
6.45, 22.10 Ме лад ра ма «Па-

на еха лі тут».*

8.30 На род ная ра ні ца.

9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.

9.10 «Ар се нал».

9.45 Ме лад ра ма «Вя сель ная 

су кен ка». 2-я се рыя.*

11.00 «50 рэ цэп таў пер ша-

га».

12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-

гі ён.

12.35 Ка роб ка пе ра дач.

13.10 Ме лад ра ма «Ка хан не 

да за па тра ба ван ня».***

15.15 Твой го рад.

15.30 Ва кол пла не ты.

16.15 Ку лі нар ная дып ла ма-

тыя.

16.50 Ме лад ра ма «Сар дэч-

на за пра ша ем на Ка на ры». 

1—4-я се рыі.*

20.35 На ві ны на двор'я.

21.00 Га лоў ны эфір.

7.05 Дэ тэк тыў «Та кая ра бо-

та».***

7.45, 22.45 «Ан лайн». Скетч-

кам.

8.15, 18.00, 22.10 Тэ ле ба ро-

метр.

8.20 «Свет на вы ва рат». Трэ-

вел-шоу.

9.25 «Ка лі мы до ма». Скетч-

кам.***

10.30 Ка ме дыя «Дрэн ныя 

хлоп цы-2».***

13.00 Ме лад ра ма «Клят-

ва».*

14.50 «Ка хан не ан лайн». Рэ-

алі ці-шоу.

16.00 «Уні вер-шэф».

16.35 Два руб лі.

16.55 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-

алі ці-шоу.

18.30 Між на род ная лі га КВЗ. 

1/8 фі на лу.

20.15 Ба я вік «Тры ік сы-2: но-
вы ўзро вень».***

22.00 Спорт ла то 5 з 39, 
КЕ НО.

22.15 «Вя лі кая ілю зія на Кіп-
ры».

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі». 
Кас цёл Свя то га Мі ка лая 
(в. Свір).

8.05, 11.20, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.

8.20, 11.35, 20.30, 22.35 «Гэ ты 
дзень».

8.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Язы кі ў ву шах.

8.50 «Ня бес ныя лас таў кі». 
Мю зікл.*

11.00 М/ф.0

11.40 «На пе рад у мі ну лае».

12.10 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».

13.00, 21.05 «Час кі но».

13.10 «Без вес так знік лы». 
Дра ма.*

14.25 «Ам фіт ры ён». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ-
міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра 
імя М. Гор ка га. 1-я і 2-я дзеі.

16.35 «Штэп сель жэ ніць Та-
ра пунь ку». Ка ме дыя.*

17.55 «Сла вян скі ба зар-2014». 
«Тэ ле-асар ці».

19.35 «Ге роі. Аса бо вая спра-
ва». Ана толь Лу на чар скі.

20.40 «Ка лы хан ка».

21.10 «Рас се я ны». Ка ме дыя.*

22.40 «Гі та ра па кру зе».

8.00 Мі ні-фут бол. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. 1/2 фі на лу. Дру гі матч.

9.30 Ганд бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Фі нал. Дру гі матч.

11.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

11.30 Вес ла ван не на бай дар-
ках і ка ноэ. Этап Куб ка све ту. 
Се гед. Фі на лы.

13.35 Фор му ла-Е. Гран-пры 
Па ры жа.

14.50 Ганд бол. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. Фі нал. Трэ ці матч.

16.35 Час фут бо ла. Спе цы-

яль ны вы пуск.

16.50 Фут бол. Ку бак Бе ла ру сі. 

Фі нал. «Ды на ма» (Брэст) —

«Шах цёр» (Са лі горск). (У пе-

ра пын ку — Час фут бо ла.)

19.10 Спорт-цэнтр.

19.20 Тэ ніс. Ра лан Га рос.

21.20 Змя ша ныя адзі на бор-

ствы. UFС Fіght Nіght.

23.50 Ха кей для ўсіх.

7.00, 8.05 «Ня дзель ная ра нi-

ца».

