
6.50 Іс насць.
7.15 Ме лад ра ма «Усё да 
леп ша га».*
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Да ча.
9.50 Ме лад ра ма «Звод ныя 
сёст ры».*
11.00 50 рэ цэп таў пер ша га.
12.10 Вя лі кі сэл фі-тур.
12.45 Зда роўе.
13.35, 15.45 Ме лад ра ма «Каб 
уба чыць вя сёл ку, трэ ба пе-
ра жыць дождж».***
15.15 Кра і на.
18.05, 22.20 Ме лад ра ма «Ве-
цер у твар».*
21.00 Па на ра ма.
21.40 Клуб рэ дак та раў.
23.20 Ме лад ра ма «Усё не 
вы пад ко ва».***
0.50 Дзень спор ту.

7.05 Дэ тэк тыў «Та кая ра бо-
та».***
7.45 Се ры ял «Ры жыя».***
8.40, 22.05 Тэ ле ба ро метр.
8.45 Фільм для дзя цей «Брэ-
мен скія му зы кан ты».*
9.50 Се ры ял «Шчас лі выя ра-
зам-4».***
10.55 «Мо ду на ро ду».
11.50 Ані ма цый ны фільм 
«Мон стры на ка ні ку лах».*
13.30 «Свет на вы ва рат». Трэ-
вел-шоу.
14.30 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-
алі ці-шоу.
15.35 Ка пей ка ў ка пей ку.
16.10 Ка ме дыя «Па ляў ні чы 
на га ло вы».***
18.05 Рэ пар цёр.
18.50 «Біт ва эк стра сэн саў. 
15-ы се зон».
20.50 «Сям'я». Рэ алі ці-шоу.
22.00 Спорт ла то 6 з 49, 
КЕ НО.
22.10 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». Ме ды цын скае рэ алі ці.
23.10 Ба я вік «Ла ра Крофт: 
рас кра даль ні ца граб ніц. Ка-
лыс ка жыц ця».***

7.15 «Сі ла ве ры».
7.45, 11.20, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.00, 11.35, 20.20, 22.55 «Гэ ты 
дзень».
8.05 «Бе ла рус кая кух ня». 
Смя тан нік. Ад топ ле нае ма-
ла ко.
8.30, 17.25, 21.05 «Час кі но».
8.40 «На ле ва ад ліф та». Ка-
ме дыя.*
10.00 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Мір.
10.25 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
10.50 «На ву ка ма нія».
11.40 «Цу да-вост раў, або 
Па лес кія Ра бін зо ны». Маст. 
фільм.*
13.20 «Ка мер тон». Іка на пі сец 
Вік тар Доў нар.
13.50 «Бум ба раш». Тра гі ка-
ме дыя.*
15.55 «Сла вян скі ба зар-2012». 
Кан цэрт Дзяр жаў на га ака дэ-
міч на га ан самб ля на род на га 
тан ца імя І. Ма і се е ва.
17.35 «Га во рыць Маск ва». 
Дра ма.*
19.10 «Май стры і ку мі ры». За-
слу жа ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь На дзея Мі ку ліч.
20.25 «Мас тац тва Бе ла ру сі-
1979».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.15 «Спя ва юць пад даж-
джом». Мю зікл.*
23.00 Лай за Мі не лі: Lіza's at 
The Palace.

8.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Штут-
гарт. 1/4 фі на лу.
12.10 Піт-стоп.
12.40 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. Fіght Nіghts. Global 64.
15.20 Пла ван не. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі.
17.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Штут-
гарт. 1/2 фі на лу.
18.55 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Нё ман» 
(Грод на) — ФК «Ві цебск». (У 
пе ра пын ку — PRO спорт. На-
ві ны.)

21.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
21.35 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
1/4 фі на лу. Матч у ад каз. ПСЖ 
(Фран цыя) — «Пік» (Венг рыя). 
(У пе ра пын ку — PRO спорт. 
На ві ны.)
23.25 Пла ван не. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі.

