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Давід Сакварелідзе:

Я не боюся називати імена, але
тільки якщо є конкретні факти
злочину
читайте на стoр. 2

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
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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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Давід Сакварелідзе:
Я не боюся називати імена,
але тільки якщо є конкретні
факти злочину
Д

авід
Сакварелідзе–фігура,
яка
з'явилася на політичній арені України
нещодавно. Проте менш ніж за рік перебування на посаді заступника генерального
прокурора він встиг запам'ятатися українцям розслідуванням гучних справ. Саме
під його керівництвом відбувалося затримання «діамантових прокурорів», а також
обшуки на Одеському припортовому заводі (ОПЗ).
Думка ж громадськості на його рахунок є неоднозначною. Одні вважають дії
заступника генпрокурора просто піаром.
Інші ж бачать його майбутнім генеральним прокурором України.
Сам же Сакварелідзе постійно відхрещується від цієї посади і стверджує, що ніколи не тримався за крісла. Головне в роботі–показати результат.
В інтерв'ю заступник генерального
прокурора, прокурор Одеської області
Давід Сакварелідзе розповів про перебіг
розслідування корупційних схем на ОПЗ,
про перші успіхи та поразки в реформуванні прокуратури, свої політичні амбіції,
а також повідомив, чим закінчилася справа із хабарем.
— На Одеському антикорупційному форумі Михайло Саакашвілі поіменно перерахував «головних корупціонерів» і
показав схеми, через які держава щорічно втрачала колосальні суми. Чи передано ці матеріали до ГПУ?
— Зараз справами такого рівня вже займається не Генпрокуратура, а НАБУ. Вже
зареєстровано два кримінальних провадження. Що стосується Одеського припортового заводу, то кримінальне провадження і так уже було заведено раніше.
Також буде зареєстровано факт за корупційною схемою, яку озвучила глава
Одеської митниці Юлія Марушевська.
— Чому одразу не можна було звернутися до правоохоронних органів, навіщо знадобилося влаштовувати шоу?
— Я не думаю, що краще було б прихо-

вати корупційні схеми і з кимось домовлятися підкилимно. У публічності немає
нічого страшного. Тим паче існує два способи, згідно з якими можна заявити про
злочини. Можна напряму звернутися до
прокуратури і озвучити факти. А можна
спочатку озвучити, а прокуратура або інший правоохоронний орган зобов'язаний
буде це зареєструвати. Обидва методи є
законними і працюють. Михайло–політик, публічна людина. Тому він може публічно говорити про ті теми, які цікавлять
громадськість. У цьому насправді й полягає сутність комунікації. Відомі схемщики та квазіполітикани зазвичай звинувачують Михайла у так званому піарі. Піар
у перекладі означає «зв'язки з громадськістю», а політики для того й існують,
щоб регулярно доносити до громадськості важливі для держави факти.
— Що стосується ОПЗ. Чи причетний
Арсеній Яценюк до корупційних схем?
— Я ніколи не казав, що конкретно Яценюка чи когось іншого було задіяно в цій
корупційній схемі. Але зрозуміло, що такі
схеми та призначення не відбуваються без участі найвищих ешелонів влади.
Для прокурора є непрофесійним називати імена, доки він не може висунути підозру. Я не боюся їх називати, але тільки
в тому випадку, якщо є конкретні факти і
результати.
— Як просувається слідство?
— Дуже швидко і ефективно. Незважаючи на те, що його веде прокуратура
Одеської області, гадаю, що вже найближчими тижнями буде певний результат,
який можна буде презентувати. Поки що
активно відбуваються допити, здійснюється фінансовий аналіз та експертиза
підприємства. У найкоротші терміни ми
доведемо слідство до певної точки.
— Кажуть, що обшуки пов'язані з можливою приватизацією заводу. Мовляв,
вони відлякають західні хімічні концерни від конкурсу, і завод можна буде
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продати за низькою ціною.
— Як обшук може завадити приватизації? Це говорять люди, які не хочуть її,
або ж у них у самих є бажання приватизувати це підприємство. Обшук на такому
великому підприємстві був, напевно, найшвидшим та найефективнішим за всю історію України. Зайшли хлопці–і за дві-три
години у нас уже була вся документація,
кілька контрактів і акти про призначення. Обшук було завершено у той самий ве-

чір, щоб не перешкоджати роботі підприємства.
— Які є ще гучні кримінальні провадження, крім ОПЗ?
— Є ще справа стосовно приватизації, кілька справ щодо контрабанди, щодо
близького кола деяких одіозних депутатів, тероризму.
— Якщо поглянути на повідомлення
прес-служби ГПУ, то переважно затримують на хабарах у 2, 5, 15 тисяч гривень. Безумовно, це добре. Але складається враження, що у нас корупцією займаються лише люди на рядових посадах...
— Я згоден, що ми не повинні бавитися
статистикою. Треба йти на результати, на
конкретні справи. Ми намагаємося братися за результативні справи. У нас були
кримінальні провадження, пов'язані з сумами і 25 тисяч, і 200 тисяч доларів.
Є цікава справа щодо Одеської митниці. Зараз активно вібувається слідство.
До суду поки що ми не доходили, але все
попереду.
— Якщо згадувати гучні арешти, чи
можна сказати, що затримання народних депутатів Геннадія Корбана та Ігоря Мосійчука були політичним замовленням?
— Я вважаю, що перш за все завжди
потрібно дивитися на те, чи є факти зло-

чинів щодо цих людей. Якщо вони є, то ми,
певна річ, маємо реагувати.
— Але чому вони вже на волі?
— Це питання до суддів, котрі їх відпускають.
— А скільки потрібно часу, щоб розслідувати такі справи?
— Складно сказати. Адже було відкрито кримінальні провадження за кількома
епізодами. Тому все може завершитися
за кілька місяців, а може, й за рік. Усе залежить від суду і темпів судових засідань.
— Але чи правильно те, що корупціонери можуть вийти під заставу?
— Проблема в Україні в тому, що люди
не довіряють правоохоронній системі. Через це вони бояться озброїти її ефективним знаряддям для досягнення результатів. Як політики, так і народ побоюються, що це може обернутися проти них самих. Як у випадку Януковича. Він кого хотів, того й саджав до в'язниці.
Щоб такого не було, потрібно просто
вибудувати правильну державну верти-

каль і очистити правоохоронний сектор.
Тоді вже можна давати нам більше повноважень.
Зараз законодавство вибудувано таким чином, що корупціонер може прикриватися так званими європейськими стандартами. Мені здається, в цьому конкретному випадку європейські стандарти не
підходять Україні, вони не досить ефективні. У нас інша специфіка. Застава не
повинна бути єдиним запобіжним заходом при корупційних злочинах. Це елементарно. Це всі розуміють і підтримують. Сподіваюся, що парламент це скоро скасує.
— При ГПУ існує ще Генеральна інспекція, яка також займається розслідуваннями. Чи не дублюватимуться
функції зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП)?
— З новим законом та з появою НАБУ
у Генеральної інспекції поки що немає
функцій. Потрібно вдосконалити закон.
Зараз нас фактично зупинено і ми можемо працювати лише по тих категоріях
справ, які не потрапляють під НАБУ. Це
справи, які не повинні стосуватися першої та другої категорії посадових осіб, а
також сума не повинна перевищувати півмільйона гривень.
продовження на стор. 4
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ВСЕСВІТНЬО ВІДОМА КОМПАНІЯ З ГРЕЦІЇ

Manzari Luxury Furs

ЗАПРОШУЄ ВСІХ НА СУПЕРВЕЛИКИЙ РОЗПРОДАЖ
Шубки найвищого ґатунку, які може запропонувати тільки Маnzari, із скандинавської цільноі норки золотисто коричневих відтінків по неймовірно низькій ціні - $2.500 нереально для інших компаній, але реально для
компанії виробника Маnzari! А також найдешевші ціни, які ви можете знайти в Чікаго, на всі види і кольори
скандинавської, датської, канадської та всесвітньо-відомої американської чорної «blackglama» норки.

НОВА КОЛЕКЦІЯ 2016 РОКУ
ЖІНОЧИХ, ЧОЛОВІЧИХ, ДИТЯЧИХ
ДИЗАЙНЕРСЬКИХ КОЖУШКІВ ВСІХ
КОЛЬОРІВ ТА РОЗМІРІВ

РОЗПРОДАЖ КОЛЕКЦІЇ
КОЖУШКІВ ТА ШУБ 2015

75% ЗНИЖКИ!

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

153 WEST DUNDEE ROAD, BUFFALO GROVE, IL 60089 / 847-520-7260
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— Скільки взагалі Генеральна інспекція
змогла відкрити кримінальних справ за
час свого існування?
— Якщо не помиляюся, до 25, з них 5
справ у суді. За короткий строк часу нам
вдалося довести, що ця служба потрібна.
Ми показали, що система може йти і проти своїх же. У нас усього сім слідчих. Ви
уявіть, що зможе при правильній роботі
Антикорупційна прокуратура, де 200 детективів.
— Практично завершено реформування
місцевих прокуратур. Ви задоволені результатом?
— Це перший прецедент, коли ми відкрили двері для всіх бажаючих: і внутрішніх кандидатів, і зовнішніх. Система вже
переходить на новий етап розвитку. Звичайно, є проблеми, є питання до комісій,
які чомусь рекомендували до призначення у тому числі й колишніх керівників прокуратур, є претензії з певних сфер. Я не
всім задоволений, але надалі, на регіональному рівні, процес вдосконалюватиметься.
— Неодноразово у ЗМІ з'являлася інформація, що в конкурсі беруть участь
прокурори, яких підозрюють у корупції,
або які потрапляють під люстрацію...
— Люстрований прокурор фізично
не може працювати в прокуратурі. Закон забороняє призначення такої людини. Люди, щодо яких є питання, в конкурсі брали участь. Але там, де громадянське
суспільство було активним, було значно
більше можливостей справедливо і від-
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крито довести цей конкурс до кінця.
— І все ж чи буде відкрито якісь кримінальні провадження?
— Якщо є інформація, то звертайтеся,
на всі випадки буде відповідна реакція.
Якщо був випадок корупційного правопорушення, який до нас доходив, ми максимально намагалися реагувати.
— Але багато хто скаржиться, що пише вам і
у «Фейсбук», і на пошту,
призначену для таких
звернень, але немає зворотного зв'язку.
— Я вдячний, що надсилають таку інформацію, але особисто я всім
відповісти навіть фізично
не можу. А що стосується
пошти, якщо там не відписуються, то це проблема,
і ми її виправимо. Також
важливо розуміти, що для
того, аби та чи інша заява
про корупційне порушення привела до конкретного результату, заявник має бути готовий
співпрацювати зі слідством.
— Ваше призначення до Одеси–це «зрада» чи «перемога»?
— Це «відповідальність». Потрібно довести, що обласний прокурор, його заступник теж можуть бути некорумпованими, що вони здатні ламати всі ієрархії під собою, зустрічатися з бізнесом та
розв’язувати проблеми разом, не пропонувати хабар і не вестися на саботаж з
боку прокурорів, не рейдерствувати, порушувати результативні справи в регіоні,

як, наприклад, ОПЗ.
Я додатково взяв на себе відповідальність, і це позначається на загальній енергії та рівні втоми. Але такий час і треба
працювати. Я не скаржуся.
— Михайла Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. Чому у вас
воно досі збереглося?

— Процедура залежить не від мене,
а від грузинської сторони. На якому етапі зараз перебуває це питання, я не знаю.
— Що ви вважаєте своїм головним досягненням на сьогодні на посаді заступника генерального прокурора?
— Я допомагаю створити систему, де
молоді люди можуть знайти себе і реалізувати.
— Назвіть три свої найгучніші справи в
Україні.
— Важко назвати. Ми ж не вихваляємося, а говоримо про конкретні результа-

ти. Кожна справа є важливою. Як прокурор ти зобов'язаний взятися за будь-яку
справу, яка до тебе заходить. В одних просто був більший резонанс, в інших менший. Наприкінці кар'єри вже можна називати, а ми тільки її починаємо, розігріваємося.
— Вже можна сказати, на скільки відсотків вдалося зламати
систему?
— Нам вдалося розгойдати стару «завислу» систему. Довести, що вона не
вічна і гарантій того, що
всі залишаться на своїх
посадах і що вони передаються у спадок, не існує.
— Ви дали собі рік. Якщо
не вийде реформувати прокуратуру, обіцяли
після закінчення цього
терміну піти. Що для вас
буде успіхом, а що поразкою?
— До лютого ще є час.
Оцінки має давати громадськість, наскільки ми змогли себе виправдати. Але успіх–це те, що чесні та
порядні трудоголіки зайдуть до системи
прокуратури. Провал–якщо наші хлопці й дівчата в мене перестануть вірити
або розчаруються. Також поразкою буде
не виправдати очікувань українців, якщо
народ скаже, що нам не варто було сюди
приїжджати, що ми нічого не змінили. Але
я це прийму. Я це прийняв, коли ми програли вибори у Грузії в 2013 році.
Дарина Шварцман

БІЛЬШЕ 4G LTE НІЖ T-MOBILE, SPRINT
iPhone 5S

Безкоштовно!
Принесіть свій розблокований телефон і
отримайте перший місяць безкоштовно.

(активація платна, пропозиція дійсна при $ 50 і $ 60 планах.
Пропозиція може бути в поєднанні з the switch to Cricket offer).

$

З новою активацією
Пропозиція дійсна
до припинення поставок.

Безкоштовно!
Перейдіть на cricket і отримайте
безкоштовно 2 місяця обслуговування.
($100 Value)

Безлімітний план!

199

99

35

$

За місяць $5 Auto Pay Credit($100 Value)

Ми розмовляємо українською!

2300 W. Chicago Ave. Chicago, IL 60062

5 лiнiй

100

$

Необмежені
Talk, Text, Data
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Law Offices of Brian Kholodovsky, llc

БРАЙАН
ХОЛОДОВСЬКИЙ

Адвокат, що спеціалізується на вирішенні складних проблем
імміграції та ефективному представництві клієнтів.
Зателефонуйте, щоб призначити безкоштовну консультацію.

Пропоновані послуги:
• Захист від Депортації
• Возз’єднання сім’ї
• Політичний притулок
• Робочі та студентські Візи

• Візи для екстраординарних людей
• Візи інвестора
• Порушення правил дорожнього руху
• Травми • Розлучення • Нерухомість

3127887286

Розмовляємо
українською

Безкоштовні консультації

Brian Kholodovsky LLC

З 9 ранку до 6 вечора з Понеділка по П'ятницю.
В Суботу by appointment only

833 W. Chicago Ave, #202 Chicago, IL 60642
707 Skokie Blvd, #410 Northbrook, IL 60062

www.usdreamlaw.com
ATTORNEY
AT LAW

ЛОРА ГОЛУБ

)
Village
n
a
i
n
i
(Ukra

www.lauragolub.com
attorney@lauragolub.com

ТРАВМИ НА ВИРОБНИЦТВІ
МЕДИЧНІ ПОМИЛКИ
КРИМIНАЛ

АВТОМОБІЛЬНІ АВАРІЇ

можлива компенсація навіть якщо:
• У винуватця аварії немає страхівки
або винуватець поїхав з місця події
• У разі провини водія

•
•
•
•
•
•

Крадіжка (Theft)
Наркотики
Напади (Assaults)
Образа дією (Battery)
Крадіжки зі зломом (Burgla
ries)
Грабежі (Robbery)

EXPUNGEMENT

•

 Зустріч з адвокатом можлива в день події
 При серйозних травмах можливе відвідування
клієнта адвокатом в госпіталі або вдома
 24 години на добу, 7 днів на тиждень
Слухайте виступи адвоката
“Народна Хвиля” 1430AM
щосереди о 4:00 pm

“Нові Горизонти” 1240AM
по п’ятницях в 7:45 am

Чистка кримінальної історії
з
бази даних поліції і суду

РОЗЛУЧЕННЯ

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ
ПРИГОДИ

•

•
•

ЗАПОВІТИ

Їзда в нетверезому стані DUI
Порушення правил дорожнього
руху (Tickets)

В офісі говорять
англійською, російською,
українською та
польською мовами

За згодою сторiн або у
відсутності одного з подруж
жя

847-808-9500
Fax 847-808-9515

1020 N. Milwaukee Ave. Suite #312, Deerfield, IL 60015
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Бюджет-2016. Кабмін пропонує
забути про децентралізацію
У

четвер уряд затвердив "бюджетний пакет"–проект Податкового кодексу, проект держбюджету на 2016 рік і законопроект
про азартні ігри.
У п'ятницю Арсеній Яценюк заявив, що проект кодексу внесено до
парламенту.
Як відомо, 30 листопада Мінфін оприлюднив "пакет" без доповнень до проекту бюджету. Причина–про баланс фінплану тоді не
було й мови.
За
інформацією
авторитетних джерел, весь тиждень цифри
в бюджеті змінювалися щодня. У
середу-четвер заговорили про те,
що баланс все-таки є, але дуже хиткий. Його пошук дався Мінфіну з
працею і змусив міністерство відмовитися від первинних планів по
моделі податкової реформи.
"Все по 20" перетворилася на
20/20/18/18, де 20%–ПДВ та ЄСВ,
18%–ПДФО і податок на прибуток.
У вівторок на засіданні Нацради
реформ міністр фінансів презентувала нову модель. Пізніше презентація повторилася в Кабміні.
Розгляд "пакету" розтягнувся
на два дні, проте навіть після заяви про нібито його прийняття документи доопрацьовувалися. Однією з найскладніших завдань було
балансування бюджету в контексті
децентралізації. Що це означає?
Задумана міністерством трансформація єдиного податку, ЄСВ та
ПДФО безпосередньо впливає на
доходи місцевих бюджетів.
Є документи, з яких зрозуміло:
щодо цих податків Мінфін може не
обмежитися звичайною перетасовкою ставок. Зміниться також механізм розподілу деяких з них. Для
цього потрібно вносити поправки
до Бюджетного кодексу та інших
законів, і Мінфін їх уже підготував.
Заковика в тому, що вони припускають централізацію управління коштами регіонів, управління субвенціями в "ручному режимі" і обмеження соціальних виплат
для окремих категорій пільговиків.

