
6.10 Іс насць.
6.40 Ме лад ра ма «Аку шэр-
ка». 1—2-я се рыі. (16+).
8.25 Ку лі нар ная дып ла ма тыя. 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Зо на Х. (16+).
9.45 Зда роўе. (12+).
10.40 Се ры ял «Бай кі Мі цяя». 
(12+).
11.20 Да ча. (12+).
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
12.50, 15.45 Ме лад ра ма 
«Ка лі вяр та ец ца мі ну лае». 
1—4-я се рыі. (16+).
15.15 Кра і на.
17.35 Ме лад ра ма «Лю ба. 
Лю боў». 1—4-я се рыі. (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ме лад ра ма «Жан чы на 
з лі ле я мі». (16+).
23.35 Дзень спор ту.
23.45 Се ры ял «Тат кі». (16+).

7.00 М/с «Фік сі кі». (0+).
7.35 Фільм для дзя цей «Баль 
ка зак». (6+).
8.35, 21.55 Тэ ле ба ро метр.
8.40 Ка мень, на жні цы, па пе-
ра. (16+).
9.25 «На на жах». (16+).
10.35 «Біт ва са ло наў». (16+).
11.40 Ані ма цый ны фільм 
«Тай на Чыр во най пла не ты». 
(12+).
13.20 Ка ме дыя «Каз кі на 
ноч». (12+).
15.05 Ка пей ка ў ка пей ку. 
(12+).
15.45 «Аб мен жон ка мі». 
(16+).
17.05 Дра ма «Ру ка на міль-
ён». (12+).
19.15 Фільм-ка та стро фа 
«Не маг чы мае». (16+).
21.15 Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш. (12+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.05 Фан тас ты ка «Тор-2: 
цар ства цем ры». (12+).

0.00 «Арол і рэш ка. Кру га-
свет ка». (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.15, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 14.30, 20.30 Гэ ты дзень.
8.20, 11.25 М/ф (0+).
8.50 «Соль зям лі». Маст. 
фільм. 1-я се рыя (12+).
10.00 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ма ка ро на, за пе ча ная з ра-
зын ка мі.
10.30 «Жы вая куль ту ра». Тра-
ды цый ная тэх на ло гія ткац тва 
па двой ных ды ва ноў (в. Гу дзе-
ві чы, Мас тоў скі ра ён).
10.55 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
12.00 «Вя лі кі пе ра пы нак». 
Ка ме дыя. 1-я і 2-я се рыі 
(12+).
14.35 «На ву ка ма нія» (6+).
15.05 Кан цэрт ВІА «Синяя 
птица».
16.20 «Ле ген ды кі но». Ра лан 
Бы каў (12+).
17.00 «Хло пец з на ша га го-
ра да». Маст. фільм (12+).
18.25 «Дзяр жаў ная гра ні-
ца». Маст. фільм «Смя рот-
ны ўлоў» (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Ка хаць па-рус ку-3». 
«Гу бер на тар». Ме лад ра ма 
(12+).
22.40 «Паў лін ка» Спек такль 
На цы я наль на га ака дэ міч на га 
дра ма тыч на га тэ ат ра імя Ян кі 
Ку па лы.

7.05 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Пар ту га лія — Іс па нія.
9.00, 23.50 Фут бол. Дзён нік 
чэм пі я на ту све ту.
9.30, 0.25 Бас кет бол. Ку бак С. 
Ха ліп ска га. U-17.
11.15 Вя лі кі спорт.
12.00, 14.50 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Хер та ген бош. 1/2 фі на лу.
12.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Фран цыя — Аў стра лія. (У 
пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
15.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Ар ген ці на — Іс лан дыя. (У 
пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
17.55, 20.55 Спорт-цэнтр.

