
ô³íàíñóâàííÿ, à òàêîæ, ÿêùî 
ÑØÀ ïðèçóïèíèòü ïîë³òèêó âè-
êóïó îáë³ãàö³é.

Çà ïîâ³äîìëåííÿì 
³íòåðíåò-ñàéò³â.

Êàâà “Ãàëêà” – ã³ðêà òà ñîëîäêà, ÿê ñàìå æèòòÿ

Ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà ÑÏ “Ãàëêà Ëòä”

ÊÀÂÎÂÀ ËÜÂ²Â
 ÔÀÁÐÈÊÀ

 ²íôîðìíîâèíè

ЗА СПРИЯТЛИВОЇ ПОГОДИ 
В БРАЗИЛІЇ УРОЖАЙ КАВИ 
ПРОГНОЗУЄТЬСЯ НА 20% 

БІЛЬШЕ ВІД СЕЗОНУ 2009/10 РОКУ
Êåðóþ÷èé áðàçèëüñüêîþ êîìïàí³ºþ Ecom 

ó ³íòåðâ’þ ³íôîðìàãåíòñòâàì ïîâ³äîìèâ, ùî 
çà ïðîãíîçàìè óðîæàé ñåçîíó 2010/11 ðîêó 
â êðà¿í³ ìîæå äîñÿãòè 55 ìëí. 60-êã ì³øê³â çà 
óìîâ ñïðèÿòëèâî¿ ïîãîäè, ùî íà 20% á³ëüøå 
â³ä ñåçîíó 2009/10 ðîêó. Íà ñüîãîäí³øí³é 
äåíü ó Áðàçèë³¿ î÷³êóºòüñÿ êâ³òíåííÿ êàâîâèõ 
äåðåâ ³ â³ä äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ äîù³â ó ïåð³îä 
ç æîâòíÿ ïî ëèñòîïàä çàëåæàòèìå îáñÿã ìàé-
áóòíüîãî âðîæàþ êàâîâîãî çåðíà.

ЗБІР НОВОГО ВРОЖАЮ КАВИ 
У В’ЄТНАМІ ОЧІКУЄТЬСЯ 

У ЛИСТОПАДІ
Òðåéäåðè ðîáëÿòü ñòàâêó íà òå, ùî â 

íîâîìó ñåçîí³ âèðîáíèöòâî â’ºòíàìñüêî¿ 
êàâè ñÿãíå 19 ìëí. ì³øê³â ïî 60 êã (ìåíøå 
â³ä óðîæàþ êàâè ìèíóëîãî ñåçîíó 2008/09 
ðîêó ó 19,5 ìëí. ì³øê³â). Íà ñüîãîäí³øí³é 
äåíü ôåðìåðè ìàþòü äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü çà-
ïàñ³â çåðíà, àáè äî÷åêàòèñÿ íîâîãî âðîæàþ, 
ïðîòå ³ â³ä ñòàðèõ çàïàñ³â âîíè íå ïîñï³-
øàþòü çâ³ëüíÿòèñÿ. Çíèæêè íà êàâó íîâîãî 
âðîæàþ ³ç â³äâàíòàæåííÿì ó ãðóäí³ ñÿãàþòü 
100-150 $/ò äî ëîíäîíñüêèõ ô’þ÷åðñ³â íà 
óìîâàõ ÔÎÁ Õîøèìèí, à ìèòòºâå â³äâàíòà-
æåííÿ êàâè êîòèðóºòüñÿ ç³ çíèæêîþ 70 $/ò 
çã³äíî ç ëîíäîíñüêîþ á³ðæîþ íà óìîâàõ ÔÎÁ. 
Òîæ, ö³íà ÔÎÁ íà â’ºòíàìñüêó êàâó ðîáóñòà 
ñêëàäàëà 1290-1310 $/ò â ê³íö³ âåðåñíÿ, à íà 
âíóòð³øíüîìó ðèíêó ö³íà íà â’ºòíàìñüêó êàâó 
äîð³âíþâàëà 23700-24100 äîíã³â/êã (1,33-
1,35 $/êã).

ЗБІР НОВОГО ВРОЖАЮ КАВИ 
У КОСТА-РІЦІ ПОЧНЕТЬСЯ 

НАПРИКІНЦІ ЖОВТНЯ
Âæå íà ñåðåäèíó âåðåñíÿ Êîñòà-Ð³êà 

óêëàëà ïîïåðåäí³õ êîíòðàêò³â íà ïîñòàâêó 
êàâè óðîæàþ 2009/10 ðîêó íà 517111 ì³øê³â 
ïî 60 êã. Öå íà 16% ìåíøå, í³æ íà öþ äàòó 
òîð³ê, êîëè ïîïåðåäí³ êîíòðàêòè áóëè óêëàäå-
í³ íà 617 676 ì³øê³â. Ïîïåðåäí³é ïðîäàæ íà-
ñòóïíîãî âðîæàþ, çáèðàííÿ ÿêîãî ïî÷íåòüñÿ 
íàïðèê³íö³ æîâòíÿ, ñêëàäå áëèçüêî 30% î÷³-
êóâàíîãî îá’ºìó âèðîáíèöòâà. Ñåðåäíÿ ö³íà 
ïðîäàæó êàâè óðîæàþ 2009/10 ðîêó ñêëàäàº 
1,5182 $/ôóíò (äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ñåðåäíÿ ö³íà 
ïîïåðåäíüîãî ïðîäàæó âðîæàþ 2008/09 ðîêó 
áóëà 1,5151 $/ôóíò). Êîñòà-Ð³êà çíàíà íà 
ðèíêó ðàíí³ì ïî÷àòêîì ïðîäàæó. Ïîïåðåäí³é 
ïðîäàæ íîâîãî âðîæàþ çàçâè÷àé ðîçïî÷èíà-
ºòüñÿ â ÷åðâí³-ëèïí³, ïðîòå ìèíóëîãî ðîêó ÷å-
ðåç ö³íîâ³ ðàë³ íà ðèíêàõ ïîïåðåäí³é ïðîäàæ 
ðîçïî÷àâñÿ íåçâè÷íî ðàí³øå.

ГЛАВА МІЖНАРОДНОЇ 
КАВОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ІСО) ВВАЖАЄ, 

ЩО РИНОК У СЕЗОНІ 2009/10 РОКУ 
БУДЕ ЗБАЛАНСОВАНИМ

Ì³æíàðîäíà Êàâîâà Îðãàí³çàö³ÿ (²ÑÎ) 
ââàæàº, ùî â ñåçîíàõ 2009/10 i 2010/11 
ðîêó ïðîïîçèö³ÿ êàâè íà ñâ³òîâîìó ðèí-
êó áóäå äîñòàòíüîþ äëÿ ïîêðèòòÿ ïîïè-
òó. Ãëàâà ²ÑÎ Íåñòîð Îñîðèî íå îãîëîñèâ 
ïîêè â³äîìîñòåé ñòîñîâíî ïðîãíîçó îáñÿ-
ã³â âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ êàâè â ñåçîí³ 
2009/10 ðîêó, àëå ï³äòâåðäèâ, ùî ðèíîê 
áóäå çáàëàíñîâàíèì.
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Українські споживачі 
віднедавна стали при-
хильніше ставитися 
до товарів, вироблених 
у себе в країні. Об’єми 
роздрібних продажів ві-
тчизняних товарів у 
першому півріччі змен-
шились всього лише на 
0,72 млрд. грн., у той час 
як загальне падіння рин-
ку склало 7,4 млрд. грн. 
Населення все частіше 
переходить на товари 
українського виробни-
цтва – зазначають екс-
перти.

Об’єми роздрібних про-
дажів у першому півріччі 
2009 року скоротилися по-
рівняно із тим же періо-
дом торік на 7,4 млрд. грн., 
– повідомляє Держкомстат 
України. Це є одним з голо-
вних наслідків впливу сві-
тової кризи.

Якщо при цьому у по-
передні періоди частка 
непродовольчих товарів, 
разом із автомобілями та 
ювелірними виробами, у 

торговому обігу збільшу-
валася (у першому півріччі 
2008 року зростання скла-
дало 2,4 відсоткових пунк-
тів (в.п.), то за рік їх частка 
скоротилася на 6,6 в.п.

«Традиційно зростан-
ня частки непродовольчих 
товарів у структурі поку-
пок громадян свідчить про 
збільшення їхніх статків. 
У поточному 2009 році ре-
альні доходи населення 
знизилися. До того ж люди 
практично втратили мож-
ливість брати споживчі 
кредити», – каже аналітик 
компанії Gainsfort Resear-

ch. Водночас населення не 
може зменшити витрати 
на їжу, частка продоволь-
чих товарів зросла за рік 
на 6,6 відсоткових пунктів, 
а об’єм ринку продуктів 
харчування – на 4,15 млрд. 
грн.

Змінилася і структу-
ра роздрібного продажу. 
Зменшення об’ємів реалі-
зації імпортних товарів у 
січні-червні 2009 року на 
6,68 млрд. грн. склало 90% 

загального скорочення 
торгового обігу. Разом із 
тим, об’єм продажу товарів 
українського виробництва 
зменшився всього лише на 
0,72 млрд. грн. Унаслідок, 
за рік частка українських 
товарів у торгових мере-
жах зросла до 67,6%. Ви-
ручка від непродовольчих 
товарів зменшилася на 4,4 
млрд. грн., а від продуктів 
харчування – зросла на 3,6 
млрд. грн.

