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У ніч Новорічну,
У вечір Різдвяний
Збере нас на свято
Ялинка духмяна.

Підіймемо ж келих
У дружньому колі
За щастя, за успіх,
За кращую долю!

Ось і добігають кінця останні дні старого року, незабаром ми вже 
зустрічатимемо Новий 2009-й. Віриться, що він принесе нам успіх, 
новий злет творчої активності та високих виробничих показників 
у праці. Нехай цей рік стане для всіх нас роком досягнень, достатку, 
процвітання рідного підприємства.

Друзі! Сердечно бажаємо вам родинного затишку, добра, благопо-
луччя, щастя, веселих Новорічних та Різдвяних свят! Нехай любов 
до України об’єднує і згуртовує нас, додає сил і наснаги, зміцнює в сер-
ці кожної людини дух добра, справедливості та оновлення.

Христос рождається! Славіте Його!
Директорат Львівського СП “Галка Лтд”.

Різдвяної радості, Світлої днини 
у Році Новому кожній людині!

Новорічне свято

Ñâÿòêîâîìó çèìîâîìó 
ìàðàôîíó âæå äàíî Íîâî-
ð³÷íèé ñòàðò. ßê áàãàòî 
òðåáà âñòèãíóòè çðîáèòè: 
êóïèòè ïîäàðóíêè, ïðîäóê-
òè, ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ñâ³é 
ä³ì. Ùî ùå? – «Ïåðåáðàòè 
êâàñîëþ, çìîëîòè êàâó, ïî-
ñàäèòè ï’ÿòü òðîÿíäîâèõ êó-
ù³â, ï³çíàòè ñàìîãî ñåáå», 
– òàê êàçàëà îäíà ñåðäèòà 
ïàí³. Ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà, 
çâ³ñíî, é íà áàë... Àäæå òàê 
õî÷åòüñÿ Ñâÿòà!..

Ìè ÷åêàºìî íà Ñâÿòî 
òàê äîâãî, õî÷à ïîâòîðþ-
ºòüñÿ âîíî ùîðîêó, êîëè 
íà ñâÿòêîâîìó ñòîë³ ãîñïî-
äèíÿ ïîñòàâèòü äâàíàäöÿòü 
ñòðàâ, à íà ñõîä³ äâ³ òèñÿ÷³ 
äåâ’ÿòèé ðàç çàñÿº Ð³çä-
âÿíà Ç³ðêà, ³ ïðèéäå âå÷³ð. 

Ïåðåä÷óòòÿ äèâà, ðàäîñò³ ³ 
òèõî¿ ìîëèòâè.

Íåõàé æå íàø ïåðøèé 
êðîê ó öüîìó Íîâîìó Ðîö³ 
áóäå âïåâíåíèì, à êîæåí 
â÷èíîê ÷åñíèì, ñïîâíåíèì 
äóõîâíî¿ ñèëè, ÿêèé çäàòåí 
çì³íèòè âñå äîâêîëà. Âëàñ-
íå Ð³çäâî º òèì ñâÿòîì, ùî 
âíîñèòü Áîæó áëàãîäàòü ó 
êîæíó äóøó, êîæíó îñåëþ. 
À ç³ Ñâÿòîì â³äðîäæóþòüñÿ 
â ëþäñüêîìó ñåðö³ ùèð³ñòü, 
òåïëî, ëþáîâ ³ ðîçêâ³òà â³ðà: 

Õðèñòîñ ñÿ ðîæäàº! 
Ñëàâ³òå Éîãî!

Зірка твоєї Надії
Чим запам’ятався нам рік 2008 ...

Сьогодні 
на підприєм-
стві, окрім 
п о т у ж н о ї 
модернізації 
в и р о б н и -
цтва, впро-

ваджено стандарт якості та 
безпеки продукції ISO 22000:2-

005. Цей стандарт базується 
на підвищеному рівні вимог до 
санітарно-гігієнічних норм, 
виробничої культури, науко-
вої організації праці. Напра-
цьовані досягнення дають під-
приємству можливість вільно 
почувати себе серед світових 
брендів кавової продукції.

Íîâèé 
ñòàíäàðò ISO 22000:2005

×åðâåíü:

Ëèïåíü:

Ëèñòîïàä:

За результа-
тами незалежної 
експертизи, що 
проводилася лабо-
раторією Держ-
с п о ж и в с т а н -
дарту України в 
рамках телеві-
зійної програми 
«Знак якості» на 

каналі «Інтер», 
натуральна роз-
чинна кава Торго-
вої Марки “Галка” 
набрала найбіль-
шу кількість ба-
лів і визнана кра-
щою продукцією 
вітчизняного ви-
робництва.

“Çíàê ÿêîñò³” îòðèìàëà 
íàòóðàëüíà ðîç÷èííà êàâà 

Òîðãîâî¿ Ìàðêè “Ãàëêà”

Áåðåçåíü:

Êâ³òåíü:

Резу льтатом 
успішної співпра-
ці СП “Галка Лтд” 
зі своїми партне-
рами з компанії 
“Бенк оф Коффі 
Юкрейн” став ви-

пуск нового ори-
гінального про-
дукту Kidi Cafe. З 
квітня 2008 року 
напій надходить 
на український 
споживчий ринок.

íîâèé ðîç÷èííèé íàï³é 
íà îñíîâ³ êàêàî

18 липня на за-
гальноукраїнсько-
му телевізійному 
каналі «Інтер» 
у програмі «Знак 
якості» продукція 
від Торгової Марки 

«Галка» знову ви-
знана переможцем 
конкурсу якості! 
Цього разу фаво-
ритом конкурсу 
стало Латте (се-
рії 3 в 1).

Ïåðåìîæöåì Êîíêóðñó 
ÿêîñò³ íà êàíàë³ “²íòåð” 

ñòàëà êàâà ç âåðøêàìè Ëàòòå 
Òîðãîâî¿ Ìàðêè “Ãàëêà”

              ïåðåìîæåöü 
Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó 

“100 êðàùèõ òîâàð³â 
Óêðà¿íè” çà 2008 ð³ê

14 листопа-
да у столичному 
“Українському 
Домі” вже тради-
ційно проходила 
урочиста що-
річна церемонія 
нагородження пе-
реможців Всеукра-
їнського конкурсу 
якості продукції, 
– товарів, робіт, 
послуг, – “100 
кращих товарів 

України” за 2008 
рік. Переможцем у 
номінації “Продо-
вольчі товари” ви-
знано натуральну 
розчинну каву 
Торгової Марки 
“Галка” “Coffee Cl-
assic”. Конкурсна 
комісія вручила 
представникам 
СП “Галка Лтд” 
Почесний диплом 
і відзнаку.

² çíîâó                 – 

ïåðøà!
28 березня 2008 

року розчинні ка-
вонапої “Капуччі-
но ванільне”, “Ка-
пуччіно горіхове” 
Торгової Марки 
“Галка” стали пе-
реможцями про-
грами “Знак якос-
ті” на телеканалі 
“Інтер”. Генераль-
ний партнер про-
грами – Держспо-
ж и в с т а н д а р т 
України.

Нагадаємо чи-
тачам, що першу 
свою нагороду у 
рамках цієї теле-
візійної програми 
за підсумками про-
веденого загально-
українського кон-
курсу якості, СП 
“Галка Лтд” отри-
мало ще 1 листо-
пада 2007 року за 
натуральну роз-
чинну “Галицьку 
каву”.

Áåðåçåíü:

2009

Щасливого Нового Року, 
Світлих і радісних Різдвяних Свят!



– îäíîéìåííîìó ïîðòó-
ãàëüñüêîìó îñòðîâ³.

²íä³ÿ ïîäàëà ñâîº 
êëîïîòàííÿ íàïðèê³íö³ 
2007 ðîêó. Ïðîáëåìà, 
ùî ïîâ’ÿçàíà ³ç çàõèñ-
òîì íàçâè Äàðäæèëèíã, 
äóæå àêòóàëüíà ñüî-
ãîäí³. Êðà¿íà âèðîáëÿº 
áëèçüêî 10 òèñ. òîíí ÷àþ 
Äàðäæèëèíã, òîä³ ÿê çà 
îö³íêàìè åêñïåðò³â éîãî 
ïðîäàæ ñêëàäàº ïîíàä 
40 òèñ. òîíí. Ðàçîì ³ç 
òèì, ìîæóòü âèíèêíóòè ³ 
íåñïîä³âàí³ ïåðåøêîäè, 
àäæå îäíà ç ïðîâ³äíèõ 
ôðàíöóçüêèõ ô³ðì âè-
êîðèñòîâóº íàçâó Äàð-
äæèëèíã äëÿ âèøóêàíî¿ 
ñï³äíüî¿ á³ëèçíè.

