
Україною поширюється нове 
хобі — вирощування рослин-

хижаків. Час від часу екзотична 
флора вимагає кривавих жертв: 
десь комара, а десь і жука, йдеться 
в сюжеті «ТСН». 

У кожному горщику — м’ясоїд-
ненажера. Палець до «рота» таким 
рослинам краще не класти, бо 
сприймуть за здобич. Так, відчув-
ши жертву, листя мухоловки мит-
тєво закривається. Утворюється 
такий собі капкан — і комашка 
приречена. Травлення триває тиж-
нями. Жучка чи двох у зелені «па-
щеки» закидати треба раз у місяць, 
не забуваючи щодня поливати. 
Коли екзоти підростуть, то мух їм 
стане замало — доведеться підго-
довувати мишами. 

Батьківщиною хижих рослин є 
Мадагаскар, Нова Гвінея, Австра-
лія, Латинська Америка. У вазоні, 
якщо правильно за ними догляда-
ти, можуть прожити до 20 років. 

P.S.

Адреса редакції: 43016, м. Луцьк, 
вул. Романюка, 1. 
Тел./факс: (0332) 77-48-09, 77-49-08, 77-48-08
E-mail: info@vidomosti-ua.com
web: http://www.vidomosti.info/

Щотижневик «Відомості.інфо»

Видається з 21.09.2000 р. 
Реєстр. номер КВ №19340-9140Р 
від 21.09.2012 р.

Головний редактор 

Галина ФЕДОРЕНКО

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

Засновник: ТзОВ «Слово»
Р/р 2600301863522 в ВАТ «Укрексімбанк» 
МФО 303547 ЗКПО 31011295

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. Відповідальність за якість друку несе друкарня. Матеріал, 
відмічений даним значком , друкується на правах реклами. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій і залишає за 
собою право редагувати матеріали або не друкувати зовсім. 

Друк офсетний. Обсяг 4 друкованих аркушів. Адреса друкарні: 
Львівська область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 
5, тел. (032) 297-47-46.  

Тираж 18 500. Замовлення № 16953.

Передплатний 
індекс - 

21769  

Відомості.інфо

№15 (655)

11 - 17 квітня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

В Україні захопилися вирощуванням 
рослин-хижаків 

Багатим арабам пропонують новий тюнінг 
— авто, повністю обклеєне монетами 

Японці перетворюють рисові поля 
на картини Росіянин створює мініатюри з макаронів 

Китайська художниця прикрашає дерева 
малюнками 

Німець сфотографував, як лисиця 
каталася на «гірці» 

Еміратська компанія Cars Coin 
пропонує власникам розкіш-

них машин унікальну послугу, 
яка допоможе зробити їхні авто 
ще кращими. Адже якщо вкрити 
транспортний засіб монетками, 
машина блищатиме так, наче вона 
інкрустована діамантами. 

У Дубаї і Абу-Дабі вже важ-
ко здивувати когось останньою 
моделлю Ferrari чи Porsche: вони 
їздять сотнями. Покриття маши-
ни золотою фольгою — теж про-
йдений етап, причому деякі авто 
заможних власників мають кілька 
шарів позолоти. На щастя, група 
ентузіастів із Cars Coins приду-
мала ще один спосіб полегшити 
кишені багатіїв — почала вкрива-
ти корпуси їхніх «залізних коней» 
тисячами блискучих монет. 

Так, остання їхня робота — 
Range Rover, обклеєний 60 тися-

чами старих дирхамів. Майстри 
витратили кілька тижнів, щоб на-
чистити кожну монетку до блиску 
та приклеїти їх вручну до поверхні 
позашляховика. Шикарний джип 
набув сліпучого сяяння та додат-
кових 170 кг. Старі монети, які 
вийшли з обігу, вибрали тому, що 
їх, на відміну від нових, навряд чи 
хтось намагатиметься віддерти. 

Щовесни японські фермери 
перетворюють рисові поля 

на гігантські живі картини. Вони 
висаджують різні сорти улюбле-
ної рослини, паростки якої різних 
кольорів — чорні, білі, салатові та 
зелені — утворюють величезні де-

талізовані полотна. 
Господарники старанно виса-

джують на залитих водою полях 
стебло до стебла, щоб привабити 
туристів, які віддають перевагу 
прибережжю та високогірним хра-
мам, поглянути і на сільське життя 
Країни сонця, що сходить. 

Незвичайним хобі прославив-
ся житель Пермського краю 

Сергій Пахомов. Він майструє ав-
томобілі, танки, трактори, літаки 
та вертольоти... з макаронів. 

У колекції конструктора — 
близько трьох десятків виробів. 
Їх житель Краснокамська зберігає, 
дбайливо загорнувши в харчову 

фольгу. 
Першу машинку з вермішелі 

Сергій сконструював п’ять років 
тому. Сьогодні в макаронній ко-
лекції є автомобілі, мотоцикли, 
танки, літаки, трактор із приче-
пом, цистерна, вантажівка, каток, 
гвинтокрил, яхта і навіть село з 
одного будинку та млина. 

