без хімо-
бробки. Тел. 0665895177. 

	� ВЗУТТЯ зимове, нове, чоло-
віче: ботинки р.42, кросівки р. 
40-41. Коляска інвалідна. Тел. 
0954655612. 

МЕБЛІ
Продаж

	� МЕБЛІ б/в. Тел. 0509534435

ТВАРИНИ
продаж

	� ЛОШАК молодий, ручний. 
Тел. 0667158368

	� КОЗИ дійні. Недорого. Тел. 
0666479963

	� ПОРОСЯТА червоно-поясі, 
«Дюрок». Вік 1,5 міс. Тел. 
0990494500, 0954768247

	� КОРОВА чорно-біла, тільна 
п’ятим телям. Недорого! Всі 
питання по телефону. Тел. 
0666367835 (Ольга)

	� ТЕЛИЧКА, вік 11 місяців. На 
утримання. Тел. 0508695893

КУПЛЮ

	� БУДИНКИ під розбір. Тел. 
0986458835, 0502385035

	� КІЗ,	цапів –12 грн./кг., 
овець –25 грн./кг. Електронні 
ваги. Тел. 0990128098 (Олег)

	� МЕДОГОНКУ 4-рамкову. 
Тел. 0955917234

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ	пенсійне	
посвідчення видане на 
ім’я Ольги	Миколаївни	
Кузьменко

	� ВТРАЧЕНИЙ	диплом 
виданий СПТУ №47 
ДА-023960 виданий 
30.06.1995 року на ім’я 
Сергія	Васильовича	
Михайлика

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, кана-
лізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних 
станцій. Вода, опалення. 
Ремонт. Тел. 0662743611. 
(Олексій)

	� РОЗПИЛ	ДЕРЕВ будь-
якої складності. Пиляю дрова 
на чурки. Тел. 0502300290, 
0684837033 (Юрій)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, м/х пічок, м’ясо-
рубок, мультиварок, блен-
дерів-комбайнів, пило-
сосів, хлібопічок, духових 
шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд на 
замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471	

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

26.01.2023

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ кислий. 
Тел. 0990141820

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	
по району, Україні:	ЗІЛ-130 до 
7 т. самоскид; Mercedes Vario 
до 5т., самоскид; Mercedes 
Sprinter до 2,5т., бортовий. 
Дрова. Цегла б/в, щебінь, 
пісок, глина, чорнозем, плити 
ПКЖ, гранвідсів та ін. Послуги 
екскаватора. Тел. 0501881470

	� РЕМОНТ	ТА	МОНТАЖ 
внутрішньої електропро-
водки. Встановлення реле 
напруги. Встановлення УЗО. 
Підключення бойлерів. Тел. 
0667462853, 0960575617

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види 
внутрішніх робіт. Санвузол під 
ключ. Зварювальні роботи. 
Тепла підлога. Виїзд по району. 
Тел. 0661194638

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� Організація	виконає	
якісно	ремонт	квартир	та	
санвузлів	під	ключ.	Монтаж 
та демонтаж. Якість гаран-
туємо. Будь-яка зручна форма 
оплати. Тел. 0991180975, 
0962932557 

РОБОТА
 

 � ПРАТ «ДАТАГРУП» запрошує 
на роботу	ТЕХНІКА (з від-
повідною освітою). Тел. 
0985853092. (2)

 � Фермерському гос-
подарству на постійну 
роботу потрібен ЗАВІД-
УВАЧ	ТОКОМ у с. Білен-
ченківка. Тел. 0509916646, 
0992850625

 � На постійну роботу 
потрібен ЕЛЕКТРОЗВАРЮ-
ВАЛЬНИК-МОНТАЖНИК. 
Досвід роботи обов’язковий. 
Тел. 0631033027 
Пропонуємо роботу 
ОХОРОНЦЯ (чоловіки та 
жінки), вахтовий метод 15*15 
діб. Проїзд, проживання 
за рахунок фірми. Заро-
бітна плата від 5000 грн. 
за вахту. Тел. 0668008713, 
0674627014

9
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

корів, тільних телиць, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
кнурів
биківКУПЛЮ

11

коней, 
биків, 
корів, 
свиней
Тел. 0991650345, 
0973316591 (Тимур)

КУПЛЮ

0506741605
0975139528

КУПИМО ПАЇ
Швидке оформлення

Тел. 

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а
4

	� КУПЛЮ	МОТОЦИКЛИ 
виробництва СРСР  

(ВОСХОД, ІЖ, ДНІПРО) 
Тел. 0660073589 (1)

Пляшки горілчані – 2 грн./шт.
Склотару, алюмінієві 
баночки, макулатуру, 

поліетилен, беги.

Тел. 0501838458, 0980922374

КУПЛЮ
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Чорна смуга світової економіки в на-
ступному році не зміниться білою.