18.10 Фак тар сі лы.
18.40, 21.40 Спорт-мікс.
18.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Пе ру — Да нія. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
21.10 Трэ ні ро вач ны дзень.
21.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Хар ва тыя — Ні ге рыя. (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
7.10 Маст. фільм «За віт ры-
най уні вер ма га» (12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).
9.30 «Ва лян ці на Це раш ко ва. 
«Я заў сё ды гля джу на зор кі» 
(12+).
10.35 «На наш густ» (12+).
11.20 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
12.15 «Ідэа льны ра монт» 
(12+).
13.25 «Апош няе ка хан не Мі ка-
лая Круч ко ва» (12+).
14.25 Кі но ў ко ле ры. Ка-
ме дыя «Ня бес ны ці ха ход» 
(12+).
16.20 «Лю боў Ка зар ноў ская. 
«У май го анё ла ёсць імя» 
(12+).
17.20 «Хто хо ча стаць міль я-
не рам?» (12+).
18.50, 21.10 «Сён ня ўве ча ры» 
(16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік (12+).
22.55 Му зыч ная прэ мія «Жа-
ра» (12+).

6.25 «Сту дэн ты-2» Се ры ял 
(16+).
8.05 «Ежа ба гоў» (16+).
9.00 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма» (16+).
9.50 Ме лад ра ма «Вы пад ко-
вы муж» (12+).
11.20 «Мінск і мін ча не».
11.50, 22.00 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.45, 0.25 Маст. фільм «Па-
рад пла нет» (12+).

15.25 «Да лё кія сва я кі» (16+).
15.40 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
16.45 «Вя лі кі го рад».
17.20 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
17.40 «Пад пры крыц цём». 
Се ры ял (16+).
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Ка ме дыя «Пры шэль-
цы-3» (16+).

6.00 «Як у рэ ста ра не» (12+).
6.30, 5.45 М/ф (0+).
7.30 «Са юз ні кі» (12+).
8.00 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.30 «Вой, ма мач кі!» (12+).
9.00 «Культ/Ту рызм» (16+).
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).
10.15 «Гуль ня ў кі но» (12+).
11.10 Маст. фільм «Жорст кі 
ра манс» (12+).
13.50 Маст. фільм «Мі кі та» 
(16+).
16.15, 19.15 Се ры ял «Спра ва 
гаст ра но ма № 1». (16+).
0.15 Маст. фільм «Бам жы-
ха» (16+).
2.05 Маст. фільм «Бам жы-
ха-2» (16+).
4.00 Маст. фільм «Дзяў чы на 
з ха рак та рам» (12+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.25 Се ры ял «Кра ну тая». 
(16+).
10.40 «Па сак рэ це ўся му све-
ту». (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 «Па кой сме ху». (16+).
14.10 «Із май лаў скі парк». Вя-
лі кі гу ма рыс тыч ны кан цэрт. 
(16+).
16.30 Маст. фільм «Га рад-
ская рап со дыя». (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 «Пе ра ка-
ты лё су». (12+).

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Се ры ял «Час Вол ка ва». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.bу».
8.55 «Ура чэб ныя тай ны плюс». 
(12+).
9.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
10.25 Га лоў ная да ро га. (16+).
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая». 
(12+).
12.05 Ква тэр нае пы тан не. 
(0+).
13.15 «Па е дзем, па я дзім!» 
(0+).
14.10 Маст. фільм «Гас па-
дар». (16+).
16.25 «След ства вя лі...» 
(16+).
17.15 «Сак рэт на міль ён». Са ці 
Ка за на ва. (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Дзі ця чая «Но вая хва-
ля — 2018». (0+).
21.45 Маст. фільм «Бар сы». 
(16+).

9.00, 19.10, 21.10, 23.55 «На-
двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
9.15 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
9.20 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах» (0+).
9.30 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.10 Ба я вік «Хут касць».
13.00 Ба я вік «Хут касць-2».
15.00 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Па ке мон. Гі ра ці на і Ня-
бес ны во ін».
16.45 «Зда роўе».
17.30 Дра ма «Апош няя ах-
вя ра» (12+).
19.15 Дра ма «Ава рыя» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.15 Мю зікл «Су мят ня» 
(12+).
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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 Се ры ял «Та та вы доч кі» 
(12+).
9.00, 3.30 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
9.25, 3.50 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
9.50 М/ф «Ма ша і Мядз ведзь». 
(0+)
10.20 «Ера лаш» (6+).
10.50 Ані ма цый ны фільм «Хор-
тан». (0+).
12.30 «Ва кол све ту пад час дэ-
крэ ту» (12+).
13.10 Се ры ял «Ма мач кі-3» 
(16+).
15.20 Ба я вік «Вя лі кі ўраў няль-
нік». (16+).
18.00 Ка ме дыя «Брыль ян та вы 
па лі цэй скі». (12+).
19.50 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
22.00 Жа хі «Я ве даю, што вы 
зра бі лі мі ну лым ле там». (16+).
0.00 Жа хі «Я ўсё яшчэ ве даю, 
што вы зра бі лі мі ну лым ле-
там». (16+).
1.50 «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 «Поз няе дзі ця». Маст. 
фільм.
8.10 «Пры го ды пінг ві ня ці Ла-
ло». М/ф.
9.30 «Звы чай ны кан цэрт».
10.00 «Ва ра тар». Маст. фільм.
11.15 «Фут бол на ша га дзя цін-
ства». Дак. фільм.
12.05 Кра і на пту шак. «Са лаў і-
ны рай». Дак. фільм.

