
6.35 Ме лад ра ма «Ад ра зу 
пас ля ства рэн ня све ту». 
3—4-я се рыі.
8.30 На род ная ра ні ца.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».
9.40 Се ры ял «Сва ты-4».
10.50 «50 рэ цэп таў пер ша-
га».
11.40 Спе цы яль ны рэ пар таж.
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 «Пры га-
жу ня».
15.15 Твой го рад.
15.30 Ва кол пла не ты.
16.15 Тай ны след ства.
16.50 Ме лад ра ма «Вы бран-
ні ца». 1—4-я се рыі.
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Тра гі ка ме дыя «Та рыф 
на мі ну лае». 1—4-я се рыі.

7.05 М/с «Сяб ры анё лаў».
7.50 Фільм для дзя цей «Ра-
зум ная дач ка се ля ні на».
8.50, 21.00 Тэ ле ба ро метр.
8.55 «Ня дбай ні кі». Па зна валь-
на-за баў ляль нае шоу.
10.05 «Свет на вы ва рат». Трэ-
вел-шоу.
11.05 Ме лад ра ма «Маё вя лі-
кае грэц кае вя сел ле».
12.45 Маст. фільм «Мой хат ні 
ды на заўр».
14.35 «Ка хан не ан лайн». Рэ-
алі ці-шоу.
15.45 «Уні вер-шэф».
16.20 «Ан лайн. Па-за сет кай». 
Скетч кам.
16.50 Ані ма цый ны фільм 
«Пя чат ка ца ра Са ла мо на».
18.15 Зра зу мець і абяс шко-
дзіць.
18.50 Ба я вік «Кі док коб-
ры-2».
20.40 Два руб лі.
21.30, 22.05 «Та та па паў». Рэ-
алі ці-шоу.

22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕНО.
0.05 Ка ме дыя «Super-
нянь-2».

7.35 «Бе ла рус кая кух ня». За-
пе ча ная буль ба з гры ба мі.
8.00, 12.45, 20.25 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15 «Вазь му твой боль». 
Дра ма.
9.40 «Му зеі Бе ла ру сі». Му-
зей Пер шай су свет най вай ны 
ў в. За брод дзе.
10.05 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.25 «Вый сце ёсць». Вік тар 
Ма на еў.
11.50 «Ве ча ры ў Ма ла дзеч не». 
Гурт «Па лац».
13.00 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Брас лаў скі ра ён.
13.25 «Шля ге ры на заўж ды». 
Кан цэрт Дзяр жаў на га ан самб-
ля тан ца Бе ла ру сі.
15.00 «Шэр лак Холмс і зда-
рэн не ля ва да спа да Вік то-
рыя». Дра ма. Част кі 1—4-я.
18.10 «Дрэн ны доб ры ча ла-
век». Дра ма.
19.45 «Апош ні дзень». Вік тар 
Цой.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.05 «Бліз ня». Ка ме дыя.
22.50 «На ву ка ма нія».
23.15 «Мои го да — мое бо га-
тство». Ве чар па мя ці кам па зі-
та ра Ге ор гія Маў ся ся на.

8.00, 22.00 PRO спорт. На ві-
ны.

8.10 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Гон ка пе ра сле ду. Муж чы-
ны.
9.00 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Гон ка пе ра сле ду. Жан чы-
ны.
9.50 Лёг кая ат ле ты ка. Су свет-
ны тур-2017. Бо стан.
11.55, 22.10 Бія тлон. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Су пер мікс.
12.55 Мі ні-фут бол. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі. «Лід сель маш» 
(Лі да) — «Да рож нік» (Фа ні-
паль).
14.55, 23.15 Бія тлон. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Змя ша ная эс та фе та.
16.25 Ганд бол. Чэм пі я нат 
све ту. Муж чы ны. Матч за 
3-е мес ца.
17.55 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Зе ніт» (Санкт-Пе цяр-
бург) — «Цмо кі-Мінск».
19.30 Ганд бол. Чэм пі я нат све-
ту. Муж чы ны. Фі нал.

21.30 Ха кей для ўсіх.

