
6.25 Іс насць.
6.50 Ме лад ра ма «Гас па ды ня вя-
лі ка га го ра да». (12+).
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. Вы ні кі тыд ня. (16+).
9.40 Зда роўе. (12+).
10.30 Пад ключ. (12+).
11.05 «Сва ты. Жыц цё без гры-
му». (12+).
12.10 50 рэ цэп таў пер ша га. 
(12+).
12.45, 15.45, 0.10 Се ры ял «Сва-
ты-5». (12+).
13.50 «Я ве даю».
15.15 Кра і на.
16.50 Ме лад ра ма «Вы бран ні-
ца». (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 Алім пій скі дзён нік. Пхёнч-
хан-2018.
22.10 Ме лад ра ма «Сэр ца без 
зам ка». (12+).
0.00 Дзень спор ту.

7.00 М/с «Фік сі кі». (0+).
7.30 Фільм для дзя цей «Са ля-
ная прын цэ са». (12+).
8.30, 21.55 Тэ ле ба ро метр.
8.35 Ка мень, на жні цы, па пе ра. 
(16+).
9.05 «Аме ры кан скі жа ніх». 
(16+).
10.00 «На на жах». (16+).
11.00 «Біт ва са ло наў». (16+).
11.55 Ані ма цый ны фільм «Не бі 
ка пы том». (0+).
13.10, 20.55 «Па нен ка-ся лян-
ка». (16+).
14.10 Алім пій скія Гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Бія тлон. Мас старт. 
Жан чы ны.
15.10 Ка ме дыя «Мы шы нае па-
ля ван не». (12+).
16.50 Ка пей ка ў ка пей ку. 
(12+).
17.25 Ка ме дыя «Па рыж лю-
бой ца ной». (12+).
19.00 Ба я вік «Іп Ман». (16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.05 Фан тас ты ка «Зям ля бу-
ду чы ні». (12+).

0.15 Сыг рай мя не, ка лі змо жаш. 
(12+).
0.45 «ЛавЛавСаr». (16+).

7.35, 20.15 «Сі ла ве ры».
8.00, 13.50, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 14.10, 20.30, 22.15 «Гэ ты 
дзень».
8.20 М/ф (6+).
8.40 «Ка ра ле ва бен за ка лон-
кі». Ка ме дыя (12+).
10.00 «Ха та на ха ту».
10.55 «Бе ла рус кая кух ня». Ва-
рэ ні кі з чар ні ца мі на ка зі ным 
ма ла цэ.
11.25 «Бе ла русь як пес ня». Та-
ма ра Пя чын ская.
11.50 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
12.20 «Дзяў чын ка шу кае 
баць ку». Маст. фільм (6+).
14.15 «На ву ка ма нія» (6+).
14.40 V Між на род ны фес ты валь 
«Ула дзі мір Спі ва коў за пра-
шае...» Дзяр жаў ны ака дэ міч ны 
сім фа ніч ны ар кестр Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.
16.00 Б. Фрыл. Translatіons. 
Спек такль На цы я наль на га 
ака дэ міч на га тэ ат ра імя Ян кі 
Ку па лы.
18.15 «Та ям ні цы са вец ка га кі-
но». «Адзі но кім да ец ца ін тэр-
нат» (12+).
18.45 «Адзі но кім да ец ца ін-
тэр нат». Ме лад ра ма (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «У квад ра це 45». Маст. 
фільм (12+).
22.20 Су свет ная кла сі ка. Эл-
тан Джон. Кан цэрт у Мэ ды сан 
Сквер Гар дэн.

6.05 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Ха кей. Муж чы ны. 
Па пя рэд ні раўнд. Ка на да — 
Чэ хія.
8.30 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Гар на лыж ны спорт. 
Су пер гі ганц кі сла лам. Жан чы-
ны. Фі гур нае ка тан не. Муж чы-
ны. Ад воль ная пра гра ма. Лыж-
ны спорт. Эс та фе та. Жан чы ны. 
Эс та фе та.
13.50 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Фрыс тайл. Акра ба ты-
ка. Муж чы ны.

