
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 № 13126.

Передплатний індекс — 21769  

Німці складатимуть іспит на 
«собачі права»
Уряд Нижньої Саксонії прийняв закон, відповідно 
до якого власники собак, які не мають достатньо-
го досвіду утримання чотирилапого вихованця, 
мусять здати на «собачі права», щоб довести свою 
компетентність собаківника. Від складання іспиту 
звільняються мисливці, ветеринари, працівники 
притулків для тварин і ті власники, які останнє де-
сятиріччя не мали проблем із улюбленцями. Здати 
на «собачі права» можна в будь-якому об’єднанні 
собаківників або у школах для собак.

Співачку Ріанну звинуватили 
в пропаганді насильства 
Новий кліп американської спі-

вачки став причиною скандалу 
— його можуть не випустити в ефір 
через жорстокі сцени з убивством.  
Чергове відео поп-діви на пісню 
«Man Down» викликало бурхливу 
критику з боку музичних знавців і 
простих громадян. Глядачі просять 
заборонити показувати кліп на теле-
баченні та зняти його з ефіру. 

У відео, знятому режисером Ен-
тоні Мендлером, Ріанна вбиває ґвал-
тівника на багатолюдному вокзалі, а 
потім глядача повертають до подій 
вчорашнього дня.

«Ріанна закликає до насильства, 
— заявив популярний американ-
ський критик. — Занадто жорстоко. 
Її ж люблять не тільки дорослі, але й 
діти. У кліпі страшна сюжетна лінія, 
коли вона стріляє в людину, куля 
пролітає навиліт, і чоловік падає. 
Хіба можна таке випускати в ефір? 
До чого ми закликаємо — до баналь-
ного насильства в родині, до жор-
стокого ставлення один до одного». 

Батьківська рада з телебачення 
США взагалі оголосила Ріанні війну. 
Найбільше організацію обурило те, 
що героїня кліпу обрала за краще за-
стрелити ґвалтівника, ніж звернути-
ся до правоохоронців. 

Олії у вогонь додав і запис Ріан-
ни про кліп у «Twitter»: «Відео адре-
соване таким самим дівчатам, як я». 
Певно, так співачка натякнула на той 
випадок, коли у 2009 році її жорсто-
ко побив коханий Кріс Браун. Ріанна 
зізналася в тому, що ця історія мала 
«підсвідомий ефект» і позначилася 
на всій її поведінці. Співачку не хви-
лює думка оточуючих. Посилання на 
свій шедевр вона виклала в блозі. 

Скоро відбудеться офіційна 
прем’єра ролика. Зйомки «Man 
Down» проходили на Ямайці й обі-
йшлися зірці у велику суму грошей.

ЗМАГАННЯ 

В Англії провели заборонений 
турнір з катання сиру з гори

В Англії відбувся традиційний 
конкурс з катання сиру із па-

горба Купера в графстві Глостер-
шир. Турнір пройшов попри суво-
ру заборону.

В дійстві взяли участь кілька 
десятків людей. Учасники бігли 
вниз із пагорба, з якого котилася 
головка глостерського сиру вагою 
в кілька кілограмів, і намагалися 
зловити її швидше за суперників.

Цей забіг пов’язаний з ризиком 
для здоров’я — у попередні роки 
бігуни, які намагалися наздогнати 
сир, отримували серйозні пошко-
дження рук, ніг, спини, шиї, голо-
ви. В результаті падіння учасників 
іноді травмувалися і глядачі.

Тож у 2010 конкурс скасували. 
Проте його фанати зігнорували за-
борону й таки провели сирні пере-
гони. В 2011 році змагання хотіли 

перенести з крутого пагорба Купе-
ра в безпечніше місце, але зрештою 
забіг відмінили.

30 травня до пагорба прибу-
ли поліцейські, щоб перешкодити 
проведенню перегонів. Та це не за-
вадило фанатам влаштувати сир-
ний турнір. Серед мужчин переміг 
23-річний Кріс Андерсон, а жіночу 
гонку виграла 14-річна Джо Гест.

ВИДОВИЩЕ 

В американському зоопарку 
пройшли черепашині гонки 

У зоопарку Індіанаполіса, штат 
Індіана, відбулася традиційна 

гонка «Zoopolis 500», учасниками 
якої стали черепахи. Призом за пе-
ремогу у змаганні стала ціла таріл-
ка різноманітних фруктів і ягід. 

Черепашачий забіг є своєрід-
ною пародією на традиційну авто-

гонку «Indianapolis 500», яка про-
водиться в Індіані з 1911 року. 

Спеціально для змагання че-
репах одягли у картату «гоночну» 
форму з особистими номерами. 
Всі тварини, що вийшли на старт, 
отримали імена на честь учасників 
«Indianapolis 500». 

Черепах підбадьорювали пра-
цівники зоопарку, які всіляко на-
магалися скерувати тварин до фі-
нішу. Та ті здебільшого ігнорували 
людей і повзли в тому напрямку, в 
якому хотіли. Учасників перего-
нів навіть доводилося розвертати, 
щоб вони не збилися зі шляху. 

До слова, найшвидшою черепа-
хою та переможцем «Zoopolis 500» 
став самець Ден Уелдон, названий 
так на честь місцевого гонщика.

ПОЖАРТУВАЛИ 

В Індії односельчани одружили 
сусіда з чоловіком

В Індії односельчани одружили 
свого сусіда на чоловікові без 

його відома. Причиною стало те, 
що мешканцям села набридло за-
надто бурхливе, на їх погляд, осо-
бисте життя сусіда.