7.00, 8.05 «Ня дзель ная ра ні-
ца».
8.00 (з суб ціт ра мі), 9.00, 16.00 
(з суб ціт ра мі) На шы на ві ны.
9.05 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.20 М/с «Смя ша ры кі. ПІН-
код».
9.40 «Бес тал ко выя на тат кі».
10.00 «Па куль усе до ма».
10.55 «Фа зэн да».
11.30 «Ад крыц цё Кі тая».
12.05 Маст. фільм «Пе ра-
хоп».
13.40 «Ва ле рый Аба дзін скі. 
«Вот и све ла су дьба...»
14.40 Маст. фільм «Вер ты-
каль».
16.15 На ві ны спор ту (з суб ціт-
ра мі).

16.20 Маст. фільм «Ку хар-
ка».
17.35 «Ула дзі мір Вы соц кі. 
«Я не ве ру лё су...»
18.35, 21.05 Му зыч ны фес ты-
валь «Голосящий КиВиН».
20.00 Кон ту ры.
22.50 У. Вы соц кі. «Свая ка ля-
і на».
0.30 Маст. фільм «Чац вёр-
ты».

6.05, 8.10, 11.40, 13.40, 20.25 
«Дзень ва ен най тай ны».
7.45 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.30, 16.50 «Аў та па на ра ма».
11.00 «Вя лі кае сне дан не».
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
14.30, 0.00 Маст. фільм «Дзе 
зна хо дзіц ца «но фе лет»?»
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва ен ная тай на».
19.30 «Ты дзень».
22.10 Дра ма «Су мнен не».

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.15 «Та кія дзіў ныя».
6.45, 8.55 М/ф.
8.00 «Культ/Ту рызм».
8.30 «Бе ла русь сён ня».
9.30 «Ча му я?»
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Се ры ял «Пад ста ва».
13.35 «Зор ка ў па да ру нак».
14.05 Маст. фільм «Помс та 
пух на тых».
16.15, 22.00 Се ры ял «Ма ша ў 
за ко не-2».
21.00 «Ра зам».
0.45 Се ры ял «Ні на».

7.00 «Па кой сме ху».
7.30 Маст. фільм «Пры га вор 
ідэа льнай па ры».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр».
12.10 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на».

12.40 «Ра ніш няя пош та».
13.20 «Па кой сме ху».
14.15 «Смя яц ца да зва ля ец ца».
16.45 Маст. фільм «Са на та 
для Ве ры».
20.00 Вест кі тыд ня.
21.45 Маст. фільм «Кі тай скі 
Но вы год».
23.20 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15, 8.20 Се ры ял «Ад ва-
кат».
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.50 «Іх но ра вы».
9.25 Ядзім до ма.
10.25 «Пер шая пе ра да ча».
11.05 «Цуд тэх ні кі».
12.05 «Дач ны ад каз».
13.10 «На шСпа жыў Наг ляд».
14.15 «Так са ма лю дзі».
15.10 Се ры ял «НС — Над-
звы чай ная сі ту а цыя».
16.20 «След ства вя лі...»
18.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.25 Се ры ял «З жыц ця ка-
пі та на Чар ня е ва».
23.45 «Та ям ні чая Ра сія».

9.00, 14.45. 19.05, 20.45, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Мульт па рад».
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
11.00 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
11.45 Ка ме дыя «Ідэа льны 
муж».
14.50 «Гля дзім усёй сям' ёй».
16.35 «Гля дзім усёй сям'-
ёй». Се ры ял «Ад ной чы ў 
каз цы».
17.15 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».
19.10 Ка ме дыя «Вель мі 
дрэн ная на стаў ні ца».
20.40 «Ве чар ні ца».
29.50 Дра ма «Хрос ны баць-
ка».
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6.00, 23.00, 4.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
7.00 М/ф «Мія і я».
7.30 «Ера лаш».
8.30 М/ф «Тры ка ты».
8.35 М/ф «Ёка».
8.50 М/ф «Пры го ды Дзі на».
9.10 М/ф «Фік сі кі».
9.20 М/ф «Ма шы ны каз кі».
9.25 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
9.30 М/ф «Алі са ве дае, што 
ра біць».
10.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!»
10.30 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
11.30, 0.50 «Тур ба мік сер».
12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
13.00 Се ры ял «Га тэль «Эле-
он».
15.30 Ка ме дыя «Буль і Біл».
17.10 Ані ма цый ны фільм 
«Пры го ды міс тэ ра Пі ба дзі і 
Шэр ма на».
19.00 «Ураль скія пель ме ні».
21.00 Фэн тэ зі «Вай на ба гоў: 
бес смя рот ныя».
0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-
нір.
4.30 «Ла ві мо мант».
5.00 «Пра зор лі вая».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35 90 га доў Мі ха і лу Ка лі ку. 
«Ка хаць...» Маст. фільм.
11.50 Ле ген ды кі но. Ева Рут-
каі.
12.15 «Ра сія, лю боў мая!» 
«На тхнен не нга на са наў».
12.45 «Хто там...»
13.10, 1.00 «Дэль фі ны — ге-
пар ды мар скіх глы бінь». Дак. 
фільм.
14.05 «Што ра біць?»
14.50 95 га доў Мас коў скай 
Фі лар мо ніі. «Му зы ка на ша га 
кі но». Юрый Сі ма наў і Ака-

