
6.20 «Іс насць».
6.45 Ме лад ра ма «Ка лі за цві це 
ба гун». (16+).
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+).
10.45 «Пад ключ». (12+).
11.20 «Да ча».
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
12.45, 15.45, 23.50 Се ры ял «Сва-
ты-5». (12+).
13.55 «Я ве даю».
15.15 «Кра і на».
16.55 Ме лад ра ма «Рэ цэпт ка-
хан ня». (16+).
21.00 «Па на ра ма».
21.45 Ка ме дыя «Да зволь це ця-
бе па ца ла ваць... зноў». (16+).
23.40 «Дзень спор ту».

6.55 М/с «Фік сі кі» (0+).
7.30 Фільм для дзя цей «Ка роль-
жа бя ня» (6+).
8.30, 22.00 «Тэ ле ба ро метр».
8.35 «Ка мень, на жні цы, па пе ра» 
(16+).
9.10 «Арол і рэш ка. Юбі лей ны» 
(16+).
10.05 «На на жах» (16+).
11.10 «Біт ва са ло наў» (16+).
12.05 Ані ма цый ны фільм «Ра та-
туй» (12+).
13.55 «Мя няю жон ку» (16+).
15.15 Фан тас ты ка «Ро бат па 
іме ні Ча пі» (16+).
17.15 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).
17.50 Ка ме дыя «Ты ся ча слоў» 
(12+).
19.30 Ба я вік «Іп Ман-3: на ра-
джэн не ле ген ды» (16+).
21.20 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
22.05 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».
22.10 Фан тас ты ка «Мсці ўцы: 
эра Аль тро на» (12+).
0.35 «ЛавЛавСаr» (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.10, 20.15 «Ка лей да скоп». 
На ві ны куль ту ры.
8.15, 14.30, 20.30, 23.25 «Гэ ты 
дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.35 «Це ні зні ка юць апоўд ні». 
Маст. фільм (12+).
10.00 «Бе ла рус кая кух ня». Бі гас. 
Ха лод ны суп.
10.30 «Бе ла русь як пес ня». Свят-
ла на Да ні люк.
10.55 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
11.30 «На ву ка ма нія» (6+).
11.55 «За да ча з тры ма не вя до-
мы мі». Дэ тэк тыў (12+).
14.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Смар гонь і Смар гон скі ра ён 
(6+).
15.00 «Люб лю і па мя таю». Кі на-
рэ жы сёр, сцэ на рыст, ак цёр Ва-
ле рый Ру бін чык.
15.40 «Дзі кае па ля ван не ка ра-
ля Ста ха». Маст. фільм (12+).
17.55 «Ія Са ві на. Што бу дзе без 
мя не?» Дак. фільм (12+).
18.35 «Га раж». Тра гі ка ме дыя 
(12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Аніс кін і Фан та мас». Дэ-
тэк тыў (12+).
23.30 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці ак цё ра і рэ жы сё ра Ва ле-
рыя Мас лю ка.

6.55 Ха кей для ўсіх.
7.25 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
1/4 фі на лу. Дру гі матч.
9.20 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ака пуль-
ка. 1/2 фі на лу.
11.25 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
11.55 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм-
пі я нат све ту. Спрынт. Юні ёр кі.
13.00, 16.10 Лёг кая ат ле ты ка. 
Чэм пі я нат све ту ў па мяш кан ні. 
Ра ніш няя се сія.
15.00 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм-
пі я нат све ту. Спрынт. Юні ё ры.
17.25 Трэ ні ро вач ны дзень.
17.55 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Ві вэ» (Поль шча) — БГК імя 
Мяш ко ва (Бе ла русь). (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)

19.30 Ганд бол. Ку бак ЕГФ. СКА-
Мінск (Бе ла русь) — «Б'е рынг-
бро» (Да нія). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
21.05 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я-
нат све ту ў па мяш кан ні. Вя чэр-
няя се сія.
0.40 На столь ны тэ ніс. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 «На шы на ві ны».
7.10 Ме лад ра ма «Адзі но кая 
жан чы на жа дае па зна ё міц ца» 
(12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Спорт» 
(0+).

9.30 «Зда роўе» (12+).

10.35 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі» 
(12+).

11.20 Да юбі лею Вя ча сла ва Зай-
ца ва. «Сла ва і адзі но та» (12+).

12.20 Да юбі лею Вя ча сла ва Зай-
ца ва. Свя точ нае шоу (12+).

14.00 Се ры ял «Са праўд ная 
Ван га». (16+).
16.20 Ка ме дыя «Мі мі но» (12+).
18.00 «Мус лім Ма га ма еў. Ня ма 
сон ца без ця бе...» (12+).

