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Після підписання 12 лютого Мін-
ських домовленостей вогонь на 

Донбасі не припинився. Київ про-
сить Раду Безпеки ООН ввести у 
зону конфлікту миротворчу місію 
- за словами голови МЗС України 
Павла Клімкіна, це могло б підси-
лити Мінську трьохсторонню угоду 
нормандської четвірки і допомо-
гло б встановити мир в Україні. Чи 
ефективною буде миротворча місія 
у зоні конфлікту, чому виникла по-
треба закликати її на Донбас? Чому 
місія ОБСЄ виявилася безпорадною 
у питанні врегулювання конфлік-
ту? На цю та інші злободенні теми 
щодо України ми поспілкувалися 
з головою правління Центру при-
кладних політичних досліджень 
«Пента» Володимиром Фесенко.

володимире в’ячеславовичу, на 
вищому рівні приблизно тиждень 
тому почалися розмови про вве-
дення в Україну контингенту ООН. 
в Радбезі вже почалися перего-
вори щодо цього питання. вам не 
здається, що єдиний інструмент, 
який місія ООН може застосувати 
в Україні – це примус до миру вій-
ськовим шляхом? Це вимагає од-
ностайного рішення Радбезу ООН. 
Як думаєте, чим закінчаться пере-
мовини?

Це питання, безумовно, пови-
нно обговорюватися на рівні Ради 
Безпеки ООН, оскільки без згоди 
постійних членів Ради – в даному 
випадку йдеться про Росію, оскіль-
ки конфлікт напряму стосується 
Росії – навряд чи вдасться ухвалити 
рішення про введення миротвор-
чого контингенту ООН в Україну. 
Але важливо розуміти: ні про яку 
місію примусу до миру не йдеться. 
Це питання вживання правильної 
термінології, бо це винятково ми-
ротворча місія.

Щось я не пам’ятаю, щоб остан-
нім часом ООН давала згоду на мі-
сію примусу до миру. Миротворча 
місія буде виконувати свої функції: 
зокрема, контроль над лінією роз-
межування, і, якщо буде згода, то і 
над кордоном між Україною і Росі-
єю і над відведенням важкої зброї. 
Це ті функції, які зараз не може ви-
конати ОБСЄ.

Проте місія ОБсЄ – завжди 
тільки наглядова.

Ми можемо казати про місію 
спостереження ОБСЄ, але відпо-
відно Мінських угод ця організація 
має контролювати питання припи-
нення вогню. А чи була вона здат-
на виконати функцію контролю 
за припиненням обстрілів? Події 
під Дебальцево засвідчили, що не 
здатна. Така ж сама ситуація була 
і минулого року. Місія ОБСЄ ви-
явилися безпорадною у виконання 
цієї функції. І навряд чи зараз ця 
організація, як учасник трьохсто-
ронньої  контактної групи, зможе 
забезпечити належний контроль 
за відведенням важкої зброї з зони 
конфлікту. 

Минулого року українські вій-
ська відійшли (згідно угоді) від лі-
нії розмежування, а цю територію 
одразу ж зайняли представники 
сепаратистських республік. І зараз, 
якщо буде створюватися буферна 
або нейтральна зона, її хтось має 
контролювати. Тому мова йде про 
миротворчий контингент, а не про 
місію примусу до миру.

Якщо говорити про терміноло-
гію, то офіційний сайт ООН у роз-
ділі «Мир та Безпека» дає різні ви-
значення миротворчої діяльності. 
Там є і «примус до миру». 

Так, терміни є і вони різні. Але у 
випадку конфлікту в Україні, який 
зараз намагаються врегулювати, ні 

про яку місію примусу до миру не 
йдеться. Йдеться тільки про мирот-
ворчу місію.

Минулого тижня були підписані 
нові Мінські угоди з проблематики 
Донбасу. вивчивши їх, який висно-
вок ви можете зробити? Чи буде 
відбуватися відведення важкої 
техніки по обидві сторони конфлік-
ту в найближчі дні? Чи потрібна 
Путіну для цього гарантія того, що 
Америка не буде приймати рішен-
ня про постачання зброї і різної 
військової техніки України для ви-
рішення конфлікту?

А причому тут Америка до Мін-
ських угод 2014 і 2015 року? Спо-
лучені Штати Америки не мають 
до цих угод ніякого відношення. 
В документах не згадується США, 
і немає ніяких рішень США щодо 
озброєння України. 

Друге принципове питання – не 
йдеться про якісь нові угоди. Це 
Росія наполягала на нових угодах. 
Україна відстоювала необхідність 
виконання минулорічних угод, які 
порушили Росія і сепаратисти. До-
кумент, який був підписаний у Мін-
ську називається «Комплекс захо-
дів з виконання мінських угод» и на 
80% повторює минулорічні угоди.

Проблема в іншому: навряд чи 
Мінські угоди з різних причин мо-
жуть бути виконані в повному об-
сязі. Це моя суб’єктивна точка зору. 
Головна перешкода у виконанні цих 
домовленостей пов’язана з низкою 
обставин. Про одну обставину ми 
вже згадали – це неефективність і 
безпорадність ОБСЄ. Друга обстави-
на – одразу після підписання Мін-
ських угод, які повинні були вступи-
ти в силу 15 лютого, вони були грубо і 
нахабно порушені російською сторо-
ною і сепаратистами під Дебальцево. 
15, 16, 17 лютого там йшли запеклі 

бої. Тобто ніякого перемир’я не було, 
а це підриває довіру до виконання 
цих угод. Третя обставина – для від-
ведення важкої зброї із гарячої точки 
потрібно припинення вогню, проте 
атаки й обстріли з боку сепаратистів 
позицій української сторони продо-
вжуються і сьогодні. І поки вогонь не 
припиниться, не можна вести мову 
про відведення важкої зброї. Хоча 
відповідний план підготовлений і 
навіть підписаний. Тому зараз цей 
пункт домовленостей у Мінську на-
вряд чи буде реалізований. А якщо 
так, тоді неможливо реалізувати і 
інші пункти цього договору.

Чому я, власне, запитав про 
Америку у контексті Мінських 
угод: ваш колега з Гарвардського 
університету стівен Уолт у своїй 
статті для видання «Foreign Policy» 
нещодавно написав, що бажання 
сША озброїти України і відновлен-
ня розмов про вступ до НАТО тіль-
ки погіршать ситуацію - це викли-
кає у Путіна страх за свої інтереси, 
а не амбіції захоплювати нові зем-
лі, як гітлерівська Німеччина, і ще 
більше бажання у нього зберегти 
Україну у своїй орбіті. 

А яким чином Захід озброює 
Україну? Ніяких постачань зброї, 
особливо летальної, нема. Поки ми 
бачимо зовсім протилежні речі – 
Росія озброює сепаратистів. 

Мій колега, про якого ви згаду-
єте, демонструє або незнання фак-
тів, або маніпулятивне ставлення 
до цієї теми – себто транслює про-
пагандистську позицію Москви у 
цьому конфлікті. 

захід поки що не надав Україні 
допомогу у виді зброї та військової 
техніки, проте з заходу, зокрема 
з сША, лунають заяви і заклики 
щодо постачання зброї нашій дер-
жаві для війни на Донбасі. 

Заяв дуже багато, давайте гово-
рити про факти. Я не знаю про жод-
не рішення США про постачання 
летальної зброї до України. І я вже 
не кажу про заяву Ангели Меркель 
про те, що Німеччина не буде по-
стачати нам зброю. Про таке теж 
треба казати, а також про те, хто 
саме постачає сучасну зброю та 
військову техніку у зону конфлікту 
сепаратистам. Це робить Росія. Це 
являється головною причиною ес-
калації конфлікту. 

Україна, ж, нажаль, користуєть-
ся лише своєю зброєю, що залиши-
лася з радянських часів. Вона трохи 
модернізована, але зрозуміло, що 
потенціал у Україні у цьому кон-
флікті значно менший. 

Ті, хто каже про необхідність по-
стачання зброї Україні, виходять з 
історичного досвіду та прагматич-
них обставин. Війна припиниться, 
коли Росія і сепаратисти отримають 
жорстку та ефективну відповідь і не 
зможуть далі просуватись вперед. А 
для цього потрібен паритет у зброї, 
якого зараз нема. Якщо російську 
агресію не зупинити, вона буде ру-
хатись далі.

володимир Фесенко: Зараз 
Москва шантажує Європу і 
США загрозою великої війни

продовження нА Стр. 4
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ВСЕСВІТНЬО ВІДОМА КОМПАНІЯ З ГРЕЦІЇ 

Manzari
Luxury Furs

ВЕЛИКИЙ 

РОЗПРОДАЖ

  до 8 Березня

Кращу якість та ціни вам не зможе 
запропонувати ніхто, крім компанії 
виробника Manzari, адреса:

153 WEST DUNDEE ROAD, 
BUFFALO GROVE, IL 60089
847-520-7260

Шкіряні куртки від $100  
Пуховики від  $150  
Дублянки від  $200 
Шуби від $1000
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Оскільки захід не поставляє 
зброю Україні для війни на Донба-
сі, на відміну від Росії, чи значить 
це те, що захід менше зацікавле-
ний в Україні, аніж Росія?

Розумієте, справа не в зацікав-
леності. Росія воює на території 
Україні – воює російська зброя та 
російські громадяни. Можна спе-
речатися про те, чи то найманці, чи 
то люди, яких відрядили у цю гаря-
чу точку, чи є організовані росій-
ські підрозділи на Донеччині. Але 
є маса доказів про те, що на нашій 
землі є російська зброя і російські 
військовослужбовці – наприклад, 
президент Петро Порошенко про-
демонстрував їх документи були на 
конференції з безпеки в Мюнхені. 
Також в Інтернеті є чимало відео-
свідчень присутності військовос-
лужбовців з РФ, а також такі відео, 
де вони самі вихваляються, що во-
юють на Донбасі.

Так, Захід не воює в Україні, але 
морально, політично і економічно 
підтримує нашу державу. Справа 
в тому, що Україні дуже важко во-
ювати з Росією. Якби то були тіль-
ки сепаратисти, як, наприклад, у 
липні минулого року, то давно б 
ми звільнили від них територію 
Донбасу. Різниця військового по-
тенціалу створює ситуацію, коли 
конфлікт продовжується. А якщо б 
потенціали були рівними, це б дав-
но підштовхнуло Росію до реаль-
них переговорів. А зараз Москва 
шантажує Європу і - трошки США 
– загрозою великої війни і вима-
гає від Заходу, щоб він натиснув 
на Україну і примусив нас викона-
ти російські ультиматуми. І саме в 
цьому є проблема.

володимире в’ячеславовичу, як 
ви можете пояснити серію вибухів 
в Одесі та Харкові, тим паче в річ-
ницю революції? Чому, наприклад, 
різні місця києва тільки мінують, 
а не підривають? 

Це терористичні акти і їх мета 
– залякування. Здійснюють їх про-
російські терористичні групи, і іс-

нують певні дані, що цьому сприяє 
ФСБ. Це, нажаль, також прояв ві-
йни Росії проти України.

Щодо мінування об’єктів в Ки-
єві, було багато так званого «теле-
фонного тероризму». Цей метод 
активно використовувався мину-
лого року. Правда, справжнього 
мінування не було. Було повідо-
млення про мінування. Це мож-
на назвати психологічним пре-
сингом, психологічною війною. А 
телефонували переважно з зони 
конфлікту – з території так званих 
ЛНР і ДНР.

Спроби реального мінування 
теж були. Наприклад,працівники 
СБУ затримали в Києві мешканку 
Луганської області, яка була на-
правлена російськими кураторами 
у столицю, щоб здійснити вибух у 
людному місці. Тому не можна ка-
зати про те, що Київ у повній без-
пеці. Просто треба враховувати, що 
в Харкові і Одесі діє, судячи з усьо-
го, проросійське підпілля. В Києві 
такого підпілля нема. 

Чому теракти не відбуваються, 
наприклад, у Житомирі чи Хмель-
ницькому, а тільки в східній і Пів-
денній частині країни?

Ще раз підкреслюю, таке відбу-
вається там, де є проросійське під-
пілля. Схожі поодинокі терорис-
тичні випадки були в Запорізькій і 
Херсонській області.

Чому сепаратисти захопили вла-

ду в Донецьку та Луганську? Тому 
що там було більше прихильників 
приєднання до Росії. Тож в Харкові 
і Одесі теж є такі люди і ми знаємо 
про спроби захоплення ними об-
ласних адміністрацій в цих містах. 

При цьому, принципово важли-
во не де прихильники сепаратиз-
му діють, а як вони діють. А діють 
вони терористичними методами. 

Чому виникла проблема сво-
боди слова після революції, що 
передбачає зокрема і боротьбу 
за свободу слова? Адже Україна 
після розстрілу ісламістами фран-
цузьких журналістів сатиричної 
газети «Шарлі Ебдо» (що розмі-
щувала провокативні карикату-
ри) підтримала редакцію та всіх, 
хто бореться за свободу слова на 
заході. Але самі заарештовуємо 
своїх журналістів за висловлен-
ня своєї громадянської позиції. Я 
маю на увазі журналіста Руслана 
коцабу, якого заарештували піс-
ля того, як він озвучив у своєму 
відео-зверненні своє ставлення до 
військової мобілізації в Україні. 

Давайте не пересмикувати. На-
справді це було не особисте став-
лення до мобілізації, а заклик до 
зриву мобілізації. А це протиправ-
ні дії, що караються законом. До 
речі, в США були випадки, коли 
під час громадянської війни аме-
риканських журналістів теж зааре-
штовували за заклики до відмови 

від мобілізації. 
Розумієте, у кожної свободи сло-

ва є свої обмеження. Можна оці-
нювати по різному карикатури на 
пророка Мухамеда. Але, коли, ска-
жімо, в Штатах будуть публікувати 
заклики до проведення терорис-
тичних актів або до зриву діяль-
ності державних установ і повален-
ня режиму - це буде поза законом.

У випадку Руслана Коцаби від-
булось порушення закону саме 
з його боку, а не зазіхання з боку 
спецслужб на свободу слова жур-
наліста.

Тим не менше, читаючи соцме-
режі, я помічаю, що у дуже бага-
тьох українців викликають обу-
рення дії органів по відношенню 
до журналіста коцаби. 

Соцмережі – це різні люди з 
різними поглядами, серед них є 
і прихильники сепаратистів. І я б 
не сказав, що Коцабу підтримує 
дуже багато українців. Скоріше 
навпаки, Коцабу підтримує багато 
людей, які не мають відношення 
до України і налаштовані проти 
нашої країни.  Якраз у більшості 
українців дії Коцаби викликають 
обурення. І треба розуміти – йде 
війна. На мій погляд, людина, яка 
закликає зривати мобілізацію, 
фактично діє проти своєї країни і 
допомогає ворогу. 

віктор гАценко
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Aдвокат Євгеній Мельцер
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ХОЧЕТЕ ДIЗНАТИСЯ, ЧИ ВИ 

МАЄТЕ ПРАВО ОТРИМАТИ 

ДОЗВIЛ НА РОБОТУ ЧЕРЕЗ 

УКАЗ ПIДПИСАНИЙ 

ПРЕЗИДЕНТОМ ОБАМОЮ? 

ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС

• Оскільки кількість петицій передбача-

ється понад 5 мільйонів, термін подачі 

документів є надзвичайно важливим. 

Чим швидше вони будуть приготовле-

ні, тим швидше їх розглянуть.

• Якщо у вас виникнуть питання сто-

совно нового закону підписаного 

президентом Обамою, ви можете без-

коштовно зареєструватись в нашому 

офісі.  Ми проінформуємо кожного, як 

тільки з’являться будь які зміни.

3100 DUNDEE RD. #915, NORTHBROOK, IL 60062

847.444.9000 
Meltser Law Group

ІІІMMMІІІГГГРРРАААРАРРРАРАРАРРРАР ЦЦЦІІІЙЙЙЙЙЙНННАААААА
СССЛЛЛУУУЖЖЖБББААА
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16 лютого в Верховній Раді зареє-
стровано законопроект №2147 

«Про внесення змін до Державного 
бюджету України на 2015 р». 

Зміни необхідні тому, що бюджет 
складався в стислі терміни, і в ньо-
му неминуче виявилися пов'язані з 
цим упущення. Але головна причи-
на в тому, що за минулу пару місяців 
ситуація в країні значно 
погіршилася, а очікування 
на весь 2015 рік для Укра-
їни стали похмурішими. 
Стає важче ситуація в До-
нецькій і Луганській об-
ластях, руйнуються об'єкти 
промисловості та тран-
спортної інфраструктури. 
До того ж МВФ в січні по-
гіршив свій прогноз на 
2015 для світової економі-
ки і окремих країн (Євро-
зони, Китаю, Росії).

У підсумку уряд орієнтувався на 
такі макроекономічні та соціальні 
показники для країни, як падін-
ня реального ВВП на 5,5% (замість 
4,7%); зростання номінального ВВП 
на 129,4 млрд грн (до 185,02 млрд), 
що обумовлено зростанням спожив-
чих цін на 26,7% (грудень до грудня) 
та індексу цін виробників на 26,5%; 
збільшення фонду оплати праці 
на 11,6 млрд грн до 478,6 млрд; се-
редньомісячна зарплата 3990 грн; 
зростання прибутку підприємств 
порівняно з попереднім прогнозом 
на 35,8 млрд грн – до 307,9 млрд.

За словами Міністра фінансів 
України Наталії Яресько, параметри 
бюджету пораховані при середньо-
річному курсі долара 21,7 грн (рані-
ше було 17 грн). Але представляючи 
проект змін на засіданні Кабміну 
14 лютого, прем'єр-міністр Арсеній 
Яценюк чомусь говорив про курс 21 
грн. Дефіцит бюджету підвищений з 
3,7% ВВП до 4,1%. Зростання витрат 
пов'язано з необхідністю збільшен-
ня прямих субсидій на газ і кому-
нальні послуги населенню, зростан-
ням числа вимушених переселенців 
до 1 млн осіб, а також збільшенням 
витрат на обслуговування держбор-
гу через девальвацію гривні.

зБільШЕННЯ виТРАТ
12,47 млрд грн виділено на піль-

ги та субсидії з оплати житлово-
комунальних послуг. 2,85 млрд грн 
– на адресну допомогу біженцям із 
зони бойових дій.

В видатки бюджету включені 
400 млн грн, що виділяються на 
гемодіаліз, придбання цифрових 
мамографів і ультразвукових діа-
гностичних пристроїв вітчизняного 

виробництва та на лікування дитя-
чої онкології.

300 млн грн виділяється аграрі-
ям для здешевлення кредитів. 200 
млн грн – для погашення заборго-
ваності по зарплаті шахтарям, яка 
утворилася до 1 січня 2015 р. 100 
млн грн виділяється місцевим бю-
джетам для часткового фінансу-

вання дитячо-юнацьких спортив-
них шкіл.

570 млн грн додатково виділені 
Міністерству охорони на різні про-
грами і 30 млн – Національної ака-
демії медичних наук.

Також збільшені на: 49,2 млн грн 
видатки, пов'язані з участю україн-
ських спортсменів у міжнародних 
змаганнях; 9,2 млн грн видатки на 
забезпечення роботи антарктичної 
станції «Академік Вернадський»; 1 
млн грн видатки на забезпечення ді-
яльності Будинку ветеранів сцени ім. 
Н. Ужвій. Облаштування держкор-
дону і територій, поблизу зони бойо-
вих дій і Криму може фінансувати-
ся за рахунок бюджетної програми 
«Державні капітальні видатки», об-
сяг якої становить 2,5 млрд грн.

зМЕНШЕННЯ виТРАТ
Зменшені кошти, що виділяють-

ся Пенсійному фонду – до 76,95 
млрд грн, що на 3,9 млрд мен-
ше, ніж планувалося раніше. Це 
пов'язано зокрема з тим, що пропо-
нується не виплачувати спеціальні 
пенсії, раніше призначені народ-
ним депутатам, держслужбовцям, 
суддям, прокурорам та ін.

Відповідно до взятих перед 
МВФ зобов'язань, продовжиться 

реформування сфери освіти, роз-
почате в 2014 р. Ця робота перед-
бачає: зменшення держзамовлен-
ня на підготовку, перепідготовку 
та підвищення кваліфікації кадрів; 
зменшення кількості вузів з 802 до 
317; оптимізацію мережі загально-
освітніх та професійно-технічних 
навчальних закладів; перехід на 
фінансування наукових розробок 
виключно на конкурсній системі 
держзамовлення. Очікувана еконо-
мія в 2015 р – 312 млн грн.

На 150 млн грн зменшено ви-
датки на виробництво і трансляцію 
телерадіопрограм для держпотреб. 
На 63 млн грн – на керівництво 

та управління у сфері авіаційного 
транспорту

Пропонується, зокрема: змен-
шити державні внутрішні запози-
чення на 2,18 млрд грн; збільшити 
зовнішні запозичення на 105 770 
млн грн; збільшити видатки на 
погашення внутрішнього боргу на 
66,770 млн грн, а зовнішнього – на 
25,980 млн грн.

Кабміну дозволено залучити 
кредитні кошти під держгарантії в 
розмірі до 1 млрд доларів (але в по-
рівняльній таблиці до законопро-
екту сума вказана інша – 21 млрд 
грн) для створення урядового ста-
білізаційного (резервного) енерге-
тичного фонду.

Через девальвацію зростають ви-
трати, пов'язані з виконанням бор-
гових зобов'язань колишньої влади. 
Мова йде про кредити під держга-
рантії, отриманих «Укрмедпоста-
чем», «Львівською обласною дирек-
цією противопадкового захисту», 
Укравтодором та під проекти «Ци-
клон-4», «Створення Національної 
супутникової системи зв'язку», а 
також проведення Євро-2012.

У пояснювальній записці до за-
конопроекту записано, що «Змі-
ни в політиці регулювання цін на 
енергоносії припускають поступову 

лібералізацію тарифів, зменшення 
перехресного субсидування і ви-
лучення до держбюджету частини 
прибутку газовидобувних підпри-
ємств». Але детально ці заходи поки 
не розкриваються.

зРОсТАННЯ ДОХОДів
Звідки візьмуться додаткові 22,2 

млрд грн в дохідній частині бюдже-
ту? Кабмін вважає, що збільшать-
ся надходження від: внутрішнього 
ПДВ – на 4,9 млрд грн; ПДВ з ім-
порту – 8,9 млрд грн; відшкоду-
вання ПДВ грошима – 2 млрд грн; 
податку на прибуток – 2,3 млрд; 
ввізних мит – 2,1 млрд; рентної пла-
ти за користування надрами для ви-
добутку газу – 9,1 млрд; трансфертів 
від зарубіжних країн та організацій 
– 1,3 млрд грн; доходи від транспор-
тування газу, нафти, аміаку та ін. – 
1,7 млрд; з інших джерел – 0,7 млрд.

Зрозуміло, що основний приріст 
цих надходжень «забезпечать» де-
вальвації гривні та інфляція. При 
цьому бюджет отримає на 1,9 млрд 
грн менше доходу від операцій з ку-
півлі іноземної валюти (у зв'язку зі 
зменшенням обсягу продажів). Так 
само він отримає на 4,9 млрд грн 
менше коштів від Нацбанку.

Про такі джерела доходу, як не-
відшкодування ПДВ і авансова 
сплата податків, в даному законо-
проекті нічого не говориться.

ЩО ПОки НЕ вРАХОвАНО в ДАНОМУ 
зАкОНОПРОЕкТі

Україна днями запровадить 
5-10% тимчасовий додатковий 
збір на імпорт, повідомила Ната-
лія Яресько.

Наприкінці 2014 був прийнятий 
закон «Про стабілізацію платіжно-
го балансу України», що передбачає 
введення на рік додаткових 5-10% 
мит на весь імпорт, окрім критично-
го, у зв'язку з різким погіршенням 
платіжного балансу. Він повинен 
був вступити в силу в разі прийнят-
тя відповідного рішення Кабміну, 
який проведе консультації з торго-
вельними партнерами України. І 
ось такий момент настає.

Збором за ставкою 10% будуть 
обкладатися готові харчові продук-
ти; жири та олії тваринного і рос-
линного походження; алкогольні та 
безалкогольні напої; тютюн і його 
замінники; оцет; живі тварини. 5% 
– всі інші товари за винятком «жит-
тєво важливих», до яких парламент 
відніс більшість енергоносіїв, бен-
зин і дизельне паливо, а також деякі 
медикаменти та медичні вироби. Не 
буде обкладатися додатковим збо-
ром і безкоштовна допомога Украї-
ні від урядів інших держав, міжна-
родних організацій, озброєння, що 
закуповується державою.

З будь-яких товарів, що переси-
лаються (ввезених) громадянами 
на територію України та підлягають 
оподаткуванню, буде стягуватися 
додатковий імпортний збір у роз-
мірі 10%.

За матеріалами сайту  
«Сегодня.ua»

 ДАйДЖЕсТ

БюДЖЕТ виЖивАННЯ: нові 
подАтки нА продукти і 
долАр по 21 гривні
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Офіс лікаря Мавашева, розташований 
за адресою 1026 W. Lawrence в Чікаго, пропонує

МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД 
І СЕРТИФІКАТ ДЛЯ 

ВОДІЇВ ТРОКІВ 
Доктор Фелікс Мавашев 

має ліцензії федеральної, транспортної служби на 
проведення медичного огляду водіїв комерційних служб, 

категорії CDL. Офіс відкритий 6 днів на тиждень.

ТЕЛЕФОН ОФІСУ 

773-271-1500 / 773-600-6188

Увага водіям 
комерційних 
перевезень

Тільки один дзвінок,  
щоб придбати 
страхiвку, яка  вам 
необхідна

Renata Tolvaisaite 
Agency

325 N. Milwaukee Ave, Suite C
Wheeling, IL 60090

Tel: (847)215-8989
Fax: (847)215-6369

E-Mail: rtolvais@amfam.com
Website: www.renatatolvaisaite.com

Мы говорим по-русски • Mes kalbame lietuviskai • Mowimy po polsky

• AUTO
• HOME
• UMBRELLA
• BUSINESS
• WORKERS COMP
• LIFE
• RETIREMENT PLANS

Я ГОТОВА 
ВАМ ДОПО-

МОГТИ

I N S U R A N C E
ВСІ СТРАХОВІ  
ПОСЛУГИ ПІД  
ОДНИМ ДАХОМ!

SAVE UP TO 28%
ON AUTO, HOME 

AND LIFE COMBINED

Teл.:773-407-0466  847-350-9545

AKG Financial, Inc

INCOME TAX ДЛЯ
ПРИВАТНИХ ОСІБ І БІЗНЕСІВ

425 HUEHL RD, #4B, 
NORTHBROOK, IL 60062

847-226-4209

President  АЛIНА ГЛАК, RTRP

akgfi nancial@sbcglobal.net

БУДЬ-ЯКІ ФІНАНСОВІ
КОНСУЛЬТАЦІЇ

ФІНАНСОВІ ЗВІТИ

ВІДКРИТТЯ ВСІХ ВИДІВ БІЗНЕСІВ
І ОФОРМЛЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ
НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

ВЕДЕННЯ ВСІХ ВИДІВ
БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ,
У ТОМУ ЧИСЛІ НАРАХУВАННЯ
ЗАРПЛАТИ І SALES TAX

КОНСУЛЬТАЦІЇ З Quick Books
З ПОДАЛЬШИМ НАВЧАННЯМ

A ТАКОЖ, ПРОПОНУЄМО ДОПОМОГУ В НАСТУПНИХ ПИТАННЯХ:

РОЗМОВЛЯЄМО 
УКРАЇНСЬКОЮ
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Після зміни влади в Україні вже 
легендарна ДУСя (Державне 

Управління Справами) добилася 
скасування пільг для усіх чиновни-
ків, що живуть на державних дачах. 
Якщо раніше «слуги народу» пла-
тили лише 30% за комунальні по-
слуги, то тепер їх змусили платити 
по повній. Але й за таких умов чи-
новники не поспішають залишати 
насиджені дачі, навіть такі персо-
ни як Раїса Богатирьова чи Ренат 
Кузьмін.

Хто і за що отримував від держа-
ви будинки у довічне утримання, та 
за скільки тепер можна пожити у 
будинку Миколи Азарова?

Звісно, українці у масі своїй 
– добрі люди, поки не стають чи-
новниками. Як тільки українець 
отримує владу хоч над талончика-
ми в їдальню Кабміну, він одразу 

починає свято вірити у те, що його 
слід охороняти, забезпечити жит-
лом і утримувати до смерті. При 
чому обов’язково державним ко-
штом. Для українського чиновника 
обов’язково треба створити напів-
секретну елітну резервацію, обне-
сти її височенним парканом і взяти 
під посилену державну охорону.

ісТОРіЯ ПиТАННЯ:  
ДЕРЖАвА в ДЕРЖАві

Після розпаду Радянського Со-
юзу Україна успадкувала не лише 
майно, а й чиновників, які звикли 
ним розпоряджатись. Це була за-
крита каста людей, які не збира-
лись відмовлятися від таких уже 
звичних пільг, заради яких і йшли 
на державну службу. Тож не див-
но, що уже перші керівники неза-
лежної держави серед іншого не 
забули потурбуватись і про «соці-
альний захист» чиновників вищо-

го ешелону.
Життя на державних дачах у 

Конча-Заспі та Пущі-Водиці було 
і є не простим привілеєм – це сво-
єрідна перепустка у вузьке коло 
«своїх». Бо куди простіше вирішу-
вати питання, якщо у тебе сусіди 
не вчителька і механік, а, скажімо, 
генпрокурор чи президент.

