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Äÿêóºìî âñ³ì, õòî çàëèøèâñÿ ç íàìè ó 2017 ðîö³. Òà ÿêùî õòîñü ç ïåâíèõ

ïðè÷èí íå âñòèã ïåðåäïëàòèòè «Æèòòÿ Òåîô³ïîëüùèíè» íà ö³ëèé ð³ê,
íå çàñìó÷óéòåñÿ. Çðîá³òü öå ó ëþòîìó: ïðèéä³òü ó ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ
äî 27 ëþòîãî,  çàïëàò³òü âñüîãî 94 ãðí. (90 ãðí ïåðåäïëàòà çà 10 ì³ñÿö³â
+ 4 ãðí. ïîñëóãè Óêðïîøòè.) ² âè áóäåòå îòðèìóâàòè ñâîþ óëþáëåíó
ãàçåòó äî ê³íöÿ ðîêó. � Наш� інде
с:� 95456

Щодня� Аня� че�ає� на

дзвін�и� сво�о� �охано�о

Саші,� або�ш��ає�йо�о�по-

відомлення���Вайбері.�Аби

лиш� поч�ти� йо�о� � �олос,

дізнатись,�що� він� живий-

здоровий,� що� з� ним� все

добре.�Але�ж�там,�під�Ши-

ро�іним,� немає� мережі,� і

зателефон�вати� він� лише

може,��оли�їде���Марі�поль

��штаб,�по�дорозі.

-�Я�перепит�ю�йо�о�мам�

Нін��Іванівн�,�мою�све�р�-

х�,�-�зрадливо�блищать���її

сірих�очах�сльози,�-�а�вона

мене,�весь�час�ми��� та�ій

тривозі.�Поплачемо�обоє,�а

тоді� знов�� набираємося

терпіння� та� віри,� що� на-

решті�ця�страшна�війна�за-

�інчиться,�що�настане�мир,

що� більше� ніхто� не� за�и-

не,�ні�о�о�не�поранять.�Во-

станнє� бачились� з� ним

після� нашо�о� весілля,�ще

25� серпня�мин�ло�о� ро��

��Ми�олаєві,�де�баз�ється

йо�о�частина.�Щодня�диви-

мося�новини,�бо�ж�там,�під

Марі�полем�бойови�и�по-

стійно�стріляють,�адже�Ши-

ро�іне�та�Авдіїв�а�–�зараз

найбільш��арячі�точ�и.

Про�Оле�сандра�Яцю�а�зі

Стро�ів� ми� вже� писали� �

�вітні�2015�ро��.�Про�те,�я�

йо�о,�21-однорічно�о�лей-

тенанта,� вип�с�ни�а

Львівсь�ої� Національної

А�адемії�С�хоп�тних�війсь�

імені�Са�айдачно�о��одра-

з�� після� вип�с��� �� червні

2014�ро���направили���Ми-

�олаїв,���36�о�рем��бри�а-

д��бере�ової�охорони,�я�а

вийшла�з�Крим��та�потре-

б�вала� поповнення.� Хоч

зовсім� молодий,� а� б�в

призначений� �омандиром

�ірсь�о-піхотно�о� взвод�,

бо� ж� не� вистачало� офі-

церів.�А�вже�����р�дні��пе-

ре�ин�ли�йо�о� в� Гранітне

Волновась�о�о�район��До-

нець�ої�області,�там�прий-

няв�бойове�хрещення,�по-

ливали� їх� бойови�и� во�-

нем,� стріляли� з� Градів� та

мінометів.�Далі�б�в�Ман��ш

під�Марі�полем.

Достро�ово�Оле�сандр�

б�ло� присвоєно� звання

старшо�о�лейтенанта,�з�о-

дом�–��апітана,�тепер�він�–

�омандир�1-ої�роти�морсь-

�ої�піхоти�2-о�о�батальйо-

н�� морсь�ої� піхоти� 36-ої

о�ремої�бри�ади�морсь�ої

піхоти,��трим�є�йо�о�рота

позиції�в�районі�Широ�іно.

