
6.15 «Іс насць».
6.40 Ме лад ра ма «Два нац-
цаць цу даў» (12+).
8.25 «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+).
10.35 «Пад ключ» (12+).
11.10 «Сва ты. Жыц цё без гры-
му» (12+).
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
12.45, 15.45 Се ры ял «Сва-
ты-5» (12+).
13.50 «Я ве даю».
15.15 «Кра і на».
16.50 Ме лад ра ма «Су праць-
ста ян не» (16+).
21.00 «Па на ра ма».
21.45 «Шчас лі вы ве чар».
22.40 Ме лад ра ма «Лі нія Мар-
ты» (12+).
2.20 «Дзень спор ту».

6.55 «За над та шмат хвас тоў» 
(6+).
7.25 Фільм для дзя цей 
«Ле ген да Лонг ву да» (12+).
9.00, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».
9.05 «Свет на вы ва рат» (16+).
9.55 «На на жах» (16+).
10.55 «Біт ва са ло наў». (16+).
11.50, 20.55 «Па нен ка-ся лян-
ка» (16+).
12.50 Ані ма цый ны фільм 
«Ральф» (12+).
14.25 Фільм-каз ка «За ча ра-
ва ная» (12+).
16.10 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).
17.05 Дра ма «Із гой» (12+).
19.25 Ка ме дыя «Від звер ху 
леп шы» (16+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».
22.05 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
22.35 Фан тас ты ка «Вар та-
выя Га лак ты кі» (12+).

7.35, 20.15 «Сі ла ве ры».
8.00, 13.40, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 13.55, 20.30 «Гэ ты 
дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.50 «Веч ны кліч». Маст. 
фільм. Фільм дру гі (12+).
10.00 «Ха та на ха ту».
10.55 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ход чан ская по лі ўка.
11.25 «Бе ла русь як пес ня». 
Свят ла на Да ні люк.
11.50 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
12.20 «Чар на мо рач ка». Ка-
ме дыя (12+).
14.00 «На ву ка ма нія» (6+).
14.25 «Пра тар ча ка жыц ця, 
або За піс кі Са мсо на Са ма-
суя». Тэ ле спек такль па вод ле 
са ты рыч на га ра ма на Анд рэя 
Мрыя.
16.45 «Мі ра вы хло пец». Маст. 
фільм (12+).
18.05 «Апош ні дзень». Аляк-
сандр Па ра хаў шчы коў (12+).
18.40 «Тры вож ны ме сяц ве-
ра сень». Маст. фільм (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Вя нок». Цыкл пе сень 
Ула дзі мі ра Му ля ві на на вер шы 
Мак сі ма Баг да но ві ча.
22.15 «Пяс няр. Сэр цам і ду ма-
мі». Дак. фільм (12+).
22.55 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці опер на га спе ва ка, на-
род на га ар тыс та БССР Зі но вія 
Ба бія.

8.00 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Спрынт. Муж чы ны.
9.20 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Спрынт. Жан чы ны.
10.50 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Матч за 5-е мес ца.
12.25 Спорт-мікс.
12.35 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. 1/2 фі на лу.
14.10 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
14.55, 20.35 Бія тлон. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Гон ка пе ра сле ду. 
Муж чы ны.
15.55 Фак тар сі лы.

16.25 Гуль ні «на вы раст».
16.55, 21.30 Бія тлон. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Гон ка пе ра сле ду. 
Жан чы ны.
17.50 Спорт-цэнтр.
18.00 Трэ ні ро вач ны дзень.
18.30 Дзю до. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі.
22.25 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.
7.10 Маст. фільм «Вер ты-
каль» (12+).
8.30 «Жы вы Вы соц кі» (12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Спорт» 
(0+).
9.30 «Зда роўе» (12+).
10.35 «Ула дзі мір Вы соц кі. 
«И, улы ба ясь, мне ломали 
крылья» (16+).
11.35 «Ула дзі мір Вы соц кі. Я не 
ве ру лё су...» (12+).
12.35 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі» 
(12+).
13.25 «Свая ка ля і на». Да юбі лею 
Ула дзі мі ра Вы соц ка га (16+).
15.05 «Ула дзі мір Вы соц кі. 
Апош ні год» (12+).
16.20 «Ера лаш» (6+).
16.30 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (16+).
18.05 Дра ма «Вы соц кі. Дзя-
куй, што жы вы» (16+).
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік (12+).
21.10 «Сён ня ве ча рам» (16+).
0.00 Да юбі лею Ула дзі мі ра 
Вы соц ка га. «Свая ка ля і на». 
Вы бра нае (16+).