19.00 Кан цэрт, пры све ча ны 
75-год дзю Мус лі ма Ма га ма е ва 
(12+).

21.10 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).

21.15 «Сён ня ўве ча ры» (16+).

23.50 «Мус лім Ма га ма еў. «Ты 
мая ме ло дыя» (12+).

6.00 «Сту дэн ты». Се ры ял (16+).
7.35 «Ра монт па-сум лен на му» 
(16+).

8.10 «Ін струк тар». Се ры ял 
(16+).
9.50 «Ін шая кра і на».

10.30 «Мінск і мін ча не».

11.00 Ка ме дыя «Смо кінг». 
(12+).
12.40 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).

13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі ны».

13.45 «Ад кры тая раз мо ва».

14.00, 0.45 Ка ме дыя «Та ту лі». 
(12+).
15.30 «Да лё кія сва я кі» (16+).

15.55 «Вя лі кі го рад».

16.45 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).

17.40 Маст. фільм «Са лод кае 
раз ві тан не Ве ры». (16+).
20.00 «СТБ-спорт».

20.10 Фан тас ты ка «Эк ві ліб ры-
ум». (16+).
21.55 «За сак рэ ча ныя спі сы». 
(16+).

23.20 Тэ ле вер сія прэ міі «Чор таў 
ту зін — 2018» 1-я част ка (16+).

6.00, 8.20 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).

10.10 «Зда бы так рэс пуб лік. Вась-
мі дзя ся тыя» (12+).

10.40 Маст. фільм «Да мы за-
пра ша юць ка ва ле раў» (6+).
12.05 Маст. фільм «Са лон пры-
га жос ці» (0+).
13.45 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).

14.15 Маст. фільм «Як Іван ка-
ду ра чок па цуд ха дзіў» (0+).
16.15, 19.15 Се ры ял «Га лі на». 
(16+).
0.45 Се ры ял «Ра зам на заўж-
ды». (16+).
4.25 Маст. фільм «Бе лы Клык» 
(0+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).

7.50 Маст. фільм «Фро дзя». 
(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 Маст. фільм «Чу жыя пісь-
мы». (12+).
14.55 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!» 
(16+).

16.35 Маст. фільм «І ў го ры, 
і ў ра дас ці». (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 «Зла мыс ні-
ца». (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+).

8.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 

(6+).

9.25 «НЗ.bу».

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 «Ве тэ ран». 
(16+).

16.25 «След ства вя лі...» (16+).

17.10 «Сак рэт на міль ён». Ула дзі-

мір Ві на кур. (16+).

19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-

не».

20.00 «Ты су пер!» Між на род ны 

ва каль ны кон курс. (6+).

22.05 Маст. фільм «Ча ла век ні-
ад куль». (16+).

23.45 «Ква тэр нік НТБ у Мар гу лі-

са». «Калинов мост». (16+).

9.00, 15.55, 19.05, 21.00, 23.55 
«На двор'е».

9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».

9.25 Для дзя цей «Ад каз вай ка».

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 Дра ма «Крас ная пло-
шча». (12+).

14.00 «Су пер кні га».

14.30 М/ф «Пры го ды Бу ра ці-

ны».

16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы нак» 

(0+).

16.30 «Зда роўе».

17.35 Дра ма «Смерць ся род ай с-
бер гаў» (12+).

19.10 Ка ме дыя «Ас і асаў» 
(12+).

20.50 «Ве чар ні ца».

21.05 «Фэшн іs my пра фэшн» 

(12+).

21.15 Тры лер «Па вет ра ная тур-
ма» (18+).