Боротьба з інфляцією гальмує еконо-
мічне зростання в розвинених країнах, 
а через нестачу добрив під великим пи-
танням залишається продовольча безпе-
ка. Санкції проти Росії та газовий шан-
таж Кремля дедалі сильніше б’ють по 
енергетичних ринках, а країни в усьому 
світі озброюються, готуючись до війни 
зі своїми суперниками.

Чим би не закінчився майбутній рік, 
він змусить держави працювати над по-
милками, але для початку його треба 
пережити.

Рецесія дихає в спину
У 2022 році споживачі в усьому сві-

ті відчули найвище за останні 40 років 
зростання цін. Влітку інфляція у захід-
них країнах перевищувала 9%. Це від-
булося через ефект «друку» грошей під 
час пандемії, зриви ланцюгів постачань, 
нові локдауни в Китаї, війну в Украї-
ні, енергетичний шантаж Кремля. Аби 
приборкати зростання цін, центральні 
банки змушені підвищувати ключові 
відсоткові ставки, роблячи позики до-
рожчими. Супутнім наслідком цього є 
неможливість перекредитування, тож 
люди більше віддають старих кредитів, 
ніж беруть нових. Таким чином банки 
висмоктують грошову масу, а обіг гро-
шей в економіці гальмується. Федераль-
на резервна система США підвищила 
ключову ставку настільки, що кількість 
доларів у країні з початку 2022 року 
скоротилася на 16,7%. Підприємства та 
споживачі тепер більше заощаджують, 
завдяки чому ціни падають. Є і побіч-
ний ефект: бізнес втрачає споживачів 
і припиняє зростати. Тобто світову ін-
фляцію приборкують, жертвуючи зрос-
танням ВВП. Іншого методу немає. Не 
боротися з інфляцією неможливо, адже 
це призведе до ще більшого зростан-
ня цін та хаосу на ринках. Оскільки 
зростання цін найбільше за останні де-
сятиліття, то і підвищення ставок від-
бувається рекордними темпами. З бе-
резня ФРС підвищила ключову ставку 
з 0,25% до 4,5% річних, а чим швидше 
підвищується ключова ставка, тим біль-
ший шок відчувають бізнес та спожива-
чі. Жорстка боротьба з інфляцією може 
призвести до нової рецесії. Підвищення 
ставок триває в усіх розвинених країнах 
і найбільш гостро наслідки цього будуть 
відчутні у 2023 році. Однак пережива-
тимуть вони цей період по-різному.

Goldman Sachs очікує, що ВВП Спо-
лучених Штатів у 2023 році зросте на 
1%. Банк вважає, що країна зможе уник-
нути рецесії завдяки сильному рин-
ку праці та досвіду ФРС у боротьбі з 
кризами. Щодо Євросоюзу аналіти-
ки Goldman менш оптимістичні. Вони 
вважають, що дефіцит газу призведе до 
падіння ВВП єврозони на 0,1%. Ціни 
на газ залишаться високими і підпри-
ємства не зможуть працювати на пов-
ну силу. Серед великих економік блоку 
найбільше падіння очікується в Німеч-
чині – на 0,6%. Значно гірші справи у 
Великої Британії, де енергетична криза 
наклалася на інфляцію та економічний 
шок від Brexit. Банк пророкує країні 
падіння ВВП на 1,2%. Китаю ж реце-
сія не загрожує. Відкриття країни піс-
ля локдаунів має забезпечити їй у 2023 
році зростання ВВП на 4,5%. Однак для 
Піднебесної це відносно низький показ-
ник. Країна має закредитовану економі-
ку, тож їй потрібно щороку зростати на 
понад 5%, щоб не розбудити свої еконо-
мічні хвороби. Імовірність рецесій зале-
жатиме від того, наскільки жорстко дія-

тимуть центральні банки.
Якщо темпи зростання цін змен-

шаться, то сильно підвищувати 
ставки не буде потреби, і бізнес ви-
дихне з полегшенням. Якщо ж ін-
фляція буде високою, то для її при-
боркання регуляторам доведеться 
підвищувати ставки і «ламати» 
економіку.

Поки що ситуація обнадійлива. 
Падіння цін під кінець 2022 року на-
віть змусило деякі інституції скоре-
гувати свої прогнози на 2023 рік у 
бік більшого зростання ВВП. Про-
блема в тому, що інфляцію можна 
підігрівати штучно, чим користу-
ється Росія, маючи вплив на енер-
гетичні ринки. Очікується, що через 
кілька років цей вплив буде нівельо-
ваний, а зростання цін повернеться 
до нормального рівня. МВФ про-
гнозує, що у 2022 році глобальна ін-
фляція становитиме 8,8%, у 2023 – 
6,5%, у 2024 – 4,1%.