За більшістю товарних 
груп частка вітчизняних 
продуктів уже перевищує 
90%. Винятком є фрукти 

(всього 56,1% української 
продукції), кава (56,1%) і 
чай (65,5%).

Більше помітний про-
цес імпортозаміщення у 
структурі продажів не-
продовольчих товарів 
– частка продукції вітчиз-
няного виробництва під-
нялася на 2,6 відсоткових 
пунктів (до 54%). Найпо-
мітніше від решти зросла 
присутність у роздрібу 
одягу, друкованої продук-
ції, побутових неелектро-
нних виробів.

Репортер.

Українці дедалі більше переорієнтовуються 
на продукцію вітчизняних товаровиробників

На світовому ринку кава 
зросла в ціні

Íà ñâ³òîâîìó ðèíêó êóðñ 
ºâðî äî äîëàðà çð³ñ ç 1,4500 
äîëàð³â çà ºâðî äî 1,4789 äî-
ëàð³â çà ºâðî. Íà ôîí³ öüîãî 
êàâà äîðîæ÷àº â ö³í³. Òåíäåíö³¿ 
íà ïîíèæåííÿ äîëàðà ñïîñòå-
ð³ãàëèñÿ ç 2002 ðîêó ³ ïîÿñíþ-
âàëèñÿ çðîñòàþ÷èì äåô³öèòîì 
òîðãîâîãî áàëàíñó ÑØÀ, à 
òàêîæ ïîë³òèêîþ àìåðèêàí-
ñüêîãî óðÿäó, ñêåðîâàíîþ íà 
çá³ëüøåííÿ ì³æíàðîäíèõ çà-
ïîçè÷åíü. Îñê³ëüêè á³ëüø³ñòü 
òîâàð³â íà á³ðæàõ êîòèðóþòüñÿ 
ó äîëàðàõ, òî ïîñëàáëåíà àìå-
ðèêàíñüêà âàëþòà ñòàëà îä-
í³ºþ ç ïðè÷èí çðîñòàííÿ á³ð-
æîâèõ êîòèðóâàíü ïî òîâàðíèõ 
ô’þ÷åðñàõ. Ïîçà òèì êóðñ äî-
ëàðà ó êîðîòêîñòðîêîâîìó ïå-
ð³îä³ ìîæå ³ ïîñèëèòèñÿ, ÿêùî 
íà ðèíêó ñêîðîòèòüñÿ îá’ºì 
ïðîïîçèö³¿ àìåðèêàíñüêî¿ âà-
ëþòè. Öå ìîæå ñòàòèñÿ, êîëè 
Ôåäåðàëüíà Ðåçåðâíà Ñèñòå-
ìà ÑØÀ ï³äâèùèòü ñòàâêó ðå-

 Ñâ³òîâèé ðèíîê êàâè



СКОРОЧЕННЯ ЕКСПОРТУ 
КАВОВОГО ЗЕРНА У ГОНДУРАСІ 

І КОСТА-РІЦІ
Åêñïîðò êàâè ³ç Ãîíäóðàñó â ñåçîí³ 

2008/09 ðîêó çíèçèâñÿ íà 11% äî 302 0880 
ìëí. ì³øê³â ïî 60 êã. Åêñïîðò êàâè ³ç Êîñòà-
Ð³êè òàêîæ ñêîðîòèâñÿ ³ ñêëàâ 1318420 ì³øê³â 
ïî 60 êã ó ñåçîí³ 2008/09 ðîêó (-17% çà ð³ê).

УРЯД БУРУНДІ ПРИВАТИЗУЄ 
МІСЦЕВІ ФАБРИКИ З ПЕРЕРОБКИ 

ЗЕЛЕНОЇ КАВИ
Âèð³øèâøè ïðèâàòèçóâàòè ôàáðèêè ç 

ïåðåðîáêè çåëåíîãî çåðíà, óðÿä Áóðóíä³ 
âîäíî÷àñ õî÷å çìåíøèòè ÷àñòêó âëàñíîñò³ 
âèðîáíèê³â äî 25%. Áóðóíä³éñüê³ ôåðìåðè 
âèñòóïàþòü ïðîòè öüîãî ð³øåííÿ óðÿäó ³ âè-
ìàãàþòü á³ëüøî¿ ó÷àñò³ ó âëàñíîñò³ ì³ñöåâèõ 
ïåðåðîáíèõ êàâîâèõ ï³äïðèºìñòâ. Íàö³îíàëü-
íà Àñîö³àö³ÿ Êàâè ï³äòðèìóº ôåðìåð³â, êî-
òð³ ïðàãíóòü çáåðåãòè ñâîþ ÷àñòêó â ï³äïðè-
ºìñòâàõ íà ð³âí³ 51%. Ó êâ³òí³ 2009 ðîêó âæå 
â³äáóëèñÿ ïåðø³ òåíäåðè ³ç ïðîäàæó êàâîâèõ 
ôàáðèê ó Áóðóíä³ ïðèâàòíèì êîìïàí³ÿì.

ЯПОНІЯ ЗАЯВИЛА 
ПРО СВІЙ НАМІР ПОКИНУТИ ЛАВИ 

МІЖНАРОДНОЇ КАВОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ (ІСО)

ßïîí³ÿ, ÿêà º òðåò³ì ó ñâ³ò³ çà âåëè÷èíîþ 
³ìïîðòåðîì êàâè ï³ñëÿ ÑØÀ ³ Í³ìå÷÷èíè, 
îãîëîñèëà ïðî ñâîº ð³øåííÿ ïîêèíóòè Ì³æ-
íàðîäíó Êàâîâó Îðãàí³çàö³þ (²ÑÎ). Ãîëîâíîþ 
ïðè÷èíîþ öüîãî êðîêó º òå, ùî ßïîí³ÿ á³ëü-
øå íå áà÷èòü äëÿ ñåáå êîðèñò³ â³ä ÷ëåíñòâà 
â ²ÑÎ. ²ÑÎ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó Ëîíäîí³, ³ ñêëà-
äàºòüñÿ ³ç êðà¿í, ÿê³ åêñïîðòóþòü òà ³ìïîðòó-
þòü êàâó, áóëà çàñíîâàíà â 1963 ðîö³ ç ìåòîþ 
ï³äòðèìêè ñòàëîñò³ êàâîâîãî ðèíêó. Ïðîòå, 
ÿê çàÿâèâ ïðåäñòàâíèê Ì²Ñ ßïîí³¿, ãîëîâíîþ 
ìåòîþ ²ÑÎ º íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó ßïîí³ÿ 
ìîæå îòðèìàòè ñàìîñò³éíî. Àäæå ³ñíóþòü é 
³íø³ îðãàí³çàö³¿, îêð³ì ²ÑÎ, çà ñïðèÿííÿ ÿêèõ 
ßïîí³ÿ ìîæå íàäàâàòè åêîíîì³÷íó äîïîìîãó 
êðà¿íàì-âèðîáíèêàì êàâè. ßïîí³ÿ º ÷ëåíîì 
²ÑÎ ç 1964 ðîêó.

В’ЄТНАМСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ КАВИ І КАКАО 

ЗВЕРНУЛАСЯ ДО УРЯДУ НАДАТИ 
БЕЗВІДСОТКОВУ СУБСИДІЮ 

НА ЗАКУПІВЛЮ КАВИ
Â’ºòíàìñüêà Àñîö³àö³ÿ Êàâè ³ Êàêàî ïëà-

íóº çàêóïèòè 150-200 òèñ. òîíí êàâè ç ìåòîþ 
ñòàá³ë³çóâàòè ö³íè íà íå¿. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ öüî-
ãî ïëàíó Àñîö³àö³ÿ âæå çâåðíóëàñÿ äî óðÿäó 
êðà¿íè ç ïðîõàííÿì íàäàòè áåçâ³äñîòêîâó 
ñóáñèä³þ êîìïàí³ÿì ÷ëåíàì Àñîö³àö³¿ äëÿ çà-
êóï³âë³ êàâè. Ïîòî÷íà ö³íà 25000 â’ºòíàìñüêèõ 
äîíã³â (1,4$/êã) º íàéíèæ÷îþ çà îñòàíí³ òðè 
ðîêè. Âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïëàíó Àñî-
ö³àö³ÿ ïëàíóº ï³äâèùèòè ö³íó äî 30000 äîíã³â 
(1,68$/êã), ùî äîçâîëèòü ì³ñöåâèì ôåðìå-
ðàì îòðèìàòè ïðèáóòîê. Ó ñåçîí³ 2009/10 
ðîêó î÷³êóºòüñÿ âèðîáíèöòâî 1 ìëí. òîíí 
êàâè. Çà äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà Ïðîìèñëîâîñò³ 
³ Òîðã³âë³, çà ï³äñóìêàìè ïîòî÷íîãî ðîêó î÷³-
êóºòüñÿ îòðèìàòè äîõ³ä â³ä åêñïîðòó ó ðîçì³ð³ 
1,6 ìëðä. äîëàð³â ÑØÀ.

