
6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». (16+).
8.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!» (6+).
9.00 М/ф «Лі га Watchcar». (6+)
9.25 М/ф «Ду да і Да да». (0+)
9.40, 3.10 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
10.00, 3.30 М/ф «Алі са ве дае, 
што ра біць!» (6+)
10.30 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
11.00, 2.10 «Ера лаш». (6+).
11.20 Ані ма цый ны фільм «Ва-
ру шы лас та мі!» (0+).
13.00 Се ры ял «Ва ро ні ны». (12+)
15.00 Се ры ял «Та та вы доч кі» 
(12+).
16.30 Ка ме дыя «Як па зба віц ца 
ад хлоп ца за 10 дзён». (12+).
18.50 Фан тас ты ка «Гор дасць і 
прад узя тасць і зом бі». (16+).
21.00 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
0.00 Жа хі «Мёрт выя доч кі». 
(18+).
2.20 «Без ве жы» (16+).
04.00 «З'еш це гэ та не ад клад-
на!» (16+).
05.10 «Дом ма ры» (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.
7.05 «На гра ні цы». Маст. фільм.
8.45 «Чар ця ня з пу шыс тым 
хвас том». «У заа пар ку — ра-
монт!» М/ф.
9.10 «Звы чай ны кан цэрт».
9.45 «Пры гон ная акт ры са». 
Маст. фільм.
11.20 Ула да фак та. «Гіс то рыя 
ка пі та ліз му».
12.00, 1.20 «Ра ніш няе ззян не». 
Дак. фільм.
12.55 «Пя тае вы мя рэн не».
13.25 «Ты тунь». Маст. фільм.
15.55 Гіс то рыя мас тац тва. 
Зель фі ра Трэ гу ла ва. «Гіс то рыя 
аб тым, як Па вел Трац ця коў 
збі раў су час нае мас тац тва».
16.50 «Шу каль ні кі». «Ста ра ве-
ры — ал хі мі кі?»

17.40 Ка хан не ў мас тац тве. 
«Ма рыя Ка лас і Арыс то цель 
Ана сіс». Дак. фільм.
18.25 ХХ ста год дзе. «Эль дар 
Ра за наў у ася род дзі сяб роў». 
1986 год.
20.00 Вя лі кая опе ра — 2017.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 Парт рэт па ка лен ня. «Апа-
вя дан ні». Маст. фільм. (18+).
23.55 Тан га. Ка фэ «Ма эст ра» 
і сяб ры.
2.15 «След ства вя дуць Ка лаб-
кі». М/ф для да рос лых.
2.35 Су свет ныя скар бы.

6.00 Маст. фільм «Поз няе ка-
хан не». (16+).
8.25, 9.40, 11.00, 13.00, 14.35, 
15.40, 17.00, 19.00, 20.45, 23.20, 
1.00, 2.10, 3.40, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
11.40 Маст. фільм «За па сное 
ко ла». (12+).
12.00, 18.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1987. 2010 год (16+).
13.15 «Ва кол сме ху». Тэ ма: 
«Сту дэнц тва». 1982 год (12+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
19.15 «Су стрэ ча з кі на рэ жы-
сё рам Аляк се ем Гер ма нам у 
Кан цэрт най сту дыі «Астан кі-
на». 1989 год (12+).
21.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
22.00 Маст. фільм «Мой пя шчот-
на ка ха ны дэ тэк тыў». (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2008 год (12+).
1.10 Маст. фільм «Мі раж». 3-я 
се рыя. (16+).
2.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (16+).

3.00, 10.30, 16.00, 2.00 Лыж нае 
двая бор ства. Ку бак све ту.

3.30 Скач кі з трамп лі на. «Не рас-
ка за ная гіс то рыя». Ка міль Стох.
4.00 Бія тлон. Чэм пі я нат све ту. 
Хох філь цэн-2017.
5.00, 9.00, 23.45 Сну кер. Northern 
Іreland Open.
7.00, 14.30 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту.
8.00, 12.45, 17.00 Скач кі з 
трамп лі на. Ку бак све ту.
13.30 Сан ны спорт. Ку бак све-
ту.
20.15, 22.05 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту.
1.30 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«Sports destіnatіon».