Çà ìàòåð³àëàìè 
³íòåðíåò-ñàéò³â.
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КАВОВИЙ ЕКСПОРТ ГОНДУРАСУ 
МАЄ ЗРОСТИ У СЕЗОНІ 2008/09 РОКУ

Ãîíäóðàñ î÷³êóº, ùî éîãî êàâîâ³ åêñïîðòè 
çðîñòóòü äî 3,64 ìëí. ì³øê³â ó 2008-2009 ðð. 
Äðóãèé çà ðîçì³ðîì âèðîáíèê êàâè ó Öåíòðàëü-
í³é Àìåðèö³ íàìàãàºòüñÿ çíà÷íî çá³ëüøèòè îáñÿ-
ãè âèðîá³òêó, ñïîä³âàþ÷èñü äîñÿãíóòè ð³âíÿ 4,98 
ìëí. ì³øê³â íà åêñïîðò äî 2012-2013 ðð., êàæå 
ãîëîâà Ihcafe, Ìàðñ³àë Ôëîðåñ. Ãîíäóðàñ ñïî-
ä³âàºòüñÿ çá³ëüøóâàòè âèðîá³òîê íà 8% ùîðîêó 
ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 5 ðîê³â, àëå íå ï³äòâåðäèâ 
ïîïåðåäí³é ïðîãíîç ïðî òå,ùî êðà¿íà åêñïîð-
òóâàòèìå 7 ìëí. ì³øê³â êàâè äî 2011-2012 ðð. 
Âèñîê³ ö³íè íà êàâó òà êðåäèòí³ ë³í³¿, â³äêðèò³ äëÿ 
âèðîáíèê³â, äîïîìîæóòü ôåðìåðàì ïîêðàùèòè 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ìåòîäè òà êóïóâàòè äîáðè-
âà. Á³ëüø³ñòü ³ç 100000 ãîíäóðàñüêèõ ôåðìåð³â 
ìàþòü äð³áí³ ãîñïîäàðñòâà ³ á³ëüøå çîñåðåäæó-
þòüñÿ íà êàâ³ òîâàðíîãî ñîðòó, í³æ ôåðìåðè ó 
ñóñ³äí³õ Ãâàòåìàë³ òà Êîñòà-Ð³ö³, êîòð³ ñïåö³àë³-
çóþòüñÿ íà êàâîâèõ çåðíàõ íàéâèùî¿ ÿêîñò³.

У РЕЙТИНГУ НАЙБІЛЬШИХ СВІТОВИХ 
ВИРОБНИКІВ КАВИ МЕКСИКА 

ПОСУНУЛАСЯ ВНИЗ, НА 5 МІСЦЕ
Êàâîâ³ ôåðìè êðà¿íè çíèêàþòü ÷åðåç óðáà-

í³çàö³þ àáî ÷åðåç íàñàäæåííÿ íà êàâîâèõ ïëàí-
òàö³ÿõ äåðåâ ïðîìèñëîâîãî çíà÷åííÿ, âíàñë³äîê 
÷îãî Ìåêñèêà ïîñóíóëàñü âíèç â ðåéòèíãó íàé-
á³ëüøèõ ñâ³òîâèõ âèðîáíèê³â êàâè íà 5 ì³ñöå 
ï³ñëÿ ²íä³¿. Ó òðàäèö³éíèõ ðåã³îíàõ-âèðîáíèêàõ, 
òàêèõ ÿê ×³àïàñ, Îàêñàêà òà Âåðàêðóç, óðÿä äî-
ïîìàãàº ôåðìåðàì â³äíîâëþâàòè çàñòàð³ë³ 
ïëàíòàö³¿, àëå çåìë³ äëÿ íàñàäæåííÿ íîâèõ äå-
ðåâ íå âèñòà÷àº. Á³ëüø³ñòü ïëàíòàö³é ó Ìåêñè-
ö³ ïëîäîíîñÿòü â³ä 50 äî 60 ðîê³â ³ òîìó äåðåâà 
ö³ëêîì âèñíàæåí³. Óðÿä äîïîì³ã ôåðìåðàì íà-
ñàäèòè áëèçüêî 10 ìëí. íîâèõ äåðåâ ìèíóëîãî 
ñåçîíó ó ×³àïàñ³, à ì³í³ñòåðñòâî ñ³ëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà îá³öÿº ïîäàëüøó äîïîìîãó íàñòóïíî-
ãî ðîêó. Îñê³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá äåðåâî ïî÷àëî 
ïëîäîíîñèòè íåîáõ³äíî 3-4 ðîêè, òî íåãàéíîãî 
çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà íå î÷³êóºòüñÿ. 
Âèðîá³òîê çàëèøàòèìåòüñÿ íà íåçì³ííîìó ð³âí³ 
àæ äî òîãî ÷àñó, ïîêè íå ïî÷íóòü ïëîäîíîñèòè 
íîâ³ äåðåâà.

КАВОВІ ДЕРЕВА В БРАЗИЛІЇ, 
ЯКІ ДАДУТЬ УРОЖАЙ У СЕЗОНІ 
2009/10 рр., ПОЧАЛИ КВІТНУТИ

Â îñíîâíèõ ðåã³îíàõ-âèðîáíèêàõ êàâè ó 
Áðàçèë³¿ âæå ñïîñòåð³ãàþòüñÿ êâ³òíåííÿ äåðåâ, 
êîòð³ ïëîäîíîñèòèìóòü ó ñåçîí³ 2009-2010 ðð., 
êàæóòü ì³ñöåâ³ àãðîíîìè. Ï³ñëÿ íåùîäàâí³õ äî-
ù³â, äåðåâà êâ³òíóòü íà ï³âäí³ Ì³íàñ Ãåðà¿ñ, Ñàí 
Ïàóëî òà â ðåã³îí³ Öåððàäî, êàæå Õîàê³í ¥óëàðò, 
ïðàö³âíèê íàéá³ëüøîãî êàâîâîãî êîîïåðàòèâó 
êðà¿íè – Cooxupe. ×åðåç çàï³çíåííÿ çáîðó âðî-
æàþ öüîãî ðîêó, êâ³òíåííÿ â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ 
éîãî çàâåðøåííÿ. Öå óïîâ³ëüíèòü îñòàííþ ñòà-
ä³þ çáîðó âðîæàþ â äåÿêèõ ðåã³îíàõ, îñê³ëüêè 
10-15% ùå íå ç³áðàëè, àëå ³íø³ äæåðåëà ïîâ³-
äîìëÿþòü, ùî öâ³òó í³÷îãî íå çàãðîæóº. Ñåçîí 
êâ³òíåííÿ ó Áðàçèë³¿ òðèâàº â³ä ê³íöÿ âåðåñíÿ äî 
ãðóäíÿ. Êàâîâ³ êóù³ êâ³òíóòü â³ä 5 äî 7 äí³â ï³ñëÿ 
âèïàä³ííÿ äîùó. Êâ³òè ç ÷àñîì ïåðåòâîðþþòüñÿ 
íà ïëîäè, ùî ì³ñòÿòü êàâîâ³ çåðíà.

ТОВАРНА БІРЖА ЕФІОПІЇ 
РОЗПОЧАЛА ЕЛЕКТРОННУ ТОРГІВЛЮ 

КАВОВИМ ЗЕРНОМ
Åô³îïñüêà òîâàðíà á³ðæà (ÅÑÕ) ðîçïî÷àëà 

òîðã³âëþ êàâîþ ÷åðåç íîâó åëåêòðîííó ñèñòåìó, 
ïîâ³äîìëÿþòü ³íôîðìäæåðåëà. Äëÿ òîãî, ùîá 
ñòàòè ó÷àñíèêîì åëåêòðîííî¿ òîðã³âë³, ïðîäàâöÿì 
ñë³ä âèïèñóâàòè ñêëàäñüê³ ÷åêè, à ïîêóïöÿì òðå-
áà ïðåä’ÿâëÿòè ïåðåäòîðãîâ³ äåïîçèòè ó áàíêàõ.

КЕРУВАТИ СЕКТОРАМИ КАВИ 
ТА КАКАО У КОТ Д’ІВУАРІ 

БУДЕ НОВИЙ КОМІТЕТ
Êîò ä’²âóàð íàäàâ ïîâíîâàæåííÿ Êîì³òåòó 

ç óïðàâë³ííÿ ñåêòîðîì êàâè òà êàêàî êåðóâàòè 
öèìè ñåêòîðàìè íà ñåìèì³ñÿ÷íèé ïåð³îä îíîâ-
ëåííÿ, ïîâ³äîìëÿº Dow Jones. Äîêóìåíò º ÷îð-
íîâèì âàð³àíòîì íàêàçó ïðåçèäåíòà Ëîðàíà 
Ãáàãáî, ÿêèé â³í ñêîðî ï³äïèøå. Äî ñêëàäó êîì³-
òåòó âõîäèòèìå ïðåçèäåíò, äâà â³öå-ïðåçèäåí-
òè, ïîñò³éíèé ñåêðåòàð³àò òà íåâèçíà÷åíå ÷èñëî 
òèì÷àñîâèõ ìåíåäæåð³â. Êîì³òåò ìàòèìå âñ³ ïî-
âíîâàæåííÿ, êîòð³ ìàº Àäì³í³ñòðàö³ÿ óïðàâë³ííÿ 
êàâîþ ³ êàêàî (ARCC), Îðãàí³çàö³ÿ ìàðêåòèíãó 
êàâè òà êàêàî (ÂÑÑ) òà Ôîíä êîíòðîëþ ³ ðåãó-
ëþâàííÿ (FRC). Îñê³ëüêè êåð³âíèê³â öèõ àãåíòñòâ 
áóëî çààðåøòîâàíî ó ÷åðâí³ çà çâèíóâà÷åííÿ 
ó ïðèâëàñíåíí³ ôîíä³â êàêàî, òî âîíè íå ìî-
ãëè íîðìàëüíî ôóíêö³îíóâàòè. Ñòðàéê ó ÂÑÑ 
8 âåðåñíÿ ùå á³ëüøå ïåðåøêîäèâ åêñïîðòàì, 
îñê³ëüêè ïîñòàâêè íåîáõ³äíî áóëî ðåºñòðóâàòè 
òàì ïåðåä âèõîäîì ç ïîðòó.

