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Ось і підходить до 
завершення цей 
дивовижний рік. 

Мені 120 років, хто б міг 
подумати! Я народився того 
року, коли згорів Міський 
оперний театр. Маючи 
оптимістичну вдачу, я 
сприйняв цей факт як 
позитивний знак. Кажуть, 
коли одна зірка гасне, 
на її місці з’являються 
декілька нових. Однією з 
них мав стати Київський 
політехнічний інститут. 
Його проект лише почали 
розробляти.

Я підслуховував безкі-
нечні обговорення Фрідрі-
ха Міхельсона та Лазаря 
Бродського у дворі садиби 
про те, бути чи не бути Ки-
ївській політехніці. Я бачив  
перший проект цього осе-
редку науки, уявляєте?

За декілька років до 
мене стали приходити 
П’ятницький із Баришни-
ковим. Вони проектували 
фунікулер. Які це мудрі та 
неординарні люди!..  Як 
приємно було приймати їх!

Ох, стіночка моя ще три-
мається, а от те, що надбуду-
вали пізніше, вже зовсім хит-
ке… Не дуже добре почуваю-
ся останніми роками. Згадую 
бали, сімейні вечері давно 
минулих літ, яскраві історії 
кохання та ненависті...

Не хочу бурчати, але 
мій перший десяток років 
був дивовижним. А далі 
– комунальні квартири. 
Довго я приходив до тями 
після того, як сюди засели-
лася сила-силенна людей. 
Декілька сімей ділили між 
собою кухню, ванну та інші 

зручності. Скільки сканда-
лів і прокльонів я вислухав! 
Але й про хороше говорили. 
Обійшла мене стороною і 
війна… Страшні роки. Все 
палало зовсім поруч, бом-
би летіли майже щодня, а 
ще була загроза, що мене 
просто знищать, підірвуть. 
Проте Бог милував. 

Пам’ятаю, як зовсім юна 
дівчинка чекала коханого з 
війни. Вона читала вголос 
його листи, там було так 
багато всіляких приємних 
дрібниць, що в цей момент, 
здавалося, Всесвіт перетво-
рюється на суцільне кохан-
ня. Коли він повернувся, 
вони одружилися. Це була 
неймовірно щаслива сім’я. 

А потім вони кудись переї-
хали і подальшої їхньої долі 
я не знаю. Щовечора всі 
дивилися новини та обго-
ворювали їх на кухні, а що-
ранку збиралися знову на 
роботу. Споживацьке став-
лення мені дуже шкодило, 
я втрачав сили та зовнішню 
привабливість. Мене майже 
ніхто не доглядав, не ре-
монтував, не лікував...

На жаль, уже другий де-
сяток років у моїх кімнатах 
порожньо, вітер гуляє наче 
вдома, я перетворився на 
руїну. З сумом згадую про 
своє минуле, я так багато 
і так мало  бачив… Десять 
років тому мене назвали 
пам’яткою архітектури. Це 

подарувало мені надію на 
можливе лікування. Але ж 
хвороба моя серйозна, не 
кожен зможе впоратися з 
таким випадком. Минуло-
го року багато людей при-
ходило, вони щось огля-
дали, вимірювали, гово-
рили. А нинішнього року 
вперше прозвучало слово 
«реставрація». Так!!! Я не 
переплутав!!! Це говорили 
про мене!!! Люди в касках 
перевіряли фундаменти, 
ґрунт, стіни, підлоги, пере-
криття, ліп лення – все до 
деталей. У мене з’явилася 
надія! Часто згадую свого 
господаря – старого Мі-
хельсона. От він розумівся 
на будівництві! 

Не хочу наврочити, але 
думка про другу молодість 
не дає мені спокою. Кажуть, 
винайшли теплі підлоги. 
Цікаво, де має знаходитися 
камін, який буде їх підігрі-
вати? А телефони без дротів 
та без дисків? Я бачив такі 
у тих, хто обстежує  мої сті-
ни та говорить миле моєму 
серцю слово «реставрація». 

