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Початок
великої війни

читайте на стoр. 8

ALL YOU CAN EAT

LUNCH $15.99
Mon-Fri | 11am-3pm

DINNER $19.99

Mon-Sun | 3pm-9:30pm

ALL DAY $19.99 Sat-Sun

Granpdening! 15
O

%
oﬀ

10

$

oﬀ

Dine in only. Must mention coupon
before ordering. Before tax. Cannot
combine with any other offer. *One
coupon per table. Exp 12/31/2015

Dine in only. With purchase of $55
or more *One coupon per table. Before tax. Must mention coupon before ordering. Cannot combine with
any other offer. Exp 12/31/2015
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Новини України
В Україні створюється
аналог ФБР

Верховна Рада прийняла закон про
Державний бюро розслідувань (№
2114). За це рішення в другому читанні і в цілому проголосував 241
народний депутат. Як сказав голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін,
на бюро покладаються обов'язки
з розслідування злочинів, раніше підслідних прокуратурі, а саме
– злочинів, скоєних вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочину
віднесені до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро, і військових злочинів.
"Таким чином, прокуратура буде
остаточно позбавлена функцій досудового розслідування", – сказав
Кожем'якін. Законом визначається, що директора бюро призначає
президент України за поданням
прем'єр-міністра, відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора.
Перший заступник і заступник директора призначаються на посаду і
звільняються директором бюро за
поданням конкурсної комісії. Також визначається гранична чисельність центрального апарату і
територіальних управлінь ГБР на
рівні 1,5 тисячі осіб.

На сектор безпеки і
оборони в 2016 році
планується виділити не
менше 100 млрд грн –
РНБО

Рада національної безпеки і оборони України рекомендує передбачити в державному бюджеті на 2016
рік не менше 100 млрд грн на сектор безпеки та оборони. "Сьогодні на засіданні РНБО було розглянуто бюджет сектору безпеки і оборони на 2016 рік. За результатами
обговорення рекомендовано КМУ
забезпечити рівень витрат на сектор безпеки та оборони, відповідно
до Стратегії національної безпеки
України та Воєнної доктрини в обсязі 5% від ВВП. З них не менше 3%
витрат передбачено на оборонний
сектор", – повідомляє прес-служба
РНБО за підсумками засідання. Таким чином, фінансування, передбачене із загального фонду держбюджету, буде становити не менше 100 млрд грн. Крім того, планується додаткове фінансування
зі спецфондів і залучення ресурсів
під державні гарантії. Крім того, на
засіданні було визначено пріоритетні стратегічні військові програми з розробки та виготовлення сучасного озброєння і військової техніки для включення їх до державного оборонного замовлення на
2016 рік. У ході обговорення цього питання учасники засідання зазначили, що державне оборонне
замовлення на наступний рік буде
затверджене без зволікань відразу після прийняття парламентом
закону "Про державний бюджет
України на 2016 рік"

Кабмін ухвалив рішення
про скасування трудових
книжок

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Мінекономрозвитку щодо
ліквідації трудових книжок, відповідні проекти законів будуть подані на розгляд парламенту. Про це
сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус журналістам за результатами
засідання Кабміну, передає "Укрінформ". "Схвалили. На даний момент відправляємо в парламент",
– сказав він. За словами міністра,
ліквідація трудових книжок значно спрощує роботу кадровиків і
відповідає міжнародній практиці.
"З 2004 року є реєстр, де є всі дані
(щодо місця роботи громадянина

– ред.). Хто хоче, хай тримає вдома трудові книжки і отримує штампи в свою трудову книжку", – додав
Абромавічус.

