²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ ÒÈÆÍÅÂÈÊ

Âèäàºòüñÿ ç 14 ÷åðâíÿ 1931 ðîêó
ЗАСТЕРІГАЄМО!
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 ïóíêòè îá³ãð³âó. Â Òåîô³ïîë³ âîíè ôóíêö³îíóþòü ó ïðèéìàëüíîìó â³ää³ëåíí³ ÖÐË, àâòîñòàíö³¿, ó Áàçàë³¿ – ó
ìàãàçèí³ «Îëåêñàíäð», ó Ñâÿòö³ – â àìáóëàòîð³¿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè.

«Конретнісправи»
дляБазалії



Щобпідотватилюдиндховнодосамостійноожиття,требаввестиїїсвіт ни.Найбільшийс арб-хорошабібліоте а.Розвивати,підтримватиїї- святий обов’язо владиіромадсь ості.Тіль итодінасбдеарна
зміна-сильнадхомі расивасерцем!Тіль итодінаші
донь иісинибдтьростивпевненимиприйдешньом
дні,іднимиромадянамиУ раїни.Цедобрерозміють
нашідептати:народнийдептатУ раїниАндрійШиньович,дептатрайонноїрадиТаріелМрадов, оманда
партії«За он ретнісправи».Щеоднимсвідченнямцьоо
сталареальнаматеріальнадопомоаселищБазалія.За
сприяння Андрія  Шинь овича  з державноо бюджет
для нашоо селища бла виділена сбвенція  розмірі
100тис.ривень.
 Працівни и  місь ої бібліоте и висловлюють найтеплішісловаподя иАндріюШинь ович,ТаріелМрадов,ВолодимирДовж запридбаннямльтимедійноо омпле сдлябібліоте ивартістю37тисячривень.Завдя ицьоммистворюємосчаснінноваційн
бібліоте . Ця підтрим а - свідчення їх  небайджоо
ставленнядопроблем льтривселищітазааломв
У раїніірозміннянепересічноїважливості льтрноо
вихованняромадян.
Низь ий лінцимлюдямзаїхсамовідданпрацю,за
їхнепохитнвірмайбтнєнашооселища.ХайГосподьБосторицеювіддячитьїмзарозміння,підтримізачаст дші,подарованнам!
НаталіяХАЛЮТА,бібліотеар

Теперрозрахов ємося
тільичерезасовийапарат
Теофіпольсь е відділення Красилівсь ої ОДПІ повідомляє, що
з 1 січня 2017 ро  значно розширено оло сб’є тів #осподарювання, я і зобов’язані застосоввати асові апарати. До їх числа
віднесено і тих, хто здійснює реалізацію технічно с ладних побтових товарів, що підля#ають #арантійном ремонт.
Самеця атеоріяплатни івповинназастосовватиРРО
вобов’яз овомпоряд ,незалежновідобсяотриманоодоходвідта оопродаж.
Ацеозначає,щофізичніособипідприємці,щоперебваютьнаспрощенійсистеміопоадт вання,я іторють«технічно с ладними побтовими товарами» за отів  мають
проводитирозрахн иізпо пцямиви лючночерезРРО!
Прирозрахн ахізпо пцямита оїтехні итеперРРО
повинні бдть застосоввати та ож:  її виробни и;
підприємці–платни иєдинооподат незалежновідобся доход (навіть я що він менше 1 мільйона ривень);
фіз.особи,я іторютьнарин ахзаотів ;торовціпри
продажтехні ив іос ах,ізлот івірозносо .
 Види технічно с ладних побтових товарів визначають
непродавціінавітьнетоваровиробни и.Перелі зазначеноїрпитоварів,я іпідляаютьарантійномремонтабо
арантійнійзаміні,встановлюєви лючноКМУ.
Отож,СПД,я іпланютьпродовжватиреалізаціютехнічнос ладноїпобтовоїтехні и,вартозаздалеідьпотрбватисяпроприведеннясвоєїдіяльностівідповідністьдо
вимочиннооза онодавства,тобтопридбатиівстановити
реєстраторрозрахн овихоперацій.
Довід оваінформація:Технічнос ладніпобтовітовари
–ценепродовольчітовариширо оовжит (прилади,машини,обладнаннятаінші),я іс ладаютьсязвзлів,бло ів,
омпле тючих виробів, відповідають вимоам нормативнихдо ментів,маютьтехнічніхара теристи и,спроводжютьсяе сплатаційнимидо ментамитаная івстановленоарантійнийстро .
ВалентинаГРИЦАЮК,начальниТеофіпольсьоо
відділенняКрасилівсьоїОДПІ
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Ëþáîâ âñå ïåðåìîæå
Щодня Аня че ає на
дзвін и своо оханоо
Саші, або ш ає йоо повідомленняВайбері.Аби
лиш почти йоо  олос,
дізнатись, що він живийздоровий, що з ним все
добре.Алежтам,підШиро іним, немає мережі, і
зателефонвати він лише
може, олиїдеМаріполь
штаб,подорозі.
-Яперепитюйоомам
НінІванівн,моюсве рх,-зрадливоблищатьїї
сірихочахсльози,-авона
мене, весь час ми  та ій
тривозі.Поплачемообоє,а
тоді знов набираємося
терпіння та віри, що нарештіцястрашнавійназаінчиться,щонастанемир,
що більше ніхто не заине,ні оонепоранять.Востаннє бачились з ним
після нашоо весілля, ще
25 серпня минлоо ро 
Ми олаєві,дебазється
йоочастина.Щоднядивимосяновини,божтам,під
Маріполем бойови и постійностріляють,аджеШиро іне та Авдіїв а – зараз
найбільшарячіточ и.
ПроОле сандраЯцю азі
Стро ів ми вже писали 
вітні2015ро .Проте,я
йоо,21-однорічноолейтенанта,
випс ни а
Львівсь ої Національної
А адеміїСхоптнихвійсь
іменіСаайдачнооодраз після випс   червні
2014ро направилиМиолаїв,36о рембриадбереовоїохорони,я а
вийшлазКримтапотребвала поповнення. Хоч
зовсім молодий, а бв
призначений омандиром
ірсь о-піхотноо взвод,
бо ж не вистачало офіцерів.Авжердніпере инли йоо в Гранітне
Волновась оорайонДонець оїобласті,тамприйнявбойовехрещення,поливали їх бойови и вонем, стріляли з Градів та
мінометів.ДалібвМанш
підМаріполем.
Достро ово Оле сандр
бло присвоєно звання
старшоолейтенанта,зодом– апітана,тепервін–
омандир1-оїротиморсьоїпіхоти2-ообатальйон морсь ої піхоти 36-ої
о ремої бриади морсь ої