1.10 Ка ме дыя «Ні я кіх дзя цей!» 
(16+).
3.20 Вес тэрн «Бан дыт кі». 
(16+).
5.05 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
5.20 Ка ме дыя «Джунг лі клі-
чуць!» (12+).
7.20 Ка ме дыя «Вя сел лі і ін шыя 
не пры ем нас ці». (16+).
9.05 Ка ме дыя «Пры шэль цы». 
(12+).
11.15 Ка ме дыя «Пры шэль цы-2: 
ка лі до ры ча су». (12+).
13.35 Ка ме дыя «Ку лі над Брад-
ве ем». (16+).
15.30 Ка ме дыя «Ліх ту гі Аль-
фрэ да». (12+).
17.15 Ка ме дыя «Пры від». 
(6+).
19.30 Ка ме дыя «Ка роль ве ча-
ры нак». (16+).
21.15 Ме лад ра ма «Міл ка». 
(18+).
22.55 Ка ме дыя «Мам чын сы-
нок». (12+).

6.00 М/ф (6+).
10.05 «13 зна каў за дыя ка» 
(12+).
11.00 «Хро ні кі мас коў ска га по-
бы ту» (16+).
11.50, 2.05 «Дзе ці Ва да лея». 
Cерыял (16+).

15.35 «Каў каз ская па лон ні ца, 
або Но выя пры го ды Шу ры ка». 
Ка ме дыя (0+).
17.05 «Па пя луш ка 2:0» (16+).
18.00 «Зра бі мне зор ку» (16+).
18.35, 5.30 «10 са мых» (16+).
19.05, 1.15 «Звез да ну тыя» (16+).
20.00 «Ве цер пе ра мен». Маст. 
фільм (12+).
21.45 «Паст ка». Тры лер (16+).
23.45 «Ле ген да аб Шу каль ні-
ку». Се ры ял (16+).

6.10, 15.30 Ро зум і па чуц ці 
(12+).
8.50 Сэр ца ед (16+).
10.55 Матч Пойнт (16+).
13.20 Ін ша пла не ця нін (6+).
18.15 Так сі-4 (12+).
20.10 Тры мет ры над уз роў нем 
не ба (16+).
22.40 Це ла а хоў нік (16+).
1.15 Бач насць гне ву (16+).
3.40 Ды вер гент-3: за сця ной 
(16+).

6.20 Па ляў ні чы-4. Ад пла та 
(16+).
8.30 Дзень дур ня (16+).
10.25 Ушчэнт (16+).
12.20 Ка мі сар (12+).
14.35 Рас коп (12+).
16.20 Мой звод ны брат Фран-
кенш тэйн (12+).
18.35 22 хві лі ны (12+).
20.20 Ма фія. Гуль ня на вы жы-
ван не (16+).
22.20 Без ме жаў (12+).
0.20 Чор ныя кош кі. 7—8-я се-
рыі (16+).
2.15 Па ляў ні чы-2. Мы ці шчын скі 
мань як (16+).
4.20 Дом Сон ца (16+).

6.00, 11.45 Уз лом Сіс тэ мы. 
(16+).
6.45, 12.30 Зай маль ная на ву-
ка. (12+).

7.35, 5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
7.55, 10.15 Ска ну ю чы час. 
(12+).
8.40 Са праўд ны су пер кар. 
(12+).
9.25 Vestel (12+).
11.00 Ан тарк ты ка. (12+).
13.15, 17.00 Гуль ні ро зу му. 
(12+).
14.45 Аў та-SOS. (12+).
15.30 Ле дзя ная да ро га. (12+).
16.15 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
17.45, 20.55 Ге ній. (12+).
18.40 Доў гая да ро га да до му. 
(16+).
19.25, 1.40 Дру гая су свет ная 
вай на: пек ла пад ва дой. (16+).
20.10, 4.45 На ву ка бу ду чы ні. 
(12+).
21.50, 2.25 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф. (12+).
23.20 Да след чык. (18+).
0.05 Аэ ра порт Ке нэ дзі. (16+).
4.00 Па ча так. (12+).

8.00 Най леп шы ма дэ ліст. 
(12+).
9.00 Як гэ та зроб ле на? (12+).
10.00 Што маг ло пай сці не так? 
(16+).
11.00 За бы тая ін жы не рыя. 
(16+).
12.00 Го лыя і на па ло ха ныя. 
(16+).
13.00 Апе ра цыя «Вы ра та ван не 
до ма». (12+).
14.00, 1.00, 7.10 Бра ты Ды зель. 
(16+).
15.00, 0.00 Ма дэль для збор кі. 
(16+).
16.00, 19.30 Май стры па ганд-
ля вац ца. (12+).
20.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
21.00 Па да рож жа ў не вя до-
масць. (16+).
2.00 Міль ё ны Па бла Эс ка ба ра. 
(16+).
23.00 Кос мас. Па ча так. Бу ду-
чы ня. (12+).
2.00 Ска ва ныя. (12+).
4.40 Аў та пад пол ле. (16+).

