
Президент африканської краї-
ни Джон Магуфулі прибирав 

сміття на вулицях міста Дар-ес-
Салам разом із сотнею місцевих 
жителів.

Прибирання провели замість 
святкування Дня незалежності. 
Тисячі людей по всій країні при-
єдналися до цієї акції, повідомляє 
BBC.

Минулого місяця Президент 
Магуфулі скасував традиційне 
святкування, заявивши, що со-
ромно витрачати величезні суми 
грошей у той час, коли країна стик-
нулася з великим спалахом холери.

Цей крок розглядають як сим-
волічний жест Президента, котрий  
обіцяв боротись із корупцією.

Це вперше за 54 роки Танзанія 
не проводить урочистості з нагоди 
незалежності від Великої Британії, 
відзначають ЗМІ.

Керівництво головного аеропор-
ту Малайзії дало оголошення в 

газету про пошук власників трьох 
літаків «Боїнг-747», залишених в ае-
ропорту, повідомляє BBC.

«Якщо власники не заберуть лі-
таки протягом 14 днів, ми залиша-
ємо за собою право продати їх чи 
розпорядитися ними по-іншому», 
— йдеться в оголошенні.

Власники також зобов’язані 
оплатити посадку та паркування.

Як зазначив представник аеро-
порту, вони намагалися зв’язатися 
з останніми відомими власниками 
літаків.

«Я не знаю, чому вони не відпо-
відають. Може бути багато причин. 
Іноді таке трапляється тому, що в 
них немає грошей на продовження 
операцій», — цитує агенція AFP ге-
нерального менеджера аеропортів 
Малайзії Зайнола Мохамада Ісу.

Він додав, що протягом останніх 
десяти років у аеропорту були по-
кинуті й інші літаки, але переважно 
менші. А один, який покинули ще в 
1990-х роках, зрештою був проданий 
і його перетворили на ресторан у пе-
редмісті Куала-Лумпура.

За словами посадовців, якщо ае-
ропорт не отримає плату до 21 груд-
ня, літаки продадуть з аукціону або 
відправлять на металобрухт.

Аеропорт у Малайзії 
шукає власників 
трьох покинутих 
«Боїнгів»Чудовий дерев’яний будинок у 

скандинавському стилі, зведе-
ний у 1911 році в адміністративно-
му районі Берліна Кепенік, пропо-
нують забрати новому власникові 
абсолютно безкоштовно. Єдиною 
умовою, як повідомляє німецький 
журнал Focus, стане необхідність 
перевезти будинок в інше місце.

У Берліні, як і будь-який інший 
європейській столиці, ціни на не-
рухомість не перестають рости. 
Сім’я, що володіє дерев’яним бу-
динком, розраховує замінити його 
в найближчому майбутньому на 
сучасний повноцінний будинок, 
придатний для проживання.

Однак руйнувати вікову спо-
руду власники не хочуть. Вони 
мають намір зберегти цю частинку 
історії, тому шукають ентузіаста, 

який візьме на себе роботи з де-
монтажу та повторної установки 
будинку в іншому місці.

Ініціативу берлінської сім’ї 
підтримала місцева влада, і тепер 
щасливий володар будинку, на 
який він не витратить ні євроцен-
та, отримає ще й субсидію від ра-
йонної адміністрації.
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У Берліні безкоштовно віддають столітній 
будинок

Бродячі коти успадкували квартиру в 
центрі одного з найбільших італійських 
міст

У Швеції з’явиться електрифікована 
дорога для вантажного транспорту

У Познані пройшов найбільший у Європі 
фестиваль крижаних скульптур

LOBODA стала найпопулярнішою 
жінкою України

У Московському зоопарку єноти 
розбирають на запчастини телефони 
відвідувачів

Бродячі коти італійського міста 
Болонья успадкували минуло-

го тижня квартиру в центрі міста 
вартістю 230 тисяч євро.

Квартира на верхньому повер-
сі будинку 48 на вулиці Вартема 
має сім кімнат, гараж і сад з паль-
мами. Усі володіння були запові-
дані бродячим котам міста остан-
ньою господинею дому Фіореллою 
Сканнабіссі, яка була відома своєю 
любов’ю до чотирилапих створінь, 
повідомляє EuroMag.

За своє життя Сканнабіссі пі-
дібрала безліч бездомних кішок і 
котів. Коли вона викладала свою 

волю в заповіті в 1992 році, то ви-
рішила, що залишить свій будинок 
в Болоньї міським бродячим ко-
там. Однак чотирилапі не отрима-
ють квартиру безпосередньо.

Згідно з волею Сканнабіссі, 
місцева рада повинна буде прода-
ти її будинок і передати всі виру-
чені кошти міському розпліднику 
для тварин. Як пише The Local, на 
гроші добросердої жінки керів-
ники притулку запланували роз-
ширити його територію та обла-
штувати окрему житлоплощу для 
кожного кота чи кішки.

У провінції Євлеборг (Швеція) 
розпочато будівництво екс-

периментальної електрифікованої 
траси для вантажного транспорту.

