
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

Будь-яке копіювання, у т.ч. окремих частин текстів чи зображень, 
публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширен-
ня інформації, в якій би формі та яким би технічним способом воно не 
здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди 
з боку ТзОВ «Волинські губернські відомості». Відповідальність за зміст 
та текст реклами несе рекламодавець. Відповідальність за достовірність 
фактів, власних імен та інших даних несуть автори публікацій. Відпові-
дальність за якість друку несе друкарня.

 Матеріал, відмічений даним значком , друкується на правах ре-
клами.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій і залишає за 
собою право редагувати матеріали або не друкувати зовсім. 

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 № 13163.

Передплатний індекс — 21769  

У Росії встановили лаву для 
замирення закоханих
У Архангельську з’явилася «Лава примирення» 
для закоханих, повідомила прес-служба місцевої 
мерії. Цікаво, що кам’яну лаву встановили біля 
пам’ятника святим захисникам шлюбу Петру та 
Февронії Муромським на набережній Північної 
Двіни. Ідея належить мерові Архангельська Ві-
ктору Павленку. «На цій лавці закохані, подружжя, 
друзі — всі ті, чиї стосунки дали «тріщину», змо-
жуть щиро поговорити та дійти згоди», — запев-
нив Павленко. 

Кетрін Зета-Джонс, підлікувавши нерви, 
хоче зняти про це фільм 
Акторка Кетрін Зета-Джонс 

за останній рік пережила не 
надто приємні події — хворобу 
коханого чоловіка Майкла Ду-
гласа та власний психічний роз-
лад. Нагадаємо, Кетрін усіляко 
підтримувала Майкла, якому 
діагностували рак горла. У січні 
2011-го актор заявив, що після 
хіміотерапії й опромінення він 
здолав страшний недуг. Із усіма 
цими неприємностями актриса 
прекрасно впоралася та залиши-
лася такою ж гарною.

У квітні Кетрін пройшла 
курс лікування в психіатрич-
ній клініці «Silver Hill» від біпо-
лярного афективного розладу 
(маніакально-депресивний пси-
хоз). А тепер планує виступити 
в ролі режисера документальної 
картини про нервові розлади. 

До слова, Зета-Джонс закін-
чила зйомки в романтичній ко-
медії «Бавлячись із коханням». 
Також у картині грають Джерард 
Батлер, Ума Турман і Джессіка 
Білл.

Попри напружений ритм 
життя, у свої «сорок із хвости-
ком» Кетрін має чудову фігуру. 
Каже, що така фізична форма 
потребує зусиль. Свого часу 
Зета-Джонс, яка була танцівни-
цею, всерйоз попрацювала над 
фігурою для зйомок у мюзиклі 
«Чикаго». Відтоді намагається 
дотримуватися спортивного ре-
жиму. «Я багато плаваю — і в ба-
сейні, і в океані», — каже зірка.

Недавно Кетрін запропо-
нували зіграти ватажка вікінгів. 
Якщо акторка таки погодиться 
на цю пропозицію, то їй дове-
деться радикально змінити імідж 
— перетворитися з брюнетки на 
білявку.

БЛИЗНЯТА 

92-річні близнюки не розлучалися 
за життя і померли в один день

У США 92-річні близнюки, 
монахи-францисканці Джу-

ліан і Адріан Райстери, які майже 
ніколи не розлучалися за життя, 
померли в один день із різницею у 
кілька годин.

«Це дуже поетичний кінець їх-
нього незвичайного життя. Позаяк 
усе життя вони були нерозлучні та 
робили все разом», — сказав пред-
ставник Університету св. Бонавен-
тюра Том Міссел.

«Між ними був якийсь неймо-
вірний зв’язок. Вони були дуже 
близькими, проте жоден із них не 
був егоїстом», — розповів кузен 
близнюків Майкл Райстер.