6.00 «Іс насць».
6.25, 22.45 Ме лад ра ма «Аазіс 
ка хан ня» (16+).
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+).
10.40 «Транс фар ма цыя» 
(12+).
11.20 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня 
(16+).
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
12.45, 15.45 Се ры ял «Сва-
ты-3» (12+).
13.50 «Я ве даю» (6+).
15.15 «Кра і на».
16.55 Ме лад ра ма «Ка вяр ня 
на Са до вай» (16+).
21.00 «Па на ра ма».
21.45 «Шчас лі вы ве чар».
0.30 «Дзень спор ту».

7.00 «За над та шмат хвас тоў» 
(6+).
7.35 Фільм для дзя цей «Но-
вая су кен ка ка ра ля» (6+).
8.35, 20.50 «Тэ ле ба ро метр».
8.40 «Та та змо жа?» (16+).
9.35 «Вя сел ле ўсля пую» 
(16+).
11.10, 20.55 «Па нен ка-ся лян-
ка» (16+).
12.25 Ані ма цый ны фільм 
«Вольт» (12+).
14.05 «Свет на вы ва рат» 
(16+).
14.50 Ка ме дыя «План гуль-
ні» (12+).
16.55 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).
17.35 «На ву чы жон ку ру ліць» 
(16+).
18.35 Фан тас ты ка «Вай на 
све таў Z» (16+).
22.00 «Спорт ла то» 6 з 49, 
«КЕ НО».
22.05 «ЛавЛавСаr». (16+).
23.05 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.05, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 14.20, 20.30, 23.35 «Гэ ты 
дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.50 «Веч ны кліч». Маст. 
фільм (12+).
10.00 «Ха та на ха ту».
10.55 «Бе ла рус кая кух ня». 
Сыр ні кі.
11.25 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.50 «На ву ка ма нія» (6+).
12.15 «Ма нія ве лі чы». Маст. 
фільм (12+).
14.25 «Ка мер тон». На род ны 
ар тыст Бе ла ру сі Вік тар Сар кі-
сян і за слу жа ная ар тыст ка Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь Воль га Ла по.
14.50 Між на род ны фес ты валь 
су час ной ха рэа гра фіі ў Ві цеб-
ску — 2017. ІFMC — 30 га-
доў.
15.30 «Апош ні дзень». На тал-
ля Крач коў ская (12+).
16.05 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на». 
Дэ тэк тыў. «Скар бы Агры» 
(12+).
18.35 «Лёс ча ла ве ка». Дра-
ма (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Дзе ці Дон Кі хо та». 
Дра ма (12+).
22.20 «За ла ты шля гер — 
2017». Кан цэрт На цы я наль на-
га ака дэ міч на га кан цэрт на га 
ар кест ра Бе ла ру сі пад кі раў-
ніц твам на род на га ар тыс та 
Бе ла ру сі Мі ха і ла Фін бер га.

7.15 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Аван гард» (Омск).
9.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вэст Хэм» — «Лес тэр».
11.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
11.40 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
12.25 Трэ ні ро вач ны дзень.
12.55 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Ды на ма» (Ма ла дзеч-
на) — «Юнац тва-Мінск». (У 
пе ра пын ках — Спорт-мікс.)
15.15 Рэ алі ці-шоу «Снеж ны 
барс». Фі нал.

16.50 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 5-ы тур. Агляд гуль ня-
во га дня.
17.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Юнай тэд» — 
«Брай тан». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
19.30 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Кіль» (Гер ма нія) — БГК імя 
Мяш ко ва (Бе ла русь).
21.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лі вер пуль» — «Чэл сі». (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.35 Спорт-цэнтр.
22.45 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 «На шы на ві ны».
7.05 Маст. фільм «Па дзя лі ся 
шчас цем сва ім» (16+).
9.05 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).
9.25 «Зда роўе» (16+).
10.40 «Смак» (12+).
11.25 «Ідэа льны ра монт» 
(12+).
12.35 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі» 
(12+).
13.25 «Ула дзі мір Кон кін. «Па-
ка ран ня без ві ны не бы вае!» 
(12+).
14.25 «Най лепш за ўсіх!» 
(6+).
16.15 (з суб ціт ра мі), 21.00 На-
ві ны спор ту
16.20 «Ера лаш» (6+).
16.35 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
17.35 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+).
19.05 «Мой біз нес» (16+).
21.05 «Уда ча ў прыдачу!» 
Дзён нік (12+).
21.10 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
23.45 «Пра жэк тар пэ рыс хіл-
тан» (16+).
0.20 Ка ме дыя «Сем ня нек» 
(12+).

