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Восьмирічні злодії пограбували
німецький магазин іграшок
У Німеччині два восьмирічні злодії за два дні викрали
з магазину іграшок товари на суму на 220 євро. Діти
проносили іграшки в туалет магазину, де виймали їх з
обгортки і складали до себе в сумки. На другий день
охорона помітила, що діти заходили в туалет з упаковками, а виходили з порожніми руками. Після цього їх
попросили відкрити рюкзаки, де виявилися товари
на 40 євро. Після перегляду камер спостереження виявилося, що в перший день діти вкрали іграшок на 180
євро.
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Віра Брежнєва показала своє улюблене
секретне місце в Києві
В
іра Брежнєва розповіла шанувальникам про своє улюблене
секретне місце в Києві.
У великодні свята колишня солістка групи «ВІА Гра» Віра Брежнєва вирішила відпочити від роботи та провести вихідні у себе вдома
в Києві, де вона проживає разом із
чоловіком Костянтином Меладзе. У
той час, як всі кияни відправилися
святкувати Великдень на природу,
співачка вирушила прогулятися по
спорожнілому місту.
Після прогулянки по «красивому, зеленому, чистому Києву» Віра
вирішила відвідати своє улюблене
секретне місце в українській столиці. Виявилося, що, як і в багатьох дівчат, улюбленим місцем виконавиці
є магазин одягу — OhMyLook.
Під час шопінгу Брежнєва зробила пам’ятне фото, яким поділилася з
шанувальниками на своїй сторінці в
соціальній мережі Instagram. Знімок
артистка супроводила коментарем:
«Вихідний, а я красива».
Менш ніж за добу новий знімок
дружини Костянтина Меладзе зібрав понад 90 тисяч «лайків» і кілька
сотень коментарів.
Підписники Віри похвалили її
зовнішній вигляд, а також поцікавилися, чи є в співачки своє улюблене
секретне місце в Москві, але поки
відповіді на це питання Брежнєва не
дала.

У Бразилії на
конкурсі краси знову
вручили корону не
тій дівчині

К

Спеціально заради того, щоб
Ванесса могла безперешкодно
вивести каченят назовні, до розташованої неподалік водойми,
уздовж стін натягують щільний
темний папір, і вчителі стежать за
тим, щоб учні не потривожили виводок.

У Венесуели закінчилися кошти на
виготовлення грошей
Венесуели, яка вже другий
рік поспіль переживає найжорстокішу економічну кризу, не
залишилося грошей навіть на те,
щоб розплатитися по рахунках за
друк місцевої валюти — болівара.
У результаті в державі з гіперінфляцією можуть зникнути купюри.
У роки високих цін на нафту
виробляти болівари всередині
Венесуели було невигідно, тому
уряд розміщував замовлення в
монетних дворах по всьому світу
і ввозив власну валюту літаками.
У розпал економічної кризи нічого не змінилося — тільки літаки
з грошима стали літати в Каракас
набагато частіше, а в уряду не залишилося валюти, щоб оплатити
друк боліварів.
Зараз найбільша купюра в Венесуелі — 100 боліварів. На них
можна купити хіба що сигарету в
кіоску — для більших витрат доводиться носити з собою мішки
грошей. Інфляція в 500% річних
їх швидко знецінює. При цьому
ні деномінації, ні введення нових
купюр з більшим номіналом у Венесуелі поки не очікується.
Перші ознаки дефіциту національної валюти виникли в країні
ще в 2014 році. Перед виборами
в конгрес у 2015 р. Каракас роз-
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Британський ювелір створив «персні
вірності» з GPS

Б

ританський ювелір Стів Беннетт створив персні для заручин, оснащені GPS-системою.
Так звані «персні вірності»,
вважає автор ідеї, будуть користуватися популярністю в ревнивого
подружжя, яке бажає знати про
місцезнаходження свого партнера.
Хоча основним призначенням вбудованого в прикраси мініатюрного
чіпа має стати захист від крадіжки
або втрати дорогої речі.
Беннет створив кільця з сис-