Брати Райстери народилися в 
Буффало, що в штаті Нью-Йорк. 
Разом ходили до школи, разом по-
дорожували світом і разом всту-
пили до лав Ордену святого Фран-

циска. Брати мали мирські імена 
Джером та Ірвін, але коли прийма-
ли чернечий постриг, узяли собі 
ймення католицьких святих. Біль-
шу частину життя вони служили 
в Університеті св. Бонавентюра, 
працюючи теслями і садівниками. 

Цікаво, що близнята так ніко-
му і не відкрили таємницю, хто ж 
із них народився першим. 

ПУХНАСТІ ТОВСТУНИ 

У США влаштували розпродаж 
товстих котів

Притулок для тварин у штаті 
Огайо (США) влаштував ак-

цію з розпродажу кішок і котів із 
надмірною вагою.

На думку працівників устано-
ви, знижки на товстих тварин під-
вищать їхні шанси на отримання 
нового будинку.

До слова, товстого кота в при-
тулку можна придбати за 15 дола-
рів, а пару — за 20, тоді як ціна на 
тварину без знижки в середньому 
сягала 70 доларів. Усього в притул-
ку живуть 55 пухнастих, дев’ять із 
яких мають надмірну вагу.

Працівники притулку розпові-
ли, що «товстуни» живуть окремо 
від своїх побратимів із нормаль-
ною вагою. Коти з зайвими кіло-
грамами мешкають у просторих 
вольєрах, де є вдосталь місця, аби 
досхочу бігати та бавитися, що до-
помагає спалювати жир.

Найгладкішим кандидатом на 
переїзд у нову оселю є коротко-
шерстий сіро-коричневий кіт на 
прізвисько Зібе. Він важить близь-
ко 10,5 кг.

ВІК НЕ ПЕРЕШКОДА 

97-річна американка 
влаштувалася на роботу

Мешканка американського міс-
та Уорвік (штат Род-Айленд) 

97-річна Мері Почин влаштувала-
ся на роботу в місцеву клініку.

Жінка шукала роботу півтора 
року, після чого отримала місце у 
лікарні. До її обов’язків входить 
зустріч відвідувачів і пацієнтів 
біля головного входу та надання їм 
необхідної інформації. 

«У рік я розглядаю до тисячі 
заяв від претендентів, — зазначив 
віце-президент лікарні Девід Кемп-
белл. — Але коли познайомився з 
Мері, зрозумів, що вона дуже хоче 
працювати. Понад те, в ній є щось 
особливе, що притягує людей». 

«Наша лікарня ніколи не дис-

кримінувала когось за тією чи 
іншою ознакою, — з гордістю зі-
знався Кемпбелл. — Мінімальний 
вік для роботи є — 16 років, але 
про граничний не може бути й 
мови. Хоча Мері вже 97, це зовсім 
не означає, що вона не може якіс-
но виконувати свої обов’язки. Ми 
справді потребували таку людину, 
як Мері, тож узяли її». 

Літня пані згадує, що першу 
роботу отримала ще в 1930-му, 
коли влаштувалась офіціанткою за 
щоденну платню у долар. Востаннє 
старенька працювала в агентстві 
нерухомості, звідкіля її звільнили 
у 2010-му через значне скорочення 
штату.

ДИВАЦТВА БАГАТІЇВ 

Померла найбагатша собака світу 
— болонка Трабл

У США померла найбагатша со-
бака світу — біла мальтійська 

болонка на прізвисько Трабл (у пе-
рекладі — Біда), яка успадкувала 
від своєї власниці, ексцентричної 
мільярдерки Леони Хелмслі, 12 мі-
льярдів доларів.

Крихітна собачка сконала у 
віці 12 років. В останні роки життя 
здоров’я Трабл значно погіршило-
ся. Відомо, що на старості вона по-
вністю осліпла. Причиною смерті 
тварини стала зупинка серця. 

Річне утримання собаки об-
ходилося в сто тисяч доларів, із 
яких на стрижки та зачіски йшло 
вісім тисяч, на їжу — 1,2 тисячі. Ті 
гроші, які Трабл не встигла «витра-
тити», перерахують у благодійний 
фонд подружжя Хелмслі.