12.45 «Мі фы Ста ра жыт най 
Грэ цыі». Дак. се ры ял.
13.15 «Пя тае вы мя рэн не».
13.40 «Пры га жосць — гэ та 
зла чын ства». Па тры цыя Ка-
па чын ская і Тэ а дор Ку рэнт зіс 
на фес ты ва лі ў Брэ ме не.
14.45 «Шу кай це жан чы ну». 
Маст. фільм.
17.15 «Пла не та Акі ян. Свят ла-
на Сіў ко ва».
17.30 «Шу каль ні кі». «Ле ген да 
пра Ста рас ці на».
18.20 «Гіс то рыя мо ды». Дак. 
се ры ял.
19.15 «Знік лая ім пе рыя». Маст. 
фільм.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 Кан цэрт Ха сэ Ка рэ ра са і 
Вен ска га сім фа ніч на га ар кест-
ра ў Шонб рун скім па ла цы.
22.55 «Бэн Гур». Маст. фільм.
2.20 «Вя лі кі пад зем ны баль». 
«Ноч на Лы сай га ры». М/ф для 
да рос лых.

6.00 «Яло вая суб ма ры на». 
«АукцЫ он. Як чу ец ца, так і пі-
шац ца». 2006 год. (16+).
7.10, 9.40, 11.00, 13.05, 14.40, 
15.40, 17.00, 3.40, 5.00, 5.40 
Му зыч ная на сталь гія. (12+).
7.25 Тэ ле спек такль «За ла тая 
рыб ка». 1986 год. (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час». 
(12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР». (12+).
12.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1958. 
2-я част ка. 2010 год. (12+).
13.40 Маст. фільм «Ні хто не 
за ме ніць ця бе». (16+).
16.00 «Кол ба ча су». (16+).
18.00 Маст. фільм «Дзяў чы на 
з ха рак та рам». (12+).
19.30 «12 угне ва ных муж-
чын. Дзядзь ка Ва ня і ін шыя». 
1993 год. (12+).
20.30 «Ра ніш няя пош та». 
1989 год. (12+).

21.00 «Быў час». 2009 год. 
(16+).
21.55 Маст. фільм «Два гу са-
ры». (16+).
0.05 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год. (12+).
1.00 Тэ ле спек такль «Ша лё ныя 
гро шы». 1968 год. (12+).
5.20 «Час пік» з Уладзіславам 
Лісць е вым. 1994 год. (12+).

3.30, 9.00 Фут бол. «ФІ ФА».
4.00 Тэ ніс. WTA.
5.30, 8.00, 11.00, 16.00 Ве ла-
спорт. «Рут-дзю-Сюд».
6.30, 10.00, 12.30, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 1.00 Аў та-
гон кі: «24 га дзі ны Ле-Ма на».
7.30, 9.30 Мо та гон кі. «All Ac-
cess».
11.50 Фут бол. «Ка ра леў ская 
сцеж ка».
13.30 Су пер байк. Этап чэм пі-
я на ту све ту.
13.45 Аў та гон кі. «Ле ген ды Ле-
Ма на».
14.00 Аў та гон кі. «24 га дзі ны 
Ле-Ма на» — 2017.

