
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 № 17898.

Передплатний 
індекс - 

21769  

Відомості.інфо

№40 (680)

3 - 9 жовтня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

У Дубаї відвідувачів кафе поять чаєм 
зі справжнім золотом у 22 карати 

Лігр Геркулес — 
найбільша у світі 
кішка 

Молодята зіграли весілля 
на найвищому хмарочосі Канади 

Огрядне подружжя зі США за рекордний 
термін схуднуло на 240 кілограмів 

Хіджаб замість бікіні: в Індонезії пройшов 
конкурс «Міс мусульманка» 

Російський студент голяка влаштував 
медитацію прямо посеред дороги 

В Дубаї кафе Art Cafe Mocca про-
понує відвідувачам золотий 

чай, чаїнки якого вкриті тонким 
шаром 22-каратного золота. 

Напій з’явився у продажу всьо-
го два тижні тому і реалізується за 
спеціальною рекламною ціною у 
55 дирхамів (близько 15 доларів). 

Перед тим як потрапити на 
стіл, чай проходить довгий шлях. 
За словами 32-річного власника 
кафе Ашрафа Махрана, чайне лис-

тя, вирощене на плантаціях Цей-
лону, відправляють у Німеччину. 
Там на нього наносять золоте по-
криття, а потім у Марокко додають 
ароматизатори. 

Махран уперше спробував та-
кий чай в одному з британських 
готелів і загорівся привезти його 
в ОАЕ. Власник дубайського кафе 
впевнений, що цей напій дуже ко-
рисний для здоров’я, добре знімає 
напругу і втому. 

Лігр Геркулес, який є потомством 
лева на кличку Артур і тигри-

ці Айли, живе у заповіднику дикої 
природи в Південній Кароліні. Гі-
гантська кішка важить 418 кг при 
зрості 3,3 м. 

На відміну від батька, в Герку-
леса немає гриви, як і в більшості 
лігрів-самців. Від матері він успад-
кував уміння плавати й швидко бі-
гати — швидкість його бігу досягає 
80 км/год. 

Геркулес щоденно з’їдає більше 
9 кг м’яса (зазвичай це конина, яло-
вичина чи птиця), а за один раз він 
може ум’яти близько 4,5 кг. 

Цікаво, що гібридизація левів і 
тигрів можлива тільки в неволі, бо 
в природних умовах їхні ареали не 
збігаються. Всього на планеті близь-
ко 25 лігрів. 

У Торонто закохані влаштували 
весілля на найвищому хмаро-

чосі Канади — телекомунікаційній 
вежі «Сі-Ен Тауер». Лесі Боланд 
і Джон Кірк побралися на висоті 
116 поверхів (356 м).

Молодята перебували з зо-
внішнього боку будівлі. Спеці-
ально для заходу, який пройшов 
на прогулянковому виступі, скон-
струйованому для відвідувачів 
вежі, для нареченого, нареченої і 
кількох їхніх гостей виготовили 
страхувальні костюми. 

Після того як пара обмінялася 
клятвами й обручками, в ресто-
рані всередині вежі з панорамним 

видом на місто розпочався бенкет.  
«Сі-Ен Тауер» звели в 1973 році. 

До 2007-го будівля, висота якої ра-
зом зі шпилем сягає 553,33 м, вва-
жалася найвищою у світі. 

Подружжя зі США, завдяки під-
тримці друзів, змогло скинути 

на двох майже 240 кілограмів за 
19 місяців дієти і виснажливих фі-
зичних вправ. 

Джастін і Лорен Шелтони 
одружилися в 2008 році, але не-
забаром екстрене звернення до 
лікарні змусило їх усвідомити, що 
проблема надмірної ваги може ко-
штувати їм життя. Тоді вони вирі-
шили взяти себе в руки і позбути-
ся зайвих кілограмів. 

У результаті Лорен схудла на 
78 кг, а Джастін — на 157 кг. Пара 
каже, що родичі, яких вони не ба-

чили останніх кілька років, бук-
вально їх не впізнають. 

У Джакарті відбувся конкурс 
краси для дівчат, які сповід-

ують іслам. Захід, який проходить 

уже третій рік поспіль, цього разу 
став символічним: через тиждень 
на острові Балі має пройти міжна-
родний конкурс краси «Міс світу», 
що викликав протести серед му-
сульманського населення Індонезії. 
Сотні маніфестантів вийшли на 
вулиці з вимогою скасувати «амо-
ральний» захід. 

В оргкомітеті ж головною ме-
тою проведення шоу називають 
зовсім не протест, а демонструван-
ня того, що дівчина повинна бути 
не тільки красунею, а й духовно 
розвиненою особистістю. 

У змаганні за право вважати-
ся найгарнішою мусульманкою 
взяли участь 20 дівчат із різних 
країн. Корону переможниці отри-
мала конкурсантка з Нігерії Аїша 
Аджібола. 