8.00, 9.00 (з суб цiт ра мi), 16.00 

(з суб цiт ра мi) На шы на вi ны.

9.05 «Ня дзель ная про па-

ведзь» (з суб цiт ра мi).

9.20 М/с «Смя ша ры кi. ПIН-

код».

9.40 «Бес тал ко выя на тат кi».

10.00 «Па куль усе до ма».

10.55 «Фа зэн да».

11.30 «Кра i на Са ве таў. За бы-

тыя пра ва ды ры».

13.30 «Пе ра мож ца».

15.00 «Тэ о рыя змо вы».

16.15 На вi ны спор ту (з суб-

цiт ра мi).

16.20 Да 75-год дзя Аляк-

санд ра Ка ля гi на. «За до на 

Пэд ра!»

17.20 Кан цэрт Але га Мi ця е-

ва.

18.25 «Най лепш за ўсiх!»

20.00 Кон ту ры.

21.05 «Аф фтар жжот».

22.05 Дра ма «Гер ца гi ня».***

0.00 Ка ме дыя «Што та кое 

ка хан не».***

6.40 Маст. фільм «Дзяр-

жаў ная гра ні ца. Іл жы вая 

цэль».*

8.30 «Скар дзіц ца да зва ля ец-

ца».

8.50, 16.00 «Аў та па на ра ма».

9.20, 12.00, 15.20, 20.25, 1.50 

Дзень «Ва ен най тай ны».

11.00 «Вя лі кае сне дан не».

11.40 «Усім па кат ку».

13.30, 16.30 «24 га дзі ны».

13.40 Ка ме дыя «Фор му ла 

ка хан ня».*

16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».

17.20 «Ва ен ная тай на».

19.30 «Ты дзень».

22.00 «Ран дэ ву з Лай май».

0.15 Маст. фільм «Го рад 

шчас ця, штат Тэх ас».*

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 

пры ро ду».

6.10 «Та кія дзіў ныя».***

6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Ма ша 

і Мядз ведзь».0

6.55 «Ніт ка да ніт кі».*

7.50 «Культ/Ту рызм».***

8.20 «Бе ла русь сён ня».*

8.50 «Яшчэ тан ней».*

9.30 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0».*

10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 

ра док).

10.15 Се ры ял «Ха лод ны раз-

лік», 1—4-я се рыі.*

13.40 Маст. фільм «Вер саль-

скі ра ман».***

16.15, 22.00 Се ры ял «Вост-

раў не па трэб ных лю-

дзей».***

21.00 «Ра зам».

0.25 Се ры ял «Са ба чая ра-

бо та».***

7.00 «Па кой сме ху».

7.35 Маст. фiльм «Ка ра ле ва 

Мар го».*

11.00, 14.00 Вест кi.

11.20 «Сам са бе рэ жы сёр».

12.15 «Сме ха па на ра ма Яў ге-

на Пет ра ся на».

12.50 «Ра нiш няя пош та».

13.30 «Ха». Ма лень кiя ка ме-

дыi.

14.15 «Смя яц ца да зва ля ец-

ца».

15.30 «Вя лi кая ўда ча».

16.30 Маст. фiльм «За мак на 

пяс ку».*

20.00 Вест кi тыд ня.

21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-

ец ца».

22.30 Маст. фiльм «Жыц цё 

без Ве ры».*

0.10 «Ня дзель ны ве чар з Ула-

дзi мi рам Са лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».

6.00 «Ад ной чы...»***

6.35, 8.20 Се ры ял «Рус кі 

дубль».***

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.

8.40 «Вус на мі дзі ця ці».

9.25 Ядзім до ма.

10.20 «Пер шая пе ра да ча».

11.00 «Цуд тэх ні кі».

12.00 «Дач ны ад каз».

13.10 «На шСпа жыў Наг ляд».

14.15 Се ры ял «Мар скія д'яб-

лы. Смерч. Лё сы».***

16.20 «След ства вя лі...»