7.00, 8.05 «Су бот няя ра нi ца».
8.00, 9.00 (з суб цiт ра мi), 16.00, 
20.30 На шы на вi ны.
9.05 М/с «Смя ша ры кi. Но выя 
пры го ды».0
9.20 «Зда роўе».
10.30 «Смак».
11.15 «Iдэа льны ра монт».
12.15 «Ра зум нi цы i ра зум нi-
кi».
13.10 «Ва кол сме ху».
15.10 «25 га доў пас ля СССР». 
Та джы кi стан.
16.15 (з суб цiт ра мi), 21.00 На-
вi ны спор ту.
16.20 «Тэ о рыя змо вы».
17.25 «Ера лаш».
17.40 «Хто хо ча стаць мiль я-
не рам?»
18.40 «Хвi лi на сла вы». Но вы 
се зон.
21.05 «Го лас. Дзе цi». Фi нал.
23.15 «Пра жэк тар пэ рыс хiл-
тан».
23.55 Маст. фiльм «Уплыў 
га ма-пра мя нёў на ме ся цо-
выя мар га рыт кi».***

6.00 Маст. фільм «Дзя ся тая 
ах вя ра».*
7.35 «Тай ны Чап ман».
8.30 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі-
по тэ зы».
9.25 «Ра монт па-сум лен на-
му».
10.05 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма».
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.35 «Усім па кат ку».
11.50 «Лю дзі Ікс — эва лю цыя 
пра цяг ва ец ца?»
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.40 «Ад кры тая раз мо ва».
13.55 «Ва дзіць па-рус ку».

14.10 Ка ме дыя «Су пер це-
шча для ня ўдач ні ка».*
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.40 Кан цэрт Мі ха і ла За до р-
на ва.
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 «За сак рэ ча ныя спі сы. 
Сем фа таль ных па мы лак».
21.40 «Джо кер. Апе ра цыя 
«Кап кан». Се ры ял.
0.45 Ка ме дыя «ДМБ».***

6.00 Маст. фільм «Но выя 
пры го ды ка пі та на Урун ге-
ля».*
7.20, 8.20, 5.45 М/ф «Ма ша і 
Мядз ведзь».0
7.50 «Са юз ні кі».*
9.00 «Вой, ма мач кі!»*
9.30 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0».*
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Зроб ле на ў СССР».*
10.45 Маст. фільм «Па кроў-
скія ва ро ты».*
13.25, 22.25 Маст. фільм 
«Сце ра жы ся аў та ма бі ля».*
15.15 «Ця жар абе ду».*
16.15 Се ры ял «Па ва рот на-
ад ва рот», 1—4-я се рыі.***
19.25 Фес ты валь Аў та ра дыё 
«Дыс ка тэ ка 80-х».*
0.15 Маст. фільм «Пад дуб-
ны».
2.30 Се ры ял «Спрут».***

7.00 «Па кой сме ху».
7.35 Се ры ял «Ся мей ны дэ-
тэк тыў».*
11.00, 14.00 Вест кі.
11.20 «Жы выя гіс то рыі».
12.15 «Пя цё ра на ад на го».
13.05 «На ша спра ва».
13.20, 14.15 Маст. фільм «Вя-
лі кае ка хан не».*
15.35 «Із май лаў скі парк». Вя-
лі кі гу ма рыс тыч ны кан цэрт.
17.05 «Су бот ні ве чар».
19.00 «Кар ці на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 Маст. фільм «Ня ўда ч-
лі вая».*
22.40 Маст. фільм «Ка хан не 
як сты хій нае бед ства».*

5.45 «Аст рап раг ноз».
5.50, 8.20 Се ры ял «Фар мат 
А4».***
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.50 «Ура чэб ныя тай ны 
плюс».
9.25 «Ра зум ны дом».
10.20 Га лоў ная да ро га.
11.10 «Ежа жы вая і мёрт-
вая».
12.10 Ква тэр нае пы тан не.
13.20 «Па е дзем, па я дзім!»
14.15 Маст. фільм «Пла та па 
лі чыль ні ку».***
16.20 «След ства вя лі ...»
17.10 «Сак рэт на міль ён». Ка-
ця Гор дан.
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Ты су пер!»
22.10 «Ты не па ве рыш!»
23.05 «НЗ.bу».
23.25 Маст. фільм «Ад ка жы 
мне».***

9.00, 15.55, 18.50, 21.10, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры Дзя ду лі Мар-
ка».
9.30 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
9.40 «Сі не ма тог раф». Маст. 
фільм «Гром ня бес ны».
11.15 Ка ме дыя «Гу сар ская 
ба ла да».
12.50 Ка ме дыя «Іван Ва сіль-
е віч мя няе пра фе сію».
14.25 Гля дзім усёй сям' ёй. 
М/ф «Дэль фін. Гіс то рыя ле-
ту цен ні ка».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 Се ры ял «Ай цец 
Браўн».
17.25 Ка ме дыя «Гар філд».
18.55 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў».
20.35 «Біт ко ін».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.00 «Фэшн іs my пра-
фэшн».
21.15 Вес тэрн «На Дзі кім За-
ха дзе».