Отже, світову економіку ще має 
«потрясти», але майбутнє вже не 
таке туманне.

Проблема голоду не вирішена
За даними ООН, у 2022 році недо-

їдали 828 млн людей. Це сталося через 
50-відсоткове зростання цін на пшени-
цю у березні, викликане блокадою укра-
їнських портів та санкціями проти РФ. 
Частково це питання вирішили завдяки 
«зерновому коридору», який дозволив 
вивозити українське зерно на світовий 
ринок. За інформацією Міністерства 
інфраструктури, з 1 серпня з портів Ве-
ликої Одеси вийшли 569 суден, які екс-
портували 14,3 млн тонн українського 
продовольства. Росія штучно гальмує 
пересування суден «зерновим коридо-
ром», не допускаючи збільшення кіль-
кості інспекційних груп.

У жовтні Туреччина та ООН почали 
проти волі Росії збільшувати кількість 
інспекторів. Посередники теж заяви-
ли, що коридор працюватиме навіть без 
участі країни-агресора.

Улітку західні країни дали зелене світ-
ло своїм трейдерам на перевезення ро-
сійських зерна та добрив. У 2022 році 
експорт російських зернових культур 
майже відповідав показникам 2021 року. 
Усі ці заходи разом із загальним гальму-
ванням світової економіки призвели до 
повернення цін на рівень початку 2022 
року. Здавалося б, проблема пішла на 
спад, однак радіти ще рано.

По-перше, індекс цін на їжу Продо-
вольчої і сільськогосподарської органі-
зації ООН (FAO) коливається біля най-
вищого рівня в історії, а країни бідніють 
через високу інфляцію та надмірне укрі-
плення долара щодо інших валют.

Високі ціни можуть вдарити по ве-
ликих країнах-імпортерах, серед яких 
значні запаси продовольства має лише 
Китай. Багаті монархії Перської затоки 
знайдуть зерно на ринку, однак бідні-
шим країнам Африки та Азії буде знач-
но важче.

По-друге, у світі стає менше добрив, 
адже ключові постачальники випада-
ють з ринку.

Білорусь після того, як з її терито-
рії росіяни завдавали удари по Україні, 
втратила доступ до Балтійських портів, 
експорт з РФ може скоротитися на 17% 
через санкції, а Китай зменшив квоти на 
продаж добрив, щоб задовольнити свої 
потреби. Усе це – на тлі газової кризи, 
яка змусила країни ЄС зупинити низку 
великих агрохімічних підприємств. Сві-
товий індекс цін на добрива вдвічі ви-
щий, ніж два роки тому. Аграріям дове-

деться зменшувати внесення добрив, що 
позначиться на врожаї. Особливо важко 
буде країнам Африки, які мають низьку 
якість врожаю і менше грошей.

Робота над помилками в енергетиці
Політичні суперечності, які склали-

ся в останні роки, підігріватимуть ціни 
на енергоринках. Конфлікти ОПЕК+ 
із країнами G7 та Росії з Євросоюзом 
впливатимуть на вартість нафти та газу. 
Лідери картелю не приховують, що про-
довжуватимуть штучно обмежувати ви-
добуток та утримувати нафтові ціни на 
високому рівні. Вони хочуть, щоб їх га-
лузь знову стала привабливою для ін-
весторів. Раніше нафтові компанії втра-
тили фінансування через падіння цін 
та «зелений» курс країн G7. Якщо до 
принципової політики картелю дода-
ти нафтове ембарго проти Росії, при-
пинення локдаунів у Китаї та вис-
наження запасів пального в США, то 
шансів на зниження цін стане ще мен-
ше. JPMorgan очікує, що середня ціна 
на нафту у 2023 році становитиме 90 
дол за бар, а Morgan Stanley та Goldman 
Sachs говорять про 110 дол.

Світові ціни на газ теж будуть висо-
кими. Диверсії на «Північних потоках» 
та небажання Росії прокачувати ресурс 
через сухопутні газопроводи створю-
ють гострий дефіцит блакитного палива 
в Євросоюзі. Країни блоку будуть ску-
повувати скраплений газ на світовому 
ринку та створювати на нього ажіотаж-
ний попит.

Поки що ЄС має значні запаси, тому 
ціни далекі від пікових. Після зими за-
паси виснажаться і країнам доведеть-
ся шукати паливо на світових ринках. 
Популярною є думка, що підготовка до 
наступної зими може бути важчою, ніж 
до цієї.

Така ситуація на двох головних енер-
горинках означає дві речі.

Перша – епоха високих світових цін 
триває, і сподіватися на її завершення 
не варто. Нарощування видобутку на-
фти та розбудова газової інфраструкту-
ри в Європі потребує більше часу.