Уже 28 жовтня 1992 року тоді 
ще прем’єр Леонід Кучма бере на 
себе роль арбітра і визначає ви-
ключний перелік тих, хто може 
претендувати на титул «свого». 
Естафету у нього згодом перейме 
його ставленик Віктор Янукович, 
який 6 серпня 2003 року доведе 
цей перелік до «канонічного» ви-
гляду. До «списку обраних» по-
трапили прем'єри, міністри та 
очільники ГПУ, для яких перед-
бачались окремі будинки, і керів-
ники різноманітних державних 
агентств та комісій, яким випису-

вали номери в пансіонатах. Крім 
того претендувати на отримання 
державної дачі могли президенти, 
голови Верховної Ради та члени 
вищих органів суддівської влади. 
Ці питання вирішувались, зазви-
чай, розпорядженням президента 
з обов’язковою позначкою «се-
кретно».

Цікаво, що генпрокурора та його 
заступників у цей перелік у 2005 
році вписала прем’єр Юлія Тим-
ошенко. За іронією долі саме ця 
зміна дозволила Ренату Кузьміну 
отримати держдачу після того, як 
Тимошенко завдяки його старан-
ням потрапила до в’язниці.

ЩАсливі влАсНики
Власники перепусток «у клуб 

своїх» мали чому радіти. Держава 
повністю брала на себе утримання 
їхньої дачі чи номера в пансіонаті, 
надавала безкоштовну прислугу, 
охорону, проїзд у транспорті, ме-
дичне та санаторно-курортне лі-
кування в першокласних клініках 
Кабміну, оплачувала комунальні 
послуги (або давала на них велику 
знижку – до 70%).

Крім цього вищим чиновникам 
виписували на кілька років осо-
бистих тіло-охоронців та службове 
авто, навіть якщо люди уже зали-
шили державну службу чи вийшли 
на пенсію. Україні довелось пере-
жити два Майдани, втрату части-
ни території та розгортання війни, 
щоб до чиновників нарешті ді-
йшло, що пора і честь знати.

У 2014 році спершу президент 
Порошенко, а згодом і Кабмін Яце-
нюка відібрали із довічного корис-
тування дачі у низки колишніх і ни-
нішніх «управлінців» та змусили 
їх самих сплачувати свої рахунки. 

Багато в чому саме завдяки цьому 
суспільству вдалось дізнатись, хто 
ж і які пільги із відомих чиновни-
ків встиг для себе вибити. Однією із 
найцікавіших тут виглядає історія 
президента Леоніда Кучми.

У січні 2005 року, після перемо-
ги Помаранчевої революції, коли 
Януковича уже звільнили з поста 
прем’єра, тимчасовий керівник 
уряду Микола Азаров встиг відпи-
сати Кучмі держдачу у Конча-Заспі 
у вічне користування та інші «пре-
зидентські» пільги. До того Кучма 
жив у держрезиденції, але її після 
повторного другого туру виборів 
мав зайняти Віктор Ющенко. Ле-
онід Данилович вирішив не по-
кладатись на волю переможця ре-
волюції і забезпечити себе силами 
Азарова, якому сам відписав дачу у 
тому ж домі відпочинку двома ро-
ками раніше.

Однак уже 28 січня прем’єром 
стала Юлія Тимошенко, яка не 
мала наміру забезпечувати Куч-
мі щасливу старість і скасувала усі 
його пільги, як їй здавалось, наза-
вжди. Але з легкої руки Олексан-
дра Мороза, який для обрання себе 
спікером погодився на союз із ко-
муністами та регіоналами, у 2006 
році уряд вдруге очолив Віктор 
Янукович. Останній хоч і ображав-
ся на Кучму за те, що той не розі-
гнав Майдан, але у квітні 2007-го 
повернув колишньому президенто-
ві і дачу, і всі пільги в додачу.

Після другого Майдану уже По-
рошенко скасує всі привілеї Кучми, 
та тільки екс- президент досі ніку-
ди з’їжджати не планує – куди ти 
вже їхатимеш на схилі віку зі своєї 
Конча-Заспи? Правда, відтепер за 
всю цю розкіш потрібно платити із 
власного гаманця.

ПРивіДкРиТА зАвісА
Платити за життя у Кончі-Заспі 

та Пущі-Водиці з нового року до-
велося всім. Як пояснює голова 
Держуправління справами Сергій 
Березенко, тепер чиновників зму-
шують заплатити не лише за кому-
налку, а й за саму можливість меш-
кати на державних дачах.

«Раніше всі, хто мав право там 
проживати, сплачували лише 30% 
вартості комунальних послуг - і 
більше нічого. З квітня 2014 року 
ця пільга скасована. А от з січня 
2015 року, окрім комунальних пла-
тежів, усі мешканці платять згідно 
з тарифами за користування при-
міщеннями», – розповідає Бере-
зенко.

За його словами, тариф на об-
слуговування та користування 
цими приміщеннями становить 
1230–1270 гривень за квадратний 
метр в рік. Комунальні послуги на-
раховуються окремо. У 2014 році 
на Кончу-Заспу і Пущу-Водицю з 
бюджету було виділено більше 38 
мільйонів гривень. У 2015 році на 
проживання чиновників – жодної 

За високим парканом: життя 
українських чиновників на 
державних дачах

продовження нА Стр. 10

 ПАНсiОНАТ

ДiМ АзАРОвА
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Контактна інформація: 
630.540.8618  

2236 W. Chicago Ave., 
Chicago, IL 60622

240 West 37th St., Suite 315, 
New York, NY 10018

info@vieroweddingdresses.com 

VIERO 
WEDDING 

DRESSES
/ Працюєм з ексклюзивними 
європейськими дизайнерами

/  Пошиття суконь 
на замовлення 

/ Оренда весільних суконь  

www.vieroweddingdresses.com

<

FASHIONL ineFASHIONL ineL ineFASHIONL ineFASHION
Магазин европейской элегантной одежды

847-541-2650
82 S. Milwaukee Ave. Wheeling, 

IL 60090 
«Fashion Line» - зручно розташований на 

перетині Dundee Rd. і Milwaukee Ave. 
на Fresh Farms Plaza.

Магазин Fashion Line це краще, 
ніж ви собі уявляєте і дешевше, ніж ви 

можете собі дозволити! 

Власниця магазину Біана 
Вітає всіх жінок зі святом8 березня

І пропонує своїм старим та новим 
клієнтам величезний вибір моделей 
повсякденного та вечірнього одягу, 
будь-яких розмірів, різних забарв-

лень і відмінної якості

Весь верхній зимовий одяг 
продається з великими 

знижками

Працюємо 7 днiв в недiлю 
пон.-пятн.: 11-7 суб.: 11-6, нед.: 12-5

2825 N, Sheffi eld Ave. 
Chicago, IL 60657

Zizi’s Cafe 
Homemade 
Turkish 
Food

• BYOB 
• Available for group parties
• Catering and deliveries www.ziziscafe.com

Buy 2 platters 
and get 1 FREE starter

offer expired 03/14/15
coupon must be present



В даний час на його фабриці виробляється більше 40 видів продукції, яка 
відповідає суворим стандартам USDA і поставляється в 30 штатів. Алекс Михайлов 
використовує тільки найсвіжіше м'ясо та інгредієнти, не додає наповнювачів. Вся 
продукція виготовляється на найсучаснішому обладнанні... Крім цього, в магазині 
Alef великий асортимент риби холодного та гарячого копчення, сирів, молочних 

продуктів, салатів, солодощів, десертів, свіжого хліба.

Ви можете замовити найсмачніші страви східної, європейської, української, 
єврейської та російської кухні, приготовані в день Вашого party!

847-566-0008

Алекс Михайлов 
почав свій бізнес чотирнад-
цять років тому, відкривши
невеликий продуктовий
магазин в Mundelein 

 ALEF

354-356  Townline Rd., Mundelein, IL 60060
Відкриті 7 днів на тиждень з 9 до 9, у неділю з 9 до 8

354-356  Townline Rd., Mundelein, IL 60060
Відкриті 7 днів на тиждень з 9 до 9, у неділю з 9 до 8

WWW.ALEFSAUSAGE.COM    e-mail: alef@alefsausage.com

РОЗМОВЛЯЄМО 
УКРАЇНСЬКОЮ
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копійки. Але і за таких умов виїж-
джати з насиджених місць чинов-
ники не поспішають.

«Пущу-Водицю залишили 5 ро-
дин: це голова Рахункової палати, 
судді Конституційного та Верхо-
вного судів, а також член ЦВК. У 
Конча-Заспі звільнили приміщен-
ня 12 родин. Серед них – заступник 
голови Рахункової палати, судді 
Верховного суду і колишній генп-
рокурор», – поділився даними Бе-
резенко.

Якщо врахувати, що у Конча-
Заспі 71 дачний будинок та 4 пан-
сіонати на 143 номери, а в Пущі-
Водиці – 30 будинків на 71 номер 
та 1 пансіонат на 36 номерів, то по-
казник «еміграції» чиновників ви-
глядає аж надто скромним. 

Але порожні будинки і номери 
є, і після скасування «списку Яну-
ковича» ДУС отримало можливість 
заселити їх не лише генпрокуро-
рами і міністрами, а будь-ким, хто 
має бажання і гроші. Як розпо-
вів заступник директора будинку 
відпочинку «Конча-Заспа» Ігор 
Колеснік, зараз там залишилось 
всього три вільних будинки і біль-
ше десятка номерів. Але до всіх них 
уже приглядаються клієнти.

За звичайний однокімнатний 
номер у стилі «пізній совок» з від-
повідними меблями і без кухні до-
ведеться викласти трохи більше 3 
тисяч гривень на місяць. Якщо до-
дати ще одну кімнату, кухню із ви-

дом на новий палац Юри Єнакіїв-
ського, то це уже обійдеться у тисяч 
вісім. Врешті, підйомні гроші.

Виставлений на оренду і буди-
нок Миколи Азарова, з якого той 
з’їхав, забравши навіть люстри. 
Двоповерховий особняк з сауною, 
басейном і ґанком оцінюють трохи 
більше 80 тисяч гривень на місяць 
(менше 3 тисяч доларів). Сусідом 
у охочих зняти цей будинок   буде 
Володимир Литвин  з яким навіть 

можна буде перекинутись кількома 
словами через спільний паркан.

Є і  скромніший будинок, за 
який не захотів платити колишній 
голова Верховного суду Василь Ма-
ляренко. За нього у ДУС просять 30 
тисяч щомісячно плюс комуналка.

«ТОксиЧНі АкТиви»
А от куди ще довго ніхто не за-

їде, то це у будинок екс-глави МОЗу 
Раїси Богатирьової. Соратниця 
Януковича, як і багато хто, уклала 
з ДУС хитру «інвестиційну угоду». 
За її умовами, Богатирьова на місці 
отриманого дерев’яного будиночка 
звела собі шикарний палац у стилі 
«донецького ренесансу». Гроші, які 
вона витратила, мають бути вра-
ховані як плата за користування 
новим будинком. Якщо врахувати, 
що платити Богатирьова планувала 

тільки 30% за комуналку, то вкла-
дених грошей їй би вистачило дуже 
надовго.

Але Янукович, за давньою росій-
ською традицією, «всіх переграв», 
тож Богатирьова, яка нутром відчу-
вала, що треба втікати, не встигла 
навіть дня пожити у своєму новому 
домі. Зараз з комина її палацу йде 
дим, але чи тепло від нього Раї-
сі Василівні ніхто не знає. Навіть 
охоронець, який досі стереже цей 

будинок.
Як пояснює Колеснік, палац на-

лежить не Богатирьовій: вона його 
лише «покращила» для держави. 
За його словами, за побудований 
будинок тепер слід платити згідно 
з тарифом ДУС. Але новий її буди-
нок має найвищу категорію, тож 
Богатирьовій доведеться ще й пла-
тити «надбавку за клас».

Плату за тарифом (близько 1400 
грн за м кв. на місяць) Богатирьо-
ва через своїх «довірених» осіб досі 
сплачує живими грошима, а різни-
цю «за клас» (близько 600 грн за м 
кв./міс.) списують із її «інвестицій 
на покращення».

«Таким чином ми навіть збіль-
шили власну капіталізацію, а бу-
динки все одно будуть у держвлас-
ності», – пояснює Колеснік.

У ДУС сподіваються, що вкладе-
них грошей Богатирьової та інших 
подібних «інвесторів» вистачить 
максимум на 4-5 років, після чого 
держава зможе вільно розпоря-
джатись їхніми будинками.

Чекає на свого власника і бу-
динок Рената Кузьміна в Пущі-
Водиці. Там історія ще заплутані-
ша, бо розбитний екс-заступник 
генпрокурора навіть встиг провер-
нути якусь оборудку з приватизаці-
єю. Тож, судячи з усього, в його па-

лац потенційні орендарі прийдуть 
не скоро.

Як і в будинок у тій же Пущі-
Водиці, в якому досі живе завгосп 
Януковича Андрій Кравець. Що-
правда, як розповідають місцеві 
охоронці, живе Кравець у своєму 
будинку переважно лише ночами: 
приходить погодувати псів, поли-
ти вазони, поспати. «Як я знаю, він 
не перебуває навіть під слідством, 
тому підстав арештовувати його 
майно або робити якісь інші кроки, 
згідно з чинним законодавством, 
немає», – пояснює Березенко. 

Але додає, що всі пільги із Крав-
ця зняли, і якщо він перестане пла-
тити за оренду, то його обов’язково 
виселять. В його відомстві не мають 
нічого проти, якщо суд конфіскує 
майно Богатирьової чи Кузьміна, 
і їхні будинки одразу повернуться 
державі. Єдине, чого не хочуть у 
ДУС, – це розмов про негайну на-
ціоналізацію за «революційною 
доцільністю».

Яке майбутнє чекає уже леген-
дарні державні дачі ДУСі, поки не 
цілком зрозуміло. Все частіше лу-
нають заклики розпродати їх усі, 
якщо знайдеться покупець. До-
ходи від такого продажу могли б 
бути колосальними, адже «Пуща-
Водиця» – це майже 159 гектарів 
елітної землі за півгодини їзди від 
Києва, а «Конча-Заспа» – ще 134 
гектари.

Проте, згідно з даними інвента-
ризації, проведеної новим керів-
ництвом, ні один із цих об’єктів 
не значиться в розділі «об’єкти та 
майно, що не використовується для 
забезпечення діяльності президен-
та», куди мають потрапити активи 
ДУС для потенційної приватизації.

Можливо, за нинішніх фінан-
сових та економічних умов це й 
правильно. До того ж, куди поді-
тись усім українським чиновникам, 
які роками стягались «на дачу»? У 
звичайному світі вони ж можуть і 
не вижити. Та і Ростов з Москвою 
не гумові.

роман романюк, дмитро ларін,  
«українська правда»

ЗА виСокиМ пАркАноМ: 
життя укрАїнСьких 
чиновників нА держАвних 
дАчАх
почАток нА Стр. 8

 ДiМ лиТвиНА

 ДiМ БОГАТиРьОвОї

ДіМ Який ПРОПОНУвАли ЯЦЕНюкУ
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SMART CITY SMILES 
ПРЕДСТАВЛЯЄ НОВИЙ
DENTAL PLAN
РОЗРОБЛЕНИЙ І ВПРОВАД-
ЖЕНИЙ ВІДОМИМ В 
РОЗРОБЛЕНИЙ І ВПРОВАД-
ЖЕНИЙ ВІДОМИМ В 
РОЗРОБЛЕНИЙ І ВПРОВАД-

ЧIКАГО СТОМАТОЛОГОМ 
ВЛАДОМ ФЕДІНИМ

всі роботи по новому плану проводяться 
в офісах і під безпосереднім наглядом доктора Федiна.