УРЯД БУРУНДІ 
ПОСИЛЮЄ ВПЛИВ 

НА КАВОВИХ ФЕРМЕРІВ
Óðÿä êðà¿íè ïîâ³äîìèâ, ùî ïî÷íå çàëó-

÷àòè ôåðìåð³â äî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî 
çàðåçåðâîâàíó ö³íó, çà ÿêîþ ¿õ êàâîâ³ çåðíà 
ïðîïîíóþòüñÿ åêñïîðòåðàì íà àóêö³îí³ Ðà-
äîþ êàâè. Çàðàç ñëóæáîâö³ ç Ðàäè íàãëÿäà-
þòü çà ñâ³òîâèìè ö³íàìè ³ òîä³ âñòàíîâëþþòü 
ðåçåðâíó ö³íó áåç êîíñóëüòàö³¿ ç ôåðìåðàìè. 
Óðÿä òàêîæ ðîçïîðÿäèâñÿ, ùîá ôåðìåðàì 
âèïëà÷óâàëè ïðèíàéìí³ 72% ö³íè, çà ÿêîþ 
ïðîäàºòüñÿ êàâà, â òîé ÷àñ ÿê ðåøòà ðîçïî-
ä³ëÿºòüñÿ ó ïðîìèñëîâîñò³. Ôåðìåðè ñêàðæè-
ëèñü, ùî õî÷à êàâîâ³ ö³íè ïîêðàùèëèñü, âîíè 
îòðèìóâàëè ëèøå äåùèöþ â³ä ñóìè, îñê³ëüêè 
âåëèêó ¿¿ ÷àñòèíó çàáèðàþòü ïîñåðåäíèêè òà 
³íø³ êàâîâ³ çàêëàäè. Ë³áåðàë³çàö³ÿ êàâîâî-
ãî ñåêòîðà áóëà óìîâîþ Ì³æíàðîäíîãî ìî-
íåòàðíîãî ôîíäó (²ÌF). Äåðæàâí³ ðåôîðìè 
òàêîæ ì³ñòÿòü ïðèâàòèçàö³þ óñ³õ ñòàíö³é äëÿ 
ìèòòÿ êàâè, ÿêèìè çàðàç îï³êóºòüñÿ óðÿä.

Ïåðåêëàä ç àíãë.
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Знаменитий чайний регіон Індії 
Дарджилинг вимагає автономії

²íä³éñüê³ ãóðêõè, íàðîäí³ñòü, 
ÿêà ñêëàäàº á³ëüø³ñòü íà óçã³ð’¿ 
Äàðäæèëèíã, ãîòîâ³ îãîëîñèòè 
îäíî³ìåííå ì³ñòî òà éîãî îêî-
ëèö³ îêðåìèì øòàòîì Ãóðêëåíä. 
Ãîëîâíà ïðåòåíç³ÿ ãóðêõ³â äî 
âëàäè êðà¿íè – ô³íàíñîâà.

Ë³äåð ïðàâëÿ÷î¿ â Äàðäæèëèíãó 
ãóðêõñüêî¿ íàö³îíàë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ 
Á³ìàëà Ãóðóíã çàÿâèâ æóðíàë³ñòàì, 
ÿêùî öåíòðàëüíà âëàäà íå âèçíàº 
Ãóðêëåíä äî 1 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó, âëà-
äà íà ì³ñöÿõ ó îäíîñòîðîííüîìó 
ïîðÿäêó ïî÷íå ñàìîñò³éíî ðîçïî-
ðÿäæàòèñÿ ç³áðàíèìè íà òåðèòîð³¿ 
ïîäàòêàìè.

Ó ³íä³éñüêîìó ðåã³îí³ Äàðäæè-
ëèíã âèðîùóþòüñÿ çíàìåíèò³ ñîð-
òè ÷àþ ³ ðîçâèâàºòüñÿ òóðèñòè÷íà 
ãàëóçü, ÿêà äàº çíà÷íèé ïðèáóòîê. 
Ïðîòå ç áþäæåòó äëÿ Äàðäæèëèíãó 
ïðèïàäàº $ 10 ìëí. ùîð³÷íî, òà âñå 
îäíî â ðåã³îí³ çàëèøàºòüñÿ âèñî-
êèì ð³âåíü áåçðîá³òòÿ, áðàêóº åëåê-
òðèêè ³ ë³êàðåíü.

Ãóðóíã îãîëîñèâ, ùî ï³ñëÿ çäî-
áóòòÿ íåçàëåæíîñò³ â Ãóðêëåíä³, 
íàñòàíå ³íøå æèòòÿ ³ äîáðîáóò, ÿê³ 
áóëè â Äàðäæèëèíãó çà ÷àñ³â áðè-
òàíñüêî¿ âëàäè.

Çàðàç ñèòóàö³ÿ ó ï³âí³÷íî-ñõ³ä-
í³é ÷àñòèí³ ²íä³¿ ñòàº äåäàë³ íàïðó-
æåíîþ,- ïîâ³äîìëÿº the Telegraph. 
Íèí³ Äàðäæèëèíã òà éîãî îêîëèö³ 
âõîäÿòü äî ñêëàäó øòàòó Çàõ³äíà 
Áåíãàë³ÿ. Ó 1998 ðîö³ óðÿä êðà¿íè 
íàäàâ îáìåæåíó àâòîíîì³þ ðåã³îíó, 
ÿêèì êåðóâàëè ì³ñöåâ³ ðàäè. Âò³ì, 
ãóðêõè ââàæàþòü, ùî öå íå âèð³øè-
ëî ïðîáëåì ðåã³îíó.

Òåïåð ó Äàðäæèëèíãó îãîëîñè-
ëè ãîëîäóâàííÿ 6 òèñ. äåðæñëóæ-
áîâö³â. Âîíè ïðîòåñòóþòü ïðîòè 
íèçüêî¿ çàðïëàòí³. Çàðîá³òîê â÷èòå-
ë³â ³ ÷èíîâíèê³â ñêëàäàº $ 45 ùîì³-
ñÿöÿ. À öå ìåíøå, í³æ ùîì³ñÿ÷íèé 
çàðîá³òîê ³íä³éñüêîãî ð³êø³. Òàêîæ ó 
ðåã³îí³ ïî÷àëè ñòðàéêóâàòè ³ çáèðà-
÷³ ÷àþ, ÿê³ ï³äòðèìóþòü âèìîãó ïðî 
íàäàííÿ ì³ñòó àâòîíîì³¿.

K2kapital.com

Ñòàòóñ zero-landfill 
äëÿ ôàáðèêè 

Lipton
Одна із найбільших фабрик Li-

pton в американському місті Саф-
фолк (штат Вірджинія) отримала 
престижний статус zero-landfill.

Отриманий статус означає ну-
льовий рівень забруднення грунту 
відходами виробництва. Таке досяг-
нення Lipton стало ще одним кро-
ком у рамках кампанії бренду про 
свідоме ведення бізнесу.

Зауважимо, що, окрім усього 
іншого, статус розуміє під цим сер-
тифікацію всього чаю Lipton Yellow 
Label за системою Rainforest Alliance 
у Європі до 2010 року і в світі – до 
2015-го.

Brandnews.ua

Президент Венесуели Уго Ча-
вес не передумав націоналізувати 
найбільші кавові компанії країни.

Найбільші венесуельські ви-
робники кави найближчим часом 
можуть опинитися в руках держа-
ви, оскільки компанії відмовилися 
встановлювати ціни, які вимагає 
уряд.

Міністр торгівлі Венесуели Еду-
ардо Саман уточнив, що йдеться 
про компанії Fama de America та 
Cafe Madrid. Коли саме розпочнеть-
ся націоналізація міністр не пояс-
нив, проте зазначив, що працівники 
деяких компаній самі звернулися 

з проханням про передачу підпри-
ємств державі.

У серпні нинішнього року з 
аналогічною заявою виступив Пре-
зидент Венесуели Уго Чавес. Тоді 
він повідомив, що кавові компанії 
будуть націоналізовані впродовж 
трьох місяців.

Зазначимо, що Уго Чавес вже 
декілька років займається націо-
налізацією великих економічних 
активів у країні. В руки держави 
перейшли банки, телекомунікація, 
а також нафтодобувна та цементна 
галузі.

Pravda.ru

Starbucks знижує 
ціну на свою 

«ходову» продукцію
Êåð³âíèöòâî ìåðåæ³ êàâ’ÿ-

ðåíü Starbucks Corp., ÿêå 
îñòàíí³ì ÷àñîì âñå çá³ëüøó-
âàëî ö³íè íà ñâîþ ïðîäóêö³þ, 
ïîâ³äîìèëî, ùî ìàº íàì³ð 
çíèçèòè ö³íè íà äåÿê³ íàïî¿.