Одного разу тут зібра-
лося дуже багато людей. 
Всі вони дивилися на мене 
та були в захваті. Схоже, я 
ще не втратив форму. Чув, 
що в новому році мої стіни 
укріплять, приберуть сміття 
та відновлять фундамент – 
реанімація, так би мовити. 

Так мені хочеться оду-
жати та поглянути, як 
змінилося моє місто. Які 
люди в ньому живуть? Про 
що вони мріють? Чи ство-
рюють щось видатне? Які 
вистави люблять? Як пра-
вильно 3D чи 3G? Словом, 
так багато цікавого!!! А го-
ловне – нехай якнайшвид-
ше до мене прийдуть ті, 
хто буде тут жити, любити, 
народжувати дітей, і мої 
кімнати знову наповняться 
любов’ю та дитячим смі-
хом. Я так скучив за цим. 

Нехай Новий рік пода-
рує надію всім, хто її втра-
тив, нові сили тим, хто сто-
мився боротися за своє щас-
тя! Нехай нам усім випаде 
шанс змінити світ на краще, 
а ми обов’язково ним ско-
ристаємося на повну!

Ваш вічно молодий 
120-річний будинок, 

наймолодший в Садибі 
Міхельсона

Важливий для нас усіх 2016-й рік добігає кінця, лишаючи по собі 
багато цікавих і вдало завершених справ. Саме нинішнього року між 
нами з’явилося найважливіше – довіра одне до одного. Ми стали 
ближчими і переконалися, що в нас є спільна мета – бажання жити в 
найкрасивішому історичному куточку нашого рідного міста. 

Ще на початку року ми розпочали протиаварійні роботи у Садибі 
Міхельсона і, передусім,  хвилюючись за вашу безпеку, встановили 
огородження вздовж аварійних будинків та спеціальні інформаційні 
дошки. 

Саме цього року ми отримали затверджені усіма відповідними 
інстанціями Проект протиаварійних робіт і Реставраційне завдання, 
яке зараз проходить відповідну експертизу; знайшли фахівців, які 
зможуть якісно виконати подібні роботи, а також влаштували для вас 
зустрічі з ними, щоб ви з перших уст могли почути про перебіг робіт  і 
поставити всі питання, які вас хвилюють. 

Спеціально для вас ми відкрили інформаційну кімнату-офіс, де 
кожен киянин може ознайомитися з нашими проектами, намірами 
та документами, отримати відповіді на всі питання, пов’язані 
з безпекою проведення будь-яких дій у нашому кварталі. Ви легко 

можете знайти всю необхідну інформацію у Фейсбуці на нашому 
сайті, а також прочитати в газеті, яку ми випускаємо саме для 
мешканців кварталу.   

Наші добросусідські взаємні дії весною цього року на толоці з 
прибирання садиби та прилеглих дворів допомогли зробити наш 
спільний простір більш охайним. Сподіваємося, що продовжимо цю 
добру справу і наступного року. 

Ми теж, як і ви, хочемо бачити наш квартал доглянутим, сучасним 
і світлим, тому з цією метою запустили проект зміни освітлення над 
парадними дверима будинків і вже маємо перші схвальні відгуки від вас.  

Нам важлива ваша довіра і допомога у нашому спільному прагненні 
зробити наш квартал найпривабливішим у Києві.

«Дім на Пушкінській» щиро вітає вас із Різдвом Христовим та 
Новим 2017 роком! Нехай ці довгоочікувані свята – вісники оновлення, 
мрій і сподівань – принесуть вам і вашій родині мир, радість, достаток 
і здійснення всіх надій! Бажаємо, аби Новий рік дарував лише приємні 
новини та гарні зміни, був щедрим на творчі успіхи й нові перемоги! 
Щиро зичимо вам щастя і злагоди, любові й добробуту. І нехай на всі 
наші оселі зійде Боже благословення!

Важливий для нас усіх 2016-й рік добігає кінця, лишаючи по собі можете знайти всю необхідну інформацію у Фейсбуці на нашому 

Шановні наші добрі сусіди!

Здрастуй, нове життя!
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– Як часто Науково-
дослідний інститут будівельних 
конструкцій має справу з 
пам’ятками архітектури?