Українці не отримають
швидкої вигоди від
"вільної торгівлі" з ЄС

Україні не варто чекати моментального позитивного ефекту від
початку дії зони вільної торгівлі
(ЗВТ) з Євросоюзом з 1 січня 2016
року, оскільки відчутний ефект від
неї можна буде очікувати лише через 2-4 роки. Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Ян
Томбінський. "Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що
може статися через 2, 3, 4 роки. Я
наполягаю на тому, що це не відбудеться 1 січня 2016. Нам потрібно вибудувати фундаменти, запустити, і результат прийде", – сказав
він. Посол також додав, що українську економіку та регулятивну
систему потрібно довести до відповідного рівня для того, щоб "це
створило більш широкий двигун
для розвитку української економіки". За словами Томбінського, ЗВТ
створить нові можливості для українського бізнесу. "У ЄС багато говорять про те, що необхідно зробити
нову індустріалізацію Європи. Для
України це нові можливості, як це
використовувати з користю для
себе", – підкреслив він. Нагадаємо,
Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію
21 березня 2014-го, а економічну –
27 червня того ж року. Лідери Євросоюзу врахували думку Москви
і у вересні 2014-го на переговорах
"Україна – Росія – ЄС" була досягнута домовленість про відстрочення імплементації угоди про створення зони вільної торгівлі Україна – ЄС до 1 січня 2016 р.

У КНЕУ заявили, що
Береза в них не навчався

Серед випускників КНЕУ 2000 студент Бляхер-Береза Борислав Юхимович не значиться і диплом серії
ЛТ ВЕ №503758 йому не видавався. Про це йдеться у відповіді ректора КНЕУ на запит ГПУ, опублікованій в Facebook юристом Климом Братковським. У документі
ректор університету Анатолій Павленко спростовує видачу диплома
КНЕУ народному депутату, кандидату в мери Києва Бориславу Березі. "Серед базового випуску студентів 2000 Бляхер-Береза Борислав Юхимович не значиться, диплом серії ЛТ ВЕ №503758 в КНЕУ
з державної майстерні не надходив", – йдеться в офіційній відповіді ректора.

Віце-президент
Єврокомісії назвав умови
інвестицій в українську
ГТС

Європейський Союз зацікавлений
в Україні як важливому транзитері газу. Реформи забезпечать приваблення міжнародних інвестицій для реконструкції та розвитку
української ГТС. Про це у коментарі власному кореспонденту Укрінформу у Брюсселі заявив віцепрезидент Єврокомісії з питань
енергетичного союзу Марош Шефчович. "Збереження транзитного
шляху через Україну є питанням
високої важливості для Європейського Союзу. Це є дуже чіткою заявою. І ми тісно працюємо з керівництвом України і міжнародними
фінансовими інституціями щодо
проведення необхідних реформ із
модернізації газотранспортної системи. Відтак, дуже важливо продовжувати реформи, щоб забезпечити імплементацію нового закону про ринок газу. Регуляторна стабільність і реформи стануть найкращим запрошення для потенційних інвесторів", – зазначив він.
Говорячи про можливу реалізацію запропонованого Росією проекту "Північний потік-2" із добудови через Балтійське море двох гілок трубопроводів, Шефчович вкотре наголосив, що Єврокомісія на
рівні експертів високого рівня розпочала його перевірку на відповідність енергетичному законодавству
ЄС. "Йдеться про відповідність усім
юридичним вимогам: щодо публічних закупівель, третього енергетичного пакету, стандартам у сфері довкілля. На цьому етапі ми ще
працюємо над цим аналізом", – повідомив віце-президент ЄК.
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Як визначити візуала, аудіала і кінестетика і
налагодити з ними хороший контакт?
Борис
Мельцер,
тренер
по коучингу

О

днин з дуже важливих критеріїв розподілу людей на групи
– це те, як людина сприймає світ.
Кожен з нас або візуал, або аудиал, або кінестетик. Перші неусвідомлено воліють сприймати світ
через очі, другі – через вуха, треті
– через тіло (сюди можна включити відчуття доторку, почуття, емоції, навіть відчуття смаку або запаху). Звичайно, у кожної здорової
людини розвинені всі органи чуття. Не буває, наприклад, 100% візуалів. Але розвинені вони в кожного по-різному, і в кожного з нас
все-таки краще працює якась одна
система. І якщо уважно поспостерігати за людьми, знаючи, як проявляєтся кожна з них, можна визначити, яка людина перед нами
і як варто спілкуватися, щоб налагодити з нею хороший контакт.
Звичайно, не все так однозначно.

