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Святкове 
привітання

У цю Новорічну святкову годину
Ми згадуєм всіх і кожну родину.
Ми вам надсилаємо щире вітання
Зі Святом Різдва коляду –

віншування.
Хай в Році Новім, у Світлім Різдві
Всі мрії збуваються, давні й нові.
Як пастирям ангели кожної днини,
Щоб вам приносили гарні новини.
Царі, що йтимуть Ісуса вітати,
З дарами зайдуть і до вашої хати.
На те і зіслав нам Бог Сина Свого,
Христос ся Рождає! Славімо Його!

У Новий Рік – 
із найсмачнішою кавою!

Щедрого і щасливого 
Нового 2010 Року 

та веселих Різдвяних Свят!
Від щирого серця бажаємо вам, друзі, щастя, здоров’я, до-

бробуту! Хай три берегині Віра, Надія, Любов особливо нат-
хненно колядують і щедрують у 2010 Році попід вікнами ва-
ших осель, віншують вам усіляких гараздів на всі прийдешні 
літа, а в домі завжди пануватимуть мир, любов і злагода, про 
які сповістила нас Вифлеємська зірка!

Христос рождається! Славімо Його!

Директорат Львівського 
СП “Галка Лтд”.

Рік Тигра – 2010
Íîâèé 2010 Ð³ê – Öå Ð³ê Òèãðà, ùî 

íàëåæèòü äî Ñòèõ³¿ Ìåòàëó, òàë³ñìàíîì 
éîãî º ñð³áëî, öåé êîë³ð áóäå ïðèíîñè-
òè óñï³õ ó ñïðàâàõ.

Ðîêè Òèãðà çà êèòàéñüêèì êàëåíäàðåì: 
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 
2010.

Ëþäè, íàðîäæåí³ â Ð³ê Òèãðà, ïðèâà-
áëèâ³, ñï³â÷óòëèâ³, øëÿõåòí³, íåçàëåæí³, 
ïðàöüîâèò³ é àêòèâí³ â æèòò³. Îäíàê Òèãðè 
ìîæóòü áóòè äóæå ³ìïóëüñèâí³, ïðèìõëèâ³ ³ 
íåñëóõíÿí³.

Íîâèé 2010 Ð³ê îá³öÿº áóòè ïåðåëîìíèì 
â óñ³õ â³äíîøåííÿõ. Äî âëàäè ïðèéäóòü íîâ³ 
ëþäè ç íîâîþ õàðèçìîþ ³ íåïîõèòíîþ ñè-
ëîþ ïåðåêîíàííÿ. Ç íàñòàííÿì Íîâîãî Ðîêó 
Òèãðà ïîñòóïîâî çì³íÿòüñÿ âñ³ ñòåðåîòèïè ³ 
ñïîñ³á æèòòÿ ìèíóëèõ ðîê³â. Ëþáîâ ³ ïðàã-
íåííÿ äî ñïðàâåäëèâîñò³ âðÿòóþòü ñâ³ò.

Ñâ³òîâà ô³íàíñîâà êðèçà, çã³äíî ç ãîðî-
ñêîïîì íà 2010 Ð³ê, íå çàê³í÷èòüñÿ, àëå â 
Ð³ê Òèãðà ïðîéäå ñâîþ êðèòè÷íó òî÷êó, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî íàéã³ðøå ó í³é çàëèøèòüñÿ ïîçàäó.

ßêùî â ïîë³òè÷íîìó òà ô³íàíñîâî-åêî-
íîì³÷íîìó ïëàí³ Ð³ê ìåòàëåâîãî Òèãðà âè-
ÿâèòüñÿ ä³éñíî ïåðåëîìíèì, òî â ïëàí³ ñ³ì’¿ 
òà äîìó, ÿê íå äèâíî, áóäå âäàëèì, ñïîê³é-
íèì ³ ùàñëèâèì. Òèãð çà ñõ³äíèì ãîðîñêî-
ïîì – öå íå ò³ëüêè áóíòàð-ðåâîëþö³îíåð, 
àëå ùå ³ äîáðèé ñ³ì’ÿíèí, â³í äîïîìàãàº Òè-
ãðèö³ âèõîâóâàòè òèãðåíÿò ³ äîáóâàòè ¿æó.

Çà ãîðîñêîïîì 2010 Ð³ê Òèãðà äëÿ âñ³õ 
çíàê³â çîä³àêó áóäå äîñèòü âäàëèì, õî÷à é 
íå íàäòî ñïîê³éíèì.

2010 – öå Ð³ê åêñòðèìó, Ð³ê – ñ³ì’¿, Ð³ê 
– ô³íàíñîâèõ ïðîðèâ³â, Ð³ê – äåô³öèòó, Ð³ê 
– êîõàííÿ ³ Ð³ê – áëàãîä³éíîñò³.

Ó Ð³ê Òèãðà âàðòî ïî÷èíàòè âåëèê³, ïåð-
ñïåêòèâí³ ³ ìàñøòàáí³ ñïðàâè. Ðåâîëþö³é-
íèé íàñòð³é öüîãî Ðîêó ïîçíà÷èòüñÿ íà íà-
óö³, òåõí³ö³, ìèñòåöòâ³, ìåäèöèí³, ñóñï³ëüí³é 
ìîðàë³, ïðè÷îìó çì³íè áóäóòü çíà÷íèìè ³ 
ïîçèòèâíèìè.

òà äîìó, ÿê íå äèâíî, áóäå âäàëèì, ñïîê³é-
íèì ³ ùàñëèâèì. Òèãð çà ñõ³äíèì ãîðîñêî-
ïîì – öå íå ò³ëüêè áóíòàð-ðåâîëþö³îíåð, 
àëå ùå ³ äîáðèé ñ³ì’ÿíèí, â³í äîïîìàãàº Òè-

Çà ãîðîñêîïîì 2010 Ð³ê Òèãðà äëÿ âñ³õ 

2010 – öå Ð³ê åêñòðèìó, Ð³ê – ñ³ì’¿, Ð³ê 
– ô³íàíñîâèõ ïðîðèâ³â, Ð³ê – äåô³öèòó, Ð³ê 

Ó Ð³ê Òèãðà âàðòî ïî÷èíàòè âåëèê³, ïåð-
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БРАЗИЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА 
АГЕНЦІЯ СОNАВ ОПРИЛЮДНИЛА 

ДАНІ З ВИРОБНИЦТВА КАВИ 
У СЕЗОНІ 2010/11 РОКУ

ßê ïîâ³äîìëÿº áðàçèëüñüêà äåðæàâíà 
àãåíö³ÿ Ñînàâ, ó ñåçîí³ 2010/11 ðîêó âè-
ðîáíèöòâî êàâîâîãî çåðíà â êðà¿í³ ñêëà-
äå 44,027 ìëí. 60-êã ì³øê³â. ²ç íèõ 32,291 
ìëí. ì³øê³â àðàá³êè ³ 11,736 ìëí. ðîáóñòè. 
Öå ìåíøå, í³æ îñòàíí³é âðîæàé âèñîêîãî 
ñåçîíó 2008/09, ÿêèé äîð³âíþâàâ 45,992 
ìëí. ì³øê³â. Ïîòî÷íèé âðîæàé êàâè 2009/
10 ðîêó îö³íþºòüñÿ â 39,003 ìëí. ì³øê³â. 
Îá’ºì åêñïîðòó â ñåçîí³ 2010/11 Ñînàâ 
ïðîãíîçóº â ðîçì³ð³ 30 ìëí. ì³øê³â, ùî íà 
2 ìëí. ì³øê³â ìåíøå, â³ä î÷³êóâàíîãî â ñå-
çîí³ 2009/10 ðîêó. Âíóòð³øíº ñïîæèâàííÿ 
îö³íþºòüñÿ â ñåçîí³ 2009/20 ðîêó â ðîçì³-
ð³ 17,5 ìëí. ì³øê³â, à â ñåçîí³ 2010/11 – 
18,025 ìëí. ì³øê³â êàâè.