– Час від часу створюються проекти, 
які потребують особливого ставлення, 
наприклад такий, як Михайлівський 
Золотоверхий. Пам’ятаєте, в якому 
стані він був? Нам залишили лише 
окремі камені з фундаменту! А зараз – 
це окраса нашого міста, його візитівка. 
І саме наш інститут брав активну участь 
у його відтворенні та реставрації. 

Існує думка, що раніше будували 
міцні будинки, але це було не завжди 
так. Вже й тоді намагалися зекономити, 
наприклад, на фундаменті. Хочу згадати 
будиночок на вулиці Алли Тарасової. 

При обстеженні ми відмітили, що 
багато років поспіль споруду ніхто 
не доглядав, тому під дією зовнішніх 
факторів: вітер, опади, сонце, постійне 
підтоплення основи – обвалилася 
стіна. Підвали були взагалі відсутні, 
а фундамент знаходився на глибині 
60–70 см цегляної кладки, і на цьому 
все. Реставрація в даному випадку вже 
неможлива.

Щодо будинків Садиби Міхельсона, 
то вони мають підвали, а це означає, 
що фундамент «йде» під землю на 
декілька метрів, отже деякі прошарки 
ґрунту укріплені. Проте всі споруди в 
поганому стані, особливо будинки в 
глибині, бо вже багато років об’єкти 
стоять без «шапки».

Я вважаю рішення про їх 
негайне відновлення та реставрацію 
правильним і своєчасним. Руїни в 
центрі міста – це ганебно. Пам’ятки 
треба повернути до життя. Розумію 
побоювання людей, які думають, 
що їх знову обманюють, пообіцяють 
відновлення, а збудують хмарочоси. 
Однак бачу, що замовник ретельно 
підійшов до самого процесу реставрації, 
діє дуже грамотно, послідовно, 
пропозиції архітектора вписуються в 
наявну концепцію забудови. 

– Перш ніж розпочати 
будь-яку роботу, зокрема 
реставрацію, триває етап 
спостереження за сусідніми 
будинками. Що це означає? 

– Спостереження починається з 
того, що до початку будівництва йде об-
стеження споруд, які знаходяться впри-
тул до самої Садиби. По-перше, фіксу-
ються всі дефекти, і якщо є тріщини, 
обов’язково встановлюються «маячки», 
що фіксуються у відповідних докумен-
тах та фото, потім складаються звіти і 
протягом усього періоду будівництва 
триває моніторинг. Це дає нам змогу 
визначити ступінь впливу будівельних 
робіт на «поведінку» усіх будинків, а 
саме: чи розширюються тріщини, чи 
з’являються нові. Відтак той, хто ство-
рив такі умови, зобов’язаний все від-
новити та довести до ладу. Для цього в 
кошторисі передбачається певна стаття 
витрат, яка йде саме на відновлення 
споруд, що знаходяться поруч.

Професійність проектантів полягає 
в дотриманні усіх нормативних 
вимог та передбаченні всіх можливих 
негараздів. Саме для цього робиться 
безліч аналізів і експертиз. Наприклад, 
ґрунти під різними частинами будови 
відрізняються. І необхідно обов’язково 
робити аналіз усієї місцевості. 
А всі роботи, пов’язані з такими 
обстеженнями, вельми коштовні, і 
не завжди замовники готові йти на 
такі витрати. Треба віддати належне 
власникам Садиби Міхельсона: 
вони йдуть на ці затрати, розуміючи 
необхідність і важливість геологічних 
обстежень для подальшої роботи. 

Костянтин Петрович КАФІЄВ: 

«Розумію побоювання людей, але наш інститут 
понад 70 років займається подібними об’єктами»

Ще під час Другої світової війни, а саме 
1943-го року, створено науково-дослідний 
інститут будівельних конструкцій, який пізніше 
набув статус стратегічної установи. За час свого 
існування цей заклад став світовим лідером 
з питань ліквідації наднормативних кренів 
споруд, методів захисту від корозії, відновлення 
експлуатаційних якостей будівель, а також 
проведення реставраційних і відновлювальних 
робіт. Щорічно інститут проводить обстеження 
понад 500 будівель, розробляє та реалізує на 
практиці методи їх підсилення. 

