
6.15 «Іс насць».
6.40 Ме лад ра ма «За мак на 
пяс ку». 1-я се рыя (12+).
8.20 «Ку лі нар ная дып ла ма-
тыя» (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Клуб рэ дак та раў» 
(16+).
9.50 «Зда роўе» (12+).
10.45 «Пад ключ» (12+).
11.20 «Да ча».
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
12.50, 15.45, 23.55 Се ры ял 
«Сва ты-5» (12+).
13.50 «Я ве даю». Шоу-вік та-
ры на.
15.15 «Кра і на».
16.55 Ме лад ра ма «Люс тэр кі 
ка хан ня». 1—4-я се рыі (16+).
21.00 «Па на ра ма».
21.45 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць... на вя сел-
лі» (16+).
23.30 «Дзень спор ту».
23.40 «Па труль 113. За кад-
рам». За ключ ная се рыя.

7.00 М/с «Фік сі кі» (0+).
7.20 Фільм для дзя цей 
«Храб ры кра вец» (6+).
8.20, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».
8.25 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
9.00, 0.30 «Арол і рэш ка. Юбі-
лей ны». (16+).
10.00 «На на жах». (16+).
11.00 «Біт ва са ло наў». (16+).
12.05 Ані ма цый ны фільм «Гіс-
то рыя ца цак-2» (0+).
13.40 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
14.35 Ка ме дыя «Эні» (12+).
16.45 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).
17.25 Фан тас ты ка «Макс 
Сціл» (12+).
19.10 Дра ма «За ва ёў ні кі 
хваль» (16+).
21.15 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).

21.55 «Тэ ле ба ро метр».
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».
22.05 Фан тас ты ка «Зор ныя 
вай ны. Эпі зод 2: ата ка кло-
наў» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.35, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 14.55, 20.30 «Гэ ты 
дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.45 «Це ні зні ка юць апоўд-
ні». Дра ма. (12+).
10.00 «Бе ла рус кая кух ня». 
Буль бя ныя дзед кі.
10.30 «Бе ла русь як пес ня». 

Ан самбль «Сяб ры».

10.55 «Раз маў ля ем па-бе ла-

рус ку». Тэ ле вік та ры на.

11.30 «На ву ка ма нія» (6+).

11.55 «Час-не-ча кае». Маст. 

фільм (12+).

15.00 «Люб лю і пом ню». На-

род ны ар тыст Бе ла ру сі Рас ці-

слаў Ян коў скі.

15.40 «Чыр во нае ліс це». 

Дра ма. (12+).

17.15 «За ла ты шля гер — 

1999». Юрый Ан то наў.

18.35 «Сля ды на ва дзе». 

Дра ма. (16+).

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «І зноў Аніс кін». Дэ тэк-

тыў (12+).

7.00, 9.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Ін ды ян-Уэлс. 1/2 фі на лу.
11.05 Ха кей. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. Дру гі паў фі нал. Дру гі 
матч.
13.05 Ха кей для ўсіх.
13.35 «Вя лі кі спорт» Ток-шоу.
14.20, 23.30 Бія тлон. Этап Куб-
ка све ту. Хал мен ко лен. Эс та-
фе та. Жан чы ны.
15.50 Трэ ні ро вач ны дзень.
16.25 Спорт-мікс.
16.35 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Хал мен ко лен. Гон ка пе ра-
сле ду. Муж чы ны.
17.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

18.00 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Ла-
ка ма тыў-Ку бань» (Крас на-
дар). (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
19.50 Ганд бол. SEHA-Газп ром 
лі га. «За граб» (Хар ва тыя) — 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь). 
(У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
21.30 Спорт-цэнтр.
21.40 Кань ка беж ны спорт. 
Этап Куб ка све ту. Мінск.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
7.10 Ка ме дыя «Сал дат Іван 
Броў кін» (6+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Спорт» 
(0+).
9.30 «Зда роўе» (12+).
10.35 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі» 
(12+).
11.20 «Аляк сей Ля во наў. Пер-
шы ў ад кры тым кос ма се» 
(12+).
12.20 Се ры ял «Са праўд ная 
Ван га». (12+).
14.20, 16.20 Дра ма «Вя лі кая» 
(12+).
21.10 «Уда ча ў прыдачу!» 
Дзён нік (12+).
21.15 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
23.50 Маст. фільм «Крым» 
(16+).