УРОЖАЙ КАВИ В УГАНДІ 
В СЕЗОНІ 2009/10 ОЧІКУЄТЬСЯ 

ВИЩИМ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ
Âèðîáíèöòâî êàâè â Óãàíä³ ó ñåçîí³ 

2009/10 ðîêó î÷³êóºòüñÿ íà ð³âí³ 3,4 ìëí. 
60-êã ì³øê³â. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, âèðîáíèöòâî 
êàâè ó ìèíóëîìó ñåçîí³ ñêëàëî 3,06 ìëí. 
ì³øê³â. Öå çðîñòàííÿ º íàñë³äêîì ðîçãîð-
íóòî¿ ïðîãðàìè ðåíîâàö³¿ êàâîâèõ äåðåâ ³ 
çìåíøåííÿ ¿õ çàõâîðþâàíü. Ó êðà¿í³ ïëàíó-
ºòüñÿ äî 2015 ðîêó äîâåñòè âèðîáíèöòâî 
êàâè äî 4,5 ìëí. ì³øê³â.

КОТ–Д’ІВУАР ЗБІЛЬШИВ 
ЕКСПОРТНЕ ПОСТАЧАННЯ 
РОБУСТИ МАЙЖЕ ВТРИЧІ 
ПОРІВНЯНО ІЗ ТОРІШНІМ

Ó ëèñòîïàä³ åêñïîðò êàâè ³ç Êîò-ä’²âó-
àðà ñêëàâ 11 448 òîíí ðîáóñòè, ùî ìàéæå 
âòðè÷³ á³ëüøå, í³æ áóëî åêñïîðòîâàíî çà 
òîé æå ïåð³îä òîð³ê, êîëè åêñïîðò ñêëàâ 
3472 òîííè. Ó ëèñòîïàä³ 2009 ðîêó áóëî 
åêñïîðòîâàíî 9207 òîíí êàâè â çåðíàõ ³ 
2241 òîííó ðîç÷èííî¿ êàâè. Ó ëèñòîïàä³ 
2008 ðîêó êðà¿íà åêñïîðòóâàëà 1020 òîíí 
êàâè â çåðíàõ ³ 2452 òîííè ðîç÷èííî¿ êàâè.

В’ЄТНАМСЬКІ ФАХІВЦІ 
ПОДАЮТЬ ОЦІНКИ СУМАРНОГО 

ЕКСПОРТУ КАВИ В СЕЗОНІ 
2009/10 РОКУ

Çà ïîïåðåäí³ìè îö³íêàìè, åêñïîðò êà-
âîâîãî çåðíà ³ç Â’ºòíàìó â ëèñòîïàä³ ñêëà-
äàâ 80 000 òîíí, ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì 
ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó, êîëè áóëî åêñ-
ïîðòîâàíî 71 000 òîíí êàâè. Ïîì³æ òèì, 
åêñïîðò êàâè ó æîâòí³ âèÿâèâñÿ ìåíøå 
ðàí³øå îãîëîøåíèõ 60 000 òîíí ³ ñêëàâ 
55 000 òîíí. Ñóìàðíèé åêñïîðò çà ïåðø³ 
äâà ì³ñÿö³ ñåçîíó 2009/10 ñêëàâ 135 000 
òîíí (2,25 ìëí. 60-êã ì³øê³â), ùî íà 23% 
á³ëüøå 110 000 òîíí, ÿê³ áóëè åêñïîðòîâàí³ 
çà öåé æå ïåð³îä òîð³ê.

КОСТА–РІКА УКЛАЛА 
ЕКСПОРТНІ КОНТРАКТИ 

НА ПОСТАВКУ КАВИ НОВОГО 
ВРОЖАЮ 2009/10 РОКУ

ßê ïî³íôîðìóâàâ Êîñòà-ð³êàíñüêèé ²í-
ñòèòóò Icafe, ñòàíîì íà ïî÷àòîê ëèñòîïà-
äà åêñïîðòåðàìè áóëè óêëàäåí³ êîíòðàê-
òè íà 797596 ì³øê³â ïî 60 êã êàâè íîâîãî 
âðîæàþ 2009/10 ðîêó. Öå íà 14% á³ëüøå, 
í³æ áóëî ïðîäàíî â öåé æå ïåð³îä ìèíó-
ëîãî ðîêó, êîëè ïîïåðåäí³ ïðîäàæ³ ñêëàëè 
700096 ì³øê³â. Ïîïåðåäí³ ïðîäàæ³ íîâîãî 
âðîæàþ 2009/10 ðîêó ñêëàëè áëèçüêî 47% 
â³ä î÷³êóâàíîãî îá’ºìó âèðîáíèöòâà. Ñå-
ðåäíÿ ö³íà ïðîäàæó êàâè ñåçîíó 2009/10 
ðîêó áóëà 1, 5129 $/ôóíò, äëÿ ïîð³âíÿííÿ, 
íà öåé æå ïåð³îä òîð³ê ñåðåäíÿ ö³íà ïðî-
äàæó êàâè íàñòóïíîãî âðîæàþ ñêëàäàëà 
1,5090 $/ôóíò.

 Áîðîòüáà çà ÿê³ñòü Ïðîãíîçè ²ÑÎ

Бразильські кавовиробники 
роблять головні ставки 

на якість продукції

Бразильська кавова індустрія 
веде боротьбу із недобросовісними 
виробниками, які додають до кави 
зерно, сою і навіть шматочки де-
рева, щоб збільшити вагу своєї 
продукції.

Сьогодні бразильські каво-
виробники намагаються будь-що 
врятувати репутацію своєї кави від 
недобросовісних підприємців. Бра-
зильська асоціація кавового бізне-
су організувала лабораторні тести 
зразків кави, що їх взяла з торгових 
полиць звичайних міських магази-
нів. Якісні бренди будуть маркува-
тися спеціальним “Знаком чисто-
ти”.

“Часто в каві можна побачити 
фрагменти кавового дерева і луш-
пиння від кавових бобів, трапля-
ються також зерно і палений цукор, 
собівартість яких значно нижча від 
кави”, – розповідає голова Асоціа-
ції кавового бізнесу Алмір Хосе да 
Сильва агенції Reuters.

Бразилія сьогодні переважно 
експортує необсмажені кавові бо-
би, тому проблема “домішків” є 
актуальною більше для внутріш-
нього ринку (якщо не вважати на 
заплямовану репутацію бренду як 
такого). Втім і навіть на внутріш-
ньому ринку об’єми неякісного 
продукту порівняно із загальним 
об’ємом виробленої кави поки не-
значні, адже Бразилія – найбільша 
країна-експортер кави у світі і дру-
га за величиною країна-споживач 
кави.

Поза тим, закон забороняє ви-
робляти каву, що містить понад 1% 
сторонніх домішків. До 2010 року 
Асоціація кавового бізнесу споді-
вається протестувати 3000 кавових 
брендів. Недобросовісним кавовим 
ділкам доведеться сплатити штраф 
і позбутися домішків у каві. При 
повторному випадку сума штрафу 
буде збільшена вдвічі. Лише 2009 
року 10 фірм виведені із членів Асо-
ціації за порушення закону.

Поки що невідомі випадки по-
гіршення здоров’я, спричинені спо-
живанням кави з домішками, але 
Алмір Хосе да Сильва попереджає, 
що така кава може викликати про-
блеми із здоров’ям.

За матеріалами Finam.info

Експорт кави із Індії 
скоротився на 16%

Åêñïîðò ³íä³éñüêîãî êà-
âîâîãî çåðíà ç ïî÷àòêó ðîêó 
âïàâ íà 16%.

Åêñïîðò êàâè ³ç ²íä³¿ çìåí-
øèâñÿ çà 11 ì³ñÿö³â (ïî 30 ëèñ-
òîïàäà 2009 ðîêó) íà 16% ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ðÿñí³ äîù³ â³äáèëèñÿ íà 
óðîæàéíîñò³. Òàê, ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 
ïî ëèñòîïàä íàö³îíàëüí³ êîìïàí³¿ 
êðà¿íè â³äâàíòàæèëè 174260 òîíí 
êàâè ïîð³âíÿíî ç 207 603 òîííà-
ìè òîð³ê.

Finam.ru

Â óìîâàõ ïîäàëüøîãî 
ñâ³òîâîãî çðîñòàííÿ ñïîæè-
âàííÿ êàâè ñë³ä î÷³êóâàòè 
çìåíøåííÿ ¿¿ âèðîáíèöòâà, 
– íàãîëîøóº âèêîíàâ÷èé äè-
ðåêòîð Ì³æíàðîäíî¿ Êàâî-
âî¿ Îðãàí³çàö³¿ (²ÑÎ) Íåñòîð 
Îñîðèî, – à ùîäî ö³í, òî 
âîíè â ñåçîí³ 2009/10 ðîêó 
çàëèøàòèìóòüñÿ âèñîêèìè.