Серед реалізованих проектів – реставрація 
Михайлівського Золотоверхого собору, 
реконструкція універмагу «Україна», науково-
технічний супровід реконструкції НСК 
«Олімпійський», стадіону «Донбас Арена», 
Музею історії України у Другій світовій війні, 
Будинку художника, Будинку торгівлі та 
інші. Ми зустрілися із завідувачем проектним 
відділенням інституту Костянтином Петровичем 
Кафієвим, щоб поговорити про реконструкцію 
пам’ятників архітектури загалом та Садиби 
Міхельсона зокрема.

«Дім на Пушкінській» завжди відкритий для гостей. Час від часу там 
збираються «сусіди» Міхельсона. Так, днями відбулася зустріч, ініційована 
компанією НЕСТ, яка має неабиякий досвід реставрації старих будівель та є 
партнером ТОВ «Дім на Пушкінській» по відродженню Садиби Міхельсона.

На найбільш хвилююче питання – як вплинуть майбутні роботи на сусідні 
будинки, відповів Костянтин Кафієв, завідувач проектним відділенням Науково-
дослідного інституту будівельних конструкцій. Він також пояснив, що при 
виконанні робіт використовуватиметься сучасна техніка, яка дозволяє безшумно 
та без руйнівних наслідків для оточуючих проводити протиаварійні роботи. Всі 
сусідні будинки обстежені ще влітку й перебувають під наглядом інституту. Отже, 
є повне розуміння, із чим мають справу. «Зволікання з початком робіт може бути 
фатальним для будинку, який має історичне значення, – час, опади, вітер не 
сприяють укріпленню конструкцій» – наголосив фахівець.

М ешканці цікавилися термінами проведення робіт, а також що буде із 
благоустроєм. Говорили про зміну обличчя кварталу та ризики, які можуть 
виникнути. На всі запитання відповів керівник проекту Іван Верещака, який 
закликав активніше брати участь у подібних зустрічах, щоб отримувати інформацію 
про все, що відбувається, від фахівців і достовірних джерел. 

Вікторія Яковлєва – радник генерального директора компанії НЕСТ – запросила на 
нові зустрічі, які планується провести вже наступного року. А також поінформувала про 
те, що ознайомитися з багаторічною діяльністю НДІБК, який проводить роботи, можна 
на сайті Садиби Міхельсона: http://mihelson.kiev.ua, а також у газеті «Добрі сусіди».

Кафієв Костянтин Петрович – заслужений будівельник 
України, академік Академії будівництва України, нагороджений 
Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Мі-
ністрів України, має нагрудний знак «Знак Пошани», є лауреатом 
премії Будівельної палати України та Академії будівництва 
України, кандидат технічних наук. Має більш ніж 45-річний досвід 
роботи у будівельній галузі. 
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Проте навіть дотримавшись усіх 
вимог, можуть бути непередбачувані 
ситуації. Нинішнього року 
наймолодшому будинку вже 
виповнилося 120! Нормальний строк 
експлуатації будинків – 100–150 років. 
Далі потрібен капітальний ремонт або 
знос. Чіплятися за старе – це помилка.

Те, що побудували в XIX 
столітті, не може жити й нормально 
експлуатуватися в XXI. Залишивши 
масштаб і архітектуру, споруди повинні 
бути оновлені, тому що норми опалення 
приміщень змінилося – за сучасними 
нормами там холодно, вентиляцію 
влаштовано не належним чином, а 
яке велике енергетичне навантаження 
– комп’ютери, побутова техніка, 
кондиціонери, теплі підлоги! Треба 
змінити інженерію, залишивши тільки 
стіни та фасади.

– Ваша функція – наглядова?
– Ми розробляємо першочергові 

заходи для усунення аварійного 
стану будови, а саме: передбачається 
посилення фундаменту, влаштування 
захисної шпунтової системи від впливу 
дворових споруд, посилення зовнішніх 
стін і внутрішніх несучих, заміна усіх 
перекриттів тощо.

– Що буде із сусідніми 
будинками?

