
26 листопада 2003 закрилася 
одна з найлегендарніших глав 

в історії авіації, повідомляє BBC.
У цей день здійснив свій остан-

ній політ надзвуковий Concorde 
— один з літаків компанії British 
Airways приземлився на аеродро-
мі Філтон неподалік від Брістоля, 
після чого жодна машина цього 
типу не піднімалася в повітря. За-
кінчення експлуатації Concorde 
означало, що авіапасажири більше 
не зможуть подорожувати з над-
звуковою швидкістю.

За 12 років, що минули з 
того моменту, як British Airways 
і Air France припинили польоти 
Concorde (і за більш ніж 25 років 
з часу останнього комерційного 
польоту Ту-144) у всьому світі не 
було створено жодного нового 
надзвукового авіалайнера.

Однак у вересні поточного 
року консорціум під назвою Club 
Concorde оголосив про те, що 
йому вдалося зібрати 182 млн до-
ларів на придбання законсервова-

ного Concorde і відновлення його 
до стану льотної придатності.

Консорціум також збираєть-
ся придбати ще один такий літак і 
встановити його як туристичний 
атракціон поруч з гігантським ко-
лесом огляду London Eye в Лондоні.

«Єдина справжня причина 
виведення Concorde з експлуа-
тації була політичною, і вона ж є 
єдиною перешкодою на шляху до 
відновлення його польотів», — за-
явив в інтерв’ю «Бі-бі-сі» в 2013 р 
Бен Лорд, представник ініціатив-
ної групи «Врятуємо Concorde» 
(Save Concorde Group).

Однак, навіть якщо вдасться 
викупити літаки, Club Concorde зі-
ткнеться з рядом проблем, намага-
ючись повернути літак у небо. Свій 
останній політ Concorde здійснив 
12 років тому, але з того моменту, 
як ці літаки зняли з виробництва в 
Британії та Франції, пройшло вже 
майже 40 років. Фахівці, які бра-
ли участь у створенні Concord вже 
давно на пенсії або на цвинтарі.Про унікальні знахідки, які мо-

жуть стати першими кроками 
до нових відкриттів, розповіли учас-
ники експедиції «Північна Ойкуме-
на» Північно-Східного федераль-
ного університету РФ 7 жовтня на 
зустрічі з журналістами, інформує 
сайт вишу.

У ході експедиції зафіксовано 
шість скелетних останків мамонтів. 
Однією з унікальних знахідок для 
вивчення стародавніх тварин стала 
шкіра мамонта. «Шкіра передусім 
цікава для проекту «Відродження 
мамонта», тому що наші корейські 
колеги вважають, що саме шкіра є 
кращим матеріалом для спроб кло-
нування шляхом виділення життєз-
датних клітин», — зазначив керів-
ник експедиції Семен Григор’єв.

Також був виявлений бивень 
карликового мамонта. За словами 
учасників, його зріст за приблиз-
ними розрахунками не перевищу-
вав двох метрів. «Бивень належить 
старому мамонтові. Навіть найдо-
свідченіший палеонтолог Павло 
Нікольський сказав, що вперше 
бачить настільки карликового ма-
монта. Нам належить з’ясувати, 
що це: якась мікропопуляція або 
індивідуальна особливість саме 
цього мамонта», — говорить Семен 
Григор’єв.

Експедиція працювала в пониззі 
річки Яна, яку на сьогоднішній день 
вважають найпівнічнішою в світі 
палеолітичною стоянкою. 
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Якутські вчені 
знайшли фрагмент 
шкіри мамонта, 
придатний для 
подальшого 
клонування

Ентузіасти хочуть повернути в небо 
надзвуковий лайнер Concorde

У Китаї з’явилася несправжня Велика 
китайська стіна

Віра Брежнєва розповіла про пережите 
на зйомках «8 кращих побачень»

Ядро Землі охолоджується значно 
повільніше, ніж вважали раніше

На борту МКС випробували камеру 
надвисокої якості 4K UHD

2,5-кілометрова репліка однієї 
з найбільших архітектур-

них будов людства з’явилася біля 
міста Наньчан, Центральний Ки-
тай, повідомляє сайт quibbll.com.