 Åêñïîðò ÷àþ Ñïàä åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê

Нові експортні 
приоритети Індії
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ²íä³ÿ 

ïëàíóº ñòâîðèòè ñïåö³àëüí³ 
÷àéí³ öåíòðè â ²ðàí³, Ïàêèñòàí³ 
òà ªãèïò³.

Âèñòóïàþ÷è ³ç äîïîâ³ääþ íà 
ùîð³÷í³é Êîíôåðåíö³¿, ùî ¿¿ îð-
ãàí³çîâóº Àñîö³àö³ÿ ïëàíòàòîð³â 
Êàðíàòàêà, ãîëîâà ï³âäåííî³íä³é-
ñüêî¿ àñîö³àö³¿ (Upasi), ÿêèé êåðóº 
â³äîìîþ ÷àéíîþ ô³ðìîþ ²íä³¿ Jay 
Shree Tea, çàÿâèâ ïðî íîâ³ åêñ-
ïîðòí³ ïðèîðèòåòè êðà¿íè. Òàê, 
íåâäîâç³ ïëàíóºòüñÿ ñòâîðèòè 
ñïåö³àëüí³ ÷àéí³ öåíòðè â ²ðàí³, 
Ïàêèñòàí³, à òàêîæ ²íä³¿. Ïðåä-
ñòàâíèêè Upasi, çà ï³äòðèìêè 
Ì³í³ñòåðñòâà òîðã³âë³ òà Ðàäè ïî 
×àþ ²íä³¿, âæå ðîçïî÷àëè ïåðåìî-
âèíè ç öüîãî ïèòàííÿ.

Â Upasi ñïîä³âàþòüñÿ, ùî 
åêñïîðò ÷àþ ³ç Ï³âäåííî¿ ²íä³¿ â 
ðåã³îíè ïîâèíåí çá³ëüøèòèñÿ äî 
2012 ðîêó â³ä íèí³øí³õ 4 500 òîíí 
äî 20 000 òîíí.

Coffeetea.ru

Шри-Ланка переглядає експортні 
прогнози на чай у бік зменшення 

Оптимістичні прогнози щодо 
збільшення експортних поставок 
чаю ще у поточному році, які оці-
нювалися у $ 1,4-1,5 млрд., Шри-
Ланці все ж таки доведеться пере-
глянути в бік зменшення.

Таке повідомлення надійшло 
від голови Ради по чаю Шри-Ланки. 
В якості головної причини назива-
ють зниження попиту з боку осно-
вних споживачів – Росії та країн 
Близького Сходу, які купували до 
75% всього експортного об’єму. Аби 
запобігти ціновому обвалу, що його 
спричинило падіння попиту, на 
останньому аукціоні було відкли-
кано майже 60% найбільш ходових 
чайних позицій.

www.flex-news-food.com

Незважаючи 
на економічні проблеми, 
Кенія очікує зростання 
прибутків чайної галузі

Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â, âè-
ðó÷êà â³ä ïðîäàæó êåí³éñüêîãî 
÷àþ ó ïîòî÷íîìó ðîö³ ìàº ñóò-
òºâî çðîñòè.

Âèðó÷êà â³ä ïðîäàæó ÷àþ â 
íåâåëèêèõ ôåðìåðñüêèõ ãîñïî-
äàðñòâàõ ó ïîòî÷íîìó ðîö³ ìîæå 
ñêëàñòè $ 266 ìëí. Çàãàëüíà åêñ-
ïîðòíà âèðó÷êà òàêîæ çðîñòå â³ä 
$ 572 ìëí. òîð³ê äî $ 684 ìëí. 
íèí³. Ñåðåäíÿ ö³íà ÷àþ, ÿêèé 
ïðîäàºòüñÿ íà àóêö³îí³ â Ìîì-
áàñ³, çá³ëüøèòüñÿ ³ ñêëàäàòèìå 
$ 2,14. Ïðè öüîìó ô³êñóâàòèìåòü-
ñÿ ³ ïàä³ííÿ ïðîäàæó ÷àþ íà ð³âí³ 
2,72%.

News.xinhuanet.com

Експорт гватемаль-
ської кави потерпає від 
збільшення витрат на її 
виробництво. Про це по-
відомляє опублікований 
звіт Anacafe.

У документі Anaca-
fe також зазначається, 
що експорт кави в сезоні 
2008/09 року скоротиться 
на 9%.

У довготерміновій 
перспективі Anacafe пла-

нує скоротити продаж 
кави за С-контрактами, 
надаючи перевагу контра-
ктам за фіксованими ці-
нами та високій якості 
кавового зерна. Нині 25% 
свого врожаю Гватемала 
за своїми довготерміно-
вими контрактами про-
дає великому мережево-
му оператору Starbucks. 
Влада країни також на-
магається стимулювати 

збільшення поставок на 
нові ринки в Австралії, 
Азії та Росії. В Anacafe 
сподіваються, що це до-

поможе попередити на-
слідки тривалого еконо-
мічного спаду в США.

Guatemala-times.com

Дотримання такої ви-
моги дозволить експор-
терам уникнути втрати 
виручки, поза як ціни на 
каву допоки вона перебу-
ває у дорозі, можуть сут-
тєво зменшитися.

Коментуючи такий 
стан речей агенції Reuters, 
Керуючий Індонезійської 
Асоціації експортерів ка -
ви мотивує це різким 
зменшенням цін на ро-
бусту, що фіксує останнім 
часом Лондонська біржа. 
“Експортери і виробники 
кави можуть зазнати ве-
ликих збитків, – понад $ 
50 млн. через нинішнє па-

діння цін”, – каже високо-
посадовець, наголошуючи 
при цьому, що має намір 
звернутися до Уряду кра-
їни аби видати постанову, 
яка б дозволяла експорте-
рам скасувати контракти 
на випадок, коли у момент 
поставки отримувачу ціни 
суттєво знизилися.

Слід зазначити, що Ін-
донезія сьогодні є одним 
з найбільших світових 
виробників робусти. Об-
сяги цьогорічного вироб-
ництва зерна, за прогно-
зом, мають зрости на 8% і 
скласти 325 тис. тонн.

Reuters.com

Ñë³äîì çà Êîëóìá³-
ºþ, ÿêà îòðèìàëà â³ä 
ªÑ çàõèñò ñâîãî òîð-
ãîâîãî çíàêó Cafe de 
Colombia, ²íä³ÿ ìîæå 
ñòàòè äðóãîþ íåºâ-
ðîïåéñüêîþ êðà¿íîþ, 
ñòîñîâíî ÿêî¿ ªÑ òà-
êîæ âäàñòüñÿ äî àíà-
ëîã³÷íèõ çàõîä³â.

Âòðó÷àííÿ ªÑ íà çà-
õèñò òîðãîâîãî çíàêó 
³íä³éñüêîãî ÷àþ Äàðäæè-
ëèíã ìàº ñòàòèñÿ ó äðó-
ã³é ïîëîâèí³ 2009 ðîêó.

Çàðàç ªÑ çàõèùàº 
ïîíàä 800 ðåã³îíàëü-
íèõ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â, 
íàïîëÿãàþ÷è íà òîìó, 
ùî âèêîðèñòîâóâàòè 
ãåîãðàô³÷íó íàëåæí³ñòü 
ïðîäóêòó ìàþòü ïðàâî 
ëèøå âèðîáíèêè ïðî-
äóêö³¿ ó â³äïîâ³äíîìó 
ðåã³îí³.

Íàïðèêëàä, ò³ëüêè 
øèíêó, ÿêó âèãîòîâëåíî 
³ç çàñòîñóâàííÿì òðà-
äèö³éíèõ ìåòîä³â ïî-
áëèçó ³òàë³éñüêîãî ì³ñòà 
Ïàðìà, ìîæíà íàçâàòè 
ïàðìñüêîþ. À ñèð ðîê-
ôîð, ïðèì³ðîì, ïîâèíåí 
áóòè çðîáëåíèé íà ï³â-
äí³ Ôðàíö³¿ òà Ìàäåéðà 

Êàâîâà Àñîö³àö³ÿ Â’ºòíàìó 
ïåðåãëÿíóëà ñâ³é ïðîãíîç óðî-
æàþ êàâè ó 2008/09 ðîö³ â á³ê 
çá³ëüøåííÿ.

Çá³ëüøåííÿ âðîæàþ êàâîâîãî 
çåðíà ó Â’ºòíàì³ íà 11% â ñåçîí³ 
2008/09 ðîêó äàñòü â çàãàëüíîìó 

16,7 ìëí. ì³øê³â ïî 60 êã. Òàêîæ 
áóëè ïåðåãëÿíóò³ ³ öèôðè ³ç ïîïå-
ðåäíüîãî âðîæàþ 2007/08, ÿêèé 
òàêîæ ñêëàâ 1 ìëí. òîíí àáî 16,7 
ìëí. ì³øê³â.

Ïðîãíîçè Àñîö³àö³¿ çàçâè÷àé 
íèæ÷å â³ä ïðîãíîç³â, ùî ¿õ íà-

äàþòü òðåéäåðè òà ì³æíàðîäí³ 
³íñòèòóòè. Çà îö³íêîþ òðåéäåð³â, 
óðîæàé êàâè 2008/09 äîð³âíþ-
âàòèìå 20,5-21,5 ìëí. ì³øê³â ïî 
60 êã.