– Як фахівець вважаю, що стан 
сусідніх будинків навпаки покращиться, 
тому що буде облаштовуватися і 

зовнішнє середовище. Зліва до Садиби 
приєднується 33-й будинок, з двору 
– 39-й. Саме у цьому будинку не все 
благополучно, по стіні йде велика 
вертикальна тріщина. На сьогодні, 
поки йдуть першочергові заходи, 
вплив на сусідні будинки взагалі 
відсутній, а надалі, на стадії реставрації 
та пристосування до сучасних умов, 
фундаменти будуть реставровані й 
укріплені, а також виконано відвід 
води, щоб не потрапляла на фундамент. 
Отже, процеси руйнування стіни будуть 
зупинені. 

– Скільки часу піде на роботи 
перед реставрацією?

– Сподіваюся, що при правильній 
організації процесів протягом 2017 
року підготовчі роботи будуть виконані. 

– Чи будуть проводитися 
експертизи та узгодження?

– Обов’язково. Ми маємо справу з 
пам’яткою архітектури. Усі роботи, що 
будуть проводитися в Садибі, повинні 
пройти узгодження в Управлінні 
охорони культурної спадщини. Наразі 
ми є субпідрядником заслуженого 
архітектора України Лосицького Юрія 
Георгійовича, який багато років працює 
з історичними об’єктами і саме зараз – 
над робочим проектом першочергових 
заходів із усунення аварійного стану 
будинків. 

Хочу наголосити: зволікання з 
початком робіт може бути фатальним 
для будинків, що мають історичне 
значення, – час, опади, вітер і 
байдужість не сприяють укріпленню 
конструкцій. Отже, роботи багато, наша 
установа понад 70 років займається 
подібними об’єктами, тому впевнені, що 
невдовзі кияни зможуть насолодитися 
справжньою перлиною архітектурного 
та будівельного мистецтва. 

Костянтин Петрович КАФІЄВ: 

«Розумію побоювання людей, але наш інститут 
понад 70 років займається подібними об’єктами»

Я
кщо негода чи втома вас 
наздогнали біля метро поблизу 
вулиці Льва Толстого, то не варто, 

похнюпивши носа, чимчикувати додому. 
На вулиці Пушкінській, 45/2 є чудовий 
заклад «Подшоffе». Декілька кроків – і 
перед вами стильні двері кафе зі стриманою 
вивіскою. Проте досить переступити поріг 
і з’являється відчуття, що ви потрапили 
в інший вимір, таке собі задзеркалля із 
світлими й великими залами. На першому 
поверсі можна випити кави, скуштувати 
тістечок власного виробництва, і 
монотонний дощ за вікном припинить 
вас дратувати.  А якщо ви зголодніли, то 
спускайтеся на другий поверх. Підвалом 
це аж ніяк назвати не можна – вдало 
продуманий дизайн приміщення створює 
ілюзію просторих залів і сонячного світла. 
Привітні офіціанти допоможуть вам у 
виборі страв, однак, щоб ви не обрали, все 
одно будете задоволеними.  

Авторська кухня «Подшоffе» не 
залишить байдужим найвимогливішого 
гурмана: тут вам і хліб власного 
виробництва, й ковбаски, і десерти, і все – 
найвищого ґатунку. Адже сам шеф-кухар 
ретельно слідкує за якістю продуктів і 
робить закупки. Про оригінальний підхід 

до кожної страви ви зрозумієте, як щойно 
почнете вивчати меню, бо що не назва, то 
вже шедевр гумору й дотепності. Якщо 
салати, то «Мата Харі» чи «Відлига», на 
холодне можна взяти «Синього Пушкіна» 
чи «САЛОмонове рішення», далі на ваш 
вибір гарячі закуски: «Лоллобриджида», 
«Параджанівська пательня», а, можливо, 
ви взагалі полюбляєте поласувати 
«Дідьком лисим» – вибір за вами!  Вдало 
продумане меню підніме настрій і враз 
позбавить осінньої хандри, а дружній 
компанії буде над чим посміятися.  А 
якщо ви прийшли на перше побачення, 
то уникнути незручності та зняти напругу 
можна просто читаючи назви страв. 

