
Розкішний особняк Chateau 
Louis XIV, оточений парком 

площею в 23 гектари і розташо-
ваний всього в 15 хвилинах їзди 
від центру Парижа, продали за 
301 млн доларів, повідомляє сайт 
Quibbll.

Сума угоди встановила новий 
рекорд на світовому ринку нерухо-
мості. Про покупця відомо тільки, 
що він родом із Близького Сходу. 
Примітно, що рекордна сума спла-
чена не за старовинний замок з ба-
гатою історією, а за сучасний но-
вий особняк, хоча й побудований 
за лекалами Grand Siècle, «Велико-
го століття» часів розквіту коро-
лівській Франції.

Особняк Chateau Louis XIV 
розташований між Версалем і 
містечком Марлі-ле-Руа, де рані-
ше знаходилася одна з резиденцій 
Людовика XIV.

Житлова площа будівлі стано-
вить кілька тисяч квадратних ме-
трів, інтер’єри багато прикрашені 
позолотою та ліпниною, шовкови-
ми гобеленами, мармуровими ста-
туями і фресками ручної роботи.

У будівлі розташований ви-
нний погріб, власний кінотеатр 
і басейн, у парку прокладені до-
ріжки для прогулянок верхи, роз-
битий садовий лабіринт і є вели-
чезний фонтан з позолоченими 
статуями.

Садибу назвали на честь най-
величнішого короля Франції — 
Людовіка XIV.

Брокери з агентства нерухо-
мості Christie’s International Real 
Estate зізналися, що покупцем став 
бізнесмен із Саудівської Аравії.

Влітку 2015 р. повідомлялося, 
що невідомий покупець запро-
понував за розташований поруч 
з лондонським Гайд-парком осо-
бняк £ 280 млн. Якщо ця угода від-
будеться, встановлений у Франції 
рекорд буде побитий. Раніше бри-
танські ЗМІ називали можливими 
покупцями лондонського особня-
ка вихідців із Близького Сходу, з 
Саудівської Аравії та Росії.Книга 
рекордів Гіннеса, як і раніше, нази-
ває найдорожчим у світі будинком 
каліфорнійський особняк медіа-
магната першої половини XX сто-
ліття Вільяма Херста, виставлений 
в 2007 році на торги за $ 165 млн. 
Відзначимо, однак, що в цьому ви-
падку мова йде саме про будинок, 
без навколишнього парку площею 
в десятки гектарів.  

У китайській провінції Хенань 
зруйнували 37-метровий золо-

тий пам’ятник Мао Цзедуну, будів-
ництво якого завершилося лише 5 
січня, повідомляє Bangkok Post.

За словами місцевих чиновників, 
причина, через яку було вирішено 
монумент знести, незрозуміла. За 
версією видання, проект не здобув 
схвалення з боку уряду, при цьому 
не уточнюється, чому його творці не 
проконсультувалися з керівництвом 
країни перед початком робіт.

На будівництво пам’ятника з 
бетону та сталі, покритого золотою 
фарбою, було витрачено три міль-
йони юанів (близько 460 тисяч до-
ларів). Кошти збирали жителі села в 
повіті Тунсюй, біля якого й перебу-
вала статуя «Великого керманича». 
Передбачалося, що монумент зможе 
залучити в регіон туристів.

Коментуючи новину про по-
яву статуї, користувачі китайських 
соцмереж висміювали фотографії 
бетонного Мао. Вони писали, що 
пам’ятник нібито не схожий на дер-
жавного діяча, а біля ніг Цзедуна чо-
мусь знаходиться друга голова.

37-метровий 
позолочений 
пам’ятник Мао 
Цзедуну простояв 
лише три дні

Деякі з північних видів птахів 
можуть поступово покину-

ти Фінляндію через потепління 
клімату, яке з кожним роком стає 
все більш помітним. До такого ви-
сновку прийшли вчені з фінського 
центрального музею природо-
знавства, повідомляє FlashNord.

Ця тенденція може торкнути-
ся, зокрема, тундрової куріпки. За 
спостереженнями, які вчені здій-
снювали протягом останніх трид-
цять років, помітно, що популяції 
птахів стали відступати все далі 
на північ. Куріпкам доводиться 
особливо важко, оскільки в їхні 
традиційні регіони проживання 
приходять південні види пернатих 
і потроху починають їх витісняти. 
Тому існує ймовірність, що, загли-
блюючись усе далі в горбисті ра-
йони північної Фінляндії, куріпки 
зрештою перемістяться на терито-
рію Норвегії та Швеції, де є райони 
з високими горами, ставши свого 
роду «кліматичними біженцями».

