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ДОРОГІ ДРУЗІ! 
Розіграш призів 

серед передплатників 
«Вістей Красноградщини» 

на 2022 рік 
відбудеться онлайн

10 січня о 13:00 
у прямому ефірі 

на офіційній сторінці 
часопису в мережі 

«Фейсбук». 
Онлайн-трансляцію 
можна дивитися
за посиланням 

@VistiKrasnograd. 
Список переможців надрукуємо 
у газеті № 3 від 20 січня.

«×åêàºìî íà òåáå, ìàëèé», — 
íàïèñàâ âîðîòàð ìàäðèäñüêîãî 
«Ðåàëà» òà íàö³î íàëüíî¿ çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè 22-ð³÷íèé Àíäð³é Ëóí³í 
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ â Instagram.

Â³äîìèé ôóòáîë³ñò ïðèâ³òàâ óñ³õ ç 
Íîâèì ðîêîì, ïîò³øèâøè ñâ³òëèíîþ ³ç 
âàã³òíîþ äðóæèíîþ Àíàñòàñ³ºþ. Öå áóäå 
ïåðøà äèòèíà äëÿ ìîëîäîãî ïîäðóææÿ.

«Ç Íîâèì Ðîêîì 2022. Áàæàºìî 
óñüîãî íàéêðàùîãî ó íîâîìó ðîö³! Áóäü-
òå ïîðó÷ ç êîõàíèìè, áóäüòå ùàñëèâ³ 
òà çäîðîâ³! Ìè ðóøàºìî ó íîâèé ð³ê 
âæå óòðüîõ. Öå íàéêðàùèé ïîäàðóíîê. 
×åêàºìî íà òåáå, ìàëèé. Êîõàþ òåáå, 
Àíàñòàñ³ÿ. Òè â ìåíå ñèëüíà òà íàéêðà-
ùà», — çàóâàæèâ ãîëê³ïåð.

Îòîæ íîâèé ð³ê íàøîìó çåìëÿêîâ³ 

Àíäð³ºâ³ Ëóí³íó ïðèíåñå íîâèé äîñâ³ä íå 
ëèøå íà ôóòáîëüíîìó ïîë³. Âæå ñêîðî 
â³í îòðèìàº íîâó ðîëü — òàòà.

Ó êîìåíòàðÿõ äî öüîãî ïîñòó øà-
íóâàëüíèêè ïîðàä³ëè äîáð³é íîâèí³. 
Ïðèºäíóºìîñÿ äî ùèðèõ ïîáàæàíü 
³ ìè.

ÇÀÐÏËÀÒÈ ² ÏÎÄÀÒÊÈ
²ç 1 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó ì³í³ìàëüíà çàð-

ïëàòà â Óêðà¿í³, ÿê ³ ðàí³øå, ñêëàäàòè-
ìå 6 500 ãðèâåíü. Îñê³ëüêè ¿¿ îñòàííº 
çðîñòàííÿ áóëî ëèøå ó ãðóäí³ ìèíóëîãî 
ðîêó, ÷åðãîâå ï³äâèùåííÿ íà 200 ãðè-
âåíü çàïëàíîâàíå àæ ³ç ïåðøîãî æîâòíÿ. 
Òàêà æ ñèòóàö³ÿ ³ ç ïðîæèòêîâèì ì³í³ìó-
ìîì. Îñê³ëüêè â³í çð³ñ ïåðøîãî ãðóäíÿ, 
òî íà ïî÷àòêó ðîêó çàëèøèòüñÿ íà ð³âí³ 
2 393 ãðèâåíü íà îäíó îñîáó. Íàñòóïíèé 
åòàï ï³äâèùåííÿ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó 
çàïëàíîâàíèé íà ëèïåíü. Â³í çðîñòå 
íà 115 ãðèâåíü òà ñêëàäå 2 508 ãðí, à 
ï³ä ê³íåöü ðîêó äîñÿãíå â³äì³òêè 2 589 
ãðèâåíü.