дэ міч ны сім фа ніч ны ар кестр 
Мас коў скай фі лар мо ніі.
16.10 Ге ніі і лі ха дзеі. Аляк-
сандр Афа нась еў.
16.40, 1.55 «Шу каль ні кі». 
«Бяр муд скі трох ву голь нік Бе-
ла га мо ра».
17.25 «Пеш шу...» Крым ся-
рэб ра ны.
17.55 Да 65-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ва ле рыя Ха лі ла ва. 
Цэнт раль ны ва ен ны ар кестр 
Мі ніс тэр ства аба ро ны Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі.
18.50 «Свет лы шлях». Маст. 
фільм.
20.25 «Мой ся рэб ра ны шар». 
Од ры Хёп берн.
21.10 «За баў ная мор дач ка». 
Маст. фільм.
22.55 «Бліз кі круг».
23.50 «Ка хаць...» Маст. 
фільм.
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 1964. 2011 год.
7.00, 8.45, 9.40, 11.00, 13.00, 
18.50, 19.50, 20.35, 23.35, 
0.55, 2.35, 3.40, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія.
7.10 Маст. фільм «Рэс пуб лі ка 
ШКІД».
9.00, 3.00 «Мі ну лы час».
10.00 «Кол ба ча су».
11.15 Кан цэрт гур та «Машина 
времени». 1990 год.
13.15 «КВЗ-87». НДУ — 
ДДУ.
15.00 «Быў час». 2009 год.
16.00 Маст. фільм «Ка лі ве-
рыць Ла па ту хі ну...»
18.10 «Аку лы пя ра». Вя ча-
слаў Бу ту саў. 1994 год.
19.10 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула-
дзі сла вам Лісць е вым: «Па 
абод ва ба кі за ко на». 1992 
год.
20.15 «Рок-н-рол ТБ». 1992 
год.
21.00 Маст. фільм «Ка хаць 
ча ла ве ка».
0.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім. 

«Гіс то рыя рус ка га ро ку». 
«Аквариум». Мы ні ко лі не ста-
нем ста рэй шы мі». 2-я част ка. 
2007 год.
1.10 Маст. фільм «Два нац ца-
тая ноч».
2.50 «Прэс-экс прэс». 1995 
год.
4.00 «На ро джа ныя ў СССР».
5.35 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...» Яў ген Еў-
ту шэн ка. Вер шы роз ных га-
доў.

3.30 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі-
я нат Еў ро пы.
5.00, 10.00 Тэ ніс. Australіan 
Open.
7.00 Тэ ніс. Australіan Open. 
Жан чы ны. Фі нал.
8.00 Тэ ніс. Australіan Open. 
Мікст. Фі нал.
11.15 Тэ ніс. «Гейм, сэт і 
Матс»-эк стра.
11.30, 19.15, 23.00 Тэ ніс. 
Australіan Open. Муж чы ны. 
Фі нал.
14.45, 0.45 Тэ ніс. «Гейм, сэт 
і Матс».
15.00 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту.
16.15 Сан ны спорт. Чэм пі я-
нат све ту.
17.00, 22.00 Скач кі з трамп лі-
на. Ку бак све ту.
19.00 Watts.
21.00 Зі мо выя ві ды спор ту.

1.00 Ка ме дыя «Так сі».
2.35 Ка ме дыя «Так сі-2».
4.15 Ка ме дыя «Так сі-3».
5.50 Ка ме дыя «Так сі-4».
7.25, 15.25 Скетч кам «Па між 
на мі».
8.30 Пры го ды «Фан та мас».
10.25 Пры го ды «Фан та мас 
раз бу ша ваў ся».
12.10 Пры го ды «Фан та мас су-
праць Скот ланд-Яр да».
14.00 Ме лад ра ма «Шчас лі вае 
ся мей ства».