Курйозний випадок стався в 
штаті Біхар на півночі Індії. Немо-
лодий уже житель селища Татуага-
он Джавахар Сао був одружений 
тричі — перша дружина померла, 
інші дві покинули його. Проте це 
не зупинило Сао, і він у четвертий 
раз звернувся до сусідів із прохан-
ням підшукати йому наречену.

Спроби відговорити його за-

вершилися невдачею. Після цього 
жителі Татуагаона вирішили жор-
стоко провчити впертого сусіда 
— вони вмовили іншого чоловіка 
на ім’я Шамбху виступити в ролі 
нареченої.

Нічого не підозрюючи, Сао 
пройшов у місцевому храмі обряд 
одруження та лише після весілля 
дізнався, що його дружина — чо-
ловік, повідомляє ТСН.

Про реакцію виставлених на 
посміховисько молодят індійські 
ЗМІ не пишуть, лише зазначають, 
що незвичайна пара стала приво-
дом для пересудів у селищі.

УВІЧНИЛИ 

Пам’ятник фразі «Где-где? В 
Караганде!» простояв лише добу

Єдиний у світі пам’ятник кри-
латій фразі «Где-где? В Кара-

ганде!», зведений нещодавно в 
казахському місті Караганда, вже 
потребує реставрації. Більшість 
фігур скульптурної композиції 
не витримали напливу охочих 
сфотографуватися з унікальним 
пам’ятником.

Скульптурна композиція, при-
свячена знаменитому крилатому 
вислову, включає триметровий 
стовп із вказівками напрямків 
«Москва», «Астана» та «Караган-
да». По обидва боки від стовпа 
розташувалися фігури двох чоло-
віків: один, тримаючи величень-
ку валізу, вдивляється в далечінь, 
уособлюючи питання: «Де це я?». 
Другий розводить руками, наче 
відповідаючи: «У Караганді!». За 
безмовним діалогом спостерігає 
символ міста — бабак.

Найбільше дісталося фігурам 
двох чоловіків: їх пошкодили від-
разу після відкриття. Охочі сфото-
графуватися повидиралися на них, 
через що фігури добряче похили-
лися. Тож нині монумент потребує 
реставрування.

Повернути підремонтованих 
чолов’яг зі скульптурної компози-
ції обіцяють за кілька днів.

ПОРУШНИК 

У Британії затримали водія, який 
керував автомобілем ногами

У британському селі графства 
Норфолк був затриманий чо-

ловік, який керував автомобілем 
за допомогою колін. Під час водін-
ня він використовував два теле-
фони — по одному розмовляв, а за 
допомогою іншого набирав SMS, 
пише газета «Daily Mail» із поси-
ланням на представників поліції 
Норфолку.

Як уточнює видання, полі-
цейський зупинив машину «Opel 
Tigra», що їхала на швидкості 110 
кілометрів за годину. Офіцер поба-

чив, що водій машини, 34-річний 
тамтешній житель, однією рукою 
розмовляє по телефону, а другою 
набирає SMS. Причому англієць 
керував машиною, використовую-
чи тільки ноги.

Справу за цим фактом пере-
дано до суду, автомобілісту загро-
жує штраф у розмірі кількох тисяч 
фунтів стерлінгів. При цьому, як 
повідомляє BBC, водієві доведеть-
ся заплатити подвійний штраф, 
адже він використовував одразу 
два телефони.

ВІРНІСТЬ 

Віднесений торнадо 
пес на зламаних 
лапах повернувся 
додому

Собака, який зник після потуж-
ного торнадо в американському 

штаті Алабама 27 квітня, через двад-
цять днів зумів повернутися додому, 
хоча дві його лапи були зламані.

Тер’єр на прізвисько Мейсон пе-
реховувався у гаражі свого власника 
в місті Бірмінгемі, коли атмосфер-
ний вихор підхопив пса, як пушин-
ку, та відніс у невідомому напрямку.

Через три тижні господарі по-
вернулися до руїн свого будинку, 
вже не сподіваючись побачити улю-
бленця живим. Одначе на ґанку на 
них чекав Мейсон — він зміг знайти 
шлях назад і буквально приповз до-
дому, бо, впавши з висоти, забився й 
отримав переломи передніх лап. По-
при травми, Мейсон дістався до руїн 
рідного будинку та залишився там 
чекати людей.

Коли місцевий ветеринар по-
чув історію Мейсона, то негайно 
запропонував вилікувати його без-
коштовно. Собака уже переніс три-
годинну операцію та, зі слів хазяїв, 
почувається значно краще — навіть 
потроху гуляє.
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Є ЧИМ ПИШАТИСЯ! 

74-річна бабця зі США стала 
найстарішою культуристкою

74-річна Ернестіна Шепперд із 
американського Балтимора 

потрапила до Книги рекордів Гін-
неса як найстаріша культуристка 
в світі.

Не зважаючи на свій вік, Ер-
нестіна досі викладає фітнес у 
спортивному клубі й інколи пра-
цює моделлю. Незвичайна бабуся 
впевнена, що вік — це «просто 
цифра», а її чоловік Колін, із яким 
вони разом уже 54 роки, зізнаєть-
ся, що йому важко відганяти від 
своєї дружини чоловіків.

Ернестіна (яка, до речі, має 
53-річного сина та 14-річного ону-
ка) щодня прокидається о третій 
ночі, медитує, потім здійснює 
10-мильну пробіжку в місцевому 
парку. Вона їсть тільки звичайний 
коричневий рис, нежирні курячі 

грудки й овочі. Крім того, тричі 
на день п’є яєчний білок. Жінка 
віддає перевагу суворій, але нату-
ральній дієті. 

До речі, куховарить у родині 
чоловік. Він же і ходить за покуп-
ками для того, щоб у дружини було 
більше часу на тренування.