ляють блокувати проходження
неузгоджених з міністерством
ініціатив.
3. На баланс обласних і районних бюджетів, а також бюджетів
об'єднаних громад передаються
витрати з професійно-технічної
та вищої освіти. За рахунок субвенції з держбюджету Мінфін
готовий покривати тільки 50%
цих витрат.
4. Список видатків з місцевих бюджетів поповнюється компенсаціями за пільговий проїзд.
5. Шляхом поправок в перехідні положення БК Мінфін бере
під контроль субвенції на медицину і освіту. У разі вступу документа в силу, Кабмін зможе
ухвалювати рішення щодо покупки шкільних автобусів, моделей опорних шкіл та їх кадрової
комплектації, тендерних процедур.
6. У проекті держбюджету-2016
відсутня субвенція для місцевих
бюджетів на погашення різниці
в тарифах.
Згідно з розрахунками Асоціації
міст України, недонадходження
до місцевих бюджетів за рахунок

ко 9,8 млрд грн.
Як уточнив у коментарі перший
замглави Київської міської адміністрації Ігор Ніконов, проект бюджету Києва на 2016 рік поки розрахований виходячи з того, що місто отримає 100% єдиного податку.
У проекті фінплану доходи від нього заплановані в розмірі 1,9 млрд
грн.
"Якщо ви думаєте, що ми офіційно бачили ці зміни до Бюджетного кодексу, або вони їх з нами обговорювали, то це не так. Цей документ в Мінфіні змінювався кожен
божий день.
Є ризик, що подібний маневр
буде провернутий з акцизом з роздрібних продажів. Поки чекаємо
остаточний варіант, і якщо найгірші побоювання виправдаються, будемо наполягати на компенсаторах, в тому числі від ПДФО ",–сказав Ніконов.
У Мінфіні стверджують, що після внесення всіх змін до Податкового кодексу по місцевих бюджетах
буде плюс 12,6 млрд грн. "Всього
по відношенню до цього року зростання їх доходів складе 41,4 млрд
грн. Субвенції на тарифи не буде",–

На «соціалку» чекають
обмеження

Курс на централізацію

Основні зміни між державним та
місцевими бюджетами такі.
1. 25% єдиного податку від усіх територій та 60% від Києва буде
надходити до держбюджету. Зараз єдиний податок поповнюють виключно місцеві бюджети.
2. Мінфін отримає "виключне право" на правки бюджету. Йдеться про зміни, що впливають на
параметри дефіциту, держборгу, обсягу держгарантій. Такі
поправки в БК дадуть Мінфіну
юридичні механізми, що дозво-

ший заступник виконавчого директора Асоціації міст України Олександр Слобожан.
По-друге, не всі передбачені
компенсатори–ресурсні.
"У 2014 році Мінфін закладав
надходження від податку на нерухомість у розмірі 2,7 млрд грн.
Поки що зібрали 0,7 млрд грн.
Справа в тому, що податок платять не всі–реєстри нерухомості заповнені тільки на 30%",–пояснює
Слобожан. Аналогічна ситуація
буде і з планом по доходах від нього на 2016 рік.
Розроблені урядом правки суперечать ідеї децентралізації і повертають гіршу практику "ручного"
управління субвенціями.
"Однією рукою уряд дає гроші, інший–забирає. Своїм розпорядженням Кабмін зможе змінити
або заблокувати без погодження з
місцевими органами будь-яку дію
по цих субвенціях",–говорить експерт.
За словами співрозмовника з
Мінфіну, на останньому засіданні
уряду прийнято рішення про зменшення держфонду регіонального
розвитку з 5,7 млрд грн до 4,6 млрд
грн. Джерелом його наповнення
визначені гроші, виручені після
конфіскації та реалізації вкраденого майна попередників.
Це ж джерело передбачено для підтримки в 2016
році
об'єднаних
громад.

метаморфоз з єдиним податком
складуть 7,3 млрд грн, відсутності тарифної субвенції – 11,9 млрд
грн, відсутності субвенції на
пільговий проїзд–2,2 млрд грн.
До того ж, йдеться в аналітичній
записці АМУ, субвенцію на освіту
недофінансовано на 3,3 млрд грн,
медицину – 7,5 млрд грн. Додаткове навантаження по фінансуванню ПТУ та вузів першого та другого рівнів акредитації складе близь-

уточнює джерело в уряді.
По ряду причин подібний прогноз може виявитися занадто оптимістичним.
По-перше, податок на нерухомість і транспортний податок сплачуються за підсумками року.
"До бюджету 2016 будуть сплачені надходження за 2015 рік, а на
підвищені доходи, які заклав Мінфін, можна буде розраховувати не
раніше 2017 року",–зазначає пер-

Міністр фінансів Наталя Яресько робить акцент на тому, що соціальні стандарти в 2016 році будуть підвищені на 12%, що відповідає рівню інфляції. Вона і
прем'єр запевняють: мова про
урізання соцстандартів не йде.
Однак, стало відомо, що Мінфін підготував ряд змін про обмеження деяких соціальних виплат в 2016 році.
1. Співробітники авіації зможуть виходити на пенсію за вислугу років тільки після 50 років,
співробітники освіти, охорони
здоров'я і соцпрацівники–після
55 років. Зараз таких обмежень
немає.
2. З 1 січня по 31 грудня інвалідам
війни третьої групи та учасникам бойових дій, які підпадають
під дію норм законів про статус
народного депутата, про держслужбу і про прокуратуру, пенсії
та виплати довічного утримання
виплачуватися не будуть.
продовження на стор. 8
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• СТУДЕНТСЬКІ ВІЗИ (F1)
• РОБОЧІ СЕРТИФІКАТИ (PERM)
• ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ (L-1)
• ІНВЕСТИЦІЙНІ ВІЗИ (E-2)
• GREEN CARD
• ВЧЕНІ, ЛЮДИ З ЕКСТРАОРДИНАРНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ (0)
• ФАХІВЦІ ЗІ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА
АБО ДОСВІДОМ РОБОТИ (H-1B)
• СЕЗОННІ АБО ТИМЧАСОВІ РОБОЧІ (H-2B)
• СПОРТСМЕНИ, ХУДОЖНИКИ ТА АРТИСТИ (P)
• РЕЛІГІЙНІ ПРАЦІВНИКИ (R-1)
• ВОЗЗ’ЄДНАННЯ СІМ’Ї
• ДЕПОРТАЦІЯ І ЗАХИСТ В ІМІГРАЦІЙНИЙ СУДАХ

Aдвокат Євгеній Мельцер
bmlaw.com

В 2015 РОЦI ВИЗНАНИЙ ЯК
“SUPER LAWYER”
AVVO “10.0 SUPERB”

847-444-9000

meltserlaw

group

3100 DUNDEE RD. #915, NORTHBROOK, IL 60062

Integrity
Law Oﬃce of

Steven E.
Barleben
3830 N. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, IL 60613

КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО
• Імміграція (політичний притулок,
грін карта, громадянство,
захист від депортації )
• Кримінальні справи (правопорушення
або тяжкі злочини)
• Штрафи за порушення
правил дорожнього руху
• Керування в нетверезому стані (DUI)
• Позбавлення прав водія
• Автомобільні аварії
• Травми на роботі
• Сімейне право (розлучення, алiменти)
• Модифікація та перефінансування

іпотечного кредиту
Банкрутство
Цивільний судовий процес
Планування заповіту
Спадок і опікунство
Реєстреція бізнесів
Контракти
Купівля - продаж бізнесу
Операції з нерухомістю
(Foreclosure) для комерційної
і приватної нерухомості
• Податки та представлення в
податковій службі (IRS)
•
•
•
•
•
•
•
•

INSURANCE
SOLUTIONS

ТЕТЯНА ДАНІЛКОВИЧ
ЛІЦЕНЗОВАНИЙ АГЕНТ/БРОКЕР

630-901-7006

Проводимо індивідуальні та групові консультації по Affordable
Care Act (Obama Care) ознайомлюємо з важливими змінами в
медичному страхуванні, а також Medicaid і Medicare.
Integrity Insurance Solutions спеціалізується в:  Health  Dental Vision
Hearing insurance from various carriers Short & Long Term Disability insurance
 Accidental Hospital  Critical Illness insurance Term & Permanent Life
insurance  Retirement planning  IRA & 401K rollovers
Додаткові послуги:  Professional notarized translations of legal documents
(Birth, Marriage, Divorce, Death Certiﬁcates, Diplomas of Education, etc.) and
interpretations in Immigration  Healthcare  Civil & Criminal Law settings.

ПРОФЕСІЙНІ ПОРАДИ від ліцензованих страхових

агентів допоможуть зрозуміти і вибрати покриття відповідне до потреб кожної людини, сімї чи бізнесу .
LANGUAGES: ENGLISH,
UKRAINIAN, RUSSIAN.

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ДОПОМОГОЮ В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС!
РОЗМОВЛЯЄМО
УКРАЇНСЬКОЮ, РОСIЙСЬКОЮ

847-392-8148

WWW..TDINSURANCESOLUTIONS.COM
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початок на стор. 6

3. З 1 січня по 31 грудня встановлюється обмеження максимального розміру пенсій c урахуванням
надбавок і доплат для окремих
категорій пенсіонерів, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, у розмірі 10 740 грн.
4. Пенсіонерам під час роботи в
НБУ та органах місцевого самоврядування тимчасово не виплачуватимуться пенсії.
Крім іншого, з цими документами Мінфін йде на звичайний прийом: змінами в статті 102 і 91 Бюджетного кодексу він перекидає
на місцеві бюджети витрати з фінансування безлічі пільг, а майже
непомітною ремаркою про те, що
мова також "про інші пільги, передбачені законодавством", значно
розширює їх список.
Зокрема йдеться про пільги на
проїзд сім'ям з дітьми, безкоштовної купівлі ліків і проїзді в муніципальному транспорті учасникам війни, пільги на телефонний зв'язок
для "чорнобильців". Зараз ці виплати частково фінансуються за
рахунок субвенцій з держбюджету.
Подібні
документи
фігурують в надрах кожного уряду.
Нинішній Кабмін не став винятком. Через свою гостроту вони не
завжди доходять до парламенту або ж модифікуються в процесі
розгляду депутатами.

Razomплюс
Наскільки далеко готовий зайти Кабмін у своєму прагненні
змінити соціальну політику держави і систему держфінансів, стане зрозуміло найближчим часом.
Коментар Мінфіну

- Навіщо Кабміну "виняткове право" на правки бюджету та додатковий контроль в частині розподілу субвенцій на освіту та медицину?
Як це узгоджується з ідеєю децентралізації?
- Законопроектом передбачається, что Кабінет міністрів матиме
виняткове право на внесення змін
до закону про державний бюджет
у випадках, пов'язаних Із зміною
макропрогнозу, показників дефіциту та боргу, перевиконання (за
три квартали) або недоотримання
(за результатами кварталу) доходів.
Такий підхід відповідає нормі
Конституції, яка передбачає, що
Кабінет міністрів забезпечує проведення фінансової та податкової
політики, а також виконання державного бюджету.
Саме Кабінет міністрів здійснює моніторинг макропоказників,
оцінку виконання бюджету, проводить операції з державним боргом,
а відтак може визначити доцільність та можливість внесення певних змін до бюджету.
Таке виняткове право Кабінету міністрів дозволить забезпечи-

ТРАВМИ
• Персональні травми
• Халатність при догляді
за хворими в
госпіталях
• Побутове насильство
• Медичні помилки
• Смертельні випадки
• Травми при пологах
• Відповідальність за
неякісну продукцію
• Автоаварії

(Автомобілі та траки)
• Автобусні аварії
• Авіакатастрофи
• Компенсація
працівникам за
травми, отримані на
виробництві
• Аварії траків
(Truking Accidents)
• Насильство і
халатність по
відношенню до
стареньких з боку
працівників Nursing
Homes, Home Health
Care і Elderly Day Care

Оплата послуг адвоката тільки після
успішного закінчення справ,
пов'язаних з травмами

Якщо ви отримали травму
або звинувачені в серйозному
злочині - телефонуйте Олександру
Толмацькому негайно. Не пропустіть
час - телефонуйте зараз!

ти збалансованість державного бюджету та запобігти неконтрольованому зростанню державних видатків і як наслідок–державного дефіциту протягом року, який, своєю чергою, призводить до понаднормового збільшення державного боргу.
При цьому в інших випадках
право на внесення змін до бюджету
мають й інші суб'єкти законодавчої
ініціативи. Мета цього кроку–підвищення прозорості та передбачуваності фіскальної політики та обмеження кількості змін до закону
про державний бюджет протягом
бюджетного року.
Дана норма також є необхідною
умовою третього траншу ЄС на 600
млн євро.
Звертаємо увагу, що розроблені урядом законопроекти про внесення змін до бюджету проходять
усі передбачені регламентом Верховної Ради процедури, і остаточне рішення залишається за парламентом.
- Чому в проекті держбюджету-2016 місцевим органам влади не
передбачена субвенція на погашення різниці в тарифах?
- У 2016 році не виникатиме потреби у виділенні з бюджету коштів на погашення різниці у тарифах, оскільки попередня різниця
має бути погашена ще цього року.
Зараз тарифи є економічно обгрунтованими, що передбачає відсутність у наступному році регу-

лювання за напрямком погашення різниці в тарифах з державного
бюджету.
- Які додаткові компенсатори
Мінфін передбачає для місцевих
органів влади у зв'язку з можливими недонадходженнями від єдиного податку (у тому числі за рахунок перерозподілу), відсутністю
субвенції на пільговий проїзд, а також згаданої вище субвенції на погашення тарифів?
- За рахунок змін в оподаткуванні у 2016 році доходи місцевих
бюджетів зростуть на 13 млрд грн.
Місцеві бюджети отримають додатковий ресурс завдяки:
- запровадженню податку у размері 25 тис грн на рік на елітне житло (понад 300 кв м для квартир та
понад 500 кв метрів для будинків)
та нові автомобілі (не старше п'яти
років) класів "люкс" та "преміум"
при вартості авто понад 1 млн грн,
- можливості встановлення
ставки оподаткування нерухомого майна за рішенням місцевої
влади на рівні до 3 МЗП за кв м
(зараз діє норма до 2 МЗП),
- скасування пільг з податку на
нерухоме майно для комерційної
нерухомості та складських приміщень.
Таким чином, зменшення надходженнь від ПДФО до місцевих
бюджетів буде компенсовано збільшенням інших надходжень.
Галина Калачова, ЕП

КРИМІНАЛЬНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ
І ЇЗДА В НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ (DUI)
• Вбивства, жорстоке
вбивство, спроба
вбивства і побиття
• Підпалив
• Побутове насильство
• Зберігання наркотиків
• Водіння в нетверезому
стані - DUI
• Дитяча порнографія
• Згвалтування
• Крадіжка, крадіжка в
магазинах
• Крадіжка ID
• Володіння вкраденим
автомобілем
• Пограбування, збройне
пограбування
• Напад і образу дією

• Крадіжка зі зломом
• Незаконне
використання зброї
• Хабарі
• Підробка чеків,
підробка грошей,
шахрайство з
кредитними картками
• Шахрайство,
присвоєння чужого
майна

847-541-8100
24/7 EMERGENCY
847-630-4484
ГНУЧКА СИСТЕМА ОПЛАТИ
ПРИЙМАЄМО ВСІ ОСНОВНІ ВИДИ КРЕДИТНИХ КАРТ

The Supreme Court of Illinois does not recognize certiﬁcations of specialties in the practice of law and the certiﬁcate, award or recognition is not a
requirement to practice law in Illinois. The information on these pages is for general purposes only and should not be interpreted to indicate a certain
result will occur in your speciﬁc legal situation. The information on these pages is not legal advice and does not create an attorney-client relationship.”