Íåñòîð Îñîðèî çàçíà÷èâ, 
ùî âðîæàé êàâè â 2009/10 
ðîö³ â Áðàçèë³¿, á³ëüøà ÷àñòè-
íà ÿêîãî âæå ç³áðàíà, îô³ö³é-
íî î÷³êóºòüñÿ íà ð³âí³ 39 ìëí. 
60-êã ì³øê³â, ùî çíà÷íî ìåíøå 

â³ä ïîïåðåäíüîãî âðîæàþ ó 46 
ìëí. ì³øê³â.

Òàêîæ ³ñíóº ðèçèê òîãî, ùî 
ïîòóæí³ äîù³ ìîæóòü ïîçíà÷è-
òèñÿ íà ÿêîñò³ êàâîâîãî çåðíà 
³ íàøêîäèòè êâ³òíåííþ âðîæàþ 
2010/11 ðîêó. Âèêîíàâ÷èé äè-
ðåêòîð ²ÑÎ òàêîæ ââàæàº, ùî 
çðîñòàííÿ ñïîæèâàíííÿ êàâè â 
îñòàíí³ ðîêè ïåðåâàæíî áóëî 
ñïðè÷èíåíå çá³ëüøåííÿì âíó-
òð³øíüîãî ñïîæèâàííÿ â êðà¿íàõ 
– åêñïîðòåðàõ, à òàêîæ çðîñòà-
þ÷èì ïîïèòîì íà ðèíêàõ, ùî 
ðîçâèâàþòüñÿ.

Coffeetea.ru

Розповсюджені ін-
формагентствами по-
відомлення про те, що 
урожай кави у В’єтнамі 
постраждав через тай-
фун “Маринає”, дещо пе-
ребільшені.

Місцеві виробники не 
підтвердили фактів шкоди 
кавовим плантаціям, що її 
наніс тайфун. Не виникло 
і проблем у провінції Дак 
Лак – головному кавово-
му регіоні країни.

За інформацією, най-
більшого удару тайфуну 
було завдано узбереж-
жю центральної частини 
В’єтнаму, де постраждали 
рисові плантації та кор-
мові культури. Водночас, 
як зазначається, зливи, 
спричинені тайфуном 
“Маринає”, вплинули на 
терміни виходу на ринок 
нового врожаю.

Coffeetea.ru

Ó ñâ³ò³ çíîâó ãîâî-
ðÿòü ïðî íîâå çðîñ-
òàííÿ ö³í. Ò³ëüêè öüîãî 
ðàçó øâèäêèìè òåìïà-
ìè äîðîæ÷àòèìå íå ìî-
ëîêî ÷è çåðíî, à êàâà, 
êàêàî, öóêîð, ÷àé ³ ñ³ê, 
ïèøå ³ç ïîñèëàííÿì íà 
Lietuvos rytas ëèòîâ-
ñüêèé ïîðòàë DELFI.

Ö³íè íà ÷àé íà ñâ³òî-
âîìó ðèíêó çðîñëè äî íå-
áà÷åíèõ âèñîò. Âàðò³ñòü 
êàêàî, ³ç ÿêîãî âèðîáëÿ-
þòü øîêîëàä, ñÿãíóëà 

ìàêñèìàëüíî¿ ïîçíà÷êè 
çà îñòàíí³ 30 ðîê³â.

Îñîáëèâî øâèäêî 
ï³äíÿëàñü ö³íà íà àðîìà-
òèçîâàíèé ÷àé. Ö³íà íà 
çåëåíèé ÷àé ïîêè çàëè-
øàºòüñÿ ñòàá³ëüíîþ. ×àé 
íà ñâ³òîâîìó íèêó ïîäî-
ðîæ÷àâ íà 10-20% ÷åðåç 
òå, ùî çìåíøèëèñÿ îá’º-
ìè éîãî âèðîáíèöòâà â 
Êåí³¿, ²íä³¿, Øðè-Ëàíö³. Ö³ 
êðà¿íè âèðîáëÿþòü ïåðå-
âàæíî ÷îðíèé ÷àé.

Gorod.lv

Óðÿä Âåíåñóåëè íà-
ö³îíàë³çóâàâ äâ³ âåëèê³ 
êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà 
êàâè Fama de America 
ma Cafea, ïîâ³äîìèëî 
Associated Press ³ç ïî-
ñèëàííÿì íà ì³ñöåâ³ 
ÇÌ².

Âëàäà êðà¿íè çàÿâ-
ëÿº, ùî ìàº íàì³ð ïðè-
äáàòè êîíòðîëüíèé ïàêåò 
àêö³é òðåòüîãî âåëèêîãî 
âèðîáíèêà êàâè – Ñafe 
Madrid.

Ðàí³øå ó Âåíåñóåëè 
áóëè íàö³îíàë³çîâàí³ íàéá³ëüø³ 
åëåêòðîåíåðãåòè÷í³ êîìïàí³¿, ï³ä-
ïðèºìñòâà íàôòîâîãî ñåêòîðà òà 

ç âèðîáíèöòâà öåìåíòó. Äåðæàâ³ 
òàêîæ â³ä³éøëè ãîëîâí³ ï³äïðè-
ºìñòâà ìàñëîïåðåðîáíî¿ ïðî-

ìèñëîâîñò³. Îêð³ì òîãî, 
àäì³í³ñòðàö³ÿ Ïðåçè-
äåíòà êðà¿íè Óãî ×àâåñà 
åêñïðîïð³þâàëà çàâîä ³ç 
âèðîáíèöòâà ðèñó, ÿêèé 
íàëåæàâ àìåðèêàíñüê³é 
Cargill Inc.

Íèí³ Âåíåñóåëà æîð-
ñòêî êîíòðîëþº ö³íîâó 
ïîë³òèêó â êðà¿í³, àëå íå-
çâàæàþ÷è íà öå, ð³âåíü 
ùîð³÷íî¿ ³íôëÿö³¿ çàëè-
øàºòüñÿ äóæå âèñîêèì 
– 27%. Ö³íà 1 êã êàâè íà 
ñüîãîäí³øí³é äåíü ó Âå-

íåñóåë³ ñêëàäàº 5,90 äîëàð³â.

Rbc.ru

Starbucks ìàº íàì³ð ïå-
ðåòâîðèòè Êèòàé íà êàâîâó 
äåðæàâó. Äëÿ öüîãî êîìïàí³ÿ 
õî÷å â³äêðèòè òèñÿ÷³ íîâèõ 
ñòèëüíèõ êàâîâèõ çàêëàä³â ïî 
âñ³é Ï³äíåáåñí³é (ñüîãîäí³ ó 
êîìóí³ñòè÷í³é äåðæàâ³ ä³þòü 
âñüîãî 306 ìàãàçèí³â öüîãî 
áðåíäó).

Çà ï³äðàõóíêàìè, ó 2009 ðîö³ 
ïðîäàæ³ ïðîäóêö³¿ Starbucks ó 
Êèòà¿ âäâ³÷³ ïåðåâèùèëè 
ïîêàçíèêè ìèíóëîãî ðîêó, 
– òîæ, ÿê íå òåïåð ðîçïî-
÷èíàòè êàâîâó åêñïàíñ³þ?

Âíàñë³äîê ðîçøèðåí-
íÿ êàâîâî¿ ìåðåæ³ Êèòàé 
ìàº ñòàòè äðóãèì íàé-
á³ëüøèì ñïîæèâà÷åì êàâè 
Starbucks ï³ñëÿ ÑØÀ. Â 
Àìåðèö³ ïðîäàæ³ òîâàð³â 
öüîãî áðåíäó ð³çêî âïàëè 
÷åðåç êðèçó, ³ íèí³ êîì-
ïàí³ÿ âáà÷àº ïîðÿòóíîê â 
àêòèâíîìó ïðîñóâàíí³ íà 
ñõ³äíîìó ðèíêó.

Çàðàç Starbucks íå 
ðîáèòü í³ÿêèõ ïðîãíîç³â ó 

Індійська компанія 
Tata Tea Ltd. 

готова поширювати 
свій бізнес у зарубіжжі

Індійська Tata Ted Limited 
– одна із найбільших світових ви-
робників і дистриб’юторів чаю. 
Вона входить до складу індійської 
компанії Tata Group і виробляє чай 
під брендами Tata Tea, Tetley, Ka-

nan Devan, Chakra 
Gold та Gemini.