ВИ ПЛАТИТЕ НЕВЕЛИКІ ЩОМІСЯЧНІ ВНЕСКИ 
І ОТРИМУЄТЕ ЗНАЧНІ ЗНИЖКИ НА ВСІ 
СТОМАТОЛОГІЧНІ РОБОТИ В НАШИХ ОФІСАХ

НЕБУВАЛІ ЦІНИ, НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЯКІСТЬ

CHICAGO
625 N Michigan Ave 

#1020
Chicago,
IL 60601

SKOKIE
4905 Old Orchard Center 

Professional Building 
#611

Skokie, IL 60027

WESTERN SPRINGS
5600 Wolf Rd 

#130
Western Springs, 

IL 60558

847-558-2237
www.smartcitysmiles.com

ПРЕДСТАВЛЯЄ НОВИЙПРЕДСТАВЛЯЄ НОВИЙ
DENTAL PLAN
РОЗРОБЛЕНИЙ І ВПРОВАД-
ЖЕНИЙ ВІДОМИМ В 
РОЗРОБЛЕНИЙ І ВПРОВАД-
ЖЕНИЙ ВІДОМИМ В 
РОЗРОБЛЕНИЙ І ВПРОВАД-

ЧIКАГО СТОМАТОЛОГОМ 
ВЛАДОМ ФЕДІНИМ

всі роботи по новому плану проводяться 
в офісах і під безпосереднім наглядом доктора Федiна.

ВИ ПЛАТИТЕ НЕВЕЛИКІ ЩОМІСЯЧНІ ВНЕСКИ 
І ОТРИМУЄТЕ ЗНАЧНІ ЗНИЖКИ НА ВСІ 
СТОМАТОЛОГІЧНІ РОБОТИ В НАШИХ ОФІСАХ

ПРЕДСТАВЛЯЄ НОВИЙ
DENTAL PLAN
РОЗРОБЛЕНИЙ І ВПРОВАД-
ЖЕНИЙ ВІДОМИМ В 
РОЗРОБЛЕНИЙ І ВПРОВАД-
ЖЕНИЙ ВІДОМИМ В 
РОЗРОБЛЕНИЙ І ВПРОВАД-

ЧIКАГО СТОМАТОЛОГОМ 
ВЛАДОМ ФЕДІНИМ

всі роботи по новому плану проводяться 
в офісах і під безпосереднім наглядом доктора Федiна.

ВИ ПЛАТИТЕ НЕВЕЛИКІ ЩОМІСЯЧНІ ВНЕСКИ 
І ОТРИМУЄТЕ ЗНАЧНІ ЗНИЖКИ НА ВСІ 
СТОМАТОЛОГІЧНІ РОБОТИ В НАШИХ ОФІСАХ

Dental Service
ADA Average 
National Price

Loyalty Plan Cost Member Savings

Periodic Exam $44 $24 $20

Full Mouth X-Rays $118 $0 $118

Cleaning – Adult $82 $54 $28

Cleaning – Child $61 $35 $26

Composite Filling $140 $100 $40

Crown $919 $695 $224

Surgical Extraction $241 $170 $71

Whitening – 2 arches $510 $99 $411

Placement of Implant Body (surgery) $1741 $1000 $741

Limited Time Offer: ПЕРШІ 500 ЧОЛОВІК ОТРИМАЮТЬ 
ЩОКВАРТАЛЬНУ ЗНИЖКУ:

НА ІНДИВІДУАЛЬНІ 
ПЛАНИ

НА СІМЕЙНІ 
ПЛАНИ

$15off $30off

У ЦІЙ ТАБЛИЦІ ПРЕДСТАВЛЕНІ КІЛЬКА ПРИКЛАДІВ 
ВАРТОСТІ РОБІТ ЗА НОВИМ ПЛАНОМ.

Груша - один з найбільш відомих 
, після яблук, фруктів і її часто 

називають королевою фруктів, не 
тільки завдяки її прекрасним сма-
ковим якостям , але і завдяки ко-
ристі для здоров'я людини. Перші 
згадки про груші були помічені ще 
в давньогрецькій міфології , коли 
в « Одісеї » Гомер описав чудові 
плоди, які росли в саду перського 
царя. Також в стародавній Греції 
на півострові Пелопоннес існувала 
« країна Груш ».  Цікаво, що най-
більшим виробником груш є Ки-
тай, який славиться зеленим чаєм 
і рисом. У Стародавньому Китаї цей 
фрукт був символом довголіття.

Народна медицина давно і ак-
тивно використовує груші в бо-
ротьбі з різними недугами. Груші 
мають закріпляючу , дезинфікую-
чим , сечогінну, протикашльову і 
жарознижувальну дію . Корисно 
знати, що ці дії властиві як свіжим, 
так і вареним, сушеним плодам і 
продуктам , приготовані з них. Від-
вар, приготований з сушених груш, 
надає антисептичну , сечогінну, а 
також знеболюючу дію на організм 
людини. Не поспішайте відправити 
у відро для сміття залишки груші з 
компоту , так як варені та печені 
вони знімають спазми при задуха 

та сильному кашлі.
На Сході давно ви-

користовуються цілющі 
властивості не тільки пло-
дів , а й листя грушевого 
дерева. Молоді листочки 
мають виражені проти-
запальні властивості, міс-
тять протигрибкову ре-
човину , завдяки чому їх 
настій і відвар використо-
вують для лікування дер-
матитів і грибкових за-
хворювань , а порошок із 
сухого листя застосовують 
при підвищеній пітли-
вості. Плоди груші багаті 
вмістом калію, який необ-
хідний для повноцінної 
роботи серцевого м'яза.

іНГРиДіЄНТи:
• Груші (тверді ) - 3 шт.,
• Мед - 100 г,
• Вино  (на Ваш смак :  міцне , сухе 

або десертне) - 150 мл,
• Ваніль ( паличка) - 1 шт.,
• Лимон - 1 шт.

сПОсіБ ПРиГОТУвАННЯ:
1. Груші брати краще пізніх сор-

тів. Груші промити, обсушити. З 
лимона зняти цедру. Більше він 

нам не буде потрібно.
2. Приготуйте суміш з меду та вина
2. Груші викласти у форму для за-

пікання, полити вином, медом 
(але виливайте не всю, так як 
вона ще знадобиться), додати 
ванільну палочку , корицю і це-
дру лимона 
3. Накрити форму фольгою і по-
ставити хвилин на 25 в духовку , 
розігріту до 200 градусів.
4. Потім дістаєте з духовки фор-
му, знімаєте фольгу, поливаєте 
груші сумішшю меду з вином ще 
раз і ставите ще хвилин на 20-25 
в духовку.
5. Подавайте десерт в теплому 
вигляді. Смачного!:) 

ваша юнА.

 готуЄМо Razom

ГРУШі в медовій карамелі
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 АкТУАльНО. ви питали – відповідаємо

ПРО ДЕЯкі зМіНи ДО ПОДАТкОвОГО 
зАкОНОДАвсТвА УкРАїНи У 2015 РОЦі.
Катастрофічна ситуація в еконо-

міці України потягнула за собою 
важку фінансову кризу, як в банків-
ській, так і в бюджетній сфері. Це 
спонукало владу до деяких кроків, 
спрямованих на оптимізацію нара-
хування і сплати податків.

Серед іншого, нововведення пе-
редбачають скорочення кількості 
податків та зборів з 22 до 9. Зокре-
ма, до загальнодержавних податків 
належать податок на прибуток під-
приємств, податок на доходи фізич-
них осіб, податок на додану вартість, 
акцизний податок, екологічний по-
даток, рентна плата та мито. До міс-
цевих податків належать податок на 
майно та єдиний податок.

Парламент знизив розмір 
ЄСВ (єдиного соціального внеску) з 
41% до 16,4%. Нововведення стосу-
ватиметься лише тих підприємств, 
які виконають програму з детіні-
зації заробітних плат, збільшать 
зарплатний фонд на 30%, а власне 
сума заробітної плати становитиме 
щонайменше три мінімальних.

Також запроваджено оподатку-
вання великих зарплат. Для доходів 
до 10 мінімальних заробітних плат 
ставка сягатиме 15%. Для доходів, 
що становлять понад 10 мінімаль-
них - 20% від суми перевищення.

Податок на прибуток роз-
раховуватимуть на підставі даних 
бухгалтерського обліку, шляхом 
коригування фінансового резуль-
тату до оподаткування на різниці, 
які визначатимуть платники з до-
ходом більше 20 млн. грн. на рік, 
або 5% від загальної кількості плат-
ників. Відповідно до прийнятого 
законодавства, 95% платників по-
датку зможуть визначати податок 
на прибуток підприємств за дани-
ми фінансової звітності без визна-
чення різниць.

Разом з тим від оподаткування 
звільняються прибутки підпри-
ємств та організацій, заснованих 
громадськими організаціями інва-
лідів і є їх повною власністю. Ново-
введення не стосується діяльності, 
пов’язаної з підакцизними товара-
ми, послуг із поставки підакциз-
них товарів, отриманих у межах 
цивільно-правових договорів, що 
уповноважують такого платника 
податку здійснювати постачання 
товарів від імені та за дорученням 
іншої особи без передачі права 
власності на такі товари. Крім того, 
для звільнення від оподаткування 
на підприємстві протягом попере-
днього звітного періоду кількість 
інвалідів, які мають там основне 
місце роботи, повинна становити 
щонайменше 50 відсотків від чи-
сельності штатних працівників, а 
фонд оплати праці таких інвалідів 

повинен становити щонайменше 
25 відсотків суми загальних витрат 
на оплату праці.

Окрім того, підвищили ставку 
податку для пасивних доходів (про-
центів, інвестиційного прибутку, 
роялті) - з 15 до 20%.

Акцизний податок станови-
тиме до 5% від обсягу реалізації ал-
коголю, тютюнових виробів та па-
лива. Причому стягуватимуть його 
до місцевих бюджетів.

Окремим податком обкладати-
муть нові автомобілі (до 5-ти років) з 
об’ємом двигуна, більшим за 3 літри.

Крім того, залишено військо-
вий збір (1,5% від зарплати, за-
охочувальних та компенсаційних 
витрат, винагороди, нарахованої у 
зв’язку з трудовими відносинами 
та за цивільно-трудовими догово-
рами фізичних осіб), введений За-
коном України від 01.07.2014 року 
№1621 у зв’язку з веденням АТО.

Також закон визначає, що до 1 
січня 2016 року ставки рентної пла-
ти за користування надрами для 
природного газу, який реалізується 
не для потреб населення, видобуто-
го з покладів до 5 км збільшується з 
28% до 55 %. З покладів понад 5 км 
рентну плату підвищили з 15% до 
20%. Під час виконання договорів 
про спільну діяльність, незалежно 
від глибини видобутку плата ста-
новитиме 70%.

Серед іншого, Рада запровади-
ла додатковий імпортний збір 
розміром в 5% та 10% на окремі 
групи товарів. Під дію цього зако-
ну не підпадають так звані життєво 
необхідні товари, до яких, зокрема, 
належать нафта, природний газ, 
електроенергія, вугілля, окремі 
види палива, медична апаратура, 
ортопедичні пристрої, певні групи 
товарів для дітей. Також додатко-
вий імпортний збір не поширю-
ється на товари, що безоплатно 
надають Україні уряди інших країн 
або міжнародні організації в межах 

міжнародних (міжурядових) угод, 
згода на обов’язковість яких нада-
ла Верховна Рада України.

Суперечки в парламенті ви-
кликала пропозиція Уряду щодо 
відшкодування ПДВ лише ви-
робникам сільськогосподарської 
продукції, позбавивши цієї мож-
ливості зернотрейдерів. Згадане 
положення опротестували деякі 
депутати. Відповідно до внесеної 
поправки, рішенням ВР скасували 
відшкодування ПДВ як для вироб-
ників, так і для трейдерів, однак з 
цього питання можливі зміни, в за-
лежності від конкретних результа-
тів реформи.

У зв’язку з особливою актуаль-
ністю для населення, дещо деталь-
ніше зупинимось на такому подат-
ку, як податок на нерухомість.

Так, ставка податку за 1 кв. м за-
гальної площі об'єктів житлової та 
нежитлової нерухомості для фізич-
них і юридичних осіб встановлю-
ється в розмірі, що не перевищує 
2% мінімальної заробітної плати 
на рік, або приблизно 24,36 грн. 
(мінімальний розмір оплати праці 
станом на 1 січня 2015 року - 1218 
грн. на місяць).

У порівнянні з попередніми по-
ложеннями закону, база оподат-
кування квартири зменшується на 
60 кв. м, будинку - на 120 кв. м. У 
разі одночасного перебування у 
власності платника податків різних 
типів об'єктів житлової нерухомос-
ті база оподаткування зменшується 
на 180 кв. м.

За наявності у власності платни-
ка податків більше одного об'єкта 
житлової нерухомості одного типу 
податок нараховується, виходячи з 
сумарної загальної площі об'єктів, 
зменшено ї на 60 кв. м для квартир 
і на 120 кв. м для будинків.

За наявності у власності об'єктів 
житлової нерухомості різних видів 
податок нараховується, виходячи 
з сумарної загальної площі таких 

об'єктів, зменшеної на 180 кв. м.
Місцеві ради можуть збільшу-

вати граничну межу житлової не-
рухомості, на яку зменшується база 
оподаткування, а також визначати 
пільги із податку з житлової неру-
хомості для фізичних осіб залежно 
від рівня доходів і майнового стану.

Пільги щодо податку для фі-
зичних осіб не надаються на об'єкт 
оподаткування, якщо його площа 
перевищує п'ятикратний розмір 
неоподатковуваної площі, затвер-
дженої рішенням органів місцевого 
самоврядування, а також на об'єкти 
оподаткування, що використову-
ються з метою отримання доходів.

Не підлягають оподаткуванню 
будівлі дитячих будинків сімейно-
го типу, гуртожитки, житлова неру-
хомість непридатна для проживан-
ня, зокрема, у зв'язку з аварійним 
станом, а також житло, яке нале-
жить дітям-сиротам, дітям, позбав-
леним батьківського піклування, 
дітям-інвалідам, які виховуються 
одинокими матерями (батьками), 
але не більше одного такого об'єкта 
на дитину.

Не є об'єктом оподаткування не-
житлова нерухомість, що викорис-
товується суб'єктами господарю-
вання малого та середнього бізнесу, 
які здійснюють свою діяльність в 
малих архітектурних формах (МАФ) 
і на ринках; будівлі промисловос-
ті, споруди сільськогосподарських 
товаровиробників, призначені для 
використання безпосередньо у сіль-
ськогосподарській діяльності, а та-
кож об'єкти житлової та нежитло-
вої нерухомості, що перебувають у 
власності громадських організацій 
інвалідів та їхніх підприємств.