18.05 «Но выя рус кія сен са-

цыі».

19.00 «Вы ні кі тыд ня».

20.10 Дра ма «Мёрт вае сэр-

ца».***

23.30 «Зор кі сыш лі ся».***

9.00, 16.05, 19.10, 21.00 «На-

двор'е».

9.05 «Сяб ры Дзя ду лі Мар-

ка».

9.45 «Ад шук ва ец ца ад па чы-

нак».

10.15 «Мой лю бі мы га да ва-

нец».

10.45 Се ры ял «Ка мі сар 

Рэкс».

12.20 Ка ме дыя «Трое ў лод-

цы, не лі ча чы са ба кі».

14.35 Ка ме дыя «Фор му ла 

ка хан ня».

16.10 Гля дзім усёй сям' ёй. 

Ка ме дыя «Мар лі і я».

17.30 М/ф «За ча ра ва ны 

хлоп чык».

18.20 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 

Крыс ці».

19.15 Ка ме дыя «Джэнтль-

мен-ра баў нік».

20.50 «Ве чар ні ца».

21.05 Фан тас ты ка «Ава-

тар».

12 19 мая 2017 г.

6.00 Скетч-шоу «6 кад раў».***

7.00, 2.30 «Ера лаш».0

8.30, 3.00 М/ф «Фік сі кі».0

8.50, 3.20 М/ф «Смя ша ры-

кі».0

9.10, 3.40 М/ф «Ма шы ны стра-

шыл кі».0

9.30 М/ф «Егіп тус».0

10.00 Се ры ял «Су пер 

Макс».***

11.00, 1.40 «Тур ба мік сер».***

12.00 «Па спець за 24 га дзі-

ны».***

13.10 Се ры ял «Апош ні з Ма-

гі кян-5».*

15.10 Ка ме дыя «Сэр ца ед кі».*

17.40 Ані ма цый ны фільм «Ба-

ран чык Шон».0

19.30 «Ураль скія пель ме-

ні».***

21.00 Фан тас ты ка «Асоб ная 

дум ка».*

0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-

нір.****

0.50 «Кі но ў дэ та лях».***

4.00 «Ла ві мо мант».***

5.00 «Дур ні і да ро гі».***

6.30 «Еў рань юс».

10.00 «Звы чай ны кан цэрт».

10.35 «Спра ва №36». Маст. 

фільм.

11.55 Ле ген ды кі но. Юрый На-

за раў.

12.20 «Ра сія, лю боў мая!» Ма-

лен ні Уд мур тыі.

12.50 «Хто там...»

13.20 «Вох ужо гэ тыя мі лыя 

жы вё лы!» Дак. фільм.

14.10 «Мі фы Ста ра жыт най 

Грэ цыі». Дак. се ры ял.

14.40 «Што ра біць?»

15.25 Кан цэрт дзяр жаў на га 

ака дэ міч на га ан самб ля Гру-

зіі «Эры сі ё ні» ў Дзяр жаў ным 

Крам лёў скім па ла цы.

16.55 Ге ніі і лі ха дзеі. Макс 

Планк.

17.25 «Біб лі я тэ ка пры год».

17.40 «Тай на вост ро ва Бэк-

Кап». Маст. фільм.

19.10 «Пеш шу...» Маск ва ша-

ка лад ная.

19.35, 1.55 «Шу каль ні кі». 

«Сонь ка За ла тая Руч ка: зла-

чын ны ге ній ці міф?»*

20.25 «Ста ра мод ная ка ме-

дыя». Маст. фільм.

22.00 «Бліз кае акру жэн не Та-

ма ры Сі ня ўскай».

22.55 «Юда». Маст. фільм.

0.45 Кра і на пту шак. «Пус тэль-

ні кі ра кі Пры». Дак. фільм.

1.25 «Каз ка ка зак». М/ф для 

да рос лых.

2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00, 12.00 «Да і пас ля...» 

з Ула дзі мі рам Мал ча на вым. 