Компанія фокусу-
ється на ринках Схід-
ної Європи, включа-
ючи Росію, Південну 
Америку, Західну 
Азію і деякі країни 
Південно-Східної та 
Північної Азії. У Росії 
Tata Tea має спільне 
підприємство з тор-
говим домом “Гранд” 
під назвою Sunty.

За матеріалами 
Kapital.com

 Çíèæåííÿ óðîæàéíîñò³

За словами виконавчого директора ІСО, світові ціни 
на каву в сезоні 2009/10 року залишатимуться високими

 Ïëàíòàö³¿ íå ïîñòðàæäàëè

Óðîæàþ â’ºòíàìñüêî¿ êàâè 
í³ùî íå çàãðîæóº

 Íîâå çðîñòàííÿ ö³í

За прогнозами, у світі 
подорожчають кава, какао і чай

 Íàö³îíàë³çàö³ÿ êîìïàí³é

Óðÿä Âåíåñóåëè âæå íàö³îíàë³çóâàâ êîìïàí³¿ 
ç âèðîáíèöòâà êàâè

 Íîâèíè êîìïàí³é

Starbucks ïëàíóº ðîçøèðèòè 
ñâîþ êàâîâó ìåðåæó ó Êèòà¿

÷àñ³ äî ïðîãðàìè çì³öíåííÿ ñâî¿õ 
ïîçèö³é ó Êèòà¿. Éìîâ³ðíî, ìàð-
êåòèíãîâà åêñïàíñ³ÿ çóïèíèòüñÿ 
ò³ëüêè òîä³, êîëè áðåíä îòðè-
ìàº çâàííÿ ñâ³òîâîãî êàâîâîãî 
ë³äåðà. Ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿ 
ââàæàþòü, ùî ¿õ ãîëîâíèìè ñïî-
æèâà÷àìè ñòàíóòü ìîëîä³ àêòèâí³ 
ëþäè, êîòð³ ö³êàâëÿòüñÿ çàõ³äíèì 
ñòèëåì æèòòÿ ³ ãîòîâ³ äî çì³í.

Foodretail.ru
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Ринкові ціни на зерно арабіки 
і робусти зазнали змін у період 26 
листопада – 2 грудня 2009 року. 
Про це докладніше.

У звітному періоді ціни на каву 
зросли. Так, арабіка з поставкою у 
березні 2010 року в Нью-Йорку по-
дорожчала на 1,3%, а робуста з по-
ставкою у січні 2010 року в Лондоні 
зросла на 0,3%.

Розрахункова ціна закриття на 
зерно арабіки з поставкою у березні 
2010 року склала 138,90 центів/фунт 
на нью-йоркській біржі NYBOT 
(ICE) 2 грудня 2009 року.

За звітними відомостями сто-
совно позицій трейдерів із кавових 
ф’ючерсів на нью-йоркській біржі 
NYBOT станом на 23 листопада 
2009 року чиста довга позиція ве-
ликих інвестиційних фондів зни-
зилася до 23911 лотів (-11576 лотів 
за тиждень). Чиста коротка пози-
ція торгових домів скоротилася до 
25952 лотів (-12006 лотів за тиждень).

Чиста довга позиція дрібних 
торговців зменшилася до 2041 
лоту (-430 лотів за тиждень). Чис-
та довга позиція індекс-трейдерів 
зросла до 54880 лотів (+ 836 лотів 
за тиждень). Частка довгої позиції 
індекс-трейдерів у комбінованому 
відкритому інтересі (разом із ф’ю-
черсами та опціонами) у звітному 
періоді зросла до 41,2%. Відкритий 
інтерес по ф’ючерсах скоротився 
до 13767 лотів (-16182 лота за тиж-
день).

Сертифіковані запаси арабіки 
на нью-йоркській біржі NYBOT 
станом на 1 грудня 2009 року змен-
шилися до 3,176,426 мішків по 60 кг 
(+865 мішків на 25 листопада 2009 
року).

Розрахункова ціна закриття на 
зерно робусти склала 1331 $/т за 
січневим ф’ючерсом лондонської 
біржі Euronext (LIFFE) 2 грудня 
2009 року.

Coffeetea.ru

 Îãëÿä ðèíêó êàâè

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè 
çà ïåð³îä 26 ëèñòîïàäà – 2 ãðóäíÿ 2009 ðîêó

 Çäîðîâ’ÿ

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

26 ëèñòîïàäà – 2 ãðóäíÿ 2009 ðîêó

ЧЕРЕЗ ПОГОДНІ УМОВИ 
І ПРОГРАМУ РЕНОВАЦІЇ, 

ВІДБУЛОСЯ 
ДЕЯКЕ СКОРОЧЕННЯ 

ВИРОБНИЦТВА 
КОЛУМБІЙСЬКОЇ КАВИ

Âèðîáíèöòâî êàâè â Êîëóìá³¿ öüîãî 
ðîêó ñêëàäå 8,3 ìëí. 60-êã ì³øê³â, à íå 9,3 
ìëí., ÿê î÷³êóâàëîñÿ ðàí³øå. Ðÿñí³ äîù³ òà 
ä³þ÷à â êðà¿í³ ïðîãðàìà ðåíîâàö³¿ êàâîâèõ 
äåðåâ, ùî òèì÷àñîâî âèâåëà ³ç âèðîáíè-
öòâà ÷àñòèíó ïëàíòàö³é, ïðèçâåëè äî ñêî-
ðî÷åííÿ âðîæàþ êàâè â Êîëóìá³¿, ÿêà º 
òðåò³ì çà âåëè÷èíîþ âèðîáíèêîì êàâîâîãî 
çåðíà â ñâ³ò³ ï³ñëÿ Áðàçèë³¿ ³ Â’ºòíàìó. Âæå 
íàñòóïíîãî ðîêó î÷³êóºòüñÿ âèðîáíèöòâî, 
ïðèíàéìí³, 11 ìëí. 60-êã ì³øê³â. Öå ïî-
âèííî ñïðèÿòè ââåäåííþ â ä³þ îíîâëåíèõ 
êàâîâèõ ïëàíòàö³é òà øèðîêå çàñòîñóâàííÿ 
äîáðèâ íà ôåðìåðñüêèõ ä³ëÿíêàõ.

ЕКСПОРТ ІНДОНЕЗІЙСЬКОЇ 
РОБУСТИ ЗРІС НА 39,5%

Åêñïîðò ³íäîíåç³éñüêî¿ ðîáóñòè ³ç Ñó-
ìàòðè â ëèñòîïàä³ çá³ëüøèâñÿ íà 39,5% 
ïîð³âíÿíî ³ç òèì æå ïåð³îäîì ìèíóëîãî 
ðîêó. Òàêå çðîñòàííÿ º ñâ³ä÷åííÿì òîãî, 
ùî ôåðìåðè ðîçïî÷àëè ðîçïðîäàæ ñâî¿õ 
çàïàñ³â. Çà îäèíàäöÿòü ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî 
ðîêó åêñïîðò êàâè â êðà¿í³ çð³ñ íà 18% äî 
306894,04 òîíí. Çà öåé æå ïåð³îä ìèíó-
ëîãî ðîêó áóëî åêñïîðòîâàíî 259770,66 
òîíí. Ñüîãîäí³ ²íäîíåç³ÿ º äðóãèì çà âå-
ëè÷èíîþ ó ñâ³ò³ âèðîáíèêîì ðîáóñòè ï³ñëÿ 
Â’ºòíàìó.

КАВОВІ ФЕРМЕРИ БРАЗИЛІЇ 
ВИКОНУЮТЬ ОПЦІОНИ, 

ЩО ЇХ КУПИЛИ 
В ДЕРЖАВИ ВЛІТКУ

Êàâîâ³ ôåðìåðè Áðèçèë³¿ ïî÷àëè âè-
êîíóâàòè îïö³îíè, êîòð³ êóïèëè ó äåðæà-
âè âë³òêó, çà óìîâàìè ÿêèõ âîíè ïîâèíí³ 
ïðîäàòè ñâîþ ïðîäóêö³þ äåðæàâ³ çà ö³íà-
ìè âèùèìè â³ä ïîòî÷íèõ ðèíêîâèõ. Óðÿä 
Áðàçèë³¿ ïðîäàâ ö³ îïö³îíè, ÿê³ ôåðìåðè 
ïîâèíí³ âèêîíàòè â ëèñòîïàä³, ç ìåòîþ âè-
êëèêàòè çðîñòàííÿ ðèíêîâèõ ö³í, øëÿõîì 
âèâåäåííÿ 3 ìëí. ì³øê³â àðàá³êè ç ðèíêó ³ 
ïîïîâíåííÿ íèìè äåðæàâíèõ çàïàñ³â êàâè. 
Îïö³îíè, òåðì³í ÿêèõ çàâåðøèâñÿ 13 ëèñ-
òîïàäà, îõîïëþþòü áëèçüêî 1 ìëí. ì³øê³â 
êàâè, çà ÿê³ äåðæàâà ñïëà÷óâàòèìå ³ç ðîç-
ðàõóíêó 303,50 ðåàë³â ($ 176,25) çà 60-êã 
ì³øîê. 95% íàäàíèõ çðàçê³â â³äïîâ³äàþòü 
âèìîãàì îïö³îíó. Ó ðàç³, ÿêùî âç³ðåöü áóäå 
â³äõèëåíî, ôåðìåðè ìàþòü ïðàâî íàäàòè 
³íø³ çðàçêè.