Має� на�ороди� –� на�р�дні

зна�и�«За�оборон��Марі�-

поля»,� «� За� дося�нення

�спіхів���війсь�овій�сл�жбі

ІІ� ст�пеня»,� «Зна�� Поша-

ни»,� Почесн�� відзна��

Міністра�оборони�У�раїни,

а�орден�«За�м�жність�ІІІ�ст�-

пеня»� йом�� перед�Новим

2017� ро�ом� �� Марі�полі

вр�чив�сам�Президент�У�-

раїни�Петро�Порошен�о.

А� розцвіло� їх� �охання

п’ять�ро�ів�том�,��оли�Саші

б�ло� 18,� і� навчався� він� �

Львові� в� А�адемії,� а� Ані

Мовчан� � -� 17,� і� б�ла�вона

ст�дент�ою� Хмельниць�ої

��манітарно-педа�о�ічної

а�адемії.�Бачились�двічі�на

рі�,� зимою� та� літом,� �оли

приїздив�юна��на��ані��ли,

та�щодня� розмовляли� по

телефон�.

-�З�само�о�почат��,�-��аже

Аня,�-�я�зроз�міла,�що�Саша

д�же� надійний,� що� він� –

єдиний�та�най�ращий,�що

йом��можна�довіряти.�Він

та���арно�висловлював�свої

поч�ття,� я� відч�вала� себе

�оханою.�Я�ось�написав�на

ві�ні� помадою� «Анюта,� я

тебе��охаю!»�і�серце�нама-

лював.� Ми� вже� ві�на� на

пласти�ові��поміняли,�а�я�це

збері�аю.� Обов’яз�ово

вітав�мене�з�днем��Свято-

�о�Валентина,�я�ось�дор�-

чив� своєм�� др��ові,� �щоб

той�приніс���цей�день�мені

в� ��ртожито�� б��ет� роз�і-

шних�троянд�та�вели���ва-

лентин��.� Він� �� мене

справжній� лицар.� Коли� я

приїздила�до�ньо�о� ��Ми-

�олаїв� �� листопаді� 2015

ро��,�освідчився�мені,�зап-

ропон�вав�р����і�серце�(на

фото).�Це�б�ло�та��роман-

тично.�Рі��том�,�на�Різдво,

�оли�б�в���відп�стці,���нас

б�ли�зар�чини,�а�24�липня

–� весілля.� Саша� зробив

все,�щоб�ми�назавжди�за-

пам’ятали�цю�подію,�ще�й

зробив� мені� � сюрприз� -

весільн��подорож.

Ніна�Іванівна,�мама�Саші,

вчитель�а� математи�и

Стро�овець�ої��ЗОШ�І-ІІ�ст�-

пенів,� підтрим�вала� вибір

сина,� материнсь�им� сер-

цем� відч�вала,� що� знай-

шов� свою� долю,� с�п�тни-

цю�життя.

-�Переживала,�-�з�ад�є,�-

приїхав� на� �ані��ли,� � все

вдома� переробить,� та� й

пішов��вечері,�д�маю,�я��то

хлопці,�щоб�ні��ди�не�вліз.

Телефон�ю,�де�ти,�питаю.

«На�Га�аріна»�-�відповідає.

А� на� в�лиці� Га�аріна� Аня

живе,�та�й�я�вже�спо�ійна.

Хороша�вона�дитина,�і�ш�о-

л��наш��на� «відмінно»� за-

�інчила,� і�а�адемію,�тепер

в�ма�істрат�рі�вчиться.�Та�а

стала�смілива,�сама�їздила

��Львів,���Ми�олаїв,�вона�ж

-�др�жина�бойово�о�офіце-

ра.

