
6.00, 9.30, 5.30 «Ла вi мо мант».
6.30 «Па спець за 24 га дзi-
ны».
7.30 М/ф «Ёка».
7.45 М/ф «Смя ша ры кi».
8.00 М/ф «Ма шы ны каз кi».
8.30, 13.30 «Ера лаш».
9.00, 22.40, 4.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
10.00, 01.00 «Тур ба мiк сер».
12.00 «Хто ка го на кух нi».
12.30 «Зда ец ца! З ра мон-
там».
14.00 «Кi но ў дэ та лях».
15.00 Ка ме дыя «Так сi 3».
17.00 «Ураль скiя пель ме нi».
18.30 Се ры ял «Ма мач кi».
20.30 Пры го ды «Па да рож жа 
на Кон-Цi кi».
23.00, 4.00 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
23.30 «Дзi кiя гуль нi».
0.30 Скетч кам «Сту дэн ты».
3.30 «Дур нi i да ро гi».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Я кро чу па Маск ве». 
Маст. фiльм.
11.20 «Лю боў Са ка ло ва. Свая 
тэ ма». Дак. фiльм.
12.05 «Мат рос сы шоў на бе-
раг». Маст. фiльм.
13.15 «Ад ро джа ны шэ дэўр. З 
гiс то рыi Кан стан цi наў ска га па-
ла ца». Дак. фiльм.
14.10 Дзя нiс Ма цу еў, Аляк-
сандр Слад коў скi i Дзяр жаў ны 
сiм фа нiч ны ар кестр Рэс пуб лi кi 
Та тар стан.
15.00 «Я вас ка хаю». Маст. 
фiльм.
16.40, 2.40 Су свет ныя скар-
бы.
17.00 На вi ны куль ту ры.
17.30 «Кi рыл Лаў роў. Пра жыць 
год на». Дак. фiльм.
18.10 «Вер це мне, лю дзi». 
Маст. фiльм.
20.00 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Пес нi з м/ф.
21.05 «Аст ра вы». Пётр Гле баў.
21.45 «Пад ня тая ца лi на». Маст. 
фiльм. 1-я се рыя.

23.15 «Джаз пя цi кан ты нен-
таў». Фес ты валь джа за ў Как-
тэ бе лi.
0.55 «Край мядз ве дзяў i ко-
ней — Цянь-Шань». Дак. 
фiльм.
1.45 «Бу ра вес нiк». М/ф для 
да рос лых.
1.55 «Шу каль нi кi». «За гад ка 
ар хыз ска га цу ду».

6.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Лiп нiц кiм: «Гiс-
то рыя рус ка га ро ку. Сяр гей 
Ку ро хiн». 2006 год.
7.00, 8.30, 9.40, 11.00, 13.05, 
14.35, 15.40, 17.00, 19.00, 
20.40, 23.25, 0.55, 2.45, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гiя.
7.20 Маст. фiльм «I чорт з на-
мi...»
9.00, 15.00, 3.00 «Мi ну лы 
час».
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
12.00 «Да i пас ля...» з Ула дзi-
мi рам Мал ча на вым. Год 1958. 
1-я част ка. 2010 год.
13.25 Маст. фiльм «Не ба лiць 
га ла ва ў дзят ла».
16.00 «Кол ба ча су».
18.00 «На ро джа ныя ў СССР». 
Леп шае. 2006 год.
19.15 «Зям ля—Па вет ра». Алё-
на Свi ры да ва. 2003 год.
21.00 «Быў час». 2009 год.
22.00 Маст. фiльм «Ады хо дзя-
чы — ады ходзь».
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Вiз бар: Ва дзiм i Ва ле рый 
Мi шчу кi. 2007 год.
1.20 Маст. фiльм «Гра кi».
5.15 «Я са ма». Тэ ма: «Я i мой 
муж пас ля раз во ду». 1995 
год.