6.00 «Сту дэн ты». Се ры ял 
(16+).
7.40 «Ан фас».
7.55 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
8.45 «Ра монт па-сум лен на му» 
(16+).
9.30 «Тэ ле док тар» (12+).
10.00 «Ін шая кра і на». «Іс лан дыя. 
Кра і на ра зум ні каў і ту пі коў».
11.05 «Мінск і мін ча не».
11.40 Ка ме дыя «Па лі цэй скі з 
Бэ вер лі-Хілз» (12+).

13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
13.45 «Ад кры тая раз мо ва».
14.00, 0.05 «Учас так лей тэ нан та 
Ка чу ры». Се ры ял (16+).
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.40 Фан тас ты ка «Стал кер» 
(12+).
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Тры лер «Час рас пла-
ты» (12+).
22.10 Дра ма «Мне б у не ба» 
(12+).

6.00, 8.20, 3.35 М/ф (0+).
6.05 Ка мен ная кве тач ка (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.
10.15 «Зда бы так рэс пуб лік. 
Вась мі дзя ся тыя». Лей бла ма-
нія (12+).
10.45 Се ры ял «Жорст кі ра-
манс». 1—2 се рыі (12+).
13.30 Маст. фільм «Ён гор шы 
за мя не» (16+).
15.30 «На ша кі но. Не ўвя даль-
ныя». Анд рэ а на Чэ лен та на 
(12+).
16.15, 19.55 Се ры ял «Дзве 
ле ген ды» (16+).
23.55 Се ры ял «Доў гая да ро-
га» (16+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.40 Маст. фільм «Дру гое 
жыц цё Мар га ры ты». (12+).
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 «На ва год няе кас міч нае 
шоу Бонс ты каў ад Еў ра опт». 
(6+).
13.55 «Па кой сме ху». (16+).
14.20 «Із май лаў скі парк». 
Вя лі кі гу ма рыс тыч ны кан цэрт. 
(16+).
16.30 Маст. фільм «Ха лод нае 
сэр ца». (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 «Ча ка ец ца 
ўра ган ны ве цер». (16+).

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 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+).
8.50 Іх но ра вы. (0+).
9.25 «НЗ.by».
10.25 Га лоў ная да ро га. (16+).
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая». 
(12+).
11.55 Ква тэр нае пы тан не. (0+).
13.20 «Па е дзем, па я дзім!» (0+).
14.10 Се ры ял «Ад ва кат». 
(16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». 
Аляк сандр Ся роў. (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
19.55 Дэ тэк тыў «Рас па ле ны 
пе ры метр». (16+).
23.05 Маст. фільм «Жорст-
кае ка хан не». (18+).

9.00, 16.25, 19.00, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар 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 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са» (16+).
15.20 «Су пер кні га» (0+).
15.50 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
15.55, 17.00 М/ф.
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
17.20, 19.05 Дра ма «За кі ну-
тыя ў Ан тарк ты дзе».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Фэшн іs mу пра фэшн» 
(12+).
21.15 Дра ма «Кра мер су-
праць Кра ме ра» (12+).
23.00 Дэ тэк тыў «Ка роб ка 
ша ка лад ных цу ке рак» (12+).
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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, 3.00 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
9.20, 3.20 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
9.40, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (6+)
10.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
10.30, 2.30 «Ера лаш». (6+).
11.30 Ані ма цый ны фільм «Ма да-
гас кар». (12+).
13.00 «Ва кол све ту пад час дэ крэ-
ту». (12+).
13.30 Се ры ял «Веч ны вод пуск». 
(12+).
15.30 Се ры ял «Та та вы доч кі». 
(12+).
16.50 Фэн тэ зі «Ула дар сты хій». 
(12+).
18.40 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
20.20 Фан тас ты ка «Кі док коб ры». 
(12+).
22.20 Жа хі «Па слан ні кі-2: пу дзі-
ла». (16+).
0.00 Жа хі «Сліз няк». (18+).
1.40 «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».
7.05, 1.25 «Трэ ці ў пя тым ра дзе». 
Маст. фільм.
8.15 «Свя та не па слу шэн ства». 
«У ле се на ра дзі ла ся ялін ка». М/ф.
9.10 «Свя ты ні Крам ля». Дак. 
се ры ял. 1-я се рыя.
9.40 «Звы чай ны кан цэрт».
10.10 «Дым Ай чы ны». Маст. 
фільм.
11.40 Ула да фак та. «Рэ фар ма-
та ры пад на гля дам: рус кае зем-
ства».
12.20 «Зі мо вая каз ка. Па да рож-
жа па ляр ных соў». Дак. фільм.
13.05 «Эр мі таж».
13.30 «Мост Ва тэр лоо». Маст. 
фільм.