Ïðî ñâî¿ íàì³ðè íàñë³äóâàòè 
ïðèêëàä á³ëüøîñò³ ðåñòîðàí³â ³ 
çàïðîâàäèòè ãíó÷êó ö³íîâó ïîë³-
òèêó ÷åðåç ïàä³ííÿ ñïîæèâ÷îãî 
ïîïèòó êåð³â-
íèöòâî Sta-
rbucks ïîâ³-
äîìëÿëî ùå 
íàâåñí³ öüîãî 
ðîêó. Â³äòåïåð 
Âàëåð³ Îíåéë, 
ïðåäñòàâíèê 
êîìïàí³¿, çà-
ÿâèëà, ùî 
â ÑØÀ ö³íè 
íà ïîïóëÿð-
í³ âèäè êàâè 
ñåðåä ñïîæè-
âà÷³â áóäóòü 
çíèæåí³ íà 5-
10 öåíò³â, ïî-
çàÿê âàðò³ñòü «ñêëàäíèõ» íàïî¿â, 
ïðèì³ðîì, ôðàïó÷÷³íî çá³ëüøèòü-
ñÿ íà 10-20 öåíò³â. 

Ïîêè ùî íåâ³äîìî, ÷è íàñë³-
äóâàòèìóòü ïðèêëàä àìåðèêàí-
ñüêèõ êîëåã êàâ’ÿðí³ Starbucks â 
³íøèõ êðà¿íàõ ñâ³òó, ïåðåäàº Reu-
ters.

Gzt.ru

Áðåíä Tetley 
âèðîáèâ ñïåö³àëüíó 

óïàêîâêó äëÿ 
ñåêòîðà on-trade
Із ростом ринку спеціалізо-

ваних чаїв, бренд Tetley започат-
кував спеціальну пропозицію Sp-
ecialist Tea Starter Pack для барів і 
кав’ярень, яка складається із на-
бору-асорті, що містить 25 упа-
ковок пакетованих фруктових і 
трав’яних чаїв.

Н а б і р -
асорті для сек-
тора on-trade 
ск ла да ється , 
зокрема, із 
па ке т ов а н и х 
чаїв з м’яти, 
ромашки, жу-
равлини, літніх 
ягід, зеленого 
чаю з лимоном 
тощо.

S p e c i a l i s t 
Tea Starter Pack 
дає можливість 
г о с п о д а р я м 

кав’ярень, барів, ресторанів брати 
„пробну“ упаковку спеціалізованих 
чаїв, не купуючи великих партій, та 
перевірити, чи буде продукт ціка-
вим для відвідувачів.

Tetley Starter Pack з’явиться у 
продажу в Британії за ціною $8.50–
9.00 залежно від гуртових закупок.

Foodretail.ru

 Çà ÷èñòîòó äîâê³ëëÿ

Венесуельські компанії кави
найближчим часом можуть бути націоналізовані

PD Ports уклала угоду 
із торговим домом Taylo-
rs of Harrogate, який спе-
ціалізується на поста-
чанні кави і чаю.

Як повідомили в ком-
панії, щорічний об’єм 
постачання складатиме 
1 тис. контейнерів ан-
глійського чаю. Вантаж 
надходитиме в порт Тиз-
порт на північному сході 
Англії, який належить 

компа-
нії PD 
Po r t s . 

Чай буде вивантажува-
тися і скеровуватися на 
склад площею 40 тис. кв. 
футів, який спеціально 
переобладнаний під збе-
рігання харчових про-
дуктів. Далі контейнери 
будуть розтарюватися, а 
кава і чай зберігатимуть-
ся в пакетах на палетах.

Додаткова послуга, 
яку надаватиме клієнту 
PD Ports на складі в Тиз-
порті, – відбір зразків для 
контролю якості.

Seanews.ru

 Íîâèíè êîìïàí³é

Êîìïàí³ÿ PD Ports ï³äïèñàëà 
êîíòðàêò ³ç òîðãîâèì äîìîì 

Taylors of Harrogate

 Ñâ³òîâ³ òåíäåíö³¿

Зростання цін 
та світового попиту 

на чай
Історичного максимуму до-

сягли ціни на чай на світовому 
ринку, створивши загрозу його не-
стачі.

Сьогодні торги на одному з 
найбільших світових майданчиків 
з оптового продажу чаю – кеній-
ському порту Момбаса – ведуться 
в умовах, коли за кілограм кращого 
чорного чаю категорії ВР1 дають 3,7 
долара.

Відтак зростання ціни з 1 січня 
нинішнього року склало 25%. Ще в 
2001 році ринкова ціна кілограма 
чаю сорту ВР1 складала 1,75 дола-
ра.

Як зазначають сьогодні фахів-
ці лондонського Сіті, на світовому 
ринку створюється ситуація неста-
чі чаю, яка спричинена посухою у 
найбільших країнах-виробниках 
Кенії, Шри-Ланці, Індії.

Водночас зростає світовий по-
пит на чай. Так, його споживання 
збільшилося минулого року на 
4,8%. Зараз пропозиція чаю почала 
відставати від його попиту, що ви-
кликало інтенсивне зростання цін.

Itar-tass.com

 Íîâèíè êîìïàí³é

Íàéá³ëüøîãî ñâ³òî-
âîãî åêñïîðòåðà ÷àþ 
– Êåí³þ – ñï³òêàëà 
æîðñòîêà ïîñóõà, ÿêà 
çíèùèëà çíà÷íó ÷àñ-
òèíó ÷àéíîãî âðîæàþ, 
– ïîâ³äîìëÿº ÂÂÑ.

Íèí³øíüîãî ðîêó 
Êåí³ÿ âèðîáèëà íà 12% 
÷àþ ìåíøå, í³æ ó ïîïå-
ðåäí³ ðîêè. Îäíàê íàä-
õîäæåííÿ â³ä åêñïîðòó 
âñå æ çá³ëüøèëèñÿ íà 
6% çàâäÿêè ñòðèáêó ö³í.

Ðàí³øå áðèòàíñüêå 
âèäàííÿ Times çàçíà÷à-

ëî, ùî ïðîïîçèö³¿ ÷àþ 
íà òîðãîâèõ ìàéäàí÷è-
êàõ äóæå ñêîðîòèëèñÿ. 
Íà ïî÷àòêó öüîãî ì³ñÿöÿ 
÷àéíèé àóêö³îí ó Ìîì-
áàñà âñòàíîâèâ ðåêîðä-
íèé ð³âåíü ö³íè ó $ 3,97 
çà ê³ëîãðàì ÷àþ.

Çàóâàæèìî, ùî çà 
îñòàíí³ ðîêè íà ñâ³òîâèõ 
ðèíêàõ ö³íè íà ÷àé íå 
ï³äí³ìàëèñÿ ÷åðåç íàä-
ëèøîê öüîãî ïðîäóêòó. 
Íèí³øí³é ñòðèáîê îñî-
áëèâî â³ä÷óòíèé.

Reporter.zp.ua

 Ïîñóõà â Êåí³¿

Виробництво чаю 
в Кенії скорочується
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Ринкові ціни на зерно ара-
біки і робусти зазнали змін у 
період 2-8 жовтня 2009 року. 
Про це докладніше.

У звітному періоді ціни на 
каву зросли. Так, арабіка з по-
ставкою у грудні 2009 року в 
Нью-Йорку подорожчала на 
8,8%, а робуста з поставкою у 
листопаді 2009 року в Лондоні 
зросла на 8,7%.

Розрахункова ціна закриття 
на зерно арабіки з поставкою у 
грудні 2009 року склала 137,90 
центів/фунт на нью-йоркській 
біржі NYBOT(ICE) 8 жовтня 
2009 року.

За звітними відомостями 
стосовно позицій трейдерів 
із кавових ф’ючерсів на нью-
йоркській біржі NYBOT ста-
ном на 29 вересня 2009 року 
чиста довга позиція великих 
інвестиційних фондів знизила-
ся до 19602 лотів (-1099 лотів за 

тиждень). Чиста довга позиція 
торгових домів скоротилася до 
21411 лотів (- 918 лотів за тиж-
день).

Чиста довга позиція дріб-
них торговців збільшилася до 
1809 лотів (+ 394 лоти за тиж-
день). Чиста довга позиція ін-
декс-трейдерів зменшилася до 
46182 лотів (- 1033 лоти за тиж-
день). Частка довгої позиції ін-
декс-трейдерів у комбіновано-
му відкритому інтересі (разом 
із ф’ючерсами та опціонами) у 
звітному періоді збільшилася 
на 37,6%. Відкритий інтерес по 
ф’ючерсах зменшився до 98940 
лотів (- 4634 лоти за тиждень).

Сертифіковані запаси ара-
біки на нью-йоркській біржі 
NYBOT станом на 8 жовтня 
2009 року скоротилися до  
3314687 мішків по 60 кг  
(- 37019 мішків на 1 жовтня 
2009 року).

Розрахункова ціна закриття 
на зерно робусти склала 1481 
$/т за листопадовим ф’ючер-
сом лондонської біржі Euronext 
(LIFFE) 8 жовтня 2009 року.