Coffeetea.ru

Çà ñëîâàìè âèðîá-
íèê³â òà ïðàö³âíèê³â êî-
îïåðàòèâ³â, äåðåâà, ÿê³ 
çàçâè÷àé êâ³òíóòü òðè-
÷³ ç ³íòåðâàëîì äâà ÷è 
òðè ì³ñÿö³ äàþòü âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü êâ³ò³â, áàãàòî ç 
ÿêèõ âæå ôîðìóþòüñÿ â 
ÿãîäè. Öå â³äáóâàºòüñÿ 
ó ëèñòîïàä³-ãðóäí³, çíà-
÷íî ìåíøå í³æ ó âåðåñí³-
æîâòí³.

Çàòðèìêà ñåçîííèõ 
äîù³â òîð³ê ñêîðîòèëà 
âèðîáíèöòâî â ñåçîí³ 
2008/09 ðîêó ³ çàòðèìàëà 
ïî÷àòîê çáèðàííÿ âðîæàþ 
êàâè íà ø³ñòü òèæí³â.

Óðîæàé êàâîâîãî 
çåðíà 2009/10 ðîêó â 
Áðàçèë³¿ î÷³êóºòüñÿ çíà-
÷íî ìåíøèì â³ä öüîãî-
ð³÷íîãî. Öå ñïðè÷èíåíå 
öèêë³÷í³ñòþ 
âðîæàéíîñ-
ò³. Ïðè öüî-
ìó  êë³ìàò 
òà äîãëÿä 
çà äåðåâà-
ìè ñóòòºâî 
âïëèíóòü íà 
ðîçì³ð âðî-
æàþ íîâîãî 
ñåçîíó.

Coffeetea.ru

Green Mountain Coffee 
Roasters Inc позивається до 
компанії Kraft Inc щодо ко-
ристування спірними тех-
нологіями.

Судовий позов за по-
рушення патенту, що його 
подала американська ком-

панія Green Mountain Coffee 
Roasters Inc до кавового гі-
ганту Kraft Inc., завершився 
тим, що відповідач дав згоду 
сплатити $ 17 млн. і разом 
з цим отримав право дові-
чного користування спірною 
технологією.

В іншій судовій справі, в 
якій проти Kraft також подано 
позов за порушення патент-
них прав при використанні 
картриджної технології у 
каво-машинах Tassimo, що їх 
випускає компанія, досягну-
то згоду. За цією згодою, Kraft 
отримав безстрокові права на 
використання патенту екс-
клюзивного правокористува-
ча – компанії Waterburg.

Chicagotribune.com

Експорт гватемальської кави 
у сезоні 2008/09 року 

скоротиться на 9%

 Ïðîãíîçè

 Çá³ëüøåííÿ ïðèáóòê³â

 Ô³êñîâàí³ ö³íè

²íäîíåç³éñüê³ âèðîáíèêè 
êàâè âèìàãàþòü 

ïåðåäîïëàòó

 Äîïîìîãà âèðîáíèêàì

ЄС захистить торговий знак 
чаю Дарджилинг

Експортери кави в Індонезії планують фіксувати 
ціни на зерно до початку відвантаження, а не після 
його доставки, як це відбувається зараз.

 Çà ïðîãíîçàìè åêñïåðò³â

В’єтнамський урожай кави у сезоні 2008/09 року 
буде більшим на 11% порівняно із прогнозами експертів

 Ñïîä³âàííÿ íà âðîæàé  Íîâèíè êîìïàí³é

Êàâîâ³ äåðåâà 
ó Áðàçèë³¿ ðîçïî÷àëè êâ³òíóòè 

â î÷³êóâàí³ òåðì³íè

Çàâäÿêè ñïðèÿòëèâ³é ïîãîä³ òà äîùàì, êàâîâ³ 
äåðåâà ó Áðàçèë³¿ ïî÷àëè êâ³òíóòè â÷àñíî.

Green Mountain Coffee 
Roasters Inc ïîçèâàºòüñÿ 

çà ïîðóøåííÿ ïàòåíòíèõ ïðàâ



Êð³ì ôåíîìåíàëüíî¿ 
ïàì’ÿò³ íîâèíêó íàä³ëÿòü 
ùå é â³ääàëåíèì äîñòó-
ïîì. Âîíà ïðèéìàòèìå 
âàø³ çàìîâëåííÿ ³ ïîáà-
æàííÿ çà sms.

Expert.ru
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Ринкові ціни на зерно арабіки 
і робусти зазнали змін за період 
5-11 грудня 2008 року. Про це до-
кладніше.

У звітному періоді спостеріга-
лося підняття цін на каву арабіка 
та робуста. Так, арабіка з поставкою 
у березні 2009 року подорожчала в 
Нью-Йорку на 6,2%, а ціна робусти 
з поставкою в березні 2009 року в 
Лондоні підвищилася на 4,7%.

Розрахункова ціна закриття на 
зерно арабіки з поставкою у берез-
ні 2009 року склала 112,70 центів/
фунт на нью-йоркській біржі NYB-
OT (ICE) 11 грудня 2008 року.

За звітними відомостями сто-
совно позицій трейдерів з кавових 
ф’ючерсів на нью-йоркській біржі 
NYBOT станом на 2 грудня 2008 
року чиста коротка позиція у ве-
ликих інвестиційних фондах збіль-
шилася до 8267 лотів (+481 лотів за 
тиждень).

Торгові доми (хеджери) збіль-
шили чисту довгу позицію до 9816 
лотів (+3889 лотів за тиждень). Чис-
та коротка позиція дрібних торгов-
ців збільшилась до 1091 лоту (+791 
лот за тиждень). Чиста довга по-
зиція індекс-трейдерів зменшилась 
до 35 361 лоту (-2242 лотів за тиж-
день). Частка довгої позиції індекс-
трейдерів у комбінованому відкри-
тому интересі (разом із ф’ючерсами 
та опціонами) у звітному періоді 
склала 25,9%. Відкритий інтерес 
зменшився до 111924 лотів (-11069 
лотів).

Сертифіковані запаси кави ара-
біка на нью-йоркській біржи NY-
BOT станом на 7 грудня 2008 року 
скоротилися до 4 515 977 мішків 

Сітігруп від банкрутства, торговці 
змінили свою тактику і почали ску-
повувати акції та покрили частину 
своїх коротких позицій на тлі до-
лара, який різко обезцінювався. Ті 
інвестори, котрі намагалися вико-
ристати долар у якості “тихої гава-
ні”, знову повернулися по закупки 
у товарному секторі Commodities, 
сприяючи тим зростанню ф’ючерс-
них котировок на каву.

У бразильському кавовому по-
ясі тривають дощі, що позитивно 
впливає на цвітіння кавових дерев 
та урожаю в сезоні 2009/10. Найін-
тенсивніші дощі впали у штаті Ми-
нас Жераїс.

Розрахункова ціна на робусту 
склала 1685 $/т за січневим ф’ючер-
сом лондонської біржі Euronext (LI-
FFE) 11 грудня 2008 року.

Щодо цін на в’єтнамську каву, 
то вони можуть зрости найближ-
чим часом через побоювання, що 
дощі, повені і зсуви грунту пере-
шкоджатимуть збиранню врожаю. 
На внутрішньому ринку В’єтна-
му ціна на робусту складала 26500 
донгів (1,61 $/кг), що на 3% більше 
котировок минулого тижня. Проте, 
цей рівень на 34% менше рекорд-
них цін лютого 2008 року (40300 
донгів/кг). Знижки експортної ціни 
в’єтнамської кави до котировок 
лондонської біржі розширилися до 
200 $/т порівняно з 180 $/т.

За матеріалами Coffeetea.ru

 Îãëÿä ðèíêó

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè 
çà ïåð³îä 5–11 ãðóäíÿ 2008 ðîêó

Äèíàì³êà ðîçðàõóíêîâî¿ ö³íè çàêðèòòÿ 
íà êàâîâ³ ô’þ÷åðñè çà ïåð³îä 

5–11 ãðóäíÿ 2008 ðîêó

 Çäîðîâ’ÿ

СИЛЬНІ ДОЩІ В УГАНДІ 
МОЖУТЬ ЗАВАДИТИ ВРОЖАЮ 

2008/09 рр.
Òðèâàë³ äîù³ ó ñõ³äíèõ ðåã³îíàõ Óãàíäè ìî-

æóòü ïîøêîäèòè âðîæàé 2008-2009 ðð., ïîâ³äî-
ìëÿþòü ïðåäñòàâíèêè íàö³îíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
êàâè â Óãàíä³ (Nucafe). Ñèëüí³ äîù³ ç ïî÷àòêó 
âåðåñíÿ ñïðè÷èíèëè íàäëèøîê âîëîãè â ãðóíò³ 
òà çàòðèìàëè âèñèõàííÿ çåðåí, îñîáëèâî àðà-
á³êè. Ôåðìåðè ïî÷àëè çáèðàòè êàâó íà ïî÷àò-
êó âåðåñíÿ, à ï³ê îñíîâíîãî çáîðó âðîæàþ ìàº 
ïðèïàñòè íà ñ³÷åíü íàñòóïíîãî ðîêó.