Всі ми візуали, коли любуємося повним місяцем і кінестетики,
коли займаємося любов'ю або з насолодою обідаємо. Однак у більшості випадків звичайного спілкування кожен з нас проявляється
по-різному. Візуали зазвичай “говорять руками”. У них яскрава жестикуляція, розмова швидка (адже
вони бачать перед своїм уявним поглядом багато різних картинок,
які намагаються описати одночасно), можливо, з придихом.
Вони намагаються перебувати
досить далеко від співрозмовника (у них велика так звана зона
комфорту), щоб бачити його цілком. Голос зазвичай гучний і високий. Вони частіше використовують “візуальні” слова і фрази,
такі як: видно, яскравий, це ясно
як день, кольоровий, безліч відтінків, і т.д.
Аудіали розмовляють так,
немов вони співають. Основна
ознака: вони постійно грають голосом, міняючи тембр, швидкість
мови, іноді роблячи паузи, щоб
підкреслити якусь фразу, виділити
її голосом. Часто голова трохи нахилена вбік, немов вони розмовляють по телефону. Жестикуляція незначна. Використовують “аудіаль-

БЕЗКОШТОВНА ДОПОМОГА
ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ OBAMACARE!
Щоб призначити
час та дату,
будь ласка
телефонуйте

ні” слова, такі як: голосно, голос,
тембр, це звучить добре. Кінестетики говорять повільно, проживаючи кожну фразу. Голос зазвичай
низький, “грудний”. Часто кінестетики дуже ревно ставляться до дотиків: або дуже люблять, наприклад, масаж, або, навпаки, терпіти
не можуть. На відміну від візуалів,
вони можуть навіть не помітити,

що до них ненавмисно доторкнулися. Кінестетики часто говорять
про почуття, бажання, відчуттях.
Те, що для візуала “ясно як день”,
для кінестетика “відчувається добре”. Можливо ви вже себе впізнали в одному з цих описів. Можу додати, що візуалів найбільше, кінес-

тетиків рази в два менше, а аудиалів взагалі дуже мало, близько 10%.
Навіщо нам це знати?
Якщо ви знаєте, до якої категорії відноситься ваш співрозмовник і до якої ви самі, ви розумієте,
на якій “мові” вам найлегше спілкуватися, а на якій буде ефективніше для створення несвідомої довіри зі співрозмовником. Якщо ви
візуал, а він кінестетик, то говорити у своєму звичайному
стилі, в швидкому темпі й з активною жестикуляцією і з візуальними термінами, буде поганою ідеєю. Вам треба стати схожим на нього підлаштуватися до його стилю розмови.
І тоді буде легше вас зрозуміти. Йому не доведеться перекладати з “візуальної” на “кинестетичну” мову, і, в результаті,
швидко з'явиться відчуття довіри. Цей навик, як і будь-який інший, вимагає деякого тренування. Але через якийсь час ви починаєте більш тонко відчувати свого співрозмовника (або більш ясно
його бачити, або чіткіше чути, як
вам подобається), і тоді ви вже інтуїтивно знаходите індивідуальний
підхід, а вашому співрозмовнику не
захочеться з вами прощатись.

Турбота про ваше майбутнє
 СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ  ФІНАНСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
 ДОВГОСТРОКОВІ ПЕНСІЙНІ ПЛАНИ*

Financial Professional Associate
The Prudential Insurance
Company of America
10275 W. Higgins Road, Suite 200
Rosemont, IL 60018
Ofﬁce Phone 630-442-6822
Katerina.Lenski@Prudential.com

Катерина Лєнскіх
Фінансовий радник

(847)863-4991

У сфері послуг
страхування
і фінансових послуг
The Rock® - це саме те,
що вам потрібно

Страхування і довгострокові пенсійні накопичення, що сплачуються компанією The
Prudential Insurance Company of America (м Ньюарк, штат Нью-Джерсі) і її філіями. Кожна
компанія несе виключну відповідальність за свій фінансовий стан і договірні зобов’язання.
* Доступність послуг залежить від штату і страховика.