15.10 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Ха кей. Муж чы ны. Па-
пя рэд ні раўнд. Ра сія — ЗША. 
(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)
17.30 Тэ ніс. Тур нір WTА. До ха. 
1/2 фі на лу.
19.05, 1.20 Алім пій скія гуль ні. 
Пхёнч хан-2018. Вы ні кі дня.
19.25 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Весп рэм» (Венг рыя) — БГК 
імя Мяш ко ва Бе ла русь. (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.05 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Бія тлон. Мас старт. 
Жан чы ны.
22.00 Сам ба. Між на род ны тур-
нір на пры зы Прэ зі дэн та Бе ла-
ру сі.
23.40 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі ў па мяш кан ні.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 «На шы на ві ны».
7.10 Маст. фільм «Пун со выя 
вет ра зі» (12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Спорт» 
(0+).
9.30 «Зда роўе» (12+).
10.35 «Смак» (12+).
11.15 «Ідэа льны ра монт» 
(12+).
12.20 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі» 
(12+).
13.10, 16.20 «Сла ва». Се ры ял 
(16+).
17.00 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (16+).
18.30 «Ээхх, раз гу ляй» (12+).
21.10 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
21.15 «Сён ня ве ча рам» (16+).
23.50 Дэ тэк тыў «Карч ма на 
Пят ніц кай» (12+).

6.20 «Сту дэн ты». Се ры ял 
(16+).
8.00 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
9.35 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
10.25 «Ра монт па-сум лен на му» 
(16+).
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.40 Ка ме дыя «Па цу чы ныя 
скач кі» (12+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.45 «Ад кры тая раз мо ва».

14.00, 1.35 Ка ме дыя «Вы со кі 
блан дзін у чор ным ча ра ві ку» 
(12+).
15.35 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
16.45 «Вя лі кі го рад».
17.20 «Ван га. Пра цяг» (16+).
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Фан тас ты ка «Пя ты эле-
мент» (12+).
22.15 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).
23.50 Ін да рха кей. Ку бак клуб ных 
ка манд Еў ро пы. Муж чы ны.

6.00, 8.20, 3.50 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).
10.15 «Зда бы так рэс пуб лік. 
Вась мі дзя ся тыя» (12+).
10.45 Маст. фільм «Пры го ды 
прын ца Фла ры зе ля» (12+).
14.35 Маст. фільм «Пры го ды 
жоў та га ча ма дан чы ка» (6+).
16.15, 19.15 Се ры ял «Спра ва 
гаст ра но ма № 1» (16+).
0.10 Се ры ял «Па цук» (16+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.45 Маст. фільм «Ці ў са дзе, 
ці ў ага ро дзе».
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+).
14.00 Маст. фільм «Ча ла век-
ам фі бія». (16+).
15.45 Маст. фільм «Ча ла ве чы 
фак тар». (12+).
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 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.40 Маст. фільм «Вя сёл ка ў 
пад ня бес се». (16+).

6.25 «Аст рап раг ноз».
6.30 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+).
8.50 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
9.25 «НЗ.by».
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 Дэ тэк тыў «Рэ кві ем для 
свед кі». (16+).
16.25 «След ства вя лі.. .» 
(16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». 
Дар'я Дан цо ва. (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 «Ты не па ве рыш! 10 га-
доў у эфі ры». Спец вы пуск. 
Част ка 2-я. (16+).
23.00 Дра ма «Ад ступ ні кі». 
(16+).

9.00, 15.55, 19.00, 21.00, 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 «Клу бік рэ дак та ра» 
(0+).
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 Тра гі ка ме дыя «Паш-
парт» (16+).
13.00 Дра ма «Ліфт на эша-
фот» (16+).
14.30 «Су пер кні га».
15.00 М/ф.
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
16.30 «Зда роўе».
17.25 Вес тэрн «Сы ны Вя лі кай 
Мядз ве дзі цы» (12+).
19.05 Ка ме дыя «Фан та мас 
раз бу ша ваў ся».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
21.15 Ка ме дыя «Хто я».
23.00 «Спорт на Вось мым».
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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 «Лі га Watchcar». 
(0+)
9.30, 3.20 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
9.50, 3.40 М/ф «Джынг лі кі». 
(0+)
10.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
10.30, 2.30 «Ера лаш». (6+).
11.10 Ані ма цый ны фільм «Ран-
га». (12+).
13.10 Се ры ял «Веч ны вод пуск». 
(12+).
15.10 Ка ме дыя «Кра ка дзіл 
Дандзі». (12+).
17.00 Ка ме дыя «Кра ка дзіл 
Дандзі-2». (12+).
19.00 Тры лер «Ад ступ ні кі». 
(16+).
21.40. 23.10 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
0.00 Тры лер «Асноў ны ін-
стынкт». (18+).
2.10 «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 «Га дзін шчык і ку ры ца». 
Маст. фільм.
9.20 «Пту шы ны ры нак». «Вось 
які рас се я ны». «Воўк і ся мё ра 
каз ля нят на но вы лад». М/ф.
9.50 «Свя ты ні Крам ля». Дак. 
се ры ял.
10.20 «Звы чай ны кан цэрт».
10.50 «Ча кай це пісь маў». Маст. 
фільм.
12.20 Ула да фак та. «Ула да 
пап».
13.00, 0.50 «Пульс Ат лан тыч на га 
ле су». Дак. фільм.
14.00 «Доб ры дзень Сяр гея Ка-
пі цы». Дак. фільм.

