
Учені з Вірменії та Британії створи-
ли карту можливого проживання 
високорозвинених цивілізацій до 
Великого вибуху. Відкриття нале-
жить математичним фізикам Ваагну 
Гурзадяну з Національної наукової 
лабораторії імені Артема Аліханья-
на в Єревані та Роджеру Пенроузу з 
Оксфордського університету.

У своїй роботі вчені розглядають 
карту реліктового випромінювання, 
про яке представлені в контексті 
розробленої ними конформної ци-
клічної космології. Відповідно до 
припущень математичних фізиків, 
наш Всесвіт розвивається цикліч-
но, і Великий вибух є лише момен-
том його «перезавантаження». При 
цьому раніше Всесвіт, імовірно, був 
заселений високорозвиненими ци-
вілізаціями, сліди існування яких 
можна виявити й сьогодні. На думку 
вчених, зниклі цивілізації були здат-
ні передавати інформацію за допо-
могою зіткнень «чорних дірок».

При цьому один із авторів від-
криття, Ваагн Гурзадян, вважає його 
більше математичним, ніж фан-
тастичним. Про це він розповів в 
інтерв’ю радіо Sputnik.

Кандидат геолого-мінерологіч-
них наук, академік Міжнародної 
академії інформатизації Володимир 
Тюрін-Авінський знаходить теорію 
Гурзадяна та Пенроуза вельми ціка-
вою.

«Це досить цікаве відкриття. І 
воно, загалом, збігається з моїми 
уявленнями про світобудову. При 
цьому, мені здається, що горезвіс-

ний Великий вибух — це не що інше, 
як можливе вприскування, ін’єкція 
якоїсь речовини, енергії з інших ви-
мірювань в наш простенький триви-
мірний Всесвіт», — сказав Володи-
мир Тюрін-Авінський в ефірі радіо 
Sputnik.

За його словами, є чимало під-
тверджень, що високорозвинені ци-
вілізації дійсно існують.

«Є маса аргументів, що високо-
розвинені цивілізації існують, але 
делікатно поводяться і не втруча-
ються в нашу життєву програму. І 
теорія, висловлена цими фізиками, 

може дати певний імпульс у розши-
рення горизонтів пізнання сучасної 
науки. Адже сучасна наука трохи 
звузила діапазон розуміння світу», 
— сказав Володимир Тюрін-Авін-
ський.

При цьому, впевнений він, не 
варто зупинятися на досягнутому.

«У міру нашого інтелекту, на-
укового рівня нам потрібно глибше 
проникати в світорозуміння речей. 
А доказові аргументи прийдуть піс-
ля величезної роботи», — перекона-
ний академік, повідомляють «Ново-
сти планеты».
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У Таїланді дівчина вийшла 
заміж за труп свого коханого
У Таїланді, в одному з міст провінції Чаченгсау, 
стався випадок, який можна назвати «коханням 
до домовини». Дівчина на ім’я Нан вийшла заміж 
за свого коханого, але вже після його смерті. Як 
вона сама сказала, померлий був для неї коханням 
всього життя. На особистій сторінці у Facebook 
Нан розповіла, що мріяла про весілля, проте її 
хлопець Фіат раптово помер від серцевого нападу, 
повідомляє Informing.
  

Вчений вжив «бактерії безсмертя» і , як 
стверджує, перестав старіти

У Запоріжжі затримано 
на хабарі двох 
прикордонників 
СБУ спільно з військовою прокуратурою 
затримала на хабарі начальника та 
заступника начальника одного з відділів 
прикордонної служби Бердянського 
прикордонного загону. Затримали 
зловмисників під час отримання частини 
хабара в розмірі 7 500 гривень та 200 
доларів США.

Високорозвинені цивілізації, 
ймовірно, існують

Британська льотчиця долетіла до 
Австралії на біплані 1942 року випуску

Будинок, збудований для Ісуса Христа, 
виставили на продаж у США

Російський вчений Брушко провів 
над собою унікальний експери-

мент — з’їв безсмертні бактерії, хоча 
всі його відмовляли, включаючи 
сім’ю. Але іншим повторювати його 
досвід не радить. Він — доктор гео-
лого-мінералогічних наук, очолює 
кафедру геокриології МДУ і все жит-
тя вивчає проблеми вічної мерзлоти.