На створення кожної моделі 
йде від 30 годин. Максимальна 
рухливість виробів — головний 
принцип автора: якщо в машині є 
двері, то вони відкриваються, ко-
леса крутяться, а сидіння відкида-
ються. Всі деталі та з’єднання — з 
пасти різних форм і розмірів. 

Сергій зізнається: «Якщо бачу 
якусь цікаву деталь, то беру через 
неї цілу упаковку. Те, що не знадо-
билося, з’їдаю». 

Щоправда, комерційного успі-
ху конструктору його унікальна 
колекція ще не принесла. Поки 
йому вдалося продати лише два 
макаронних джипи, вторгувавши 
за них 16 тисяч рублів. 

Стараннями 23-річної китаян-
ки Вонг Юе дерева на вулицях 

міста Шицзячжуан стають витво-
рами мистецтва: замість темних 
провалів на стовбурах з’являються 
яскраві та живі малюнки. 

Студентка завжди носить на-
плічник із образотворчим причан-
даллям, а в якості полотен обирає 
дерева з гладкою корою на узбіч-
чях. На них юна художниця зобра-
жує здебільшого тварин і пейзажі. 

Тварини своєю поведінкою іно-
ді дуже нагадують людей. Як, 

наприклад, ця усміхнена лисиця, 
що потрапила в кадр, катаючись 
на старому конвеєрі, як на дитячій 
гірці. 

За цим дивним заняттям твари-
ну застав фотограф Дункан Ашер, 
який приїхав у німецьке село Бурс-
фельде, щоб познімати на покину-
тій каменоломні. 

Видно, рудій дуже сподобалося 
з’їжджати з конвеєрної стрічки, бо 
вона верталася нагору ще кілька 
разів, поки чоловік фотографував. 

У Британії виростили 
найбільшого 
кролика в світі 

Кролик Ральф претендує на зван-
ня найбільшого представника 

свого біологічного виду в світі. Чо-
тирирічний вухань важить 22,6 кг. 
Зі слів хазяйки Ральфа Полін Грант, 
кріль абсолютно здоровий, попри 
велику вагу. Ветеринари радили 
жінці обмежити раціон Ральфа, та 
вона вирішила не позбавляти його 
улюблених ласощів. Грант додає, що 
на їжу для улюбленця витрачає 50 
фунтів щотижня. Куцохвостий лю-
бить капусту, броколі, салат, яблука, 
моркву, огірки, кукурудзу та печиво.  

Альона Вінницька назавжди 
виїздить із України 
Інформація про розлучення Альо-

ни Вінницької та Сергія Большо-
го виявилася жартом. Зіркова пара 
буде продовжувати жити щасливим 
сімейним життям, але вже не в Укра-
їні. 

Виконавиця та її чоловік-продю-
сер приймали рішення про переїзд 
останні півроку. Їм було важко за-
лишити в Україні роботу, будинок і 
рідних. Одначе задля самореалізації 
співачки подружжя таки зважилося 
на цей крок. І вже 5 квітня артисти 
полетіли на постійне проживання у 
США. 

«З самого народження я живу 
в Києві, — пояснює Вінницька. — 
Дитсадок, школа, університет, теле-
бачення, сцена, сім’я — все в одній 
місцевості, незмінне. Я раптом зро-
зуміла, що задихаюся... Необхідно 
розширити горизонти, але не тіль-
ки професійні, а й територіальні. У 
Нью-Йорку я бувала не раз. У цьому 
місті життя б’є ключем, кожною клі-
тинкою тіла ти відчуваєш, що прий-
шов у цей світ творити, а не спочива-
ти на лаврах. Я хочу руху і знаю, що 
це місто мені його дасть». 

За словами співачки, перший 
час, поки вони з Сергієм не знайдуть 
власний будинок, поживуть у друзів 
у Саффолку, на Лонг-Айленді. 

Нагадаємо, що 1 квітня 38-річна 
екс-учасниця «ВІА Гри» заявила, що 
розлучається з музикантом Сергієм 
Большим після більше як 20 років 
шлюбу. Артистка запевняла, що і 
так була заміжня занадто довго та 
має намір нарешті покласти цьому 
край. Одначе, на радість прихиль-
ників зіркового сімейства, вияви-
лося, що це лише першоквітневий 
жарт. 

У США затримали пасхального 
зайця на мотоциклі
У Сан-Дієго поліція зупинила чоловіка, одягненого 
в костюм пасхального зайця. За словами полісмена 
Адама Гріффітса, його обурив сам факт керування в 
костюмі. Він виписав порушнику попередження за по-
рушення правил дорожнього руху, оскільки той, по-
перше, насунув шолом поверх костюма, а по-друге, 
частково позбавив себе огляду дороги, натягнувши 
велику вухату плюшеву голову. Після бесіди з копом 
присоромлений мотоцикліст продовжив рух. 
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