Під кожну смачну страву знайдеться 
відповідний напій, звісно, теж 
приготований власноруч: морс, квас, 
настоянки з ягід чи хріновуха.  Зайшли 
ви сюди одні чи з коханою людиною, 
або навіть завалилися великою юрбою, 
для всіх буде місце і відповідний зал. 
У п’ятницю і суботу в «Подшоffе» грає 
жива музика, й пора року не має ніякого 
значення – тут завжди затишна погода і 
хочеться повернутися знову й знову. 

http://www.wigout.com.ua/
podshoffe/menu

Зима з її довгими й 
холодними вечорами –
зовсім не привід сидіти 
вдома. Можна сміливо 
зустрічатися з друзями, гуляти 
мальовничими вуличками в історичній частині 
Києва,а головне – знати, куди краще зайти, аби 
зігрітися за горнятком кави чи чогось міцнішого. 

зустрічатися з друзями, гуляти зустрічатися з друзями, гуляти 

Вам тут завжди 
  будуть раді!

Кафієв Костянтин Петрович – заслужений будівельник 
України, академік Академії будівництва України, нагороджений 
Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Мі-
ністрів України, має нагрудний знак «Знак Пошани», є лауреатом 
премії Будівельної палати України та Академії будівництва 
України, кандидат технічних наук. Має більш ніж 45-річний досвід 
роботи у будівельній галузі. 
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Відповіді на кросворд, розміщений у №3 нашого видання.
1. Тамбур. 2. Стилобат. 3. Мінарет. 4. Маскарон. 5. Акведук. 

6. Вайсенштейн. 7. Балюстрада. 8. Ризниця. 9. Консоль. 10. Парапет. 
11. Ванбру. 12. Панно. 13. Баня. 14. Ренесанс.

Інгредієнти: 500 г філе риби (судак, сі-
бас, горбуша, минтай, навага тощо); 400 г 
батона; 200 г цибулі; 500 мл молока; 150 г 
сиру; майонез; зелень за смаком; сіль, пе-
рець; рослинна олія.

Із зазначеної кількості інгредієнтів ви-
ходить близько 20 гніздечок. Цибулю, рибу 
та зелень дрібно нарізати. Сир натерти на 
дрібній терці. Змішати рибу, цибулю, зе-
лень; посолити та поперчити. Батон наріза-
ти шматочками завтовшки 2 см. Шматочки 
батона замочити у молоці, потім трохи від-
жати. Форму змастити маслом, викласти 
шматочки. У кожному зробити поглиблен-

ня, просто прим’яти м’якуш руками. У по-
глиблення викласти рибу з цибулею. Змас-
тити майонезом. Поставити в духовку. Запі-
кати при температурі 180 градусів протягом 
40-45 хвилин. Потім можна посипати звер-
ху сиром (але і так дуже смачно), поставити 
в духовку ще на 5-7 хвилин.

Кожного дня ми нади-
хаємося історією над-

звичайного та загадкового, 
таємничого й неповторного 
Києва. І, звичайно, не мо-
жемо обійти стороною його 
ароматну та дуже смачну 
кухню. Ця розповідь про ста-
ровинний рецепт каші з те-
лячими мізками та грибами.

Інгредієнти на 1 пор-
цію: масло вершкове – за 
смаком; цибуля ріпчас-
та – 150 г; яйце куряче – 

1 шт.; мізки телячі – 150 г; 
гриби білі сушені – 50 г; кру-
па гречана – 100 г;  сіль та 
перець чорний мелений – 
за смаком.

Відварити білі сушені 
гриби близько 45 хвилин., 
після чого злити воду та дати 
охолонути. Потім нарізати на 

невеликі шматочки. Ріпчас-
ту цибулю дрібно нарізати 
та обсмажити на рослинній 
олії до золотистого кольо-
ру. Телячі мізки відварити 
близько 40 хвилин в трохи 
підсоленій воді з додаван-
ням спецій і оцту. Вийняти з 
води, дати охолонути та на-
різати на великі шматочки. 
Відварити гречану крупу до 
повної готовності. Змішати 
відварені білі гриби, пасеро-
вану цибулю, телячі мізки та 
гречку. Отриману кашу ви-
класти в глиняний горщик, 
додати вершкове масло, сіль, 
перець і поставити в розігріту 
духовку на 15 хвилин.