У ПРАКТИЦІ З 1991 РОКУ

ОЛЕКСАНДР
ТOЛМАЦЬКИЙ
АДВОКАТ

ПРОФЕСІЙНIСТЬ
АГРЕСИВНІСТЬ • ДОСВІД
МИ ЗАХИЩАЄМО ВАШІ ІНТЕРЕСИ
В СУДАХ З ПРИСЯЖНИМИ (JURY TRIALS)

847-541-8100
3400 DUNDEE RD,. SUITE 150
NORTHBROOK, IL 60062

24 години на добу 7 днів на тиждень
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KorolInsurance
СТРАХУВАННЯ ПО КОРОЛІВСЬКИ

Геннадій
Король
Insurance Broker

Найнижчі ціни на
Health Insurance, Dental, Auto and Home
З 1 листопада Enrollment на Медичну Страхiвку

До ваших послуг унікальна сторінка в інтернеті www.korolinsurance.com
де ви зможете стати володарем найкращої медичної страхiвки
протягом 15 хвилин. Тут же ви зможете отримати квоти та субсидії

Президент і засновник
Korol Insurance and
Financial Services, Inc.

Ми працюємо з кращими страховими компаніями. Це дає нам можливість запропонувати вам страховий
план, відповідний для вашої ситуації найкращим чином, як в ціні, так і в покритті.

25 років досвіду в
страховому бізнесі
Financial Planner & Advisor
Securities, Mutual Funds,
Annuities, IRA’s offered By
Kingsbury Capital Investment

Korol Insurance and
Financial Services, Inc.

847-480-5000
910 Skokie Blvd #207
Northbrook, IL 60062
www.korolinsurance.com

Нижче наведені кращі страхові компанії, з якими ми працюємо:
Auto & Home
Insurance
• AAA
• Travelers
• Safeco
• Chubb
• Progressive

Life Insurance
• Prudential
• Principal
• AIG • Met
• Protective Life

• John Hancock
• Transamerica
• ING Life
• Symetra Life
• Guardian Life

Disability
Insurance

• Principal
• Met
• Ameritas
• Guardian
• Union Central

Dental
Insurance

• Humana
• Best Life
• Ameritas
• UnitedHealthcare
• Blue Cross

Health
Insurance

• Blue Cross
• Humana
• UnitedHealthcare
• Aetna
• Land of Lincoln

Business
Insurance

• Hartford
• Hanover
• Travelers • CNA

Реклама на стоРінках

RAZOMПЛЮС
Iмміграційний Юридичний Офіс

запорука успіху вашого бізнесу

DREW ELESH, ESQ
773-283-8233
Зелена Карта та Громадянство USA
U-Visa для пострадалих від насильства
Студентські візи та робочі сертифікати
Захист при депортації та при інших іміграційних
проблемах Програми з легалізації
 Об’єднання сім’ї  Захист вiд Forclosure






5240 W. Irwing Park Rd,
Suite B, Chicago, IL 60641
www.Immigration2usalaw.com

НА
ШТОАВЦІЯ
О
К
З
БЕ СУЛЬТ
КОН

Щоб довідатись про спеціальні пропозиціі
для розміщення реклами Телефонуйте 773-788-5328
Пишіть igork@reklamaradio.com
Заходьте 3000 Dundee Rd. suite 108, Northbrook, IL 60062
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Остап Вишня - щира
душа України
Остап Вишня–письменник-гуморист.
Упродовж життя написав близько двох
з половиною тисяч творів: це гуморески, нариси, фейлетони, памфлети, мемуари, щоденник, переклади. Започаткував
у літературі новий жанр–усмішку (різновид гумористичного оповідання, у якому
оповідь про події була короткою, точною,
дотепною і доброю). Провідна тема всієї
творчості письменника: розвінчання недоліків людини і суспільства.
Справжнє ім'я–Павло Михайлович Губенко. Інший псевдонім: Павло Грунський.
Остап Вишня народився 13 листопада 1889 р. на хуторі Чечва Зіньківського повіту на Полтавщині в багатодітній
селянській родині. Навчався в початковій школі, у 1903 р. закінчив Зіньківську
двокласну школу, отримав свідоцтво
поштово-телеграфного чиновника. У 1907
р. закінчив військово-фельдшерську школу в Києві, працював фельдшером у армії, а пізніше–в хірургічному відділі лікарні Південно-Західних залізниць. Склавши
екстерном екзамени за гімназію, у 1917
р. вступив на історико-філологічний факультет Київського університету, однак
залишив навчання й зайнявся журналістською та літературною діяльністю.
У 1920 р. в Києві був заарештований
органами ЧК і як «особливо важливий

контрреволюціонер» відправлений на додаткове розслідування до Харкова. Не виявивши «компромату» в діях Губенка ні за
гетьманщини, ні за петлюрівщини, у 1921
р. його випустили із в'язниці. У квітні цього року Губенко став працівником республіканської газети «Вісті ВУЦВК», а кількома місяцями пізніше–відповідальним
секретарем «Селянської правди», на сторінках якої 22 липня 1921 р. під фейлетоном «Чудака, їй-богу!» вперше з'явився
підпис Остап Вишня.
Протягом тривалого часу Остап Вишня
офіційно не був членом письменницьких
організацій. Лише наприкінці 20-х pp., після ліквідації ВАПЛІТЕ, він став одним із
організаторів Проліт-фронту. Приятелював із Хвильовим і Кулішем.
26 грудня 1933р. Остап Вишня був заарештований і абсолютно безпідставно
звинувачений у спробі вбивства секретаря ЦК КПУ Постишева, зазнає численних тортур і допитів, і зізнався в усьому,
чого домагалися від нього слідчі. 23 лютого 1934 р.–судова «трійка» визначила
міру покарання–розстріл, а з березня рішенням колегії ОДПУ його замінили десятирічним ув'язненням. Письменник відбував ці строки в Ухті, Комі АРСР, на руднику Еджит-Кирта.
У 1943 р. Остап Вишня вийшов на

волю, наступного року повернувся до літературної діяльності, надрукувавши
26 лютого в газеті «Радянська Україна»
усмішку «Зенітка», що обійшла усі фронти,
часто звучала по радіо.
Він працював над перекладами творів російських та світових класиків–Гоголя, Чехова, Марка Твена, О’Генрі. Проводив велику громадську роботу (був членом редколегії журналу «Перець» і одним
із найактивніших його співробітників, членом правління Спілки письменників України).
У 1955р. Остап Вишня був реабілітований судовими органами, а 28 вересня
1956р. письменник помер. Могила Остапа
Вишні на Байковому кладовищі в Києві.
Його називали «королем українського тиражу». За життя гумориста побачи-
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ло світ понад 100 збірок його творів, деякі
неодноразово перевидавалися.
У великому творчому доробку письменника представлені різноманітні жанри малої прози (усмішка, гумореска, фейлетон, памфлет, автобіографічне оповідання), але скрізь присутній іронічно усміхнений автор у ролі мудрого, дотепного оповідача. Остап Вишня ввів в українську літературу й утвердив у ній новий
різновид гумористичного оповідання,
що його сам же й назвав усмішкою. Лаконізм, влучність, дотепність, іронічність,
обов'язкова присутність автора (в ліричних відступах, окремих репліках оповідача) створюють загальну викривальну тональність такого твору.
Остап Вишня бачив порочне й потворне в житті, але ототожнював його з «хворобами» зростання, які, вірилося, можна
з часом перебороти. Втім, це була одна з
численних ілюзій, що їх у 20-ті роки сповідувало чимало сумлінних, чесних митців. Гуморист зі щирою вірою в успіх справи створює цикл українознавчих усмішок
«Українізуємось» (у 1926-1929 p.p. збірка витримала шість видань), у яких провідним був мотив відродження національної гідності народу. В усмішках ставляться проблеми розвитку національної мови,
культури, вільного й повного впровадження мови в державне користування. Не випадково майже п'ять десятиліть для цих
творів було визначено «надійне» місце
зберігання – спецфонд: закладені в них
ідеї були не сумісні з ідеологічними догмами щодо загального інтернаціоналізму, «зближення» й «злиття» націй.
Марина Григоренко

ВЕЛИЧЕЗНИЙ РОЗПРОДАЖ КИЛИМІВ
39 РОКІВ НА РИНКУ – ДОВІРТЕСЬ НАШОМУ ДОСВІДУ

до

50% ЗНИЖКИ!

Найбільший магазин килимів в Чікаго та околицях
Залишки за ціною від 33¢ за sq yd.
Для Ваших потреб та зручності ми пiдженемо килими до будь-якого розміру
і форми. Досвідчена бригада спеціалістів заінсталює килим
любої складності у вашому помешканню чи офісі

773-276-9390 / 4249 W. Diversey Ave., Chicago, IL 60639
Monday - Friday 9 am - 8 pm
Saturday 9 am - 6 pm
Sunday 10 am - 5 pm

www.olympiacarpetil.com
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ПРИДБАННЯ ТА ПРОДАЖ
НЕРУХОМОСТІ LAS VEGAS!
Станьте володарем житла в найвідомішому
місті світу – вже сьогодні!
Traditional sales, Short sales, Foreclosures, New Build
Homes. Від дешевого до елiтного - ми підберемо
житло, виходячи з ваших можливостей
HOMES • LIVES • DREAMS

МІЛЕНА ДАНЄВА

702.250.7200
email: lasvegasswhomes@gmail.com

www.lasvegasswhomes.com

r
e
p Meble
u
S

Furniture
МЕБЛЕВИЙ МАГАЗИН

У НАС ВИ МОЖЕТЕ
КУПИТИ МЕБЛІ МАЙЖЕ
ЗА ОПТОВИМИ ЦІНАМИ!

FREE DELIVERY!
WE PAY YOUR SALES TAX!

847-297-3799

8800 N. MILWAUKEE AVE.,
NILES, IL 60714
Години роботи: Пон.-П’ят:. 11: 00-8:00, Субота: 11:00-6:00
Неділя: 11:00-5:00, Середа - закрито
Розмовляємо українською та польською

supermeble@att.net

Телефонуйте за безкоштовною консультацією та аналізу
маркету на сьогоднішній
день Мілені Данєвiй

AnniversarySMaOleN!THS!

0% FINANCING FOR 18
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Подорож до гармонії
числі, і гастрономічних: команда "Виявилено в Україні" дуже хвалить варення з
чорниці та морошки, яке готують місцеві
господині.
Мезин, Чернігівська область
Олена
Філіпська

Невелике село Мезин знаходиться на території Мезинського національного парку. Шанувальники це місце ніжно назива-

Волосянка

Якщо хочеться відчути себе особливим і
дорогим гостем, то для відпочинку в Карпатах варто вибрати Волосянку–гірське
курортне селище у Львівській області.
На відміну від лижного курорту Славське,
що знаходиться поблизу і давно уподобане туристами, Волосянка тільки набирає
обертів, тому поки тут малолюдно. Чарів-

З

има – зовсім не привід сидіти вдома.
Якщо ви думаєте, що зимові подорожі це лише гірськолижні курорти, то поспішаємо вас запевнити – для любителів спокою теж знайдеться відпочинок по
душі. Тож кладіть до валізи термобілизну
і гайда мандрувати українськими селами!
Дземброня, Івано-Франківська
область

Високогірне карпатське селище Дземброня, в якому живе всього 300 осіб–підходяще місце для того, щоб втекти від цивілізації. Всі, хто тут побував, в один голос
твердять: Дземброня–місце особливе.
В 20 столітті за натхненням сюди приїжджали відомі українці–Леся Українка, Василь Стефаник і Сергій Параджанов. Вважається, що саме тут Параджанов задумав свій фільм "Тіні забутих предків".
Сьогодні в мальовничій Дземброні, оточеній з усіх боків горами, проводяться майстер-класи для художниківпейзажистів–гори тут особливо красиві.
"Це найбільш правильне і недороге місце в Карпатах, після якого залишається
тільки зізнатися в любові до своєї країни.
Приїжджайте хоча б раз",–ділиться враженнями поетеса Лала Тарапакіна.
Сьогодні Дземброня–центр зеленого туризму: сюди вабить прозоре гірське
повітря, ліси і полонини, також тут знаходиться гора Піп Іван, третя за висотою в
Україні. При цьому важливо, що трекінгові
маршрути тут середньої складності, тому
підійдуть навіть починаючим мандрівникам.
Але їдуть в Дземброню не тільки любителі походів і ті, хто перебуває в пошуку натхнення; ті, хто прагне глибше пізнати і зрозуміти українську культуру, також
приїжджають в Дземброню–в селі, в якому живе всього лише 300 осіб, дбайливо
ставляться до традицій і звичаїв. В тому

ють "українською Швейцарією". Вся справа в схожому ландшафті: яскраво-зелені
задеснянські луки покреслені невеликими озерами з прозорою водою.
Взимку тут добре: оселившись в одному з готельних комплексів, які знаходяться прямо в сосновому бору, щоранку можна гуляти в лісі і годувати з руки білок і
бурундуків, а після обіду кататися на ковзанах по замерзлих озерах. Мезин підійде
в якості місця для відпочинку на вікенд:
всього за кілька годин сюди можна дістатися з Києва на машині.
Ще один плюс цього селища–екологія: з Мезином по сусідству лише такі ж
маленькі села, поруч немає жодного промислового центру, відповідно, немає великих підприємств та заводів, які могли б
забруднювати повітря.
Приїхавши в Мезин, варто побувати в Густинському жіночому монастиріодному з головних пам'яток українського бароко. "Тут багато яскравих фарб: і
навіть якщо погода не радує, а сезон похмурий і сумний, у Густинському монастирі завжди красиво і святково",–говорить
Лала Тарапакіна.

ні заходи сонця і світанки, мальовничі полонини та інфраструктура–ось три осно-

вні причини поїхати в Волосянку.
Більшість комплексів для відпочинку
тут складаються з дерев'яних зрубів і втілюють екостиль–актуальний тренд в дизайні. Волосянка сподобається любителям активного відпочинку: тут можна покататися на конях і квадроциклах, відправитися в нескладні, але захоплюючі піші
маршрути. Не занудьгують і лижники–Волосянка пропонує 11 трас різних рівнів
складності. В 20 км звідси знаходиться
водоспад Шипіт, один з найкрасивіших в
Україні. Тим же, хто хоче провести вихідні
в більш спокійному режимі, сподобаються місцеві спа-комплекси.
"Тут таке повітря, що можна прикладати його до всіх ран, включаючи душевні, і вони заживуть. Тут така природа, що
в будь-яку погоду будь-якого сезону очі
знайдуть привід бути широко розкритими. Тут такі заходи, що можна прописувати їх як ліки від сезонної хандри: приймати не рідше двох разів на рік курсами
по 10 заходів",–поетично описує вражен-

ня від Волосянки один із мандрівників.
Опішня, Полтавська область

Всього в трьохстах кілометрах від Києва знаходиться самобутня Опішня–старовинне козацьке містечко і за сумісництвом столиця українського гончарства.
Опішня–справжній сюрприз: більшість
туристів не знають про неї, а, дізнавшись
та приїхавши вперше, залишаються враженими. Цікавий факт: всього сто років
тому тут жила тисяча талановитих і працьовитих майстрів-гончарів, вироби яких
експортували по всьому світу.
Місце сили Опішні–Національний музей гончарства. На його території під відкритим небом розкидано 35 тисяч дивовижних, ні на що не схожих об'єктів–великих і маленьких керамічних скульптур,
фігур і фігурок, що дають найбільш повне
уявлення про те, яку роль гончарство грало в історії України.
"Ти заходиш через невелику калиточку і потрапляєш всередину картини Далі:
величезні концептуальні фігури з кераміки–сотні авторів, десятки епох. І весь цей
чудовий психоделічний легендарний парк
знаходиться в надзвичайно мальовничому місці: на правому березі Ворскли, на

невеликій височині в оточенні лісу",–розповідають ті, хто надихнувся красою цього місця.
В музеї проводяться екскурсії і виставки, також будь-хто може спробувати створити свій керамічний виріб. А всього в 20 кілометрах від Опішні знаходиться мальовнича Диканька, прославлена Миколою Гоголем.
Вижниця, Чернівецька область

12 водоспадів, що нуртує річка Черемош,
мальовничий перевал Німчич, який захоплював Лесю Українку, печери Довбуша:
селище Вижниця в Чернівецькій області–
це джерело красивих місць. Як і Дземброня, Вижниця–селище-муза: так, легендарну пісню "Червона рута" Володимир Івасюк написав саме під враженням від цих
місць.
"Влітку тут мекка зеленого туризму,
взимку–гірськолижна траса, а в дощовому грудні–коли в Карпатах вже далеко не
осінь, але ще й не зима–тут можна заліз-
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ких вуличках ви побачите взірці стародавніх гуцульських жител, а також садиби угорського та румунського населення. Дерев’яні будиночки виглядають особливо колоритно посеред саду із плодових дерев.
Загалом у етнокомплексі зберігається понад 14 тисяч експонатів. Чи не найцікавішим із них є автентична лемківська
церква (1777 рік).
Церковно-етнографічний
комплекс “Українське село”, с.
Бузова

ти в ромнатичную печеру Довбуша і перечекати зливу", -кажуть місцеві. Дійсно, Вижниця–універсальне місце, в якому буде
затишно і меланхолікам, які шукають усамітнення, і активним допитливим туристам. До того ж, для будь-якого українця
Вижниця–місце особливе: саме тут починаються Буковинські Карпати.
Місце з розряду must see–перевал
Німчич, з якого відкривається чудовий
вид на гірську долину, де тече річка Німчич. Якщо пройтися 7 км на південь від
перевалу, то можна побачити карпатський Стоунхендж–дивовижні скельні
утворення -Прокляте каміння.