У��вітні�б�де�Саші�лише

24� ро�и,� а� с�іль�и� на� цій

війні� він� вже� побачив,

с�іль�и� випроб�вань� � пе-

режив.� Б�ли� �� йо�о

підрозділі�і�200,��і�300.�За-

�ин�ло�вже��іль�а�йо�о�од-

но��рсни�ів.��Я��з�цим�зми-

ритися?�Я��жити�з�цим�бо-

лем?� Та� розслаблятися

немає�права,�адже�відпов-

ідає� за�життя� бійців� своєї

роти,�за�справність�за�ріп-

леної�техні�и.�Треба� її�ре-

монт�вати,�а��рошей�на�це

немає.�Та��зрадів,��оли�во-

лонтери�привезли�9�тисяч

�ривень,�розмістив�ці�фо-

то�рафії���Вайбері.�Питаєть-

ся�в�бать�а,�Ми�оли�Івано-

вича,��досвідчено�о�водія:

«Тат�,�а�я��те��раще�поре-

монт�вати,�я���те?»�От�я�би

місцеві�волонтери�ще�до-

помо�ли�з��оштами�на�ре-

монт�хаммерів,�бетеерів�та

іншої�техні�и.

Та�попри�всі�триво�и,�по-

при�с�м�розл��и��всі�рідні

Саші�щиро�вірять,�що�на-

решті�війна�за�інчиться,�що

станеться�це�вже���цьом�

році,� передбачають� це� і

провидці,� і� астроло�и.

Вірить���це�і�Аня.�Вірить,�що

їхня��вели�а�любов��се�пе-

реможе,� що� настане� �

нашій��раїні�мир�та�спо�ій,

і�вони�б�д�ть�разом,�б�д�ть

щасливими.� Іна�ше� нія�

б�ти�не�може.

Галина�ТЕБЕНЬКО

Ëþáîâ âñå ïåðåìîæå

Теофіпольсь�е�відділення�Красилівсь�ої�ОДПІ�повідомляє,�що

з�1�січня�2017�ро���значно�розширено��оло�с�б’є�тів�#осподарю-

вання,�я�і�зобов’язані�застосов�вати��асові�апарати.�До�їх�числа

віднесено�і�тих,�хто�здійснює�реалізацію�технічно�с�ладних�поб�-

тових�товарів,�що�підля#ають�#арантійном��ремонт�.

Саме�ця��ате�орія�платни�ів�повинна�застосов�вати�РРО

в�обов’яз�овом��поряд��,�незалежно�від�обся���отримано-

�о�доход��від�та�о�о�продаж�.

А�це�означає,�що�фізичні�особи�підприємці,�що�переб�-

вають�на�спрощеній�системі�опоадт��вання,�я�і�тор��ють�«тех-

нічно�с�ладними�поб�товими�товарами»�за��отів���мають

проводити�розрах�н�и�із�по��пцями�ви�лючно�через�РРО!

�При�розрах�н�ах�із�по��пцями�та�ої�техні�и�тепер�РРО

повинні� б�д�ть� застосов�вати� та�ож:� � її� виробни�и;

підприємці�–�платни�и�єдино�о�подат���незалежно�від�об-

ся���доход��(навіть�я�що�він�менше�1�мільйона��ривень);

фіз.особи,�я�і�тор��ють�на�рин�ах�за��отів��;��тор�овці�при

продаж��техні�и�в��іос�ах,�із�лот�ів�і�розносо�.

�Види�технічно�с�ладних�поб�тових�товарів�визначають

не�продавці�і�навіть�не�товаровиробни�и.�Перелі��зазначе-

ної��р�пи�товарів,�я�і�підля�ають��арантійном��ремонт��або

�арантійній�заміні,�встановлює��ви�лючно�КМУ.

Отож,�СПД,�я�і�план�ють�продовж�вати�реалізацію�техніч-

но�с�ладної�поб�тової�техні�и,��варто�заздале�ідь��пот�рб�-

ватися�про�приведення�своєї�діяльності���відповідність�до

вимо��чинно�о�за�онодавства,�тобто�придбати�і�встановити

реєстратор�розрах�н�ових�операцій.