6.00, 1.50 «Тур ба мік сер».
6.30, 3.25 М/ф «Тры ка ты».
6.50, 3.45 М/ф «Фік сі кі».
7.10, 4.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».
7.30, 4.25 «Ера лаш».
8.30 Се ры ял «Ся мей ны біз-
нес».
9.30 Ка ме дыя «Па ца лу нак 
скрозь сця ну».
11.10 Скетч-шоу «6 кад раў».
12.00, 5.10 Се ры ял «Я ля чу».
13.00 «Ла ві мо мант».
13.30, 20.10, 23.40 «Ураль скія 
пель ме ні».
14.00 Се ры ял «Кух ня-6».
15.40, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка-4».
16.50 «Уз ва жа ныя лю дзі».
21.55 Ка ме дыя «Бі лет на 
VEGAS».
0.40 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка».
2.40 «Не мо жа быць!»

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Сва тан не гу са ра». 
Маст. фільм.
11.20 «Гат чы на. Ад бы ло ся». 
Дак. фільм.
12.10 Ты дзень Ін дыі на тэ ле ка-
на ле «Куль ту ра». «На цья нуб-
ха ва». Гіс то рыя ін дый ска га 
тан ца». Дак. фільм.
13.05 Пер ні ка вы до мік. «Тан-
цу ю чы жы ва піс».
13.35, 1.55 «Не кра ну тая пры-
ро да Ка лум біі». Дак. фільм.
14.25 «Мі фы Ста ра жыт най 
Грэ цыі». Дак. се ры ял.
14.55 «Цырк пра цяг ва ец ца!»
15.50 «Пад кі дыш». Маст. 
фільм.
17.00 На ві ны куль ту ры.

17.30 «Прод кі на шых прод-
каў». Дак. се ры ял.
18.10 «Ар кестр бу ду чы ні» і 
Юрый Баш мет у Вя лі кай за-
ле кан сер ва то рыі.
19.55 Кі но на ўсе ча сы. «Плы-
ву чы дом». Маст. фільм.
21.50 Ты дзень Ін дыі на тэ ле-
ка на ле «Куль ту ра». «Бе лая 
сту дыя». Ды пак Чоп ра.
22.30 «Ха джэн не за тры мо-
ры». Маст. фільм.
0.55 Зор кі ра сій ска га джа-
за. Ва дзім Эй ленк рыг і гурт 
«Eіlenkrіg Crew», квар тэт Алек-
са Сі пя гі на, Ся мён Міль штэйн 
і ан самбль «Musіc Брас».
1.35 «Вель мі сі няя ба ра да». 
М/ф для да рос лых.
2.50 «Ёган Кеп лер». Дак. 
фільм.

6.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка». Гур ты 
«Центр» і «Вежливый от каз». 
2006 год.***
6.50, 8.50, 9.40, 13.00, 15.40, 
17.00, 20.20, 1.15, 2.45, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія.*
7.40, 1.40 Маст. фільм «Ін-
спек тар Гул».***
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час».*
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».*
11.00 Фільм-кан цэрт «Ра бі на 
на кань я ку». Гэ та вя сё лы «Ка-
пус нік». 1989 год.***
12.00, 18.00 «Да і пас ля ..» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1963. 2009 год.***
13.30 Тэ ле спек такль «Два ве-
рон цы».***
16.00 «Кол ба ча су».***
19.10 Маст. фільм «Штэп сель 
жэ ніць Та ра пунь ку».***
21.00 «Быў час». 2010 год.***
22.00 Маст. фільм «Мы, ні жэй-
пад пі са ныя».***

0.20 «Спя ем, сяб ры!» з На тал-
ляй Ка зял ко вай. 2005 год.***

4.00, 7.00 Фут бол. «ФІ ФА».
4.30, 9.30, 15.00, 19.30, 0.30 
Ве ла спорт. «Тур Ра ман дыі».
6.00, 2.00 Ве ла спорт. «Тур 
Ёрк шы ра».
7.30, 11.00, 16.30, 21.00, 2.30 
Сну кер. Чэм пі я нат све ту.
0.00 Су пер байк. Этап чэм пі я-
на ту све ту.