14.45 Юбі лей ны кан цэрт Ула-
дзі мі ра Фе да се е ва ў Ка лон най 
за ле До ма са юзаў.
16.10 «Ма лы». Маст. фільм.
17.10 «Гуль ня ў бі сер». «Леў 
Талс той. «Ай цец Сер гій».
17.55, 1.45 «Шу каль ні кі». «Скарб 
На рыш кі ных».
18.45 «Больш, чым ка хан не». 
Юрый і Ла ры са Гу ля е вы.
19.30 «Гу сар ская ба ла да». Маст. 
фільм.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 Парт рэт па ка лен ня. 
«Май». Маст. фільм.
23.45 Се басць ен Жыньё і Дзя ніс 
Чанг. Кан цэрт у Ман рэ а лі.
2.35 «Шэр лак Холмс і док тар 
Ват сан». М/ф для да рос лых.

6.00 «Яло вая суб ма ры на». 
2005 год (12+).
6.40, 8.15, 9.40, 11.00, 15.40, 
17.00, 19.30, 20.25, 23.00, 23.40, 
0.55, 2.30, 3.40, 5.00, 5.35 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.20, 1.20 Маст. фільм «Мі раж» 
(16+).
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 1974. 
2-я част ка. 2011 год (16+).
13.05 Маст. фільм «Жыў-быў на-
строй шчык» (12+).
14.15, 18.45 «Ва кол сме ху». 
1980 год (12+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
17.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі» (16+).
18.00 «У гас цях у М. Ма га ма-
е ва». Фрэнк Сі нат ра. 1992 год 
(16+).
19.55 Фільм-кан цэрт «Рикки 
Э Повери». 1986 год (12+).
21.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
22.00 Маст. фільм «Дро бя зі 
жыц ця» (16+).
23.30 Маст. фільм «Су бо та і ня-
дзе ля...» (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
5.30 «Ся дзі і гля дзі» (16+).

3.00, 17.30, 22.00 Пхёнч хан-2018. 
«Алім пій скія гуль ні»-эк стра.
3.30, 22.30 Пхёнч хан-2018. 
«У па го ні за гіс то ры яй».
3.40, 9.00 Пхёнч хан-2018. Фрыс-
тайл.
5.00, 8.15, 18.00, 21.30, 23.45, 
2.30 Пхёнч хан-2018. Гор ныя 
лы жы.
6.45 Пхёнч хан-2018. Фі гур нае 
ка тан не.
9.45, 13.45 Пхёнч хан-2018. Алім-
пій скія на ві ны.
9.50, 20.30, 1.30 Пхёнч хан-2018. 
Ха кей.
12.30, 0.30 Пхёнч хан-2018. Лыж-
ныя гон кі.
14.00, 18.45, 22.40 Пхёнч хан-
2018. Бія тлон.
15.00 Пхёнч хан-2018. Шорт-трэк.
15.30, 16.30, 19.15, 23.00 Пхёнч-
хан-2018. Скач кі з трамп лі на.
16.15 Пхёнч хан-2018. Ске ле тон.
20.00, 1.00 Пхёнч хан-2018. Эк-
стрым.
21.00, 2.00 Пхёнч хан-2018. Лыж-
ныя ві ды.