ГОНДУРАС ПЛАНУЄ 
ЗБІЛЬШИТИ ОБСЯГИ ВРОЖАЇВ 

СВОЄЇ КАВИ
Äðóãèé çà âåëè÷èíîþ âèðîáíèê êàâè 

ó Öåíòðàëüí³é Àìåðèö³ – Ãîíäóðàñ – íà-
ìàãàºòüñÿ çíà÷íî ï³äâèùèòè îáñÿãè âðî-
æàþ, ùîá äîñÿãòè ïîêàçíèêà ó 4,98 ìëí. 
ì³øê³â äî 2012-2013 ðð. Ãîíäóðàñ ñïî-
ä³âàºòüñÿ çá³ëüøèòè âèðîá³òîê íà 8% çà 
íàñòóïí³ 4 ðîêè, àëå çàïåðå÷èâ, ùî â³í 
çìîæå åêñïîðòóâàòè 7 ìëí. ì³øê³â êàâè äî 
2011-2012 ðð.

ВИРОБНИЦТВО ЧАЮ 
В РУАНДІ ЗМЕНШИЛОСЯ НА 18%

Âèðîáíèöòâî ÷àþ â Ðóàíä³ âïàëî íà 
18%, ïîâ³äîìëÿº àãåíòñòâî Bloombe-
rg. Îá’ºì âèðîáíèöòâà ñêëàâ 1,48 òèñÿ÷ 
òîíí, òîä³ ÿê ïîêàçíèê òîð³ê äîð³âíþâàâ 
1,80 òèñÿ÷ òîíí. Çà ï³äñóìêàìè ðîêó Ðó-
àíäà ñïîä³âàºòüñÿ çá³ëüøèòè âèðîáíè-
öòâî ÷àþ äî 24,6 òèñÿ÷ òîíí, ùî á³ëüøå 
ìèíóëîð³÷íîãî ïîêàçíèêà íà 23%. 60% 
÷àþ Ðóàíäà ïðîäàº ÷åðåç êåí³éñüêèé àóê-
ö³îí ó Ìîìáàñ³.

Ïåðåêëàä ç àíãë.

 ²íôîðìíîâèíè

Поворожимо на кавовій 
гущі у Новорічну ніч!

Популярна в Ізраїлі ме-
режа кав’ярень напередодні 
Новорічних свят запропону-
вала своїм відвідувачам не-
звичну послугу – ворожіння 
на кавовій гущі.

Кожному клієнту, хто за-
мовить чашку кави, абсолют-
но безкоштовно поворожать 
на кавовій гущі. “Коли ви 
доп’єте свою каву, вас очіку-
ватиме приємний сюрприз”, 
– розповідає офіціантка од-
нієї з кав’ярень мережі Llan’s 
у Тель-Авіві.

Керівництво мережі спе-
ціально винайняло циган-
віщунів аби навчити свій 
персонал “розпізнавати” “ма-
люнок” кавової гущі. Нова 
безкоштовна послуга скеро-
вана на те, аби підвищити 
конкурентоздатність мережі, 
передає Reuters.

Donbass.ua

В Індії п’яні 
слони знищили 
чайні плантації

Ï³ä Íîâèé ð³ê ï’ÿí³ 
ñëîíè ðîç³ãíàëè ðîá³ò-
íèê³â ç ÷àéíèõ ïëàíòà-
ö³é ³ çàâäàëè øêîäè ñà-
äæàíöÿì.

Âåëèêà ïàðò³ÿ ÷àþ ïî-
ñòðàæäàëà ïåðåä Íîâèì 
ðîêîì â ²íä³¿ â³ä äèêèõ 
ñëîí³â. Ì³ñöåâ³ æèòå-
ë³ âïåâíåí³, ùî òâàðèíè 
áóëè íåòâåðåç³. Ñëîíè 
÷àñòî õì³ë³þòü â³ä çâè÷àé-
íî¿ öóêðîâî¿ òðîñòèíè.

Äî ðîáîòè ëþäè ïî-
âåðíóëèñÿ âæå çà ï³âãî-
äèíè, ùîïðàâäà, òîä³ â³ä 
ïëàíòàö³¿ ìàéæå í³÷îãî íå 
çàëèøèëîñÿ.

Chp.ntv.ru

Çà ñ³÷åíü-æîâòåíü 2009 ðîêó, 
ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 
ìèíóëîãî ðîêó, ââåçåííÿ âñ³õ âè-
ä³â êàâè â Óêðà¿íó (îêð³ì, êàâîâèõ 
ì³êñ³â), çà äàíèìè Äåðæêîìñòàòó, 
ñêîðîòèëîñÿ íà 10% (ç 11,9 òèñ. 
òîíí äî 10,9 òèñ. òîíí).

Ââåçåííÿ êàâîâèõ ì³êñ³â, ÿêå 
âïðîäîâæ îñòàíí³õ äâîõ-òðüîõ ðî-
ê³â ïîêàçóâàëî íàéâèùó äèíàì³-
êó, íà öåé æå ïåð³îä, çà öèôðàìè 
Äåðæêîìñòàòó, ñêîðîòèëîñÿ á³ëüø 
í³æ âòðè÷³ (ç 11 òèñ. òîíí äî 3,3 
òèñ. òîíí). Ïîÿñíåííÿ öüîìó ëîã³÷-
íå – ñàìå ó ö³é êàòåãîð³¿ ñïîñòåð³-
ãàëîñÿ íàéâèùå çðîñòàííÿ ö³í, ùî 
â óìîâàõ êðèçè ³ ïîã³ðøåííÿ êóï³-
âåëüíî¿ ñïðîìîæíîñò³ íåãàòèâíî 
ïîçíà÷èëîñÿ íà ïðîäàæ³ êàâîâèõ 
ì³êñ³â. Òàê, ç æîâòíÿ òîð³ê “ì³êñî-
âàíà” êàâà â ñåðåäíüîìó ïîäîðîæ-
÷àëà âäâ³÷³.

Çàõîäè, äî ÿêèõ âäàþòüñÿ êîì-
ïàí³¿ ç ìåòîþ óòðèìàííÿ ö³í íà ãî-
òîâó ïðîäóêö³þ, ùî ïîâçóòü âãîðó, 
íà ïî÷àòêó ðîêó áóëè óí³ô³êîâàí³. 
Ôàêòè÷íî âñ³ âèðîáíèêè çìåíøè-

ëè ìàñó ñò³ê³â ç³ çâè÷íèõ 20 ã äî 
12-16 ã. ²ìîâ³ðíî, ñóòü òàêà: çìåí-
øåííÿ ôàñóâàííÿ ñïîæèâà÷, ìîæå, 
³ íå ïîì³òèòè, à ïîäîðîæ÷àííÿ ïî-
ì³òèòü òî÷íî.

Àëå æ çìåíøóâàòè âì³ñò ñò³ê³â 
äî áåçê³íå÷íîñò³ íå ìîæíà, òîìó ó 
áîðîòüá³ çà çáåðåæåííÿ ö³í êàâîâ³ 
êîìïàí³¿ íàìàãàþòüñÿ ì³í³ì³çóâà-
òè âëàñí³ âèòðàòè, ïåðåíîñÿ÷è àáî 
ðîçøèðþþ÷è âèðîáíèöòâà ³ ôà-
ñóâàííÿ ðîç÷èííî¿ êàâè ³ êàâîâèõ 
ì³êñ³â â Óêðà¿íó. Öå äîçâîëÿº ¿ì 
ìàêñèìàëüíî ñêîðîòèòè ê³ëüê³ñòü 
³ìïîðòîçàëåæíèõ ³íãðåä³ºíò³â ó âè-
ðîáíèöòâ³ ì³êñ³â, òàêèõ, íàïðèêëàä, 
ÿê öóêîð, óïàêîâêà òîùî, à â³äòàê ³ 
çìåíøèòè ñîá³âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿.