0.55 Дра ма «Ус па мі ны».***
2.35 Ка ме дыя «Ча ты ры так сіс-
ты і са ба ка».***
4.30 Ка ме дыя «Ча ты ры так сіс-
ты і са ба ка-2».***
6.50 Фэн тэ зі «Пе не ло па».*
8.40 Ме лад ра ма «Па той 
бок».***
10.30 Ме лад ра ма «Пер са-
наж».*
12.30 Ка ме дыя «Па мя таю — 
не па мя таю».*
13.55 Ка ме дыя «На рэш це Ка-
ля ды».***
15.35 Скетч кам «Па між на-
мі».***
16.00 Ка ме дыя «Пры шэль-
цы».*
17.55 Ка ме дыя «Пры шэль-
цы-2: ка лі до ры ча су».*
20.00 Ка ме дыя «Пры шэль-
цы-3: узяц це Бас ты ліі».*
22.05 Ка ме дыя «Пры шэль цы 
ў Аме ры цы».0
23.45 Ме лад ра ма «Бы лыя: 
най леп шыя сяб ры!»***

6.00 М/ф.
10.15 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту».

11.05 «До каз ві ны».
11.40, 2.05 «Ка ло дзеж за бы-
тых жа дан няў». Се ры ял.***
15.05 «Пры шэль цы на га ры-
шчы». Ка ме дыя.*
16.35, 5.10 «Апа ка ліп сіс».
17.30 «90-я».
18.25 «10 са мых».
19.00, 1.15 «Аме ры кан скі жа-
ніх».
20.00 «Пе ра мож ца». Ме ла-
д ра ма.***
21.50 «Элі зі ум: рай не на Зям-
лі». Фан тас ты ка.***
23.50 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.

6.10, 17.50 На зад у бу ду чы-
ню ІІІ.*
8.25 Не зда вай ся.***
10.10 Ака дэ мія вам пі раў.*
12.10 Вы ра та ван не.***
13.55 Вер саль скі ра ман.****
16.10 Не зда вай ся.***
20.10 Вя лі кая афе ра.***
22.25 Пры га жосць па-анг лій-
ску.****
0.35 Вы ха ду ня ма.****
2.35 Паш таль ён.***
5.30 Ча ла век, які змя ніў 
усё.***

6.20 Пры від.
8.30 Та та.*
10.25 24 га дзі ны.***
12.15 За дву ма зай ца мі.*
13.45 Муж чы на ў ма ёй га ла-
ве.***
16.15 Ка ні ку лы стро га га рэ-
жы му.*
18.30 Пі ка вая да ма: чор ны 
аб рад.***
20.20 Ад ной ле вай.*
22.10 Рус кая гуль ня.***
0.05 Му суль ма нін.***

2.15 Мі шэнь.****
4.55 Доў гае шчас лі вае жыц-
цё.***

6.00, 7.50 Гуль ні ро зу му.*
6.40, 5.40 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.*
9.20, 11.35, 13.05 На ву ка бу-
ду чы ні.*
13.55, 20.05 Гіс то рыя Бо га з 
Мор га нам Фры ме нам.***
15.35, 18.00, 21.00 Па ча так.*
19.40 Рэ аль насць ці фан тас-
ты ка?*
21.45 Дру гая су свет ная вай на: 
асу шэн не акі я на.*
22.35 Асу шыць акі ян: «Ты та-
нік».*
23.20, 1.45 Не па кор ныя акі я-
ны.****
2.35 Пра рыў.***
4.10 Ту рэм ныя цяж кас ці.***

8.00 Біт вы ро ба таў.*
9.00 За ла тая лі ха ман ка.***
10.00 Ра та валь ні кі-цяж ка ва-
га ві кі.***
11.00, 23.00 Ко ла: гуль ня на 
вы жы ван не.***
12.00 Ра та валь ні кі Эве рэс-
та.***
13.00, 1.00 Аляс ка: сям'я з ле-
су.***
14.00 Хлоп цы з Юка на.***
15.00 Апош нія жы ха ры Аляс-
кі.***
16.00 Як па бу да ваць... што 
за ўгод на.*
17.00 Тэх на ге ні ка.*
18.00, 7.10 Ге ній аў та ды зай-
ну.*
19.00, 0.00 Уні каль ныя тач кі.*
20.00 Ву ліч ныя гон кі.***
2.00 Гуль ня на жыц цё.***
4.40 У па го ні за кла сі кай.*
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Самыя-самыя...
Са мая бяс печ ная кра і на

Са май бяс печ най кра і най све ту 
ў 2017 го дзе ака за ла ся Фін лян дыя. 
Да та кой вы сно вы прый шлі экс пер-
ты Су свет на га эка на міч на га фо ру-
му (СЭФ).