16.00 Ка ме дыя «Вя сё лыя і за-
га рэ лыя».
17.45 Ка ме дыя «Су тэ нёр».
19.30 Ка ме дыя «Най ноў шы 
за па вет».
21.30 Ка ме дыя «Ха чу як Бры-
джэт».
23.10 Ка ме дыя «Бос у гас ці-
най».

6.00 М/ф.
10.15 «Па нен ка і ку лі нар».
10.50 «Да лё ка і яшчэ да-
лей».
11.50, 1.40 «Тай ны след ства». 
Cерыял.
15.05 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня».
16.20, 17.20, 18.25 «Рэ ві зо-
ра».
20.50 «Без пад ма ну».
21.45 «Фар саж-2». Ба я вік.
23.45 «Асця рож на, мах ля-
ры!»
0.15 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
4.40 «Тра ек то рыя лё су».

6.10, 18.15 Ка ме дыя «Ад на-
клас ні кі».
8.00 Ме лад ра ма «Спа да ры ня 
па ка ёў ка».
9.55 Дра ма «Ці хая га вань».
11.55 Тры лер «Ні чо га аса біс-
та га».
14.10 Тры лер «Лофт».
16.05 Тры лер «Ула да стра-
ху».
20.10 Тры лер «Пры ста нак 
пра кля тых».
22.10 Дра ма «Ус па мі ны пра 
бу ду чы ню».
0.30 Фэн тэ зі «Як зла віць мон-
стра».
2.15 Тры лер «Ка ма тоз ні кі».
4.10 Тры лер «Джо».

6.20 Ка ме дыя «Увесь гэ ты 
джэм».

8.15 Ка ме дыя «Пят ні ца».
9.50 Дра ма «Ра дзі ма».
12.05 Дэ тэк тыў «Дзе сяць нег-
ры ця нят».
14.30 Ка ме дыя «Усё і ад ра зу».
16.15 Дра ма «Край».
18.25 Ме лад ра ма «Ка хан не 
на пра кат».
20.20 Ме лад ра ма «На круч-
ку!»
22.10 Дра ма «Іе рэй-сан. Спо-
ведзь са му рая».
0.10 Ме лад ра ма «Пра 
любоff».
2.20 Ме лад ра ма «Бла сла ві це 
жан чы ну».
4.35 Дра ма «Та та».

6.00 Гуль ні ро зу му.
6.45 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці.
7.55, 10.15, 12.35, 14.05 Су-
пер збу да ван ні Трэ ця га рэй-
ха.
14.55, 4.30 Дзень «Д»: ах вя-
ра.
16.25 Апа ка ліп сіс: узы хо джан-
не Гіт ле ра.
18.00, 20.25, 22.05, 23.40, 
2.05, 3.40 Апа ка ліп сіс: Дру-
гая су свет ная вай на.
22.50 Дзён нік Ган ны Франк. 
Пас ля слоўе.

8.00 16.00, 23.00 За ла тая лі-
ха ман ка.
11.00, 7.10 За гад кі пла не ты 
Зям ля.
12.00, 21.00 Кос мас на вы ва-
рат.
13.00, 22.00 Уз ры ва ю чы гіс-
то рыю.
14.00 Скрозь кра то вую на ру.
15.00 Па ляў ні чыя на рач ныя 
дыя мен ты.
18.00 Па ляў ні чыя на скла ды.
19.00 Да лі ны смер ці.
0.00 Ка лек цы я не ры аў то.
1.00 Лік ві да тар.
2.00, 3.50 Бруд ныя гро шы.
4.40 Раз бу раль ні кі ле генд.
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Па гля дзе ла... 
і па бу да ва ла дом!
Аме ры кан ка Ка ра Бру кінс з го-
ра да Брай ант, штат Ар кан зас, 
ра зам з дзець мі па бу да ва ла 
дом, грун ту ю чы ся толь кі на 
ін струк цы ях з на ву чаль ных ві-
дэа ро лі каў на YоuTubе, па ве-
дам ляе Thе Іndереndеnt.