Coffeetea.ru

 Îãëÿä ðèíêó êàâè

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè  
çà ïåð³îä 2 – 8 æîâòíÿ 2009 ðîêó

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

2 – 8 æîâòíÿ 2009 ðîêó

 Óêðà¿íñüêà ìåðåæà êàâ’ÿðåíü Ëþäèíà ³ íàóêà

Àìåðèêàíñüêèé ïèñüìåííèê-ôóòó-
ðîëîã Àðòóð Êëàðê, ÿêèé ïðîñëàâèâ-
ñÿ, êð³ì ³íøîãî, ³ ñâî¿ìè ïðîãíîçàìè 
íà ìàéáóòíº, ùå ï³âñòîë³òòÿ òîìó, 
êîðèñòóþ÷èñü ìåòîäîì äåëüô³éñüêî-
ãî îðàêóëà, îãîëîñèâ äàòó îñòàòî÷íî¿ 
ïåðåìîãè íàä ðàêîì. Òà áà! Â³ä ÷àñó 
îãîëîøåíî¿ äàòè ìèíóëî äâàäöÿòü ðî-
ê³â...

Ê³ëüêà äí³â òîìó íà ì³æíàðîäí³é êîí-
ôåðåíö³¿ â Ñòîêãîëüì³ ïðîôåñîð Ãàðâàðä-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ìàéêë Ñ³òêîâñüêèé 
âèñòóïèâ ³ç ñåíñàö³éíîþ äîïîâ³ääþ ïðî 
ðîçãàäêó òàê çâàíîãî ïàðàäîêñà Õåëñòðî-
ìà – ãîëîâíî¿ çàãàäêè, ÿêà ëåæèòü íà øëÿ-
õó äî ïåðåìîãè íàä ðàêîì. 

Ó ö³é êîíôåðåíö³¿ áðàâ ó÷àñòü â³äîìèé 
óêðà¿íñüêèé íåéðîô³ç³îëîã Îëåã Êðèøòàëü. 
Êîðåñïîíäåíò «ÄÒ» ïîïðîñèâ ó÷åíîãî ðîç-
ïîâ³ñòè ïðî â³äêðèòòÿ éîãî çàêîðäîííîãî 
êîëåãè.

– Êîíôåðåíö³ÿ áóëà íàäçâè÷àéíî ö³-
êàâîþ. Àëå íàéá³ëüøå âðàæåííÿ íà âñ³õ 
ïðèñóòí³õ ñïðàâèëî ïîâ³äîìëåííÿ àìåðè-
êàíñüêîãî ïðîôåñîðà Ì.Ñ³òêîâñüêîãî. Ó 
Ãàðâàðäñüêîìó óí³âåðñèòåò³ â³í êåðóº öåí-
òðîì äîñë³äæåíü, ñòâîðåíèì ñïåö³àëüíî 
ï³ä íüîãî.

– Ó ÷îìó ïîëÿãàº ñóòü ïàðàäîêñà 
Õåëñòðîìà?

– Äàâíî âñòàíîâëåíî, ùî ðàêîâ³ êë³òè-
íè ³ òàê çâàí³ Ò-ë³ìôîöèòè-ê³ëåðè ñï³â³ñ-
íóþòü â îðãàí³çì³ õâîðîãî. Íà ùàñòÿ, íàø 
îðãàí³çì òàê ìóäðî âëàøòîâàíèé, ùî êë³-
òèíè-ê³ëåðè çàçâè÷àé óñï³øíî çíèùóþòü 
çëîÿê³ñí³ êë³òèíè. Öå òðèâàº äîòè, äîêè 
îñòàíí³ íå äîñÿãàþòü ïåâíî¿ êðèòè÷íî¿ 
ìàñè. Ç òîãî ìîìåíòó ê³ëåðè, ÿê³ ÷óäîâî 
çíàþòü ñâîãî âîðîãà ³ â ÿêèõ º ñïåö³àëüí³ 
ðåöåïòîðè, ùîá öüîãî âîðîãà âèÿâèòè é 
çíèùèòè, ïåðåñòàþòü ñïðàâëÿòèñÿ ç³ ñâî-
¿ì çàâäàííÿì. Ïóõëèíà ïî÷èíàº ðîñòè é 
ïîøèðþâàòèñÿ.

– Àëå ç ÿêî¿ ïðè÷èíè êë³òèíè-ê³ëå-
ðè íåñïîä³âàíî ïåðåñòàþòü ñïðàâëÿ-
òèñÿ ç³ ñâî¿ì çàâäàííÿì?

– Âëàñíå, ó ðîçãàäö³ öüîãî ïèòàííÿ é 
ïîëÿãàº ïàðàäîêñ Õåëñòðîìà, çà ð³øåííÿ 
ÿêîãî âçÿâñÿ Ì.Ñ³òêîâñüêèé. Àëå, ïåðø í³æ 
ðîçêðèòè ñóòü ïðîáëåìè, ÿ ñïðîáóþ íàìà-
ëþâàòè ïîðòðåò Ìàéêëà.

Ðîçïî÷íó ç òîãî, ùî â³í íàø ñï³ââ³ò-
÷èçíèê: Ìèõàéëî Ñ³òêîâñüêèé íàðîäèâñÿ 
â ñåëèù³ ïîáëèçó Ïåðâîìàéñüêà Ê³ðîâî-
ãðàäñüêî¿ îáëàñò³. Ìèøêî çàê³í÷èâ øêîëó 
â Ïåðâîìàéñüêó ³ íàïðèê³íö³ 60-õ çàéíÿâ 
ïåðøå ì³ñöå íà âñåñîþçí³é îë³ìï³àä³ ç ìà-
òåìàòèêè. Ç ãðàìîòîþ ïåðåìîæöÿ â³í ïî-
¿õàâ ïîñòóïàòè â ÌÄÓ ³ ñêëàâ âñ³ ³ñïèòè íà 
â³äì³ííî.

Ïðèéìàëüíà êîì³ñ³ÿ ïîäèâèëàñÿ â àí-
êåòó: «ªâðåé? Îñü ùå îäíà çàäà÷à». Íó, íå 
çàäà÷êà, à êâèòîê íà âèë³ò. Ïðîòå Ìèøêî 
ðîçâ’ÿçàâ ³ ¿¿...

Òîä³ éîìó ñêàçàëè â³äêðèòèì òåêñòîì: 
Ìèøêî, çðîçóì³é íàñ – ìè íå ìîæåìî òåáå 
âçÿòè òîìó, ùî ìåõìàò ãîòóº êàäðè äëÿ 
îáîðîíêè, à òè ïîò³ì â³çüìåø ³ åì³ãðóºø.

Ïðèðîäíî, åêçàìåíàòîðè íå ìîãëè íå 
çàõîïëþâàòèñÿ ð³äê³ñíèì òàëàíòîì þíàêà, 
³ éîìó ïîðàäèëè: «Ç òàêèìè áëèñêó÷èìè 
îö³íêàìè òè ìîæåø ï³òè íà á³îôàê». Ìèø-

êî ïîãîäèâñÿ ñòàòè á³îô³çèêîì.
Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ Ìèøêî çàêîõàâñÿ â 

àìåðèêàíñüêó àñï³ðàíòêó, ÿêà ïðàöþâàëà 
â ³íñòèòóò³ Îâ÷èííèêîâà. Öå äîïîìîãëî 
Ì.Ñ³òêîâñüêîìó âè¿õàòè ðàçîì ³ç äðóæè-
íîþ äî Àìåðèêè.

Ñ³òêîâñüêèé ñòàâ íàäçâè÷àéíî óñï³ø-
íèì ó÷åíèì, ñâ³òîâîþ ç³ðêîþ. Â³í ïðîôå-
ñîð Ãàðâàðäà. ² ïðîôåñîð íå ïðîñòèé: ó 
íüîãî ³ìåííà ïîñàäà ïðîôåñîðà, ùî ñâ³ä-
÷èòü ïðî âèçíàííÿ éîãî çàñëóã. ¯õ ÷èìàëî. 
Àëå ãîëîâíå äîñÿãíåííÿ – ðîçãàäêà ïàðà-
äîêñà Õåëñòðîìà.

– Ó ÷îìó ñóòü â³äêðèòòÿ?
– Ð³÷ ó òîìó, ùî â òîâù³ êë³òèí ðàêîâî¿ 

ïóõëèíè, êîëè âîíà ñòàº äîñèòü âåëèêîþ, 
ðîçâèâàºòüñÿ ã³ïîêñ³ÿ. Êë³òèíè ³íòåíñèâíî 
ïîä³ëÿþòüñÿ, â íèõ â³äáóâàºòüñÿ ïîòóæíèé 
ìåòàáîë³çì, íåîáõ³äíî áàãàòî êèñíþ, ïî-
òð³áíà ìàñà æèâèëüíèõ ðå÷îâèí, à êðîâî-
íîñíèõ ñóäèí ó òîâù³ ïóõëèíè íå âèñòà÷àº. 
×åðåç ã³ïîêñ³þ ðàêîâ³ êë³òèíè âèä³ëÿþòü 
îñîáëèâó ðå÷îâèíó – àäåíîçèí. Âîíà âè-
ä³ëÿºòüñÿ ïóõëèíîþ ó âåëèê³é êîíöåíòðàö³¿ 
³ áëîêóº ñïåö³àëüí³ ðåöåïòîðè íà êë³òèíàõ-
ê³ëåðàõ. ×åðåç öå ê³ëåðè âòðà÷àþòü ñâîþ 
âáèâ÷ó ñèëó.

Îêðåìî õîò³ëîñÿ á ñêàçàòè ïðî áëîêà-
òîðè ðåöåïòîð³â. Îäèí ³ç íèõ, ì³æ ³íøèì, 
– äàâíî â³äîìèé êîôå¿í.