Íà ì³í³ìàëüíèõ ïîêàçíèêàõ çàðïëàòè 
òà ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó áàçóºòüñÿ ñóìà 
ºäèíîãî ïîäàòêó äëÿ ÔÎÏ³â I òà II ãðóï. 
Íà ïåðøå ñ³÷íÿ ô³çè÷í³ îñîáè — ï³äïðè-
ºìö³ I ãðóïè ïëàòèòèìóòü 248 ãðí, à ñàìå: 
10% â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, ÔÎÏè II 
ãðóïè — 1 300 ãðí, ùî ñêëàäàº 20% â³ä 
ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. ªäèíèé 
ñîö³àëüíèé âíåñîê (22% â³ä ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðïëàòè) íà 01 ñ³÷íÿ ñêëàäàòèìå 1 430 
ãðèâåíü. ²ç ïåðøîãî æîâòíÿ öüîãî ðîêó, 

êîëè ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà çðîñòå äî 6 700 
ãðí, òî ªÑÂ äëÿ óñ³õ ÔÎÏ³â ó 2022-ìó 
ñòàíîâèòèìå 1 474 ãðèâí³.

ÏÅÍÑ²¯ ÒÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍ² 
ÏÐÎÃÐÀÌÈ

²ç ïåðøîãî ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó çðîñëè 
ì³í³ìàëüí³ ïåíñ³¿ ë³êâ³äàòîðàì àâàð³¿ íà 
×ÀÅÑ, ùî ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü. Çàëåæíî 
â³ä ãðóïè ³íâàë³äíîñò³ âèïëàòè ñòàíî-
âèòèìóòü â³ä 7 000 äî 14 600 ãðèâåíü. 
Â óðÿä³ êàæóòü, ùî ï³äâèùåííÿ îõîïèòü 
60 òèñÿ÷ óêðà¿íö³â.

Çà ñëîâàìè ì³í³ñòåðêè ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè Ìàðèíè Ëàçåáíî¿, ó 2022 ðîö³ 
òàêîæ ïëàíóþòü ïåðåãëÿíóòè ³íø³ ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äàòîð³â.

«Ùîð³÷íó äîïîìîãó íà îçäîðîâëåííÿ 
íå ïåðåãëÿäàëè ç 2005 ðîêó. Ó 2022-ìó 
Ì³í³ñòåðñòâî çàïëàíóâàëî ¿¿ ï³äâèùåí-
íÿ á³ëüøå, í³æ óòðè÷³. Êîìïåíñàö³ÿ íà 
õàð÷óâàííÿ íå ïåðåãëÿäàëàñü ç 2015 
ðîêó. Ó 2022-ìó ìè âïåðøå ç öüîãî ÷àñó 
çá³ëüøèìî ¿¿ íà 20 â³äñîòê³â», — ïîÿñíþº 
÷èíîâíèöÿ.

Ó áåðåçí³ 2022 ðîêó ìàº â³äáóòèñÿ 
ùîð³÷íà ³íäåêñàö³ÿ âèïëàò äëÿ ðåøòè ïåí-

ñ³îíåð³â. Âèïëàòè ïåðåðàõóþòü ìàéæå 10 
ì³ëüéîíàì óêðà¿íö³â. Íàäáàâêó â ðîçì³ð³ 
400 ãðèâåíü îòðèìàþòü ñï³ââ³ò÷èçíèêè 
â³êîì 75-80 ðîê³â, 500 ãðèâåíü — îñîáè, 
ñòàðø³ çà 80 ðîê³â. Íà öå â äåðæàâíîìó 
áþäæåò³ ïåðåäáà÷åíî ïîíàä 200 ìëðä 
ãðèâåíü. Ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³¿ 2022 
ðîêó ñòàíîâèòèìå 2 093 ãðèâí³.

ÊÎÌÓÍÀËÜÍ² ÒÀÐÈÔÈ
Öüîãîð³÷ ³ç 01 ñ³÷íÿ â Óêðà¿í³ ïî-

äîðîæ÷àþòü òàðèôè çà ðîçïîä³ë ãàçó. 
Òàêå ð³øåííÿ óõâàëèëà Íàö³îíàëüíà 
êîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº ðåãóëþâàííÿ ó 
ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã (ÍÊÐÅÊÏ). Ðîçì³ð îïëàòè çì³-
íèòüñÿ äëÿ ñïîæèâà÷³â äâàäöÿòè âîñü-
ìè ãàçîðîçïîä³ëüíèõ êîìïàí³é ³ çðîñòå 
íåð³âíîì³ðíî. Íàïðèêëàä, «Ëüâ³âãàç» 
çá³ëüøèòü ö³íè ëèøå íà 0,5% ç 1,68 
äî 1,69 ãðí çà êóá. ì, à «×åðí³âö³ãàç» 
íà ö³ëèõ 17% — ç 1,78 äî 2,14 ãðí çà 
êóá³÷íèé ìåòð. ²ç ïîâíèì ïåðåë³êîì 
òàðèô³â ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ñàéò³ 
ðåãóëÿòîðà (nerc.gov.ua).