піхоти, тримє йоо рота
позиціїврайоніШиро іно.
Має наороди – нардні
зна и «За оборон Маріполя», « За досянення
спіхів  війсь овій слжбі
ІІ стпеня», «Зна  Пошани», Почесн відзна 
МіністраоборониУ раїни,
аорден«ЗамжністьІІІстпеня» йом перед Новим
2017 ро ом  Маріполі
врчивсамПрезидентУ раїниПетроПорошен о.
А розцвіло їх охання
п’ятьро івтом, олиСаші
бло 18, і навчався він 
Львові в А адемії, а Ані
Мовчан  - 17, і бла вона
стдент ою Хмельниць ої
манітарно-педаоічної
а адемії.Бачилисьдвічіна
рі , зимою та літом, оли
приїздивюна на ані ли,
та щодня розмовляли по
телефон.
-Зсамоопочат ,- аже
Аня,-язрозміла,щоСаша
дже надійний, що він –
єдинийтанай ращий,що
йом можна довіряти. Він
та арновисловлювавсвої
почття, я відчвала себе
оханою.Я осьнаписавна
ві ні помадою «Анюта, я
тебе охаю!»ісерценамалював. Ми вже ві на на
пласти овіпоміняли,аяце
зберіаю. Обов’яз ово
вітавменезднемСвятооВалентина,я осьдорчив своєм дрові,  щоб
тойпринісцейденьмені
в ртожито  б ет роз ішнихтрояндтавели валентин . Він  мене
справжній лицар. Коли я
приїздила до ньоо  Миолаїв  листопаді 2015
ро ,освідчивсямені,запропонвавр ісерце(на
фото).Цеблота романтично.Рі том,наРіздво,
олибввідпстці,нас
близарчини,а24липня
– весілля. Саша зробив
все,щобминазавждизапам’яталицюподію,щей
зробив мені  сюрприз весільнподорож.
НінаІванівна,мамаСаші,
вчитель а математи и
Стро овець оїЗОШІ-ІІстпенів, підтримвала вибір
сина, материнсь им серцем відчвала, що знайшов свою долю, сптницюжиття.
-Переживала,-задє,-

Äîðîã³

приїхав на ані ли,  все
вдома переробить, та й
пішоввечері,дмаю,я то
хлопці,щобні диневліз.
Телефоню,дети,питаю.
«НаГааріна»-відповідає.
А на влиці Гааріна Аня
живе,тайявжеспо ійна.
Хорошавонадитина,іш ол наш на «відмінно» заінчила, і а адемію, тепер
вмаістратрівчиться.Та а
сталасмілива,самаїздила
Львів,Ми олаїв,вонаж
-држинабойовооофіцера.
У вітнібдеСашілише
24 ро и, а с іль и на цій
війні він вже побачив,
с іль и випробвань  пережив. Бли  йоо
підрозділіі200,і300.Заинловже іль айооодно рсни ів.Я зцимзмиритися?Я житизцимболем? Та розслаблятися
немаєправа,аджевідповідає за життя бійців своєї
роти,засправністьза ріп-

леної техні и. Треба її ремонтвати,арошейнаце
немає.Та зрадів, оливолонтерипривезли9тисяч
ривень, розмістив ці фоторафіїВайбері.Питаєтьсявбать а,Ми олиІвановича,досвідченооводія:
«Тат,ая те ращепоремонтвати,я те?»Отя би
місцеві волонтери ще допомолиз оштаминаремонтхаммерів,бетеерівта
іншої техні и.
Тапопривсітривои,поприсмрозл ивсірідні
Саші щиро вірять, що нарештівійназа інчиться,що
станеться це вже  цьом
році, передбачають це і
провидці, і астролои.
ВіритьцеіАня.Вірить,що
їхнявели алюбовсепереможе, що настане 
нашій раїнімиртаспо ій,
івонибдтьразом,бдть
щасливими. Іна ше нія
бтинеможе.
ГалинаТЕБЕНЬКО

íàø³ ÷èòà÷³!

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
 Нашінде с:95456
ãàçåòó äî ê³íöÿ ðîêó.