6.35 «Сту дэн ты». Се ры ял 
(16+).
8.10, 17.00, 23.10 Да ку мен-
таль ны спец пра ект (16+).
9.45 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
10.35 «Ра монт па-сум лен на-
му» (16+).
11.10 «Мінск і мін ча не».
11.40 Ка ме дыя «Ка лі до ры 
ча су». (12+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.40, 0.00 Ка ме дыя «Бліз-
ня». (12+).
15.35 «Да ра гая пе ра да ча» 
(16+).
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.45 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).

20.00 «СТБ-спорт».
20.10 «Вя лі кія пра роц твы». 
(16+).
21.30 Ба я вік «Ня стрым ныя». 
(12+).

6.00, 8.20 М/ф (6+).
6.05 Маст. фільм «Па куль б'е 
га дзін нік» (12+).
7.50 «Са юз ні кі» (12+).
9.00 «Вой, ма мач кі!» (12+).
9.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 «Зда бы так рэс пуб лік» 
(12+).
10.45, 3.50 Маст. фільм «Дзе-
ла выя лю дзі» (0+).
12.25, 5.30 «Лю бі мыя ак цё ры 
2.0». Аляк сей Смір ноў (12+).
13.00 Маст. фільм «Помс та 
і за кон» (16+).
16.15, 19.15 Се ры ял «Пры 
за гад ка вых аб ста ві нах». 
1—8-я се рыі (16+).
0.10 Се ры ял «Як раз вес ці 
міль я не ра». (16+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.35 Маст. фільм «Ін шая 
сям'я». (16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Жы выя гіс то рыі». (12+).
12.10 «Пя цё ра на ад на го». 
(12+).
13.00 «На ша спра ва». (16+).
13.15 Маст. фільм «Упер шы-
ню за му жам». (12+).
15.00 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца». (16+).
16.35 Маст. фільм «Жа ніх 
для дур ні цы». (12+).
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.40 Маст. фільм «Ад ва рот-
ны бок ка хан ня». (16+).

6.25 «Аст рап раг ноз».
6.30 Се ры ял «Ад ва кат». 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.

8.20 «Ура чэб ныя тай ны плюс». 

(12+).

8.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 

(6+).

9.25 «НЗ.by».

10.25 Га лоў ная да ро га. (16+).

11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая». 

(12+).

12.05 Ква тэр нае пы тан не. 

(0+).

13.10 «Па е дзем, па я дзім!» 

(0+).

14.10 Маст. фільм «Моц ная». 
(16+).
16.25 «След ства вя лі...» 

(16+).

17.10 «Сак рэт на міль ён». 

(16+).

19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-

чан не».

20.00 «Ты су пер!» Між на род ны 

ва каль ны кон курс. (6+).

22.05 Маст. фільм «Адзі ноч-
ка». (16+).
23.55 «Брэйн рынг». (12+).

9.00, 15.55, 19.10, 21.00, 23.55 
«На двор'е».

9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 

(0+).

9.25 Для дзя цей «Ад каз вай-

ка» (0+).

9.30 «Да вед нік па кра і нах 

і кан ты нен тах» (0+).

9.40 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.15 Ка ме дыя «Ка рот кае 
за мы кан не» (12+).
12.55 Ка ме дыя «За кон ёсць 
за кон» (12+).
14.30 «Су пер кні га».

15.00 М/ф.

16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-

нак» (0+).

16.30 «Зда роўе».

17.20 Маст. фільм «Лар га 
Вінч. Па ча так» (16+).
19.15 Маст. фільм «Гон кі па-
італь ян ску» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).

21.05 «Фэшн іs my пра фэшн» 

(12+).

21.15 Ба я вік «Ме ся цо вы гон-
шчык» (12+).
23.20 М/ф для да рос лых.
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6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». (16+).
7.30 «Га ле рэя пры га жос ці» 
(16+).
8.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!» (6+).
9.00, 3.10 М/ф «Маш кіны стра-
шыл кі». (0+)
9.20, 3.25 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)
9.45, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
10.10 Ані ма цый ны фільм «Бар бі 
і яе сёст ры ў па го ні за шча ню-
ка мі». (0+).
11.40 Ані ма цый ны фільм «Са-
ва. Сэр ца во і на». (0+).
13.20 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя 
лю дзі» (16+).
15.10 Фан тас ты ка «Лю дзі ў чор-
ным» (12+).
17.00 Фан тас ты ка «Лю дзі ў чор-
ным-2» (12+).
18.50 Фан тас ты ка «Лю дзі ў чор-
ным-3» (12+).
20.50 Фэн тэ зі «Ва ро ты ў 3D». 
(12+).
22.40 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
0.00 Ба я вік «Са ба таж». (18+).
2.00 «Ха чу ве рыць!» (16+).
4.00 «Ла ві мо мант» (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.
7.00 «Пун со выя вет ра зі». Маст. 
фільм.
8.25 «Шай бу! Шай бу!» «Матч-рэ-
ванш». «Ме тэ ор» на рын гу». М/ф.
9.25 «Свя ты ні Крам ля». Дак. 
се ры ял.
9.55 «Звы чай ны кан цэрт».
10.25 «Ку фар Ма рыі Ме ды чы». 
Маст. фільм.
11.55 «Пан да Та а таа». Дак. 
фільм.
12.50 Вя лі кія міс ты фі ка цыі. 
«Ал ма зы з Ва ё мінг».
13.15 «Пя тае вы мя рэн не».
13.45 Вен скі фі лар ма ніч ны ар-
кестр. Кан цэрт у Бу да пеш це.