Нарахування суми податку з 
об'єктів нерухомості, що перебува-
ють у власності фізичних осіб, про-
водиться контролюючим органом 
за місцем реєстрації власника не-
рухомості.

Зараз важко визначити, яким 
буде практичний результат від 
введених новацій у податкове за-
конодавство. Очевидно одне – еко-
номічна і фінансова криза в країні 
загострюється шаленими темпами. 
Без зовнішньої допомоги Украї-
на неминуче стане банкротом вже 
найближчим часом. Кредити ж 
будуть даватися лише під гарантії 
реформ та секвестру бюджету. А 
отже – нові зміни в податкове за-
конодавство неминучі. Ми будемо 
намагатися їх відслідковувати та 
інформувати наших читачів про 
найбільш актуальні.

Андрій Сивик, Андрій годяк 
юридична фірма " Адвокатське 

партнерство" м.львів
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Запрошуємо як досвідчених так і агентів початківців. 
Відмінні умови. Оплачуємо навчання.

 Допомога в уникненні foreclosure:
Досвідчена команда адвокатів веде 
переговори з банком. Послуги Core Realty, 
адвоката, та Title Company оплачує банк..

 Покупка та продаж нерухомості
 Інвестиції в нерухомість

MANAGING 
BROKER/OWNER

CERTIFIED REAL ESTATE 
APPRAISER

CERTIFIED SHORT SALE 
SPECIALIST 

847-738-0555
serg@corerealtyil.com

Сергій Шурховецький

847-738-0555
3000 Dundee Rd, Suite 407, Northbrook, IL 60062

WWW.COREREALTYIL.COM

Допомога в отриманні MORTGAGE

Не чекайте 
кращих часів!
Використовуйте свій 
фінансовий потенціал 
поки ще є час!

Ваша кредитна історія повинна працювати на вас!

Ми зможемо допомогти! 773-655-9820 
Телефонуйте зараз! Спитайте Ілью 

Безкоштовна консультація

вам терміново потрібна сума від: 

$50,000 до $5,000,000
Для того щоб:  

 Вкласти в бізнес та збільшити оборот
 Купити новий бізнес
 Купити нову квартиру, щоб здавати 
 її та отримувати пасивний дохід
 Відремонтувати ваш власний будинок
 Допомогти родині, що мешкає за кордоном і т.п

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТОРІВ

Дохід 20% - 80% в рік

1040 S. Milwaukee Ave, 
Suite #100, Wheeling IL 60090
cell: 773.655.9820 fax: 847.808.9011

info@vdacapital.com

WWW.VDACAPITAL.COM

Morton Grove
Танхауз, на відстані пішої ходи від станції 
метра. 3 спальні, 2.5 ванни, гараж на 2 
машини. Загальна площа 2700. Паркетні 
підлоги на всіх рівнях. Ціна $325 000

Skokie
Популярний район Devon Skokie. Будинок 
з кафедральними стелями, паркетними 
підлогами, красивим двором. 4 спальні, 
2 ванни, 2 каміна, гараж. Ціна $419 900

Buff alo Grove
Квартира на другому поверсі. 
1 спальня. В квартирі пральна 
та сушильна машини. 
Ціна $66 000

Mt Prospect
Окремо розташований будинок. 
4 спальні, 2.5 ванни, гараж на 2 
машини. Шкільний район. John 
Hersey High School. Ціна $350 000

Якісне обслуговування, професіоналізм,
абсолютне знання ринку нерухомості

Direct line: 847-612-1996 

Galina Persky
BROKER, BPO, SHORT SALE & FORECLOSURE 

SPECIALIST

DIRECT LINE:  8476121996
3137 DUNDEE RD. NORTHBROOK, IL 60062

galina.persky@realtyadvisorsnorth.com

Lion Financial 
Business Group, LLC

An Illinois Residential Mortgage Licensee NMLS 228180

847-291-1624
624 Anthony Trail Northbrook, IL 60062

Дармова консультація!

Увага! Новина дня!
Купівля житла з мінімальним

 першим внеском 3%!
5 та 7 річний Adjustable Rate Mortgage ( ARM ) NO Private Mortgage 

Insurance ( PMI ) для тих у кого заборгованість у банку не перевищує 90% 
вартості житла уже через 5 ПОКІВ (!!!!) після FORECLOSURE!

ВАРТІСТЬ  MORTGAGE INSURANCE (MIR) ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ 
(FNA) ЗНАЧНО ЗНИЖЕНА І З’ЯВИЛАСЬ УНІКАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ 

ЗМЕНШИТИ ВАШІ ПЛАТЕЖІ В РЕЗУЛЮТАТІ ПЕРЕФІНАНСУВАННЯ FNA 
MORTGAGE БЕЗ ПЕРЕВІРКИ ДОХОДІВ ТА ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЖИТЛА! 

Mortgage interest знову понизився майже до рівня 2012 року і Ви можете 
суттєво заощадити, перефінансувавши Ваше житло під більш низький 

відсоток. Ми пропонуємо більше 50 різноманітних програм фінансування!

Якщо у Вас проблеми з кредитною історією, ми проаналізуємо 
Вашу конкретну ситуацію та надамо рекомендації по 

приготуванню до придбання нового житла

 Телефонуйте сьогодні та отримайте вигоду 
від історично низького інтересу!

Розмовляємо українською.
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страшно жити в державі, якою 
керують люди немовби без ке-

бети. Без здорового глузду. Без-
думні піарники, за безтолковість і 
пожадливість до слави та грошей 
яких плата йде людськими життя-
ми. А головне брехливі і такі, котрі 
абсолютно не відповідають за свої 
рішення. 

Пригадаймо, як розхвалював 
верховний головнокомандувач 
блискучу операцію українських 
військових зі здачі Дебальцево-
го. Це ж треба було додуматись 
до того, щоб співати дифірамби 
за відступ. Геній нової військової 
стратегії… В унісон йому Генштаб 
через глашатая В. Лисенка, якому 
нині вірити все одно, що росій-
ському телеканалу «Лайф Ньюс», 
заявляв, мовбито в новому ганеб-
ному «котлі» загинуло всього 22-
оє наших вояків. 

Брехня! Полягло людей ледве 
не в вісім разів (!) більше. І це ще 
не всі останки знайдено. А скільки 
загублено техніки! Тієї, кошти на 
котру по крупиці збирали люди, 
буквально відриваючи від свого 
рота. Найстрашніше, що відпові-
дальності нуль. Трагедія Дебаль-
цевого, як і Іловайська спускаєть-
ся на гальмах. Бо як же зривати 
погони, саджати за бездумність 
і конкретну зраду на полі бою ге-
нералів, які є найближчими ро-
дичами кумів чи просто близьких 
знайомих. Ось чому тисячі моло-
дих людей втікають, переховують-
ся від повісток, спішно виїздять 
за кордон. З такими батьками-
командирами, державними мужа-
ми одна дорога – на цвинтар… І це 
болить найбільше, позаяк кожен, 
хто українець повинен захищати 
свою Вітчизну. Неадекватна влада 
погасила в народі пасіонарність, 
яка ще нещодавно жила в людях.

Будьте певні, що ситуація 
ускладниться після нового кроку 
«мудрого миролюбства» - відве-
дення важкої техніки ЗСУ з зони 
конфлікту. Будьте певні, що те-
рористи приберуть своє озброєн-
ня з одних позицій і переведуть 
на інші, можливо, й на ближчі 
до зони конфлікту. А піарники-
миролюбці справді вчинять так, 
як їх надурили зробити в Мінську. 

Як взагалі можна було щось 
домовлятися з бандитом про 
складання-відведення зброї, якщо 
він ввірвавшись в твій дім захопив 
уже одну кімнату, і нахабно й без-
застережно тисне далі на захоплен-
ня нових територій. Всі ж жертви, 
про які йдеться вище, «здобуті» в 
результаті «перемир’я» імені По-
рошенка. 

Як усе це оцінює народ?
Учора в тролейбусі люди, не-

мовби на мітингу просто таки кри-
чали. Стверджували: треба з кож-
ного похорону, який відбувається 
в результаті здійснення політики 

перемир’я з бандитами, по одно-
му вінку складати під вікна авто-
ру такої людиновбивчої політики. 
Який у міжнародних актах не ви-
магає виведення чужих військ, 
чужої техніки з нашої території, а 
укладає угоди на дальший відступ 
від кордону України. Відбуваєть-
ся щось просто таки ірреальне. А 
різні пискаті заступники глави ад-
міністрації з усіх телеканалів без 
угаву розказують про «перемогу» 
дипломатії, їхньої «блискучої ко-
манди переговорників». Їй, право, 
якась комедія божевілля... 

А гроби, сотні гробів щомісяч-
но, куди віднести в вашому реє-
стру успіхів, панове? До оскоми 
на зубах пишу і заявляю на те-
лебаченні: формат перемовин 
«нормандського варіанту» - це 
вірний програш України. Німеч-
чина і Франція, в інтересах свого 
вітчизняного бізнесу, який тісно 
пов'язаний з Росією, здає і далі 
беззастережно здаватиме Україну 
по шматку, лиш би на певний час 
умиротворити агресора. Вони на 
все закриють очі, лиш би не бити 
горшки з Кремлем.

Якби на місці Барака Обами 
був, приміром, президент Рональд 
Рейган, Україна вже давно була б 
відновлена в кордонах до березня 
2014 року. Хоч би й силою амери-
канських морських піхотинців. 

Є одна людина в світі, (звісно ж, 
на моє приватне переконання), хто 
може допомогти Україні, в тому 
числі й вплинувши на рішення ни-
нішнього господаря Білого Дому, 
щодо надання Україні допомоги з 

відповідною зброєю, це прем’єр-
міністр Великобританії Девід Ка-
мерон. Смілива, рішуча людина. 
Яка краще за всіх інших світових 
політиків знає глибину чорної 
душі головного кремлівського 
стратега. У нього на столі давно 
лежать дані королівської розвідки 
МІ-6 щодо того, хто зривав будин-
ки в РФ свого часу та для чого і хто 
доставляв полоній до Лондона на 
знищення ворогів «Адольфа пут-
лера». Не даремне він цими днями 
віддав наказ спеціальним органам 
посилити контроль за всіма росій-
ськими шпигунами, які діють в Ан-
глії, а безпосередньо сьогодні, 23 
лютого ц.р., виступаючи в палаті 
представників віддасть конкретні 
вказівки щодо посилення засобів 
безпеки відносно Росії. Слідкуйте 
лишень за новинами.

Однак наші правителі чомусь 
стороняться цього політика. Ду-
маю тому, що він прямий і від-
вертий. Сер Камерон і Порошенка 
може запитати: «чому твій шоко-
лад на столі Путіна?»

Напевне, залучати Великобри-
танію до розв’язання конфлікту 
панові Порошенку забороняє не 
хто інший, як … В. Путін. Особис-
то від якого залежить розвиток 
приватного бізнесу українського 
мільярдера. Путін для нього лю-
дина, якій він платить податки зі 
своєї кишені. Скільки? А ви підра-
хуйте, якщо за останніми даними 
фабрика «Рошен», котра на повну 
потужність працює у Липецьку, 
виробляє продукції, що складає 
аж сім відсотків від всього кон-

дитерського ринку РФ. В Росії, не 
забувайте, не 43 мільйони насе-
лення, як в Україні, а мешкало там 
146 270 033 людини за станом на 1 
січня 2015 року. 

Така ось сумна арифметика від-
вертої зради інтересів українсько-
го народу. Це попри показні по-
кладання свічок пам’яті загиблих, 
до вставання на коліна. Бо якщо 
почати важити-гадати, приміром, 
скільки боєприпасів можна при-
дбати на сплачені «Рошеном» у 
російську казну кошти, то можна 
договоритися до того, що і Іло-
вайська і Дебальцевська трагедії 
фінансовані якраз особисто на-
шим «голубом миру». Але я так не 
стверджую – не рахував… 

Я знаю інше: подібного лице-
мірства, двоєдушності, фальші ще 
ніде не було в світі. З розвитком 
бізнесу на воюючій стороні. І про 
це знають всі, а мовчать. Навіть 
Янукович подібного собі не дозво-
ляв.

Одне слово, тільки тоді мож-
на сподіватися на будь-яке ви-
рішення проблеми вогненного 
Донбасу, коли за розв'язання 
збройного конфлікту візьмуться 
гаранти української безпеки Бу-
дапештського (1994 р.) меморан-
думу - США та Великобританія, а 
не друзі Путіна з «нормандського 
квартету». Коли пан Порошен-
ко перестане подавати шоколад з 
Липецької фабрики «Рошен» до 
кремлівського столу...

олександр горобець 
(письменник, журналіст)

Чий шоколад подають у Кремлі?
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4222 N. Arlington Heights Rd., Arlington Heights, Il 60004 
Працюємо щодня з 11 до 7   I   Телефонуйте  847-818-0489 

www.asterifurs.com

Новий хутряний бутік Астері 
в Arlington Heights!

Унікальна колекція 2015 року! Таких моделей ви не 
знайдете більше ніде. Авторська робота. Можливість 

індивідуального пошиття. У нас всі розміри. 

Новинка! 
Тільки в Asteri Furs ви можете 

придбати шубки сучасного дизайну, 
грецького бренду Gassi

Порадуйте себе теплим, вишуканим подарунком!
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Запрошує 
до співпраці 
власників троків та водіїв CDL у яких принаймні, 
2 роки досвіду.  Нові вантажівки 53’ dry 
van trailers.  Всі милi платні (без East Coast). 
Заробляйте до51¢  за милю. 

Tелефонуйте!  
708-945-1426

ЗапрошуєЗапрошує
ECHO Trucking 

 Оновлений автопарк  
Ми обслуговуємо 48 штатів 
(за винятком Нью-Йорка)  
Щотижнева оплата $0.47 - $0,50 
за милю  Зазвичай 2500 - 
3500 миль або більше, якщо це 
необхідно  Жодних проблем, 
щоб отримати вихідні дні, 
коли це необхідно  Компанія 
розташована в Romeoville IL

Також потрiбнi 

диспетчери!

КОМПАНІЯ ШУКАЄ ВОДІЇВ CDL
ТЕЛЕФОНУЙТЕ! 815-372-9704

 All-Ways Transportation Service

ПОТРІБНІ 
НА РОБОТУ
School Bus Permitted 
водії і супроводжуючі

847-279-2740  Ольга
350 E. Dundee #204 Wheeling, IL 60090

Reliable Auto Repair Center
ШУКАЮТЬ 
НА РОБОТУ 
МЕХАНІКІВ
773-935-3355
3401 N. ASHLAND AVE, CHICAGO, IL 60657

ШУКАЮТЬ 
НА РОБОТУ 
МЕХАНІКІВ
3401 N. ASHLAND AVE, CHICAGO, IL 60657

«Маска! Я тебе знаю!» Де мож-
на почути такі слова? Зви-

чайно ж, тільки на карнавалі! У 
незапам'ятні часи карнавал су-
проводжував Сатурналії - веселі 
торжества стародавніх римлян на 
честь бога Сатурна. Святкували Са-
турналії в другій половині грудня, 
починаючи від дня зимового сон-
цестояння. Це був час нестримних 
дозвільних веселощів. Урожай на 
той час був уже зібраний, а на небі 
вступав у свої права астрологічний 
Козеріг під управлінням Сатурну. 
У дні свята зупинялися всі справи, 
діти переставали ходити в школу, 
скасовувалися покарання для зло-
чинців. А оскільки Сатурн уособлю-
вав загальну рівність, в моді був та-
кий звичай - пани і раби сиділи за 
бенкетним столом поруч. Щоб не 
було непорозумінь, обличчя гостей 
і господарів ховалися під масками.