В’ЄТНАМСЬКІ ВИРОБНИКИ 
ПРИСКОРЯТЬ ЗБІР ВРОЖАЮ 

КАВИ 2008/09 рр.
Çá³ð âðîæàþ 2008-2009ðð. ó Â’ºòíàì³ ìî-

æóòü ñêîðîòèòè, òàê ùî éîãî ï³ê ïðèïàäå íà 
ëèñòîïàä, à çàâåðøèòüñÿ â³í ó ïåðø³é ïîëî-
âèí³ ãðóäíÿ çàì³ñòü çâè÷íîãî ñ³÷íÿ, îñê³ëüêè 
ôåðìåðè íàìàãàþòüñÿ ç³áðàòè äîçð³ë³ ÿãîäè 
øâèäøå, ùîá ìàòè çìîãó áîðîòèñÿ ³ç çðîñ-
òàííÿì âèòðàò, ïîâ³äîìëÿþòü ì³ñöåâ³ äæåðå-
ëà. Çá³ð âðîæàþ 2008-2009 ðð. ðîçïî÷àâñÿ â 
ñåðåäèí³ æîâòíÿ òà ìîæå äîñÿãíóòè ðåêîðäíèõ 
ìàñøòàá³â. Âåðåñíåâà ³íôëÿö³ÿ ó Â’ºòíàì³ äî-
ñÿãëà ð³âíÿ 27,9%, ÷åðåç ùî ö³íè á³ëüøå, í³æ 
ïîäâî¿ëèñü. Çàòðàòè íà ðîáî÷ó ñèëó òåæ çðîñ-
ëè ³ äåííà çàðîá³òíà ïëàòà ðîá³òíèêà, ùî çáè-
ðàº êàâó, ï³äâèùèòüñÿ íà 30% äî 90000 äîíã³â 
(5,40 äîëàð³â). Ïîêðàùåí³ çàõîäè áåçïåêè äî-
ïîìîãëè çàïîá³ãòè âèêðàäàííþ ÿã³ä, ùî äîçâî-
ëèëî ôåðìåðàì äî÷åêàòèñÿ ¿õ ïîâíîãî äîçð³-
âàííÿ. Â’ºòíàìñüê³ ôåðìåðè ÷àñòî çáèðàþòü 
çåðíà â ïåð³îä ì³æ æîâòíåì òà ñ³÷íåì, àëå ÷å-
ðåç âèù³ âèðîáíè÷³ âèòðàòè öüîãî ðîêó, áàãàòî 
ç íèõ âèð³øèëè ïðèñêîðèòè ïðîöåñ çáîðó.

FUNCAFE НАДАСТЬ 1,464 МЛРД. РЕАЛІВ 
ДЛЯ КАВОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

БРАЗИЛІЇ
Îô³ö³éíèé áðàçèëüñüêèé êàâîâèé ôîíä 

Funcafe â³äêðèâ äîñòóï äî 1.464 ìëðä. ðåàë³â 
äëÿ êàâîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, îãîëîñèëà Íàö³î-
íàëüíà Êàâîâà Ðàäà (CNC). Çàãàëüíèé áþäæåò 
ôîíäó íà âðîæàé 2008-2009 ðð. ñòàíîâèòü 
2,16 ìëðä. ðåàë³â, 898 ìëí. ç ÿêèõ â³äâåäå-
íî íà çáåð³ãàííÿ, 496 ìëí. – äëÿ ôîíäóâàííÿ 
çáîðó âðîæàþ, 453 ìëí. – íà íàêëàäí³ âèòðàòè, 
313 ìëí. – íà êóï³âëþ êàâè. ²ç ôîíä³â, óæå âè-
òðà÷åíèõ, 658,1 ìëí. ï³øëî íà çáåð³ãàííÿ, 461 
ìëí. – íà ôîíäóâàííÿ çáîðó âðîæàþ, 220,4 
ìëí. – íà ïðèäáàííÿ êàâè òà 124 ìëí. – íà íà-
êëàäí³ âèòðàòè.

900 ТОНН КУБИНСЬКОЇ КАВИ 
ВТРАЧЕНО ЧЕРЕЗ УРАГАНИ

Êóáà âòðàòèëà 900 òîíí êàâè ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê êðà¿íîþ ïðîíåñëèñÿ óðàãàíè Ãóñòàâ òà Àéê, 
ùî ñòàíîâèòü áëèçüêî 20% âðîæàþ, ç³áðàíîãî 
ìèíóëîãî ðîêó, ïîâ³äîìëÿº ì³í³ñòåðñòâî ñ³ëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ùå 777 òîíí áóëè óøêî-
äæåí³ ÷àñòêîâî. Êóáà âèðîáèëà ðåêîðäíî ìàëó 
ê³ëüê³ñòü êàâè ó 4200ò â 2007-2008ðð. Âëàäà 
ïåðåäáà÷àº, ùî öüîãîð³÷íèé âðîæàé áóäå íà 
30% á³ëüøèì. Çá³ð âðîæàþ 2008-2009ðð. íà 
Êóá³ ïî÷àâñÿ ó ñåðåäèí³ ñåðïíÿ ³ áóâ ïåðåðâà-
íèé íàïðèê³íö³ ì³ñÿöÿ, êîëè ïî îñòðîâó âäàðèâ 
óðàãàí Ãóñòàâ. Àéê, êîòðèé ïîñë³äóâàâ çà íèì, 
ïîøêîäèâ áëèçüêî 13120 ãà êàâîâèõ ïëàíòà-
ö³é. Äîù³, êîòð³ âèïàëè ï³ñëÿ óðàãàí³â, òàêîæ 
çàâäàëè øêîäè òàáîðàì, äå ìåøêàëè ñòóäåí-
òè, ÿê³ çáèðàëè êàâó. Â ãîðàõ, äå ðîñòå 85% êó-
áèíñüêî¿ êàâè, áóëî çíèùåíî äîðîãè òà øîñå.

FDA ЗАСТЕРІГАЄ 
ПРОТИ РОЗЧИННОЇ КАВИ, 

ВИГОТОВЛЕНОЇ В КИТАЇ
Àìåðèêàíñüê³ ³íñïåêòîðè 26 âåðåñíÿ ïîðà-

äèëè ãðîìàäÿíàì íå âæèâàòè 7 íàéìåíóâàíü 
ðîç÷èííî¿ êàâè òà ÷àþ ç ìîëîêîì ìàðêè Mr.Br-
own, âèãîòîâëåíèõ â Êèòà¿. Ö³ ïðîäóêòè ìîæóòü 
áóòè çàðàæåí³ ìåëàì³íîì, ïîâ³äîìëÿº Reuters. 
Àäì³í³ñòðàö³ÿ êîíòðîëþ çà ïðîäóêòàìè õàð-
÷óâàííÿ òà ë³êàìè (FDA) êàæå, ùî ïðîäóêö³þ 
â³äêëèêàëà êîìïàí³ÿ King Car Food Industrial 
Co.Ltd. ÷åðåç ìîæëèâå çàðàæåííÿ ìåëàì³íîì. 
Ïðîäóêö³ÿ äëÿ ä³òåé, çàðàæåíà ïðîìèñëîâèì 
õ³ì³êàòîì, ïðèçâåëà äî ãîñï³òàë³çàö³¿ òèñÿ÷ 
êèòàéñüêèõ ä³òåé ³ç íèðêîâèìè êàìåíÿìè. Ìå-
ëàì³í, ÿêèé âèêîðèñòîâóâàëè ïðè ïðîõîäæåíí³ 
òåõí³÷íîãî êîíòðîëþ â ÿêîñò³ ï³äðîáêè õàð÷î-
âîãî á³ëêà, òàêîæ çíàéøëè ó öóêåðêàõ, áóëî÷-
êàõ òà ïàêåòàõ ç ìîëîêîì, ÿê³ ïðîäàâàëè â ³íø³ 
êðà¿íè òà ðåã³îíè.

Ïåðåêëàä ç àíãë.

 ²íôîðìíîâèíè

Ñïðàâæíÿ êàâîâà ëàáî-
ðàòîð³ÿ, ùî ñòâîðåíà ÿïîí-
ñüêîþ êîìïàí³ºþ Veshima, 
ñïåö³àë³çóºòüñÿ âèêëþ÷íî 
íà êàâ³, ÿêà çðîáëåíà íà 
âîãí³. ²äåàëüíèé âàð³àíò 
äëÿ êàâ’ÿðí³: ïðàöþº âèäî-
âèùíî ³ äóæå ïðîäóêòèâíî.

Ç âèäó öå äîâîë³ ìà-
ñèâíà ñïîðóäà, îçäîáëåíà 

Íåçàáàðîì êîìïàí³ÿ 
JL Hufford Coffee and 
Tea îá³öÿº âèïóñòèòè 
íà ðèíîê ö³êàâó êàâîâó 
íîâèíêó. Öå áóäå òåëå-
ïàòè÷íà êàâîâàðêà, ÿêà 
ðîçï³çíàâàòèìå âàø³ 
äóìêè íà â³äñòàí³.

Àëå øòó÷íèì ðîçóìîì 
ðîçðîáíèêè, íà æàëü, êà-
âîâàðêó íå íàä³ëÿòü. Çàòå, 
âîíà ìàòèìå ïðåêðàñíó 
ïàì’ÿòü. Òàê, íå ìèíå é 
äâîõ òèæí³â, ÿê êàâîâàðêà 
“çàïàì’ÿòàº”, õòî ³ êîëè ó 
âàø³é ñ³ì’¿ ï’º åñïðåññî, 
êàïó÷÷³íî ÷è âàí³ëüíå ëàò-
òå. Çâè÷àéíî, âè çìîæåòå 
³ â³äìîâèòèñÿ, – äëÿ öüîãî 
òðåáà ëèøå çà äîïîìîãîþ 
äèñïëåÿ â³äì³íèòè çàìîâ-
ëåííÿ.