Год 1966. 2009 год.***

6.50 Фільм-спек такль «Вар-

шаў ская ме ло дыя». Па п'е се 

Л. Зо ры на.***

8.45, 9.40, 11.45, 14.40, 1.10, 

3.40, 5.00 Му зыч ная на сталь-

гія.*

9.00, 3.00 «Мі ну лы час».*

10.00 «Кол ба ча су».***

11.00 «Кі  на па на ра ма» 

з Э. Ра за на вым: «Май стры 

са вец ка га кі но». 2-я част ка. 

1982 год.*

12.50 Маст. фільм «Чу жая 

рад ня».***

14.25 Тэ ле спек такль «Вы ступ-

лен не Аг ніі Бар то». 1974 год.

15.00 «Быў час». 2009 год.***

16.00 Маст. фільм «Ве жа».***

17.30 Маст. фільм «Па ры».*

18.00 Маст. фільм «Ахоў вай 

мя не, мой та ліс ман».***

19.10 Пра гра ма «Ве сё лыя ра-

бя ты». «Мо ладзь і му зы ка». 

1986 год.*

20.30 «КВЗ-87—88». МДУ—

ДДУ—НДУ. Фі нал. 1-я част ка.*

21.30 «На ві ны дня. Хро ні ка 

на шых дзён». Са лют ак цё рам 

све ту! 1991 год.*

21.50 Маст. фільм «Бум ба-
раш».***
0.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім. «Гіс то-
рыя рус ка га ро ка. Вік тар Цой». 
«Дзе ці хві лін». 2-я част ка: «Ра-
да вац ца трэ ба!» 2008 год.***
1.25 Маст. фільм «Школь ны 
вальс».***
4.00 «На ро джа ныя ў СССР».*
5.30 «Го лас на ро да». Ма на ло гі ў 
«буд цы га лос нас ці». 1991 год.*

4.00, 7.30 Фут бол. Чэм пі я нат 
све ту ся род ма ла дзёж ных ка-
манд (U-20).
5.30, 15.15, 22.45, 2.30 Ве ла-
спорт. «Джы ра д'І та лія».
7.00, 0.45 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
11.00 Тэ ніс. Australіan Open-
2017. Муж чы ны. Фі нал.
12.00, 18.30 Тэ ніс. Ра лан Га-
рос.
15.00, 18.15 Ве ла спорт. «Джы-
ра-эк стра».
22.15, 2.00 Тэ ніс. «Гейм, сэт 
і Матс».
23.45 Тэ ніс. Ра лан Га рос. 
Су праць ста ян не дня.

0.40 Ка ме дыя «Да вай, па ба-
чэн ня!»***
2.15 Ка ме дыя «Са мка».***
3.40 Ка ме дыя «Ня вес та лю-
бой ца ной».***
5.25 Ме лад ра ма «Мі лая Фрэн-
сіс».***
6.55 Пры го ды «Да спе хі Бо-
га».***
8.30 Пры го ды «Да спе хі Бо-
га-2».*
10.25 Ка ме дыя «Блеф».***
12.20 Ка ме дыя «Фар ту на Ве-
га са».***
14.00 Ка ме дыя «Імя».***
16.00 Ме лад ра ма «На шы па-
лю боў ні кі».****
17.40 Ме лад ра ма «30 спат-
кан няў».***

19.20 Ка ме дыя «На ва год ні ад-

рыў».***

20.55 Ка ме дыя «Усё ма-

гу».***

22.30 Ка ме дыя «Рым скія спат-

кан ні».***

6.00 М/ф.

10.10 «Па нен ка і ку лі нар».

10.45, 1.35 «Ці каў ная Вар ва-

ра». Се ры ял.

14.20 «Жон ка. Гіс то рыя ка-

хан ня».

15.40, 17.40 «Рэ ві зо ра».

19.00 «Аме ры кан скі жа ніх».

20.00 «Без пад ма ну».

20.50 «Бан ды Нью-Ёр ка». 

Дра ма.****

23.45 «Асця рож на, мах ля ры!»