темою трекінгу в двох варіантах:
з класичним прозорим діамантом
огранки «принцеса» та з фіолетовим діамантом огранки «маркіз».
Скільки буде коштувати «просунута» модель перснів для заручин,
не уточнюється.
У планах прогресивного ювеліра — створення дитячих прикрас
із GPS, щоб батьки могли не турбуватися про те, де знаходяться їхні
спадкоємці.
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Передплатний
індекс —

Будь-яке копіювання, у т.ч. окремих частин текстів чи зображень,
публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації, в якій би формі та яким би технічним способом
воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої
письмової згоди редакції газети «Відомості.інфо». 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 газетний. Обсяг 4 друковані аркуші. Адреса друкарні: Львівська
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 5, тел.
(032) 297-47-46.
Замовлення №22786. Тираж згідно замовлення.

У Китаї сільський лікар без ніг відвідує
пацієнтів за допомогою табуреток

У США щорічно закривають школу через
качку з каченятами
же 13 років одна і та ж качка
щорічно висиджує яйця в дворі початкової школи в американському Хартленді, штат Мічиган.
У школі качку називають Ванессою і кожен раз святкують її повернення, повідомляє InfoResist.
Коли качка вперше відклала
яйця у дворі, одна вчителька згадала, що каченята повинні отримати доступ до води не пізніше, ніж
через два дні після того, як вилупляться з яєць. Оскільки каченята
ще не вміють літати, то єдиний
шлях для них зі шкільного двору
пролягає через коридори навчального закладу.

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/
Засновник: ТзОВ «Слово»
Р/р 2600301863522 в ВАТ «Укрексімбанк»
МФО 303547 ЗКПО 31011295

містив замовлення на 2,6 мільярда нових банкнот у британській
компанії De La Rue, французькій
Oberthur Fiduciaire та німецькій
Giesecke & Devrient.
Наприкінці 2015 року Венесуела збільшила замовлення до 10 мільярдів банкнот. Для порівняння:
США друкує 7,6 мільярда банкнот
в рік, при тому, що обсяги економіки США і Венесуели непорівнянні.
Значна частина замовлення дісталася De La Rue, але тут і
з’ясувалося, що платити Венесуелі
нічим. За неофіційними відомостями, Каракас заборгував британській фірмі 71 мільйон доларів, і
вона змушена буде повідомити акціонерів, що борг не гаситься.
Джерела видання Bloomberg
повідомляють, що перебої з оплатою рахунків у Венесуели виникли
ще в червні 2015-го. Таким чином,
коли Каракас збільшував своє замовлення, монетні двори вже знали, що країна, можливо, виявиться
не в змозі заплатити. У підсумку
вони запропонували Каракасу
надрукувати загалом лише 3,3 мільярда банкнот. За відомостями
Bloomberg, після цього ЦБ Венесуели почав шукати нових партнерів
і, зокрема, провів переговори з російським «Держзнаком». Чим вони
закінчилися — невідомо.

онкурс краси Miss Rondonia
Mundo, який проходив у бразильському місті Порту-Вельо,
завершився скандалом. Під час
нагородження переможниць організатори переплутали фіналісток і
спочатку наділи корону на голову не
тій дівчині.
У фінал конкурсу потрапили
дві учасниці — Летиція Каппатто та
Карліані Барбоса. Дівчата вийшли
на сцену, посміхаючись і тримаючись за руки. Ведуча оголосила переможницю і одягла їй на голову корону. Першою приміряти її довелося
Каппато, яка виявилася настільки
високою, що ведуча ледь зуміла дотягнутися до неї.
Потім, коли стало зрозуміло, що в
церемонію вкралася помилка, організатори наділи корону на голову «правильній» дівчині, Карліані Барбоса. А
Летиції Каппатто, яка відмовлялася
приймати стрічку віце-міс, вручили
втішний приз і повели зі сцени. Пізніше Каппатто заявила, що була ображена тим, що сталося, і зажадала
пояснень від організаторів конкурсу.
Барбоса тепер повинна відправитися на загальнонаціональний
конкурс «Міс Бразилія».
Аналогічний інцидент стався під
час конкурсу краси «Міс Всесвіт —
2015». Тоді через помилку ведучого,
коміка Стіва Харві, корону спочатку
вручили представниці Колумбії Аріадні Гутієрес, яка залишалася в ній
протягом декількох хвилин, після
чого з вибаченнями знову оголосили переможницю — нею виявилася
представниця Філіппін Пія Алонсо
Вурцбах.