Друга – високі ціни стимулюватимуть 
інвестиції та інновації в енергетиці. Очі-
кується, що через кілька років нафтова 
галузь частково подолає недоінвестова-
ність та збільшить видобуток, а ЄС роз-
будує газову інфраструктуру та позба-
виться залежності від Росії.

До кінця 2023 року Німеччина побу-
дує п’ять терміналів для скрапленого 
газу, хоча раніше не мала жодного. Ка-

тар та США нарощують експорт СПГ, а 
країни Євросоюзу активно інвестують 
у розширення газопроводів із сусідніх 
країн. Зрештою, енергодефіцит може 
змусити країни виправити поспішні рі-
шення, ухвалені під впливом ідей ради-
кального «озеленення» енергетики. На-
приклад, держави можуть переглянути 
негативне ставлення до АЕС.

Мілітаризація
Сучасні проблеми системи глобальної 

безпеки, піднесення нових регіональ-
них лідерів та неспроможність міжна-
родних інституцій вирішувати конфлік-
ти змусили світ тримати порох сухим. 
За даними Стокгольмського інституту 
дослідження миру (SIPRI), світові ви-
трати на оборону за шість років зросли 
на 19% і у 2021 році перевищили 2 трлн 
дол. Вторгнення Росії в Україну та на-
пруга навколо Тайваню закріпили цей 
тренд. Низка країн ЄС у 2022 році ого-
лосила про багатомільярдні кампанії з 
переозброєння, що не було характерно 
для блоку в останні десятиліття. Лише 
Німеччина заявила про намір створити 
фонд для модернізації збройних сил на 
100 млрд євро, що канцлер країни Олаф 
Шольц назвав «історичним зсувом у по-
літиці безпеки». Глобальна мілітариза-
ція зачепила весь світ. Це підвищує гра-
дус напруги та повертає країни до гонки 
озброєнь. Аналітики SIPRI констату-
ють, що скорочення арсеналів після хо-
лодної війни підходить до завершення, а 
країни ядерного клубу приділяють біль-
ше уваги модернізації ядерних ракет.

З одного боку, це стимулюватиме вій-
ськову промисловість і дозволить окре-
мим країнам заробити. З іншого боку, це 
неабиякий ризик для світової економі-
ки. Потенційний конфлікт Ірану із Сау-
дівською Аравією загрожує постачанню 
нафти, війна в Україні – продовольчій 
безпеці, а вторгнення на Тайвань – екс-
порту чипів.

Світова торгівля влаштована так, що 
основні морські шляхи проходять че-
рез вузькі місця, нестабільність у яких 
може викликати шок. Передбачити ди-
наміку того чи іншого конфлікту не-
можливо. Однак навіть його загроза в 
певному регіоні змушує бізнес паніку-
вати та зривати свої плани, а інвесторів 
– десять разів думати, перш ніж вклада-
ти туди свої гроші.

Економічна Правда

АПОКАЛІПСИС З ПРИСМАКОМ НАДІЇ. ЩО БУДЕ 
ЗІ СВІТОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ У 2023 РОЦІ?
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1 січня набув чинності закон про держ-
бюджет на 2023 рік. Кошторис із запла-
нованим доходом 1,3 трлн грн не перед-
бачає підвищення мінімальної заробітної 
плати (МЗП). Якщо нардепи не внесуть 
відповідні зміни, весь рік вона залиша-
тиметься на рівні — 6700 грн на місяць 
(або 5393,5 грн «чистими» — без ПДФО 
та військового збору) або 40,46 грн у по-
годинному розмірі.

Мінімальна заробітна плата — це по-
казник, який впливає на деякі важливі 
податки та виплати, зокрема:

Мінімальний ЄСВ (22% МЗП) — 1474 
грн;

Максимальний ЄСВ — 22110 грн
Мінімальна база для ЄСВ (1 МЗП) — 

6700 грн;
Максимальна база ЄСВ (15 МЗП) — 

100500 грн;
Єдиний податок 2 група (20% МЗП) 

— 1340 грн;
Штраф за неоформлення трудових від-

носин (10 МЗП у місяць виявлення) — 
67000 грн;

Мінімальна пенсія за віком (40% 
МЗП) — 2680 грн;

Максимальна ставка податку на неру-
хомість (=1,5% МЗП / мʼ) — 100,5 грн

Розмір прожиткового мінімуму, який 
востаннє оновлювали 1 грудня, теж не 
зміниться та становитиме: 2684 грн — 
для працездатних, 2272 грн — для дітей 
віком до шести років, для дітей 6-18 ро-
ків — 2833 грн, для осіб, які втратили 

працездатність, — 2093 грн. Загальний 
показник — 2589 грн.