23.10 Спар тыў ная пра гра ма.
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6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
7.30 «Га ле рэя пры га жос ці». (16+).
8.00 Скетч-шоу «Асця рож на: дзе-
ці!» (6+).
9.00, 3.00 М/ф «Тры ка ты». (0+)
9.10, 3.10 М/ф «Смя ша ры кі». (0+)
9.30, 3.30 М/ф «Лі га Watchcar». 
(0+)
10.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
10.30, 2.30 «Ера лаш». (6+).
10.30 Ані ма цый ны фільм «Аль фа 
і аме га: ік лас тая брат ва». (12+).
12.10 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя 
лю дзі». (16+).
14.00 Ані ма цый ны фільм «Не ве-
ра год ныя пры го ды ка та». (0+).
15.30, 21.00, 0.00 «Ураль скія 
пель ме ні». (16+).
17.00 Ка ме дыя «Бе лыя цы пач-
кі». (12+).
19.00 Фэн тэ зі «Джу ман джы». 
(12+).
1.20 «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 «Зя лё ны фур гон». Маст. 
фільм.
9.25 «Вост раў ка пі та наў». М/ф.
9.55 «Свя ты ні Крам ля». Дак. се-
ры ял.
10.25 «Звы чай ны кан цэрт».
10.55 «Тай на «Чор ных драз доў». 
Маст. фільм.
12.30 Ула да фак та. «Адзі ная Ка-
рэя».
13.10 «Птуш кі, якія лё та юць не 
ад ры ва ю чы ся ад зям лі». Дак. 
фільм.
14.05 Мі ша Май скі і Дзяр жаў-
ны ка мер ны ар кестр «Вір ту о зы 
Маск вы».
15.35 Прын цып Чар лі. «Цырк». 
Маст. фільм.
16.55 «Гуль ня ў бі сер». «Рэй 
Брэд бе ры. «451 гра дус па Фа-
рэн гей це».

17.35, 1.25 «Му зеі Ва ты ка на. 
Па між не бам і зям лёй». Дак. 
фільм.
18.40 «Шу каль ні кі». «Сак рэт ныя 
аген ты фаб ры кі «Зін гер».
19.30 Да юбі лею Іры ны Куп чан кі. 
«Без све дак». Маст. фільм.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 Парт рэт па ка лен ня. 
«Хлоп чы кі + дзяў чын кі =». Маст. 
фільм.
23.30 «Ро лінг Стоўнз. Ура ган 
пе ра кры жа ва на га агню». Дак. 
фільм.
2.30 «Ры цар скі ра ман». «Пры-
лі вы ту ды-сю ды». М/ф для да-
рос лых.

6.00 «Яло вая суб ма ры на». На-
тал ля Вят ліц кая. 2005 год (16+).
6.40, 8.20, 9.40, 11.00, 11.35, 
15.40, 19.20, 23.00, 2.00, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія (12+).
7.20, 13.55, 1.00 Маст. фільм «Бе-
раг яго жыц ця». (16+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00, 3.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
11.20 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (16+).
12.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1985. 
1-я част ка. 2010 год (16+).
13.05 «Пес ня-85». 1-я част ка. 
(12+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
17.00 Фільм-кан цэрт «Зі мо вы 
ве чар... у Луж ні ках!» 1989 год. 
2-я част ка (12+).
18.00 «Ва кол сме ху». Тэ ма: «Сту-
дэнц тва». 1982 год (12+).
19.35 Пра гра ма «По гляд». 
1988 год (16+).
21.00 «Быў час». 2009 год (16+).
22.00 Маст. фільм «Два га ла сы». 
(16+).
23.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з На тал ляй 
Ка зял ко вай: «Ула дзі мір Вы соц-
кі». 2005 год (12+).
2.35 М/ф «Па даў ле таш ні снег». 
(6+).

3.30, 22.15 Ве ла спорт (трэк). 
Чэм пі я нат све ту.
5.00 Пхёнч хан-2018. Гор ныя лы-
жы.
6.30, 8.30 Пхёнч хан-2018. Бія-
тлон.
7.30, 9.00 Пхёнч хан-2018. Лыж-
ныя гон кі.
10.30, 18.15, 23.45 Скач кі з трамп-
лі на. Ку бак све ту.
11.15, 14.00 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту.
15.30 Лыж ныя гон кі. Ку бак све-
ту.
17.00 Лыж нае двая бор ства. Ку-
бак све ту.
20.15 Watts.
20.30, 0.15 Аў та гон кі. Фор му ла 
E.
2.15 Бія тлон. Чэм пі я нат све ту ся-
род юні ё раў.