15.20 Кі но на ўсе ча сы. «На 
ўсход ад раю». Маст. фільм.
17.15 «Гуль ня ў бі сер». «Мі ха іл 
Бул га каў. «Бег».
18.00 «Тац ця на Да ро ні на. Тэ ат-
раль ная ле та піс. Вы бра нае».
18.50 «Яшчэ раз пра ка хан не». 
Маст. фільм.
20.25 Парт рэт па ка лен ня. 
«Удва іх на кры зе». Маст. 
фільм.
21.50 80 га доў з дня на ра джэн-
ня Ру доль фа Ну ры е ва. «Та нец 
да сва бо ды». Дак. фільм.
23.20 Аві шай Ко эн і «Нью-Ёрк 
Ды віжн».
0.20 «Ка пі тан Фра кас». Маст. 
фільм.
2.35 «Жыў-быў са ба ка». «Да-
дат ко выя маг чы мас ці пя тач ка». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка. Сяр гей Ку-
ро хін». 2006 год (16+).
7.10 Маст. фільм «Час для раз-
ва жан няў». (16+).
8.15, 9.40, 11.00, 13.05, 14.45, 
15.40, 17.00, 23.40, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
8.30 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1995 год (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
12.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1992. 
1-я част ка. 2010 год (16+).
13.15 «По гляд. Пе ра ва рот». 
1991 год (16+).
14.25 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (12+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
17.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі». (12+).
18.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
19.05 «Ра ніш няя пош та». 
1989 год (12+).
19.35 Су стрэ ча ў кан цэрт най 
за ле «Ра сія» з Аляк се ем Ба та-
ла вым. 1989 год (12+).
20.40 Дак. фільм «Су стрэ ча 
з Са лжа ні цы ным». (12+).

21.00 «Быў час». 2009 год (16+).
22.00 Маст. фільм «Вяс на». 
(12+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
1.05 Маст. фільм «Міг уда чы». 
(12+).
2.10 Пра гра ма «Тэ ма» 
з У. Лісць е вым: «Дзе ці зна ка мі-
тас цяў». 1992 год (12+).

3.30, 7.00, 16.45, 0.30 Бія тлон. 
Ку бак све ту.
4.15, 6.00, 9.45, 11.30, 14.30 
Гор ныя лы жы. Ку бак све ту.
5.00, 9.00, 17.30, 1.30 Скач кі 
з трамп лі на. Ку бак све ту.
13.30 Лыж ныя гон кі. Ку бак све ту.
16.15 Лыж нае двая бор'е. Ку бак 
све ту.
20.00 Ве ла спорт. Мі лан — Сан-
Рэ ма.
21.05 Аў та гон кі. Фор му ла E.
23.15 Кон ны спорт. Saut 
Hermes.

0.55 Ка ме дыя «Агент пад пры-
крыц цём». (12+).
2.40 Пры го ды «Да спе хі Бо га: 
у по шу ках скар баў». (12+).
4.40 Скетч ком «Па між на мі». 
(16+).
4.55 Ка ме дыя «Ня хай жы ве 
Фран цыя!» (16+).
6.45 Ка ме дыя «Хо чаш ці не?» 
(16+).
8.30 Пры го ды «Да спе хі Бо га». 
(16+).
10.10 Пры го ды «Да спе хі Бо га: 
апе ра цыя «Яст раб». (12+).
12.15 Ка ме дыя «Усё і ад ра зу». 
(16+).
14.00 Ка ме дыя «Вя лі кая Аф ра-
ды та». (16+).
15.45 Ба я вік «Мой хло пец — кі-
лер». (16+).
17.25 Ка ме дыя «Я вый шла за-
муж за пры дур ка». (16+).
19.30 Ка ме дыя «За лі ко вы вы-
клад чык». (16+).
21.50 Ка ме дыя «Хла печ нік па-
ір ланд ску». (16+).