15.20 «Гуль ня ў бі сер». «Фё дар 
Да ста еў скі. «Па кор лі вая».
16.00 Між на род ны дзень па мя ці 
ах вяр Ха ла кос ту. «Док тар Са-
ша». Дак. фільм.
16.40 «Шу каль ні кі». «Ка лек цыя 
Кал бась е ва».
17.30 Рэ парт ажы з бу ду чы ні. 
«Сак рэ ты даў га лец ця». Дак. 
фільм.
18.10 Ве чар-пры свя чэн не Ула-
дзі мі ру Вы соц ка му. «Я, ко неч но, 
вер нусь...» 1997.
19.05 «Вы пра ба ван не вер нас-
ці». Маст. фільм.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 «Кра і на глу хіх». Маст. 
фільм.
0.05 Тан га. Ка фэ «Ма эст ра» і 
сяб ры.
2.35 «След ства вя дуць Ка лаб-
кі». М/ф для да рос лых.

6.00 Маст. фільм «Адам жэ ніц ца 
з Евай» (12+).
8.10 «Кан цэрт То та Ку туньё». 
1985 год (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
9.40, 11.00, 13.00, 14.40, 15.40, 
17.00, 23.15, 1.50, 2.30, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
10.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
11.40 Маст. фільм «Уда ча» 
(16+).
12.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1969. 
1-я част ка. 2011 год (16+).
13.30 Маст. фільм «Не сыш лі ся 
ха рак та ра мі» (16+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
17.55 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Эду ар дам 
Лі мо на вым. 1992 год (16+).
18.55 «По гляд. Пе ра ва рот». 
1991 год (16+).
20.00 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула дзі-
сла вам Лісць е вым: «Пры ват ная 
ўлас насць (Пры ва ты за цыя)». 
1992 год (16+).
20.40 Дак. фільм «Су стрэ ча з 
Са лжа ні цы ным» (16+).
21.00 «Быў час». 2009 год (16+).
22.00 Маст. фільм «Поз няя 
су стрэ ча» (16+).

23.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі» (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця най 
Віз бар. 2007 год (12+).
1.00 «Дэ фі цыт на Ма за е ва». Тэ-
ле спек такль 1979 год (12+).
2.35 «Час пік» з Анд рэ ем Раз ба-
шам (12+).
5.30 Маст. фільм «Зіг заг» (16+).

3.30, 6.45, 8.45 Тэ ніс. Australіan 
Open.
11.15 Тэ ніс. «Гейм, Шэт і Матс»-
эк стра.
11.30, 21.00 Тэ ніс. Australіan 
Open. Жан чы ны. Фі нал.
13.45, 22.00 Тэ ніс. «Гейм, Шэт і 
Матс».
14.00 Тэ ніс. Australіan Open. Муж-
чы ны. Па ры. Фі нал.
16.00 Лыж ныя гон кі. Ку бак све ту.
17.15 Лыж нае двая бор ства. Ку-
бак све ту.
18.15, 2.15 Скач кі з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
19.45 Гор ныя лы жы. Ку бак све-
ту.
20.30, 1.55 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«Пункт на зна чэн ня».
22.20 Аў та- і мо та спорт.
23.15 Ве ла спорт (трэк). «Шэсць 
дзён Бер лі на».

0.50 Ка ме дыя «Укра дзі маю жон-
ку». (16+).
2.55 Ка ме дыя «Дуб лёр». (16+).
4.35 Ка ме дыя «Вя сель ны пе ра-
па лох». (16+).
6.30 Ка ме дыя «Як па мас ле». 
(16+).
8.10 Ка ме дыя «Асаб лі вас ці на-
цы я наль на га па ля ван ня». (16+).
10.05 Ка ме дыя «Асаб лі вас ці на-
цы я наль най ры бал кі». (16+).
12.00 Ме лад ра ма «Фа нат кі на 
сня да нак не за ста юц ца». (16+).
14.00 Ка ме дыя «Ро бін Гуд: муж-
чы ны ў тры ко». (12+).
16.00 Ба я вік «На цы я наль ная бяс-
пе ка». (12+).
17.45 Ка ме дыя «Ноч у Па ры жы». 
(16+).