Пізніше католицька церква злег-
ка переосмислила давньоримськe 
свято - воно стало  підготовкою до 
суворого посту. Тоді-то і з'явилося 
слово «карнавал», що в перекладі 
означає ... «Прощай, м'ясо!» (Лат. 
«Сarne vale!»). Найвідоміші карна-
вали проходять у Венеції, а перший 
карнавал відбувся там в 1094 році.

У 1296 році уряд Республіки Ве-
неція офіційно оголосило останній 
день перед Великим постом свя-

том. Карнавал швидко завоював 
популярність і поширився в інших 
містах і країнах. І, звичайно, жоден 
карнавал не обходиться без маски.

Баута - так називалася перша 
карнавальна маска. Вона прекрас-
но приховувала обличчя, а вели-
кий ніс маски служив своєрідним 
резонатором і абсолютно змінював 
голос людини. До маски належа-
ло надівати глибокий капелюх-
треуголку і широкий 
чорний плащ. Зрозу-
міти, хто перед тобою, 
і навіть визначити - чо-
ловік це чи жінка, було 
абсолютно неможливо. 
Свою назву маска бау-
та отримала від слова 
«Babau» (по-нашому 
- «Бабай»), так в Іта-
лії називали страшно-
го духу, яким лякали 
неслухняних дітей. 
А найулюбленішими 
масками були і зали-
шаються маски героїв італійськоі 
комедіі даль арте - П'єро, Коломбі-
ни, Арлекіна і Панталоне.

Маски у Венеції були так попу-
лярні, що їх стали носити весь рік, 
взимку - чорні, влітку - білі. У мас-
ках ходили на побачення, відвід-
ували ігрові заклади і трактири, в 
масках скоювали злочини ... Нічо-

го дивного,що  церква заборонила 
їх носіння в будь-які дні, крім кар-
навалу. У 1608 році навіть з'явився 
указ, за яким чоловік у масці карав-
ся штрафом і терміном ув'язнення 
у в'язницю на два роки. Жінку, яка 
ризикнула з'явитися в масці, нале-
жало публічно висікти різками на 
міській площі. Маски можна було 

носити тільки в дні карнавалу.
До кінця XVIII століття карна-

вал був найяскравішим і улюбле-
ним святом, а потім його призабу-
ли - у всій своїй славі і пишноті він 
повернувся до нас тільки в другій 
половині XX століття. А стародавні 
Сатурналії в IV столітті благопо-
лучно переродилися в Новорічні та 
Різдвяні свята, де нині прямим на-
щадком Сатурна виступає наш Дід 
Мороз.

підбірка цікавинок  
від христинки журавель

Ах, Карнавал 
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Ми застрахуємо ваші: 
 Автомобіль  Трaк   Будинок   Бізнес   Здоровя  Життя

Duet Insurance Group Inc.
We meet all your insurance needs

773-685-5737
5906 W. Lawrence Ave.

Chicago, IL 60630

www.commercialinsurancechicago.com

Ми охопимо всі потреби 
вашого страхування

Iнші послуги в нашому офісі: 
• Податки (персональні та бізнес) • Payroll • Аудит  •  Відкриття 

нового бізнесу • Переклади •  Нотаріус  • Допомога 
з іміграційних питань

МИ СПЕЦІАЛІЗУЄМОСЯ 
НА РЕМОНТІ VOLVO ТРАКІВ 

з CUMMINS, ISX двигунами • Ремонт коробки передач, мостів. 
Комп’ютерна діагностика • Діагностика і ремонт DPF 

системи • АС ремонт • Заміна масла Mobil Delvac.

ПРАЦЕВЛАШТУЄМО МЕХАНІКІВ ПО 
РЕМОНТУ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ  

ПРИЧЕПІВ ТА ВАНТАЖІВОК

All Truck Repair Service 
in Elk Grove Village 

773-990-9647
221 Joey Dr., Elk Grove Village., IL 60007

Ми пропонуємо 
власникам вантажівок
• Причеп в оренду  • Швидку оплату
• Допомогаємо отримати дозволи та IFTA
• 90% - повне завантаження
• Dry van and reefer loads
• Full and Partial Freight
• Картки на пальне
• Щотижнева зарплата

Tel: 630-376-6373 
Fax: 630-376-6370

Гарантована і стабільна 
високооплачувана робота

Офіс, майстерня, 
склади (warehouse), 

безкоштовний 
зручний паркінг –  

все в одному місці, 
Elk Grove Village

Ми запрошуємо водіїв для 
місцевих і далеких маршрутів:
• Volvo траки
• $.44 West, $.50 East i South.
• Оплачуємо всі додаткові зупинки і розвантаження
• Безпечний і зручний паркінг
• Зручний для вас час перебування вдома

Тільки у нас! • Конкурентоспроможна оплата • Вихідні дні вдома  • Можливість заробляти до 
0,50 центів за милю • У нас ви можете їхати від 2500 до 3500 миль на тиждень • 
Ми платимо $35.00 за додаткові зупинки • Платні бонуси після перших 12 000 
проїханих миль • Через 3 місяці платні бонуси до $1000  • Винагорода за безпечне 
водіння • Водіям надаються карти для палива • У нас немає порожніх рейсів • Дис-
петчер доступний 24/7 • Надійні машини та підтримка в дорозі

Ми також пропонуємо LEASE TO OWN PROGRAM 
з пільговими умовами та фінансуванням. 
Чудова можливість стати власником 
вантажівки.

Телефонуйте нам для уточнення деталей!  
Ми будемо більш ніж раді відповісти на всі Ваші 
запитання

НЕ ПОТРІБНО БІЛЬШЕ ШУКАТИ! 
ДЗВОНІТЬ НАМ СЬОГОДНІ

708-483-8126
щоб поговорити про прийом на роботу.  Приєднайтесь до нашого 

швидкозростаючого транспортного флоту 

VV Logistics Solutions INC
Пропонуємо роботу для професійних 

водіїв вантажівок класу CDL

заробляти до 
0,50 центів за милю • У нас ви можете їхати від 2500 до 3500 миль на тиждень • 

$35.00 за додаткові зупинки • Платні бонуси • Платні бонуси після перших 12 000 
бонуси до $1000  • Винагорода за безпечне 

немає порожніх рейсів • Дис-
Надійні машини 24/7 

ПОТРIБНI 
МЕХАНIКИ 

для ремонту 
трокiв трейлерiв 
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26 років тому, у далекому 1989, 
відбувся  Перший Чемпіонат 

Радянського Союзу серед плавців-
ветеранів. Саме під такою дивовиж-
ною та гучною назвою зародився рух 
“Мастерс”, приречений стати однією 
з найбільш масових та видовищних 
спортивних ініціатив у нашій країні. 
Але тоді ніхто і сподіватися не міг на 
такий масштабний ефект від зустрічі 
ветеранів плавання, спортсменів з 
блискучою кар’єрою, що лишилася 
в забутті під пластами нещадного 
часу. Ініціаторами проведення все-
союзних ветеранських змагань у Ки-
єві стали видатні українські плавці, 
учасники Олімпійських ігор – Фарід 
Досаєв, Ігор Заседа та Сергій Фесен-
ко. Так, майже випадкова зустріч на 
блакитних доріжках 50-метрового 
басейну стадіону «Динамо» стала ві-
хою у захоплюючій українській істо-
рії руху “Мастерс”.

Сьогодні спорт “Мастерс” є при-
кладом соціальної активності грома-
дян, що може визначити сенс заняття 
спортом і вказати дорогу спортив-
ного довголіття для молоді. У зма-
ганнях в даній категорії регулярно 
беруть участь авторитетні українські 
та закордонні спортсмени віком від 
25 і більше 100 років. У 2014 році, 
який виявився для всіх українців до-
сить нелегким, окрім економічних 
та політичних реформ, мала місце 
маса приємних подій у спортивному 
житті суспільства, представником 
якого є Всеукраїнська асоціація пла-
вальних клубів "Мастерс" (ВАПКМ), 
зареєстрована у Міністерстві юсти-
ції України у визначеному законом 
порядку. Основним результатом 
роботи за минулий період є підтри-
мання та розширення масовості да-
ного руху, що виражено у залученні 
більше 1500 учасників на змагання 
Календаря всередині України, вста-
новлення 4-х рекордів Європи та 
понад 100 рекордів України. Такі 
результати стали можливі завдяки 
ентузіазму та відданості громадян 
України одному з найбільш масових 
і улюблених видів спорту. "Мастерс" 
не має еквівалента, це безспірно уні-
кальний рух, що є носієм високих 
спортивних традицій і досягнень. 

“Мастерс” по-українськи – це доро-
гоцінна мозаїка з обличч, подій і по-
чуттів, це постійна кропітка робота з 
освоєння терра інкогніта у плаванні.

Підсумковим результатом мину-
лого року стало усвідомлення в спор-
тивному середовищі України появи 
нового спортивного феномену «Мас-
терс» - спорту дорослого самозайня-

того населення, спорту любителів 
і ентузіастів, спорту, в якому зна-
ходиться гідне місце спортсменам-
ветеранам, їх колишньому статусу в 
сучасній історії. Яскравий тому при-
клад – легендарний Сергій Фесенко, 
олімпійський чемпіон 1980 року і 
учасник Першого чемпіонату СРСР 
1989 серед ветеранів, який є актив-
ним прихильником руху «Мастерс». 
У 2014 році Сергій встановив 47 ре-
кордів України у своїй віковій кате-
горії і з цим результатом увійшов до 
Книги Рекордів України. Плавець-
рекордсмен займається активною 
громадською діяльністю, прагне 
передати ветеранський досвід і зна-
ння підростаючому поколінню, на-
вчаючи вихованців Бориспільської 
дитячої школи плавання та  вла-
штовуючи уроки олімпійського май-
стерності для відвідувачів дитячо-
юнацьких спортивних закладів. 

Головна мета кожного спортсме-
на Мастерс – це активний, здоровий 
спосіб життя, спілкування, зустрічі 
та захоплюючі мандрівки. Завдяки 
таким гаслам і ті, хто стояв біля вито-

ків нашого руху, і ті, хто примкнув до 
нього, в останні роки з гордістю про-
довжують нести прапор українського 
спорту. Історія “Мастерс” нерозрив-
но пов’язана з такими відомими іме-
нами як Вадим Ярощук, Олександр 
Сидоренко, Андрій Шидловський, 
Олексій Бородай, Ігор Кравченко, 
Олег Лісогор, Сергій Бреус. Це видат-
ні олімпійці, чемпіони, рекордсмени 
Європи та Світу, плавці-марафонці 
– люди, які одного разу прийшли до 

“Мастерс” та ніколи з 
ним не розлучаються. 
Впродовж 26-ти років 
з нами залишають-
ся такі віддані руху 
«Мастерс» спортсме-
ни, учасники Першо-
го Чемпіонату СРСР 
як Домбровський Ва-
дим, Черняєв Эдуард, 
Аппонель Делистина, 
Вржесневська Ольга, 
Бялковський Ярос-
лав, Сидоренко Олек-
сандр, Богачук Ле-
онід, Шидловський 
Андрій, Семенов 
В’ячеслав.

У 2014 році висо-
кими спортивними досягненнями 
відзначилися клуби «Євро-Львів», 
“Катран”, “Гаврилич Мастерс”, «Кре-
мінь Мастерс», «Енергоатом», «Мо-
тор Зеніт». Клуб ветеранів плавання 
і спорту «Євро-Львів» пишається 
такими чемпіонами, рекордсменами 
і призерами міжнародних змагань 
як: Хіреш Людмила, Сіренко Рома-
на, Голуб Ніна, Шелест Михайло, 
Машкін Сергій, Сирбу Олександр та 
ін. Продовжує нас радувати зіркови-
ми перемогами одеський клуб “Ка-
тран”, який об’єднує плавців з різних 
куточків України. На рахунку клубу 
2 рекорди світу та 2 рекорди Європи, 
здобуті на XIII Чемпіонаті Європи 
в категорії «Мастерс» у м. Ялта, а 
також багато інших перемог у наці-
ональних та міжнародних змаган-
нях. На 23-му Чемпіонаті України з 
плавання в категорії «Мастерс» (м. 
Кременчук, 2014) завоювали безліч 
медалей найстарші плавці серед жі-
нок і чоловіків: Алла Коваленко (75 
років) і Костянтин Щеглов (81 рік), 
члени клубів «Гаврилич Мастерс» 
і «Житомир Аква Мастерс». Цьо-

го року Клуб ветеранів плавання і 
спорту «Гаврилич Мастерс» нас нео-
дноразово радував блискучими ви-
ступами найбільш вікових плавців 
– Віталія Лисяка, Валерія Шевченка, 
Алли Коваленко та інших. Гордість 
клубу – рекордсмени Світу та Євро-
пи Юрій Власов, Михайло Кручинін, 
Едуард Терентьєв, Борис Скобелев, 
Віталій Лисяк. Серед членів клубу 
«Мотор-Зеніт» (Запоріжжя) хочеть-
ся відзначити Доценка Сергія (при-
зер чемпіонату в Монреалі, учасник 
усіх без винятку змагань «Мастерс»), 
Максименка Володимира (рекор-
дсмен у плаванні вільним стилем), 
президента Клубу Сичова Юрія, за-
вдяки якому команда «Мотор-Зеніт» 
є однією з найбільш численних.

Таким чином, черговий раз пе-
реконуємося в тому, що головним 
феноменом руху «Мастерс» є ма-
совість і повсякденний вибір між 
лузерством або перемогами, хво-
робами або спортивним довголіт-
тям, лінню або дисципліною. Такі 
життєві цілі та пріоритети сприяли 
масовому об'єднанню національних 
спортивних і плавальних клубів у 
громадську організацію ВАПКМ. 
Сьогодні до неї входять 12 клубів із 
загальною чисельністю понад 400 
осіб. ВАПКМ протягом 2014 ставила 
питання про внесення змін до Зако-
ну України «Про фізичну культуру і 
спорт» щодо законодавчого визна-
ння «Мастерс» спортивним напрям-
ком в Україні, яке повинно мати своє 
фінансове та організаційно-кадрове 
забезпечення. У 2014 році ВАПКМ 
приєдналася до Асоціації ветеранів 
спорту України. І в кінці року про-
звучали слова подяки ВАПКМ, клу-
бам ветеранів плавання та спорту, 
Ігорю Кухарєву, Віктору Золотьку і, 
за словами Президента асоціації Ві-
ктора Ткаченка, «невеликому числу 
людей, які витрачають свій вільний 
час, енергію та кошти на розвиток 
ветеранського руху». 