Кофеїн у боротьбі 
з цукровим диабетом 

серед дорослих
Дослідження, проведені науковцями 

з університету американського штату 
Міннесота, пролили нове світло на про-
блеми попередження диабету, що почався 
у дорослому віці, та роль кави у профілак-
тиці цього захворювання.

Вчені з’ясували, що мінерали і нехар-
чові рослинні хімікати, знайдені у великій 
кількості в кавових зернах, здатні сприят-
ливо впливати на рівень цукру в крові та 
захищати під-
шлункову за-
лозу від стресу.

Досліджен-
ня проводили-
ся впродовж 11 
років за участю 
28 тис. жінок зі 
штату Йова. 
Майже поло-
вина із них – 14 
тис. – випива-
ли 1-3 чашки 
кави щодня, 
близько 3 тис. 
дозволяли собі 
до 6 чашок на день, майже 3 з половиною 
тис. – менше однієї чашки і приблизно 3 
тис. жінок – взагалі обходилися без кави.

Протягом 11 років цього обстеження 
півтори тисячі пацієнток зауважили, що їх 
по-новому продіагностували на диабет типу 
2. У тих, які випивали більше 6 порцій будь-
якої кави щодня, діагноз хвороби зменшив-
ся на 22% порівняно з тими, хто взагалі не 
споживав кави і мав цукровий диабет.

Додамо також, що попередні обстежен-
ня, проведені медиками Фінляндії, де за-
фіксовано найвищий рівень споживання 
кави у світі, виявили цікаву тенденцію. Так, 
чоловіки і жінки, які пили по 10 (!) і навіть 
більше чашок кави щодня, мали найниж-
чий ризик захворювання диабетом з-поміж 
дорослих, хоча фіни і мало споживають 
декофеїнової кави. Як твердять медики, 
першим кроком до запобігання диабету є 
вправи і дієта. Разом із ними, кава також 
відіграє свою вирішальну роль у зменшенні 
ризику хвороби.

Ринок здорових 
продуктів

Враховуючи інтереси споживачів, які 
страждають на печію та мають лікар-
ське застереження щодо кави й інших 
кислих продуктів, американські виробни-
ки вирішили запропонувати їм нову “здо-
рову” продукцію, зокрема, кавове зерно.

Сьогодні американські споживачі, які 
сповідують через проблеми зі своїм здо-
ров’ям сувору дієту, все одно можуть по-
ласувати щодня чашечкою ароматної кави, 
повідомляє звіт DJ. Каліфорнійська Puroast 
Coffee пропонує покупцям свою низько-

к и с л о т н у 
каву, яку те-
пер можна 
придбати і в 
лікарні Sloa-
ne Kettering 
в Нью-Йорку 
в крамни-
ці здорових 
п р о д у к т і в . 
Folgers ви-
пустила здо-
рову для 
шлунка каву.

Приблиз-
но 44% до-

рослого населення Сполучених Штатів по-
терпають від печії принаймні раз на місяць, 
14% мають цю проблему щотижня.

Смак Puroast Coffee, як зазначають ви-
робники, подібний до звичайної кави і міс-
тить наполовину менше кислот та інших 
додаткових речовин. Сьогодні низькокис-
лотна Puroast продається у супермаркетах, 
спеціалізованих магазинах зі здоровою 
їжею, по Інтернету, а також пропонується 
в установах.

Президент Національної Асоціації Кави 
(NCA) Роберт Нельсон каже, що американ-
ці збільшили споживання нової кави від 
26% торік до 40% нині. Як зазначають до-
слідники, нова розробка може зменшити 
випадки онкозахворювань товстої кишки, 
печінки та інших органів, попереджати 
хвороби Альц геймера і Паркінсона.

Результати, оприлюднені науковцями 
Kaiser Permanente, свідчать, що кава захи-
щає від алкогольного цирозу печінки.

Юлія Цюпка.

 Âèíàõîäè

Кавоварка 
для компанійських естетів

Äëÿ òèõ, õòî ó êàâ³ âáà÷àº íå ïðîñòî ñïîñ³á 
øâèäåíüêî ïðîêèíóòèñÿ âðàíö³, ÿïîíñüê³ ðîçðîá-
íèêè ðàäÿòü íå îáìåæóâàòè ñåáå çâè÷àéíîþ, íå-
õàé ³ ïðîäâèíóòîþ êàâîâàðêîþ.

Кавоварка із телепатичними 
здібностями

по 60 кг (-31678 мішків на 4 грудня 
2008 року).

Впродовж останніх трьох міся-
ців ціна на кавове зерно переважно 
залежала від цінової динаміки фон-
дових ринків і курсу долара до сві-
тових валют. Із падінням фондових 
індексів і зміцненням долара змен-
шувалися ціни ф’ючерсів сектора 
Commodities, у тому числі, і ціни на 

каву. Падінню цін також сприяли 
побоювання інвесторів про рецесію 
економіки США, Європи та світової 
економіки в цілому.

У зв’язку з великою визначе-
ністю щодо складу економічної 
кома нди, що її сформував обраний 
президент США Барак Обама, а 
також завдяки порятунку одного з 
найбільших американських банків 

êîëáî÷êàìè ³ êîíôîðêàìè, 
ÿêà ñòèë³çîâàíà ï³ä ñòàðî-
âèííó õ³ì³÷íó ëàáîðàòîð³þ 
Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ. Âåëèêèé ìå-
òàëåâèé êîðîá êàâîâàðêè 
äåêîðîâàíèé ì³ääþ, íà 
ÿê³é ðîçòàøóâàëèñÿ ï’ÿòü 
êîíôîðîê. Íà êîæíó ç íèõ 
ñòàâèòüñÿ ñêëÿíà êîëáà ç 
âîäîþ, à çãîðè, êð³çü ñïå-

ö³àëüíó âîðîíêó, 
çàñèïàºòüñÿ ìåëå-
íà êàâà.

Çâ³ñíî æ, åñ-
òåòñòâî âàðòóº 
ãðîøåé, ³ ó äàíîìó 
âèïàäêó – ÷èìàëèõ. 
ßïîíö³ ïðîäàþòü 
ñâîº óí³êàëüíå ñòè-
ë³çîâàíå äèâî äëÿ 
êàâè çà $ 20 òèñ.

Expert.ru



Якщо ві-
рити одному 
з досліджень 

з а р у б і ж н и х 
психологів, то 

про характер людини 
можна дізнатися по каві, 

яку вона вживає. Новорічне 
свято – саме той час, 

коли хочеш більше 
довідатися про 

кохану лю-
дину або су-
путника (су-
путницю) на 
с в я т к о в і й 
вечірці.
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Ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà

Âèäàâåöü 
ÑÏ “Ãàëêà Ëòä”

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
ËÂ 369 â³ä 15 ñåðïíÿ 1997 ðîêó

Ðåäàêòîð 
Îëåêñàíäð ÑÅÃÅÄ²É 

Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ 
íà ãàçåòó “Ãàëèöüêà êàâà” 

îáîâ’ÿçêîâå
© Óñ³ ïðàâà çàñòåðåæåíî

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 
Ëüâ³â, âóë. Ìåëüíè÷óêà, 12, 

òåë. (0322) 40-91-63
Å-mail: info@galca.ua
WEB: www.galca.ua

Â³ääðóêîâàíî
ó äðóêàðí³ “Ïðîñò³ð-Ì”

ì. Ëüâ³â, âóë. ×àéêîâñüêîãî, 27
1 äðóê.àðê. 

Òèðàæ 1000 ïðèì. 

 Íîâîð³÷íå ñâÿòî

З Новим 
2009 

Роком!

У чому зустрічати Рік Бика
Êîëüîðè ðîêó, ùî íàñòàº, – òåïë³ ³ ñïîê³éí³: âñ³ëÿê³ â³ä-

ò³íêè ïîìàðàí÷åâîãî, æîâòîãî ³ çåëåíîãî, ÿê³ íàãàäóþòü 
ïðî îñ³ííº ëèñòÿ, ï³ñîê, ç³ãð³òèé òåïëèì ñîíå÷êîì, ïðî 
ðóäó ãëèíó. Âè íå ïîìèëèòåñÿ, ÿêùî âàø ñâÿòêîâèé êîñ-
òþì, à òàêîæ ïðèêðàñè íà ÿëèíö³ áóäóòü âèòðèìàí³ ñàìå 
â òàê³é ãàì³. Ïðè çóñòð³÷³ Íîâîãî Ðîêó íå ïåðåñòàðàéòåñÿ 
ç íîâîð³÷íèì âáðàííÿì. Áèê òðóä³âíèê ³ éîìó íå ëè÷èòü 
ïèøíå, ÿñêðàâå ³ õèìåðíå âáðàííÿ. Âñå ïîâèííî áóòè 
ñêðîìíèì, ìàéæå ä³ëîâèì, àëå ³ç ñìàêîì.

Áèê îáîâ’ÿçêîâî îö³íèòü âàø³ ñòàðàííÿ ³ ïðèíåñå ùàñ-
òÿ ³ óñï³õ â Íîâîìó Ðîö³.