Бактерії — не його пряма спе-
ціалізація. Але років 20 тому тема 
мікроорганізмів так захопила вче-
ного, що він просто «захворів» 
нею. Вивчив історію дослідження 
бактерій, організував не одну екс-
педицію. У 90-х роках майже 5 років 
провів у мікробіологічній лаборато-
рії Університету Хоккайдо: вивчав 
властивості бактерій, намагався 
розшифрувати їхнє ДНК (тоді ці до-
слідження тільки починалися).

— Бактерію Bacillus F ми зна-
йшли в стародавній вічній мерзлоті 
на Мамонтовій горі в Якутії. Вік мі-
кроорганізму — більше 3 млн років. 
Але бактерія була жива! — розпові-
дає вчений. — Це парадокс, сенсація! 
Бо час всіх живих організмів на зем-
лі обмежений. Склад і біохімія клі-
тин зараз дуже добре вивчені, і ми 
чудово знаємо, як поступово в них 
накопичуються пошкодження, по-
рушується синтез, руйнується ДНК. 
Вважають, що це основна причина 
старіння і смерті живих організмів. 
З древніми одноклітинними з вічної 
мерзлоти нічого подібного не відбу-

вається. Вони не руйнуються, не ста-
ріють і не вмирають. Живуть більше 
3 млн років і при цьому чудово себе 
почувають. Мікроорганізми були 
оточені льодом, але внутрішньоклі-
тинна вода була заморожена. Її про-
сто виявилося на 17% менше, ніж у 
звичайних вегетативних клітинах.

«Бацили виявилися не просто 
живучі. Коли їх витягли з мерзлоти, 
вони показали себе надвитривали-
ми. Уявіть собі — бактерії вижили 
після 4-годинного кип’ятіння! (у 
цей момент учений дістав із шафи 
дві пляшки коньяку). Ось дивіться: 
це звичайний коньяк, він прозо-
рий. А цей каламутний. Бачите? Це 
і є бацили. Звичайно, в природі іс-
нують бактерії, яких не вбиває міц-
ний алкоголь, але їх зовсім небагато. 
Наші не тільки не бояться спиртно-
го, вони в ньому розмножуються! З 
кожним днем у цій пляшці бактерій 
стає все більше», —  розповів учений 
в інтерв’ю «Новостям планеты».

Перш ніж спробувати дію бацил 
на собі, вчений разом з колегами 
провів чимало експериментів на му-
хах-дрозофілах і мишах.

— Результати виявилися приго-
ломшливими, — продовжує вчений. 
— У мишей після введення бактерій 
підвищувалася рухова активність 
і збільшувалася тривалість життя. 
Це парадокс, адже зазвичай ці речі 
несумісні. Чим більше організм спа-
лює енергії, тим менше він живе.

Трейсі Кертіс-Тейлор завершила 
одиночний переліт завдовжки 

в 20 000 кілометрів на біплані з 
відкритою кабіною 1942 року ви-
робництва.

У жовтні 53-річна Тейлор ви-
летіла з міста Фарнборо в ан-
глійському графстві Хемпшир. 
Кінцевою точкою подорожі була 

столиця Австралії. За три з лиш-
ком місяці Тейлор перетнула пові-
тряний простір 23 країн, 50 разів 
приземлялася для дозаправляння. 
Своє прибуття в Сідней вона від-
значила келихом шампанського.

«Це була величезна пригода, — 
написала Тейлор на своїй сторінці 
у Twitter. — Спасибі всім, хто мене 
підтримував».

У ході польоту Тейлор пере-
тнула Європу і Середземне море, 
Йорданію, Аравійську пустелю, 
Оманську затоку, Пакистан, Індію 
та Південно-Східну Азію.

Цей маршрут вперше в 1930-
му році подолала інша жінка-авіа-
тор — Емі Джонсон. У ході свого 
перельоту Тейлор намагалася яко-
мога детальніше відтворити умо-
ви, в яких летіла Джонсон: вона 
летіла за старими приладами та з 
відкритою кабіною.

Будинок, в який повинен «по-
вернутися» Ісус під час другого 

пришестя, виставлений на торги 
і буде проданий навесні, повідо-
мляє The Telegraph. Розкішну сади-
бу побудувала в 1928 році родина 
Гріском, члени групи теософістів. 
Сама господиня жила в маленько-
му будиночку по сусідству. Члени 
релігійної організації регулярно 
проводили прибирання в особня-
ку в очікуванні повернення Хрис-
та, який буде правити на землі з 
цього будинку.