0.30 Ка ме дыя «Вель мі страш нае 
кі но-3». (16+).
2.00 Ка ме дыя «Бам бі за Са л-
мон». (16+).
4.00 Ка ме дыя «Superнянь». 
(16+).
5.35 Ка ме дыя «Superнянь-2». 
(16+).
7.15 Ме лад ра ма «(Не)ча ка ны 
прынц». (16+).
8.55 Дра ма «Усё пу цём!» (16+).
10.50 Ка ме дыя «Дом з па ра нар-
маль ны мі з'я ва мі». (16+).
12.25 Ка ме дыя «Дом з па ра нар-
маль ны мі з'я ва мі-2». (18+).
14.05 Ка ме дыя «Раз вод па-фран-
цуз ску». (16+).
15.40 Ка ме дыя «Кра ну ты». 
(16+).
17.40 Ка ме дыя «Superалібі». 
(16+).
19.30 Ка ме дыя «Дзяў чы на з Ма-
на ка». (16+).
21.15 Ме лад ра ма «Ка хан не і ін-
шыя аб ста ві ны». (16+).
23.15 Ка ме дыя «Сак рэ ты сек су 
і ка хан ня». (18+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Сар дэч на за пра ша ем да-
до му!» (6+).
10.50, 1.35 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту» (16+).
11.50, 2.15 «Аб ра ба ван не па-жа-
но ча му». Cерыял (12+).
15.20 «Зя лё ны фур гон». Маст. 
фільм (12+).
17.50 «Воб лач на, маг чы мы апад-
кі...» Ані ма цый ны фільм (6+).
19.20 «10 са мых» (16+).
19.55 «Со ла на сак са фо не». Дра-
ма (12+).
22.00 «Хро ні кі Ры дзі ка». Фан тас-
ты ка (12+).
0.05 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял (16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).

8.10 Ша ка лад (16+).
10.25 Вя лі кія во чы (16+).
12.30 Веч насць (16+).
14.45 Дас ка на лы свет (16+).
17.20 Ад ступ ні кі (16+).
20.10 Шан хай скія ры ца ры (12+).
22.20 Дар (16+).
0.35 Сур' ёз ны ча ла век (16+).
2.35 Стро га на за хад (18+).
4.00 Міль я нер з тру шчоб (12+).

6.20 14+ (16+).
8.20 Ар да (16+).

10.45 Вя сё лая мо ладзь;) (12+).
12.35 Маск ва — Ка сі я пея (6+).
14.20 Не хле бам адзі ным (12+).

16.35 Вы кру та сы (12+).
18.35 Ба бу ля лёг кіх па во дзін 
(16+).

20.20 Ва неч ка (16+).
22.20 Тры май удар, дзет ка! (12+).
0.20 Мар га ры та На за ра ва (16+).

2.25 Дзень дур ня (16+).
4.20 Мне не ба ліць (16+).

6.00 Не ве ра год ныя ма шы ны. (12+).
6.50 На ву ко выя не да рэ чнас ці. (12+).
7.40 Ча ла век су праць YouTube. 
(12+).
8.30, 14.50 Тай ны Гро ба Гас под-
ня га (16+).
9.20 Аў та-SOS. (12+).
10.05 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
11.00 Ме га за во ды. (12+).
11.50 Не ве ра год ныя ма шы ны. (12+).
12.35, 17.15, 20.25 На ву ка бу ду чы-
ні. (12+).
13.20 Зай маль ная на ву ка. (12+).
14.05 Ча ла ве ка па доб ныя мал пы. 
(12+).
15.40 Між на род ны аэ ра порт Ду-
бай. (12+).
16.25 Ша ша праз пек ла. (12+).
18.00, 22.00, 1.05 Да ян Фо сі: сак рэ-
ты ў ту ма не. (16+).
18.45, 22.45, 2.45 Ін стынкт вы жы-
ван ня. (16+).
19.35 Сак рэ ты ка раб ля скар баў 
(12+).
23.35 Гіс то рыя пра нас. (16+).
0.15 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
1.55 Па ра нар маль нае. (16+).
3.30 Рас сле да ван ні авія ка та строф. 
(16+).
5.10 Вя до мы Су свет. (12+).

8.00 Хлоп цы з Юка на.
9.00, 15.00, 1.00 Зроб ле на з дру-
гас най сы ра ві ны.
10.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
11.00 Апош нія жы ха ры Аляс кі.
12.00 Ад ра джэн не ме та ла ло му.
13.00 Га раж ны ра монт.
14.00, 7.10 Ір жа вая ім пе рыя.
16.00, 19.30 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе.
20.00 Ка ра лі гру за ві коў.
21.00 За ла тая лі ха ман ка.
22.00 Ме та ла лом шчы кі.
23.00 Тэс ла: рас сак рэ ча ныя ар-
хі вы.
0.00 Ву ліч ныя гон кі.
2.00 Па да рож жа ў не вя до масць.
4.40 Да ро га да пры быт ку.

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5
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, 
3 сакавіка

КінакамедыяКінакамедыя
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Zамор'еZамор'е  

І СУ КЕН КА ДА РА ГАЯ, 
І НЯ ВЕС ТА СМАЧ НАЯ

На вед валь ні кі вы ста вы BRІDE 
Dubaі 2018 у Ду баі з'е лі торт у 
вы гля дзе ня вес ты, які спяк ла 
ды зай нер Дэ бі Вінг хэм, па ве-
дам ляе Oddіty Central.