Яким має бути святковий 
новорічний стіл

Ñâÿòêîâèé ñò³ë ìàº áóòè áàãàòèì. Îñîáëèâó óâàãó ïðè-
ä³ë³òü çåëåí³, ñàëàòàì, ôðóêòàì – Áèê äóæå ëþáèòü ñâ³æó 
òðàâè÷êó! Ì’ÿñî ³ ðèáà òàêîæ â³òàþòüñÿ, ëèøå íå ãîòóéòå 
òåëÿòèíó.

Ідеї до святкування Нового Року
Ñâÿòî áóäå íàáàãàòî ÿñêðàâ³øèì, ÿêùî çàçäàëåã³äü 

ïðîäóìàòè ñöåíàð³é. Íàïðèêëàä, ñâÿòî ç êîðèñíîþ íà-
çâîþ “Ï³ðíàé ó ìîëîêî” áóäå ö³êàâèì ³ äëÿ ä³òåé (çàì³ñòü 
êîêà-êîëè ìîæíà ïðèãîùàòè ä³òëàõ³â ìîëî÷íèìè êîêòåé-
ëÿìè ³ ìîðîçèâîì), ³ äëÿ äîðîñëèõ (ðàçîì ç íåêèñëîþ 
ðîçâàæàëüíîþ ïðîãðàìîþ ³ íåïðèòîðíèì ãóìîðîì). Äëÿ 
øàíóâàëüíèê³â òàíöþ-
âàëüíèõ âå÷îð³â ìîæíà 
ïðîâåñòè “Ì-ó-ó-óçè÷íó 
ðåòðî-âå÷³ðêó”. Çàãàëîì ³ 
â ö³ëîìó, Íîâèé 2009 ð³ê 
Áèêà îá³öÿº ñêëàñòèñÿ 
âäàëî ³ ñïðèÿòëèâî äëÿ 
ïðåäñòàâíèê³â âñ³õ çíàê³â 
Çîä³àêó.

Мелена кава без 
цукру. В цієї особи 
сильний характер, 
вона не боїться від-
повідальності та не 
соромиться своїх по-
милок

Мелена кава з цу-
кром. Така людина дов-
го приймає рішення, 
потребує підтримки. 
Дуже часто готова по-
жертвувати своїми ін-
тересами заради інших, 

однак потім довго про 
це шкодує.

Кава з пінкою. В 
людини над розумом 
переважають почуття, 
вона має добре серце та 
відкриту душу, а також 
цінує в інших чесність.

Розчинна кава. Та-
кий вибір символізує 
намагання знайти най-
коротший шлях до всьо-
го у житті. Людина вва-
жає себе успішною.

Кава з додаванням 
молока та цукру. Осо-
ба володіє складним 
характером. Її легко роз-
дратувати, відрізняєть-
ся частими перепадами 
настрою та двоякістю 
тверджень.

Кава без кофеїну. 
Характер врівноваже-
ний, цікавиться багатьма 
речама. Не намагається 
підкорити вершини.

Юлія Цюпка.

Новий 2009 рік Бика – це другий рік 
дванадцятирічного циклу за східним ка-
лендарем. Якщо пригадати легенду, то 
вола (Бика) вибрали другим зі всіх тва-
рин за його чуйність, величезну доброту 
і працьовитість. Бик вирізняється мов-
чазною стриманістю, повільністю, але 
точністю і методичністю. Під цими зо-
внішніми ознаками Бика ховається ори-
гінальний розум і високий інтелект.

Правда, цей знак досить консерва-
тивний, не терпить нововведень, і всьо-
го того, що турбує його спокійний дух. 
Одна з найголовніших рис Бика – турбо-
та про сім’ю, і сім’я Бика процвітає, тому 
що він є її потужною опорою.

Стихія Нового 2009 року Бика – Зем-
ля. Сама назва року “Рік Земного Бика” 
вже означає, що це буде рік матері-Зем-
лі. Це буде рік «плідної» праці, часто 
наполегливої. Вам, як бику, доведеться 
працювати на землі, нехай навіть у пере-
носному розумінні. За астрологічними 
розрахунками, Новий Рік 2009, – Рік Зем-

ного Бика, – настане двадцять дев’ятого 
січня. Гасло Бика: робота, сім’я, батьків-
щина. Контролює Новий рік, що настає, 
Сатурн – бог покірливості долі. Кращим 
часом Нового 2009 року Бика буде кінець 
літа. Рослина року – просо.

Над всіма кольорами в Новому 2009 
році Бика домінує жовтий колір, а таліс-
маном вважається людина, вірніше, її об-
раз. У Новому 2009 році пануватиме со-
лодкий смак, тому що Бик – ласун, хоча 
його пристрасть до переїдання може ви-
кликати проблеми зі здоров’ям.

Рік практично всім принесе багато ро-
боти, а садівники можуть радіти, тому що 
Новий 2009 рік Бика дуже сприятливий 
для сільського господарства. Що стосуєть-
ся інших видів діяльності, то, наприклад, у 
політиці, консерватизм братиме гору.

Зрозуміло, що найбільший вплив 
Новий 2009 рік буде мати на людей, які 
народилися під цим знаком. Народжені в 
Рік Бика, зазвичай, практичні, повільні, 
стримані і дуже терплячі.

До зустрічі Нового 2009 року зали-
шилося зовсім небагато часу і ле-

тить він надзвичайно швидко, тому 
саме зараз поміркуємо, який він, Новий 
рік Бика, що віщують зірки про май-
бутнє, і як потрібно зустрічати 2009 
рік, аби він був вдалим і щасливим.

ÎÂÅÍ
Íîâèé 2009 ð³ê 

Áèêà ïðåäñòàâíè-
êàì öüîãî çíàêó Çî-

ä³àêó ïðèíåñå çíà÷í³ çì³íè íà 
êðàùå. Îâåí â Íîâîìó 2009 
ðîö³ áóäå óñï³øíèé â îñî-
áèñòîìó æèòò³. Ç áëèçüêèìè 
ëþäüìè ç’ÿâëÿòüñÿ â³äì³íí³ 
øàíñè ï³äíÿòè ñòîñóíêè íà 
íîâó âèñîòó. Âàñ ÷åêàþòü òà-
êîæ ³ çíà÷í³ óñï³õè â êàð’ºð³. 
Ð³ê Áèêà áóäå âäàëèé ó ìà-
òåð³àëüíîìó ïëàí³, çîêðåìà, 
äëÿ ïðèäáàííÿ íåðóõîìîñò³ 
àáî ³íøèõ êðóïíèõ ïîêóïîê ³ 
êàï³òàëîâêëàäåíü.

ÒÅËÅÖÜ
Äëÿ Òåëüöÿ Íî-

âèé 2009 ð³ê Áèêà 
– ÷àñ âåëèêèõ çì³í 

òà íàáëèæåííÿ äî ïîñòàâëå-
íî¿ ìåòè. ßêùî âè çðîáèòå 
àêöåíò íà êàð’ºð³, âàñ ÷åêàº 
âåëèêèé óñï³õ. Ùîïðàâäà, 
íå ðàç äîâåäåòüñÿ â³äâîéî-
âóâàòè âëàñíó äóìêó ³ áðàòè 
íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 
ñ³ì’þ ³ áëèçüêèõ. Âò³ì, Íîâèé 
2009 ð³ê ñïðèÿòèìå ó âñ³õ âà-
øèõ ïî÷èíàõ.

ÁËÈÇÍÞÊÈ
Íîâèé 2009 ð³ê 

Áèêà áóäå äóæå âäà-
ëèé äëÿ Áëèçíþê³â. 

Âàñ ÷åêàþòü êàð’ºðí³ ³ ä³ëîâ³ 
óñï³õè, ï³äâèùåííÿ äîáðîáó-
òó, óñï³õ ó ëþáîâíèõ ñïðàâàõ. 
Àëå íå ñë³ä âèòðà÷àòè óñï³õ íà 
äóðíèö³. Ïîñòàâòå ñîá³ âèñîê³ 
³ ñåðéîçí³ ö³ë³, çîñåðåäüòå íà 
íèõ óñ³ ñâî¿ ñèëè.

ÐÀÊ
Äëÿ Ðàê³â Íîâèé 

ð³ê áóäå äîñèòü íà-
ïðóæåíèì. Âàì ïî-

òð³áíî ç³áðàòèñÿ ç ñèëàìè, 
ïðèä³ëèòè îñîáëèâó óâàãó 
çì³öíåííþ çäîðîâ’ÿ. Óì³ííÿ 
çãëàäæóâàòè ãîñòð³ êóòè äî-
ïîìîæå óíèêíóòè êîíôë³êò³â 
íà ðîáîò³.

², íàéãîëîâí³øå, âàø³ ðîäèí-
í³ ñòîñóíêè áóäóòü îñîáëèâî 
òåïëèìè ³ ì³öíèìè, ùî äîïî-
ìîæå äîëàòè òðóäíîù³.

ËÅÂ
Ëåâàì Íîâèé 

ð³ê ïðèíåñå áàãàòî 
ïðèºìíèõ ñþðïðè-

ç³â. ² õî÷à ìîæóòü çì³íèòèñÿ 
äåÿê³ ïëàíè, àëå ëèøå â êðà-
ùó ñòîðîíó. Íå ïîòð³áíî áîÿ-
òèñÿ çì³í, òîìó ùî óñï³õ âàñ 
íå çàëèøèòü.
Â îñîáèñòîìó æèòòò³ âàñ òåæ 
÷åêàº ñòàá³ëüí³ñòü òà ì³öí³ñòü 
ñòîñóíê³â. Ó ïëàí³ ñàìîïî÷óòòÿ 
â Íîâîìó ðîö³ íàäàë³ ñïîâ³ä-
óéòå çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ.