1.15 Ка ме дыя «Вы кі да ла». 
(18+).
3.00 Ка ме дыя «8 пер шых спат-
кан няў». (16+).
4.40 Ме лад ра ма «Да па ма жы це 
стаць баць кам». (16+).
6.30 Ка ме дыя «Су тэ нёр». 
(16+).
8.15 Ка ме дыя «Па лі цэй ская гіс-
то рыя». (12+).
10.15 Ка ме дыя «Ша лё ныя су се-
дзі». (16+).
12.00 Ка ме дыя «Гэ ты ня ём кі мо-
мант». (16+).
14.00 Ка ме дыя «Раз бі ра ю чы Га-
ры». (16+).
15.50 Ка ме дыя «Джунг лі клі чуць! 
У по шу ках Мар су пі ла мі». (12+).
17.45 Ка ме дыя «Пас ля вя сель ны 
раз гром». (18+).
19.30 Ка ме дыя «Як украс ці 
брыль янт». (16+).
21.10 Ка ме дыя «Га лоў нае — не 
ба яц ца». (16+).
23.10 Ка ме дыя «Ягу ар». (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.15 «Сар дэч на за пра ша ем да-
до му!» (6+).
11.05, 1.50 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту» (16+).
11.55, 2.30 «За вуш ні ца Ка за но-
вы». Cерыял (12+).
15.15 «Вак зал для два іх». Ме-
лад ра ма (12+).
17.45 «Рыа-2». Ані ма цый ны 
фільм (0+).
19.20, 5.30 «10 са мых» (16+).
19.55 «Тры дні ў Адэ се». Маст. 
фільм (12+).
22.00 «Стар тап». Cерыял (16+).
0.25 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял (16+).

6.10 Вы бар (16+).
8.30 Каст рыч ніц кае не ба (12+).
10.45 Гос ця (12+).
13.15 Эк стра сэнс (16+).
15.25 Да ра гі Джон (16+).
17.40 Дзі ця на $30 000 000 
(16+).
20.10 Спя шай ся ка хаць (12+).
22.10 Два рэц кі (16+).
0.45 Штуч ны ін тэ лект. До ступ не-
аб ме жа ва ны (16+).
2.35 Ка хан не і сяб роў ства (12+).
4.15 Апан та насць (16+).

6.20 Ня бес ны суд. (16+).
8.15 Чэм пі ё ны. (12+).
10.15 Маск ва, я цярп лю ця бе. 
(16+).
12.10 Ві ват, гар дэ ма ры ны! 
(12+).
14.45 Мой та та — Ба рыш ні каў. 
(12+).
16.40 Іва но вы. (12+).
18.40 Ка хан не ў го ра дзе анё лаў. 
(16+).
20.20 Іро нія ка хан ня. (16+).
22.10 Чэм пі ё ны. Най хут чэй. Най-
вы шэй. Най мац ней. (6+).
0.20 Мар га ры та На за ра ва. Се рыі 
3—4-я. (16+).
2.20 Ня ўлоў ныя: Банг кок. (16+).

4.00 Бар во вы ко лер сне га па ду. 
(16+).

6.00 Ча ла век су праць YouTube. 
(12+).
6.45, 12.35 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
7.50 Ма ман ця ня: за сты лае ў ча-
се. (12+).
8.40 Аў та-SOS. (12+).
9.25 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
11.00 Праз міль ён га доў. (12+).
11.50, 17.15 На ву ка бу ду чы ні. 
(12+).
13.20 Гуль ні ро зу му. (12+).
14.05 Ты та нік: за ключ нае сло ва. 
(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 Ін стынкт вы жы ван ня. 
(16+).
19.35 Ра зум ныя га ра ды све ту: 
Бу ха рэст. (12+).
20.25 Ан тарк ты ка. (12+).
21.15 Не па ра жаль ныя кан струк-
цыі. (12+).
22.45, 2.45 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная. (16+).
23.35 Зла віць кант ра бан дыс та. 
(16+).
0.20 Служ ба бяс пе кі аэ ра пор та. 
(18+).
1.55 Па ра нар маль нае. (16+).
3.35 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
5.15 Кос мас: пра сто ра і час. 
(12+).

8.00 Хлоп цы з Юка на.
9.00 У па го ні за кла сі кай.
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.
15.00, 17.00, 19.30 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі.
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка.
2.00 Вы жыць ра зам.
4.40 Мо та біт ва.
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У ФЕ МІ НІС ТАК 
З'Я ВІЦ ЦА 

СВОЙ ВОСТ РАЎ
Улет ку 2018 го да ад кры ец ца 

но вы ку рорт на вост ра ве па-

блі зу Фін лян дыі, на які бу дзе 

за кры ты до ступ муж чы нам. 