3.30, 10.10 Watts.
4.00 Фут бол. «Да ро га на еў-
ра».
5.00, 7.30, 12.00, 15.00, 20.00, 
23.45 Тэ нiс. Тур нiр ATP.
6.30, 11.00, 17.00, 22.45, 2.30 
Ве ла спорт. «Кры тэ ры ум Да-
фi нэ».

9.30, 11.50, 1.30, 2.20 Фут бол. 
«Фа на ты еў ра».
9.40 «Да ро га да зо ла та».
18.45, 1.40 Аў та спорт. Се рыя 
WTCC.
21.15 Кон ны спорт. Global 
champions тур.
1.00 Скач кi. Бель мант Стэйкс.

0.40 Ме лад ра ма «(Не)ча ка ны 
прынц».
2.15 Ме лад ра ма «Даю год».
4.00 Ме лад ра ма «Лю боў ны 
пе ра плёт».
5.35 Скетч кам «Па мiж на мi».
5.55 Ка ме дыя «За ка хац ца ў 
ня вес ту бра та».
7.40 Ка ме дыя «Леа i Беа».
10.40 Ме лад ра ма «Спра ва ў 
та бе».
12.20 Ка ме дыя «Жу дас ны Ген-
ры».
14.10 Ка ме дыя «Па той бок».
16.00 Ка ме дыя «Уце ка чы».
17.40 Ка ме дыя «Спы тай це 
Сiн дзi».
19.30 Ка ме дыя «Двое — гэ та 
за над та».
21.35 Ка ме дыя «Па-вар' яц ку 
за ка ха ны».
23.25 Ка ме дыя «Iмя».

6.00 М/ф.
9.50 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!»
10.40 «Хро нi кi мас коў ска га 
по бы ту».
11.30 «До каз вi ны».
12.25, 2.00 «Цу доў нае ста год-
дзе». Се ры ял.
15.55 «Па да рож жы Гу лi ве ра». 
Ка ме дыя.
17.30 «10 са мых».
18.05, 5.10 «Гуч ная спра ва».
19.10 «Мая вар' яц кая сям'я». 
Ка ме дыя.
20.55 «У май го дзi ця цi шос тае 
па чуц цё».
21.55 «Ва ды сла нам!» Ме ла-
д ра ма.
0.00 «Ка лiф рэ нiя». Се ры ял.
0.30 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы». 
Се ры ял.

6.10, 18.15 «Свет на во кал». 
Ме лад ра ма.
8.05, 2.10 «Ма жэс тык». Дра ма.
10.45 «Якiя не спяць у Сi эт ле». 
Ка ме дыя.

12.35, 4.40 «Па спа дзя вай ся на 
сяб роў». Ме лад ра ма.
14.10 «Кiр маш га на рыс тас цi». 
Тра гi ка ме дыя.
16.35 «Смерць на па ха ван нi». 
Ка ме дыя.
20.10 «Як украс цi брыль янт». 
Ка ме дыя.
22.00 «Пе ра клад чы ца». Дэ-
тэк тыў.
0.15 «У пром нях сла вы». Ба-
я вiк.

6.20, 16.10 Ме лад ра ма «Тры 
та ва ры шы».
8.10, 2.20 Ме лад ра ма «Здзi вi 
мя не».
10.10, 4.10 Ка ме дыя «Атам ны 
Iван».
12.20 Фан тас ты ка «Да знан не 
пi ло та Пiрк са».
14.20 Дра ма «Пе ра тва рэн-
не».
18.10 Пры го ды «Сля ды апос-
т алаў».
20.20 Ка ме дыя «Вя сел ле па 
аб ме не».
22.10 Тра гi ка ме дыя «Апош нi 
за бой».

0.10 Дра ма «Мой звод ны брат 
Фран кенш тэйн».