До слова, з 1 січня 2023 року повинні 
були набрати чинності положення по-
станови № 822, які передбачали вста-
новлення найменшого розміру посадо-
вого окладу педагогічного працівника, 
що дорівнює 4 розмірам прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб. Од-
нак постановою Кабміну від 20.12.2022 
р. № 1411 призупинено до кінця 2023 
року дію постанови № 822. Тому не слід 
очікувати заплановане зазначеним нор-
мативом підвищення окладів педагогам 
у 2023 році. Так само зупинено дію За-
кону України «Про індексацію грошо-
вих доходів населення» — роботодавцям 
не потрібно нараховувати індексацію за-
робітної плати протягом січня-грудня 
2023 року.

Ліміти та податки для ФОПів
Фізособи-підприємці, які перебувають 

на спрощеній системі оподаткування, 
повинні дотримуватися граничної межі 
щодо своїх доходів. Адже у разі її переви-
щення їм доведеться перейти на загаль-
ну систему оподаткування. Зазначений 
показник прив›язаний до розміру міні-
мальної зарплати.

Отже, у 2023 році ліміти для ФОПів 
будуть такими:

річний дохід для платників І групи — 
1118900 грн;

річний дохід для платників II групи — 
5587800 грн;

річний дохід для платників III групи 
— 7818900 грн.

Суми єдиного податку, які мають спла-
чувати ФОПи І та ІІ груп фіксовані:

єдиний податок для платників І групи 
— 268,40 грн;

єдиний податок для платників II гру-
пи — 1340 грн.

Водночас для III групи ФОПів діяти-
муть наступні ставки єдиного податку:

5% від суми доходів для неплатників 
ПДВ;

3% від суми доходів для платників 
ПДВ;

2% для неплатників ПДВ на час дії во-
єнного стану.

Сума ЄСВ, яку повинні сплачувати за 
себе ФОПи, становить 4422 грн за кожен 
квартал 2023 року (1474 грн у розрахун-
ку за кожен місяць).

Дитячі виплати
Розмір допомоги при народженні ди-

тини у 2023 році не змінюється. Відпо-
відно до ст. 12 Закону «Про державну 
допомогу сім›ям з дітьми» від 21.11.1992 
р. № 2811-XII вона дорівнює сумі 41280 
грн: одноразова виплата при народженні 
— 10320 грн, подальша щомісячна випла-
та впродовж 3 років — 860 грн.

Також при народженні дитини перед-
бачена допомога у вигляді Пакунка ма-
люка. Він містить найнеобхідніші речі 
для дитини, але батьки можуть отрима-
ти його грошима. Для цього необхідно 
оформити відповідну заявку в додатку 
Дія. Еквівалентна сума пакунка — 6300 
грн.

Максимальний розмір допомоги на ді-
тей одиноким матерям у 2023 році:

на дітей до 6 років — 2272 грн;
на дітей від 6 до 18 років — 2833 грн;

на студентів стаціонару віком від 18 до 
23 років — 2684 грн.

Допомога, яка надається дітям, які ра-
зом з батьками стали внутрішньо пере-
міщеними особами через повномасштаб-
ну війну в Україні, становить 3000 грн.

Мінімальний розмір аліментів для ді-
тей віком до 6 років становитиме 1136 
грн, віком від 6 до 18 років — 1416,5 грн, 
віком від 18 до 23 років — 1342 грн.

Пенсії
Мінімальна пенсія з 1 грудня зросла 

на 66 грн до 2093 грн, максимальна — на 
660 грн до 20930 грн. В уряді пообіцяли 
провести у 2023 році планову індекса-
цію пенсій, передбачену законодавством. 
Вона відбудеться з 1 березня та стано-
витиме 5,4%. Зазначимо, що у мирний 
час мінімальна пенсія в України зроста-
ла на прогнозований рівень інфляції або 
більше.

Загалом, у 2023 році мінімальна три-
валість страхового стажу для виходу на 
пенсію в 60 років (незалежно від статі) 
збільшиться на 12 місяців і складатиме 
30 років.

Скільки потрібно буде страхового ста-
жу, щоб вийти на пенсію в 60, 63, 65 років

Отже, на пенсію за віком у 2023 році 
зможуть розраховувати:

 громадяни, які досягли віку 60 років та 
мають понад 30 років страхового стажу;

громадяни, які досягли віку 63 років, 
та мають від 20 до 30 років стажу;

громадяни, які досягли віку 65 років, 
та мають від 15 до 20 років стажу.

У разі, коли особа продовжуватиме 
офіційно працювати й отримає необхід-
ний страховий стаж, пенсія їй може бути 
призначена відразу після набуття стажу.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ, 
ЗАРПЛАТА, ПОДАТКИ, ПЕНСІЇ

Десять мільйонів років тому 
(плюс-мінус століття) предок сучасної 
людини вирішив, що пора вже нарешті 
еволюціонувати. Тому він почухав свою 
невеличку черепну коробку і зліз з де-
рева. Далі, притомившись, пригостив-
ся перезрілими ягідками, які під цим 
деревом лежали. У голові трохи зашу-
міло, видертися назад на гілки вийшло 
лише з третьої спроби, а самичка з су-
сіднього дерева здалася значно краси-
вішою ніж завжди.

