
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 № 17782.

Передплатний 
індекс - 

21769  

Відомості.інфо

№37 (677)

12 - 18 вересня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

Канадець вразив дівчину написом 
на Місяці: «Ти вийдеш за мене?» 

Кіт, який любить 
сидіти по-людськи, 
став зіркою 

Хлопчик із Росії подружився з горобцем 

У Штатах шимпанзе-пенсіонер малює 
картини язиком 

Британець 25 років носить ті самі 
шкарпетки 

У Канаді астроном Девід Осаріо 
запропонував своїй дівчині 

вийти за нього заміж, написавши 
освідчення на Місяці. 

За словами молодого чоловіка, 
він і раніше говорив із коханою 
Сайді Родрігес про шлюб, але не 
освідчувався. Хлопець хотів зро-
бити це романтично. 

Щоб вразити дівчину, Девід 
за допомогою міні-принтера над-
рукував на лінзі свого телескопа 
напис: «Ти вийдеш за мене?». За-
лишалося лише дочекатися повні 
та вмовити Сайді помилуватися 
разом зоряним небом. 

«Я була дуже здивована і не 
припиняла перепитувати, чи він 

це серйозно. Заспокоїлася, лише 
коли відчула каблучку на своєму 
пальці», — ділиться враженнями 
Родрігес. 

У Росії кіт на кличку Нікі здобув 
шалену популярність в Інтернеті 

через звичку сидіти, як людина — на 
хвості. 

Завдяки відео та фото в Мережі, 
на яких вгодований сірий котисько 
сидить «по-людськи», шанувальни-
ки навіть почали носити футболки з 
його зображенням. 

«Нікі почав так сидіти мало не 
з народження. Це не хвороба якась 
— йому просто так подобається. Він 
сидить на підлозі, на кріслі, на ліж-
ку, на столі», — розповіла власниця 
кота. 

Зараз хвостатій знаменитості 
два роки. Хазяйка також розповідає, 
що нещодавно кіт здивував її, почав-
ши вставати на задні лапи, та поки 
ходить лише на чотирьох. 

Одного разу 12-річний хлопчик 
із Мінусінська знайшов біля 

будинку гороб’я. Відповідальний і 
добросердий школяр виходив пта-
шеня. Тепер горобець на кличку 
Еббі не відходить від свого рятів-
ника ні на крок. 

Підлітка звуть Вадим. Без сво-
го вихованця він рідко виходить 
на вулицю. Зазвичай пташка су-
мирно сидить на плечі хлопця, 
тому супроводжує його навіть під 
час прогулянок по місту. Еббі знає 
і любить увесь двір. Прихильність, 
що виникла між людиною і пта-
хом, не може не викликати усміш-
ку та розчулення. 

Пташеня дуже приязне. Воно 
любить розмовляти своєю пташи-
ною мовою і виявляє вдячність, 
«годуючи» Вадима черв’ячками. 
Хлопчик дякує, та від «ласощів» 

відмовляється. 
Батьки Вадима спершу не були 

раді знахідці сина, але з часом зви-
кли до пташеняти. Без вихованця, 
кажуть, буде нудно. 

У США 37-річний шимпанзе 
Брент, що все життя «пропра-

цював» у лабораторії, вийшовши 
на «пенсію», захопився образот-
ворчим мистецтвом. 

Талановитий примат, найімо-
вірніше, є послідовником школи 
абстракціоністів, бо віддає пере-
вагу чистим яскравим кольорам. 
Щоправда, його техніка своєрідна: 
замість пензлів Брент використо-
вує власний язик. 

Нещодавно роботи шимпан-

зе-абстракціоніста взяли участь у 
конкурсі образотворчого мисте-
цтва в Луїзіані, який організували 
захисники тварин, і перемогли. 
Брент виграв кругленьку суму — 
десять тисяч доларів. Зароблене 
піде на його утримання. 

Всього у конкурсі змагалося 
п’ять приматів із різних притулків. 
Та всі, крім Брента, малюють пен-
злями. 

До слова, слони, шимпанзе та 
горили можуть малювати не гір-
ше за професійних художників. 
Виставка робіт тварин проходила 
торік у Лондоні. 

Житель Великобританії Френк 
Тернбрідж запевняє, що він 

є власником найміцніших шкар-
петок у країні, які носить уже 25 

років. Свої «надміцні» шкарпетки 
чоловік придбав на ринку рідного 
міста Глостер. 

За словами Тернбріджа, він 
одягає їх щотижня, проте за цей 
час на шкарпетках, виготовлених 
із нейлону та шерсті, не з’явилося 
жодної дірки. 

Британець працює слідопи-
том, вистежуючи шляхи міграції 
пантер та інших великих хижаків 
по всьому світу. Ця робота змушує 
його багато ходити, проте шкар-
петки витримали і це випробуван-
ня. «Моя дружина пере їх щотиж-
ня. Я ношу їх постійно і взимку, і 
влітку. Вони дуже зручні», — за-
значив Тернбрідж. 

Лера Кудрявцева народить 
молодому чоловіку дитину 
Після того як Лера Кудрявцева 

вийшла заміж, її життя карди-
нально змінилося. Тепер російська 
телеведуча навчилася готувати, пе-
реглянула ставлення до роботи і на-
віть збирається народити дитину. 

На початку червня 42-річна 
світська левиця пішла під вінець. Її 
обранцем став хокеїст пітерського 
клубу СКА 26-річний Ігор Макаров, 
який майже на 20 років за неї молод-
ший. Але різниця у віці не стала на 
заваді щастю подружжя. 

Лера зізналася, що, оскільки 
спортсмени дуже багато їдять, їй, 
попри те, що раніше зовсім не вміла 
готувати, довелось опанувати кулі-
нарію. «Я дуже довго жила одна. Для 
себе готувати лінь. А коли у тебе в 
будинку з’являється чоловік, то його 
ж треба годувати! З часом я полюби-
ла куховарити, тож тепер не можу 
зупинитися. Щодня випікаю торти, 
чоловік уже просить пригальмува-
ти», — сміється Кудрявцева. 

Лера впевнена, що в 26-річному 
Ігорі нарешті знайшла чоловіка сво-
єї мрії. До речі, у старшого сина те-
леведучої, 23-річного Жана, з новим 
чоловіком Кудрявцевої склалися 
чудові стосунки. «Вони часто зідзво-
нюються... Мають уже свої таємни-
ці», — розповіла білявка. 

У планах у Кудрявцевої не тіль-
ки кар’єра, яка тепер відійшла на 
другий план, а й народження дити-
ни. «До зустрічі з Ігорем у мене було 
не життя, а гонка. Щоб нормально 
виглядати, забезпечити майбутнє 
синові, я щодня бігла на роботу. Чо-
ловік мені якось сказав: «Працюй на 
втіху. Досить себе катувати», — по-
ділилася Лера. 

Тепер їй не страшно зробити 
перерву в кар’єрі. «Дитину дуже хо-
четься. Одну, а дасть Бог, і двох. Я за-
ради цього залишу роботу і піду на 
рік у декрет», — ділиться зірка. 

Американець звинуватив 
у розлученні... церковний дзвін  
Житель американського штату Род-Айленд намагається 
довести в суді, що звук дзвонів у церкві поруч із його 
будинком зруйнував його шлюб. За словами 64-річного 
Джона Дівені, дзвін порушує першу та четверту по-
правки до Конституції США. У позовній заяві америка-
нець, зокрема, вказав, що часте дзвоніння призвело 
до стресу та постійних сварок із дружиною. Дівені 
вимагає, щоб суд наказав настоятелям храму дзвонити 
рідше та менше. 
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