ту Середньої Наддніпрянщини – перший в Україні музей просто неба, будівництво якого було започатковано в
1964 році. У цьому етно-комплексі представлено українську архітектуру ще з
часів пізнього палеоліту. На території
близько 30 гектар зібрані експонати різних часів і культур. 11 дерев’яних церков та найбільша в Україні колекція млинів. Музей цікавий найдавнішими монументальними кам’яними скульптурами
та саркофагами – кам’яними скринями,
у яких ховали померлих племена кемі.

Переяслав-Хмельницький–
музей архітектури та побуту
Середньої Наддніпрянщини

Це один із найперших українських музеїв під відкритим небом (з 1970 року). Планування експозиції справді відповідає географічній карті Закарпаття. На невелич-

Закарпатський музей народної
архітектури та побуту

Музей народної архітектури та побу-

Комплекс представляє багато історикоетнографічних областей України. Із Гуцульщини, Полтавщини, Вінниччини, Луганщини та Житомирщини сюди були привезені старовинні хатинки. Кожна – під
своїм, характерним для регіону дахом, з
оригінальними інтер’єром, меблями, господарським начинням, одягом. «Українське село» має свою гуральню і гончарню, кузню, пасіку, парафіяльну школу та
церкву. Чимало тут господарських будівель. Музей справді є «живим» і долучитись до його життя можна і відвідувачам,
самостійно виліпивши горщика на гончарному крузі чи випікши хліб у печі.
Скансен “Мамаєва Слобода” у
Києві

Архітектурний ансамбль комплексу нараховує 98 об’єктів. Цікавою є козацька триверха дерев’яна церква (такі ж були у часи
Богдана Хмельницького). За невеличкими
озерцями розташувались садиби титаря,
козаків-джур, козацького старшини, коваля із кузнею, гончаря із гончарною май-
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стернею, ворожки, шинок єврея-крамаря,
а також пасіка та водяний млин.
Музей народної архітектури
та побуту у Львові
“Шевченківський гай”

Музей вдало поєднує мальовничість лісистих пагорбів, відновлену рослинність
Карпат і дбайливо перенесені історичні
споруди з різних регіонів Західної України. Окремими етнографічними регіонами тут є: Бойківщина, Рівнинне Закарпаття, Лемківщина, Львівщина, Буковина, Покуття, Гуцульщина, Полісся та Волинь. Кожна з хатинок по-своєму гарна: ретельно, до найдрібніших деталей, відтворено давній інтер’єр. Багато тут унікальних старовинних церков.

Музей історії сільського
господарства на Волині, с.
Рокині

Цей музей – справжнє діюче господарство. Тут є постійні працівники, котрі ночують у хатах, топлять піч, печуть хліб, доглядають худобу, обробляють посіви, косять сіно, пригощають гостей стравами
української кухні. Тут можна навчитись
народних ремесел і простим відвідувачам.
Комплекс загалом присвячений такій
важливій сфері життя волинян як сільське господарство. Кузня, садиби, хліви
та клуні. На території дендропарку – постійно діюча експозиція “Козацький зимівник”.
Побувавши у цих неймовірних краях,
розумієш одне–Україна прекрасна у будьяку пору року!

ALBINA
VAN MAER

Broker/Owner • Bluebird Realty, Inc.

630-234-2642
Продаж і оренда житлової нерухомості
Інвестиції та управління нерухомістю

$

156,000

Mount Prospect Condo 2 спальні,
2 ванни.

$

239,500

$

Plainfield Таунхауз

Oak Lawn Condo

3 спальні, 2 ванни, гараж на 2 машини.

СПА-ГОТЕЛЬ,
У К РА Ї Н А М . Т Р У С К А Е Ц Ь .
ROYAL HOSPITALIT Y GROUP

Berwyn Будинок
Новий 4 спальнi.

158,000

$

Женева

74,500

2 спальні.

Безкоштовні послуги для покупців!

Bluebirdrealtor.com







Медицина
SPA&Wellness центр
Реабілітація
Лікувальні води Трускавця
Система схуднення

10 РОКІВ
ПРОФЕСІЙНОГО
ПІКЛУВАННЯ ПРО
ВАШЕ ЗДОРОВ'Я!

ВЕЛИКИЙ СПЕКТР ПОСЛУГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СТОМАТОЛОГА! ЦІНА ПЛОМБИ - $10!
МАСАЖ $12! • НОМЕР З ТРЬОХ РАЗОВИМ
ХАРЧУВАННЯМ ТА СПА ЦЕНТРОМ - $24!

+38 (063) 218 26 08
213-262-8355 Консультант в США
e-mail: rhg.lviv@gmail.com | RHG.COM.UA
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Як ставити цілі так, щоб вони
насправді досягалися?
2. Скласти план дій.
3. Знайти в собі сили і ресурси для здійснення плану.
Як правильно сформулювати мету?
Вкажу стисло кілька критеріїв
правильно сформульованої мети.
Мета повинна бути сформульована позитивно, чітко, конкретно, і з датою, до
якої вона буде виконана. Наприклад, до
27 листопада 2015 у мене буде свій книжковий магазин в Чікаго з двома працівниками і чистим доходом в 10 тис. Доларів
на місяць.
Ось приклад неправильної мети: до
кінця року я перестану хворіти. Відразу
три помилки в одній формулюванні. Поперше, «до кінця року»–це не конкретно.
До кінця якого року, і що означає його кінець: 15 грудня, 31 грудня? По-друге, такі
слова, як: перестати, припинити, відмовитися, звільнитися, кинути (наприклад, курити), а також частка «не» говорять про
негативну формулюванні. Ви говорите
собі, чого ви не хочете, але не уточнює, а
що ж буде замість цього. І по-третє, «хворіти»–теж не досить конкретно. Правильний варіант міг би бути таким: до 31 грудня 2015 замість колишньої проблеми у
мене буде здорова нирка і це підтвердить
такий-то аналіз з таким-то значенням
такого-то параметра (потрібне вставити).
Ще один типовий приклад неправиль-

Борис Мельцер,
тренер
по коучингу

Б

удь-яка нормальна і здорова людина прагне до чогось в житті. Ми ставимо цілі. Але чи завжди вони досягаються? Що заважає нашим цілям стати реальними?
Є кілька ефективних стратегій постановки і досягнення цілей. Якщо суворо
дотримуватися правил, то цілі досягаються. Основна проблема полягає в тому, що
людині не вистачає мотивації, і вона сходить з дистанції. У результаті даремно витрачено багато сил і ресурсів, а «віз і нині
там». Краще вже було не починати, а замість цього витратити енергію можливо
на менш амбітну мету, але досягти її. Але
якщо ви хоча б поставили мету і йшли до
неї якийсь час, це вже добре. Багато хто
навіть її сформулювати правильно не можуть, що вже говорити про її досягненні.
Так що ж потрібно для досягнення
мети?
1. Правильно сформулювати мету.

Інна Гашпар
Multi-Million Dollar
Producer/Broker

Realty
Advisors
north.com

359,000 BUFFALO GROVE

$
374,900 NILES Будинок:
3 спальні + loft, 3 ванни, гараж, великий
двір, красива Family room з каміном.
Ванна з джакузі. Цікава нестандартна
планіровка.

158,900 VERNON HILLS

$
589,900 GLENVIEW Будинок:
6-квартирний будинок у хорошому
стані, побудований в 1991 році. Всі
квартири здані в оренду.

$

Townhouse: Дуже красивий і повністю
оновлений townhouse.3 спальні, 2.5 ванни,
закінчений basement, гараж на 2 машини,
прекрасне місце і кращі школи.
$

Townhouse: 2 спальні, 2 ванни, гараж,
велика кухня з вікном, камін, склепінчаста
стеля. Townhouse побудований в 1993 році,
розташований далеко від великих доріг.
Stevenson High Schools.
$
97,000 GLENVIEW Квартира: Велика
односпальна квартира з балконом в будинку з ліфтом, дуже хороші школи. У коплексі
басейн і тенісні корти. дозволено здавати в
оренду, чудова покупка для інвесторів.

inna@realtyadvisorsnorth.com

!

вийду за нього заміж, підніму рівень своєї
зарплати на поточній роботі з Х на У, і мінімум три мої подруги, які мені говорять
правду, скажуть, що ніколи ще не бачили
мене такою щасливою.
Далі ви складаєте план дій на перші
два тижні у вигляді таблиці, вішаєте її на
видному місці і ставите галочки, коли закінчили кожен етап плану. Галочки допомагають підняти мотивацію і знайти сили
для продовження руху вперед. Корисно
періодично подумки проживати досягнення мети, це теж посилює мотивацію.
Успіхів вам у ваших цілях!

Eliteinsurance

and Financial Services, Inc.

847-922-9478

КОНСУЛЬТАЦІЇ З УСІХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕРУХОМІСТЮ
CERTIFIED SHORT SALE SPECIALIST

3137 DUNDEE RD,
NORTHBROOK, IL 60062

ного формулювання: я стану щасливою.
Тут не вистачає додати, зовнішніх критеріїв перевірки і конкретики. Що таке «щасливою»? У чому це виявиться, не тільки у
внутрішніх відчуттях, а й у зовнішньому
світі? Коли це відбудеться? Бо якщо дати
немає, тоді, швидше за все це залишиться
нездійсненною мрією. В одному з наступних випусків, до речі, розповім, як перетворювати мрію в реальність, користуючись стратегією Уолта Діснея. А зараз, повертаючись до цієї мети, її можна було б,
наприклад, сформулювати так: до 21 березня 2016 я стану щасливою і виразиться це в тому, що я знайду собі партнера і

•

847.749.3187
www.eliteinsurancenow.com
auto

••Житло
dom
••Автомобіль
życie
••Життя
biznes
••бізнес
n o ta r i u s z
• нотАріус
• apostille
• Apostil • IRA

•

ira

Eve Przadka

226,900 ARLINGTON HEIGHTS

$

Townhouse: 3 спальні, 2.5 ванни, гараж,
велика кухня, в майстер спальні walk-in
closet і дуже велика ванна в якої душ і
окремо bathtub. Нові система опалення
та кондиціонер. Чудові школи.

Є кілька пропозицій для тих, хто шукає квартиру в оренду. Телефонуйте за додатковою
інформацією 847-922-9478 (direct line)

PNA-ZNP

Independent
Insurance Agent

930 E. Northwest Hwy., Mt. Prospect, IL 60056
F. 847.454.9325• email: eve@eliteinsurancenow.com
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INSURANCE
ВСІ СТРАХОВІ
ПОСЛУГИ ПІД
ОДНИМ ДАХОМ!
Тільки один дзвінок,
щоб придбати
страхiвку, яка вам
необхідна
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Lion Financial
Business Group, LLC
An Illinois Residential Mortgage Licensee NMLS 228180

Увага! Новини дня!

Нова програма Home Key,

що дозволяє купити або перефінансувати житло вже через рік після
банкрутства, foreclosure або short sale з кредитом не нижче 620!

Покупка житла з мінімальним
першим внеском 3%!

Я ГОТОВА
ВАМ ДОПОМОГТИ

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

5 і 7 ЛІТНІЙ Adjusatble Rate Mortgage (ARM) NO Private Mortgage
Insurance (PMI) для тих, у кого борг банку не перевищує 90% вартості
житла вже через 5 РОКІВ (!!!) після FORECLOSURE!

SAVE UP TO 28%
ON AUTO, HOME
AND LIFE COMBINED
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

ВАРТІСТЬ MORTGAGE INSURANCE (MIP) ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ
(FHA) ЗНАЧНО СНИЖЕНА І з'явилася унікальна можливість ЗМЕНШИТИ
ВАШІ ПЛАТЕЖІ В РЕЗУЛЬТАТІ перефінансування ІСНУЮЧОГО FHA
MORTGAGE БЕЗ ПЕРЕВІРКИ ДОХОДІВ І ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЖИТЛА!
ЕЯкщо У Вас проблеми з кредитною історією, ми проаналізуємо
Вашу конкретну ситуацію і дамо рекомендації з
підготовки до покупки нового житла!

Телефонуйте сьогодні і отримайте
вигоди низького інтересу!

Безкоштовна консультацiя!

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

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

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

Вам терміново потрібна сума
від: $50,000 до $15,000,000
Для того, щоб:

Âàøà êðåäèòíà ³ñòîð³ÿ
ïîâèííà ïðàöþâàòè íà Âàñ!

 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

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

Безкоштовна консультацiя
Запрошуємо до співпраці приватних інвесторів. Дохід 20% - 80% в рік
info@vdacapital.com

www.vdacapital.com

1040 S. Milwaukee Ave, Suite #100, Wheeling IL 60090
cell: 773-655-9820 / fax: 847-808-9011
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Пан або пропав

О

днією із важливих навичок
успішної людини є вміння
контролювати себе в будь-якій ситуації, зберігати тверезість розуму
й адекватно оцінювати події. Для
того, щоб життя приносило лише
задоволення необхідно зрозуміти,
як навчитися себе контролювати.
Звичайно, неможливо за один
день взяти і навчитися цьому. Для
цього потрібно мати велике бажання, терпіння, а також бути готовим
до напруженої і ретельної праці
над собою. Так як емоційні пориви
часто відображаються на взаєминах із оточуючими людьми і власному здоров’ї і, як правило, негативно.
Для того щоб навчитися самоконтролю, потрібно прислухатися
до цілком простих і ефективних рекомендацій.
Аналізуйте

Вам потрібно виконати нехитру
практичну вправу, яка допоможе
виявити ваші страхи і тривоги. Іншими словами, вам потрібно визначити, що виводить вас на негативні емоції і змушує відчувати агресію, злість, незадоволення та інше. Протягом тижня записуйте все, що виводило вас із себе,
на що ви відреагували, в якій ситуації не змогли стримати себе. Це

може бути як окрема людина, так і
зовнішні фактори. Пам'ятайте, що
все, що викликає у вас негативні
емоції, керує вами і вашим життям.
А ваше завдання полягає в тому,
щоб навчитися себе контролювати і самостійно керувати власним
життям.

винен починатися з позитиву і посмішки.
Відпочинок і сон

Не потрібно перепрацьовувати на
роботі і намагатися зробити всю роботу за раз. Пам'ятайте, що службові подвиги не варті вашого здоров'я
і гарного самопочуття. Тому візьміть за правило висипатися: повноцінний сон дорослої людини

Початок дня

Зверніть увагу на те,
як починається кожен новий день. Для
того щоб день був
плідним і продуктивним, важливо правильно його розпочати. Щоранку прокидайтеся під приємну
музику, не поспішайте відразу підхоплюватися з ліжка і бігти
невідомо куди, зайва
суєта принесе тільки
багато клопоту. Якщо
ви не встигаєте, і вам не вистачає
часу, то просто поставте будильник на 10 хвилин раніше. За ці 10
хвилин ви зможете правильно прокинутися, а значить, зможете протягом дня відчувати себе спокійніше, і тоді вам не доведеться контролювати себе і свої емоції. А найголовніше–кожен день, навіть не
дивлячись на погоду за вікном, по-

становить близько 7 годин. Також
важливо правильно відпочивати
без почуття провини.
Поспішні висновки

Ніколи і ні за яких обставин не варто робити висновки про людину
або ситуацію до тих пір, поки повністю не заспокоїтеся. Роздратованість і гнів можуть зіграти з вами

злий жарт, і в результаті ви залишитеся не праві. Заспокойтеся, випийте чай, прийміть душ і вже після цього проаналізуйте ситуацію,
тоді вже можна говорити про якісь
висновки.
Розрядка

Якщо ви відчуваєте, що вже не можете стримувати ні себе, ні емоцій, що ось вже зірветеся, вам хочеться кричати і невдоволення лізе назовні, то терміново робіть якісь дії.
Не потрібно у жодному разі зриватися
на рідних і близьких
людей, у даному випадку ви зобов'язані
стриматися. Придумайте для себе якусь
розвагу в якості розрядки, сходіть у парк
атракціонів або влаштуйте вечірку з друзями. Вам потрібно
позбавитися від негативних емоцій і чим
швидше ви це зробите, тим краще
буде для вас і оточуючих.
Взагалі, навчитися себе контролювати можна тільки в тому випадку, коли ви самі розумієте, що
проблема є і її потрібно вирішувати. А також тут не обійтися без віри
в себе і підтримки близьких людей.
Олександр Ролдугін

NextGen

КРАЩІ ЛІКАРІ ДО ВАШИХ ПОСЛУГ!
Dr. Gary K.
Beyer







Dr. Robert J.
Weber

Коронки і мости
Вініри
Косметична Стоматологія
Відбілювання
Пломби






Dr. Brandon F.
Becker

Dr. Katerina M.
Rachkova

В офісі приймає фахівець з
лікування кореневих каналів.