0.15 «Звыш на ту раль нае». Се-

ры ял.

4.50 «Вя лі кія па чуц ці».

6.10, 17.50 Пі тэр Пэн.*

8.30 Вёс ка пра кля тых.***

10.30 Жні вень.*

12.55 Тры мет ры над уз роў-

нем не ба.***

15.25, 2.10 Тры мет ры над уз-

роў нем не ба: я ця бе ха чу.***

20.10 Дур дом на ко лах.***

22.15 Стра ча ны рай.****

0.35 Стан цыя «Фрут вейл».****

4.15 Кра ну ты пра фе сар 2: 

сям'я Клам паў.***

6.20 Брат. Ра сія.***

8.15 З пя ці да ся мі.***

10.25 Дом на або чы не.***

12.25 У па чат ку слаў ных 

спраў. Се рыя 2.*

13.50 Ма нах і Д'я бал.*

16.15 Ша пі то-шоу: па ва га і су-

пра цоў ніц тва.***

18.30 Кос мас як прад чу ван-

не.***

20.20 Ча ла век з бу ду чы ні.***

22.10 Брат-2.***

0.30 За ба ва.***

2.30 Поў нае пе ра тва рэн не.***

4.20 Вы пра ба ван не.***

6.00 Гуль ні ро зу му.*

6.45 На ву ко выя не да рэ чнас ці.*

7.55, 11.00 Аў та-SOS.*

11.45 Па ча так.*

12.35, 18.00, 21.00, 1.00 Ге-

ній.***

13.25, 15.40, 17.15 Су пер збу-

да ван ні Трэ ця га рэй ха.*

18.50 Тай ныя гіс то рыі.***

19.20 Апа ка ліп сіс: Дру гая су-

свет ная вай на.***

21.50, 1.55 Апош нія тай ны 

Трэ ця га рэй ха.***

23.25 «Без цэн зу ры».****

0.10 Да след чык.****

3.30 Ня мец кая ар мія Чэр чы-

ля.****

4.20 Пра слу хоў ка ар міі Гіт ле-

ра.***
5.10 Да гіс та рыч ныя мон стры 
Гіт ле ра.***

8.00 Да рож ныя каў боі.
11.00, 20.00, 7.10 За гад кі пла-
не ты Зям ля.***
12.00, 21.00 Пра ве ра на на 
са бе.
13.00, 22.00 Аме ры кан скія вы-
на ход ні кі.
14.00 Зор нае вы жы ван не.***
15.00 Смя рот ны ўлоў.***
16.00, 23.00 Д'я баль скі кань-
ён.***
17.00, 1.00 Ле ген да пра зо ла-
та кра ка дзі лаў.***

18.00 За ла тая лі ха ман ка.***

0.00 Ге ній аў та ды зай ну.

2.00 Па ляў ні чы на ан ты ква-
ры ят.

4.40 Біт вы ро ба таў.
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МЁРТ ВАЕ 
МО РА

На пра ця гу ста год дзяў Мёрт вае 
мо ра ады гры ва ла ве лі зар ную 
гіс та рыч ную, куль тур ную і рэ-
лі гій ную ро лю, та му сён ня яно 
з'яў ля ец ца не толь кі па пу ляр-
ным на прам кам для ама та раў 
пляж на га ад па чын ку і азда раў-
лен чых пра цэ дур.

1. Мёрт вае мо ра атры ма ла сваю 
змроч ную наз ву за без жыц цё вы 
пей заж і амаль поў ную ад сут насць 
пад вод на га ар га ніч на га жыц ця. Ту-
тэй шая ва да пе ра ся гае акі ян скую па 
ўзроў ні са лё на сці пры клад на ў дзе-
вяць з па ло вай ра зоў. Ні во да рас ці, 
ні ры ба, ні ін шыя буй ныя мар скія на-
сель ні кі не здоль ныя вы жыць пры 
та кой ка ла саль най кан цэнт ра цыі 
со лі. Толь кі на дне мо ра бы лі вы-
яў ле ныя не ка то рыя ві ды бак тэ рый і 
гры боў, якія пры ста са ва лі ся да эк-
стрэ маль на га ася род дзя.