1.15 Сі роп. (16+).
3.00 Са ла мя ны ка пя лю шык. 
(12+).
5.05 Уік-энд у Па ры жы. (16+).
6.55 Па го ня за тры ма зай ца-
мі. (12+).
10.30 Та ту лі без шкод ных звы-
чак. (16+).
12.25 М + Ж. (16+).
14.00 Афе рыс ты Дзік і Джэйн. 
(12+).
15.40 Усё або ні чо га. (16+).
17.45 За ва да та ры. (16+).
19.30 Вы гляд звер ху ле пей. 
(12+).
21.05 Ка хан не без пе ра са дак. 
(16+).
23.00 Су пер Брыс. (12+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Шко ла док та ра Ка ма-
роў ска га» (6+).
10.30 «Хро ні кі мас коў ска га по-
бы ту» (16+).
11.20, 2.20 «Кіп цюр з Маў ры-
та ніі-2». Се ры ял (12+).
14.50 «Тай ны на ша га кі но «Доб-
ры дзень, я ва ша цёт ка!» (12+).
15.20 «Доб ры дзень, я ва ша 
цёт ка!» Ка ме дыя (6+).
17.15 «Ме га мозг». Ані ма цый-
ны фільм (0+).
18.50, 5.30 «10 са мых» (16+).
19.25 «Вок лад ка» (16+).
20.00 «Ге ог раф гло бус пра піў». 
Дра ма (16+).
22.20 «Ка зі но «Ра яль». Ба я вік 
(16+).
0.50 «Грань». Се ры ял (16+).

6.10 Сем' я нін (12+).
8.35 Адзі нац цаць сяб роў Оў-
шэ на (16+).
10.55 Ідэа льныя не зна ём цы 
(16+).
12.55 Эд з тэ ле ві за ра (12+).
15.20 Ілю зія пад ма ну (12+).
17.40 Ілю зія пад ма ну-2 (16+).
20.10 Це ла а хоў нік (16+).
22.40 Два нац цаць сяб роў Оў-
шэ на (16+).
1.05 Шпі ён, вый дзі вон! (18+).
3.30 Сем га доў у Ты бе це (16+).

6.20 Ад на клас ні кі.ru: наCLІCKай 
уда чу (12+).
8.20 Час пік (16+).
10.30 Руд і Сэм (12+).
12.30 Ста рое доб рае кі но. Па-
да рож жа па на Кляк сы. 1-я се-
рыя (6+).
14.20 Пра што га во раць муж-
чы ны (16+).

16.20 Пра што яшчэ га во раць 
муж чы ны (16+).
18.20 Пра што га во раць муж-
чы ны. Пра цяг (16+).
20.20 Ка хан не з ак цэн там (16+).
22.30 Блок бас тар (12+).
0.20 Ге рой на ша га ча су (12+).
2.20 Зна ход ка (18+).
4.05 Вій (12+).

6.00, 5.10 Аў та-SOS. (12+).
7.35, 10.00 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.25 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
11.35, 0.30 Ін стынкт вы жы ван-
ня. (16+).
12.20 Зо ла та Юка на. (12+).
13.05 Асу шыць акі ян. (16+).
14.40, 22.45 Ма ра до на. (16+).
15.25, 18.50, 23.35 Рэ корд. (12+).
16.25, 2.05 Дзі кі ту нец. (12+).
18.00, 22.00, 1.15, 4.25 На столь-
ная кні га дык та та ра. (16+).
19.45 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці. (12+).
20.10 Ге ній: Пі ка са. (16+).
21.05 Ге ній: Эй нштэйн (16+).
3.40 Не па ра джаль ныя кан-
струк цыі. (12+).

8.00 Вы жыць у цем ры (12+).
9.00 Рэ аль ныя даль на бой ні кі 
(12+).
10.00 Тэх аскі ме тал (12+).
11.00 Ву ліч ная на ву ка (16+).
12.00 Як пра цу юць ма шы ны 
(12+).
13.00, 7.10 Адам псуе ўсё (16+).
14.00, 17.30 Ма лан ка выя ка та-
стро фы (16+).
18.00, 21.00, 22.30 Біт ва за не-
ру хо масць (12+).
23.00, 1.00 Пра па жы на про-
даж (16+).
2.00, 4.15 Як гэ та ўстро е на? 
(12+).
4.40 Ме га пе ра воз кі (12+).

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, 
16 чэрвеня

КінакамедыяКінакамедыя
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АНТАНТ

Zамор'еZамор'е  

У Кі таі да зво ляць 
раз во дзіц ца 
па тэ ле фо не

Ін сты тут шлю бу ў роз ных 

краі нах пра цяг вае пе ра жы-

ваць зме ны.