Ùîäî ³íøèõ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, òî 
âëàäà îá³öÿëà íå ï³äâèùóâàòè ðîçì³ð 
îïëàòè ïðîòÿãîì îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. 
Âîäíî÷àñ Ì³í³ñòåðñòâî åêîíîì³êè ñêëà-
ëî ïðîãíîç çðîñòàííÿ ö³í íà åíåðãîíîñ³¿ 
ó 2022 ðîö³. Çã³äíî ç ðîçðàõóíêàìè óðÿ-
äó, ö³íè íà îïàëåííÿ ìîæóòü çá³ëüøèòè-
ñÿ íà 6%, íà âîäó — íà 11%, íà ãàç — íà 
13 â³äñîòê³â. Òàðèô íà åëåêòðîåíåðã³þ 
ìàº çàëèøèòèñÿ íà òîìó æ ð³âí³.
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Новий рік завжди несе із собою зміни, які стосуються 
кожного з нас. Першого числа в Україні набув чинності 
державний бюджет-2022, а значить, співвітчизників 
чекають нові доходи та витрати. Яким буде цей рік, 
аналізували експерти Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Чого чекати 
українцям 
від 2022 року

Своє житло 
до Нового року
Святковий 
подарунок 
від Наталинської 
сільради отримали 
дві родини 
переселенців

222 ccccc..22 ccc..

Наш земляк Андрій Лунін уперше стане батьком

Прем’єра 
фольклорної
вистави 
«Коло Свароже»

555 ccccc..55 ccc..

Одне 
захоплення
на двох
Про творчі здобутки 
братів Зінченків

666 ccccc..66 ccc..

«Цифрова 

трансформація 

регіону»
Ï³ä òàêîþ íàçâîþ ä³ÿòèìå 
ïðîãðàìà íà Õàðê³âùèí³. 
Âîíà ìàº ñòâîðèòè äîäàòêîâ³ 
ìîæëèâîñò³ äëÿ ïîòóæíîãî 
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ íàäàííÿ 
ïóáë³÷íèõ ïîñëóã.

Ãîëîâí³ àêöåíòè çðîáëåí³ íà öèôðî-
â³çàö³¿ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè, ñôåðè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îñâ³òè, ðîçáóäîâ³ 
òà ï³äòðèìö³ ºäèíî¿ ìåðåæ³ ÖÍÀÏ³â 
Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, ñòâîðåíí³ ñó÷àñíèõ 
Ä³ÿ.Öåíòð³â, ðîçâèòêó åëåêòðîííèõ ñåð-
â³ñ³â ó ñôåð³ íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
òà ³íøèõ ïóáë³÷íèõ ïîñëóã. Çàãàëîì 
íàäàâàòèìóòüñÿ ïîíàä 500 ïîñëóã, ùî 
º íàéá³ëüøèì ïîêàçíèêîì â Óêðà¿í³, 
çàçíà÷àþòü ðîçðîáíèêè.

Öÿ ïðîãðàìà ñïðèÿòèìå ôîðìóâàí-
íþ ïîçèòèâíîãî ì³æíàðîäíîãî ³ì³äæó 
Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, ÿê ïîòóæíîãî 
IT-ðåã³îíó, ðîçâèòêó ñôåðè ³íôîðìà-
ö³éíèõ òåõíîëîã³é.

oblrada.kharkov.ua

«Реал» уже визначився з майбутнім Луні-
на — воно не залежить від результатів 
чергових матчів.  Клуб не готовий відпус-
кати Андрія до літа 2023 року. Тож Лунін 
може піти з Мад рида лише в оренду, на-
віть якщо запросять повноцінний транс-
фер. Сезон 2022/23 стане ключовим для 
українця щодо його виступів за «Реал»,  
пише видання «Голос України». 

ДО ТЕМИДО ТЕМИ