– Òîáòî âñ³ ðîçìîâè ïðî òå, ùî 
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ ïîòðåáóº â³ä-
ìîâè â³ä êàâè, íå á³ëüøå í³æ ùå îäíà 
ïîìèëêà?

– Ïîíàä òå, äîñë³äæåííÿ Ñ³òêîâñêî-
ãî ñâ³ä÷àòü, ùî ðåãóëÿðíå ñïîæèâàííÿ 
âïðîäîâæ äíÿ êàâè àáî ÷àþ, áåçóìîâíî, 
äàº ïåâíèé ïðîô³ëàêòè÷íèé àíòèðàêîâèé 
åôåêò.

– Àëå ë³êè ïîòðàïëÿòèìóòü äî íàñ 
ç-çà êîðäîíó ³ íàâðÿä ÷è áóäóòü äî-
ñòóïíèìè â Óêðà¿í³?

– Ìèõàéëî Ñ³òêîâñüêèé çáåð³ã äóæå 
ñâ³òë³ ñïîãàäè ïðî ñâîþ áàòüê³âùèíó, 
Óêðà¿íó. Ïåâíî, öèìè ïî÷óòòÿìè â÷åíèé 
êåðóâàâñÿ, êîëè çàïðîïîíóâàâ ñï³ëüíî ç 
íèì îðãàí³çóâàòè êîíñîðö³óì, ÿêèé ì³ã áè 
çàâåðøèòè ðîçðîáêó ³ çàéìàòèñÿ êë³í³÷íèì 
âïðîâàäæåííÿì éîãî ìåòîäó.

Íèí³ Ìèõàéëî îðãàí³çîâóº ö³ëó íèçêó 
òàêèõ êîíñîðö³óì³â ó ñâ³ò³: â ²òàë³¿, Íîðâå-

ã³¿... Äî ðå÷³, â Íîðâåã³¿ ðàê – îäíà ç íà-
ö³îíàëüíèõ õâîðîá, òîìó ùî â êðà¿í³ áðà-
êóº ñîíöÿ. Íîðâåæö³ ëþáëÿòü â³äïî÷èâàòè 
â ï³âäåííèõ êðàÿõ ³ ïðè öüîìó îòðèìóþòü 
îï³êè øê³ðè. Ó íèõ (íà ï³âíî÷³!) äóæå ÷àñòî 
òðàïëÿºòüñÿ çàõâîðþâàííÿ íà ìåëàíîìó 
– íàéá³ëüø çëîÿê³ñíó ïóõëèíó øê³ðè.

Çðîçóì³ëî, ùî íîðâåæö³ îäíèìè ç ïåð-
øèõ çàö³êàâèëèñÿ äîñÿãíåííÿìè Ñ³òêîâ-
ñüêîãî. ¯õ ï³äøòîâõíóëî äî öüîãî é òå, ùî 
âîíè ðîáèëè çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé ñêðè-
í³íã, àáè âèÿâèòè, ç ÷èì êîðåëþº çàõâîðþ-
âàííÿ íà ìåëàíîìó. Âäàëîñÿ âñòàíîâèòè, 
ùî ¿¿ ÷àñòîòà çá³ëüøóºòüñÿ çà íàÿâíîñò³ 
ñîíÿ÷íèõ îï³ê³â ³ çìåíøóºòüñÿ ïðè... ñïî-
æèâàíí³ êàâè. Ñòàòèñòèêà ïîêàçàëà: ÷èì 
á³ëüøå êîôå¿íó ñïîæèâàº íîðâåæåöü, òèì 
ìåíøèé ó íüîãî ðèçèê çàõâîð³òè íà ìåëà-
íîìó. Öå ñòàëî íåïðÿìèì ñâ³ä÷åííÿì òîãî, 
ùî ìåòîä Ñ³òêîâñüêîãî ïðàöþâàòèìå. Ìè-
õàéëî çàïðîïîíóâàâ ìåí³ ÿê ôàõ³âöþ â ãà-
ëóç³ òèõ-òàêè ðåöåïòîð³â, ïðî ìàí³ïóëÿö³þ 
ç ÿêèìè éäåòüñÿ, ñï³âïðàöþ ó ñòâîðåíí³ 
ñï³ëüíîãî ïðîåêòó â Óêðà¿í³.

ß áåçóìîâíî ïîãîäèâñÿ. Î÷îëþâàíà 
ìíîþ ëàáîðàòîð³ÿ ³íòåíñèâíî ïðàöþº ç 
ïóðèíîðåöåïòîðàìè. ¯õ äóæå áàãàòî â íà-
øîìó îðãàí³çì³, äå âîíè â³ä³ãðàþòü áåçë³÷ 
ðîëåé: â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåòðèìàí-
íÿ ñå÷³ äî â³ä÷óòòÿ áîëþ, â³ä ðîáîòè êèø-
ê³âíèêà äî ìåõàí³çì³â ïàì’ÿò³. Öå îäíà ç 
îñíîâíèõ ñèãíàëüíèõ ñèñòåì âñüîãî îðãà-
í³çìó ññàâö³â.

– À â Óêðà¿í³ âæå õòîñü ï³äòðèìàâ 
âàø³ ïëàíè?

– ß çâåðíóâñÿ äî àêàäåì³êà Ïàòîíà ç 
ïðîïîçèö³ºþ ñòâîðèòè â êðà¿í³ ìåðåæó 
òàê çâàíèõ êëþ÷îâèõ ëàáîðàòîð³é. Çà éîãî 
äîðó÷åííÿì, ÿ î÷îëþþ ðîáî÷ó ãðóïó ïðè 
ÍÀÍÓ, ÿêà ðîçðîáëÿº ïîëîæåííÿ ïðî ìàé-
áóòí³ êëþ÷îâ³ ëàáîðàòîð³¿. Ó ìåíå çàðàç º 
ö³ëêîì êîíêðåòíà ìð³ÿ, ùîá îäíà ç êëþ-
÷îâèõ ëàáîðàòîð³é, ÿê³, ÿ ñïîä³âàþñÿ, áóäå 
ñòâîðåíî, ñï³ëüíî ç Ãàðâàðäñüêèì óí³âåð-
ñèòåòîì â îñîá³ ïðîôåñîðà Ñ³òêîâñüêîãî 
ïðàöþâàëà íàä ïèòàííÿìè áîðîòüáè ç ðà-
êîì. Ùå îäíà ç òàêèõ ëàáîðàòîð³é ìîæå 
çàéíÿòèñÿ ñòîâáóðîâèìè êë³òèíàìè, òîáòî 
â³äíîâíîþ ìåäèöèíîþ.

Ê³ëüêà êëþ÷îâèõ ëàáîðàòîð³é ìàëè á 
òðóäèòèñÿ íàä âêðàé àêòóàëüíèìè äëÿ íà-
øî¿ êðà¿íè ïðîáëåìàìè – ïðîáëåìîþ ñò³é-
êîãî äî àíòèá³îòèê³â òóáåðêóëüîçó, íàðêî-
ìàí³¿ òà ÑÍ²Äó. 

– ×îìó äëÿ Óêðà¿íè òàê âàæëèâî 
áðàòè â öüîìó ó÷àñòü?

– Íàñàìïåðåä òîìó, ùî ö³ ïèòàííÿ ìà-
þòü âåëè÷åçíå ñîö³àëüíå çíà÷åííÿ – ó íà-
ø³é êðà¿í³ ÷îëîâ³êè â ñåðåäíüîìó æèâóòü 
ñò³ëüêè, ñê³ëüêè â çëèäåííèõ êðà¿íàõ. Öå 
âñå, çîêðåìà, ðåçóëüòàò ñòàíó íàøî¿ ìå-
äèöèíè. Òàê, ï³ä Êèºâîì º îíêîëîã³÷íà êë³-
í³êà, ÿêà íàäàº ïîñëóãè íà ºâðîïåéñüêîìó 
ð³âí³, àëå ïîäèâ³ìîñÿ íà ¿¿ ïðåéñêóðàíò ³ 
ïðèêèíüìî, ÿêèé â³äñîòîê íàñåëåííÿ êðà¿-
íè ìîæå â í³é ë³êóâàòèñÿ. Òèì ÷àñîì, ÿêùî 
Óêðà¿íà áðàòèìå ïàðèòåòíó ó÷àñòü ó ðîç-
ðîáö³ íîâèõ ïåðåäîâèõ ìåòîä³â ìåäèöèíè, 
âîíè áóäóòü äîñòóïí³ íàðîäîâ³. 

Îëåêñàíäð ÐÎÆÅÍ,  
«Äçåðêàëî òèæíÿ», ¹40,  

æîâòåíü, 2009 (ó ñêîðî÷åíí³).

Незважаючи на нинішню 
кризу, міські кав’ярні Харкова 
динамічно розвиваються,- пе-
редає інформагентство ЛІГА-
Бізнес Інформ.

Так, сьогодні в місті відкри-
лися декілька нових кавових 
закладів у форматі “кав’ярня” 
різних ці-
нових кате-
горій, пред-
с т а в л е н и х 
мережевими 
о б ’ є к т а м и 
(“Дім кави”, 
“Coffee Life”)
та окремими 
з а к л а д а м и 
(“Золотий ду-
кат”, “Dolce”, 
“Віденська” 
та інш.).