23.40 Ка ме дыя «Та ту лі без 
шкод ных звы чак». (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.15 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!» (6+).
11.10, 1.35 «Хро ні кі мас коў ска-
га по бы ту» (16+).
12.00, 2.15 «Ка хан не ў вы шу-
ку». Се ры ял (12+).
15.20 «Тай ны на ша га кі но. «Мі-
мі но» (12+).
15.55 «Мі мі но». Ка ме дыя 
(16+).
17.50 «Гад кі я-2». Ані ма цый ны 
фільм (0+).
19.30 «10 са мых» (16+).
20.05 «Се зон па са дак». Маст. 
фільм (12+).
22.00 «Арол дзе вя та га ле гі ё на». 
Маст. фільм (12+).
0.05 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял (16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай ны» (12+).

6.10, 18.20 Рым скія спат кан ні 
(16+).
7.55 Якія не спяць у Сі эт ле 
(0+).
9.55 Сёст ры Маг да лі ны (16+).
12.15 Ва ўцё ках (16+).
14.10 Пры га жу ня і па чва ра (12+).
16.25 Ха ці ка — са мы вер ны ся-
бар (6+).
20.10 Га та ка (12+).
22.10 Як вы крас ці хма ра чос 
(12+).
0.15 Ры цар куб каў (16+).
2.25 Гад кі я (12+).
4.05 Ус пом ніць усё (16+).

6.20 Ад мі рал (16+).
8.40 Вур да ла кі (16+).
10.15 Прак ты ка ван ні ў цу доў-
ным (16+).
12.10 Рэс пуб лі ка ШКІД (0+).
14.05 Ар тыст ка (12+).
16.00 Вай на па лоў (16+).
17.45 Экі паж (16+).

20.20 Пра гул ка (12+).
22.10 Час пік (16+).
0.20 Мар га ры та На за ра ва. (16+).
2.25 Два дні (16+).
4.25 Уда члі вы вы па дак (16+).

6.00 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).
6.45 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.40, 13.10 Не ве ра год ны док тар 
Пол. (16+).
8.25 Да ян Фо сі: сак рэ ты ў ту-
ма не. (16+).
9.15 Аў та-SOS. (12+).
10.05 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі. (12+).
10.50 Ме га за во ды. (12+).
11.40 На ву ка бу ду чы ні. (12+).
12.25, 5.10 Вя до мы Су свет. (12+).
14.00 Ды на ма нія (6+).
14.45 Шля хі эва лю цыі. (12+).
16.25, 19.30 Ча ла ве ка па доб ныя 
мал пы (12+).
17.10, 20.20 Па ча так. (16+).
18.00, 22.00 Джэйн. (12+).
21.10, 1.05 Сві та нак ча ла вец-
тва (12+).
23.30 За кі ну тыя скар бы змя і-
ных ца роў мая (16+).
0.20 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
1.55 Па ра нар маль нае. (16+).
2.45 Ін стынкт вы жы ван ня. 
(16+).
3.30 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).

8.00 Хлоп цы з Юка на.
9.00 Ме га цяг ні кі.
10.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
11.00 За гад кі пла не ты Зям ля.
12.00 Сак рэ ты пад зя мел ля.
13.00 Хут кія і ці каў ныя.
14.00, 7.10 Ір жа вая ім пе рыя.
15.00 Зроб ле на з дру гас най 
сы ра ві ны.
16.00, 19.30 Біт ва за не ру хо-
масць.
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка.
2.25 Як гэ та ўстро е на?
2.55 Гуль ня на жыц цё.
4.40, 6.45 Ма хі на та ры.

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

Су бо та, 
17 сакавіка

КінакамедыяКінакамедыя
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АНТАНТ

ХТО СЛУ ХАЕ 
НА ШЫХ?

Му зы ка бе ла ру саў — у но вым 

фан тас тыч ным тры ле ры аме-

ры кан ска га рэ жы сё ра.

Ф р а г  м е н т ы 

дзвюх пе се нь 

гур та «J:морс» — 

«Ба са нож па мас-

та вой» і «Ай сбер-

гі» — увай шлі ў фан тас тыч ны тры лер 

рэ жы сё ра Дун ка на Джон са, вя до ма га 

гле да чам па філь мах «Зы ход ны код», 

«Варк рафт», «Ме сяц 2112».