Dr. Michael D. Ferreira

199

$

(reg. price $399)

Огляд, чистка і
рентген для дорослих

139

$

(reg. price $270)

Кращі ціни і самі гнучкі плани
фінансування строком до 2 років
для тих, у кого немає страхівки!

Á³ëüø³ñòü âèä³â Áðåéñ

Лікування кореневих каналів
Імпланти
Зубні протези
Night guards за
індивідуальним замовленням

3,495

Invisalign за $

До 20 кап
Знижка дійсна до 01/31/2016
З усіх питань телефонуйте в офіс.

Для всіх тих, у кого немає dental insurance, ми пропонуємо
Індивідуальний Membership всього за $12 в місяць
при річному внеску $144. Знижки до 30% на всі послуги
(дана пропозиція не дійсно з іншими купонами)

Відбілювання

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Брейси за

Спеціальна пропозиція
для літніх людей!
На всі стоматологічні
роботи знижка 20%. Перша
консультація - безкоштовно!

4,150

$

Огляд зубів у дітей.
чистка, рентген і
покриття фтором

89

$

(reg. price $230)

Ці пропозиції не можуть бути долучені до інших спеціальних пропозицій, купонів або страхувань

Телефонуйте! 847-947-2651 / 201 E. Strong St. Suite 4. Wheeling, IL 60090

Razomплюс

#46 • 18 – 24 грудня 2015

Розпродаж колекції 2015! 30%-50% Знижки!
Велика колекція
дитячих оправ

НОВА ЭКСКЛЮЗИВНА ЛIНIЯ ВIД
SHAMBALLA EYEWEAR

139

$

ПЕРЕВІРКА ЗОРУ
ДЛЯ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ З
НАБОРОМ ЛІНЗ НА 7 МІСЯЦІВ

99

$

ДВІ ПАРИ ОКУЛЯРІВ,
З КОРЕКЦІЄЮ, ДЛЯ
ДИСТАНЦІЇ І ЧИТАННЯ

L i m i t e d t i m e o f f e r. N o t v a l i d w i t h a n y o t h e r o f f e r. S o m e r e s t r i c t i o n s m a y a p p l y

Доктор Майклс приймає 6 днів на тиждень, говорить по-російськи

847-419-9009 / 92 S. Milwaukee Ave, Wheeling, IL 60090

(Fresh Farms Plaza)

www.affordableoptical.com
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Всім шампанського:
секрети вибору
Н

овий рік неможливо уявити без шампанського на столі. Але чи знаєте ви,
як його правильно вибрати?
Як відомо, свою назву знамените вино
отримало від найменування французької
провінції Шампань. Власне шампанським
може називатися вино, вироблене саме
там, у той час як напій, виготовлений в інших країнах, називають «ігристим вином»
або іншими особливими словами.
До слова, на пляшці справжнього шампанського, виробленого в Шампані, обов'язково повинен бути напис
Champagne, і вказано номер реєстрації
французької фірми-виробника.
Яким буває шампанське?

Ігристі вина класифікуються за кількома
параметрами.
За змістом цукру:
Extra-brut чи Ultra-brut–менше 6 грамів
на літр;
brut (брют)–до 15 г/л;
sec (сухе)–17-35 г/л;
demi-sec (напівсухе)–33-55 г/л.
doux (солодке)–понад 50 г/л
За ступенем якості:
1. Шампанське без року (champagne
sans annee). На етикетці шампанського не
вказується рік виготовлення, але вказується вміст цукру (brut, sec і тд .).

2. Міллезімне (champagne millesime)
або вінтажне (vintage) шампанське. Вино
з витримкою не менше трьох років–на
етикетці повинен вказуватися рік урожаю.
3. Престижне (cuvee de prestige) або
спеціальне (cuvee speciale) шампанське.
Найблагородніше і дороге–виготовляється з кращого винограду, датується, має
власну назву.
Марочні вина:

Шампанське, виготовлене з винограду одного врожаю, зібраного в один рік, називають марочним. Марочне шампанське особливо цінується знавцями вин. У Шампані тільки таке вино має дату на етикетці.
Не марочне шампанське зазвичай виготовляється зі змішаних сортів винограду.
Як вибрати шампанське

Тим, хто має намір на Новий рік вибрати
шампанське, вироблене саме в Шампані,
потрібно мати на увазі, що ціна на нього
досить висока: 40-120 євро і вище. На етикетці такого шампанського повинно бути
присутнім слово champagne та позначення "NM" (negociant-manipulant)–негоціантвинороб, який є членом Інституту негоціантів Шампані.

Доктор ВІЛЬЯМ ПОЛЛАК
Dr. William Pollack Jr., D.C., F.A.S.B.E.

У нас простий підхід. Ми вважаємо, що
здоров'я - один з найцінніших наших
активів. І так як до нас зазвичай приходять
люди вже з здоров'ям що похитнулося, ми
працюємо з подвійною віддачею.

847-380-8021

Досвід роботи - більше 38 років!









ADHD
Алергії
Астма
Автоаварії
Болі в спині
Энурез
Зап’ястний синдром









Дитячі хвороби
Кольки
Вушні інфекції
Головні болі
Болі в шиї
Защемлення нерва
ПМС

 Проблеми при
вагітності
 Запалення
сідничного нерва
 Міжхребцева
грижа стрес
 Whiplash

Доброго дня, меня звати Марія Шерман. Я вже писала, що в мене були болі в
спині. Після обстеження у ортопеда, я зробила MRI, і мені призначили операцію
на хребет. Я була дуже засмучена. Потім в газеті «Реклама» я знайшла рекламу
доктора Вільяма Поллак, і зателефонувала, записалася до нього на прийом. Цей
доктор пообіцяв мені допомогти вирішити мою проблему (він дав мені гарантію
95%). З кожним візитом я відчувала себе все краще і краще. Біль почала потихеньку зменшуватися. В даний час в операції я не потребую, за що я дуже вдячна доктору Поллак.
Я раджу кожному, хто хоче позбутися від болю - не замислюючись, звертайтеся до лікаря Поллак.
З повагою, Марія Шерман, 73 роки

20566 North Milwaukee Ave.,
Deerﬁeld, IL 60015
Pollack_clinic@comcast.net

www.pollackclinic.com

Ось марки відомих
французьких виробників
шампанського з високою
репутацією:
Billecart–
Salmon («Бількар–Сальмон»), Louis Roederer
(«Луї Родерер»), Charles Heidsieck («Шарль
Хайдсік»), Veuve Clicquot («Вдова Кліко»),
Moet & Chandon («Миє і Шардон »), Ruinart
(« Рюінар »).
Якщо ж вас цілком влаштує ігристе
вино від іншого виробника, то скористайтеся рекомендаціями експертів:
1. Гарне шампанське повинне бути
обов'язково в темній пляшці. Вино у
світлій пляшці вступає в реакцію зі
світлом, а в результаті–старіє, його колір жовтіє, а смак набуває неприємної
гіркоти.
2. Вибирайте шампанське, закрите корковою пробкою–вона значно герметичніша за пластмасову і краще захищає вино від окислення.
3. Віддайте перевагу тій пляшці, яка на
ковпачку має слово «витримане».
4. Якщо на етикетці шампанського написано: «з добавками» або «з ароматизаторами»–це підробка.
5. Гарне шампанське має красивий колір
і легку піну, яка, осівши, утворює стійке
кільце по колу келиха. Бульбашки якіс-

ного шампанського маленькі, однакові
в діаметрі, зберігаються у вині не менше доби.
До речі, червоне або рожеве ігристе
вино шампанським не вважається. За
світовими стандартами шампанське повинне бути з білого винограду.
Як відкривати шампанське

Зніміть фольгу і видаліть дротяний ковпачок. Потім повільно покрутіть пробку–то
вперед, то назад, дозволяючи тиску всередині пляшки виштовхувати її вгору. Висмикувати з пляшки її не потрібно. Просто
акуратно вийміть.
Страви під шампанське

Шампанське добре поєднується з морепродуктами, устрицями, креветками, рибою та закусками-асорті. Також підійдуть
різні види сиру та інші десерти. Врахуйте,
що шампанське–напій дуже примхливий.
Воно не переносить температури вище
плюс 5 градусів і не терпить різких сторонніх запахів.

Маргарита Роженко

Новий стоматологічний офіс

Glen Flora
Smiles

 Абсолютно всі види стоматілогічного лікування для дітей та дорослих
 Спеціальні пропозиції для всiх у кого вiдсутня cтрахiвка
 Огляд, чистка, флюорид для детей $45, для дорослих $85

Подаруйте вашим дітям посмішку!

935 Glen Flora Ave.
Ste 200, Waukegan,
IL 60085

(847) 782-1200
Приймаються більшість
страхівок, включаючи
All Kids та Public Aid

Razomплюс

#46 • 18 – 24 грудня 2015

| 19

HOLIDAY SALE

50 OFF
%

W.Townline Rd.

60

Lakeview Pkwy

129 W. TOWNLINE RD.
VERNON HILLS, IL
60061
847-549-3785

SUNGLASSES

Deerpath Drive

LENSES

Aspen Drive

FRAMES

Приходьте до нас! Ми працюємо Пон.-П’ятн. 11-7, Субота 10-4

Відпочинок в Mexico,

Dominican, Jamaica, Costa
Rica за найкращими
цінами - все включено.

Найнижчі ціни на
Thanksgiving, Christmas
and New Year
Робимо весілля за груповими цінами.
Пропонуємо відпочинок в Las Vegas, Florida, Hawaii,
Поїздки в Karlovy Vary, Europe, South America, Asia
 Cruises по Карибських островах,
 Europe, Turkey, Greece, Baltic Sea.
 River cruises (Germany, France, East Europe)
 Продаємо авіаквитки в усі країни світу.

Last Minute Deals
на найближчий місяць

847-296-0230

CHAIKA

ПОСПІШАЙТЕ

приєднатись до подорожі
на Флориду – 25 ГРУДНЯ
Посилки
Перелік подарунків з України:
Перевiд грошей Western Union
• Футболки • Вишивки • Ювелірні вироби
Переклад документів
• Ляльки • Листівки та багато іншого
Квитки на Україну та інші
навколишні країни
Найкращi цiни на
Передплачені телефонні з’єднання вiдправку пакункiв!
з Україною та іншими країнами
Гарантована доставка
Туристичні поїздки
морем вiд 4 до 8 тижнiв
А також інші послуги

CHAIKA

СПЕЦІАЛЬНА
ПРОПОЗИЦІЯ!

для нових клієнтів на посилки в
Україну від 50 Lb до 100 Lb

ЗНИЖКА $15
Купон дійсний до 12/30/2015

Завжди радi вам допомогти!
2319 W. CHICAGO AVE, IL / 773-486-6563
Компанiя Чайка / Chaika Сompany
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ПОТРIБНI
водii в OTR з досвiдом роботи 2 роки

Маємо траки з автоматичною i механiчною КП
Паркiвка i майстерня розташованi в Palatine, IL i Bolingbrook, IL
•
•
•
•
•

Оплачуємо всі милі
Оплачуємо додаткові зупинки
Маємо паливні картки
Direct Deposit щонедiлi
Paper logs • Вихідні ви проводите
вдома • Ми гарантуємо 2,700 миль
і більше на тиждень

Після 90 днів наші
працівники отримують:
 Employee Health Insurance
 Life insurance 401K Program

Оплачувані
відпустка
і свята

З нами ви
зароблятимете
на рік $60,000

Transportation Co., Inc
30 РОКIВ
У БIЗНЕСI

847-305-0093
2120 Rand Rd. Palatine, IL

Office 847-934-9299
www.facebook.com/
wheelingtransportation

AVP Trucking Inc.
В транспортну компанію

ПОТРІБНІ ВІДІЇ КЛАСУ “A”
ОПЛАТА 50-55¢ ЗА МИЛЮ
Тiльки ми, повністю оплатимо!
 Ваш недільний відпуск на двох Punta Kana
 Вирішення ваших стоматологічних проблем
* після року праці

Тільки у нас ви отримаєте!

 Не менше $750 в тиждень незалежно від проїханих миль
• Dry Van • Траси на Midwest • Вихідні вдома

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 630-346-6592
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Святкування Із Духами
Д

умаю, що всі погодяться з тим,
що Новий рік у різних країнах об’єднує одне — це традиційно сімейне свято, очікування дива і
змін. Можливо, вас здивує, що в деяких країнах традиції зустрічі Нового року досить вигадливі. Дивіться самі.
Наприклад, в Ірландії незаміжні дівчата відчайдушно чекають Новорічну ніч, тому що саме
вона може принести їм любов усього життя. У надії залучити свого
майбутнього чоловіка, вони кладуть під подушку листочки омели.
Також, згідно ірландським переказам, це допомагає дівчині позбутися він невезіння і лихої долі.
Данія дивує нас досить дивною
традицією — розбиванням посуду по двері сусідів. Як не дивно, замість обурення це викликає радість
і схвалення сусідів. Сім’я, біля дверей якої можна побачити велику гору побитого посуду (тарілок,
склянок, чашок та іншого фарфорового посуду), вважається найудачливішою, так як у неї багато вірних друзів.
Спілкування з духами — це частина традицій в Мексиці. Мексиканці переконані в тому, що вони
можуть спілкуватися з душами померлих коханих, рідних і близьких
людей. Новорічна ніч вважається

найвдалішою для отримання ради
від духів.
В Еквадорі існує унікальна традиція робити опудала і спалювати
їх опівночі. Опудала наповнюють шматочками дерева і одягають в одяг з
газет. Коли наближається опівніч, кожна родина
збирається разом і спалює
своє опудало. За віруваннями місцевого населення, разом з опудалом спалюється все те погане, що
сталося за минулі дванадцять місяців. Також вважається, що опудало відлякує невезіння. Таким
чином, Новий рік наповнюється удачею і щастям.
Останній день року в
Шотландії
називають
Хогманей. У переддень Нового
року відбувається небезпечне дійство — фестиваль вогняних куль.
Вулицями проходять чоловіки з палаючими вогняними кулями. Вони
вертять кулями над головою, не перестаючи. Згідно з місцевою традицією, вогняні кулі приносять духовне очищення. Ця традиція сягає
корінням до часів вікінгів.
Уявіть собі святкову вулицю, заповнену людьми. І на всіх них одяг
в горошок. У центрі величезний

стіл з їжею круглої форми і безліччю фруктів. Це відбувається всього лише один раз на рік. Все це трапляється в Новорічну ніч на Філіп-

пінах. Філіппінці вважають, що це
принесе їм достаток, так як вони
асоціюють круглу форму горошку з
монетами і багатством.
Бразилії,
МексиЖителі
ки, Болівії та інших південноамериканських країн зустрічають
Новий рік у яскравому нижній білизні. Особливою популярністю
користується білизна червоного,
жовтого та інших яскравих кольорів, щоб привернути удачу у прийдешньому році. Червоний сим-

волізує полум’яну любов, а жовтий — бажання отримати в Новому
році гроші і багатство. Свої бажання місцеві жителі висловлюють таким ось незвичайним чином.
Талька — це невелике містечко
в Чилі з дуже дивною і навіженою
новорічною традицією. Люди цього міста зустрічають Новий рік зі своїми померлими родичами… на цвинтарі. У цю пору року кладовище
прикрашається
тьмяними вогниками та
легкою класичною музикою. Місцеві жителі вважають, що їхні улюблені,
близькі та друзі, що пішли з цього світу, чекають
їх на кладовищі, тому Новий рік варто неодмінно
зустріти з ними разом. Ця
традиція отримала початок у 1995 році, коли одна
місцева родина вирушила
на цвинтар відсвяткувати
Новий рік на могилу батька. Сьогодні більше 5000 людей підтримують цю традицію.
І, нарешті, традиція, яка прижилася в Німеччині з 1972 року. Неодмінний атрибут Новорічної ночі
для німців — подивитися британську комедію «Вечеря на одного».
Походження цієї традиції невідомо, але німці із захватом дивляться цю комедію знову і знову… Вам
це нічого не нагадує?
Оксана Котова

TIME VISION GROUP, INC
FOR COMPANY DRIVERS, OWNER
OPERATORS & RIDER’S RENT
PROGRAM DRIVERS
• $1,000 SIGN-ON Bonus
• Driver Referral Program $700 each (no limit)
• Monthly Safety and Company Rewards Bonuses
• Direct Deposit Every Friday

FOR COMPANY DRIVERS
• Paid vacation (after 1 yr)
• Stop Pay
• Detention Pay
• From $0.46/mile
• Cash advance each week
• Good equipment
• Going 48 states

1OOO

$

• No forces dispatching
• 2 weeks over the road
• No upfront $1500 security deposit (6 payments of $250)
• $40 a week for occupational insurance

FOR OWNER OPERATORS

• Dedicated round trip lanes
• Paid Permits (except IFTA)
• IFTA Quarterly Preparation Available
• Plate program
• Fuel Cards (No charges or fees)
• Fleet maintenance program
• Discount rate of $55 per shop hour for truck
• No upfront $2000 security deposit (10 payments of $200)
• 12% from gross to the company
• $40 a week for occupational insurance
• IFTA (fuel tax) $25 a week

RIDERS’S RENT
PROGRAM DRIVERS

• $700 a week for a truck rental or $775
a week for truck with APU system
• $0.10 cents/mile for the usage of the truck
• %18 of gross to the company (%82 to the driver)
• New trailers for free
• No upfront $2500 security deposit (10 payments of $250)
• $40 a week for occupational insurance
• IFTA (fuel tax) $25 a week

QUALIFICATIONS

• CDL Class A • 21 years old and older
• Clean records for at least 1 year (preferably)
• Must be able to pass drug test
• 6 to 12 months experience

$1,000 SIGN-ON Bonus

SIGN-ON BONUS
Call Denis for more info:

630-525-0159

Ми розмовляємо англійською, українською, російською, польскою мовами

Razomплюс

#46 • 18 – 24 грудня 2015

| 23

НАШ ДОСВІД – ВАШ УСПІХ

НА
ПОСТІЙНУ
РОБОТУ
НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ
ПОТРІБНІ
ДОСВІДЧЕНІДОСВІДЧЕНІ
ВОДІЇ CDL’’A’’ OTR
ПОТРІБНІ
ВОДІЇ CDL“A’’
OTR
НОВІ ВАНТАЖІВКИ
ОПЛАТА $2200 – $2500 НА ТИЖДЕНЬ
ПРИЧЕПИ ГОТОВІ ДО ВИЇЗДУ
ВИХІДНІ ВДОМА
DIRECT DEPOSIT

ХОЧЕТЕ ВІДКРИТИ СВОЮ
ТРОКОВУ КОМПАНІЮ?