Перед подачею прикра-
сити яєшнею.

Äî ñâÿòêîâîãî ñòîëó

CТАРОВИННІ РЕЦЕПТИ

Півень – це глава великої родини! 
Він дуже любить порядок у всьому. 
Тому це позначиться на всіх сферах, 
– як у кожної людини зокрема, так 
і в світі загалом. Багато проблем і 
негараздів цього року вирішаться. 
Такий же порядок настане і в 
емоційному плані. Нарешті в голові 
проясниться, і ви зможете прийняти 
рішення, яке так давно шукали.

Астрологи сходяться на думці, що 
особливу увагу необхідно приділити 
економічним питанням і власній 
кар’є рі. Символ 2017-го року дуже 
любить цілеспрямованих і діяльних 

людей. Тому все можливо, варто 
лише проявити працьовитість і силу 
волі.

Проте не все так просто, як 
здається на перший погляд. 
Червоний Вогняний Півень 
вкрай амбітний, самозакоханий і 
нестриманий, а це говорить про те, 
що 2017-й рік буде переповнений 
конфліктами і непорозуміннями із 
близькими людьми, начальством, 
колегами й сусідами. Однак 
постарайтеся проявляти терпимість 
і поблажливість. Це лише негативна 
енергія 2017-го року, з якою під 

силу впоратися кожному, а от 
налагодити зіпсовані стосунки із 
шанованими нами людьми іноді 
буває неможливо. Але в цьому є й 
позитивна сторона, адже завдяки 
вирішенню конфліктних ситуацій 
ми стаємо досвідченішими, А що 
може бути ціннішим за це, чи не так?

Півень також є символом 
оновлення, початку нового етапу 
в житті. Це якраз той момент, 
яким варто скористатися, аби щось 
змінити у долі кожного. Йдіть до своєї 
мети, а якщо Півень побачить вашу 
завзятість, то обов’язково допоможе 
і подарує щасливий випадок, який 
круто змінить ваше життя на краще.

Астрологи застерігають і тих, 
хто схильний думати про погане та 
нагнітати ситуацію. Символ 2017 
року може розгніватися та провчити 
вас. Тому якщо бачите, що до вас 
наближаються проблеми, зберігайте 
холоднокровність і розважливість. 
Не потрібно також виявляти і 
надмірну наївність. Зніміть рожеві 
окуляри і подивіться на своє життя 
більш реалістично, може вже давно 
пора щось поміняти та перейти до 
наступного етапу.

1 шт.; мізки телячі – 150 г; 1 шт.; мізки телячі – 150 г; 

Незабаром Новий рік. Він вже майже стукає до нас у вікна, вітається 
яскравими гірляндами на вулицях, морозить стужею, сніжить 
пухнастою білою ватою навкруги. А це означає, що за святковим 
столом зберуться рідні, піднімуть келихи з шампанським і, звичайно, 
буде багато різних страв. Адже для родини завжди хочеться 
приготувати щось дуже смачненьке або незвичайне. Пропонуємо до 
новорічного cтолу дещо оригінальне.

Гніздечка з рибою 

ХТО ВИ, ПАН ПІВЕНЬ?

Згідно зі Східним гороскопом 2017 року господарем 
року буде акуратний, елегантний і трохи педантичний 
Червоний Вогняний Півень. Незважаючи на свою 
скрупульозність, його не можна назвати нудним. 
Також як і символ року, що минає, він любить 
веселощі, радість і блиск. Що ж принесе Новий рік і 
яким він буде для кожного із нас?

Зустрічаємо рік Червоного Вогняного Півня

Кому Півень 
прокукарікає удачу?

Овен. Нинішнього року ви опинитеся на порозі нового життя, але 
потрібно зробити перший крок. Не чекайте, що все само собою прийде, 
проявіть наполегливість і силу волі у досягненні своєї мети і лише тоді 
прийде успіх. Ви все зможете!