За час спостережень різні види 
птахів уже відступили на північ і 
північний схід країни в середньо-

му на 37 кілометрів, віддаляючись 
на півтора кілометра щорічно. 
Але є, наприклад, чорні дрозди, 
які «йшли» на північ швидше за 
інших — на 70 кілометрів на рік, 
або московка та чорноголова гаїч-
ка — вони віддалялися на 150 кі-
лометрів на північний схід щоріч-
но. У цих випадках причиною теж 
стало потепління клімату. Однак, 
на думку фахівців, у цих птахів 
ситуація не настільки сумна, як у 
куріпок, яким складніше боротися 
за виживання. У минулому році 
фінські вчені встановили, що по-
тепління клімату відбувається в 
країні швидше, ніж будь-де у світі. 
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Північні види птахів можуть покинути 
Фінляндію через потепління клімату

У Монголії заборонили попільнички із 
зображенням Чингісхана

У Данії випробовують новий спосіб 
прискореного вирощування ялинок

Настя Каменських оголилася перед 
тисячами інтернет-користувачів

У Лондоні за допомогою 3d-принтера 
відтворять підірвану ІДІЛом Тріумфальну 
арку Пальміри У Монголії введено заборону на 

виробництво та продаж по-
пільничок, на яких зображений 
великий завойовник Чингісхан 
(бл. 1155–1227), повідомляє агент-
ство FlashSiberia.

«Каменем спотикання» вияви-
лися два види скляних попільни-
чок, які з успіхом продавалися в 
мережі супермаркетів «Номін». На 
одній з них зображена найбільша 
у світі кінна статуя Чингісхана, 
встановлена   в передмісті Улан-
Батора, а на другій — монумент 
біля столичного парламентського 
комплексу.

Експерти державного управ-

ління зі справедливої конкуренції 
та захисту прав споживачів вва-
жають, що продаж цих сувенірів 
підпадає під статтю про недобро-
совісну рекламу, оскільки їхнє 
використання за прямим призна-
ченням «порочить честь і гідність 
історичної особистості».

У результаті постановили ви-
лучити попільнички з полиць ма-
газинів. Експерти з’ясували, що 
злощасні сувеніри виготовляли не 
в самій Монголії, а імпортували з 
сусіднього Китаю. Інакше, крім су-
пермаркету, збитків зазнала б ще 
й фірма-виробник «неполіткорек-
тного» товару.

Данія має намір закріпити за 
собою звання головного по-

стачальника різдвяних ялинок на 
європейський ринок. Бізнес, який 
щорічно приносить данським ком-
паніям 1,2 млрд крон (175 млн до-
ларів), може отримати додаткові 
можливості для розвитку завдяки 
впровадженню новітніх техно-
логій, повідомляє інформаційне 
агентство Ritzaus Bureau.

Співробітники Університету 
Копенгагена зараз працюють над 
новою методикою, котра дозво-
лить помітно прискорити термін, 
за який з насіння виростає пух-
наста зелена красуня. Автори на-
укового проекту, великий інтерес 
до якого проявляє Данська асоці-
ація виробників різдвяних дерев 
(ДАПРД), отримали грант у роз-
мірі 10 млн крон (1,5 млн доларів) 
від міністерства охорони навко-
лишнього середовища.

Наголошується, що головною 
прикрасою європейських віталень 
у Різдво все частіше стає не ялин-
ка, а інша представниця сімейства 
соснових — кавказька ялиця або 
ялиця Нордманна. Надзвичайно 
красиві дерева з густою довгою 
ароматною та м’якою хвоєю ко-
ристуються все більшим попитом 

як «різдвяні ялинки», і саме їх де-
сятками мільйонів вирощують у 
Данії. Незважаючи на те, що кав-
казькі ялиці невибагливі, досить 
швидко ростуть і дерево на про-
даж можна отримати вже через 
10–13 років, виробники стика-
ються з низкою проблем. За сло-
вами представника ДАПРД Клауса 
Крістенсена, у перші роки ялиця 
розвивається повільно, а потім по-
чинається бурхливе зростання, що 
часто псує зовнішній вигляд дере-
ва, порушуючи класичну форму 
конуса.