Незважаючи на те, що копія 
коротша оригіналу на кілька тисяч 
кілометрів і побудована зі штуч-
ного каменю, деякі туристи вірять, 
що вони відвідують реальну Вели-
ку китайську стіну.

Згадки про підробку Великої 
китайської стіни вперше з’явилися 
ще в квітні цього року. Вона пови-

нна стати однією з найвизначні-
ших туристичних пам’яток в об-
ласті центрального Китаю.

«Нова Велика китайська стіна» 
ще не завершена, але вже зараз її 
відвідує велика кількість туристів.

У Китаї архітектурні підробки 
останнім часом стають все більш 
популярними в останні роки. Ей-
фелева вежа та Тріумфальна арка, 
Статуя Свободи в провінції Юнь-
нань південно-західного Китаю, 
Тауерський міст тощо.

Співачка й актриса Віра Брежнєва 
потрапила в любовний трикут-

ник, пережила розлучення та примі-
ряла на себе роль мами маленького 
хлопчика. Усе це трапилося з нею в 
романтичній комедії Марюса Вай-
сберга «8 кращих побачень».

«Моя героїня Маша мені подоба-
ється своєю витримкою та мудрістю 
— це те, чого нам, жінкам, часто не 
вистачає, — розповідає Віра. — У де-
яких ситуаціях я б відреагувала на-
багато імпульсивніше».

«Знімали епізод у РАЦСі, куди 
наші з Володимиром Зеленським ге-
рої приходять розлучатися. І він так 
легко підписав потрібні документи, 
що я не могла далі грати. Сиділа в 
якомусь дивному стані і майже пові-
рила, що все відбувається не в кіно, 
а насправді. Уже стали знімати на-
ступну сцену, а я не можу зосеред-
итися, тому що тільки після роз-
лучення і в мене своя печаль. Мені 
навіть Марюс сказав: «Так, давай, 
включайся». Я розумію, що Маша 
більш терпляча, а раз вона пово-
диться спокійно, я теж заспокоююсь. 
Так що мені є чому повчитися в неї».

За сюжетом чоловікові героїні 
Брежнєвої Маші Соколової — влас-
никові ветеринарної клініки Микиті 
(Володимир Зеленський) — лікарі 
повідомляють фатальний діагноз. 
Той вирішує знайти собі заміну: по-
винен же хтось подбати про його 
дружину та дітей. Ідеальним канди-
датом виявляється пожежник Ілля, 
надійний чоловік без шкідливих 
звичок, роль якого дісталася Воло-
димиру Епіфанцеву. Під слушним 
приводом пожежник поселяєть-
ся в будинку Соколових. Занадто 
пізно Микита дізнається, що його 
здоров’ю ніщо не загрожує: щасли-
вий суперник вже підкорив серце 
Маші, та й діти його обожнюють. І 
за любов героїні Брежнєвої почина-
ється боротьба.

Є різноманітні оцінки того, коли 
сформувалося внутрішнє ядро   

Землі  — найглибший шар планети. 
Це куля з твердого заліза, розмір 
якої більший за Плутон, вона ото-
чена рідким зовнішнім ядром. Вну-
трішнє ядро є відносно недавнім 
«надбанням» Землі, а оцінки часу, 
коли воно з’явилося, є предметом 
наукових дискусій і коливаються 
від 0,5 до 2 мільярдів років.

Вчені з кафедри наук про на-
вколишнє середовище Університе-
ту Ліверпуля проаналізували сліди 
намагніченості древніх магматич-
них порід і виявили, що від 1 до 
1,5 мільярдів років тому відбуло-
ся різке збільшення напруженості 
магнітного поля Землі. Це, мож-
ливо, свідчить про появу в центрі 
землі твердого заліза, яке почало 

«застигати» всередині розплавле-
ного рідкого ядра.