6.00 Су пер збу да ван нi Трэ ця га 
рэй ха.
6.50, 13.40 Гуль нi ро зу му.
7.10, 13.10, 5.35 На ву ко выя 
не да рэ чнас цi.
7.35 Ча ла век су праць 
YouTube.
8.20 На ву ка бу ду чы нi.
9.10, 12.20 Зо ла та Юка на.
10.00 Не звы чай ныя про мыс-
лы.
10.45, 15.30 Iн стынкт вы жы-
ван ня.
11.35, 17.50 Са праўд ны су-
пер кар.
14.00 Пад вод ныя тай ны Га лi-
по лi.
14.45 Су пер збу да ван нi Трэ ця-
га рэй ха.
16.20 Ка ра лi шахт.
18.40 Iн жы нер ныя iдэi.
21.00, 0.10, 4.00 90-я. Най вя-
лiк шыя фут боль ныя мо ман-
ты.
21.45, 0.55, 4.50 80-я. Най вя-
лiк шыя фут боль ныя мо ман-
ты.
22.35, 1.40, 3.15 Рас сле да ван-
нi авiя ка та строф.
23.20, 2.30 Тай ны ста ра жыт-
на сцi.

8.00, 22.00, 2.00 Ву лiч ныя гон-
кi.
9.00 Вы жыць ра зам.
10.00, 21.00 Дзi кая кух ня.
11.00 Па ляў нi чыя на скла ды.
12.00 Скар бы з ка мор кi.
13.00 Бiт вы за кан тэй не ры.
14.00 Хут кiя i гуч ныя.
15.00 Эфект Кар ба на ра.
20.00, 3.50 Го лыя i на па ло ха-
ныя.
23.00 За ла тая лi ха ман ка.
1.00 Скла ды.
1.30 Па ляў нi чыя на рэ лiк вii.
2.55, 6.20 Поў ны фар саж.
4.40 Аляс ка: апош нi ру беж.
5.30 Пры ро джа ны ме ха нiк.
7.10 Хлоп цы з Юка на.

6.50 Iс насць.
7.15 Ка ме дыя «Барс i Ляль-
ка».
9.00, 12.00, 15.00 На вi ны.
9.10 Се ры ял «Сва ты-4».
10.15 «50 рэ цэп таў пер ша га».
11.10 Да ча.
11.45 На шы.
12.10 «Зда роўе». Ток-шоу.
13.05, 15.45 Ка ме дыя «Клуб-
нiч ны рай».
15.15 Кра i на.
17.30 Ка ме дыя «Яб лыч ны 
спас».
21.00 Па на ра ма.
21.55 Фут бол. Чэм пi я нат Еў ро-
пы. Анг лiя — Ра сiя.
23.55 Ме лад ра ма «Жон ка 
Шцiр лi ца».
1.35 Дзень спор ту.

7.05, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
7.10 Се ры ял «Клас ная шко-
ла».
8.10 Се ры ял «Шчас лi выя ра-
зам».
10.00 «За над та шмат хвас-
тоў».
10.40 Аз бу ка гус ту.
11.15 Се ры ял «Хто ў до ме 
гас па дар?»

13.15 Вя сел ле без ба я на.
13.50 «Бiт ва эк стра сэн саў. ХII».
16.00 Ка пей ка ў ка пей ку.
16.35 «Ча ла век-не вi дзiм ка». 
Рэ алi цi-шоу.
17.40 Ка ме дыя «Зна ём ства з 
Фа ке ра мi-2».

19.35 «Здзi вi мя не». Та лент-
шоу.
21.10 Тры лер «На круч ку».
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
23.30 «Lady Блог».
0.05 Се ры ял «Як я су стрэў 
ва шу ма му».