Foodretail.ru

Äîñë³äíèêè ³ç ÑØÀ ³ Êîðå¿ 
ðîçðîáèëè óí³êàëüíó ìåäè÷íó 
íîâèíêó ðÍ-÷óòëèâó ïë³âêó, ÿêà 
âèâ³ëüíþº ë³êè, ùî ïðèãí³÷óþòü 
ð³ñò ðàêîâèõ êë³òèí. Ïë³âêà ìîæå 
çíàéòè çàñòîñóâàííÿ ³ äëÿ âèãî-
òîâëåííÿ ïîêðèòò³â äëÿ ³ìïëàí-
òàíò³â, à òàêîæ äëÿ êîíòðîëüíèõ 
ñèñòåì ïîñòà÷àííÿ ë³ê³â.

Áàãàòîøàðîâà ïë³âêà óòâîðåíà 
ì³öåëàìè, ùî çàâàíòàæåí³ ë³êàìè ³ 
„çàòèñíóò³“ ïîì³æ øàðàìè äóáèëü-
íî¿ êèñëîòè— ðå÷îâèíè, ÿêó ìîæíà 

çíàéòè ó ÷àéí³é çàâàðö³.
Äîñë³äíèöÿ Ïàóëà Õåììîíä ç 

Ìàññà÷óñåòñüêîãî Òåõíîëîã³÷íîãî 
²íñòèòóòó îòðèìàëà ïë³âêó, âëîâèâ-
øè ïîë³ìåðí³ ñôåðè ç áàãàòîøàðî-
âî¿ ïîâåðõí³. Ïðè äîäàâàíí³ áóôåðó 
ðÍ çàâàíòàæåíèé ë³êàìè ïîë³ìåð 
óòâîðþº ñôåðè÷í³ ã³äðîôîáí³ ì³-
öåëè ó âîäÿíîìó ðîç÷èí³. Çãîäîì 
äîñë³äíèöÿ çàñòîñóâàëà öåé ìåòîä 
øàðîâîãî îñàäó òà ³íòåãðóâàëà ì³-
öåëè ó ïë³âêó.

Çàçâè÷àé îðãàí³çàö³ÿ ã³äðîôîá-

íèõ ÷àñòîê ó øàðè ó ô³ç³îëîã³÷íèõ 
óìîâàõ ðÍ º íàäçâè÷àéíî ñêëàä-
íèì ïðîöåñîì. Õåììîíä ïîäîëàëà 
ö³ òðóäíîù³, îòðèìàâøè âîäíåâî-
çâ’ÿçóþ÷ó ñèñòåìó çà äîïîìîãîþ 
äóáèëüíî¿ êèñëîòè (tannic acid), ðå-
÷îâèíè, ÿêó ìîæíà çíàéòè ó çâè÷àé-
í³é ÷àéí³é çàâàðö³. Êèñëîòà óòâîðþº 
âîäíåâ³ çâ’ÿçêè ç ïîë³ìåðíèìè ì³-
öåëàìè, çàáåçïå÷óþ÷è ñòàá³ëüí³ñòü 
³ ö³ë³ñí³ñòü áàãàòîøàðîâî¿ ñèñòåìè 
é ó á³îëîã³÷íèõ óìîâàõ.

Çà ìàòåð³àëàìè chemport.ru

Ñïîæèâàííÿ ÷àþ 
âïðîäîâæ äíÿ º äîáðîþ 
ïðîô³ëàêòèêîþ í³÷íèõ 
ñòðàõ³òü ó ñí³. Òàêîãî 
âèñíîâêó ä³éøëè ÿïîí-
ñüê³ â÷åí³, – ïèøå áðè-
òàíñüêà ãàçåòà Dail Exp-
ress.

Ï³ä ÷àñ äîñë³äæåíü 
ôàõ³âö³ Ìåäè÷íî¿ øêîëè 
ÿïîíñüêîãî óí³âåðñèòåòó 
Íèõîí âñòàíîâèëè, ùî ó 
òèõ ëþäåé, õòî ï’º â äåíü 
ïîíàä îäí³º¿ ÷àøêè ÷àþ, 
íà 50% ñêîðî÷óºòüñÿ 
ñõèëüí³ñòü äî íåïðèºìíèõ 
í³÷íèõ ñíîâèä³íü ïîð³âíÿ-
íî ³ç òèìè, õòî ïðàêòè÷íî 
íå âæèâàº ÷àé.

Òî÷íî â³äïîâ³ñòè, ÷îìó 

öå â³äáóâàºòüñÿ, â÷åí³ 
ïîêè íå ìîæóòü. Ïðîòå, 
âîíè ââàæàþòü, ùî àê-
òèâí³ õ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè, ÿê³ 
ì³ñòÿòüñÿ â ÷à¿, çîêðåìà, 
àì³íîêèñëîòà òàí³í, çí³ìàº 
ñòðåñ ³ âãàìîâóº íåãàòèâ-
íó åëåêòðè÷íó àêòèâí³ñòü 
ãîëîâíîãî ìîçêó.

Âîäíî÷àñ ÿïîíñüê³ 
ìåäèêè âèÿâèëè, ùî ó æ³-
íîê íà 80% âèùèé ðèçèê 
í³÷íèõ ñòðàõ³òü, í³æ ó ÷î-
ëîâ³ê³â. Ïîÿñíåííÿ öüîìó 
ôàêòó ïîêè òåæ íåìàº, 
õî÷à ôàõ³âö³ çàçíà÷àþòü, 
ùî ó æ³íîê º á³ëüø òîíêîþ 
ñòðóêòóðà ïñèõ³êè.

Izvestia.ru

Китайські вчені ка-
жуть, що зелений чай, 
який містить катехіни, 
допомагає скинути зайву 
вагу.

У Шанхаї проведено 
дослідження щодо впливу 
зеленого чаю на зменшен-
ня показників маси тіла. В 
експерименті взяли участь 
180 осіб віком 18-55 ро-
ків, яких розподілили на 
чотири групи залежно від 
кількості споживання чаю: 
починаючи від 30 мг до 900 
мг щодня.

Одна чашка зеленого 
чаю в середньому містить 
від 50 до 100 мг катехінів. 
Виявилося, що маса тіла, 
окружність талії і кіль-
кість внутрішнього жиру в 
групі дослідження суттєво 
зменшилися за період, що 
тривав 90 днів.

У зв’язку із результата-
ми вчені збираються роз-
почати програму боротьби 
із зайвою вагою за допомо-
гою зеленого чаю.

Medstream.ru

 Íîâàö³¿

 Íîâîð³÷íèé êàçóñ
 Óêðà¿íñüêèé ôîðìàò

Òåíäåíö³¿ äî ðåñòðóêòóðèçàö³¿ êàâîâîãî ðèíêó, ùî îêðåñëèëèñÿ 
íà ïî÷àòêó ðîêó, â ê³íö³ éîãî ëèøå ïîñèëèëèñÿ

Чайна заварка у якості постачальника ліків 
для онкохворих

Чай у профілактиці нічних 
страхіть у сновидіннях

Çåëåíèé ÷àé 
äîïîìàãàº íîðìàë³çóâàòè 

ìàñó ò³ëà ëþäèíè



Зірковий прогноз 
сімейних стосунків і кохання 

на Новий 2010 Рік
ÎÂÅÍ
Ó 2010 ðîö³ Îâíàì áóäå âàæêî âèçíà÷èòèñÿ ç³ ñâî¿ìè 
ñèìïàò³ÿìè, íåëåãêî îáðàòè ë³í³þ ïîâåä³íêè ³ ñïðàâèòèñÿ 
ç³ ñâî¿ìè åìîö³ÿìè. Ìîæëèâî, ùî íàâ³òü âàø³ áëèçüê³ é 

êîõàí³ ëþäè áóäóòü øîêîâàí³ âàøèìè íåîðäèíàðíèìè âèò³âêàìè ³ ïî-
âåä³íêîþ. Íå äèâóéòåñÿ, ÿêùî õòîñü â÷èíèòü òàê ñàìî ³ ç âàìè. Äðóãà 
ïîëîâèíà 2010 ðîêó õàðàêòåðèçóºòüñÿ á³ëüøîþ ñòàá³ëüí³ñòþ ó ñòîñóí-
êàõ, Îâíè íàðåøò³ çíàéäóòü ãàðìîí³þ, ÿêó øóêàëè. Íàïðèê³íö³ ðîêó âàñ 
÷åêàþòü ö³êàâ³ çíàéîìñòâà.