19.30 Ка ме дыя «Вя лі кая ма лень-
кая Я». (16+).
21.15 Ка ме дыя «Пад мас кай жы-
га ла». (16+).
22.55 Ка ме дыя «Вазь мі мя не 
штур мам». (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.15 «Сар дэч на за пра ша ем да-
до му!» (6+).
11.05, 1.45 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту» (16+).
11.55, 2.25 «Ал тар Тры ста на». Се-
ры ял (12+).
15.20 «Той са мы Мюнх гаў зен». 
Маст. фільм (12+).
17.50 «Як пры ру чыць дра ко на». 
Ані ма цый ны фільм (6+).
19.25, 5.30 «10 са мых» (16+).
20.00 «Храб рыя жон кі». Ме лад-
ра ма (12+).
21.50 «Зла ві мя не, ка лі змо жаш». 
Дра ма (12+).
0.15 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял (16+).

6.10, 17.30 Зва рот ная ця га (16+).
8.55 Ад да ны са доў нік (16+).
11.25 Вя сел ле най леп ша га сяб-
ра (12+).
13.35 Больш, чым жыц цё (12+).
15.35 Пры ві тан не, Джу лі! (16+).
20.10 Ін ша пла не ця нін (6+).
22.25 Знік нен не Эле а нор Рыг бі 
(16+).
0.45 Вя лі кі ўсплёск (18+).
2.55 Дзён нік па ка ёў кі (16+).
4.30 Эван Усё ма гут ны (12+).

6.20 Лю бовь-мор ковь (12+).
8.25 30 спат кан няў (16+).
10.10 Пі ка вая да ма: чор ны аб рад 
(16+).
11.55 У па чат ку слаў ных спраў 
(12+).
14.30 Ма мы (12+).
16.35 Ула да ры сноў (16+).
18.10 Лас ка вы май (16+).
20.20 Лю бовь-мор ковь-2 (12+).

22.15 Шпі ён (16+).
0.20 Ге тэ ры ма ё ра Са ка ло ва. 
5—6-я се рыі (16+).
2.30 Пят ні ца (16+).
4.25 Па ца лу нак скрозь сця ну 
(16+).

6.00, 8.20, 5.10 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці. (12+).
8.45, 14.55 Асу шыць акі ян: Бер-
муд скі трох ву голь нік. (12+).
9.30, 15.40, 17.15 Аў та-SOS. 
(12+).
10.20, 16.25 Ша ша праз пек ла. 
(12+).
11.05 Ле дзя ная да ро га. (12+).
11.50, 4.15 Па ча так. (16+).
12.35 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).
13.20 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
14.10 Гуль ні ро зу му. (12+).
18.00, 22.00, 23.30 Ін стынкт вы-
жы ван ня. (16+).
19.35, 22.45 Раз ба га цей, або Па-
мры на ка паль ні. (16+).
20.20 Ан тарк ты ка. (12+).
21.10 Дзі кае на двор'е. (12+).
0.15 Пра рыў. (12+).
1.05 Дзіў ная Дру гая су свет ная. 
(16+).
1.50 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
3.30 Кос мас: пра сто ра і час. 
(12+).

8.00 Ма хі на та ры. (12+).
9.00, 15.00 У па го ні за кла сі кай. 
(12+).
10.00 Гран ды ёз ныя ма шы ны 
Аляс кі. (12+).
11.00 На краі Аляс кі. (16+).
12.00, 4.40, 6.20 Хут кія і гуч ныя. 
(16+).
13.00 Га раж ны ра монт. (12+).
14.00, 7.10 Пры ро джа ныя ме ха-
ні кі. (12+).
16.00, 19.30 Біт вы за кан тэй не-
ры. (12+).
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
2.00 Гуль ня на жыц цё. (12+).

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

АНТАНТ

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, 
27 сту дзе ня

КінакамедыяКінакамедыя
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Скульп ту ра 
з тлу шчу на га дае 
аб па ху дзен ні

У Лон да не ўста ля ва лі ве лі зар-
ную скульп ту ру з тлу шчу, каб 
пры му сіць гра ма дзян за ду мац-
ца аб ліш няй ва зе, па ве да мі ла 
вы дан не Thе Іndереndеnt.