Операто-
ри цього сег-
менту визнають, що межі фор-
мату, в якому вони працюють, 
все більше розмиваються. Дея-
кі кав’ярні пропонують клієн-
там не лише десерти і сендвічі, 
але й уповні ресторанні пози-
ції. Оператори пояснюють цей 
факт намаганням збільшити 
ефективність конкретного за-
кладу за рахунок відповідності 
потребам відвідувачів.

В останні три роки в Хар-
кові спостерігається розвиток 
піццерій. Найзатребуваніші 
площі під цей формат – 150- 
250 м2 у центральних і спаль-
них районах міста, біля метро 
та зупинок громадського тран-
спорту, а також піццерії, які 
активно розміщуються у ТЦ і 
ТРЦ (“Караван”, “Дафі”).

На сьогоднішній день у 
Харкові діє 50 піццерій, які за 

кількістю закладів можна роз-
поділити на мережеві (“Celen-
tano”, “Mama Maria”, “Адріано”, 
“Petri Pizza”, “Pizza Bella”, “Ки-
нопіцца”, “Маранелла”, “Бу-
фет”, “Петрович”) та поодинокі 
об’єкти (“Феличе”, “Жар-піцца”, 
“Пенальті” та інш.).

Якщо раніше українські 
мережі надавали перевагу від-
криттю нових закладів у тор-
гових і торгово-розважальних 
центрах, то останнім часом 
розглядають автономні примі-
щення у центральних і спаль-
них районах.

Значним попитом корис-
туються приміщення площею 
100-200 м2 у центральній час-
тині міста під кондитерські, 
що працюють у двох напрямах:
кафе-кондитерська і кондитер-
ська із продажем свіжої випіч-
ки. Середній рахунок клієнта 
у таких закладах складає 40-60 
грн. Орендні ставки на примі-
щення для ресторанного біз-
несу у Харкові коливаються у 
межах 50-120 грн./м2.

Retailstudio.org

Çäàâàëîñÿ á, ùî âñ³ 
ñïîñîáè ðåêëàìè âæå âè-
ãàäàí³ áóëè äàâíèì-äàâíî. 
² êàçàòè, ÿê öåé íàï³é áàãà-
òèé íà â³òàì³íè, ÿêèé ñìà÷-
íèé, ³ óÿâëÿòè ñâ³æ³ ôðóêòè 
çàì³ñòü ñîêó, ³ ðîçïîâ³äàòè 
ïðî îñîáëèâîñò³ ëèñòÿ, ùî 
âõîäèòü äî ñêëàäó öüîãî 
÷àþ... Îäíàê, öå âæå áóëî, 
³ öå áåçíàä³éíî çàñòàð³ëî. 
Ñïîæèâà÷ó õî÷åòüñÿ ÷î-
ãîñü òàêîãî, îðèã³íàëüíî-
ãî, íîâîãî...

Äèçàéíåðè ³ç ðåêëàìíî¿ 
àãåíö³¿ Publicis Venezuela ï³ä-
ðàõóâàëè, ùî äîñòàòíüî â³ä-
íàéòè àñîö³àö³¿, ÿê³ âèíèêàþòü 
ïðè çãàäóâàíí³, ïðèì³ðîì, 
ñîêó. Ñêàæ³ìî, ñîëîìèíêè, çà 

äîïîìîãîþ ÿêî¿ ìè öåé àáî 
³íøèé íàï³é òàê ëþáèìî ïèòè 
çðàíêó ÷è ââå÷åð³.

Ñàìå ñîëîìèíêè ³ ñòàëè 
òåìîþ äèçàéíåðñüêî¿ ðåêëà-
ìè, – ³ç íèõ âèêëàëè ðåëüºô-
íå ëþäñüêå îáëè÷÷ÿ, äåùî 
õèìåðíå, àëå äóæå óñì³õíåíå 
³ çàäîâîëåíå.

Äî ðîòà ëþäèíè ï³äñòàâëå-
íà ñîëîìèíêà, çà äîïîìîãîþ 
ÿêî¿ âîíà ï’º ÷àé ³ç ñêëÿíêè.

×è çàñòîñóâàëè äèçàé-
íåðè êðåàòèâí³ñòü? Çâ³ñíî! 
×è áà÷èëè âè ùîñü ïîä³áíå? 
Íàâðÿä ÷è. À öå ñâ³ä÷èòü, ùî 
ïðîåêò, áåç ñóìí³âó, âäàâñÿ.

Ìè ñïåö³àëüíî íå çãà-
äàëè ïðî íàçâó íàïîþ, ÿêèé 
ì³ñòèâñÿ ó ñêëÿíö³, õ³áà öå 

º âæå òàêèì âàæëè-
âèì, ³ ÿêà ³ç êîìïàí³é 
âèð³øèëà ðîçðåêëà-
ìóâàòè ñâ³é ïðîäóêò? 
Öå íå ìàº àáñîëþòíî 
æîäíîãî çíà÷åííÿ, 
àäæå íàñ, íàñàìïå-
ðåä, ö³êàâèòü äè-
çàéí, ³äåÿ. Çâè÷àéíî, 
íå ìîæíà êàçàòè, ùî 
³äåÿ – íàéãåí³àëüí³-
øà ç³ âñüîãî òîãî, ùî 
ìè êîëèñü-òî áà÷è-
ëè. Ïîçà òèì íåö³êà-
âîþ ³ ñòàíäàðòíîþ ¿¿ 
òåæ íàçâàòè íå íàâà-
æèøñÿ.

²äåÿ íàëåæèòü 
Douglas Rios, Edkar-
do Capuano, Demian 
Campos.

Çà ìàòåð³àëàìè 
Kulturologia.ru

Ðåöåïò â³ä îíêîëîãà: Каву в ліжко...

Ìàéêë (Ìèõàéëî) Ñ³òêîâñüêèé (ïðàâîðó÷) 
òà Îëåã Êðèøòàëü

Найбільш динамічно розвинутим 
форматом закладів громадського 

харчування в Харкові стала “кав’ярня”

 Êðåàòèâíå ð³øåííÿ

Як можна цікаво, несподівано і  
по-новому прорекламувати напій?
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Географія походження сортів зерна, 
з яких виготовляється кава торгової марки “Галка”

 Åñòåòèêà ñìàêó

Високоякісна кавопро дук-
ція торгової марки “Галка” 
виготовляється із добірного 
зерна арабіки і робусти, що 
надходить на виробництво 
більш ніж із двадцяти кра їн 
світу. Саме ці екзотичні кра-
їни і подарували людству аро-
матну каву. Смакуємо її із на-
солодою і ми, хоча не завжди 
знаємо, звідки похо дить зерно, 
які має особли вості та харак-
теристики.

Сьогодні ми познайомимо-
ся з одним із кращих сортів 
кави – камерунською робустою 
(Cameroon Gr. 1 Jumbo).

Камерун відкритий порту-
гальцями в кінці XV століття. 
Узбережжя країни активно опа-
новували європейці, які і завез-
ли сюди перші кавові зерна.
Площа країни – 463,5 тис. км2. 
Населення – 13,5 млн. мешканців. 
Столиця – Яунде.

Камерун знаходиться на пів-
дні Західної Африки. Його при-
рода надзвичайно різноманітна, 
через що країну часто назива-
ють “Африкою в мініатюрі”. Клі-
мат спекотний і дуже вологий на 
півдні і посушливий на півночі. 
Середня річна температура +26° 
С. Такі природні умови є спри-
ятливими для продукування 
найкращих ґатунків всесвітньо 
відомої камерунської робусти, 
врожай якої починають збира-

Камерунська робуста (Cameroon Gr. 1 Jumbo)

 Íîâà ÷àéíà óïàêîâêà

ти у листопаді і завершують у 
січні.

Кава, що визріває на план-
таціях Камеруну, має округлі, 
гарні зерна, які при обсмажу-
ванні надають напою інтен-
сивного темного кольору та 
потужного міцного аромату з 
легкою гірчинкою. Зерно ро-

бусти містить чимало кофеїну 
і має тонізуючий ефект. Ка-
мерунську каву з успіхом ви-
користовують як додаток до 
інших ґатунків зерна, що надає 
напою більшої екстрактивнос-
ті та розкутості.

Камерунська робуста нині 
користується популярністю на 
світовому ринку і цінується ка-

вовими гурманами за свій при-
ємний, специфічний аромат і 
добру міцність.

Висока якість зерен дося-
гається завдяки сприятливим 
кліматичним умовам, традиціям 
збирання та переробки зеленої 
сировини.

Уряд Камеруну планує під-

вищити відсоток переробленої 
кави всередині країни на 50% 
до 2015 року. Підрахунки пока-
зали, що лише 5% кави з 50 000 
тонн арабіки та робусти, що є в 
країні, переробляються тут. Ка-
меруном започатковано план із 
подвоєння виробництва кави до 
2015 року.

ARS.