Це лише одна з багатьох теорій, яка 
пояснює, яким чином людство познайо-
милися з алкоголем і коли саме це від-
булося. Але вчені доходять спільного 
знаменника в тому, що напої з градусом 
супроводжували людину ледь не з того 
часу, як вона стала розумною.

Українці не виключення, і докази 
того, що й наші з вами пра-пра-пра ча-
стувалися міцненьким, можна знайти і 
в фольклорі, і в дослідженнях етногра-
фів, і в сімейних оповідках, які переда-
ються з покоління в покоління. Ми, по 
правді, від них не відстаємо.

Чому ми вживаємо алкоголь?
- Задля фізичного розслаблення. Ал-

коголь діє як м’язовий релаксант, тобто 
знімає напруження з тіла.

- Щоб покращити настрій, зняти 
емоційну напругу. Коли ми вживаємо 
спиртне, по суті приймаємо дозу пси-
хоактивних речовин, які впливають на 
стан свідомості, на деякий час зміню-
ючи її (ми можемо ставати хоробріши-
ми, більш балакучими, робити нетипо-
ві для себе речі).

- Бо алкоголь як ритуал. Кінець ро-
бочого тижня треба відзначити пля-
шечкою пива, а завершення проєкту на 
роботі відсвяткувати хмільним корпо-

ративом, є ж таке? Відпочинок у перева-
жаючій більшості випадків так чи інак-
ше пов’язується з алкоголем.

- Спиртне служить соціальним кле-
єм. Підлітки можуть використовува-
ти алкоголь як своєрідну ініціацію в 
компанію, демонструючи, що «я свій!». 
Сюди ж «вип’ємо за знайомство», бо так 
швидше зникає напруга між мало зна-
йомими людьми, сімейні застілля тощо.

- Традиція така. Якщо вдуматися, на 
алкоголі так чи інакше зав’язана купа 
звичаїв: народилася дитина — їй треба 
«помити ніжки», Новий рік — відкорко-
вуємо шампанське, Великдень — кагор 
під свячену ковбаску. Читала недавно 
книгу етнографки Ірини Ігнатенко про 
сімейні стосунки наших предків. Так от, 
без алкоголю мало що обходилося, не 
залежно від того, говоримо ми про за-
ручення молодої пари чи про купівлю 
двійка поросят.

- Допомагає на деякий час забути про 
свої проблеми. Забутися, так би мовити.

- Бо це смачно. Людина схильна шу-
кати задоволень у смачній їжі. І тут в 
нагоді стають підсилені цукрами «дам-
ські напої».

- А ще це доступно. Якщо, критич-
но примружившись, оцінити список, 
то можна виявити, що спиртне вико-
ристовується замість емоційної само-
регуляції, усвідомленого розслаблення, 
практик майндфулнес. Проте алкоголь 
— це значно простіше, швидше і менш 
ресурсозатратно (хоча так тільки зда-
ється). Наприклад, для того, щоб опа-
нувати техніку релаксації по Джекобсо-
ну, потрібно докласти певних вольових 
зусиль, витратити час і не кинути, коли 
спершу не дуже виходить. Це вам не 
«підйом-переворот».

А ще під час війни алкоголь став од-
нією з можливостей пережити напру-
гу, скажений колективний і особистий 
біль, втримавши дах на місці. При чому 
і в тилу, і на передовій. Спиртне слугує 
таким собі анестетиком, який на корот-
кий час пригнічує важкі емоції. І саме 
тут для мене криється головна кавер-
за цих напоїв: потрапляючи в організм, 
алкоголь викликає в ньому каскад фізі-
ологічних реакцій і провокує виділен-
ня гормонів задоволення. І на деякий 
час нам стає краще, легше. Але на дуже 
короткий, залежно від того, що пив, 
скільки, від ваги і стану організму. Далі 
хміль розсіюється і всі емоції, від яких 
тікав, повертаються знову. Знову вжи-
ваєш для того, щоб полегшало, і ситуа-
ція закільцьовується.

Але алкоголь, як не крути, отрута, 
тому організм старається впоратися з 
ним, виробляючи специфічні ферменти. 
І з кожним разом для того, щоб добити-
ся «терапевтичного» ефекту, нам треба 
збільшувати і збільшувати дозу. Думаю, 
всі розуміють, чим це може закінчитися.

Крім того, алкоголь – депресант, тоб-
то при регулярному вживанні в пер-
спективі він ще більше погіршить емо-
ційний стан.

