
16

P.S.

Адреса редакції: 43016, м. Луцьк, вул. 
Романюка, 1. 

Тел./факс: (0332) 77-48-09, 77-49-08, 77-48-
08, 77-49-09. 

E-mail: info@vidomosti-ua.com
web: http://vidomosti-ua.com/

Щотижневик «Відомості.UA»

Видається з 21.09.2000 р. 
Реєстр. номер КВ №12794-1678ПР від 

26.06.2007 р.

Головний редактор 
Галина ФЕДОРЕНКО

Тел. (0332) 77-19-03
e-mail: galina@vidomosti-ua.com

Засновники: ТзОВ інформаційно-аналітична 
газета «Волинські губернські відомості», 

ТзОВ «Слово», Олена Палагута
Р/р 2600601861341 в ВАТ «Укрексімбанк», 

МФО 303547 ЗКПО 32144407

Відповідальність за зміст та текст реклами несе рекла-
модавець. Відповідальність за достовірність фактів, 
власних імен та інших даних несуть автори публікацій. 
Відповідальність за якість друку несе друкарня. Пере-
друк тільки за згодою видавців. Редакція не завжди 
поділяє позицію авторів публікацій і залишає за собою 
право редагувати матеріали або не друкувати зовсім. 
Ідеї оформлення, стиль, дизайн сторінок — виключно 
власність ТзОВ інформаційно-аналітична газета «Во-
линські губернські відомості»  і охороняється законом. 

 — матеріал, відмічений даним значком, друку-
ється на правах реклами.
Друк офсетний. Обсяг 4 друкованих аркушів. 
Віддруковано ТзОВ «Експрес Медіа Груп». Адреса 
друкарні: Львівська область, Яворівський район, с. 
Рясна-Руська, вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46.  
Тираж 18 500. Замовлення № 12350.

Передплатний індекс — 43016  

Японці вивели співучих 
мишей
Генетики з Університету Осаки вивели мишу, яка 
цвірінькає, як пташка. Учені й самі здивовані від-
криттям. Зі слів науковців, вони очікували фізичні 
мутації, але аж ніяк не пташиний спів. Під час 
досліду японці довго схрещували генетично зміне-
них гризунів, поки не отримали такий результат. У 
співучої мишки вже є сотня нащадків. Річ у тім, що 
хімія мишачого мозку близька до людської. Вчені 
на прикладі гризунів мають намір з’ясувати, як 
з’являється та розвивається людська мова.

Анастасія Волочкова влаштувала 
«гарячу» фотосесію на Мальдівах 

Несподіваний сюрприз піднесла 
Анастасія Волочкова в новому 

році. На новорічні канікули знаме-
нита балерина полетіла відпочити 
на Мальдіви, де влаштувала еротич-
ну фотосесію на пляжі.

Після того, як російському па-
параці пощастило сфотографувати 
розкішні груди Волочкової, красуня 
зрозуміла, що приховувати свою чу-
дову фігуру від допитливих поглядів 
просто безглуздо. А кращого місця, 
щоб показати себе у всій красі, ніж 
Мальдіви, важко собі уявити, пише 
eg.ru. У цьому райському куточку 
Настя з гордістю продемонструвала 
все, чим її нагородили природа та 
батьки.

«Коли знаходишся у такому ча-
рівному місці, як Мальдіви, одягати-
ся не хочеться, навпаки, хочеш усе з 
себе зірвати і злитися з природою...» 
— пише балерина у своєму блозі.

Безкоштовну еротичну фотосе-
сію Волочкова присвятила не шану-
вальникам, а світським фотографам. 
Саме до них вона звертається з за-
кликом: «Тим, хто любить гарячіше! 
Дорогі папараці, тільки для вас! Ви 
полюєте за нами, зірками, намагає-
теся сфотографувати наші труси, а 
ще краще — зловити нас без них. На-
чебто в нас є щось, чого немає в ін-
ших. НЮ, дивіться!!!» — кокетує На-
стя у своєму інтернет-щоденнику.

На райські острови балерина 
приїхала не одна, а разом з мамою й 
дочкою Орисею. Однак, як зізналася 
Волочкова, відверту фотосесію на 
пляжі вона провела разом зі своєю 
коханою людиною. Кого мала на ува-
зі Анастасія, напевно, скоро довіда-
ються захоплені фігурою балерини 
папараці.