Довід�ова�інформація:�Технічно�с�ладні�поб�тові�товари

–�це�непродовольчі�товари�широ�о�о�вжит���(прилади,�ма-

шини,�обладнання�та�інші),�я�і�с�ладаються�з�в�злів,�бло�ів,

�омпле�т�ючих�виробів,�відповідають�вимо�ам�норматив-

них�до��ментів,�мають�технічні�хара�теристи�и,�с�провод-

ж�ються�е�спл�атаційними�до��ментами�та�на�я�і�встанов-

лено��арантійний�стро�.

Валентина�ГРИЦАЮК,��начальни��Теофіпольсь�о�о

відділення��Красилівсь�ої�ОДПІ

Тепер�розрахов�ємося

тіль�и�через��асовий�апарат

��«Кон�ретні�справи»

для�Базалії
Щоб�під�от�вати�людин��д�ховно�до�самостійно�о�жит-

тя,�треба�ввести�її���світ��ни�.��Найбільший�с�арб�-�хоро-

ша�бібліоте�а.�Розвивати,�підтрим�вати�її�-�святий�обо-

в’язо��влади�і��ромадсь�ості.�Тіль�и�тоді���нас�б�де���арна

зміна�-�сильна�д�хом�і��расива�серцем!��Тіль�и�тоді�наші

донь�и�і�сини�б�д�ть�рости�впевненими���прийдешньом�

дні,��ідними��ромадянами��У�раїни.��Це�добре�роз�міють

наші�деп�тати:�народний�деп�тат��У�раїни���Андрій�Шинь-

�ович,�деп�тат�районної�ради�Таріел��М�радов,��оманда

партії�«За��он�ретні�справи».��Ще�одним��свідченням�цьо�о

стала�реальна�матеріальна�допомо�а�селищ��Базалія.�За

сприяння�Андрія� �Шинь�овича� � з� державно�о� бюджет�

для� нашо�о� селища� б�ла� виділена� с�бвенція� ��розмірі

100�тис.�ривень.

� Працівни�и� � місь�ої� бібліоте�и� висловлюють� най-

тепліші�слова�подя�и�Андрію��Шинь�ович�,��Таріел��М�-

радов�,�Володимир��Довж����за�придбання�м�льтиме-

дійно�о��омпле�с��для�бібліоте�и�вартістю��37�тисяч��ри-

вень.�Завдя�и��цьом��ми�створюємо�с�часн��інноваційн�

бібліоте��.� Ця� підтрим�а� -� свідчення� їх� � небайд�жо�о

ставлення�до�проблем���льт�ри�в�селищі�та�за�алом�в

У�раїні�і�роз�міння�непересічної�важливості���льт�рно�о

виховання��ромадян.

�Низь�ий���лін��цим�людям�за�їх�самовіддан��працю,�за

їх�непохитн��вір����майб�тнє�нашо�о�селища.�Хай�Гос-

подь�Бо��сторицею�віддячить��їм�за��роз�міння,�підтрим-

���і�за�част���д�ші,�подарован��нам!

Наталія�ХАЛЮТА,�бібліоте�ар

Çà ïðîãíîçàìè Óêðã³äðîìåòöåíòðó, 9-12  ëþòîãî â

Óêðà¿í³ î÷³êóºòüñÿ çíà÷íå ïîõîëîäàííÿ. Íà Õìåëüíè÷-

÷èí³ òåìïåðàòóðà çíèçèòüñÿ âíî÷³ äî 12 - 18°,  âäåíü

äî  9 - 11° ìîðîçó. Îïàäè ïîñòóïîâî ïðèïèíÿòüñÿ.

Ó çâ’ÿçêó ³ç ð³çêèì ïîõîëîäàííÿì íà òåðèòîð³¿

Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ðîçãîðíóëè ñòàö³îíàðí³ ïóí-

êòè îá³ãð³âó. Â Òåîô³ïîë³  âîíè ôóíêö³îíóþòü ó ïðèé-

ìàëüíîìó â³ää³ëåíí³ ÖÐË, àâòîñòàíö³¿, ó Áàçàë³¿ – ó

ìàãàçèí³ «Îëåêñàíäð», ó Ñâÿòö³ – â àìáóëàòîð³¿ çà-

ãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè.

З А С Т Е Р І Г А Є М О !


