
Управління NASA ґрунтовно 
розщедрилося та поділилося 

вісьмома тисячами фотографій 
Місяця, зробленими з 1969 по 1972 
рік, коли астронавти вивчали су-
путник Землі в рамках програми 
«Аполлон», повідомляє сайт «Buro 
24/7». Фотоархів розмістили на 
сайті Flickr.

Найкрасивішим знімком з Мі-
сяця все ж виявилася фотографія 

Землі у місячному небі. Крім на-
шої планети, в галереї представле-
ні численні знімки кратерів та інші 
місцеві пейзажі.

Фотографії стали доступні ши-
рокому загалу завдяки старанням 
співробітника NASA Кіппа Тіга, 
який не полінувався відсканувати 
більше 8000 знімків протягом 11 
років, щоправда, без допомоги ко-
лег не обійшлося.

У Севастополі розпо-
чато будівництво 

першого у світі підвод-
ного православного хра-
му. Нирці з місцевого 
дайв-клубу «Досвідчені 
бобри» за підтримки 
байкерів з прокремлів-
ського мотоклубу «Нічні 
вовки» заклали на два-
дцятиметровій глибині 
хрест на відстані сто ме-
трів від узбережжя мису 
Фіолент, повідомила 28 
вересня прес-служба 
кримського відділення 
Російської православної 
церкви. 

У повідомленні за-
значено, що ідея такого 
храму виникла сім років 
тому. Він потрібен для 
того, «щоб дайвери, які 
вчиняють занурення в 
цьому районі, мали б 
можливість помолитися 
Господові на глибині».

«Вчора встановили 
триметровий хрест, який 
стане основою майбут-
нього храму святителя 
Миколая. Ми сподіває-
мося, що перший у світі 
підводний храм стане 
знаковою пам’яткою 
севастопольської аква-
торії та приверне увагу 
туристів», — розповіли 
в прес-службі місцевого 
відділення РПЦ.
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У Криму 
почали 
будувати 
підводну 
церкву

NASA розмістили на сайті Flickr тисячі 
знімків польоту на Місяць

У Бельгії відбувся фестиваль 
розмальованих промислових контейнерів

Батьки Олі Полякової хотіли, щоб вона 
стала лікарем

У Бельгійському селищі Верхтер 
(Werchter) «відгриміла» що-

річна (вже друга за рахунком) ви-
ставка вуличного мистецтва North 
West Walls, на якій знамениті ху-
дожники з усього світу наносили 
різнобарвні сучасні вуличні зобра-
ження на промислові контейнери, 
інформує сайт quibbll.com.

Фестиваль North West Walls 
проходить під відкритим небом. 
І центром усього цього заходу 
є кілька величезних пірамідок з 
промислових контейнерів висо-
тою до 20 метрів, виставлених під 
різними кутами. Саме під різними 
кутами, адже майстри розписують 
не звичайне плоске полотно, а цілі 
геометричні композиції, насоло-
джуватися якими можна з різних 
боків.

Звичайно, таку галерею ву-
личного мистецтва найкраще спо-
глядати з немаленької відстані, 
мінімум 10–20 метрів. Крім того, 
плоди творчості художників при 
денному та нічному освітленні ви-
глядають по-різному.

Цьогоріч безліч звезених мор-
ських контейнерів використовува-
ли як основу для своїх творів шість 
майстрів стріт-арту з усього світу 
— Lula Goce, SmugOne, Gamma 
Acosta, Nychos, Pixel Pancho і 
Fintan Magee.

Успішне завершення вже дру-
гого такого фестивалю дає спо-
дівання, що North West Walls у 
майбутньому може стати великим 
щорічним заходом, з десятками 
тисяч відвідувачів з усього світу.

Співачка Оля Полякова досить 
рідко виходить зі свого іроніч-

ного образу та ділиться одкровення-
ми. Але телеведучій Маші Єфроси-
ніній вдалося розговорити білявку. 
Полякова згадала і про складні сто-
сунки з матір’ю, яка не вірила в та-
лант дочки, і про побиття, яких вона 
зазнала в 14 років від свого хлопця.

Творче становлення Олі трива-
ло 13 років. До того, як вона визна-
чилася з образом Суперблондинки, 
артистці довелося добряче попра-
цювати.

«Мені було 18 років, коли я ви-
падково потрапила до однієї жін-
ки-продюсера... Ми з нею співпра-
цювали, вона побачила, яка я гарна, 
розумна, талановита, і взяла мене 
на контракт, за яким я заробляла за 
концерт 15 доларів. У такому стані я 
провела кілька років», — додала По-
лякова.

Крім цих складнощів, Олі дове-
лося поборотися й з рідними. Адже 
і мама, і дідусь артистки працювали 
в медицині, тому бачили Полякову 
лише лікарем. Але в 14 років Оля 
пішла проти мами та вступила до 
музичного училища.

«Моя мама все життя в мені сум-
нівалася. Коли я вступала до музу-
чилища, вона мене запитала: «А в 
тебе що, хіба голос є?». І коли вона 
прийшла забирати документи, її зу-
пинив директор. Мовляв, подивіть-
ся, у неї ж найвищі бали!» — згадала 
співачка.

До речі, у Полякової є ще один 
болючий спогад. У 14 років вона за-
кохалася, але стосунки були досить 
травматичними.

«Це був дорослий хлопець (йому 
було понад 20 років), бандит, і він 
піднімав на мене руку. Я про це не 
говорила мамі, замазувала синці. Те-
пер я знаю одне: якщо чоловік під-
няв руку на тебе один раз, його не 
можна пробачити», — заявила зірка.

ВПС США заборонили надто легким 
пілотам літати на винищувачі F-35

Під час серпневих випробу-
вань крісла-катапульти, ство-

реного компанією Martin-Baker, 
дослідники виявили підвищений 
ризик травми шиї при катапуль-
тування, якщо пілот летить на не-
великих швидкостях, повідомляє 
сайт DefenceNews. Доки проблема 
не буде усунена, вирішено заборо-
нити пілотам вагою менше ніж 62 
кілограми керувати винищувачем 
F-35. Про це повідомив генерал 
Джеффрі Харріган, керівник бюро 
з інтеграції F-35 у війська.

У серпні тестери виявили, що 
коли занадто легкий пілот ката-
пультується, то літак дещо більше 

обертається. А отже, коли відкри-
ється парашут, то легкий пілот 
може бути не в оптимальному для 
катапультування положенні тіла.

Обмеження ваги є тимчасовим 
заходом, доки розробники літака 
не внесуть необхідні зміни в його 
конструкцію.

«Безпека пілотів — це головне, 
— коментує ситуацію полковник 
Тодд Кентербері, колишній коман-
дир тридцять третього винищу-
вальної крила, зараз очолює від-
діл у бюро з інтеграції F-35. — Ми 
хочемо переконатися, що військові 
льотчики матимуть безпечні умо-
ви для катапультування».

Створено кухню-робота, яку 
можна навчити готувати
Компанія Moley Robotics створила кухню-робота, що 
складається з шеф-кухаря, духовки, плити, посудо-
мийної машини та раковини. Усі разом вони єдиний 
«організм», якому потрібно один раз показати, як 
готувати, наприклад, крабовий суп, щоб потім робот 
справлявся самостійно. На сьогодні «розумна кухня» 
від Moley Robotics ще не вийшла на широкий ринок, а 
її ціна складає близько $ 15,000. До 2017-го Moley спо-
дівається запустити масове виробництво робокухні, 
знизивши вартість пристрою та комплектуючих.
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