Будівництво траси довжиною 
два кілометри на автодорозі Е16 
закінчать у квітні наступного року. 
Вона стане однією з перших авто-
доріг у світі для вантажних елек-
тромобілів. Проект продовжує 
випробування, які проводилися 
на тестовому відрізку в Берліні. 
Завданням цього етапу буде об-
катка технології в умовах реаль-
них погодних умов і трафіку. Дві 
вантажівки зі струмоприймачами 
на даху будуть їздити по цій дорозі 
протягом двох років, повідомляє 
«Радіо Швеція».

Загальний розмір інвестицій 

поки склав 8 млн крон (22 млн 
гривень), які вклали Транспортна 
служба, Енергетичне відомство, 
Відомство інновацій, компанії 
«Сіменс» і «Сканія». Розробники 
сподіваються, що проект дасть до-
статньо інформації для початку ко-
мерційної експлуатації технології.

У польському місті Познань 
пройшов найбільший в Європі 

фестиваль крижаних скульптур. 
Переможцями конкурсу на най-
кращу скульптуру стали брати Ба-
ісас із Канади, які створили скуль-
птуру ангела. Всього у фестивалі 
взяли участь 12 команд з усього 
світу, повідомляє «Радіо Польща».

У своїх роботах скульптори, 
які працюють із льодом, найчасті-
ше використовували фантастичні 
мотиви. На фестивалі в Познані 
можна було побачити ангелів, єди-
норогів, русалок, лицарів. Також 
багато було фігур тварин.

Над своїми крижаними 
скульптурами творці працюва-
ли в середньому по 8 годин. Журі 
оцінювало майстерність, перше 
враження від скульптури та кіль-
кість використаного льоду.

«Вам вдалося перетворити 
нашу площу в прекрасну країну 
льоду. Шкода, що вашими витво-
рами можна насолоджуватися не-

довго», — сказав мер міста, при-
суджуючи нагороди переможцям 
конкурсу.

«Яндекс» проаналізував пошу-
кові тренди та з’ясував, чим 

найбільше цікавилися наші співвіт-
чизники в 2015-му році. Так, єдиною 
українкою, що увійшла в трійку лі-
дерів за кількістю запитів, стала спі-
вачка LOBODA, яка розділила пер-
шість з колегами по цеху Жанною 
Фріске та Поліною Гагаріною. 

Вибір користувачів Мережі ви-
явився більш ніж передбачуваним, 
адже цей рік став знаковим у твор-
чості артистки. LOBODA випустила 
одразу декілька синглів, які увійшли 
в топ кращих треків України. Серед 
них — глибокий та драматичний кліп 
на пісню «Не нужна», пісня та відео 
«Пора домой», що підкорили всі тан-
цювальні майданчики країни, а та-
кож перший в репертуарі LOBODA 
україномовний сингл «Облиш», при-
свячений темі насильства над жін-
ками та їхньої жертовності. Також у 
цьому році артистка відсвяткувала 
10-річчя своєї сольної кар’єри гранді-
озним всеукраїнським туром «Пора 
домой», апофеозом якого стали ан-
шлагові концерти в Києві на сцені 
Палацу «Україна».

Серед чоловіків найчастіше в по-
шуковій системі запитували інфор-
мацію щодо Кузьми (Скрябін), який 
трагічно загинув у автокатастрофі 
в лютому цього року, а також росій-
ського політика Бориса Нємцова.

У списку найочікуваніших філь-
мів, за версією «Яндекса», виявили-
ся «50 відтінків сірого» (лідер запи-
тів), «Форсаж 7» (друга позиція) та 
українсько-російський біографічний 
фільм «Незламна», що розповідає 
про радянського снайпера Людмилу 
Павліченко (замикає трійку лідерів).

У Московському зоопарку 
з’явилися випадки псування 

телефонів відвідувачів єнотами.
Мобільні телефони відвідува-

чів, які фотографують ними тва-
рин, інколи з необережності пада-
ють у вольєр до єнотів. Тваринки 
негайно розбирають пристрій не-

вдахи-фотографа на запчастини, 
повідомляє Gazeta.ru.

«Наші єноти подобаються 
всім. Відвідувачі дуже люблять 
фотографувати єнотів. А єноти 
дуже люблять технічні пристрої. 
Буває, що відвідувач дістає свій те-
лефон (або фотоапарат), піднімає 
його над склом, щоб зробити хо-
роший кадр, і він, раптово, падає 
прямо в лапи єнотам, які тільки 
й чекають, як би що-небудь розі-
брати на запчастини. Загублений 
телефон розбирають на деталі за 
лічені хвилини. Врятувати його, 
як правило, не вдається», — по-
відомляється на сторінці Москов-
ського зоопарку в Facebook.

У зв’язку з цим керівництво 
зоопарку закликає відвідувачів 
бути обережними при фотографу-
ванні  тварин.

Президент Танзанії в День незалежності 
прибирав вулиці

Директора російської школи 
оштрафували за неготовність 
до ядерної війни
У Озерському районі Пермського краю РФ на 5 000 
рублів (1 800 гривень) оштрафували директора сільської 
школи в селі Кіпріно. Він провинився тим, що вчасно 
не відремонтував протирадіаційне укриття. Місцевий 
прокурор виявив це порушення і подав на директора до 
суду. Там педагога покарали за частиною першою статті 
20.7 КоАП РФ «Невиконання вимог і заходів в галузі 
цивільної оборони».
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