Ми щиро віримо, що 2015 рік буде 
не менш плідним та щедрим на до-
брі справи, що до нас приєднаються 
нові спортсмени, активісти, рефор-
матори і просто члени суспільства з 
високою громадянською позицією. 
Ласкаво просимо до руху МАСТЕРС!

лятіна ольга

Ira Roofi ng
847-682-9145 

Якщо дах ваш протікає, 
штукатурка відлітає - 
Ira Roofi ng подзвоніть, 
і вночі спокійно спіть.

ВОРОЖКА САРА 
вам допоможе!

7732027062 / 7736643620

Ворожіння по руцi  $5
На картах  Таро $10

Якщо ви зацікавлені 
в приміщенні для 

проведення вечірки, 
телефонуйте!

6429 W Irving Park Rd, Chicago IL 60634
5732 W Belmont Ave, Chicago IL 60634

Вiдкрито щоденно 8 am-11 pm  q  безкоштовна паркiвка

Мастерс по-українськи
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При весняному закладанні саду 
найліпше садити дерева у над-

ранні строки, як тільки можна ко-
пати грунт

ЧАс і сТРОки ПОсАДки ДЕРЕв
Яблуня, груша, слива, вишня і 

горіх добре приживаються і при 
весняній, і при осінній посадці, аби 
тільки ретельно виконувалася тех-
нологія. Персик, абрикос варто са-
дити навесні, бо при осінній посад-
ці чимало шансів на вимерзання 
непідготовленого до зими дерева.

ПОсАДкА сАДЖАНЦЯ ПлОДОвОГО 
ДЕРЕвА НА ПіЩАНиХ ГРУНТАХ
Спочатку викопується в піску 

яма значно більшого розміру: ши-
риною 1,5-2 м та глибиною до 1 м. 
Вийнятий з ями пісок розкидають 
по всій садибі, дно її на 10-15 см 
засипають глиною. Решту ями за-
сипають завезеним родючим грун-
том. Якщо привезений грунт важ-
кий, глинистий, то його на 35-40% 
можна змішувати з "місцевим", 
вийнятим із ями піском, додаючи 
10-15% торфу. Таким чином, на 25-
30% зменшиться загальна потреба 
в завезенні грунту.

Через 4-5 років, коли дерева під-
ростуть і їх корені проникатимуть 

за межі ями, навкруги можна зро-
бити канави глибиною і шириною 
до 60-70 см і заправити її додатко-
во підвезеним грунтом.

ПіДГОТОвкА сАДЖАНЦів ДО 
сАДіННЯ. зАклАДАННЯ сАДУ.
Закладати сад можна різним за 

віком садивним матеріалом. Але 
при будь-яких кронах для плодо-
вих найціннішими є однорічки. 
Деревця старшого віку гірше при-
живаються, в них значно більша 
сила післяпосадкового травмуван-
ня, бо для врівноваження надзем-

ної частини з кореневою системою 
доводиться на дві третини і більше 
вкорочувати навіть скелетні гілки.

За день до посадки саджанці 
намочують у воді, а під час садін-
ня мачають у грунтову, глиняну 
чи глиняно-коров'якову бовтанку 
(глини 1 частину, коров'яка 2 час-
тини, води 5-7 частин), щоб не до-
пустити навіть короткочасного під-
сушування коренів.

ТЕХНікА сАДіННЯ ДЕРЕв
Яблуню і грушу висаджують 

так, щоб їх коренева шийка в силь-

норослих дерев або місце щеплен-
ня на вегетативних підщепах були 
вищі від поверхні грунту на 3-4 см. 
Сливу й абрикос можна заглиблю-
вати на 10-15 см і нижче кореневої 
шийки; це сприятиме надійному 
вкоріненню та усуненню можли-
вого відчахування при недостатній 
сумісності прищепи з підщепою.

Під час садіння корені розправ-
ляють у ямі рівномірно, щоб вони 
не загиналися, а землю притопту-
ють настільки щільно, щоб саджа-
нець при порівняно значних зусил-
лях не можна було витягти із землі.

Після садіння навколо дерев 
роблять лунки, в які наливають 
по 3 - 4 відра води, а потім муль-
чують перегноєм, торфокрихтою 
чи перепрілою соломою шаром за-
втовшки 5-8 см.

Матеріал приготував  
Эдуард Мучнik. 

 діМ, САд, город

Як слід садити дерева
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2 лютого цього року не стало фан-
тастичної людини, талановитого 

музиканта, фронтмену українського 
гурту «Скрябін» – Андрія Кузьмен-
ка. Вже минув майже місяць, але так 
і не стало сил у то повірити. 

Останнім часом, Андрій страшен-
но переживав за ситуацію на сході 
Україні, постійно був на зв’язку із 
українськими бійцями, що наразі 
перебувають у зоні АТО. Ніколи не 
роблячи із того афіш, більшу части-
ну зароблених від концертів грошей 
– він передавав на передову, згадує 
мама Кузьми, Ольга Михайлівна:

«Але Андрійко задавила та біда. 
Вже з місяць, як він не міг спокійно 
жити. Як я з ним говорила - його очі 
були наді мною. Він приносив мені 
силу тої своєї освіти медичної. Він 
приносив мені різні знімки рентге-
нівські. Він був скрізь по шпиталях. 
І він сказав мені, що ніхто, ні слова 
не повинен знати – що Кузьма щось 
там робить. «Я не можу співати, 
там же вмирають мої діти! Мені 
46, а йому 23! Мамцю, як він з та-
кою ногою буде жити, в нього всьо 
паламано, в нього всьо перебито!». 
І та біда велика задавила мою ди-
тину. Той негатив був більший ніж 
він давав позитиву. В якийсь мо-
мент - воно дало збій».

4 лютого, у Преображенській 
церкві у Львові відбулося прощан-
ня з Андрієм, яке тривало усю ніч - з 
четвертої години вечора і до ранку. 
То був справжній людський океан… 

 «Я хотіла сказати так, як казав 
Андрій не один раз… Коли я вийшла 
з церкви, попри те, що я просто не 
могла жити – я хотіла сказати: 
«Люди, я вас всіх люблю. Люди, я вас 
всіх люблю, за то що ви прийшли!» 
Вони мені помогли пережити ту 
ніч в церкві. Це просто неможли-
во було би пережити, якби не було 
того народу. Народ йшов, і йшов, і 
йшов…І я спочатку думала: ну го-
дина пройде і підуть. І йшов народ, і 
я собі подумала, що ти, напевно, си-
ночка, щось таки зробив для того 
народу!», каже мама Кузьми.

25 років музичної творчості, без-
ліч пісень і альбомів, дві кайфові 
автобіографічні книжки, читати 
які – ну просто неможливо, адже 
щелепи зводить від сміху! А ще – 
він створив S.R.A.K.A. RADIO - Sвоє 
Rадіо Aндрія KузьменкA – де гра-
ють лише його улюблені пісні, його 
власна музична фонотека. Він мріяв 
про власний бар, хотів назвати його 
«Бардак» та сидіти там разом із клі-
єнтами, пити пиво і філософствува-
ти про життя. Він міг створити  ще 
так багато, але… 

Вічно усміхнений, сповнений 
ідей, постійно у русі... Людина, яка 
надихала на життя і добрі вчинки, 
людина, яка своєї невичерпною 
енергією і неповторним гумором – 

нищила усе зло і хамство навкруги. 
Поруч із ним хотілося ставати кра-
щою із кожною секундою. Хочеться 
низько вклонитися і від усієї душі 
подякувати батькам Андрія, Ользі 
Михайлівні і Віктору Кузьмичу! Дя-
куємо вам, що подарували цілому 
світові такого Кузьму – справжнього 
і мудрого. Одного – єдиного. 

ПУБлікУЄМО ДОБіРкУ ЖиТТЄвиХ 
сПОсТЕРЕЖЕНь АНДРіЯ РізНОГО ЧАсУ:

ПРО сЕБЕ
Я не проста, але дуже відкрита 

людина. І мені це не просто не зава-
жає, а навіть допомагає в житті. Чим 
більше в тебе секретів, брехні, дво-
якості чи масок — тим гірше.

ПРО БАТьків
Я був недобрий син всередині, бо 

мав супротив до батьків. Він пропав 
в мене в 30 років. Запізно. Злості до 
батьків не має бути.

ПРО сіМ’ю
На першому місці в мене сім'я, 

однозначно. Пояснюю тим баранам, 
які не розуміють, що так є. Тільки 
сім'я готова тебе прийняти після са-
мих ганебних твоїх вчинків в самому 
ганебному твоєму стані. Все друге, 
що появляється після сім'ї, ті другі 
браки, вони зачастую направлені на 
твій фінансовий стан. І ні в якому 
разі не на твій обвисший живіт, ні на 
сивину у твоїх висках. Вона красить, 
але тільки Клуні.

ПРО ФАНів
Моє головне джерело енергії - 

слухачі. Буває, виходиш на сцену зо-
всім розбитий, з високою температу-
рою, а зал починає тобі підспівувати, 

причому тексти знає краще від мене, 
- хворобу як рукою знімає.

ПРО АРМію
Ти починаєш доганяти багато 

елементарних речей тільки в армії. 
І для того треба туди попасти, щоб 
цінувати то, на що ми не звертаємо 
увагу. Наприклад – повагу. З першо-
го дня армії – ти дорівнюєш нулю, і 
від нього починаєш піднімати свою 
ціну в очах оточуючих тебе персона-
жів.

ПРО ЦЕРквУ
Наша православна церква за-

примітивна і застаріла. Я там і п'яти 
хвилин не можу просидіти. Мене ті 
дядьки з тими пузами в тих рясах 
вганяють якусь таку тугу невимовну. 
От католицька розвивається в ногу 
з часом. І протестанти мені подоба-
ються. Вони такі віддані релігії і не 
вдаються в то напищення храму.

ПРО виЩі сили
Вірю, що є якась вища сила. Багато 

читав по антропології, звідки то всьо 
взялося. В мене ніяк не вкладається 
в голові, як могло із всесвітнього оке-
ану стільки видів життя утворитися і 
інтелект людини. Може, початок ци-
вілізації виглядав як експеримент: 
завезли якісь дядьки на цю планету 
чувачків і заселили. Є куча доказів 
таких високоцивілізованих давніх 
проявів життя. Майя, ацтеки.

ПРО МРії
Мріяти не можна, треба пахати. 

Якщо ти талановитий, якщо ти ге-
ніальний – про тебе ніхто не взнає 
крім миші, яка живе в тебе на кухні, 
тому що треба пахати для того, щоб 
людей в тому переконати. 

ПРО РОБОТУ
Ти мусиш знати свій мінімум, 

за який тобі не шкода розбитися в 
тряпку. І всьо. І тої роботи в тебе буде 
просто завалісь. Тому що ти будеш 
загальнодоступний, але ти будеш 
дуже кльово виконувати свою робо-
ту. Дуже просто.

ПРО ТвОРЧісТь
Більше нічого не вмію, як рим-

фувати слова і під музику викладати 
якісь ідеї. Часом вони мудрі і глибо-
кі, а часом - поверхневі і ржачні. Але 
в них завжди є суть. 

ПРО ОТОЧЕННЯ
В тій телефонній книжці немає 

жодної людини, яка мені не потрібна 
в житті. Ігнор для людей-паразитів – 
то є сама нищівна зброя. Він другий 
раз вже не подзвонить, він зрозуміє, 
що його проігнорували. І він не до-
зволить собі наступити на свої амбі-
ції. 

ПРО кРиТикУ
Критика – то ужасна штука. Кри-

тику можна слухати тільки від лю-
дей, які досягли чогось більшого 
ніж ти. Люди, які не досягли навіть 
твого рівня – вони тобі завидують, а 
не критикують. То є нормальна при-
родня реакція людини. 

ПРО БлАГОДійНісТь
Моя благодійність закінчується 

там, де починаються камери.
ПРО ХАМсТвО
Хамство - це кал, який виходить 

через рот!
ПРО ДОБРО
Краще висушити одну дитячу 

сльозу, ніж пролити ріки крові. 
ПРО МОТивАЦію
Можна опустити руки, сказати: 

немає грошей, немає охоти…А мож-
на засучити рукава і вже зараз пле-
кати своє майбутнє.

ПРО ЩАсТЯ
Коли себе обмежуєш від тих чин-

ників, які заважають тобі жити – ти 
автоматом стаєш щасливим. Тобі 
нічо не заважає і ти нікому не міша-
єш.

ПРО ПАТРіОТизМ
Я не люблю взагалі спекуляції на 

тему патриотизму. Патріотичні пісні 
потрібно писати весь час. Те, що за-
раз робиться – ніхто їх не писав, а 
зараз усі стали такими патріотами, 
поналіпили собі вишиванки на ма-
шини. "Вишивальники" називають 
таких людей. Начепив вишиванку і 
вже думає, що все помінялося. Вона 
має бути десь там глибше, ця виши-
ванка. Зашита мамою й татом всере-
дині.

ПРО ДУМки УкРАїНськиХ 
військОвиХ в АТО
У людей сідають батарейки, 

просто-напросто. Вони не розумі-
ють просто, що робиться, якщо чес-
но. От ті, з якими я по крайній мірі 
спілкуюсь, чоловік 50-60, які по-
стійно на війні. Хтось більше, хтось 
менше. Вони кажуть - у нас сідають 
батарейки...

ПРО свіТ 
Змінюйте світ на краще, піклуй-

теся про нього, тому що ви в ньому 
живете!

Помітив, що для того, щоб зроби-
ти людину щасливою, не треба якісь 
величезні простори. Досить включи-
ти фантазію і облаштувати той міні-
мум, який маємо, щоб почувати себе 
краще. Чим більше хочеш взяти від 
життя — тим менше воно хоче тобі 
це дати.

ПРО сьОГОДЕННЯ
Мені 47 років, я завжди думав, що 

в 47 я буду розумним, поважним чу-
ваком. Я буду знати відповіді на всі 
питання. Зараз, якщо подивитися на 
те, що відбувається, я не можу пояс-
нити жодного. Просто констатація 
факту. Сука-війна.

ПРО кіНЕЦь ЖиТТЯ
Як має закінчиться життя, так і 

закінчиться.
Чорт забирай… Не мало. Не 

мало воно закінчитись ось так і за-
раз. То фатальна помилка світу. 
Чуєш біль?

Похований Андрій 5 лютого у 
родинному склепі на кладовищі се-
лища Брюховичі, неподалік Львова. 
Проте, він назавжди лишиться із 
нами - у наших серцях і душах, дум-
ках й спогадах, у піснях і мудрих сло-
вах. Любимо! 

Аліса хамчич
За матеріалами відкритих джерел 

«РОБіТь ЦЕй свіТ кРАЩиМ!» 
пАМ’яті куЗьМи СкрябінА
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n

- Які три слова найчастіше зу-
стрічаються в написах по всьому 
світу?

- "I lоvе уоu"
- Я вас благаю, ці три слова 

"МАDЕ IN СНINА"!
n

- Мам, у мене дві новини. 
Одна гарна, друга погана.