Ве лі зар ны «тлушч берг» зроб ле ны 
з са праўд на га жы вёль на га тлу шчу. 
Яго вы шы ня су па стаў ная з двух-
па вяр хо вым аў то бу сам, а шы ры ня 
скла дае тры мет ры. Па вод ле за ду мы 
ства раль ні каў, ве лі зар ны не пры ваб-
ны арт-аб' ект па ві нен спра ва ка ваць 
жы ха роў го ра да па ду маць пра свае 
хар чо выя звыч кі і аб пе ра ядан ні ў 
пе ры яд ка ляд ных свят. Яны пры-
мер ка ва лі яго ўста ноў ку да вы ха ду 
да сле да ван ня, пад час яко га ты ся чы 
ча ла век пры зна лі ся, што на бра лі ў 
ся рэд нім два кі ла гра мы за зі мо выя 
свя ты. Так са ма на ву коў цы вы свет-
лі лі, што 11 % з тых, хто вы ра шыў 
па чаць вес ці зда ро вы лад жыц ця са 
сту дзе ня, ужо кі ну лі свае спро бы. 
Як мяр ку ец ца, іх коль касць вы рас це 
да 37 % ужо да 19 сту дзе ня.

Секс пра цяг ва юць 
уза конь ваць

У се ці ве з'я ві ла ся пра гра ма, якая 
да па ма гае ўза ко ніць зго ду на 
секс з парт нё рам, пі ша Mеtrо.

Сэр віс пад наз вай LеgаlFlіng пра-
па нуе ка рыс таль ні кам пе рад здзяйс-
нен нем па ла во га ак та ад пра віць 
за пыт парт нё ру, каб пе ра ка нац ца, 
што жа дан не ўза ем нае. Акра мя та-
го, пра гра ма да па ма гае афі цый на 
афор міць зго ду на секс, а ў вы пад-
ку аб ві на вач ван няў у да ма ган ні вы-
ка рыс тоў ваць яе як па цвяр джэн не 
не ві на ва тас ці. У апі сан ні ска за на, 
што кноп ка «Па га дзіц ца» юры дыч-
на аба вяз вае парт нё ра пры трым лі-
вац ца пра ві лаў, на зва ных у про фі-
лі ка рыс таль ні ка. Ся род іх — зго да 
на здым ку, вы ка ры стан не срод каў 
кант ра цэп цыі, ад сут насць ве не рыч-
ных за хвор ван няў і ўжы ван не не цэн-
зур най ла ян кі пад час ак та. Вы бар 
кноп кі «Ад мо ва» так са ма мо жа быць 
вы ка ры ста ны ў  ры дыч ных спрэч ках, 
за пэў ні ва юць рас пра цоў шчы кі.

Вы дан не ад зна чае, што на фо не 
гуч ных скан да лаў, звя за ных з сек-
су аль ны мі да ма ган ня мі, пра гра ма 
мо жа быць асаб лі ва ак ту аль ная.

Са мую да ра гую 
бу тэль ку га рэл кі 
ўсё ж не вы пі лі

Вы кра даль нік са май да ра гой 
бу тэль кі га рэл кі ў све це не 
стаў яе піць. Пра гэ та РІА На-
ві ны рас ка заў Бры ян Ін гберг, 
ула даль нік ка пен га ген ска га 
ба ра, дзе яна за хоў ва ла ся.

Б у  т э л ь  к а 
«Рус со-Балт», 
кошт  якой 
ацэнь ва ец ца 
ў 1,3 міль ё на 
до ла раў, знік-
ла з ка лек цыі 
Ін гбер га ў па-
чат ку сту дзе ня, 
у здзяйс нен ні 
кра дзя жу па-

да зра ваў ся бы лы су пра цоў нік. Праз 
тры дні яе знай шлі на бу даў ні чай 
пля цоў цы за 20 кі ла мет раў ад Ка-
пен га ге на, і па пер шых звест ках СМІ 
яна бы ла пус тая. Але паз ней Ін гберг 
аб верг гэ тую ін фар ма цыю: «Бу тэль-
ка, ка лі яе знай шла па лі цыя, усё 
яшчэ бы ла на поў не на га рэл кай», — 
па ве да міў ён. На яго дум ку, вы кра-
даль нік па зба віў ся ад тра фея, та му 
што яго спа ло ха ла шу мі ха ў прэ се. 
Каш тоў насць экс па на та тлу ма чыц ца 
тым, што бу тэль ка вы раб ле на з зо-
ла та і се раб ра, а на сад ка для філь-
тра цыі і ко рак у фор ме двух га ло ва га 
ар ла ўпры го жа ны дыя мен та мі.

Іван КУ ПАР ВАС. hvir@zviazda.by