8.00, 13.20, 16.15, 21.00 «Ка-
лей да скоп».
8.15, 16.30 «Стра ла ка хан ня». 
Ка ме дыя.
9.25 «Гi та ра па кру зе». Аў тар-
вы ка наў ца Кi рыл Ка ма роў.
10.25 «Знак бя ды». Дра ма.
12.50 «Свая вы шы ня». Дак. 
фiльм.
13.35 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».Тэ ле вiк та ры на.
14.10 «Не раз га да ная тай на». 
Дак фiльм.
14.50 «Час кi но».
15.00 «Са праўд ныя зда рэн-
нi». Ка ме дыя.
17.40 «Род нае сло ва». Пер шая 
бе ла рус кая гра ма ты ка Бра нi-
сла ва Та раш ке вi ча.
18.10 «У ба ры брус нi цы». Ме-
лад ра ма.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.15 «Му зы кант». Дак. фiльм.
22.10 Ура чыс тае ад крыц цё XVI 
На цы я наль на га фес ты ва лю 
бе ла рус кай пес нi i паэ зii «Ма-
ла дзеч на-2016».
23.30 «Бард-па рад».

7.50, 23.00 PRO спорт. На вi-
ны.
8.00 Фут бол. Чэм пi я нат Еў ро-
пы. Фран цыя — Ру мы нiя.
9.55 Тэ нiс. «Са леа кап». Адзi-
ноч ны раз рад. Фi нал. Жан чы-
ны.
12.00 Тэ нiс. Тур нiр WTA. Хер та-
ген баш. 1/2 фi на лу.
13.45 Бас кет бол. НБА. Фi нал. 
Чац вёр ты матч.
15.30 Фут бол. Чэм пi я нат Еў ро-
пы. Агляд гуль ня во га дня.
15.45 Фут бол. Чэм пi я нат Еў ро-
пы. Ал ба нiя — Швей ца рыя.
17.55 «На шы». Кi рыл Шым ко.

18.10 Адзiн дзень на шля ху да 
Алiм па. Сiн хрон нае пла ван не. 
Вi дэа ча со пiс.
18.45 Фут бол. Чэм пi я нат Еў ро-
пы. Уэльс — Сла ва кiя.
20.55 Пла ван не. Мiж на род ны 
тур нiр (Бар се ло на).
23.20 «Мi сiя — Рыа». Вi дэа ча-
со пiс.
23.55 Час фут бо ла. Еў ра-2016.

7.00 «Су бот няя ра нi ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на вi ны.
9.05 М/с «Смя ша ры кi. Но выя 
пры го ды».
9.25 «Зда роўе».
10.25 «Смак».
11.00 «Iдэа льны ра монт».
12.00 «Ра зум нi цы i ра зум нi кi».
12.45 «Ад крыц цё Кi тая».
13.30 Маст. фiльм «Жы вi це ў 
ра дас цi».
15.00 «Аi да Вя дзi шча ва. Iг ра-
ю чы зор ку».
16.15, 21.00 На вi ны спор ту.
16.20 «Тэ о рыя змо вы».
17.20 «Уда ча ў пры да чу! з «Еў-
ра опт».
18.00 «Хто хо ча стаць мiль я-
не рам?»
19.00 «Ле ген ды «Рэт ра FM».
21.05 «Сён ня ве ча рам».
22.35 «Усё скла дзец ца».
23.10 «Мак сiм Мак сiм».
0.15 Ка ме дыя «Быць цi не 
быць».

6.05 «Сту дэн ты». Се ры ял.
7.45 Ка ме дыя «Бам бу».
9.25 «Част кi све ту».
10.00 «Ра зум ней не пры ду ма-
еш з Мi ха i лам Мар фi ным».
11.00 «Мiнск i мiн ча не».
11.35 «Сал да ты 12». Се ры-
ял.
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзi-
ны».
13.40, 1.30 Дра ма «Мя не гэ та 
не да ты чыц ца».
15.25 «Ва дзiць па-рус ку».
15.50 «Вя лi кi го рад».
16.40 «На ша спра ва».

16.55 Кан цэрт Мi ха i ла За дор-
на ва.
17.45 «Дзве зор кi на СТБ». 
Леп шае.
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Мю зiкл «Чы ка га».
22.15 «Поў ня». Се ры ял.