Данські дослідники випро-
бовують спеціальні мікроорга-
нізми, які при додаванні в ґрунт 
виробляють гормони, що значно 
прискорюють ріст зовсім молодих 
саджанців. У такий спосіб вирі-
шуються відразу дві проблеми — 
ялина досягає необхідного роз-
міру всього за 8 років, при цьому 
набуваючи еталонного товарного 
вигляду. На думку Крістенсена, 
для галузі це особливо важливо, 
оскільки за таку ялицю виробник 
може легко виручити 120 крон (18 
доларів), тоді як за нерівну отри-
має втричі менше.

Данія нині експортує до 10 млн 
ялин і ялиць на рік. 

Поки більшість людей насоло-
джувалися різдвяними кані-

кулами, жадібно поїдаючи різно-
манітні страви зі святкового столу, 
Настя Каменських вирушила подалі 
від спокус в одну з південних країн 
і розпочала боротьбу із зайвою ва-
гою. Варто відзначити, що співачка 
досягла успіху в боротьбі з ненави-
сними кілограмами і не могла відмо-
вити собі в задоволенні продемон-
струвати чудовий результат.

Каменських опублікувала на 
своїй сторінці в «Інстаграмі» еро-
тичне фото, на якому вона позує 

перед камерою повністю оголеною. 
Треба сказати, що на блог Анастасії 
підписано майже 37 000 осіб, і понад 
20 000 з них вже гідно оцінили  при-
нади артистки, поставивши їй «лай-
ки». Млосно лежачи в ліжку, зірка 
всім своїм виглядом демонструє, що 
вона задоволена собою і зовсім не 
соромиться наготи.

Разом з тим багатьох шануваль-
ників Каменських збентежило таке 
відверте фото. «Моральність уже не 
в моді, на жаль», «Тіло гарне, але« Ін-
стаграмом» і діти теж користуються. 
А мені 11 років», — обурилися деякі 

«фолловери» зірки. Втім, інші їм за-
перечили, порадивши більше читати 
книги, а не сидіти в соцмережах.

В основному право Каменських 
на вільне виявлення своєї волі за-
хищали чоловіки. І щиро захоплю-
валися еротичним знімком, а окремі 
суб’єкти навіть відкрито намагалися 
фліртувати зі співачкою. «Друзі, на-
віщо так люто заздрити? Дівчина по-
стрункішала, важко працювала над 
своєю фігурою, хоче продемонстру-
вати звіт про виконану роботу. Мо-
лодець, Настя! Гарно!», — захищали 
вони Настю.

На Трафальгарській пло-
щі Лондона за допомогою 

3D-принтера відновлять фрагмент 
стародавнього пам’ятника сирій-
ської Пальміри, який був зруй-
нований бойовиками «Ісламської 
Держави», повідомляє телеканал 
«Дождь».

Реконструкцією займається 
Інститут цифровий археології 
Гарвардського й Оксфордсько-
го університету, а також «Музей 
майбутнього» з Дубая. Історичну 
пам’ятку  древньої Пальміри — дві 

колони біля входу в храм — від-
новлять по фотографіях за допо-
могою 3D-принтера.

Пам’ятник представлять у 
квітні 2016 року. Ідентичну арку 
встановлять на Таймс-сквер у 
Нью-Йорку.

Інститут цифровий археології 
залучив добровольців до роботи 
над спільним проектом. За допо-
могою спеціальних 3D-камер вони 
знімають культурні об’єкти Близь-
кого Сходу та Північної Африки, 
які входять до групи ризику.

Будинок поряд із Версалем купили за 301 
млн доларів США

2016 рік стане для Європи 
рекордно спекотним
2015 рік став другим серед найспекотніших в історії спо-
стережень у Європі. Про це йдеться в доповіді Всесвіт-
ньої метеорологічної організації (ВМО). 
За прогнозами дослідників, наступні два роки на Землі 
стануть найспекотнішими за всю історію, оскільки 
«перепочинок» у глобальному потеплінні закінчився 
і відразу кілька факторів призведуть до подальшого 
зростання температури. 
Синоптики прогнозують, що зима в Україні буде не 
холодною і з помірною кількістю опадів. 
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