


Австралія шоста за величиною
країна в світі, яка займає цілий
континент площею близько 7,6 млн
км2.

В Австралії живе близько 200
тисяч видів тварин, при цьому
більшість це ендеміки - ті, хто
живуть тільки в обмеженому ареалі
і більше не зустрічаються в інших
місцях нашої планети.

Австралія - дивовижна країна, повна сюрпризів і 
несподіванок. Недарма її називають країною контрастів, адже 

тут по сусідству можна зустріти кам'яні джунглі і безкрайні 
пустелі. Австралія перекладається як «невідома країна на 

півдні». Так давайте  з нею познайомимося ближче!

А ви знали що, якщо скласти всі
вітрила даху Оперного театру, то
вийде ідеальна сфера, а загальна
вага будівлі становитиме 161 000
тонн? Архітектора Йорна Утзона
(автора відомої споруди) відвідало
натхнення від вигляду шматочка

апельсина.
Не повірите, але австра-

лійський долар - це перероб-
лений пластик, а не папір до
якого ми звикли.



У невеликому містечку Кубер-
Педі, відомому як світова столиця
опалів, люди проживають під землею.
Такий таємничий спосіб життя їм
довелося вибрати із-за піщаних
буревіїв та постійної спеки.

Кенгуру та птиці Ему є
національними символами
Австралії, тому що мають
цікаву особливість - вони не
можуть "ходити назад". Як і
Австралія, рухаються тільки
вперед!

Австралійський острів Тасманія
є одним з небагатьох місць в світі,
де на законних підставах виро-
щують опіумний мак, який викори-
стовується для виробництва лі-
карських препаратів.

До прибуття людей, Австралія
була домом для мегафауни: тут
водилися кенгуру ростом 3 м, варани
довжиною 7 м, качки розміром з
коня і сумчасті леви розміром з
леопарда.

I’m big!



Пляжів в Австралії не злічити,
якщо кожен день ходити на новий,
то через 15 років це буде тільки
половина. 80% австралійців живуть в
межах 100 км від узбережжя океану.

Найдовша в світі стіна - не
Велика Китайська, а «Собачий
паркан» загальною протяж-
ністю 5 614 км, він розділяє
австралійський материк на 2
частини з метою захисту
овечих пасовищ від нена-
жерливих собак Дінго.

У списку об'єктів Все-
світньої спадщини ЮНЕСКО є
19 австралійських. Серед них -
Великий бар'єрний риф дов-
жиною 2010 км, острів Фрей-
зер, національний парк Какаду
і Сіднейська опера.

Думаєте вислів «плодяться як
кролики» це міф? У 1859 році в
Австралії було ввезено всього 24
кролика. За десятиліття їх популяція
збільшилася до 2 мільйонів!



В Австралії заборонений
експорт: будь-яка рослинність, про-
дукти харчування, хутряні, дерев'яні,
шкіряні вироби і навіть землю на
підошвах черевиків. Саме так
австралійці оберігають свою еко-
логію і дивовижну країну.

У Західній Австралії є солоне
озеро рожевого кольору під назвою
Хіллер, і вчені так і не визначилися, в
чому причина цього явища. Основна
версія - рожевий колір надають
водорості особливого виду, хоча
тести цей факт не підтвердили.

Єдиний в світі кіт-альбінос
проживає, звичайно ж, біля берегів
Австралії. Він був вперше помічений
ще малюком в 1991 році і відразу
отримав ім'я - Мігалу. Тепер за
білосніжним китом спостерігає весь
світ.

ONLY EXPORT

Австралія - країна унікальних тварин і речей, які можна зустріти 
тільки тут. Цей дивовижний континент вабить туристів з усього 

світу завдяки своїй дивовижній атмосфері!
А яка ж в Австралії фармація?



За матеріалами  https://elenaruvel.com/50-interesnyh-faktov-ob-avstralii/,https://100-faktov.ru/100-faktov-ob-avstralii/, https://amm.net.ua/australia.html

Австралія це одна з
небагатьох країн, де цінується
прогрес в усьому! Адже не дарма
Австралія входить в ТОП-3
світового рейтингу за системою
охорони здоров'я, а фарма-
цевтичне обслуговування вва-
жається найкращим у світі.

ФАРМАЦІЯ АВСТРАЛІЇ:
ПРОГРЕС, БЕЗПЕЧНІСТЬ І НЕЗВИЧАЙНІ ВІДВІДУВАЧІ!

Якість і безпека.
Всі лікарські засоби, які надходять в аптеки, мають підтвердження безпеки
і ефективності. Сьогодні в Австралії працює більше 5 тис. роздрібних аптек,
які обслуговують понад 10 тис. дипломованих фармацевтів. За
статистикою, середній житель Австралії відвідує аптеку 14 разів на рік. У
країні діє соціальна програма PBS, яка допомагає зробити більше 1350
медикаментів більш доступними, так як в цілому ліки в Австралії коштують
дуже дорого.

Розвиток прогресуючими темпами.
Не оминуло це стороною і фармацевтику, в

якій щорічно на створення і розробку оригінальних
препаратів інвестується приблизно $ 750 млн. У
фармпромисловості задіяно понад 14 тис. осіб, а
реалізація лікарських засобів перевищує $ 11 млрд
на рік.

Кумедний факт: в аптеку заходять не тільки
люди, а ще й коали і кенгуру! Причиною
інтересу тварин є засоби на основі
рослинних екстрактів, запах яких
приваблює тварин, адже в природі вони
не проти поласувати рослинами і листям
евкаліпта.
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