ÒÅËÅÖÜ
Ó 2010 ðîö³ Òåëüö³ êóïàòèìóòüñÿ â îêåàí³ í³æíîñò³ é äî-
â³ðè, ÿêà çàïàíóº ó ñòîñóíêàõ ç äðóãîþ ïîëîâèíêîþ. Âñ³ 
íåïðèºìíîñò³, ìèíóë³ íåïîðîçóì³ííÿ é îáðàçè áóäóòü çà-

áóò³. ßêùî æ âè âñå ùå ñàìîòí³, áëèæ÷å äî ê³íöÿ ðîêó ïðèäèâ³òüñÿ äî 
íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ – äóæå ìîæëèâî, ùî âàøà ïîëîâèíêà ïîñò³éíî 
çíàõîäèòüñÿ ïîðó÷, ò³ëüêè âè ÷îìóñü íå ñïðèéìàºòå öþ ëþäèíó ñåð-
éîçíî.

ÁËÈÇÍÞÊÈ
×èìàëî Áëèçíþê³â ó 2010 ðîö³ ñóìí³âàòèìóòüñÿ ó ïî÷óòòÿõ 
– ÿê ñâî¿õ, òàê ³ êîõàíî¿ ëþäèíè. À ðîáèòè öüîãî íå ñë³ä: 
ïîñò³éíå íåäîâ³ð’ÿ, ï³äîçðè, ìîæóòü âíåñòè ñåðéîçíèé 

ðîçëàä ó ñòîñóíêè é âèêëèêàòè ¿õ îõîëîäæåííÿ. Ïîñòàðàéòåñÿ õî÷ áè 
äî Íîâîãî ðîêó çàëàãîäèòè âñ³ íåïîðîçóì³ííÿ.

ÐÀÊ
Ïðî ÿê³-íåáóäü ñòàá³ëüí³ â³äíîñèíè â îñîáèñòîìó æèòò³ 
çàìèñëþâàòèñÿ ïîêè ðàíî – äóæå áàãàòî çîâí³øí³õ îáñòà-
âèí ³ ï³äâîäíèõ òå÷³é. Ïðîòå íàâåñí³ Ðàêàì âèïàäå íàãîäà 

çàéíÿòèñÿ ñîáîþ ³ ñâî¿ì êîõàíèì (êîõàíîþ). Ðîìàíòè÷íèì áóäå ë³òî 
– òóò ³ íîâ³ çíàéîìñòâà, ³ òàºìí³ ïðèñòðàñò³. Äî ê³íöÿ 2010 ðîêó ÷åêàé-
òå ñþðïðèç³â â³ä êîõàíèõ.

ËÅÂ
Ó 2010 Ëåâàì íåîáõ³äíî ïîñòàðàòèñÿ íå ðîáèòè íåî-
áäóìàíèõ êðîê³â, íå éòè íà ïîâ³äêó ó ñâî¿õ ïðèñòðàñòåé 
³ íåâãàìîâíîãî ïîòÿãó äî åêñïåðèìåíò³â. Öèì âè ìîæåòå 

çðóéíóâàòè âàø³ ñòàá³ëüí³ ñòîñóíêè. Çáåð³ãàéòå â³ðí³ñòü ñâîºìó ïàðò-
íåðó. Â ³íøîìó æ ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðîÿâëÿòè ³í³ö³àòèâó ³ íå ÷åêàòè á³ëÿ 
ìîðÿ ïîãîäè: ÿêùî âàì õòîñü äóæå ïîäîáàºòüñÿ, ñì³ëèâî ïðèçíà÷àéòå 
éîìó ïîáà÷åííÿ. Îñîáëèâî öå àêòóàëüíî âåñíîþ ³ íàïðèê³íö³ ðîêó.

Ä²ÂÀ
Çàâàíòàæåí³ñòü ³ ïîâíà çàíóðåí³ñòü ó ðîáîòó íå äîçâîëÿº 
Ä³âàì çíàõîäèòè áàãàòî ÷àñó äëÿ êîõàíî¿ ëþäèíè, ³ àáñî-
ëþòíî äàðåìíî. Ñàìå â 2010 ðîö³ êîõàíèé (êîõàíà) ìîæå 

íå âèòåðï³òè ³ íàçàâæäè ãðèìíóòè äâåðèìà. Òîìó ïîñòàðàéòåñü ïðè-
ä³ëèòè éîìó óâàãó, òèì ïà÷å, ùî â öüîìó âèïàäêó âè íå ïîøêîäóºòå. 
Êðàùèé ÷àñ äëÿ çàëàãîäæåííÿ îñîáèñòèõ ñïðàâ – îñ³íü, à äëÿ íîâèõ 
çíàéîìñòâ, òðàäèö³éíî, âåñíà.

ÒÅÐÅÇÈ
Îñîáèñò³ ñòîñóíêè îá³öÿþòü áóòè íåð³âíèìè – òî “ðîçëó-
÷åííÿ ³ ä³âî÷å ïð³çâèùå”, òî îñâ³ä÷åííÿ ó êîõàíí³. Êîõàí³ 
â 2010 ðîö³ áóäóòü îñîáëèâî íåçãîâ³ðëèâ³ ³ íåòåðïèì³ äî 

çì³í âàøîãî íàñòðîþ. Óíèêàéòå êîíôë³êò³â, ïðàãí³òü íå øîêóâàòè îá-
ðàíöÿ (îáðàíèöþ), ³íàêøå ðîçðèâ ä³éñíî ìîæå ñòàòèñÿ. Îñîáëèâî íå-
áåçïå÷íèìè ó öüîìó ñåíñ³ ìîæóòü áóòè ÷åðâåíü ³ æîâòåíü.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍ
Ñêîðï³îíè â 2010 ðîö³ íîñèòèìóòüñÿ íà õâèëÿõ êîõàííÿ. 
Íàâåñí³ âîíè çäàòí³ çàõîïèòèñÿ íàñò³ëüêè, ùî ïðîñòî 
âòðàòÿòü ãîëîâó. Ë³òî 2010 ðîêó òàêîæ âíåñå ñóìáóð â 

åìîö³éíå æèòòÿ, äóæå ÷àñòî âè äóìàòèìåòå ïðî ðîçðèâ ç êîëèøí³ì 
îáðàíöåì íà êîðèñòü íîâîãî. Íå ïîñï³øàéòå – íîâèé êîõàíèé íàâðÿä 
÷è çàïðîïîíóº âàì ñ³ìåéí³ óçè, à ñòàðîãî ìîæíà âòðàòèòè íàçàâæäè. 
Áóäüòå óâàæí³ äî ñâî¿õ êîõàíèõ â ê³íö³ 2010 ðîêó, öå äîïîìîæå íàëà-
ãîäèòè ñòîñóíêè, ùî ïîõèòíóëèñÿ.

ÑÒÐ²ËÅÖÜ
Îñîáèñòå æèòòÿ Ñòð³ëüö³â îçíàìåíóºòüñÿ ïåðåîñìèñ-
ëåííÿì ñâîãî ñòàâëåííÿ äî êîõàíèõ ³ ðåàë³ñòè÷í³øèì ïî-
ãëÿäîì íà ¿õí³ ÿêîñò³. Íåðîçâàæëèâ³ñòü ³ çàâèùåí³ âèìîãè 

ö³ëêîì ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ðîçðèâó ñòîñóíê³â, àëå ÿêùî çèìó ³ âåñíó 
âàì âäàñòüñÿ ïðîéòè áåç âòðàò, òî äî ê³íöÿ âåñíè ö³ëêîì â³ðîã³äíå 
âàøå âåñ³ëëÿ. Àáî æ ïðîñòî çíàéäåòå ñïðàâæíüîãî äðóãà ñåðöÿ.

ÊÎÇÅÐ²Ã
2010 ð³ê ìîæå ïðèíåñòè Êîçåðîãàì êàðäèíàëüí³ çì³íè â 
îñîáèñòîìó æèòò³ – çóñòð³÷ ç³ ñâîºþ ïîëîâèíêîþ. Íà öå 
ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè â ëþòîìó, òðàâí³, ÷åðâí³ ³ âåðåñí³. 