Але в нас тут не виховна година у 
восьмому класі, тому обійдемось без мо-
ралізаторства. Чи вважаю я особисто 
війну приводом заборонити продаж ал-
коголю? Ні. Мені здається, що це лише 
призведе до збільшення отруєнь від не-
якісного чарзілля. Чи легалізують во-
єнні дії право пити більше? Теж, думаю, 
що ні. Навпаки, мені здається, що є сенс 
старатися зменшувати споживання, бо:

- алкоголь уповільнює реакції або ро-
бить їх не дуже адекватними;

- збільшує вірогідність нещасних ви-
падків і травм;

- може провокувати агресію;
- веде до замкненого кола, про яке пи-

сала вище.

Зараз навіть в тиловому місті не мож-
на бути впевненим, що тобі в хату не 
прилетить. Тому мені більше імпонує 
тверезість, особливо, якщо є ті, за кого 
ти відповідаєш. І я зараз не про обме-
ження, а про дозу.

Зауважу, що до спиртного я ставлюся 
нормально. Сприймаю його як продукт 
харчування і не погоджуюся з твер-
дженням «Алкоголь вбиває». Коли ми 
так говоримо, то немов перекладаємо 
відповідальність з людини, яка прийня-
ла рішення перебрати, на хімічну речо-
вину. Давайте уявимо пляшку чогось з 
градусом в магазині, наприклад, пива. 
Якщо її купив, припустимо, Петя, ви-
пив і на цьому зупинився, то це одне. А 
якщо Гриша запив нею горілку, то спра-
ва може мати неочікуваний поворот. Так 
що основна відповідальність завжди ле-
жить на людині.

Як не крути, а спиртне досі є части-
ною всесвітньої культури. Пишу «досі», 
бо мені знається, що ситуація буде змі-
нюватися. Я бачу прекрасну тенденцію 
людства до саморозвитку.

Ми вчимося розуміти Всесвіт всере-
дині нас, давати собі раду, вибудовува-
ти власні межі і підбирати оточення, де 
всі свої. І раптом може виявитись, що в 
алкоголі чи інших стимуляторах про-
сто-напросто відпала потреба, бо всі 
його задачі можна вирішити більш без-
печним способом.

А поки — маємо що маємо. І поки ал-
коголь є частиною повсякденного життя 
більшості з нас, головне вживати його 
усвідомлено, з відповідальністю, дба-
ючи про те, щоб не зачіпати при цьому 
межі інших людей. Так теж можна.

І цьому треба вчитися, бо всіх нас очі-
кує як мінімум один грандіозний при-
від підняти чарчину. Хай він настане 
якнайшвидше!

 Інна Радченко

АЛКОГОЛЬ І УКРАЇНЦІ. СТОСУНКИ 
В ЧАСИ МИРНІ ТА ВОЄННІ
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Цей тиждень розташовує до цiкавих знайомств, 
захоплюючих вiдкриттiв i плiдної спiвпрацi. У по-
недiлок вам можуть перешкодити несподiванi 
обставини. З вiвторка по п`ятницю ви будете на 

рiдкiсть небезпечним спiвбесiдником. Якщо у вашi плани не 
входить когось образити, спробуйте пiти вiд розмови з цiєю 
людиною. Старшi родичi можуть виявитися джерелом вельми 
цiнних порад. Проявiть активнiсть в робочих питаннях i лояль-
нiсть стосовно начальства. У вихiднi доведеться вирiшувати 
багато побутових питань.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Реалiзацiя намiчених планiв пройде набагато ефек-
тивнiше, якщо ви використаєте свої дiловi зв`язки 
i заступництво впливових знайомих, проте надмiр-

но зловживати такою прихильнiстю теж не варто. Цього тижня 
варто зайнятися пiдвищенням свого iнтелектуального рiвня. 
Вечiр п`ятницi краще провести в колi сiм`ї або у близьких ро-
дичiв. Та i у вихiднi не варто йти в загул.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
Цього тижня все вам вдаватиметься, бажання лег-
ко збудуться, вiд роботи ви одержите справжнє 
задоволення. Дозвольте собi задовольнити свої 
маленькi слабкостi. Не виключенi змiни в життi i 
оточеннi, якi пiдуть вам на користь i дозволять ре-

алiзувати давно намiченi цiлi. У вихiднi спробуйте знайти час, 
щоб вiдпочити в колi близьких i коханих людей.