2. Уз ро вень ва ды ў Мёрт вым 
мо ры пры клад на на ча ты рыс та 
двац цаць мет раў ні жэй шы за ўзро-
вень мо ра. Та кім чы нам, ту тэй шае 
ўзбя рэж жа з'яў ля ец ца са мым ніз кім 
участ кам су шы на пла не це.

3. Дзя ку ю чы вы ключ на му геа-
гра фіч на му раз мя шчэн ню па ся род 
пус ты ні і гор Мёрт вае мо ра ва ло дае 
ўні каль ным мік ра клі ма там. Ка ля 
330 дзён на год тут ста іць яс нае 
со неч нае на двор'е, тэм пе ра ту ра на 
пра ця гу го да — ад 15 да 38 гра ду-
саў °С. Гэ та адзі нае мес ца ў све це, 
дзе на ват пры пра цяг лым зна хо-
джан ні на сон цы мож на не ба яц ца 
со неч ных апё каў дзя ку ю чы на ту-
раль най аба ро не ад уль тра фі я ле-
та вых пра мя нёў.

4. З-за вы со кай коль кас ці со лі 
лю бы ча ла век бу дзе тры мац ца тут 
на пла ву без асаб лі вых на ма ган-
няў, та му Мёрт вае мо ра на пэў на 
прый дзец ца да спа до бы тым, хто 
так і не на ву чыў ся пла ваць.

5. Са спрад веч ных ча соў лю-
дзі ве да лі аб цу да дзей ных га ю чых 

улас ці вас цях Мёрт ва га мо ра. Арыс-

то цель, Кле а пат ра і ін шыя вя лі кія 

асо бы на вед ва лі гэ тыя мес цы для 

пра хо джан ня азда раў лен чых і ама-

ла джаль ных пра цэ дур.

6. Су час ныя на ву коў цы спра ба-

ва лі шу каць у ра ё не Мёрт ва га мо ра 

рэшт кі зна ка мі тых біб лей скіх га ра-

доў Са до ма і Га мо ры. Іх дак лад нае 

мес ца зна хо джан не за раз не вя до-

ма, ад нак спе цы я ліс ты амаль не 

су мня ва юц ца, што га ра ды бы лі за-

топ ле ныя Мёрт вым мо рам. Па вод-

ле Біб ліі, яны бы лі зні шча ныя Бо гам 

за шмат лі кія гра хі іх жы ха роў.

7. Ад ным з ін грэ ды ен таў, які 

ста ра жыт ныя егіп ця не вы ка рыс-

тоў ва лі пры баль за ма  ван ні му-
 мій пад час па ха валь на га ры ту а лу, 
быў ас фальт. Егіп ця не зда бы ва лі 
яго ў Мёрт вым мо ры. У тыя ча сы 
яно на зы ва ла ся бі тум ным во зе рам, 
па коль кі ас фальт лі чыў ся важ ней-
шым за соль.

8. У 1947 го дзе хлоп чык-па-
стух вы пад ко ва ад шу каў у пя чо ры 
ў ва ко лі цах Мёрт ва га мо ра ад ну з 
най больш знач ных ар хеа ла гіч ных 
зна хо дак ХХ ста год дзя, так зва ныя 
Кум ран скія ру ка пі сы, або Скрут кі 
Мёрт ва га мо ра.

9. Мак сі маль ная глы бі ня Мёрт-
ва га мо ра скла дае кры ху больш за 
трыс та мет раў, ад нак за апош нія 
сто га доў на двац цаць пяць мет раў 
уз ро вень ва ды апус ціў ся. Эка ла гіч-
ныя да сле да ван ні па каз ва юць, што 
мо ра мо жа цал кам вы сах нуць праз 
пяць дзя сят га доў, ка лі ад па вед ныя 
ме ры не бу дуць пры ня тыя.