Надаємо послуги: Illinois IRP Plates, Titles, Drug and Alcohol Testing, Consortium, Truck Permits to Kentucky, New Mexico, New York,
Oregon, IFTA fillings for all 48 states, MC, DOT and ICC authority, Corporations New and Renewals.
МИ ДОПОМОЖЕМО У ВСЬОМУ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ТРОКІВ!

Довіртесь спеціалістам з багаторічним досвідом!
Телефонуйте! Заходьте!

165 W. LAKE ST. NORTHLAKE, IL 60164
708-356-4256 Питайте Дарека

ПОТРІБНІ

ВОДІЇ CDL, OWNER OPERATORS
А ТАКОЖ ЛОКАЛЬНІ ВОДІЇ 847-805-8695
 Водії без досвіду Welcome!
 Оплачуваний тренінг
 Довгі і короткі дистанції
для Owner Operators
(home when you need it)
 Майстерня на території
компанії
 Гнучка система оплати
залежно від стажу водія

224-238-3155

600 Tollgate Rd., Unit C, Elgin, IL 60123
info@allabouttrucks • www.allabouttrucks.us

Ми почистиМо ваш

засмічений DPF

 Оплачуємо абсолютно
все милі (також простої і
додаткові stops)
 Нові траки і трейлера
2010-2016

ПОТРІБНІ
ДИСПЕТЧЕРА
З ДОСВІДОМ РОБОТИ

Продаємо зі знижками

шини для траків і трейлерів
IN
SIGN
US
N
O
B

$300
hr@expressltdinc.com
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Сяйво у кожному домі

П

ро того, хто винайшов свічку,
нічого невідомо. Немає ні фактів, ні документів. Існують легенди,
здогадки і записи в чаклунських
книгах. Може бути тому, що навколо цього предмета існує така магічна загадковість. Хоча, як і інші
речі, свічка має свою історію виникнення.
Сучасні свічки значно відрізняються від давніх своїм зовнішнім
виглядом і змістом. У давнину свічки, створені людиною, мали досить
химерні форми. Вони могли бути у
вигляді довгих трубок з волокнистого матеріалу (наприклад, з очерету), всередині яких була смола.
Японці і китайці виготовляли
свічки з воску, отриманого з насіння рослин і комах, шляхом його
формування в паперові трубочки. Всередину воскової форми поміщали гніт, зроблений з волокон
рослин. Через багато років, у XVIII
столітті гніт стали виготовляти з
бавовни, заливаючи його воском
або жиром, а не вставляючи в готову форму.
Кожен народ має свою технологію отримання воску. Приміром, корінним американцям доводилося палити масляну рибу
(canglefish), яку вони надягали на
розгалужену палицю. У Північній
Америці, в її південно-західних ра-

йонах, віск витягували з кори спеціального дерева методом спалювання. У Новій Англії переселенці
палили дерево вощанка, яке містило в собі багато смоли, а потім, на-

знайшли вихід, і в історії виникнення свічки почався новий етап
— для отримання воску почали використовувати тваринний жир. Надалі у виготовленні застосовували

давши масі форму, вставляли в неї
гніт. Але досить трудомісткі технології себе не виправдали. Так, наприклад, для виготовлення тонкої
8-дюймової свічки потрібно було
спалити півтора кубометра вощанки!
Недарма потреба вважається
матір'ю винаходу. Поступово люди

бджолиний віск (виключно за його
аромат). Горіли ці свічки набагато
яскравіше, ніж зроблені з жиру, але
палити їх було занадто дорогим задоволенням.
Спермацет – матеріал, що
з'явився дещо пізніше, склав велику конкуренцію жиру і воску. Отримували його з речовини, яка місти-

Experience the difference at the
All New BOB ROHRMAN

SCHAUMBURG KIA
WE WILL NOT BE OUTSOLD

лася в головах китів. Горіли спермацетові свічки набагато яскравіше, ніж воскові, їх світло в фотометрії використовувалось в якості
стандарту. У XX столітті, виготовлення свічок з спермацета припинилося, оскільки заборонили його
добування.
З XV століття технологія формування свічок стала іншою. Якщо
раніше віск доводилось загортати,
то тепер його стали заливати в готову форму. Її прибирали, як тільки віск висихав. У XIX столітті свічки стали виготовляти на спеціальних верстатах. Після того, як свічкову майстерність механізували,
цей продукт став доступний для
всіх. У той же самий час хіміками
було зроблено відкриття: у складі тваринного жиру були такі компоненти як олеїнова і стеаринова
кислоти, сполучені з гліцерином.
Якщо гліцерин видалити, вийде
речовина твердіше жиру, до того ж
воно горить краще. Цю суміш назвали «стеарин».
Трохи пізніше люди навчилися
витягати парафін з неочищеної нафти. Отримана речовина по яскравості не поступалася воску і спермацету та була набагато дешевшою.
Сучасні свічки виготовляються
з воску або парафіну, прекрасний
дизайн і барвиста упаковка перетворюють цей товар у прекрасний
подарунок, призначений кому завгодно.
Ангеліна Куриленко

2015 Model Line
Clearance

0% 66 $1500
CASH BACK
FOR UP TO

APR

†

MONTHS*

O N 2 0 1 5 K I A M O D E L S A N D 2 0 1 6 SO R E N TO

Schaumburg Kia will top any deal on a new Kia!!

**

2015 KIA OPTIMA
stk#4862

LEASE FOR ONLY

Anastasia Szalaj
Sales Consultant

LEASE FOR ONLY

170

$

/MO.

24 month lease with $1,999 due
at signing (includes 1st month’s
payment & $0 security deposit).
PLUS tax, title, license, and doc.
fee with approved credit.

89

2015 $
SOUL

/MO.

36 month lease with $2,995 due at signing (includes 1st month’s payment & $0 security deposit). PLUS tax, title, license,
and doc. fee with approved credit.

Plus tax, title, license, doc. fee ($168.43), and dealer installed options. All offers with approved credit. Photos for illustrative purposes. *0% for 66 months on 2015 Kia models and 2016 Sorento. $15.16 per $1,000 financed for qualified buyers. Some programs may be in lieu of others. See us for details. **Bring
in any advertised price from a competitive Kia dealership in today’s newspaper and Schaumburg Kia will top it. Must be comparable cars, comparably equipped. Schaumburg Kia reserves the right to purchase the competitive dealer’s vehicle. †Bonus Cash to qualified buyers must be applied to down payment.
Not available on the 2015 Rio. Cash back from Kia Motors America, Inc (KMA). ^2015 Soul ! (exclaim) with optional features shown. Not all features are available on all trims. The Kia Soul received the lowest number of problems per 100 vehicles among compact multi-purpose vehicles in the proprietary J.D.
Power 2015 Initial Quality StudySM. Study based on responses from 84,367 new-vehicle owners, measuring 244 models and measures opinions after 90 days of ownership. Proprietary study results are based on experiences and perceptions of owners surveyed in February-May 2015. Your experiences may
vary. Visit jdpower.com. Warranty is a limited powertrain warranty. For details, see retailer or go to kia.com. Expires 10/31/15.

847-908-0502
1100 E. Golf Rd.
On Golf Rd. Just west
of Woodfield Mall.

SchaumburgKia.com

Razomплюс

#46 • 18 – 24 грудня 2015

SAFETY ASAP INC.

До уваги, власників траків, тракових компаній
і бажаючих відкрити свій траковий бізнес!
Оформляємо абсолютно всі документи
і перміти для вашого бізнесу!
ºìî,

НАШІ ПОСЛУГИ:

IFTA ліцензії та розрахунок податків
HUT 2290
Uniﬁed Carrier Registration (UCR)
Random Drug & Alcohol Consortium
State permits (NY, NM, OR, KY)
and oversize permits
 IRP
 Authority Services
 Personal Safety







Ìè ïðàöþ è âàø
ùîá çðîáèò íèì!
áiçíåñ óñïiø

872-888-1727

Факс 872-888-1216
1251 N. Plum Grove Rd, Suite 120-D, Schaumburg, IL 60173
E-mail: info@safety-help.com / www.safety-help.com
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ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВOДІЇ CDL
НАПРЯМКИ MIDWEST, WEST COST

 Забезпечуємо готовими вантажами перед виїздом
на дорогу  Добрі умови праці  Висока оплата

630-293-7406

Телефонуйте з понеділка по пятницю з 8AM до 5PM
Розмовляємо українською, польскою, англійською мовами

1401 Harvester Rd., West Chicago, IL 60185

AMERICAN
HIGHWAY

INC.

Full Service Trucking and Logistics Company

www.americanhwy.com

ЗАПРОШУЄМО ВОДІЇВ CDL A
TЕЛЕФОНУЙТЕ НАМ ЗАРАЗ 708-759-5940
ВЕЛИКА ТРАКОВA КОМПАНІЯ В ЧIКАГО

ГАРНІ УМОВИ

 Велика паркiвка, на території майстерня, заправка
Завантаження та провiрка ваги на нашій базі  Кімнати
відпочинку для водіїв, кухня  Програми “lease to own”
Навчання для водіїв, які не мають досвіду  Дружня
атмосфера  Цілодобова допомога диспетчера

$500 BONUS!
НОВI ТРАКИ

2015 і 2016 року, Volvo, Freightliner
з ручною або автоматичною коробкою
передач, на ваш вибiр
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тикотерапії, народна медицина радить скористатися наступними методами для відновлення здорової

рисних бактерій часто відбувається розлад травлення. Для відновлення нормальної роботи молочнокислих бактерій, які беруть
участь у функціонуванні травного тракту, приготуйте настій.
Наріжте дрібно 2 зубчики часнику і стільки ж ріпчастої цибулі.
Покладіть масу в скляну ємність

мікрофлори вашого організму.
1. У першу чергу, вам треба подбати про зміцнення імунітету. Це
пов'язано зі здатністю бактерій пристосовуватися до певного виду антибіотиків і мутувати, що може призвести до небажаних наслідків, таких як ослаблення імунітету.
2. Через загибель необхідних ко-

і залийте половиною літра кислого молока або кефіру. Додайте по 3–4 гілочки кропу або петрушки, 1 чайну ложку звіробою
або ромашки. Долийте окропом
до 1 л і настоюйте протягом 20
хвилин. Потім процідіть настій і
випийте протягом дня.
3. 1 ч. ложку звіробою, половину чайної ложки шавлії і трети-

Згубна терапія
У

медицині застосування антибіотиків досить поширене. Більше того, є захворювання, які немислимі без лікування антибіотиками, наприклад, ангіна, пневмонія. Протягом кількох десятиліть
ці препарати вважалися панацеєю
від більшості запальних недуг. Однак тільки недавно заговорили про
те, що їх застосування може принести шкоду здоров'ю. Після прийому антибіотиків організм потребує
тривалого відновлення.
Антибіотики, безумовно, необхідні в медицині лікарські препарати, що пригнічують негативну флору, з якою не в змозі впоратися захисні сили організму — антитіла і
лейкоцити. Однак настільки сильні ліки дуже часто крім хвороботворних бактерій вбивають і корисні, чим порушується правильний
обмін речовин, мікрофлора і навіть
послаблюється імунітет.
Всі ці неприємності, правда, стосуються занадто тривалого курсу терапії — місяць і більше. Курс в
5–7 днів, який призначається при
більшості захворювань, істотно не
нашкодить організму.
Тим не менше, якщо ви перехворіли запальним захворюванням і
прийняли серйозний курс антибіо-

ну чайної ложки піжми заваріть
склянкою киплячої води. Тепло
закутайте ємність і настоюйте
приблизно 2 години. Процідіть.
Випийте протягом дня маленькими ковтками перед прийомом
їжі.
4. Для відновлення здоров'я та виключення ускладнень, треба дотримуватися деяких правил:
- не перемерзайте і не перегрівайтеся;
- уникайте стресових ситуацій;
- відразу після закінчення курсу
лікування уникайте місць масового скупчення людей;
- з приходом додому ретельно
мийте руки з милом.
5. Більше проводьте часу на свіжому повітрі. Періодично провітрюйте квартиру, уникаючи
протягів.
6. Слідкуйте за своїм раціоном. Відмовтеся від смаженого і жирного. Тимчасово не їжте цукерок і
випічки, так як вуглеводи є прекрасним середовищем для хвороботворних бактерій. Налягайте на свіжі фрукти та овочі, їжте
м'ясо, рибу, кефір, сир, цитрусові та ягоди, багаті вітаміном С.
7. Для підтримки мікрофлори скористайтеся пропозиціями сучасної фармакології, які коригують
стан флори кишечника і застосовуються для лікування дисбактеріозу. Ці препарати містять
молочнокислі бактерії.
Ольга Бортко

ELMHURST JAGUAR
HOURS: MON - THUR 9:00AM - 8:00PM

B6634AJ

14,992

J1967P

23,991

$

2009 Infiniti EX35 Journey

29,892

30,992

$

2013 Lexus GS 350

J2008P

$

2013 Mercedes-Benz E-Class E350

$

2013 Mercedes-Benz C-Class

16,392

$

2014 Nissan Maxima 3.5 S

2013 Lexus ES 350 4dr Sdn

J2033P

33,992

$

2013 Lexus RX 350

GET OUR BEST PRICE
SALES: (844) 885-2734
SERVICE: (844) 885-2736
PARTS (844) 885-2738

J2043P

27,492

$

2013 Lexus IS 250

J2007P

SUN CLOSED

J2025P

25,792

$

2015 Volvo S60 T5 Drive-E Premier

J2061P

SAT 9:00AM - 6:00PM

J2060P

24,494

$

FRI 9:00AM - 7:00PM

We speak ukrainian, polish, russian

490 W LAKE ST,
ELMHURST, IL 60126

WWW.ELMHURSTJAGUAR.COM

JAGUAR ELMHURST

B6173AJ

12,988

$

2007 Ford Mustang GT PREMIUM

Razomплюс
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Є ДЕКІЛЬКА
МІСЦЬ НА НОВИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

HAPPY KIDS
НОВИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК
ПРОВОДИТЬ НАБІР ДІТЕЙ
віком від 15 місяців до 6 років (Kindergarden).

 Навчання російською, англійською та польською мовами  Щоденні заняття:
математика, ознайомлення з навколишнім світом, музика і ритміка, образотворче
мистецтво (малюнки і вироби своїми руками) Заняття проводяться у великих
спеціально обладнаних класах з камерами спостереження Гуляти і гратися на
свіжому повітрі діти можуть на великому та барвистому майданчику
Пропонуємо 3-х разове харчування (домашня кухня)

Садочок
відкрито з
6.30 АМ до
6.00 РМ

7734275437

5815 W. Irving Park Rd, Chicago, IL 60634

російська
мова Яна, до
3.00 РM
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ТАКОЖ ПРОДОВЖУЄ РОБОТУ
ГРУПА ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.

КЛІЄНТАМ МИНУЛИХ
РОКІВ НАДАЄТЬСЯ
ЗНИЖКА

В ДОМАШНЬОМУКУ 847-208-7292
ОЧ
недалеко перехрестя
ДИТЯЧОМУ САД
Deerﬁeld and Milwaukee
”
И
Б
Ю
Л
“У
10 років успішної роботи для Вас - ось наша найкраща рекомендація

CHILDREN'S
HOUSE in Mundelein

Пропонуємо вашим дітям Турботу, увагу, індивідуальний підхід кваліфікованих вчителів Трьохразове
гаряче харчування Інтенсивне та професійне навчання
проводиться англомовними викладачами Спеціальна
програма по приготуванню до школи Допомагаємо в
оформленні фінансової допомоги від штату Щотижневі
заняття танцями, теквондо та музикою

WWW.CHILDRENHOUSE.US

www.happykidspreschool.org

Open position for experienced mechanics

!