Гэ та бу дзе рас кош нае мес ца 

для азда раў лен ча га ад па чын-

ку вы ключ на ў жа но чай кам-

па ніі, па ве дам ляе The New 

York Post.

Крыс ці на Рот, аў тар ідэі і за сна-

валь ні ца ку рор та, рас ка за ла, што 

пад час свай го ад па чын ку за ўва-

жы ла, як жан чы ны рэ агу юць на 

муж чын: усе ста но вяц ца больш на-

пру жа ны мі і ўспа мі на юць пра кас-

ме ты ку. Ёй за ха це ла ся ства рыць 

та кое мес ца, дзе жан чы ны змо гуць 

рас сла біц ца па-са праўд на му і скан-

цэнт ра вац ца на са бе. Ку рорт пад 

наз вай SheІsland на вост ра ве не-

па да лёк ад уз бя рэж жа Фін лян дыі 

ад кры ец ца для ту рыс так у лі пе ні. 

СКРАЎ 
І ПЕ РА ПРА ДАЎ... 

ДА РО ГУ
Жы хар кі тай скай вёс кі Су цянь 

вы краў 800 мет раў бе тон най 

да ро гі і пе ра пра даў яе, па ве-

дам ляе вы дан не South Chіna 

Mornіng Post.

Па лі цыя пра він цыі Цзян су вы свет-

лі ла, што ка ля знік лай да ро гі ба чы лі 

гру за вы аў та ма біль са смец цем, за 

ру лём яко га ся дзеў адзін з мяс цо вых 

жы ха роў — бес пра цоў ны муж чы на па 

іме ні Чжу. Пры до пы це ён пры знаў ся 

ў ар га ні за цыі кра дзя жу. «У апош ні 

час гэ тай да ро гай не асаб лі ва ка-

рыс та лі ся, вось я і па ду маў, ча му б не 

зрыць яе...», — ска заў ён. Каб рэа-

лі за ваць свой план, зла мыс нік на няў 

эк ска ва тар і не каль кі гру за ві коў. За 

ад ну ноч яны зня лі да рож нае па лат-

но шы ры нёй 3,5 мет ра. Чжу пра даў 

500 тон аб лом каў бе то ну па 10 юа няў 

за то ну і за ра біў 5000 юа няў (звыш 

1600 руб лёў).

ХІ МІ КАТ ВЫ РА ТУЕ 
АД АБ ЛЫ СЕН НЯ?

На ву коў цы пра па на ва лі зма-

гац ца з аб лы сен нем з да па мо-

гай хі мі ка ту, які змя шча ец ца ў 

буль бе-фры, па ве да мі ла вы-

дан не Metro.

Гру па япон-

скіх на ву коў цаў 

змаг ла вы га-

да ваць за род кі 

ва ла ся ных фа-

лі ку лаў, вы ка рыс тоў ва ю чы по лі ды-

ме тыл сі лак сан. Гэ та рэ чы ва да да-

ец ца ў буль бу фры, каб алей, у якім 

яна га ту ец ца, не пе ніў ся. Яно так са-

ма пра пус кае праз ся бе кіс ла род — 

гэ та і спат рэ бі ла ся для вы рошч ван-

ня ва ла ся ных фа лі кул. «Ма са вая 

вы твор часць ста ла маг чы май дзя-

ку ю чы ўда ла му вы ба ру зы ход ных 

ма тэ ры я лаў для са су да, у якім мы 

вы рошч ва лі за род кі», — рас тлу ма-

чыў пра фе сар Дзюн дзі Фу ку да з 

уні вер сі тэ та Ёка га мы. З да па мо гай 

по лі ды ме тыл сі лак са на атры ма ла ся 

вы рас ціць пяць ты сяч за род каў. Іх 

пе ра са дзі лі мы шам, і праз не каль кі 

дзён у тых вы рас лі пуч кі ва ла соў. 

Фа лі ку лы, па вод ле слоў Фу ку да, 

«паў та ра юць жыц цё вы цыкл звы-

чай ных ва ла соў». Па пя рэд нія экс-

пе ры мен ты да ка за лі, што ме тад 

спра цуе і для ча ла ве ка.

Іван КУ ПАР ВАС.