За словами керівника дослід-
ницької групи доктора Енді Біггін, 
ця знахідка може змінити наше ро-
зуміння внутрішньої будови Землі:

— Отримані результати свід-
чать про те, що земне ядро остигає 
повільніше, ніж вважалося рані-
ше. Середній темп зростання твер-
дого внутрішнього ядра складає 
приблизно 1 мм на рік, і це впли-
ває на наше розуміння магнітного 
поля планети. Теоретична модель, 
яка найкраще підходить для на-
ших даних, показує, що зараз ядро   
остигає повільніше, ніж у будь-
який інший період за останні 4,5 
мільярди років, і що ця енергія по-
винна підтримувати магнітне поле 
Землі ще мільярд років або більше.

В Інтернеті з’явилося відео, запи-
сане на борту Міжнародної кос-

мічної станції на нову камеру 4K 
UHD, яка має дуже високу розділь-

ну здатність 6144 x 3160 пікселів.
На відео можна спостеріга-

ти, як американський астронавт 
Скотт Келлі, що знаходиться на 
цей момент на МКС з експеримен-
тальною річною місією, проробляє 
різні ефектні речі з кулею води, 
яка літає в невагомості. Зокрема, 
у воду додаються різні барвники, 
а також шипучі таблетки. З цієї 
причини куля починає вирувати, а 
з неї виривається вуглекислий газ, 
повідомляє сайт stellar.dirty.ru.

Втім, ніякої наукової цінності 
маніпуляції з водою не мали. Осно-
вною метою експерименту було 
випробувати можливості камери з 
високою роздільною здатністю 4K. 

До інтерактивної панорами Google Street 
View додано понад 300 українських 
населених пунктів

Відтепер можна віртуально про-
гулятися не лише великими 

містами України.Українське відді-
лення компанії Google повідомляє 
про значне розширення списку 
українських населених пунктів, 
які доступні у сервісі Google Street 
View.

«Відкрийте для себе невідому 
Україну, здійснивши віртуальну 
подорож по містах з багатою іс-
торією. Наприклад, сплануйте по-
їздку вихідного дня, заздалегідь 
продумавши маршрут. Хочете на-
солодитися світломузичним шоу 
найбільшого плаваючого фонтану 
в Європі, який знаходиться у Ві-
нниці, але не знаєте, що ще ціка-
вого є в місті? Або ж ви ніколи не 
бачили Замок Любарта в Луцьку 

або старовинні церкви Чернігова, 
але хотіли б розуміти, які ще ціка-
ві куточки можна знайти поруч? 
Завдяки режиму Перегляд Вулиць 
на Картах Google ви тепер легко 
можете це зробити!», — повідо-
мляється у блозі компанії.

Дмитро Шоломко, директор 
Google в Україні зазначив: «У квіт-
ні 2012 року ми вперше представи-
ли режим Перегляду Вулиць для 5 
міст України. З тих пір командою 
Google Street View була проведе-
на величезна робота зі збору та 
оцифровування даних, спеціаль-
но обладнані автомобілі проїха-
ли тисячі кілометрів по великих і 
маленьких містах України — ре-
зультатом цієї величезної робо-
ти стало сьогоднішнє оновлення. 
Що важливо, цим сервісом може 
скористатися будь-яка людина в 
світі, хто хоче дізнатися більше 
про Україну: туристи, бізнесмени, 
футбольні вболівальники. Це пре-
красна можливість відкрити, на-
скільки красива, різноманітна та 
цікава наша країна».

Узбецьких селян через візит 
міністра змусили приклеїти 
назад зібрану бавовну
У Ферганській області Узбекистану наприкінці вересня 
місцевих жителів перед можливим приїздом Прем’єр-
міністра Шавката Мірзіяєва  змусили приклеювати вже 
зібрану бавовну до бавовника, що росте вздовж авто-
мобільної дороги в селі Шахартепа. Про це повідомляє 
місцеве відділення «Радіо Свобода». Місцева влада 
намагалася в такий спосіб похвалитися «достатком 
бавовни» на полях, проте гість у район так і не завітав.
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