Телець. Усім, хто народився під знаком Тельця, 2017-го року буде 
жарко. На думку астрологів, на серйозні стосунки розраховувати не 
варто. Також 2017 рік для представників цього знаку стане періодом 
переосмислення цінностей і перебудови свого характеру та життєвих 
установок. Думайте та аналізуйте – і отримаєте більше!

Близнюки. Якщо у новому році до вас прийде невдача або проблема, 
то в подвійному розмірі. Проте ця чорна смуга згодом обернеться 
подвійним, а то й потрійним щастям і успіхом. Проте, якщо тільки з усіма 
проблемами ви впораєтеся з гідністю, тобто без нарікань і виявляючи силу 
духу. Власна сила допоможе вам!

Рак. Щоденна праця стане вашим талісманом і гарантом того, що в 
майбутньому Вогняний Півень обдарує вас удачею та успіхом. При цьому 
варто запам’ятати, що чим більше працюєте над собою і над отриманням 
бажаного, тим більше успіху і везіння буде взамін. Ви – просто щасливчик!

Лев. У вашому випадку 2017-й рік пройде під девізом змін і успіху в 
усіх сферах життя. Ваша доля кардинально зміниться в кращу сторону, але 
для цього необхідно стати простішим стосовно оточуючих, а також забути 
про свою лінь. Ваша величність, на вас чекає успіх!

Діва. Астрологи радять більше часу приділяти роботі, тому що 
Вогняний Півень допомагатиме вам у просуванні кар’єрними сходами. 
Проте пам’ятайте, що всіх грошей не заробиш, а здоров’я – не повернеш. 
Тому не перестарайтеся в намаганні знайти свою пташку щастя. Праця – 
працею, але потрібно й відпочивати.

Терези. Можливо, цього року зустрінете людину, до якої у вас 
спалахнуть почуття. Фахівці попереджають: до таких відносин необхідно 
поставитися з усією серйозністю, оскільки надалі вони можуть перерости у 
щось більше. Треба бути уважними!

Скорпіон. У сімейних Скорпіонів 2017-й рік буде насичений подіями 
– можливе поповнення в родині, істотне збільшення сімейних доходів 
і навіть придбання нерухомості. Головне в цій ситуації – не розгубити 
почуттів одне до одного. Тримайте себе в руках, і все буде добре!

Стрілець. Можливі круті зміни, проте будьте обережними, адже вони 
можуть нести й негативний характер. Все залежить від того, наскільки 
правильно ви будете себе вести. Однак зможете вийти з будь-якої ситуації 
гідно. Зірки у вас вірять, тому й допоможуть!

Козеріг. Цього року для вас головне – рухатися. Почніть 
подорожувати, навчіться того, чим давно хотіли зайнятися, відвідайте 
тренінги. В іншому випадку ви ризикуєте впасти в депресію. Не сидіть 
на місці й побачите, що все змінюється на краще. Світ неперевершений – 
тільки погляньте!

Водолій. Вам належить пройти багато життєвих уроків. Все це заради 
того, щоб ви нарешті зняли рожеві окуляри і почали жити реальністю. 
Всі події, що відбуватимуться з вами, показуватимуть непорушні істини. 
Наприклад, для досягнення своєї мети необхідно не просто виношувати 
плани і мріяти про них, а й щось робити. Будьте сміливими!

Риби. Риби зможуть проявити себе з найкращої сторони. Ви постійно 
будете дивувати оточуючих масою цікавих ідей. На роботі, вдома, в 
товаристві друзів матимете успіх, і вас оточать увагою. Що ж, з одного 
боку – це можливість досягти високих результатів, а з іншого – серйозне 
випробування. У моменти своїх перемог не забувайте про близьких, які 
були з вами і підтримували, адже в часи сильних провалів ваші звершення 
– це і їхня заслуга. Цінуйте близьких – і гармонія буде з вами!

сити яєшнею.

Смачного!

невеликі шматочки. Ріпчас-

CТАРОВИННІ РЕЦЕПТИ

Каша з телячими мізками та грибами