6.00 Маст. фiльм «Яго зва лi 
Ро берт».
7.30 «Са юз нi кi».
8.00 М/ф.
8.30 «Ме ды цын ская праў да».
9.00 «Вой, ма мач кi!»
9.30 «Ня ма праб лем».
10.00, 16.00 На вi ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Зроб ле на ў СССР».
10.45, 1.05 Маст. фiльм 
«Юнац тва Пят ра».
13.20, 3.35 Маст. фiльм «У па-
чат ку слаў ных спраў».
16.15 Маст. фiльм «Вi ват, Гар-
дэ ма ры ны!».
18.45 Маст. фiльм «Гар дэ ма-
ры ны 3».
20.45 Маст. фiльм «Па ся мей-
ных аб ста вi нах».
23.10 Маст. фiльм «Ха цi ка: 
Са мы вер ны ся бар».
0.50 «Ды яс па ры».

7.00 «Па кой сме ху».
7.40 Маст. фiльм «Кры нi ца 
шчас ця».
11.00, 14.00 Вест кi.
11.25 «Пра вi лы ру ху».
12.25 Маст. фiльм «Доў гая 
да ро га да ся бе».
14.15, 20.55 Маст. фiльм «За-
ла тая клет ка».
19.00 «Кар цi на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кi ў су бо ту.
22.35 Маст. фiльм «I ў го ры, i 
ў ра дас цi».

5.50 «Аст рап раг ноз».
5.55, 8.20 Се ры ял «Су жэн-
цы».

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.50 Ку лi нар ны па яды нак.
9.25 «Ура чэб ныя тай ны плюс».
10.25 «Га лоў ная да ро га».
11.05 «Ежа жы вая i мёрт вая».
12.00 «Ква тэр нае пы тан не».
13.10 «Вы соц кая Life».
14.10 «Люс тэр ка для ге роя».
15.05 НТБ-Ба чан не. «Тэ ры то-
рыя зла. Уця каць цi за стац-
ца...»
16.20 Се ры ял «Iр жа».
18.10 «След ства вя лi...»
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
19.55 «Но выя рус кiя сен са-
цыi».
20.50 «Ты не па ве рыш!»
21.40 Маст. фiльм «След тыг-
ра».
23.20 Се ры ял «Да знаў ца».

9.00, 15.45, 19.10, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 М/ф.
9.15 Се ры ял «Скла да нас цi».
10.40 «Да вед нiк па кра i нах i 
кан ты нен тах».
10.50, 15.50, 19.00, 21.00 «Хат-
няя кра ма».
10.55 Ка ме дыя «Са ма гон-
шчы кi».
11.25 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Ы» i iн шыя пры го ды Шу-
ры ка».
13.00 Ка ме дыя «Каў каз ская 
па лон ная».
14.20 «Свой фер мер. Дзён-
нiк».
14.30 «Мульт па рад».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 Се ры ял «Лэ дзi-дэ тэк-
тыў».
17.30 Ка ме дыя «Па ла са ты 
рэйс».
19.15 Дэ тэк тыў «Тай нае 
акно».
20.50 «Ве чар нi ца».
21.05 «Фэшн is my пра фэшн».
21.20 Тры лер «Код до сту пу 
«Кей птаўн».
23.10 Се ры ял «Бой ся ха дзя-
чых мерц вя коў».
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ХЛОП ЧЫК 
АТА КА ВАЎ 
РА БАЎ НІ КА

Уз бро е ны ра баў нік ува рваў ся ў 
кра му ві дэа гуль няў у Мэ ры лен-
дзе, ЗША. Ад нак, як па ве дам-
ляе Lіfe, ні хто з пра даў цоў і па-
куп ні коў не стаў пе ра шка джаць 
зла мыс ні ку. Ра шу часць пра явіў 
толь кі ся мі га до вы хлоп чык, які 
сме ла на паў на зла чын ца.