УЛЮБЛЕНИЦЯ 

Самка опосума — найпопулярніша 
тваринка Німеччини 

Рекордну популярність набирає 
в Німеччині самка опосума на 

кличку Хайді. Тваринка, яка не-
давно з’явилася в лейпцизькому 
зоопарку, страждає на косоокість, 
що спричинило сплеск інтересу до 
неї.

Представники зоопарку вва-
жають, що проблеми з очима у 
цього сумчастого, скоріше за все, 
пов’язані з дієтою тваринки або з 
тим, що Хайді має зайву вагу, яка 
призводить до жирових відкла-

день у ділянці очей. Представники 
лейпцизького зоопарку говорять, 
що не планують «активного мар-
кетингу» Хайді. Тим часом одна 
німецька фірма вже почала випуск 
м’яких іграшок «Хайді». Це вже не 
перша тваринка, що викликала за-
цікавлення населення Німеччини. 
Під час чемпіонату світу з футболу 
2010 року захопленням німець-
кої публіки став восьминіг Пауль, 
який успішно пророкував резуль-
тати матчів.

ВІДЧАЙДУХ 

Американець прожив два тижні в 
клітці з левами

42-річний американець Джеймс 
Джаблон, який ризикнув 

провести весь січень у клітці з дво-
ма левами, благополучно прожив у 
ній майже півмісяця, повідомляє 
ТСН.

Небезпечна й оригінальна ак-
ція Джаблона спрямована на те, 
щоб зібрати гроші та залучити ме-
ценатів до свого парку реабілітації 
диких тварин у Флориді, який роз-
ташований поблизу міста Тампа.

Батько-одинак (Джаблон ви-
ховує 13-річну доньку) піклуєть-
ся про поранених чи осиротілих 
звірів, аби згодом надати їм мож-
ливість повернутися до дикої при-
роди. Його парк діє з 1999 року, і 
якщо спочатку він забезпечував 
догляд за єнотами, койотами, оле-
нями та птахами, згодом до нього 
почали привозити більших тва-
рин — алігаторів, мавп і великих 
кішок, таких, як леви, тигри, рисі 

та пуми.
Спираючись на допомогу до-

бровольців, Джаблон намагається 
не відмовляти тваринам у притул-
ку. Щоб забезпечити їм належні 
умови, він і був змушений вдатися 
до такого оригінального способу 
привернення уваги суспільства.

Джаблон почав жити з левами 
у переддень Нового року і планує 
вийти з клітки 31 січня.

Чоловік розповів, що леви гос-
тинно прийняли його у своєму 
лігві і він чудово проводить час у 
їхньому товаристві.

Єдина невелика незручність 
полягає в тому, що леви, граючись, 
постійно рвуть штани свого гостя. 
За словами Джаблона, вони тільки 
й очікують зручного випадку, під-
крадаються до нього непомітно і 
зубами рвуть матерію. За остан-
німи даними, левами подерті вже 
шість пар штанів американця.

НЕЙМОВІРНО 

Поранений італієць чхнув кулею

Італієць Дарко Санджермано 
отримав вогнепальне поранення 

голови, але в результаті не тільки 
залишився живим, але й зміг само-
стійно позбутися кулі. Очікуючи в 
лікарні на медиків, італієць чхнув, 
і куля сама вийшла через ніс. 

Інцидент стався в Неаполі під 
час святкування Нового року, про-
те інформація про нього з’явилася 
тільки після свят. Санджермано 
приїхав до Неаполя з Турина, щоб 
відзначити свято разом зі своєю 
дівчиною. Під час прогулянки по 
місту він раптово отримав кулю в 
скроню. Хто саме стріляв, невідо-
мо, але, найімовірніше, спеціально 

в туриста ніхто не цілився, і куля 
потрапила йому в голову випадко-
во. Потерпілого відразу госпіталі-
зували з сильною кровотечею. В 
результаті поранення італієць не 
отримав серйозних травм, проте 
його скронева кістка була пошко-
джена, уламки потрапили в око, і 
пацієнта вирішили прооперувати. 
Незабаром після операції в Не-
аполі Санджермано відправили до 
рідного Турина, де на нього чекає 
ще одне хірургічне втручання. Че-
рез кілька днів йому зроблять опе-
рацію на оці. Лікарі запевняють, 
що хоча італієць бачить не надто 
добре, але з часом зір відновиться.