ßêùî í³÷îãî òàêîãî íå ïëàíóºòå, ãîòóéòåñÿ çàêîõóâàòèñÿ ³ çàõîïëþ-
âàòèñÿ.

ÂÎÄÎË²É
Ãîëîâà ö³ëêîì çàéíÿòà øâèäêîïëèííèìè çàõîïëåííÿìè ³ 
ðîçâàãàìè. Âåñü ïî÷àòîê 2010 ðîêó ïðîâåäåòå íà õâèëÿõ 
êîõàííÿ ³ â ïåðåëüîòàõ â³ä îäí³º¿ ñèìïàò³¿ äî ³íøî¿. Ïðîòå 

äî ë³òà ðàäèìî âèçíà÷èòèñÿ ç³ ñâî¿ìè ñèìïàò³ÿìè, ùîá óæå âîñåíè 
ç³áðàòèñÿ ç êîõàíèì ³ ºäèíèì êóäèñü â åêçîòè÷í³ êðà¿íè.

ÐÈÁÈ
Ó 2010 ðîö³ Ðèáè ìîæóòü çíàéòè ñâîº êîõàííÿ ó ïî¿çäêàõ, 
ïîäîðîæàõ àáî íà ïðîñòîðàõ ²íòåðíåòó. Íàâ³òü âèïàäêîâå 
çíàéîìñòâî ìîæå âèëèòèñÿ â ùîñü á³ëüøå. Ïðîòå ïî÷à-

òîê 2010 ðîêó í³ÿêèõ ñåðéîçíèõ çì³í íå ïðîâ³ùàº: íàñîëîäæóéòåñÿ 
ïîâíîþ ñâîáîäîþ, ñï³ëêóéòåñÿ ç äðóçÿìè. Ðèáàì ó 2010 ðîö³ íå ðåêî-
ìåíäóºòüñÿ çàâîäèòè ðîìàíòè÷í³ ñòîñóíêè íà ðîáîò³.
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Îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó

Він насолоджується життям, 
його приваблюють нові пригоди, не-
звичайні місця та несподівані події. 
Його позиція подобається людям, 
ентузіазм і сила волі допомагають 
легко завойовувати прихильників.

Увагу Тигра привертає все не-
передбачуване і, якщо інші можуть 
виявляти обережність, він не боїть-
ся шукати невідоме в нестандартних 
ситуаціях. Він – щедра натура, залу-
чає друзів у свої плани.

Він довіряє своїм інстинктам, 
хоча у характері присутня й логіч-
на сторона, яка дозволяє водночас 
ретельно оцінити ситуацію.Якщо 
він розчарувався в чомусь, то вміє 
взяти себе в руки й піти новим шля-
хом. У стосунках із друзями неми-
нучі злети й падіння, але в глибині 
душі Тигр залишається відданим 
другом.

Êîõàííÿ

Його життєва енергія пере-
ходить і на стосунки з партнера-
ми. Його приваблює те, що кожен 
зв’язок супроводжується новою 
хвилею романтики, однак із часом, 
коли втрачається відчуття новизни 
та охоплює нудьга, він вирушає на 
пошуки нового партнера. Коли за-

коханість минає, Тигр може на ко-
роткий час поринути в депресію, 
однак дуже скоро знову сповнюєть-
ся енергією.

Тигра приваблюють люди з не-
залежним характером. Їх може збу-
джувати його товариство й захоплю-
вати його енергія, але вони все таки 
можуть обходитися без нього. Більш 
імовірний успіх у стосунках із тими, 
хто поділяє його авантюризм, однак 
переслідує власні інтереси.

Він не боїться заявляти про свої 
почуття й щирість у своїх емоціях, 
однак він непостійний. Йому по-
трібен вірний і спокійний партнер, 
який, утім, нишком переслідуватиме 
власні цілі.

Êàð’ºðà

Оптимізм, рішучість та ініціа-
тивність – його сильні сторони. Ті 
справи, за які Тигр береться з азар-
том, можуть увінчатися успіхом.

Його здатність вхоплювати суть 
і енергія в прагненні досягти свого 
допоможуть у кар’єрі. У роботі Тигра 
переважно приваблює її цікавість і 
якість виконання, а не прибуток.

Із Тигра буде хороший мандрів-
ник, дизайнер, політик, солдат, по-
ліцейський, письменник, дослідник, 
рекламіст або бізнесмен.

Êîë³ð

Зелений. Тигр пов’язаний із зеле-
ним кольором, що асоціюється з вес-
ною. Це колір нового життя, спокою 
та релаксу. Вважається, що хороші 
сни здійсняться, якщо в них є зеле-
ний колір, оскільки це щасливий і 
впливовий колір, особливо в комбі-
нації із червоним.

²íü òà ÿí

Ян – це тепло, вага та динаміч-
ність, сила, яка сягає свого макси-
муму наприкінці зими та на почат-
ку літа. Хоча Тигр має властивості 
як інь, так і ян, він асоціюється з 
елементом “дерево”, що наділене 
потужними властивостями ян, 
пов’язаними з розслабленням і ін-
туїцією.

Ñòîðîíà ñâ³òó

Схід – північний схід. Кожен 
із дванадцяти знаків відповідає 
напрямку стрілки компаса. Тигр 
пов’язаний із напрямком на схід 
– північний схід, що, у свою чергу, 
асоціюється з досвітніми годинами. 
Цей напрямок також традиційно 
пов’язаний із початком весни, коли 
ян починає посилюватися, а інь 
слабшати.

Ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî Ðîêó 
â ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó

Новорічні свята здавна є улюбленими для бага-
тьох народів. Можливо тому, що супроводжуються 
вони веселими традиціями, іграми та забавами.

Любителі приймати подарунки у великих кількостях 
просто зобов’язані з’явитися в Новорічну ніч на одній 
з італійських вуличок, бажано якнайближче до вікон. 
Місцеві антикваріатники з радістю подарують вам свій 
старий письмовий стіл, непотрібне крісло, лампу, сті-
лець, посуд, одяг і навіть телевізор. І подбають про те, 
щоб ви не піднімалися за всім цим до них у квартиру. 
Починати мандри під вікнами в очікуванні подарунків 
необхідно з першим ударом годинника – рівно о 12-й, а 
зупинитися – з останнім, тому що парад італійської ще-
дрості триває рівно хвилину. Після нього місцеві жителі 

довго сидять у своїх приміщеннях, 
прислухаючись до вдячних вигуків 

випадкових перехожих, і їдять 
родзинки (вони нагадують 
їм золоті монети). Чим біль-

ше з’їси родзинок, тим ба-
гатшим будеш у Новому 

Році. Після цієї трапе-
зи італійці виходять 
прогулятися вузь-
кими міськими ву-
личками, що вкриті 

уламками меблів і 
черепками посу-

ду...
Жартівни-

ки ж із Данії 
уночі проти 
Нового Року 
роблять на-
біги на села і 
знімають чужі 

садові хвіртки. 

Після чого закидають їх на дахи сусідніх будинків і зни-
кають – ну зовсім як у нас на Андрія.

Імпульсивні болгари з нетерпінням чекають остан-
нього удару годинника, після чого на кілька хвилин га-
сять світло і цілуються, потім їдять святкові пироги із 
запеченими в них сувенірами.

Ще якихось сотню років тому манірні австрійці біга-
ли в Новорічну ніч за сажотрусами і свинями та бабра-
лися у бруді, вважаючи, що це на щастя. З тих пір зали-
шився хіба що звичай ставити на святковий стіл страви 
зі свинини і дарувати один одному пам’ятні медальки із 
зображенням хлопчика, що сидить верхи на свині. Такі 
медальки щороку випускає монетний двір у Відні.

Сирні добродії швейцарці навіть при зміні тисячо-
літь не зраджують собі. І в новорічну ніч збираються ці-
лими родинами, аби поласувати... сиром. За стародавнім 
звичаєм, що шанується й досі, кожен має спробувати 
підсмажений шматочок хліба чи варену картоплю, по-
передньо вмочивши її спеціальною виделкою у розплав-
лений сир.

А от богемські склодуви ще кілька століть тому саме 
під Новий Рік влаштували змагання – хто видує найтон-
шу скляну кулю. Дозмагались до того, що куль вже нікуди 
було подіти – тож і довелося їх продавати на місцевому 
базарі, як ялинкові прикраси. Відтоді це стало модою, за-
безпечивши склодувів роботою на багато років уперед.
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є оптимізм, рішучість 
і сила волі
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