Âíàñë³äîê çàíóðþâàííÿ â ÷àé 
àðîìàò ³ ñìàê ïå÷èâà çá³ëüøóºòüñÿ 
âäåñÿòåðî ïîð³âíÿíî ³ç ñóõèì ïå-
÷èâîì. ²òàë³éñüêîìó êóë³íàðó Ôåë³-
öèî Òî÷÷³í³ âäàëîñÿ â³äïîâ³ñòè íà 
äàâí³øíþ äèëåìó, ùî âæå äàâíî 
ïîñòàëà ïåðåä àíãë³éöÿìè, – óìî-
÷àòè ÷è íå óìî÷àòè ïå÷èâî â ÷àé.

Äî íåäàâíüîãî ÷àñó æèòåëÿì 
Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà äî-
âîäèëîñÿ îáèðàòè, ÷è íàñîëî-
äæóâàòèñÿ íàáàãàòî ñìà÷í³øèì, 
ðîçìî÷åíèì ïå÷èâîì ³ ïåðåòâî-
ðþâàòè ÷àøêó ÷àþ íà ñóï ³ç ïëà-
âàþ÷èõ êðèõò, àáî æ îòðèìóâàòè 
çàäîâîëåííÿ â³ä çîëîòèñòîãî 
÷àþ, ïðîòå õðóìò³òè ñóõèì ïå÷è-
âîì.

Ïðàöþþ÷èé â àíãë³éñüê³é 
ãëèáèíö³ ³òàë³ºöü Ôåë³öèî Òî÷÷³-
í³ âèãàäàâ ïå÷èâî “Âóñòåðñüêèé 
ñâÿòêîâèé çàíóðþâà÷”, ÿêå íå 
ðîç÷èíÿºòüñÿ ó ãàðÿ÷³é ð³äèí³ 
ïîíàä õâèëèíó. Ðåêîðä íàéñò³é-
ê³øîãî ó ìèíóëîìó “øîêîëàäíî-
ãî äèæåñò³âà” áóâ çà òðèâàë³ñòþ 
âòðè÷³ ìåíøèì.

Çà ñâ³ä÷åííÿì Òî÷÷³í³, â³í 
âèòðàòèâ íà ñòâîðåííÿ ñâîãî 
ñìà÷íîãî “çäîðîâàíÿ” òðè òèæí³. Ðå-
öåïò ïå÷èâà º çàñåêðå÷åíèì, îäíàê 
âèíàõ³äíèê äàâ çðîçóì³òè, ùî îêð³ì 
îñîáëèâîãî øàðó ò³ñòà ³ç â³âñÿíèìè 

ïëàñò³âöÿìè, ïå÷èâî ùå çì³öíþþòü 
ìàëåíüê³ øìàòî÷êè ñîëîäêî¿ êàðòîïë³, 
ÿêà çîâñ³ì íå ïñóº ñìàê ïðîäóêòó.

Çà ñëîâàìè ô³çèêà ³ç Áðåñòîëüñüêî-
ãî óí³âåðñèòåòó Ëåíà Ô³øåðà, àâòîðà 
êíèãè “ßê âìî÷óâàòè ïîí÷èê äî ÷àþ”, 
éìîâ³ðíî, Òî÷÷³í³ âäàëîñÿ âïðàâíî ïî-
ºäíàòè äåê³ëüêà êëþ÷îâèõ ìîìåíò³â, 

óíàñë³äîê ÷îãî ñìàê ³ àðîìàò ïå÷èâà 
çðîñòàþòü óäåñÿòåðî ïîð³âíÿíî ³ç ñó-
õèì, ïåðåäàº news.ua.

Kp.ua

У палісаднику На-
талії Задорожної з Му-
качевого добре прижи-
лися і вже плодоносять 
двадцять п’ять тро-
пічних дерев кави, пові-
домляє www.blik.ua.

“Моя маленька ка-
вова плантація, – із за-
хопленням розповідає 
господарка про свій ди-
вовижний палісадник. – 
Коли кавове дерево квіт-
не, – то це треба бачити! 
Видовище надзвичайне. 
Білосніжними квітами 
всіяна кожна гілочка, й 
як приємно вони духмя-
ніють!”

Півтораметрові ва-
зони із симетричною 

кроною і блискучим 
глянцевим темно-зе-
леним листям стоять 
вздовж стіни дому. Ната-
лія вже зібрала свій вро-
жай. На деревах дозріли 
яскраво-червоні і фіоле-
тові ягоди кави розміром 
зі стиглий кизил.

“Коли ягоди діс-
тануть насиченого фі-
олетового кольору із 
глянцевим блиском (у 
кожній ягоді по два ка-
вових боба), – кава до-
зріла”, – каже господиня. 
З одного дерева жінка 
збирає приблизно 0,5 кг 
зерен. Їх треба промити, 
висушити і підсмажити.
За матеріалами Blik.ua.

Ó í³ìåöüê³é äèçàéí-
ñòóä³¿ Donkey Products 
ðîçðîáëåíî äèçàéí ÷àé-
íèõ ïàêåòèê³â ³ç ïàïå-
ðîâèìè ïîïëàâêàìè ó 
âèãëÿä³ â³äîìèõ îñîáèñ-
òîñòåé.

Äî ïåðøîãî íàáîðó, 
ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ³ç ï’ÿòè 
ïàêåòèê³â, âõîäÿòü çîáðà-
æåííÿ ÷ëåí³â êîðîë³âñüêî¿ 
ðîäèíè Áðèòàí³¿, äî äðóãîãî 
– â³äîì³ ïîë³òèêè, çîêðåìà, 
Áàðàê Îáàìà, Ñàðêîç³, äî 
òðåòüîãî – ñòðèïòèçåðè.

Îðèã³íàëüíå ð³øåííÿ 
â ÷àéí³é óïàêîâö³ âñå æ íå 
º íîâàòîðñüêèì. Ó êâ³òí³ 
íèí³øíüîãî ðîêó âæå áóëà 
ïðåäñòàâëåíà ïîä³áíà ðîç-
ðîáêà êîðåéñüêèõ äèçàéíå-
ð³â.

Adme.ru

Японська агенція Comm-
une нещодавно презентувала 
нову упаковку для кави Infini 
у мінімалістичному стилі.

Складові нової упаковки,- 
це суто спрощені конструкція 
і дизайн, які дуже відрізня-
ються від європейських. Не 
даремно ж кажуть: в Японії 
упаковку роблять для того, 
щоб її оцінили.

Експерти наголошують на 
вишуканому японському ди-
зайні для цієї кавової упаков-
ки, яка безперечно викликає 
подив. Японські традиції спо-

ßê áóòè, êîëè çà âà-
øèì ñòîëîì çáåðóòüñÿ 
ãîñò³, ÿê³ ïîëþáëÿþòü 
çîâñ³ì ð³çí³ ñîðòè ÷àþ? 
Õòîñü, íàïðèêëàä, âæè-
âàº ëèøå ÷îðíèé, õòîñü 
– ò³ëüêè çåëåíèé, à äåõòî 
õî÷å ñìà÷íèé ôðóêòîâèé 
÷è êâ³òêîâèé ÷àé, ÿêèì âè 
ïðèãîùàëè éîãî ìèíóëî-
ãî ðàçó. Â³äòàê ìîæå ïî-
ñòàòè ïðîáëåìà âèáîðó.

Ï ð î á ë å ì ó 
öþ ðîçâ’ÿçàëà 
äèçàéíåð Hele-
na Bueno. Çâà-
æàþ÷è íà òå, ùî 
÷àéíèé ðèòóàë – 
öå îçíàêà äðóæ-
áè ³ ãîñòèííîñò³, 
âîíà ñòâîðèëà 
êîìïëåêò Ò4, 
ÿêèé äîçâîëÿº 
îäíî÷àñíî ïðè-
ãîòóâàòè ÷îòè-
ðè ð³çíèõ ñîðòè 

÷àþ, àáè äîãîäèòè ñìàêàì 
âàøèõ ãîñòåé.

Êîìïëåêò Ò4 ñêëàäàºòü-
ñÿ ç ÷îòèðüîõ ÷àøîê, åëåê-
òðè÷íî¿ òàö³ äëÿ ï³ä³ãð³âó 
âîäè òà öóêîðíè÷êè. Â³ä-
òàê êîæåí ³ç âàøèõ ãîñòåé 
çìîæå çàäîâîëüíèòè ñâî¿ 
ñìàêè òà óïîäîáàííÿ. Ïðè-
íàéìí³ ó ò³ì, ùî ñòîñóºòüñÿ 
÷àþ.

Ideas.vdolevke.ru

Італійський кухар дав відповідь 
на “одвічне” питання щодо чаю з печивом

 Íåçâè÷àéíà ïëàíòàö³ÿ

Ó Çàêàðïàòò³ âèðîùóþòü ... êàâó!

 Íîâà êàâîâà óïàêîâêà  Äèçàéíåðñüêå ð³øåííÿ

Вип’ємо чаю разом 
із англійською королевою або ж 

із принцем Уільямом?

Óïàêîâêà êàâè ³ç ßïîí³¿: 
ñòðèìàí³ñòü ³ ïðîñòîòà

Чаювання на різні смаки

живан-
ня напоїв, 
у тому числі кави, 
різняться настільки ж, як і 
дизайн упаковки відрізняєть-
ся від звичного нам уявлення 
щодо цієї товарної категорії.

News unipack.ru