Па дзеі но ва га філь ма «Ня мы» 

(«Mute») ад бы ва юц ца ў Бер лі не 

2052 го да, дзе бяс след на зні кае ка-

ха ная жан чы на га лоў на га ге роя — 

ня мо га бар ме на Леа. У по шу ках яе 

да вя дзец ца раз блы таць цэ лы дэ тэк-

тыў на-міс тыч ны клу бок і су стрэц ца з 

са мы мі роз ны мі людзь мі, ад аме ры-

кан скіх хі рур гаў да ганг ста раў. Улас-

на, адзін з «аў та ры тэ таў», па вод ле 

сю жэ та, і слу хае ў плэ е ры му зы ку 

бе ла рус ка га гур та. Акра мя та го, у 

кар ці не вы ка ры ста ны ме ло дыі гур та 

Nіrvana, кам па зі та ра Фі лі па Гла са, 

шэ ра гу аме ры кан скіх і ня мец кіх ар-

тыс таў, а так са ма бры тан ска га спе-

ва ка, прад зю са ра і ак цё ра Дэ ві да 

Боўі — род на га баць кі рэ жы сё ра.

Фільм «Ня мы» рас паў сюдж ва-

ец ца экс клю зіў на праз су свет ны 

ан лайн-сэр віс рас паў сюдж ван ня 

філь маў і се ры я лаў Netflіx.

«ТЭ ЛЕ КО ЦІК» 
ЗНАЙ ШОЎ 

НО ВЫ ДОМ
На шы ка ле гі з ка на ла АНТ 

знай шлі доб рыя ру кі для ка-

ця ня ці, вы ра та ва на га з вен ты-

ля цый най шах ты.

Жа лас лі вае мяў кан не су пра цоў-
ні кі тэ ле цэнт ра на Ка му ніс тыч най чу-
лі не каль кі дзён. Час ад ча су яно на-
ват пра бі ва ла ся ў эфір, але вы явіць 
кры ні цу гу ку ўда ло ся не ад ра зу. 8 
са ка ві ка паў та ра дзя сят ка жур на-
ліс таў і апе ра та раў АНТ раз гар ну лі ў 

сту дыі-300 вя лі кую по шу ка ва-вы ра-

та валь ную спец апе ра цыю — і ка ця-

нят, уз рос там уся го не каль кі тыд няў, 

на рэш це знай шлі ў вен ты ля цый най 

шах це на вы шы ні 15 мет раў, па між 

пра ва да мі, пад вес ны мі сто ля мі і ме-

та ліч ны мі пе ра крыц ця мі.

Пас ля пер ша га стрэ су, ка лі хвас-

та тую ма ле чу па мы лі, аба грэ лі і на-

кар мі лі, ад ну са зной дзе ных ко шак 

за браў да ся бе яе вы ра та валь нік, ка-

рэс пан дэнт тэ ле ка на ла Анд рэй Аляк-
санд раў. А дру гую вя ду чы Аляк сандр 
Авер каў пра дэ ман стра ваў гле да чам 
у пра мым эфі ры і па абя цаў ад даць 
у доб рыя ру кі. Па тэн цый ных гас па-
да роў па пра сі лі тэ ле фа на ваць на 
«га ра чую лі нію» АНТ, і ад ра зу пас ля 
вы ха ду сю жэ та на сту дыю аб ры ну-
ла ся ла ві на зван коў. «Тэ ле фа на ва-
лі да рос лыя і дзе ці, жы ха ры Мін ска 
і гле да чы з рэ гі ё наў, — рас ка за ла 
«Звяз дзе» прэс-сак ра тар тэ ле ка-
на ла Свят ла на Ці ха на ва. — І ўжо 
9 са ка ві ка ка ця ня тра пі ла ў сваю но-
вую сям'ю. Вель мі пры ем на ўсве дам-
ляць, што мы да лу чы лі ся да вы ра та-
ван ня ад на го ма лень ка га жыц ця». 
Да лей ша му лё су ка ця ня ці ка рэс пан-
дэн ты АНТ у най блі жэй шы час абя-
ца юць пры свя ціць асоб ны сю жэт.

Як да ве да ла ся «Звяз да», учо ра 
шэ рую кош ку «спец рэй сам» да ста-
ві лі ў Ба ры саў, дзе яе ўжо ча ка ла 
сям'я і но выя сяб ры: дзі ця-пад ле-
так і кот па ро ды мэй нкун.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.