6.50 «Псал тыр», «Та рас на 
Пар на се»: лі та ра тур ны дэ тэк-
тыў».
8.15 «Ан фас».
8.30 «Пад пры крыц цём». Се-
ры ял (16+).
10.25 «Тэ ле док тар» (12+).
11.00 «Мінск і мін ча не».

11.35 «Пад пры крыц цём». 
Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
13.45 «Ад кры тая раз мо ва».
14.00, 0.55 Маст. фільм «Печ-
кі-ла вач кі». (12+).
15.50 «Вя лі кі го рад».
16.40 «За ла тая ка лек цыя бе-
ла рус кай пес ні». Ма ла дзеч-
на.
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Фан тас ты ка «Ва ніль-
нае не ба». (16+).
22.35 «За сак рэ ча ныя спі сы». 
(16+).
0.10 «На шчад кі бе лых ба гоў». 
(16+).

6.00, 8.20, 4.45 М/ф (0+).
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. 
Зры ну тыя ка ло сы» (12+).
10.45 Маст. фільм «Чыс та 
анг лій скае за бой ства» (0+).
14.05 Маст. фільм «Пун со-
выя вет ра зі» (12+).
16.15, 19.15 Се ры ял «Са ба-
чая ра бо та». (16+).
23.45 Се ры ял «Алён ка з Па-
чы тан кі». (12+).
3.15 Маст. фільм «Іван» (6+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.30 Дэ тэк тыў «След ства вя-
дуць зна та кі». (16+).
11.00, 14.00 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, 14.15 «Гу мар! Гу мар! Гу-
мар!» (16+).
15.30 Маст. фільм «Ка лі я 
ста ну ве лі ка нам». (6+).
17.20, 20.55 Маст. фільм «Кры-
вое люс тэр ка ду шы». (12+).
19.00 «Кар ці на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
22.40 Маст. фільм «Арэ лі». 
(16+).

6.25 «Аст рап раг ноз».
6.30 Се ры ял «Ад ва кат». 
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Ура чэб ныя тай ны плюс». 
(12+).
8.55 «Га ту ем з Аляк се ем Зі мі-
ным». (0+).
9.25 «НЗ.bу».
10.20 Га лоў ная да ро га. (16+).
11.00 «Ежа жы вая і мёрт вая». 
(12+).
11.55 Ква тэр нае пы тан не. 
(0+).
13.20 «Як у кі но». (16+).
14.10 Се ры ял «Бы вай, «Ма-
ка раў»!» (16+).
16.20 «След ства вя лі...» 
(16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». Вік-
тар Са лты коў. (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Ты су пер! Тан цы». (6+).
22.25 Дзён ні кі «Уда ча ў пры да-
чу!» з «Еў ра опт».
22.30 Ба я вік «Брат». (16+).
0.15 Се ры ял «Агенц тва сха-
ва ных ка мер». (16+).

9.00, 16.05, 18.30, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.10 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах» (0+).
9.20 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства».
11.00 Дра ма «Уро кі фран-
цуз скай» (0+).
12.25 Ме лад ра ма «Та бар ідзе 
ў не ба» (12+).
14.05 Су пер кні га.
14.35 Гля дзім усёй сям' ёй. М/ф 
«На стас ся».
16.10 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
16.40 Ка ме дыя «Пту шач ка 
на про ва дзе» (16+).
18.35 Тры лер «Ка та стро фа» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
21.15 Вес тэрн «Зо ла та Ма ке-
ны» (12+).
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Су бо та, 
25 ліс та па да
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Зло дзей прос та 
за браў скульп ту ру 
за паў міль ё на еў ра

З га ле рэі Бар ту ў цэнт ры Па-
ры жа, якая раз мя шча ец ца 
по бач з прэ зі дэнц кім па ла цам 
на Елі сей скіх па лях, ся род бе-
ла га дня вы кра лі брон за вую 
скульп ту ру, кошт якой ацэнь-
ва ец ца ў 425 000 еў ра, па ве-
дам ляе The Local.