СУПЕР НИЗЬКА
ФІКСОВАНА ЦІНА
НА МІСЯЦЬ $85O

847-949-6340

1220 S. Lake St., Mundelein, IL 60060
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПОСЛУГИ

 Нотаріально завірений переклад
документів (дипломи, довідки, в тому числі
медичні, свідоцтва, переписка, іміграційні,
юридичні та судові документи тощо)
 Переклад в судах, на іміграційних
інтерв’ю, інтерв’ю на політичний притулок,
в Secretary of State та інших державних

установах, на конференціях і т.п.
 Нотаріальні послуги (доручення для
країн СНД для продажу/успадкування
майна, доручення від батьків для
виїзду дитини, подачі на паспорт та інші
документи)  Аpostille (апостиль)

773-664-9978
847-612-0273

Реклама на стоРінках RAZOM ПлЮс заПоРука усПіху вашого бізнесу!
Щоб довідатись про спеціальні
пропозиціі для розміщення реклами
Телефонуйте 773-788-5328
Пишіть igork@reklamaradio.com
Заходьте 3000 Dundee Rd. suite 108,
Northbrook, IL 60062
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як
розв'язувати
судоку
Ігрове поле
складається
з квадрата,
розміром 9 × 9,
розділеного на
менші квадрати
(їх ще називають
"регіони”) із
стороною 3
× 3 клітинки.
Таким чином,
все поле налічує
81 клітинку. У
деяких з них вже
на початку гри
розташовані числа
(від 1 до 9). Мета
головоломки
– необхідно
заповнити вільні
клітинки цифрами
від 1 до 9 так, щоб
в кожному рядку,
в кожному стовпці
і в кожному
малому квадраті
3×3 кожна цифра
зустрічалася
лише один раз.
Правильна
головоломка
має лише одне
рішення.

HEATING & AIR CONDITIONING
& ELECTRICIAN LICENSES

просто і цікаво !

Математика -

School approved by Illinois Board of Higher Education

шлях до успіху !

LOWEST TUITION
FREE CLASSES FOR VETERANS

224-355-8140

Програма адаптована до
американської системи освіти

1

u

Математика -

 25 філій у 8 штатах
 Більше 50000 випускників за 18 років
 Ексклюзивні програми, розроблені
командою професіоналів

9

d

Razom – ми зможемо бiльше

Відома в США
Математична Школа
з Бостона відкриває
свої двері у новому
приміщенні !!!

4

Хочете дізнатися чому
 75% переможців престижних
олімпіад - наші студенти?
 Кількість наших студентів за
останні 3 роки подвоїлася?
 Середня оцінка SAT наших
студентів - 774 з 800 можливих?

125 N. Milwaukee Ave,
Wheeling, IL

224-355-8140

K-12

children
www.russianschool.com

ENROLL NOW! 630-232-3250
www.westchicagohvac.com

Надзвичайні пропозиціі по знижених цінах!

GOLDMART

 Трансформатори від 50w до 15,000w,
110v <-> 220v  GPS  Годинники Casio
Orient  DVD PAL/NTSC  Таблети 
Лаптопи  Телефони сотові та домашні 
Радіо  Телевізори  Камери  Диктофони
 Зарядні пристрої  Aкумулятори

773-205-6167

5221 W. Belmont Ave., Chicago,
Пон.- Суб. 10am - 7pm,
Нед. 11am - 4pm

www.goldmart.org
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Classified
n ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
Потрібен професійний маляр . 847-414-6599
Потрібні водії та owners operators (CDL class
A) на постійні рейси Chicago, IL–Denver, CO
і Chicago, IL–Calgary, AB. 48-50 c/mile, і 9%.
224-659-2695

Для розміщення оголошень телефонуйте
В медичний офіс потрібно на роботу

Виготовимо під замовлення ексклюзивні

Piemonte Nissan, в якій кожен день

medical assistant з досвідом роботи. Необ-

тижня як субота, потрібен енергій-

вироби художнього кування: ворота, огоро-

хідно знання англійської. 773-784-1000

ний професіонал, який хоче збільшити свій заробіток на абсолютно інший рівень. Знання російської, украплан 401К, медична страховка і demo

перевезення машин на 7-місцевому автово-

запитати Val
Napleton Auto Group is seeking a Sales

Потрібні робочі на remodeling (шпа-

Associates to join our team at Arlington

клівка, фарбування). 773-370-4768

Chrysler Jeep Dodge RAM. A great

ці потрiбнi продавец і помічник кухаря. 847224-9944, Сергій
Hi-Tech PDR проводить щорічний конкурсний відбір кандидатів на навчання і роботу
за спеціальністю «Видалення вм'ятин без
фарбування». Необхідно мати відмінний зір,
координацію рухів і розмовну англійську
мову. Обов'язково: легальний статус в США

ські права і машина обов'язкові. Хо-

танки, лавки, мангали. Працюємо як з готовими ескізами, так і за ескізами свого ху-

тання за номером телефону 1-810-597-6728

Професійний музикант пропонує свої послу-

Єлена . Або 1-847-830-7237 Людміла

ги з проведення сімейних торжеств і свят.

CDL Driver Needed Route Elmhurst IL
to Minneapolis area 50% drop & hook.
2,500-3,500 miles weekly. $.45-$.50/

just a few of the benefits you can expect.
Up to $ 4000 sign in bonus for qualified

time receptionist. Call 847-271-4786 to
get a details

Volvo 847-606-5853

комфортабельному автобусі в ресторани,

Потрібні офіціантки та бармени для кара21 та старші. Бажані позитивне ставлення та трудолюбивість. Бар дуже зайня-

т.д. 708-369-9942, Василь

motivated

an

makotobanquets@yahoo.com Прохання до-

experience. For more details or to

класти свою фотографію та більш доклад-

schedule an interview call 847-271-4786

ну інформацію

сбрук, що спеціалізується в захис-

Plumbing Service. Професійне чищення ка-

за ніч. Години роботи з 9 вечора до 2

866-424-5776. Hi-TechPDR.com
Відомiй юридичній фірмі в Нор-

ін. 847-323-8627

налізацій. Заміна сантехніки (water heater) і

ранку. Резюме надсилати на ел. пошту

with

аеропорти, концерти, екскурсії по місту та

тий і заробки можуть складати $150– 300

Schaumburg Honda is looking for
people

ціни. 847-323-8627
Групові перевезення людей (до 20 осіб) на

з дозволом на роботу. Телефонуйте Марку

sales

Найкраще обслуговування і найдоступніші

mile Weekends home 13 speed 2010

оке бару. Досвід не вимагається Вік від

Schaumburg Honda is looking for a full

дожника. 312-945-2706, Ігор

Шайбл, шукає до роботи хореографа . Усі пи-

an excellent compensation package are

лефонуйте Cristian 888-904-8533

мети інтер'єру; козирки, вивіски, арки; аль-

Дорогі читачі ! Дитячий театр Людмили

environment, paid training program, and

person. Ми тренуємо. Для інтерв'ю те-

жі, двері; решітки, сход , поручні; меблі, пред-

Потрібен досвідчений маляр. Водійроша оплата. Тел. 6309150755

їнської та польської плюс. Надається
машина. Телефонувати 708-343-3800,

У продуктовий магазин в Українській околи-

773 788 5328

В саму зайняту автодилерського Al

Транспортна компанія шукає водія CDL для
зі. Дзвонити по тел. 847-322-2196
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n ПРОДАЖ
Продається прекрасна ділянку у води
з трейлером на 8 сплячих місць у Fox

ті, пов'язаних з кримінальними і ци-

Творці повнометражного художньо-

В American Family Insurance в Wheeling

вільними справами, потрібен на по-

го фільму "Гів Мі Ліберті” (“GIVE ME

терміново потрібен агент з продажу

вний робочий день litigation law clerk,

LIBERTY”) шукають виконавців го-

страхівок. Бажане вміння працювати

який вміє працювати в MS Word. До-

ловних ролей. Головні і другоряд-

з людьми та попередній досвід. Зна-

свід роботи і знання російської та

ні ролі в фільмі виконуватимуть не-

ння російської та англійської обовяз-

Продається мінівен Nissan Quest 2000

української мов переважно, але не

професійні актори. Зйомки пройдуть

кове. Телефонуйте 847 215 8989 або

року, 79,000 миль, в дуже хорошому

в місті Мілуокі (MILWAUKEE), в січні

вишліть своє резюме на електронний

і лютому 2016 року. Попередній від-

адрес rtolvais@amfam.com

обов'язково. Є перспективи зростання кар'єри. Зарплата в залежності від
досвіду роботи. Резюме, cover letter
і salary requirements відправляйте на

бір проводиться на підставі відеозаписів тривалістю не більше (!) 30

Потрібний

River, Antioch. Всього $15,000. Телефонувати 224-715-9162, Олена

стані. Телефонувати 224-715-9162,
Олена

ліцензійований

massage
робо-

Продам мотоцикл (Cruiser) – Yamaha V-Star

ти в офісі хіропрактора в Vernon Hills.

650, 2007 Custom. 8,000 miles, проходив ре-

Тел. 847-679-6480

гулярні сервіси, ідеальний стан. Дуже краси-

n ШУКАЮ РОБОТУ

вий. Багато додатків. Тел. 773-251-2769

правил з колишнього СРСР – спор-

Вiдповiдальна жінка з досвідом, про-

n УРОКИ

У стоматологічний офіс в Wheeling ви-

тивний, вибуховий, привабливий. "Ді-

понує послуги по догляду за дітьми

магається стоматолог з досвідом робо-

дусь” – фізично активний чоловік у

чи

ти на неповний робочий тиждень. Всім за-

віці між 75-85 роками. Додаткова інформація про фільм – на сторіночці

вання.

цікавленим надсилати резюме по факсу:
847-243-8668 або по e-mail: nerita777@

www.givemelibertythemovie.com give-

yahoo.com

me-libert CASTING givemeliberty2015.

n ПОСЛУГИ

Дитячому садку в Buffalo Grove терміново

У ресторан в Wheeling потрібні кухарі, офі-

Комп'ютерний

потрібні вчителі. За інформацією дзвонити

ціанти і робітники на кухню. Телефонуйте

ня

847-947-7554

847– 924-5337

224-225-4200

info@lawamt.com або телефонувати
847-509-9119
Наймаємо на роботу дівчат для масажу.
Можно без досвіду. Хорошая зарплата, чаєві. телефонуфати 630-880-7539

секунд. Записи, а також фотографії можна надіслати на адресу gml@
givemelibertythemovie.com. Персонажі: "Віктор” (20-24) емігрант з колишнього СРСР. "Діма” (23-27), боeц без

therapist

на

старшими

part

time

для

особами,

Легальний

без

побут,

прожи-

автомобіль.

Звертайтесь 773-418-0697

вірусів,

Навчаю навичкам роботи на комп'ютері.
Інтернет,

електронна

пошта.

Ремонт

комп'ютерів та ноутбуків. 847-840-9025
n ЗНАЙОМСТВА

сервіс:
ремонт,

видаленналаштування.

Якщо ви хочете знайти свою половину –
телефонуйте Ларисі. Тел. 8472247168
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elmhursttoyota•scion

USED CAR SALE!
2000 HONDA

2008 NISSAN

2002 FORD

STK# T26403A

STK# T26277A

STK# T26252B

ACCORD

ALTIMA

$5,995*

$6,891*

2002 TOYOTA

2009 NISSAN

STK# T26407A

STK# T25066A

CAMRY

2003 TOYOTA
CAMRY

EXPLORER

2008 CHEVROLET

ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A

2008 MAZDA

2003 TOYOTA

2009 TOYOTA

STK# 8024P

STK# 78779

STK# T26240A

2010 SCION

2008 BMW

2008 TOYOTA

STK# 7992P

STK# T26000A

STK# 8037P

TACOMA

$8,995*

8,995

*

$

1

7 Year/100,000
Mile WarrantY#

MAZDA 6

STK# 8044P

$8,995*

APR FOR 60 MOS.

Select Certified
% On
Pre-owned Toyotas

PRIUS

$10,503* $10,995*

ALTIMA

HERITAGE HIGH ROOF

$5,995*

$6,995*

$8,995*

$8,999*

2004 TOYOTA

2001 TOYOTA

2007 HYUNDAI

2007 TOYOTA

2010 HYUNDAI

2012 TOYOTA

STK# 7946P

STK# 7930P

STK# 7995PA

STK# T26124A

STK# 7827PA

STK# T26283A

2009 DODGE

2009 TOYOTA

2010 SCION

STK# T266454A

STK# T26726A

STK# 7969P

2007 TOYOTA

2008 TOYOTA

2007 TOYOTA

STK# T26503A

STK# T26744A

STK# T26466A

CAMRY

STK# T26404A

CAMRY

SANTA FE

$5,995*

$6,998*

$8,995*

2006 VOLKSWAGEN

2011 KIA

2001 FORD

STK# T26459A

STK# T26508A

STK# 8031PA

JETTA

FORTE

$8,995*

2006 PONTIAC

2013 CHEVROLET

2003 FORD

STK# T26442A

STK# T26488B

STK# T26441B

SONIC

$6,273*

440 West Lake Street
In Elmhurst

$8,999*

6,995*

TOWN & COUNTRY

STK# T26616A

2004 TOYOTA
COROLLA

RANGER

$8,883*

2003 Toyota Sienna
$

$7,999*

328I

8,588

*

$

$8,995*

ELANTRA

CAMRY

$10,995* $12,377*
MATRIX

$9,794*

TC

$10,995* $12,488*

AVALON

STK# T261227A

CAMRY

$10,977* $11,388*

COROLLA

F150

$6,188*
G6

XD

PRIUS

RAV4

$10,276* $10,995* $12,900*

elmhursttoyota•scion
844.308.6145

Ask for Andy or Justina

SERVICE HOURS:
Monday-Friday 7:30 AM - 9:00 PM
Saturday 8:00 AM - 3:00 PM

OPEN 24/7 @ elmhursttoyota.com

SALES HOURS:
Monday-Friday 9:00 AM - 9:00 PM
Saturday 9:00 AM - 7:00 PM

MELROSE PARK

*) Please add tax title license and doc fee to all advertised sale prices. #) From original in service date. Prior sales excluded. 1) Available to qualified buyers tiers 1+, 1 as determined by TFS at $17.48 per month per $1000
financed. Some may not qualify. #) Manufacturer sponsored program. Pictures are for illustration purposes only. See dealer for details. Dealer will not honor errors or omissions in this ad. Expires 3 days from publication.

MELROSE PARK

UNWRAP
A BRAND
NEW NISSAN!

MELROSE PARK

and unwrap amazing deals & offers!
NEW 2015 NISSAN

AV T THIS
A ICE!
PR

0

$
2

MONEY
DOWN!

**

0

PAYMENTS TIL
MARCH 2016!

EVERY

MURANO

**

0

INCLUDES 100,000
MILE WARRANTY!
14
13
13
04
08
11
11
08
12
13
12
15
13
14
14
11
14
09
11
13
13
14
15

MELROSE PARK
MELROSE PARK

APR

MONTHS

LEASE
FOR

$

NEW 2015 NISSAN

ROGUE S FWD

2

AVAIL
AT THABLE
PRICEIS
!

†

#15367, MODEL CODE: #22115

1500

$ ,

IN NISSAN
REBATES!

2015 NVs IN STOCK!
CHOOSE FROM THE
NISSAN NV200, NV
CARGO & NV CARGO
2500 HIGH TOP

††

259/mo.

NEW 2016 NISSAN

2

MAXIMA 3.5 S

#16025, MODEL CODE: #16116

AVAIL
AT THABLE
PRICEIS
!

GET IMMEDIATE DELIVERY! ALL TRIMS AVAILABLE!

OVER 300 PRE-OWNED VEHICLES TO TREAT YOURSELF WITH!