Спочатку особняк побудували 
як літній будинок для зустрічей 

членів групи теософістів. Однак 
самі господарі рідко його відвід-
ували і незабаром поповзли чут-
ки, що він був побудований для 
пришестя Спасителя. Після смер-
ті Женев’єви Гріском у 1958 році 
орден був розпущений, а будинок 
виставили на продаж. Нинішня 
власниця вирішила знову вистави-
ти помешкання на торги.

Особняк знаходиться в Бронк-
сі, штат Нью-Йорк. У ньому 17 
кімнат — сім спалень і п’ять ван-
них кімнат, спортзал, сауна та ка-
бінет. 

Співзасновник 
і голова 
Facebook Марк 
Цукерберг має 
намір створити 
комп’ютеризовану 
систему 
управління 
будинком

Марк Цукерберг заявив про 
намір протягом цього року 

створити систему на основі 
штучного інтелекту, яка б допо-
магала йому керувати власним 
будинком.

У повідомленні, розміщено-
му на його сторінці в Facebook, 
мільярдер зазначив, що кожен 
рік «ставить перед собою завдан-
ня, щоб дізнатися нове і вийти за 
рамки роботи в Facebook», пере-
дає ТАСС.

«Моя особиста мета на 2016 
рік — створити простий штучний 
інтелект для управління будин-
ком і допомоги в роботі», — ска-
зав Цукерберг.

«Я збираюся почати з вивчен-
ня того, які технології вже є в цій 
сфері, — повідомив він. — Потім 
я почну вчити нову систему ро-
зуміти мій голос, щоб керувати в 
такий спосіб усім, що є в будинку: 
музикою, світлом, температурою 
тощо».

«Буду вчити розпізнавати 
моїх друзів по обличчях, коли 
вони дзвонять у двері», — до-
дав засновник Facebook. У число 
функцій нового програмного за-
безпечення, за словами Цукер-
берга, увійде перевірка того, чи 
все в порядку в кімнаті його донь-
ки, котра нещодавно народилася, 
а також більш наочне подання 
інформації, яка стосується управ-
ління компанією.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – паперорізальна машина ADAST MAXIMA VS 80, 1983 р.в., заводський номер  5270148
Паперорізальна машина ADAST MAXIMA VS 80 застосовується для розрізання та обрізки всіх 
видів паперу, картону щільністю від 17 до 700 г/кв.м. та іншого листового матеріалу (шкіра, 
гума, фольга, пластмаса).
Рік випуску та вводу в експлуатацію– 1983, країна виробник – Чехословаччина, тип машини 
– поперечно-обрізна, заводський номер – 5270148, інвентарний номер – 10420706, 
довжина розрізання, мм – 800, вага, кг – 1350, габарити (д/ш/в), мм – 1980х1940х1475, 
електроспоживання, кВТ – 3,5, точність порізки, мм – 0,05, швидкість роботи, циклів/хв – 45. 
Початкова ціна – 34039,00 грн. без врахування ПДВ.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Волинській області. Код ЄДРПОУ – 
02359662.
Грошові кошти в розмірі 3404,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону 
(гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: р/р 
26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 15  робочих днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, 
вул.Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – за три робочі дні до початку 
аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем його знаходження.

Волинський аукціонний центр проводить проводить аукціон з 
продажу майна:  

лот І – автомобіль VOLKSWAGTN Santana, 1984р.в., реєстраційний номер 00928ВК. 
Об’єм двигуна – 1,7 л, дизель, пробіг – 279892 км, колір – коричневий, тип – хетчбек. 
Технічний стан КТЗ: автомобіль знаходиться в задовільному стані.  Несправний акумулятор, 
неробочий двигун, задня гума не придатна до використання, тріснуте лобове скло, повна 
корозія кузова, неробочі передні і задні амортизатори.     
Початкова ціна – 19296,00 грн. без врахування ПДВ.
Балансоутримувач: Рівненська сільська рада Любомльського району. Код ЄДРПОУ – 04332621.
Грошові кошти в розмірі 1930,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону 
(гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: р/р 
26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – за три дні до початку аукціону.
З питань подачі документів для участі в аукціоні, розрахунків та для отримання іншої 
додаткової інформації звертатись у філію “Волинський аукціонний центр” за вищевказаною 
адресою в робочі дні з 09.00.год. до 17.00. год., тел. для довідок: (0332) 244-188.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. год. за місцем його 
знаходження

Сьогодні він виглядає років на 30 молодшим, ніж повинен