У Китаї російський голий сту-
дент влаштував затор на трасі, 

сівши на ній, щоб помедитувати. 
Як повідомляє Orange News, при 
цьому молодик був голим. 

За інформацією видання, події 

відбувалися після «потужної ніч-
ної вечірки». «Він сказав, що від-
чуває єднання з природою, хоча в 
полі зору не було ні травинки. По-
тім зняв із себе одяг і продовжив 
медитувати», — розповів знайо-
мий парубка, що був присутній 
при цьому. 

23-річний студент універси-
тету в Хайкоу заважав руху тран-
спорту. Більше того, деякі водії зу-
пинялися, щоб повитріщатися на 
таке видовище або облаяти «про-
світленого». 

Пізніше поліцейські за-
арештували хлопця. Вони хотіли 
з’ясувати, чи не перебував він у 
стані наркотичного або алкоголь-
ного сп’яніння. Подальша доля 
затриманого правопорушника не-
відома. 

11-річний американець став 
наймолодшим студентом 

11-річний хлопчик став наймо-
лодшим студентом Техасько-

го університету. Карсон навчаєть-
ся нарівні з одногрупниками. 

За словами батьків вундеркін-
да, їхній син мав неабиякі розумо-
ві здібності вже у два рочки. «Ма-
ленький Карсон читав цілі розділи 
книг. Через рік він почав множити 
і ділити», — згадує мати обдарова-
ної дитини Кларетта. 

У п’ять маленький геній пішов 
у 1 клас, і вчителям стало зрозумі-
ло, що для нього навчання закін-
читься набагато раніше, ніж для 
однолітків. І їхні очікування ви-
правдались: у 10 років хлопчик за-
кінчив школу. Тож перед батьками 
завчасно постала проблема: в яко-
му освітньому закладі продовжить 
навчання їхній нащадок? 

«Ми розуміли, що наш син во-
лодіє блискучим інтелектом, але 
не хотіли, щоб він поспішав із ко-
леджем чи вузом, — каже тато ге-
ніального підлітка Андре. — Щоб 
не тиснути на Карсона, запропо-
нували йому вирішувати самому, 
і він обрав навчання в Техаському 
університеті». 

Втім, зі вступом у вундеркінда 
виникли проблеми. «Через дату 
народження ми не могли заповни-

ти необхідні форми», — з усміш-
кою пояснює декан Рей Браун. 

«В університеті дуже цікаво. 
Там так само просто, як у школі, 
тільки кампус просторіший і лю-
дей більше. Я вже подружився з 
кількома хлопцями», — ділиться 
враженнями 11-річний студент. 

Альона Вінницька відкрила 
у собі талант фотографа 
Співачка Альона Вінницька 

відкрила у собі новий та-
лант. Вона почала фотографува-
ти. Причому не просто для осо-
бистого задоволення, але й для 
демонстрування своєї творчості 
широкому загалу. 

Так, минулого тижня в одній 
зі столичних галерей відбувся 
вернісаж персональної фото-
виставки екс-«ВІА Гри». Свою 
експозицію Альона назвала ко-
ротко і просто — «Небо». 

Як виявилося, знайомство 
з фотографією співачки розпо-
чалося після її переїзду за місто. 
Майже два роки артистка фото-
графувала заходи сонця з друго-
го поверху свого будинку. 

На виставці Вінницька пред-
ставила саме знімки неба. Її ж 
саму небо надихнуло на нову 
пісню. На її прем’єрі, власне, спі-
вачка й поділилася враженнями 
від фотографування. 

«Небо — воно таке незви-
чайне, таке різне. Воно надихає. 
Вночі рахуєш зірки, вдень «літа-
єш у хмарах» — мрієш, сподіва-
єшся. Небо має в собі таємницю, 
яку кожен по-своєму намага-
ється відкрити. Небо — це «по-
года», наш настрій. А будь-який 
настрій, емоція — життя. Щось 
у ньому загадкове. Все життя 
люди дивилися й думали: а що 
там? Саме небо попросило мене 
схопити фотоапарат», — розпо-
віла Альона. 

До речі, після виставки ро-
боти співачки перейдуть до Чер-
каського обласного онкологіч-
ного диспансеру. 

Серед гостей Вінницької 
селебрітіз було небагато. При-
вітати Альону з відкриттям ви-
ставки завітали Катя Осадча та 
«Місіс» Богдана Назарова. 

Бетмен, Супер Маріо та Капітан 
Америка веселилися 
на похороні байкера 
У Великобританії друзі покійного байкера Гарі Патті-
сона прийшли на похорон у костюмах супергероїв — 
Бетмена, Робіна, Супер Маріо й Капітана Америки. На 
поминках вони сміялись і згадували кумедні історії, в 
які потрапляли разом із покійним. Перед вшануванням 
його пам’яті друзів і родичів розважали вогняним шоу і 
джазом. Гучні поминки Паттісон описав у своєму запо-
віті. Байкер помер від тяжких травм після аварії. 
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