«БОЛЬ НА ВЫДУМКИ СИЛЬНА» 

В Африці покійників ховають у 
«мобілках» і «кросівках»

Африканці знайшли вихід для 
тих, хто не може собі дозволи-

ти їздити на «Феррарі», літати на 
літаку, мати дорогу мобілку, носи-
ти шкіряні туфлі чи проживати в 
нью-йоркському хмарочосі. Всі ці 
речі можна мати в житті загробно-
му, а саме — дерев’яні копії цього 
добра у вигляді трун.

Індустрія домовин у вигляді 
матеріальних об’єктів бажань по-

ставлена в Африці на потік. У Ні-
герії, Гані, Анголі, Мозамбіку та ще 
в десятках країн чорного конти-
ненту тисячі ремісників влаштову-
ють усе це всього за 20-50 доларів, 
повідомляє ТСН. 

Тож навіть найбідніші афри-
канці мають змогу упокоїтися в 
тому, про що мріяли все життя: в 
«мобілці», «Феррарі» чи навіть у 
«літакові бізнес-класу».

АКЦІЯ 

Сотні людей проїхалися в метро 
без штанів

10 січня сотні осіб проїхали-
ся в нью-йоркському метро 

без штанів. О третій дня учасни-
ки флешмоба увійшли до вагонів 
метро на шести заздалегідь визна-
чених станціях. Спочатку вони, 
як й інші користувачі підземок, 
взялися за читання книг і журна-
лів. Але перед станцією, на якій 
учасники акції домовилися вийти, 
вони встали зі своїх місць і зня-
ли предмети верхнього одягу, що 
прикривають нижню частину тіла. 

Вийшовши на зупинці, хлопці та 
дівчата ще певний час залишалися 
на платформі, дивуючи всіх своїм 
зовнішнім виглядом.

Потім ці оригінали зібралися 
на одній із головних площ Манхет-
тена — Юніон Сквер. Чимало з них 
вбрали кумедну нижню білизну, 
наприклад, в сердечка, горошок 
або смужку. На ймовірне питання 
щодо їхньої дивної поведінки учас-
ники змовилися відповідати, що їм 
«стало незручно в штанях». 

ДОВГОЖИТЕЛЬКА 

Найстарішій кішці — 
39 років

Британська сім’я з’ясувала, що їх 
кішка після досягнення 39-річ-

ного віку виявилася найстарішою в 
світі, повідомляє видання «Сегод-
ня».  

Киця на прізвисько Люсі народи-
лася ще в 1972 році, розповів власник 
тварини Біл Томас. За словами екс-
пертів, у перерахунку на людський 
вік Люсі дорівнює приблизно 172 
рокам. Погодьтеся, доволі поважні 
літа. В середньому ж кішки живуть 
близько п’ятнадцяти років. Зі слів 
хазяїв, з віком Люсі втратила слух, 
але в цілому здоров’я пухнастої ре-
кордсменки досі хороше — вона на-
віть ловить мишей у саду.  

Як зізнався господар кицьки-
довгожительки Біл Томас, він отри-
мав тваринку в спадок від своєї хрес-
ної, яка померла в 1999 році. Сусідка, 
немолода вже жінка, яка завітала до 
Томасів у гості, згадувала, що в 1972 
році Люсі була ще кошенятком. 

До сьогодні найстарішим котом 
світу вважався Крем Пафф з Техасу, 
який прожив 38 років і 3 дні. Пред-
ставник Книги рекордів Гіннеса під-
твердив, що тепер Люсі офіційно 
стала найстарішою кицькою в світі.

Нагадаємо, не так давно, в жов-
тні 2010 року, Книга рекордів Гінне-
са зареєструвала черговий рекорд 
— найдовшого кота у світі, яким ви-
явився мейн-кун на кличку Стьюї з 
міста Ріно, що в штаті Невада.
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