Усё б ні чо га, але «тор цік» уяў ляў 
са бой скульп ту ру жан чы ны ў вя сель-
най су кен цы вы шы нёй 180 сан ты мет-
раў і ва гой ка ля 120 кі ла гра маў. Для 
яго да стаў кі спат рэ бі лі ся шэсць груз-
чы каў. На вы раб «ня вес ты» пай шло 
25 кі ла гра маў ша ка ла ду, а су кен ка 
зроб ле на з 50 кі ла гра маў кан ды тар-
скай мас ці кі. Яго ўпры гож ва лі пяць 
ты сяч мас ціч ных кве так руч ной ра бо-
ты і дзе сяць ты сяч ядо мых жам чу жын. 
Акра мя та го, у адзен ні і га лаў ным убо-
ры ха ва лі ся пяць са праўд ных жам чу-
жын, кошт кож най з іх — 200 ты сяч 
до ла раў. Ці ка ва, іх так са ма з'е лі?

За сваю кар' е ру Вінг хэм ства ры-
ла туф лі кош там 16 міль ё наў до ла-
раў, су кен ку з дыя мен та мі кош там 
4,8 міль ё на і са мы да ра гі ў све це вя-
сель ны торт, які абы шоў ся па куп ні ку 
ў 67 (!) міль ё наў долараў.

З ХРА МА ЛЕПШ 
НЕ КРАС ЦІ

Ту рыс тыч нае ўпраў лен не Тай-
лан да атры ма ла па сыл ку з тры-
ма цаг лі на мі і за піс ку на тай скай 
мо ве з прось бай вяр нуць ка мя ні 
ў лю бы храм го ра да Ают хая, па-
ве дам ляе Deutsche Welle.

Па вод ле слоў прад стаў ні ка ад-
дзе ла па ту рыз ме го ра да, ад праў нік 
скар дзіў ся, што не мог жыць спа кой на 
з мо ман ту, як украў цэг лу з хра ма. 
Пры гэ тым, што ме на ві та з ім ад бы-
ва ла ся, не па ве дам ля ла ся. Імя і на-
цы я наль насць вы кра даль ні ка так са ма 
не ўдак лад ня юц ца. Як мяр ку ец ца, за-
піс ку пе ра кла лі на тай скую пры да па-
мо зе ан лайн-пе ра клад чы ка. Цаг лі ны 
бы лі вер ну тыя ў храм Ват Ма хат хат, 
па зда гад ках мяс цо вых ула д яны 
бы лі ўкра дзе ныя ме на ві та ад туль. 
Як ад зна чае вы дан не, ад мі ніст ра цыя 
Ают хая ра ней ужо атрым лі ва ла па по-
шце вы кра дзе ныя рэ лік віі. Не каль кі 
га доў та му не вя до мы ту рыст вяр нуў 
ка ва лак ста туі, рас тлу ма чыў шы гэ та 
тым, што стаў ад чу ваць чы юсь ці пры-
сут насць, зна хо дзя чы ся ў адзі но це.

ПРА ЕЗД У ЛІФ ЦЕ 
ПЛАТ НЫ

У Пе кі не ста лі спа га няць пла ту 
за пра езд на ліф це ў не ка то-
рых жы лых да мах, па ве дам ляе 
BBC News.

Пер шыя плат ныя ліф ты ўста ля ва лі 

ў ста рых бу дын ках на поўд ні го ра да, 

дзе ра ней бы лі толь кі лес ві цы. Пры 

апла це вы ка рыс тоў ва ец ца тая ж 

тэх на ло гія, што і ў гра мад скім транс-

пар це. Каб тра піць у ліфт, не аб ход на 

пад нес ці да ва лі да та ра элект рон ны 

бі лет, з яко га бу дзе зня та 0,2 юа ня 

(ка ля 6 на шых ка пе ек). Не ка то рыя 

жы ха ры ві та юць но ва ўвя дзен не. Па 

сло вах 60-га до вай Ян Гуй сян, пас ля 

з'яў лен ня плат на га ліф та ёй больш 

не да во дзіц ца ха дзіць па лес ві цы з 

цяж кі мі сум ка мі. У са цы яль ных сет ках 

ка рыс таль ні кі ад рэ ага ва лі на на ві ну 

скеп тыч на. Па вод ле ацэн кі Beіjіng 

News, у ся рэд нім жы ха ры бу дуць тра-

ціць на апла ту ліф таў ка ля 100 юа няў 

што ме сяц (больш за 30 руб лёў).
Іван КУ ПАР ВАС