Фін лян дыя ўзна ча лі ла рэй тынг, 
які скла да ец ца са 136 па зі цый. Гэ-
та дзяр жа ва так са ма лі дзі ра ва ла ў 
ана ла гіч ным спі се, апуб лі ка ва ным 
у каст рыч ні ку 2016 го да. На дру-
гім мес цы зна хо дзяц ца Аб' яд на ныя 
Араб скія Эмі ра ты, за мкну ла трой ку 
Іс лан дыя. У пер шы дзя ся так рэй-
тын гу ў па рад ку змян шэн ня так са ма 
ўвай шлі Аман, Ган конг (спе цы яль ны 
ра ён КНР), Сін га пур, Нар ве гія, Швей-
ца рыя, Ру ан да і Ка тар. Пры скла дан ні 
рэй тын гу ўліч ва юц ца, у пры ват нас ці, 
сі ту а цыя са зла чын нас цю і тэ ра рыз-
мам, а так са ма ва ен ныя кан флік ты. 
Са май не бяс печ най дзяр жа вай све ту 
СЭФ пры знаў Ка лум бію.

Са мыя шчод рыя
Кі тай скія ванд роў ні кі ста лі лі да-

ра мі па су ме вы дат каў за мя жой у 
2016 го дзе, па ве дам ляе прэс-служ-
ба Су свет най ту рыс тыч най ар га ні-
за цыі (UNWTО). Гра ма дзя не КНР 
вы дат ка ва лі ле тась на за меж ныя 
па езд кі 261 міль ярд до ла раў. Рост 
у па раў на нні з 2015-м склаў 12%. 
На дру гім мес цы па гэ тым па каз-
чы ку ака за лі ся ЗША — вы дат кі 
аме ры кан скіх ту рыс таў уз рас лі да 
122 міль яр даў до ла раў (плюс 8% да 
2015 го да). За мы кае трой ку Гер ма-
нія з вы ні кам у 81 міль ярд до ла раў, 
што на 5% больш за вы ні кі 2015 
го да, чац вёр тая — Вя лі ка бры та нія 
(64 міль яр ды), пя тая — Фран цыі (41 
міль ярд).

Са мы тай ны

Бры тан скі ту рыст вы пад ко ва пры-
вёз у ча ма да не да до му ва ра на пас ля 
ад па чын ку ў Тай лан дзе, пі ша Dаіlу 
Ехрrеss. Муж чы на, асо ба яко га не 
рас кры ва ец ца, знай шоў рэп ты лію ў 
сва ім ва да лаз ным рыш тун ку. Даў жы-
ня яшчар кі скла дае 15 сан ты мет раў. 
Паў зу на пе рад алі спе цы я ліс там Ка-
ра леў ска га та ва рыст ва аба ро ны жы-
вёл (RSСРА). Жы вё ла зна хо дзіц ца ў 
зда валь ня ю чым ста не, хоць і пра вя ла 
ў за кры тым ча ма да не не менш за 
су ткі. Экс пер ты прый шлі да вы сно вы, 
што пе рад імі дым ча ты ва ран. Гэ тыя 
яшчар кі з'яў ля юц ца асаб лі ва ахоў-
ным ві дам у Тай лан дзе. У су вя зі з гэ-
тым ін цы дэн там су пра цоў нік RSСРА 
за клі каў па да рож ні каў ста ран на пра-
вя раць свае рэ чы пе рад вяр тан нем з 
ін шай кра і ны на ра дзі му, каб вы пад-
ко ва не пры вез ці з са бой эк за тыч ных 
або не бяс печ ных жы вёл.

Са мыя вя сё лыя

Два жы ха ры Чэ хіі ад пра ві лі ся 
ў па да рож жа ва кол све ту на аў-
та ма бі лі са вец кай вы твор час ці 
ВАЗ-2101, вы пу шча ным больш за 
40 га доў та му, па ве дам ляе пар тал 
Cеske nоvіnу. Аў та ме ха нік Пе тэр 
Яву рэк і ас пі рант Чэш ска га тэх ніч-
на га ўні вер сі тэ та ў Пра зе Фі ліп Фо-
гель вы еха лі з Чест лі цэ, што ка ля 
Пра гі. Ванд роў ні кі ма юць на мер на
пра ця гу го да пе ра адо лець ка ля 
50 ты сяч кі ла мет раў па Еў ро пе, Азіі, 
Паў ноч най і Паўд нё вай Аме ры цы, 
на ве даў шы як мі ні мум 20 кра ін. 
«Жы гу лі» для кру га свет най па езд-
кі муж чы ны ку пі лі ў маі 2016 го да, 
пас ля ча го са мі ад ра ман та ва лі аў-
та ма біль. Фо гель на зваў ВАЗ-2101 
на дзей най ма шы най і за явіў, што ў 
вы пад ку не аб ход нас ці яны з та ва-
ры шам змо гуць без праб лем ад ра-
ман та ваць яе.