Ахоў ні кі за ўва-
жы лі пра па жу толь-
кі, ка лі за чы ня лі 

га ле рэю на ноч. 
Па вод ле за пі су 
ка ме ры ві дэа на-
зі ран ня, ад на з 
са мых вя до мых 
ра бот ка лум бій-
ска га мас та ка 
Фер нан да Ба тэ-
ра пры цяг ну ла 
ўва гу не вя до ма-
га муж чы ны з ба-

ра дой. Ён не каль-
кі ра зоў абы шоў 

твор мас тац тва, азір нуў ся, а по тым 
пад няў яго, сха ваў пад па хай і спа-
кой на на кі ра ваў ся да вы ха ду. У га-
ле рэі ад сут ні ча юць ме та ла шу каль ні-
кі і не да гля да юць на вед валь ні каў на 
вы ха дзе, та му зла мыс ні ка ні хто не 
спы ніў. Вы кра дзе ная скульп ту ра на-
зы ва ец ца «Ма ця рын ства» і ад люст-
роў вае аго ле ную жан чы ну з ма лень-
кім дзі цем. Іс нуе во сем ва ры ян таў 
«Ма ця рын ства», якія ад роз ні ва юц ца 
па ме ра мі. Вер сія, якая за хоў ва ла ся 
ў Па ры жы, ме ла вы шы ню 57 сан ты-
мет раў і ва жы ла 10 кі ла гра маў.

Таў сту нам тут мес ца
На Ба гам скіх аст ра вах знай-
шлі га тэль спе цы яль на для 
ту рыс таў plus-sіze. Ён ад-
крыў ся яшчэ два га ды та му, 
ад нак прэ са да ве да ла ся пра 
яго толь кі ця пер, па ве дам ляе 
ABC News.

Ула даль нік гас ці ні цы Джэймс 
Кінг за ду маў пра ект яшчэ 15 га доў 
та му. У свой пер шы дзень пра цы ў 
га тэ лі ён уба чыў, як пад ту рыст кай 
з ліш няй ва гой зла маў ся шэз лонг. 
Увесь пляж смя яў ся з ванд роў ні цы і 
да вёў яе да слёз. Кін гу ста ла шка да 
жан чы ну, і ён вы ра шыў ка лі-не будзь 
ад крыць гас ці ні цу, дзе бу дзе кам-
форт на ўсім, не за леж на ад іх ва гі. 
Гас ці ні ца The Resort («Ку рорт») пры-
мае мак сі мум 24 ту рыс таў за раз. 
Лож кі і ле жа кі ў ёй мо гуць вы тры-
маць па ста яль цаў ва гой да 680 кі ла-
гра маў. Кінг вы раб ляў іх на за каз і 
ро біць так, каб яны ні чым не ад роз-
ні ва лі ся ад звы чай най мэб лі. Ад нак 
га лоў нае, як ад зна чае ўла даль нік, 
па чуц цё эма цы я наль най пад трым кі, 
якое ўзні кае ў гас цей. Па вод ле слоў 
ула даль ні ка, гас ці ні ца ка рыс та ец ца 
пос пе хам. Па ста яль цаў без ліш няй 
ва гі так са ма пус ка юць у га тэль.

Са мая да ра гая 
бу тэль ка ві на

На даб ра чын ным аў кцы ё не 
ў Но вым Ар ле а не (ЗША) бу-
тэль ку ві на пра да лі за 350 000 
до ла раў, пі ша The Daіly Meal. 
Вы дан не на зы вае лот са мым 
да ра гім з ка лі-не будзь пра да-
дзе ных ві наў.

Бу тэль ку ку піў ана нім ны ўдзель нік 
аў кцы ё ну са шта та Мі су ры. На пой з 
ві на гра да сор ту ка бер нэ са вінь ён ура-
джаю 2015 го да ство ра ны ві на ро бам 
Джэ сі Ка цам. Кац — са мы ма ла ды 
ў ЗША кі раў нік ві на роб най кам па ніі. 
Пад яго кі раў ніц твам ства ра юц ца ві ны 
ў тым лі ку і для зна ка мі тас цяў.

Іван КУ ПАР ВАС