акий незвичайний спосіб пересування Лі Цзюхун освоїла в
результаті багатогодинних тренувань.
37-річна Лі Цзюхун втратила
обидві ноги в аварії у віці 4 років.
Але жінка не впала у відчай і знайшла в собі сили жити та радіти
життю далі. Останні 15 років Лі
працює сільським лікарем у селі
Вадянь. Для обходу пацієнтів жінка використовує дерев’яні табуретки замість протезів. Такий незвичайний спосіб пересування Лі
освоїла до 8 років життя в результаті багатогодинних тренувань.
«Мені довелося складніше, ніж
усім іншим. Але я завжди кажу
собі, що Бог допомагає тим, хто не
опускає руки. Це стимулює мене
йти вперед», — каже жінка.
За 15 років практики жінка

допомогла хворим односельчанам
близько 6 000 разів. 12-річний син
жінки заявляє, що захоплюється
своєю матір’ю і в майбутньому теж
хоче стати лікарем.

Британські ветеринари врятували собаку,
яка проковтнула «Кіндер-сюрприз»

У

британському графстві Лінкольншир ветлікарі врятували
собаку породи веймарська лягава
на прізвисько Бобо.
Кілька днів пес мучився від незрозумілих болів у животі, а коли
власники доставили його до ветклініки, рентгенівське обстеження показало, що в шлунку собаки
знаходиться сторонній круглий
предмет.
9-річний пес проковтнув шо-

коладне яйце «Кіндер-сюрприз»
в обгортці та разом з іграшкою.
З’ясувалося це вже під час операції
з видалення загадкового круглого
предмета.
Пластикова оболонка яйця та
іграшка з серії «Черепашки-ніндзя» були ще цілі, а обгортка і шоколад розчинилися. За словами ветеринарів, потрапляння сторонніх
предметів у шлунок собак — це,
на жаль, не рідкість, багатьох не
вдається відучити від звички гризти й обкушувати іграшки, меблі,
предмети інтер’єру. Однак якщо
такий предмет викличе закупорку
кишечника, може послідувати летальний результат.
На щастя для пса, його їжа
вільно проходила поруч із проковтнутим яйцем. Після операції
Бобо виписали вже через два дні,
а власникові порекомендували суворіше стежити за раціоном цікавої собаки.

У Північній Кореї вперше пограбували
банк

У

КНДР вперше в історії країни
сталося пограбування банку.
За твердженням одного з жителів північнокорейської провінції
Північна Хамген, злочин вчинили
посеред білого дня в портовому
місті Чхонжін ще 4 квітня, але за
межами Північної Кореї стало відомо про нього тільки нещодавно. Пограбували місцевий філіал
центробанку КНДР. У відділенні
банку працює охорона, але під час
нападу їх не було на місці, повідомляє радіостанція «Вільна Азія».
Злочинці увійшли в банк і
змусили віддати їм всю готівку —
близько 70 мільйонів вон (трохи
менше $ 9000).
На думку слідства, у грабіжників був спільник серед співробітників банку — вони точно знали,
що охорони немає на місці і що в

сейфах зберігається достатня кількість грошей.
«Після пограбування заходи
безпеки в усіх інших банках провінції посилені. Пограбований
банк поки не відновив роботу»,
— повідомляє джерело «Вільної
Азії».