- Давай з хорошою.
- Я більше так не буду.

n

Хлопець з НЕ дуже красивою 
дівчиною застряг у ліфті.

вона: - молодий чоловік! 
якщо спробуєте мене поцілува-
ти, я закричу!

він: - я теж ..
n

Чоловік каже дружині:
- СПРАВЖНІЙ ЧОЛОВІК по-

винен хоч раз на тиждень не но-
чувати вдома!

Дружина не розгубилася:
- Так! Правильно, щоб іншо-

му справжньому чоловікові було 
де переночувати!

n

- Дівчина, а ви любите тва-
рин?

- Дуже!
- Візьміть мене до себе, я така 

скотина!
n

- Нам потрібні твої навички 
вбивці. Ось гроші, мета хитра і 
небезпечна.

- Прибери свої 12 рублів, я 
вже сказав, що не буду виганяти 
осу з кімнати

n

- Я з дівчиною розлучився.
- А че таке?
- Та ми в душі були і тут вона 

каже:
"А давай, мовляв, робити по-

гані речі, мм?"
- А ти че?
- А че я. Хлюпнув їй шампунь 

в очі ...
n

Дівчина на побаченні:
- А ти з ким-небудь цілувався 

до мене?
- Та ні, що ти! Тільки один 

раз, і то при людях.
- А люди-то що там робили?
- Кричали: "Гірко"!

n

- Мій друг хом'ячка в банці 
тримає.

- Ну і що тут такого?
- Нi ну уяви: розсіл, огірки, 

помідори і хом'ячок!
n

Три блондинки доганяють 
потяг, що вже рушив.

Дві встигають заскочити, а 
третя не встигає, та починає смі-
ятись.

Дeжурний по вокзaлу:
- Ну і що смішного ???
Блондинка:

- Так ці дві мене проводжали !!
n

- У вас кіт сильно газований
- Чому?
- Його коли трясешь, він ши-

пить
n

- Давай мінятися бабами!
- Але у мене немає баби.
- Гаразд, просто візьми, будь 

ласка, мою. Дістала.
n

На одеському Привозі:
- Мадам, чому ваш гусак та-

кий дорогий?
- Він не дорогий, він просто 

стежить за курсом долара.
n

- А у мене кішка незвичайна.
- І чого в ній такого незвичай-

ного?
- Ось, подивись фотографії.
- Ну, сметана, пташки, миші, 

рибки ... І що?
- Кішка фотографувала!

n

- Дорогий, я вагітна.
- Що-о-о-о-о-о?
- З 1 квітня тебе, коханий!
- Катю, як же так, ну так же до 

інфаркту довести можна.
- Як ти мене назвав? Яка я 

тобі Катя ?!
- З 1 квітня тебе, кохана!

n

- Де тебе чорти носять!
- Блін, ти їх теж бачиш?

n

Переповнений автобус. Звід-
кись із центру натовпу жіночий 
обурений голос:

- Чоловіче, що ви робите?
Пауза. Той же жіночий голос:
- Що ви робите, чоловік ?!
Пауза. Зацікавлений голос із 

задньої площадки:
- Мужик, ну не томи душу! 

Скажи, що ти там робиш ?!
n

- Чула, по типу волосся можна 
дізнатися характер людини!

- Це як?
- М'які волосся, і характер 

м'який; жорсткі - упертий, як 
чорт!

- А лисі?
- Цих важко зрозуміти, слизь-

кі вони якісь!
n

У тролейбусі жінка похилого 
віку намагається поступитися 
місцем дуже худому парубкові:

- Сідай бідненький, ти що ж 
худий то такий? Хворієш чи що?

- Ні, дякую! Студент я!
- Ну давай хоч плащ твій по-

тримаю!
- Це не плащ, це мій друг 

Коля!
n

– Мамо, чому ти завжди стоїш 
біля вікна, коли я співаю?

– Щоб люди не подумали, що 
я тебе б’ю.

КроссворданеКдоти

За ГориЗонталлю: 1. Плівкотворний розчин 
смол або ефірів целюлози у спирті, скипидарі 
або оліях, яким покривають яку-небудь по-
верхню для її збереження і блиску. 4. Те саме, 
що шматок. 6. Стиль популярної музики, що 
характеризується чітким ритмом, застосуван-
ням електромузичних і ударних інструментів. 9. 
Прізвище президента азербайджану 1993—2003 
років. 10. Мінеральна речовина білого кольору, 
яку одержують випалюванням карбонатних по-
рід. 11. в англії, СШа та в деяких інших країнах 
— ввічливе звертання до чоловіка. 12. Місто в 
японії, в префектурі Сідзуока. 14. Соліст групи 
«кіно». 15. кінцева нижня частина ноги людини 
та задньої кінцівки деяких наземних хребетних 
тварин. 17. Гіпотетичне поле, яке створюється 
живим організмом. 20. римський політичний 
діяч, сенатор, претор 44 року до н. е. 23. Струн-
ний щипковий музичний інструмент, поширений 
у народів кавказу та Середньої азії. 24. зухвала, 
груба, нахабна людина. 25. Прив'язана до вудли-
ща довга міцна нитка (з волосин коня, шовку і 
т. ін.), на кінці якої прикріплено риболовецький 
гачок. 26. радіоактивний хімічний елемент, 
благородний газ, дуже рідкісний на землі (Rn). 
27. означає питання: яка людина (істота)?. 29. 
завідуючий. 30. Чарівність, привабливість. 31. 
країна на південному заході азії. 33. рід багато-
річних трав'янистих рослин родини мальвових, 
який застосовують у медицині та ветеринарії. 
36. обрис і розріз губ. 39. автоматична між-
планетна станція. 40. віддалений або тривалий 
шум, що часто утворюється внаслідок злиття 
багатьох одноманітних або різнорідних звуків. 
42. Гірська височина без яскраво виражено-
го гребеня або вершини, однорідна з погляду 
геологічної будови. 43. Місто на сході Португалії, 
центр однойменного округу та муніципалітету. 
44. Група довгохвостих папуг. 45. одиниця вимі-

ру земельної площі в англії і Північній америці. 
46. рід безхребетних тварин ряду десятиногих 
ракоподібних. За вертиКаллю: 1. доброзич-
ливе, привітне ставлення до кого-небудь. 2. зди-
вування, незадоволення. 3. назва групи природ-
них бітумів (мальти, асфальти, асфальтити), що 
утворюються в результаті вивітрювання в зоні 
виходів легких метанових і нафтенових нафт. 4. 
квітки, багато квіток. 5. Тимчасова купівля з га-
рантією подальшого продажу. 6. російська пра-
вославна церква. 7. Місто в японії, у префектурі 
Фукуй. 8. хижак родини собачих. 13. Чоловічий 
верхній одяг громадян у Стародавньому римі. 
15. злоякісна пухлина у людини й тварин, що 
розвивається з елементів сполучної тканини. 
16. Самопроголошена держава на східному 
узбережжі Чорного моря, де-юре автономна рес-
публіка у складі Грузії. 18. Почуття радості, задо-
волення, викликане ким-, чим-небудь. 19. оптич-
ний пристрій для структурного перетворення 
пучка променів світла, які застосовуються при 
відтворенні напівтонових оригіналів для отри-
мання дрібноточкового зображення. 21. Те саме, 
що радіолокатор. 22. взаємна усна чи письмова 
домовленість про що-небудь. 28. рівномірне 
чергування впорядкованих елементів (звукових, 
мовних, зображальних і т. ін.), циклів, фаз, тих чи 
інших процесів і явищ. 30. Складана переносна 
перегородка, зроблена з рам-стулок, обтягнутих 
тканиною, папером і т. ін. 32. кисть руки з зігну-
тими і притиснутими до долоні пальцями. 34. 
розплавлена силікатна маса, що виливається 
на земну поверхню під час виверження вулка-
на. 35. Соціаліст-революціонер. 37. об'єднана 
держава Сирійської республіки та республіки 
Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 
1961 року. 38. Чотирнадцята літера вірменської 
абетки. 40. в релігії Стародавнього Єгипту — бог 
Сонця. 41. Бойовий заклик під час атаки.

відповіді до попереднього кроСворду:

за ГоризонТаллю: 1. нурта. 5. Мавпа. 9. ухо. 10. Тіе. 12. Пуд. 13. Так. 14. орт. 15. Пер. 16. амбра. 18. 
ішак. 20. Бокс. 22. отоскоп. 25. Ерос. 26. анод. 28. Траулер. 31. арак. 32. нака. 33. акант. 36. оно. 39. Его. 
40. іра. 42. Тес. 43. Тар. 44. Сил. 45. афіша. 46. анапа. за вЕрТикаллю: 1. нутрія. 2. уха. 3. рок. 4. атом. 
5. Метр. 6. впп. 7. Пуе. 8. адреса. 11. ірбіс. 16. акторка. 17. абонент. 19. аорта. 21. опора. 23. оса. 24. кал. 
27. дакота. 29. увага. 30. кабала. 34. кета. 35. нора. 37. неф. 38. осі. 40. іса. 41. рип.
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ТЕ Й НАА  Т НІ АВ ШАЗ

з 25 лютого до 3 березня 2015 року

www.shopandsavemarket.com

ть

 

6312 N. Nagle Ave., Chicago та 7241 Lemont Rd., Downers Grove 

Приймаємо 

замовлення 

на святкові
страви!

У нас є все,що полюбляюукраїнці! 

Цiни дiйснi з 25 лютого до 3 березня 2015 року тiльки в Shop&Save Market на

$2.99 LB$2.99 LB

$5.99 LB$5.99 LB

$1.99 EA$1.99 EA

$13.99$13.99

$1.99 LB$1.99 LB

$1.99 LB$1.99 LB

$2.99$2.99

$4.69 LB$4.69 LB

$2.49$2.49

$0.59 LB$0.59 LB

$4.99 LB$4.99 LB $5.99 LB$5.99 LB

SORRENTO 
MAZZARELLA CHEESE
SORRENTO 
MAZZARELLA CHEESE

SMOKE HOUSE
MOSKOWSKAYA
SALAMI

SMOKE HOUSE
MOSKOWSKAYA
SALAMI

DOLE 1LB 
STRAWBERRIES  
DOLE 1LB 
STRAWBERRIES  

FINLANDIA 
IMPORTED
SWISS CHEESE

FINLANDIA 
IMPORTED
SWISS CHEESE

FETA
CHEESE 
FETA
CHEESE 

USDC 
TILAPIA 
FILLETS 

USDC 
TILAPIA 
FILLETS 

UKRAINIAN 
VODKA 750ml
KHORTYTSA  

UKRAINIAN 
VODKA 750ml
KHORTYTSA  

HYSON 
800g 
MUSHROOMS 

HYSON 
800g 
MUSHROOMS 

ZAKYCOH 
1ltr
BABY PICKLES 

ZAKYCOH 
1ltr
BABY PICKLES 

DELICIOUS 
RED or GOLDEN
APPLES

DELICIOUS 
RED or GOLDEN
APPLES

ESTONSKAYA
SALAMI
ESTONSKAYA
SALAMI

USDS
ALASKAN 
SALMON FILLETS  

USDS
ALASKAN 
SALMON FILLETS  

$4.69$4.69

GRANTE 
DUMPLINGS 
2LB

GRANTE 
DUMPLINGS 
2LB

Купон дійсний від 25 лютого до 3 березня 2015 
тільки у разі пред’явлення цього оголошення 

Купон дійсний від 25 лютого до 3 березня 2015 
тільки у разі пред’явлення цього оголошення 

Купон дійсний від 25 лютого до 3 березня 2015 
тільки у разі пред’явлення цього оголошення 

LIFEWAY 
FARMER CHEESE 
454g

LIFEWAY 
FARMER CHEESE 
454g

$2.99$2.99 $1.99$1.99

KIRLANGIC 
1ltr
SUNFLOWER OIL

KIRLANGIC 
1ltr
SUNFLOWER OIL
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Brand New 2015 Nissan

Versa S Plus

36 month lease with $999 due at lease inception (total due includes 1st months 
payment and $0 refundable security deposit)

lease 
for only

Brand New 2014 Nissan

Sentra S

$179/mo. 
36 month lease with $999 due at lease inception (total due includes 1st months 

payment and $0 refundable security deposit)

lease 
for only

Brand New 2015 Nissan

Altima 2.5S

36 month lease with $999 due at lease inception (total due includes 1st months payment and $0 
refundable security deposit)

lease 
for only

Brand New 2015 Nissan

Rogue S

36 month lease with $999 due at lease inception (total due includes 1st months payment and $0 
refundable security deposit)

lease 
for only

$999
down

$269/mo. 

$169/mo. 

Two or more at this price. 
 MC: 11125

Two or more at this price. 
 MC: 12014

Two or more at this price. 
 MC:13115

$209/mo. 

Two or more at this price. 
 MC: 22215

Cook County taxes inCluded
no nonsense leasing

^

You owe it to yourself to visit... Bob Rohrman’s

Arlington nissAn

OIL CHANGE       
+ TIRE ROTATION

+ FREE MULTI-POINT INSPECTION
Plus tax and shop supplies. Must present coupon when order is written. Cannot be combined with any other offers or specials. Prior sales excluded. Valid only at Arlington Nissan.  Expires 2/28/15. 

$22.95 
Arlington nissAn.com

1100 W. Dundee Rd.
Just East of Route 53 on Dundee Rd.

Only 2 Miles North of the Arlington Race Track 1-866-751-6988

Please add tax, title, license and doc. fee to all price/payments. All offers are with approved credit.   Some incentives are in lieu of other APR programs and incentives.  Photos for illustrative use only. Dealer not responsible for typographi-
cal errors. All rebates and incentives applied. ^City of Chicago additional taxes. *0% APR for 72 months on select new Nissans.  A down payment may be required.  $13.88 per $1,000 financed.  This is a buy down rate and may affect 

purchase price.  Max amount financed at 0% equals $10,000.  ** With approved credit.  Must Finance through Nissan Motor Acceptance Corporation.  ^On select models with approved credit.  Bonus Cash from Nissan. Expires 2/28/15. 

355

Glendale
Heights

64

14

Hanover
Park

Elgin

Schaumburg 

Barrington 

Des Plaines 
Niles 

Chicago 

Skokie 

Evanston 

Winnetka 

Northbrook 

Highland 
Park 

Waukegan 

Libertyville 

Long 
Grove 

Palatine 

Arlington 
Heights 

Mt. Prospect 

Hoffman Est. 

Crystal 
Lake 

Arlington Nissan

in Arlington Heights

SCHAUMBURG
6 MILES FROM

LIBERTYVILLE
10 MILES FROM

HIGHLAND PARK
10 MILES FROM

NORTHBROOK
9 MILES FROM

DES PLAINES
10 MILES FROM

CRYSTAL LAKE
16 MILES FROM

NILES
16 MILES FROM

More than 850 New Nissans Available! 

for 72 mo. 

on  new nissans
*

0%  aPr

  
$500

nissan  Bonus Cash
on new Nissan Versa Note

Get

  
$1000

nissan  Bonus Cash
on new Nissan Pathfinder

Get

  
$750

nissan  Customer Cash
on Brand New 2015 Nissan Rogue**

Get