Жан чы на рас ка за ла, што сыш ла з 
ча тыр ма дзець мі ад му жа з-за па ста-
ян ных сва рак і яе сям'я ме ла па трэ бу 
ў но вым, бяс печ ным мес цы жы хар-
ства. У 2007 го дзе яна вы ра шы ла 
па бу да ваць дом ма ры са ма стой на. 
Ка ра вы ку пі ла ўчас так зям лі і ўзя ла 
крэ дыт на су му 150 ты сяч до ла раў. 
На ўсе гро шы яна ку пі ла буд ма тэ-
ры я лы і не аб ход ныя пры ла ды. На 
мо мант па чат ку бу даў ніц тва дзвюм 
доч кам Ка ры бы ло 15 і 11 га доў, а 
сы нам — 17 і 2 га ды. Чле ны сям'і не 
ўяў ля лі, як бу ду юц ца да мы, але гэ та іх 
не спы ні ла. Па вод ле слоў ма ці, ра зам 
яны па гля дзе лі ты ся чы ві дэа ро лі каў, 
якія вы дат на ім да па маг лі. У вы ні ку 
жан чы не з дзець мі ўда ло ся па бу да-
ваць дом з пяц цю спаль ня мі, тры ма 
га ра жа мі і двух па вяр хо вай хат кай на 
дрэ ве. Пас ля за кан чэн ня бу даў ніц тва 
Ка ра пры зна ла ся, што іх за дум ка да-
зво лі ла аб' яд наць сям'ю і на ву чыць 
дзя цей пра віль ным ад но сі нам ад но 
да ад на го. У ця пе раш ні час жан чы на 
рых туе да вы пус ку кні гу «Як да зво-
ліць до му па бу да ваць сям'ю».

За вядзь мар ства — 
па ра жэн не

Фе дэ ра цыя фут бо ла Ру ан ды 
за ба ра ні ла ўдзель ні кам фут-
боль ных мат чаў здзяйс няць ма-
гіч ныя ры ту а лы пад час гуль ні.

Апош няй кроп ляй стаў па цеш-
ны ін цы дэнт, які ад быў ся ня даў на ў 
мат чы мяс цо ва га чэм пі я на ту. У час 
су стрэ чы «Му ку ра Вік та ры» — «Ра-
ян Спортс» на па да ючы гас цей Му са 
Ка ма ра пры лі ку 0:1 не на ка рысць 
сва ёй ка ман ды пад бег да ва рот са-
пер ні ка, па клаў по бач з імі ней кі ма-
лень кі прад мет і здзейс ніў та ям ні чы 
ры ту ал. Ня гле дзя чы на тое, што ва-
ра тар пра гнаў фут ба ліс та, «ма гія» 
па дзей ні ча ла, і «вядзь мак» праз не-
каль кі хві лін за біў гол!

Па коль кі гэ та зда рэн не бы ло да-
лё ка не пер шым, Фе дэ ра цыя фут-
бо ла Ру ан ды пры ня ла ра шэн не 
штра фа ваць гуль цоў за па доб нае 
на су му 100 000 ру анд скіх фран каў 
(пры клад на 120 до ла раў), а клу бу ў 
вы пад ку па доб на га па ру шэн ня бу дзе 
пры зна ча на тэх ніч нае па ра жэн не.

І ад па чы вай, 
і гро шы атрым лі вай

Пра цу ма ры для тых, хто не лю-
біць на пруж вац ца, пра па нуе ту-
рыс тыч ны сэр віс ОnеTwоTrір. 
Кам па нія шу кае кан ды да та на 
па са ду ды рэк та ра па ад па чын ку 
з за роб кам ка ля $2500 што ме сяц, 
па ве дам ля ец ца ў прэс-рэ лі зе.

Су пра цоў нік па ві нен бу дзе ез-
дзіць за мя жу, апіс ваць свае ўра-
жан ні ад ад па чын ку ў сац сет ках, 
пра па ноў ваць марш ру ты па ез дак і 
дзя ліц ца ка рыс ны мі па ра да мі з ту-
рыс та мі. На па да рож жа ды рэк та ру 
па ад па чын ку пла ну ец ца вы дзя ляць 
да $4200 што ме сяц. Па тра ба ван ні 
да кан ды да та — ка му ні ка бель насць, 
ак тыў насць у сац сет ках, на яў насць 
за меж на га паш пар та і ве дан не анг-
лій скай мо вы
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