Жы ха рам пра він цыі Гу ан дун, 

якая ўклю чае та кія буй ныя га ра ды, 

як Гу анч жоу і Шэнь чжэнь афі цый на 

да зво лі лі па да ваць на раз вод праз 

па пу ляр ную ў кра і не ма біль ную пра-

гра му. У да лей шым пла ну ец ца, што 

раз вес ці ся праз яе мож на бу дзе на 

ўсёй тэ ры то рыі Пад ня бес най. Для 

гэ та га ўся го толь кі трэ ба ад пра віць 

па ве дам лен не ў пра гра ме ў тэ ле-

фо не і ўвес ці ўсе да ныя му жа і жон-

кі, якія хо чуць раз' ехац ца. А да лей 

па ры за ста нец ца толь кі па ча каць, 

па куль іх вы клі чуць на суд, каб па-

дзя ліць су мес ную ма ё масць.

114-га до вы 
доў га жы хар кі не 

ку рыць
Жы хар ста лі цы ПАР Кей птаў-

на Фрэ дзі Блом рас ка заў аб 

жа дан ні кі нуць ку рыць, па ве-

дам ляе BBС Nеws.

Муж чы на пры няў та кое ра шэн-

не... на 115-м го дзе жыц ця. Ён пры-

зна ец ца, што даў но па зба віў ся ад 

ця гі да ал ка го лю, але пра ад мо ву 

ад ты ту ню за ду маў ся толь кі ця пер. 

Усё жыц цё ён зай маў ся фер мер-

ствам і ра бо тай у бу даў ніц тве. Блом 

не куп ляе цы га рэ ты, а вы раб ляе іх 

са ма стой на з улас на га ты ту ню. Ён 

пры зна ец ца, што яго звыч ка за над-

та моц ная, каб кі нуць яе ім гнен на. 

Ён пры зна ец ца, што не ва ло дае 

ней кім асаб лі вым сак рэ там даў га-

лец ця, і пе ра ка на ны, што да гэ та га 

ча су жы вы з-за во лі най вы шэй шых 

сіл. Пры гэ тым Блом, ня гле дзя чы 

на ста лы ўзрост, вы гля дае зда ро-

вым і здоль ны ру хац ца са ма стой на. 

Фрэ дзі Бло ма на зы ва юць са мым 

ста рым жы ха ром Паўд нё вай Аф-

ры кі. Ад но з най буй ней шых паўд нё-

ва а фры кан скіх вы дан няў Thе Tіmеs 

сцвяр джае, што Блом мо жа прэ тэн-

да ваць на су свет ны рэ корд у якас ці 

доў га жы ха ра.

Бры тан скія звя ры 
па ху дзе юць 
на хут касць

У Вя лі ка бры та ніі хут ка ад бу-

дзец ца чар го вы кон курс Реt 

Fіt Сlub, пад час яко га роз ныя 

жы вё лы спа бор ні ча юць у па-

ху дзен ні.

Ар га ні за та рам пра ек та з'яў ля-

ец ца ад на з най буй ней шых ве-

тэ ры нар ных даб ра чын ных ар га-

ні за цый Вя лі ка бры та ніі — РDSА, 

сё ле та кон курс прой дзе 13-ы раз. 

У ім пры муць удзел сем са бак роз-

ных па род, пяць ка тоў і адзін па цук. 

Агуль ная ва га, якую ім трэ ба бу дзе 

скі нуць, скла дае 75 кі ла гра маў. Вя-

до ма, што ўсе жы вё лы бу дуць зна-

хо дзіц ца на вель мі жорст кай ды е це 

і пра хо дзіць рэ гу ляр ныя трэ ні роў кі. 

Акра мя агуль ных за ня ткаў, спе цы-

яль на для кож на га ўдзель ні ка бу-

дзе рас пра ца ва на аса біс тая пра-

гра ма хар ча ван ня і да пу шчаль ных 

на гру зак. Пе рад па чат кам пра цэ су 

па ху дзен ня ве тэ ры на ры пра вя дуць 

поў нае аб сле да ван не ўдзель ні каў 

для пра ду хі лен ня гі бе лі жы вёл.

Іван КУ ПАР ВАС.