Родичі Леони ненавиділи со-

бачку та відсудили у неї шість міль-
йонів спадщини на свою користь. 
Своєму брату мільярдерка запові-
ла $10 мільйонів, двом улюбленим 
онукам — по п’ять мільйонів за 
умови, що вони відвідуватимуть 
могилу батька хоча б раз на рік, ще 
двоє не отримали нічого.

ПРЕТЕНЗІЇ 

Іспанці заявили, що «Кока-колу» 
вигадали саме вони

Житель іспанського міста Айе-
ло Хуанхо Міка стверджує, 

що винахідником напою «Кока-
кола» є його предок, а не америка-
нець Джон Пембертон.

Зі слів Міки, його двоюрідний 
прапрадід відвіз вигаданий ним 
сироп «Кола-кока» на виставку у 
Філадельфію в 1884 році й отримав 
приз. Американцям нібито сподо-
бався смак сиропу, а два роки по-
тому з’явився новий безалкоголь-
ний напій.

Іспанці вважають, що Пембер-

тон спробував сироп, скопіював 
його, розбовтав із газованою во-
дою та почав продавати як влас-
ний винахід.

Нащадки іспанця, що вигадав 
«Кола-коку», вже отримували гро-
ші від виробників «Кока-коли»: в 
1940 році, коли американці спро-
бували увійти на іспанський ри-
нок, вони заплатили потенційним 
конкурентам 1700 доларів за права 
на торговельну марку «Кола-кока». 
На жаль, документи, що доводять 
факт продажу, не збереглися.

МОДНА НОВИНКА 

Винайдено бікіні, що 
заряджає мобільні 
телефони

В Ізраїлі очікують початку про-
дажу універсальних купальних 

костюмів, які можна використовува-
ти в якості зарядного пристрою для 
мобільного телефону, відеокамери, 
MP3-плеєра та навіть «iPаd».

На відміну від звичайного ку-
пальника, поверхня цього бікіні зро-
блена з невеликих сонячних батарей, 
які акумулюють електричну енергію. 
Концепція належить дизайнеру Ен-
дрю Шнайдеру. Він давно мізкував 
над отриманням енергії у якийсь ек-
зотичний спосіб.

«Жіночий купальник ідеально 
підходив для втілення задуму, бо ж 
батарея мусить мати плавні форми. 
Гадаю, це сподобається новому по-
колінню, яке сохне за мобільними та 
плеєрами», — впевнений Шнайдер.

Енергія передається через USB-
порт. Дизайнер запевняє, що купаль-
нік цілком безпечний і струмом не 
битиме. У США бікіні вартує $200.

До слова, Шнайдер обіцяє невдо-
взі створити чоловічі пляжні шорти, 
в яких можна буде охолоджувати 
пиво.
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Російський письменник випустить 
книгу в оправі з власної шкіри

Письменник з Нижнього Новго-
рода 40-річний Максим Альо-

шин вирішив прославитися: напи-
сав великий роман «Зсув» і заявив, 
що видасть його на «авторському» 
матеріалі — власній шкірі.

«Я ходив до кушніра й уклав 
із ним договір. Він виміряв мене 
та сказав, що вистачить на дві об-
кладинки. Тож роман вийде у двох 
примірниках», — заявив він.

Експерт розмітив на тілі автора 
майбутні обкладинки та корінці. 
На спині Максима вже є запис — 
назва видавництва «Жива книга».

«Як умру, кушнір здере з мене 
шкіру, по татуюваннях виріже ви-
крійки та зробить обкладинку», — 
повідав Альошин.

«Таку книгу — унікальну, зі 
шкіри, і не просто людської, а са-

мого автора, куплять за хороші 
гроші. Думаю, $50-100 тисяч. Я на-
писав заповіт, усі гроші отримає 
доня», — каже росіянин. Дивак на-
голосив, що колись був підприєм-
цем, але бізнес прогорів, тож він не 
хоче, аби по його смерті рідне дитя 
лишилося без спадщини.