NISSAN VERSA #N6558 .......................................$10,888*
VW JETTA S #N6832A, LOADED! .........................$10,995*
NISSAN LEAF #N6691 ..........................................$10,999*
CADILLAC ESCALADE ESV 4WD #115794A ..........$11,955*
DODGE GRAND CARAVAN SE V6 #N6807 .............$11,955*
DODGE CHARGER SE #111507A, LOADED! ...........$11,995*
MITSUBISHI ENDEAVOR 4WD #115924A, ONLY 41K MILES! .. $11,999*
HONDA ACCORD COUPE EX-L #115895A .............$11,999*
FORD FIESTA SES #15101A.................................$11,999*
VW JETTA 2.5 SE #115346A ..............................$11,999*
NISSAN ALTIMA 2.5 S #115865A .......................$12,555*
NISSAN SENTRA #N6705 .....................................$12,888*
VW BEETLE 2.5L #115636A, NAVI 26K MILES! .... $12,999*
FORD FOCUS SE #115670A .................................$12,999*
MITSUBISHI LANCER ES #N6825, LOADED! .........$12,999*
FORD TAURUS SEL #115972A, LOW MILES! .......$12,999*
NISSAN ALTIMA 2.5S #N6670 .............................$13,555*
LINCOLN MK5 AWD #115850A............................$13,955*
FORD TAURUS SEL V6 #114599A .......................$13,999*
HONDA CIVIC LX #N6766 ....................................$13,999*
FORD FUSION SE #115391A, LOADED! ................$13,999*
CHEVROLET CRUZE LS #115430A .......................$13,999*
NISSAN ALTIMA #N6704 .....................................$14,888*

13
14
14
14
06
06
13
13
14
12
13
13
12
14
14
14
10
15
14
14
14
14
14

HYUNDAI ELANTRA GT #115765A .......................$14,955*
JEEP PATRIOT ALTITUDE #115669A ...................$14,999*
VW PASSAT TSI WOLFSBURG EDT #N6761 .........$14,999*
NISSAN ALTIMA 2.5 S #N6748 ...........................$14,999*
NISSAN FRONTIER CREW CAB LE #N6734 ...........$14,999*
LAND ROVER RANGE ROVER HSE SPORT #N6699A . $14,999*
VW BEETLE #115636A ........................................$14,999*
CHEVY MALIBU LT #15907A ...............................$14,999*
NISSAN JUKE #N6659 .........................................$15,888*
VW TIGUAN SE #N6715, NAVI, LOADED! ..............$15,999*
NISSAN ALTIMA 2.5 SL #115032A, LOADED! ......$15,999*
NISSAN NV 200 #N6772 .....................................$15,999*
NISSAN QUEST S #1570A....................................$15,999*
NISSAN JUKE NISMO #N6717, LOADED! ..............$16,555*
NISSAN MAXIMA #N6592 ....................................$16,888*
NISSAN ROGUE SELECT #115375A......................$16,888*
CHEVROLET CAMARO 1LT #111508A, LOW MILES! $16,977*
KIA OPTIMA LX #N6743, ONLY 3K MILES! ..........$16,999*
KIA OPTIMA EX #16020A ....................................$17,955*
CHEVROLET IMPALA LIMITED LTZ #15988A ........$17,999*
NISSAN MURANO #N6593 ...................................$17,999*
NISSAN XTERRA #N6591 .....................................$17,999*
NISSAN QUEST #N6635 .......................................$18,999*

13 FORD ESCAPE SEL 4WD #115461A .....................$18,999*
14 CHRYSLER TOWN & COUNTRY #N6668 ...............$18,999*
11 NISSAN PATHFINDER S 4WD #N6775, LOADED! ..$19,999*
15 NISSAN ROGUE S #N6802 ...................................$19,999*
12 INFINITI G37 X AWD #N6823, NAVI, LOADED! .....$20,555*
10 JAGUAR XF PREMIUM LUXURY #115862A, NAVI .....$20,888*
12 INFINITI G37 X AWD #N6798 ..............................$20,955*
13 ACURA ILX TECH PKG #114928A, NAVI, ONLY 12K MILES! . $21,399*
14 HONDA ACCORD EX #N6810 ................................$21,550*
14 NISSAN PATHFINDER #N6607 ..............................$21,888*
10 NISSAN 370Z GRAND TOURING ROADSTER #111540A ..$21,999*
12 NISSAN MURANO SL AWD #N6767 ......................$22,555*
11 TOYOTA TACOMA SR5 SPORT CREW CAB V6 4X4 #16137A ..$23,977*
14 FORD EXPLORER #115778A, ONLY 8K MILES! ....$23,999*
14 MERCEDES-BENZ C300 4MATIC #N6716 ............$24,999*
15 NISSAN PATHFINDER SV 4WD #N6799, LOADED! $25,999*
14 NISSAN FRONTIER SV CREW CAB V6 4WD #N6736 ..$26,555*
14 INFINITI Q50 X TOURING AWD #N6739, NAVI, LOADED! ...$27,777*
13 MERCEDES-BENZ GLK350 AWD #N6776A ............$28,999*
13 FORD F-150 FX4 4WD #N6779 ...........................$33,955*
15 NISSAN ARMADA PLATINUM 4WD #N6780, ONLY 11K MILES! ...$42,955*
13 CADILLAC ESCALADE PLAT. PREM. 4WD #N6787, NAVI.. $48,555*
SEE MORE VEHICLES ONLINE AT PIEMONTENISSAN.COM

100% CREDIT APPROVAL IS OUR GOAL^ | PIEMONTENISSAN.COM
E.

NTE
O
N
M SA
PI E N I S
AL

KE

ST.

CICERO AVE.

E. NORTH AVE.

LA

HARLEM AVE.

1600 WEST NORTH AVENUE • MELROSE PARK, IL

*Plus tax, title, license & $168.43 doc fee. **With approved credit. On select models. †Plus tax, title, license & $168.43 doc fee & acquisition fee. Leases allowed 12,000 miles per year. 15¢ per mile over. Lessee responsible for maintenance, repairs/liability in the event of early lease termination. W/approved credit. An extra charge may be imposed @ the end of lease between the residual value of
leased property & realized value @ the end of the lease term. On select models. ††With approved credit. On select models. Ex. $13.89 per $1000 financed w/ $0 down. ++Factory warranty. ^May require good down payment. Dealer will not honor any pricing errors in advertisement. Prices good 2 days from date of publication. Pictures are for illustration purposes only. See dealer for details.

D AV

MANNHEIM RD.

SE HABLA ESPAÑOL • MOWIMY PO POLSKU • WE SPEAK RUSSIAN

GRAN

WOLF RD.

MELROSE
PARK
MELROSE PARK

1.877.703.6866

SALES: M-F 9A-9P; SAT 8:30A-7P
SERVICE: M-F 7A-7P; SAT 8A-5P

КРЕДИТ
ДЛЯ ВСIХ!
ЦЕ НАШ ГОЛ!

†

36 month lease. $2,999 due at signing. Includes 1st month payment. No security deposit required.
++

DODGE CARAVAN #115296B ................................. $3,999*
FORD TAURUS SEL #15888A ................................. $3,999*
HONDA CIVIC LX #16061A .................................... $4,995*
TOYOTA CAMRY SOLARA SE V6 CONVT. #N6785A .. $4,999*
CHEVROLET AVEO LT #111565A, ONLY 11K MILES! . $4,999*
FORD EXPLORER 4X4 #115487A ........................... $4,999*
FORD WINDSTAR LX #115802B ............................. $4,999*
NISSAN VERSA SL #115471A ................................ $5,999*
CHRYSLER CROSSFIRE CPE V6 #15832B .............. $5,999*
ACURA TL #114926A ............................................ $6,999*
DODGE DURANGO SLT 4WD #115993A .................. $6,999*
MITSUBISHI RAIDER LS V6 EXT CAB P/U, #115814A ..... $7,555*
NISSAN VERSA 1.8 S #N6860A, ONLY 12K MILES!..$7,977*
NISSAN VERSA HB #N6633A ................................. $7,999*
TOYOTA YARIS S #N6788A, ONLY 30K MILES! ..... $8,555*
FORD TRANSIT CONNECT XLT #15633A ................ $8,999*
NISSAN ALTIMA 2.5 #1515A, LOADED! ................. $8,999*
FORD FUSION S #115988A ................................... $9,555*
JEEP GRAND CHEROKEE #115831A, ONLY 9K MILES! $9,995*
NISSAN ALTIMA SL #N6448A ................................ $9,999*
DODGE AVENGER HEAT #N6613 ............................. $9,999*
CHEVROLET MALIBU LT W/1LT #115125A ............ $9,999*
NISSAN MAXIMA #114916B, LOADED! ................$10,555*

149/mo.

$

%
x 72

YOUR
CHOICE!

#115457, MODEL CODE: #23015

LEASE
FOR

36 month lease. $2,999 due at signing. Includes 1st month payment. No security deposit required.

#15037, MODEL CODE: #13115

NEW 2015 NISSAN

ABLE
AVATILTHIS
A ICE!
PR

06
06
01
06
07
02
02
07
04
06
05
08
08
10
07
10
10
09
05
10
11
12
09

YOUR
CHOICE!

ALTIMA

PLUS

2 LE
AILAB

ЯКІСТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Є КЛЮЧОВОЮ
ЧАСТИНОЮ
НАШОГО БІЗНЕСУ!

847-682-5749
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NEW OR USED-TOYOTA OR KIA!

ВИ БЕЗУМОВНО ЗАОЩАДИТЕ ЯКЩО КУПИТЕ В

Знають всі чим далі їдеш,
тим менше
платиш

CLASSIC

Michael Nanos
2016 Toyota

Highlanders
New 2016 Toyota

Corolla LE

New 2016 Toyota

159

$

Camry SE

24 Mos.
Lease

1500†† Bonus Cash!

$

for
up to 60 mos
0% Financing

189

$

**Per Mo.

New 2015 Toyota

RAV4 LE

24 Mos.
Lease

1500†† Bonus Cash!

$

^

for
up to 60 mos
0% Financing

**Per Mo.

Prius Liftback TWO

24 Mos.
Lease

1140†† Bonus Cash!

$

for
up to 60 mos
0% Financing

^

Model #1852A, MSRP $19,725. $1,399 due at inception, $0
sec dep, plus tax, tag, title, $166.27 doc fee & MV fees.

199

$

**Per Mo.

^

Model #2546A, MSRP $25,815. $1,399 due at inception, $0
sec dep, plus tax, tag, title, $166.27 doc fee & MV fees.

In Stock For
Immediate
Delivery!

New 2015 Toyota

209

$

$

**
Per Mo.

24 Mos.
Lease

1620†† Bonus Cash!
for
up to 60 mos
0% Financing

^

Model #4430A, MSRP $25,030. $1,399 due at inception, $0
sec dep, plus tax, tag, title, $166.27 doc fee & MV fees.

Model #1223A, MSRP $25,250. $2,199 due at inception, $0
sec dep, plus tax, tag, title, $166.27 doc fee & MV fees.

515 N. Green Bay Road, Waukegan, IL

855-327-8148 • ClassicDirectToyota.com

Mowimi Po Polsku • Se Habla Español
SALES HOURS: Mon-Fri 9am-9pm; Sat 9am-6pm
SERVICE HOURS: Mon-Thurs 7am-7pm, Fri 7am-6pm, Sat 7am-4pm Full service body shop • FREE estimates
Price plus tax, tag, title, $166.27 doc fee & MV fees. ††Bonus cash provided by Toyota. *Covers normal factory schedule service for 2 years or 25,000 miles, whichever comes first. See Toyota dealer for details and exclusions. Valid only in the continental U.S. and Alaska. Roadside assistance does not include
parts and fluids, except emergency fuel delivery. Prius Plug-in Hybrid comes with an additional year of roadside assistance, for a total of 3 years from date of first use. †The Kelley Blue Book Fair Value price is Kelley Blue Book’s determination of the current average dealer trade-in price for this vehicle in your
area. Based on Fair Condition. Based on MSRP, no options per NADA. Adjusted for mileage, vehicle history and condition. Toyotas: .15-20/mi cars, .30-.35/mi trucks, Imports .20 .25/mi cars, .35-.40/mi trucks, Domestics .30-.35/mi cars, .40-.45/mi trucks. Vehicle must be in good operating condition, normal wear
and tear, free of paint/collision work. **Lease incl 12K mi/.yr at 15¢ per mile over. Lessee resp for excess wear & maint. Ttl pymt/purch opt: ‘16 Corolla LE $3816/$14,202, ’16 Camry SE $4,536/$18,329, ’15 RAV4 LE $4,776/$18,022, ’15 Prius Liftback TWO $5,016/$16,413. ^0% APR Financing up to 60 mos. on
select models. 60 monthly payments of $16.66 for each $1,000 borrowed. All lease & finance offers require Tier 1+ customers through TFS. Cannot be combined with any other offers. Subject to availability. See dealer for details. Offer ends 1/4/16.

New 2016 Kia

New 2015 Kia

Soul

Optima LX

Stk# K7676, auto, MSRP $16,690

12,699

$

129
0

$
Lease
For

3991

$

OFF MSRP!

OR

$

AT
SIGNING!

*/Mo. 36 Mos. Lease.

$0 due at inception, $0
sec dep, plus tax, tag, title,
$166.27 doc fee & MV fees.

0%

New 2016 Kia

APR

FINANCING

up to 66 mos.

16,999 $
Stk# K7167, auto, MSRP $22,780

$

5781

0

$

OFF
MSRP!

AT
SIGNING!

0%

APR

FINANCING

up to 66 mos.

OFF MSRP!

OR

0

AT
SIGNING!

*/Mo. 39 Mos. Lease.

$0 due at inception, $0
sec dep, plus tax, tag, title,
$166.27 doc fee & MV fees.

0%

425 N. Green Bay Road, Gurnee/Waukegan

888-975-6464 •

3231

$

259

$

Sorento LX FWD

Stk# K7702, auto, MSRP $23,230

19,999

BUY
FOR

$

Sportage LX

$

BUY
FOR

New 2016 Kia

APR

FINANCING

up to 66 mos.

1

#

Stk# K7357, auto, MSRP $27,225

2
26
22,999 4226

BUY FOR

$

$

OFF MSRP!

279

OR

$

0

$

AT
SIGNING!

IN CUSTOMER
SATISFACTION IN
THE MIDWEST!

*/Mo. 36 Mos. Lease.

$0 due at inception, $0
sec dep, plus tax, tag, title,
$166.27 doc fee & MV fees.

0%

APR

FINANCING

up to 66 mos.

SALES HOURS: Mon-Fri 9am-9pm; Sat 9am-6pm
Mowimi Po Polsku • Se Habla Español
SERVICE HOURS: Mon- Fri 7am-6pm; Sat 7am-1pm
Full service body shop • FREE estimates
• Full service body shop • FREE estimates • Serving the community for over 20 years!
Prices plus tax, title, $166.27 doc fee & MV fees; $0 sec dep. Prices include all manufacturer rebates & incentives, if any. *Lease incl 10K mi/.yr at 20¢ per mile over. Lessee resp for excess wear & maint. Ttl pymt/purch opt: Soul: $4644/$11,092.85, Sorento $10,044/$15,518.25, Sportage
$10,101/$12,544.20. **Kia will cover the costs of the 1st 2 payments on a new ’15 Optima, Optima Hybrid and ’16 Forte, Sportage, Sorento or soul up to $1,000. Defer first payment up to 90 days on retail contracts. First monthly payment due 90 days from contract date. Subsequent
payments will be due on each monthly anniversary of the contract date thereafter. Interest begins to accrue from the contract date. Offers valid on select new vehicles. Offers cannot be combined. Offer expires 12/31/15.

32 | #46 • 18 – 24 грудня 2015

Razomплюс

Bob Rohrman’s

Schaumburg honda
automobileS
847-884-6632

Proud to be your local Honda dealer for 26 years and running

Gene Shenkman
Sales Manager

Redesigned All New 2016 Honda
Civic Sedan
NOW IN
STOCK!

Brand New 2015 Honda

Brand New 2015 Honda

SEDAN | AUTOMATIC

CIVIC LX

LEASE
FOR
ONLY

CIVIC EX

Automatic, 16-Inch Alloy Wheels, Push Button Start, Power
Moonroof, Smart Entry, Rearview Camera, Automatic
Climate Control, Honda
LaneWatch and more

SEDAN | AUTOMATIC

129 /mo

$

LEASE
FOR
ONLY

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

149 /mo

$

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

Brand New 2016 Honda

Brand New 2015 Honda

Brand New 2016 Honda

SEDAN | AUTOMATIC

ALL-WHEEL-DRIVE
All-Wheel-Drive, 17-Inch Alloy Wheels, Multi-Angle Rearview Camera, Honda
LaneWatch, Push Button Start, And more!

Special Edition - Built-In HondaVAC Vacuum, Honda Rear Entertainment System (RES) with wireless
headsets, Smart Entry, 17-inch Alloy Wheels, Honda LaneWatch, Tri-Zone Automatic Climate Control,
HomeLink, 270-Watt Audio System with 7 Speakers, Subwoofer and SiriusXM Radio

ACCORD LX CRV LX AWD ODYSSEY SE

LEASE
FOR
ONLY

219 /mo

$

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

LEASE
FOR
ONLY

269/mo

$

APPROVED DEALER

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

LEASE
FOR
ONLY

329/mo

$

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

Plus tax, title, license and doc fee on all prices payments. All offers with approved credit. Photographs for illustrative purposes only. Dealer not responsible for typographical error. Offer expires 1/4/16. † Used as down payment assistance
when leased or financed through HFS.
APPROVED DEALER

847-884-6632
Just 8 Blocks West of Woodfield
Mall at 750 E. Golf Road

APPROVED DEALER

See over

2,000

uSed carS online
www.bobrohrman.com

We speak:
English, Spanish, Polish,
Russian, German, Korean,
Ukrainian, Albanian, Tagalog,
Philippine, Cantonese, Punjabi,
Hindi, Thai, Los, Urdu, Pang
Asian, Cheto and Gujarati.

www.SchaumburgHondaAutos.com

10 MILES FROM
BARRINGTON
6 MILES FROM
ARLINGTON HEIGHTS

10 MILES FROM
DES PLAINS
14 MILES FROM
ELMHURST