РАК	(22.06	-	23.07).
Тиждень обiцяє виявитися надзвичайно актив-
ним. Можна буде багато чого встигнути зробити. 
А, якщо пощастить, є шанс навiть просунутися 
кар`єрними сходами. Будуть успiшнi проекти, по-
в`язанi з мистецтвом i медициною. Середа обiцяє 

бути вiдмiнним днем для усунення всiляких непорозумiнь. 
Отже не вiдкладайте цю справу в довгий ящик, якщо є сiмейнi 
або робочi проблеми - покваптесь їх вирiшити. П`ятниця - вiд-
мiнний день для завершення справ, вiддачi боргiв, виконання 
обiцянок. I краще негайно цим зайнятися, iнакше потiм вони 
нагадають про себе в найбiльш невiдповiдний час.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Цього тижня багато чого доведеться починати спо-
чатку, з чистого аркуша, причому краще розрахо-
вувати тiльки на свої сили i можливостi. Вiвторок 
i середа будуть пов`язанi з важливими професiй-

ними рiшеннями. Робота, побудована за iндивiдуальним 
планом, буде успiшною i принесе вiдчутнi плоди. Проявiть 
посидючiсть i стараннiсть. Дрiбницi можуть надалi зiграти 
значну роль. Якщо вашi дiї поєднуватимуть одночасно натиск i 
делiкатнiсть, тодi i в бiзнесi, i в особистому життi можна досяг-
ти гарних результатiв. У четвер чекайте цiкавих пропозицiй в 
дiловiй сферi. А в недiлю влаштуйте розвантажувальний день, 
зовсiм необов`язковий активний вiдпочинок.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Цього тижня поспiшайте пiзнавати щось нове, 
бiльше читайте i знайомтеся з людьми. Важлива 
iнформацiя або новина здалеку, одержана у по-
недiлок, зробить сильний вплив на ваше життя. У 
вiвторок у вас не вийде нiчого зберегти в таємницi, 

отже навiть i не намагайтеся щось приховати вiд близьких або 
вiд начальства. У четвер скористайтеся своєю чарiвнiстю, 
частiше усмiхайтеся. У суботу важливi спокiй i упевненiсть в 
собi, це кращий вихiд в ситуацiї, що склалась.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Зiрки радять використовувати свою чарiвнiсть i ди-
пломатичнi здiбностi. Помилки на роботi залишать-
ся без наслiдкiв, слiд тiльки зберiгати спокiй i не 

втомлюватися повторювати собi, що всi змiни - винятково на 
краще. В середу вiд вас буде потрiбне умiння концентрувати-
ся на поставлених завданнях. У суботу порадуйте себе нови-

ми враженнями, проте захистiть себе вiд пустих 
розмов i непотрiбних контактiв.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Цього тижня варто дiяти рiшуче, утiлюючи в жит-
тя свої плани i задуми. Ви зрозумiєте, що можете 

багато чого змiнити i не потрiбно пливти за течiєю. Прислу-
хайтеся до думки коханої людини. У п`ятницю вам зроблять 
вiдмiнну дiлову пропозицiю, що обiцяє прибуток. Ви успiшно 
впораєтеся з багатьма складними завданнями.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Цей тиждень обiцяє багато роботи. Вам знадобить-
ся терпiння i об`єктивнiсть стосовно себе самого 
для виправлення дрiбних неточностей, без цього 
буде неможливо йти вперед. У деяких ситуацiях 

успiху сприяє наступальна тактика, тiльки не перестарайтеся. 
Найсприятливiшим днем для вас буде четвер.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
Будьте мудрiшими i розсудливими, якщо ви посту-
питеся лiдируючою роллю колезi по роботi, ви вiд 
цього тiльки виграєте. Не тягнiть ковдру на себе. 
Перевiряйте на надiйнiсть нових партнерiв у роботi 

i в любовi, але робiть це непомiтно i делiкатно. Порадує i ви-
явиться вельми корисною з фiнансової точки зору зустрiч зi 
старими друзями. У суботу бiльше часу присвятiть спiлкуван-
ню з дiтьми.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Сприятливий час для змiн в особистому життi, та-
кож ви можете знайти нову роботу. Вам знадобить-
ся вся ваша iнiцiативнiсть i рiшучiсть для утiлення 
в життя нових передових технологiй. Справи вiднi-
муть багато часу, розслабитися i вiдпочити, схоже, 

не вдасться навiть у вихiднi. Придiлiть достатньо уваги близь-
ким людям, i не звертайте увагу на настирливiсть далеких.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Цього тижня ви можете щось знайти, а щось втра-
тити. У будь-якому випадку ваше життя круто змi-
ниться. Складнощi залишаться у минулому, справ 
стане менше, але сил, швидше за все, все одно 

не вистачатиме. Якщо ви схильнi до ризикованих дiй, можете 
наперед приготуватися до поразки. В середу вас може пiдба-
дьорити нова i дуже цiкава iнформацiя, цього дня все заду-
мане здiйсниться завдяки допомозi друзiв i близьких. Вихiднi 
обiцяють виявитися цiкавими, але досить утомливими днями.
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