Дзі ця не каль кі ра зоў з усёй сі лы 
ўда ры ла ра баў ні ка мяк кай цац кай у 
жы вот. Зла мыс ні ку да вя ло ся ад бі-
вац ца ад хлоп чы ка. Зрэш ты, ён не 
на нёс дзі ця ці ні я кіх траў маў. Ні хто з 
су пра цоў ні каў і на вед валь ні каў кра-
мы так са ма не па цяр пеў. Зла чын цы 
па ста ві лі іх тва рам да сця ны, пас ля 
ча го за бра лі гро шы з ка сы і збег лі 
на аў та ма бі лі.

АВЕЧ КІ 
ЎЧЫ НІ ЛІ ДЭ БОШ
Авеч кі, якія на елі ся ка на бі су, 
зла дзі лі дэ бош у бры тан скай 
вёс цы Ры дзі пан дзі не па да лёк ад 
го ра да Су он сі (Паў днё вы Уэльс), 
пі ша The Daіly Maіl. Жы вё лы з'я-
ві лі ся ў на се ле ны пункт і, па вод-
ле свед чан няў ві да воч цаў, па во-
дзі лі ся бе ўзру ша на і дзіў на.

«Яны сноў да лі ся па ву лі цах, ла-
ма лі ся ў са ды, а ад на авеч ка на ват 
зай шла ў дом і ўчы ні ла бес па ра дак 
у спаль ні», — рас ка заў мяс цо вы жы-
хар Іа ан Ры чард. Жы ха ры вёс кі вы-
ра шы лі, што най больш ве ра год най 
пры чы най та кіх па во дзі наў стат ка 
ста лі рэшт кі ка на бі су, якія жы вё лы 
маг лі знай сці ў ва ко лі цах вёс кі. Тут 
ня даў на бы ло вы яў ле на прад пры ем-
ства, дзе ў са ма туж ных умо вах вы-
раб ля лі нар ко ты кі. Жы ха ры на се ле-
на га пунк та па ве да мі лі пра зда рэн не 
ў па лі цыю, па пра сіў шы ўла ды мак сі-
маль на хут ка лік ві да ваць рэшт кі не-
ле галь най вы твор час ці і рас лі ны.

У лі пе ні 2002 го да пра ва вы ста тус 
ма ры ху а ны ў Вя лі ка бры та ніі быў зме-
не ны ў бок част ко вай ле га лі за цыі. У 
кла сі фі ка цыі рэ чы ваў нар ко тык пе-
ра вя лі з кла са «B» у клас «С». Гэ та 
азна чае, што ўла дан не не вя лі кай 
коль кас цю ка на бі су і яго вы твор ных 
не з'яў ля ец ца зла чын ствам. Тым не 
менш у асоб ных вы пад ках ужы ван не 
ма ры ху а ны мо жа па гра жаць кры мі-
наль ным пе ра сле дам (на прык лад, 
ка лі пры маць нар ко тык у пры сут нас-
ці дзя цей).

АЛІ МЕН ТЫ — ПІ ЦАЙ
Суд у італь ян скім го ра дзе Па дуя 
пры знаў за мяс цо вым жы ха ром 
(яго імя не ўдак лад ня ец ца) пра-
ва вы плач ваць бы лой жон цы 
алі мен ты ў вы гля дзе пі цы.

З іс кам да 50-га до ва га італь ян ца 
звяр ну ла ся яго ная бы лая жон ка. Ад-
нак суд дзя пры ня ла бок ад каз чы ка. 
Па вод ле яе слоў, муж чы на мае пра-
ва пла ціць алі мен ты ежай, ка лі яго 
за ро бак не да стат ко вы для та го, каб 
да ваць гро шы на ўтры ман не дач кі. 
Ад ра зу пас ля раз во ду па між бы лы-
мі му жам і жон кай бы ла да сяг ну тая 
да моў ле насць аб тым, што муж чы на 
бу дзе што ме сяц пе ра да ваць 300 еў ра 
на ўтры ман не іх агуль най дач кі. Ад нак 
ён, бу ду чы пра фе сій ным по ва рам-піц-
мей ке рам, па чаў вы сы лаць ма ці свай-
го дзі ця ці пі цу на гэ тую су му.

Іван КУ ПАР ВАС.