Ä²ÂÀ
Ä³âàì ó Íîâîìó 

2009 ðîö³ Áèêà óñï³õ 
ó âñ³õ ñïðàâàõ ³ ïî÷è-

íàõ ïðèíåñå ÷³òêå ïëàíóâàííÿ, 
õîðîøà îðãàí³çàö³ÿ ïðàö³. Äóæå 
óñï³øíèìè áóäóòü âñ³ ñïðàâè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç íåðóõîì³ñòþ: ïîêóï-
êà, ðåìîíò, îáëàøòóâàííÿ.
Öüîãî ðîêó ó âàñ áóäå ìîæ-
ëèâ³ñòü â³äíîâèòè ñòîñóíêè ³ç 
ñòàðèìè äðóçÿìè.
Ä³âàì íå ñë³ä çàáóâàòè ³ ïðî 
çäîðîâ’ÿ. Âàæëèâî äîáðå â³ä-
ïî÷èâàòè ³ ðàö³îíàëüíî õàð-
÷óâàòèñü.

ÒÅÐÅÇÈ
Ó Íîâîìó ðîö³ 

âñå ñêëàäàòèìåòüñÿ 
âäàëî, íåìîâ äîëÿ 

ñïåö³àëüíî â³äñòåæóº ³ ï³äòðè-
ìóº âàø³ óñï³õè. Íå çóïèíÿéòå-
ñÿ íà äîñÿãíóòîìó, íå ëÿêàé-
òåñÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ñïðàâ, 
– âàæêî áóäå ëèøå ñïî÷àòêó, 
çàòå ðåçóëüòàò âàñ ïîò³øèòü. 
Ó Íîâîìó 2009 ðîö³ Áèêà âàì 
ïîñì³õíåòüñÿ äîëÿ, îñê³ëüêè 
âè ñòàíåòå ïîì³òíîþ ô³ãóðîþ 
óñþäè, äå á íå ç’ÿâèëèñÿ.
Ùîäî çäîðîâ’ÿ, òî âàì ñë³ä 
çì³öíþâàòè ³ìóí³òåò ³ ïðîòè-
ñòîÿòè ïðîñòóäíèì çàõâîðþ-
âàííÿì.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍ
Ð³ê, ùî íàñòàº, 

áóäå êîíñåðâàòèâ-
íèì, àëå äîñèòü 

ñòàá³ëüíèì. Ñêîðï³îíàì â 
Íîâîìó 2009 ðîö³ Áèêà äîâå-
äåòüñÿ ïðèä³ëÿòè áàãàòî ÷àñó 
³ ñèë âèð³øåííþ ñòàðèõ ñïðàâ 
òà áóäóâàòè íîâ³ ïëàíè ³ äó-
ìàòè ïðî ïåðñïåêòèâè. Ìîæ-
ëèâ³ ïîêóïêà íåðóõîìîñò³, ðå-
ìîíò òîùî.
Ó Íîâîìó ðîö³ ñë³ä á³ëüøå 
÷àñó ïðèä³ëÿòè ñ³ì’¿ ³ ðîäè÷àì. 
Çäîðîâ’ÿ âàñ òåæ íå ïîâèííî 
ï³äâåñòè. Ïðàâèëüíèé ðåæèì 
ïðàö³ ³ â³äïî÷èíêó, ô³çè÷í³ 
âïðàâè – âñå öå ñïðèÿòèìå 
áàäüîðîñò³, ïðàöåçäàòíîñò³ ³ 
îïîðó áóäü-ÿêèì õâîðîáàì.

ÑÒÐ²ËÅÖÜ
Íîâèé 2009 ð³ê 

Áèêà â³äêðèâàº ïå-
ðåä ëþäüìè, íà-

ðîäæåíèìè ï³ä öèì çíàêîì 
Çîä³àêó, áåçë³÷ ð³çíîìàí³òíèõ 
ïåðñïåêòèâ, òîìó âàøå çà-
âäàííÿ – ñêîíöåíòðóâàòè ñâî¿ 
çóñèëëÿ íà ãîëîâíîìó. Âàñ 
÷åêàº áàãàòî ïîâîðîò³â äîë³ ³ 
åìîö³éíèõ ïåðåæèâàíü.
Äëÿ Ñòð³ëüö³â â Íîâîìó ðîö³ 
ç’ÿâèòüñÿ ìîæëèâ³ñòü çì³íèòè 
ðîáîòó, â³äáóäóòüñÿ íîâ³ ïî-
¿çäêè, êîðèñí³ ³ ïðèºìí³ çíà-
éîìñòâà òà çóñòð³÷³. Â îñî-
áèñòîìó æèòò³ âè äîñÿãíåòå 
ñòàá³ëüíîñò³.
Ó ïëàí³ çäîðîâ’ÿ âàæëèâî 
íå ïåðåâòîìëþâàòèñÿ, äî-
òðèìóâàòèñÿ ðåæèìó ïðàö³ ³ 
â³äïî÷èíêó ³ îðãàí³çì âàñ íå 
ï³äâåäå.

ÊÎÇÅÐ²Ã
Äëÿ Êîçåðî-

ã³â Íîâèé 2009 ð³ê 
Áèêà áóäå ðîêîì 

íàêîïè÷åííÿ, ïðè÷îìó, íå 
ëèøå ô³íàíñ³â, àëå ³ äîñâ³äó, 
ïîòåíö³àëó äëÿ ïîäàëüøèõ 
çâåðøåíü. Óñï³õ ïðèíåñå ïî-
ñë³äîâí³ñòü, îðãàí³çîâàí³ñòü, 

ìåòîäè÷í³ñòü, çðîñòàííÿ äî-
áðîáóòó. Â îñîáèñòîìó æèòò³ 
ñë³ä áåðåãòè ñåáå â³ä ñïàëà-
õ³â ðåâíîù³â, ïðîÿâëÿþ÷è âè-
òðèìêó ³ òåðï³ííÿ.
Çäîðîâ’ÿ òåæ íå òóðáóâàòèìå, 
äîòðèìóéòåñÿ çáàëàíñîâàíî-
ãî çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ.

ÂÎÄÎË²É
Âñ³ óñï³õè â 

Íîâîìó 2009 ðîö³ 
çàëåæàòèìóòü â³ä 

îñîáèñòî¿ ³í³ö³àòèâè. ßêùî 
Âîäîë³é â³ðíî îö³íèòü ñâî¿ 
ñèëè ³ ìîæëèâîñò³, â³çüìå íà 
ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ íå 
ñòàíå íàäì³ðíî ðèçèêóâàòè, 
òî âñå âèéäå íà êðàùå.
Ùî ñòîñóºòüñÿ îñîáèñòîãî 
æèòòÿ, òî âîëåëþáíèì Âîäî-
ë³ÿì ñë³ä íàáðàòèñÿ òåðï³ííÿ, 
äàéòå ìîæëèâ³ñòü ³ ñîá³, ³ âà-
øîìó ïàðòíåðîâ³ â³äïî÷èòè 
îäíå â³ä îäíîãî, íå ñêóï³òüñÿ 
ó âèñëîâëåíí³ ñâî¿õ ïî÷óòò³â.
Ó ïëàí³ çäîðîâ’ÿ, ñòåæèòå çà 
òèì, ùîá âàøà æèòòºâà àê-
òèâí³ñòü íå ïåðåâèùóâàëà 
ðåçåðâè îðãàí³çìó – óì³éòå 
â³äïî÷èâàòè, ïåðåìèêàòèñÿ 
íà ³íø³ ñïðàâè.

ÐÈÁÈ
Ó Íîâîìó 2009 

ðîö³ âàñ ÷åêàº çó-
ñòð³÷ ç áåçë³÷÷þ 

ñþðïðèç³â ³ çàãàäîê, òàê ùî 
íóäüãóâàòè íå äîâåäåòüñÿ.
Áóäüòå óâàæí³ äî ñâîãî îòî-
÷åííÿ, íå âèêëþ÷åíî, ùî âàì 
äîâåäåòüñÿ ðîç÷àðóâàòèñÿ â 
äåÿêèõ ëþäÿõ.
Ó ðîáîò³ ïðèä³ë³òü óâàãó íî-
âèì ïðîåêòàì ³ ñïðàâàì.
Â îñîáèñòîìó æèòò³ ìîæóòü 
çàãîñòðèòèñÿ äåÿê³ ïðîòèð³÷-
÷ÿ, àëå áóäüòå ïîñë³äîâí³, ³ 
âñå íàëàãîäèòüñÿ.
Ùî ñòîñóºòüñÿ çäîðîâ’ÿ, òî 
äëÿ âàñ ó Íîâîìó 2009 ðîö³ 
Áèêà áóäóòü îñîáëèâî âàæëè-
â³ ïîçèòèâí³ åìîö³¿.

Àñòðîëîã.

Íîâîð³÷íà êàâà ðîçïîâ³ñòü ïðî ðèñè âäà÷³

2009 – Рік Земного Бика

Çîä³àêàëüíèé ãîðîñêîï íà 2009 ð³ê


