
7.20, 22.35 Ме лад ра ма «Гас па-
ды ня вя лі ка га го ра да». (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ар се нал. (12+).
9.45 Скрын ка пе ра дач. (12+).
10.25 На род ная ра ні ца. (6+).
11.05 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
13.10, 15.50 Ме лад ра ма «Кры-
ні ца шчас ця». (12+).
15.15 Твой го рад.
15.30 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд ня.
17.20 Ме лад ра ма «Дрэн ная 
дач ка». (16+).
20.40 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Алім пій скі дзён нік. Пхёнч-
хан-2018.

7.00 М/с «Фік сі кі». (0+).
7.25 Ка ме дыя «Мы шы нае па-
ля ван не». (12+).
9.00, 20.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05 «Свет на вы ва рат». (16+).
10.00 «На на жах». (16+).
10.55 «Біт ва са ло наў». (16+).
11.55 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі». 
(0+).
13.05, 21.00 «Па нен ка-ся лян-
ка». (16+).
14.10 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Бія тлон. Мас старт. 
Муж чы ны.
15.05 Фан тас ты ка «Зям ля бу-
ду чы ні». (12+).
17.10 «Іко на сты лю». (16+).
18.05 «Біт ва эк стра сэн саў. 16-ы 
се зон». (16+).
20.40 Два руб лі. (12+).
22.05 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.10 Дра ма «У дзі кіх умо-
вах». (16+).

7.35, 20.15 «Свя ты ні Бе ла ру сі». 
Царк ва Свя то га Мі ха і ла Ар хан-
ге ла (в. Бе ла гру да).

8.00, 14.00, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 14.20, 20.30, 22.45 «Гэ ты 
дзень».
8.20 «Рас се я ны». Ка ме дыя 
(12+).
9.50 «На пе рад у мі ну лае».
10.20 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.15 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Мі ха іл 
Фін берг.
12.05 «Та ям ні цы са вец ка га кі-
но». «Адзі но кім да ец ца ін тэр-
нат» (12+).
12.35 «Адзі но кім да ец ца ін-
тэр нат». Ме лад ра ма (12+).
14.25 V Між на род ны фес ты-
валь «Ула дзі мір Спі ва коў за-
пра шае...» Дзяр жаў ны ка мер ны 
ар кестр «Вір ту о зы Маск вы».
15.45 «Бе ла русь як пес ня». Та-
ма ра Пя чын ская.
16.10 «У квад ра це 45». Маст. 
фільм (12+).
17.20 «Ка ра ле ва бен за ка лон-
кі». Ка ме дыя (12+).
18.35 «Ха та на ха ту».
19.35 «Апош ні дзень». Аляк-
сандр Дзям' я нен ка (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Пад кі дыш». Ка ме дыя 
(6+).
22.20 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці кам па зі та ра, на род на га 
ар тыс та Бе ла ру сі Сяр гея Кар-
тэ са.
22.50 Су свет ная кла сі ка. Кан-
цэрт гру пы «Aerosmіth».

6.05 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Ха кей. Муж чы ны. 
Па пя рэд ні раўнд. Гер ма нія — 
Нар ве гія.
8.30 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Гар на лыж ны спорт. 
Сла лам гі гант. Муж чы ны.
9.35 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Лыж ны спорт. Эс та-
фе та. Муж чы ны.
10.40 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Ха кей. Муж чы ны. Па-
пя рэд ні раўнд. Чэ хія — Швей ца-
рыя. (У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)
13.00 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Фрыс тайл. Акра ба ты-
ка. Муж чы ны.
14.00 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Фрыс тайл. Акра ба-

ты ка. Муж чы ны. Фі нал. Кань-
ка беж ны спорт. Жан чы ны. 
Фі нал.
15.10 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Ха кей. Муж чы ны. 
Па пя рэд ні раўнд. Шве цыя — 
Фін лян дыя. (У пе ра пын ках — 
Спорт-цэнтр.)
17.40 Спорт-цэн тр.
17.55 Бас кет бол. Ма ла дзёжны 
Ку бак. Фі нал. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
19.45, 0.40 Алім пій скія гуль ні. 
Пхёнч хан-2018. Вы ні кі дня.
20.05 Тэ ніс. Тур нір WTА. До ха. 
Фі нал.
21.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
22.10 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Бія тлон. Мас старт. 
Муж чы ны.
23.05 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFС.

7.00, 8.00, (з суб ціт ра мі), 9.00, 
11.00, 13.00, 16.00 (з суб ціт ра-
мі), 18.00 (з суб ціт ра мі) «На шы 
на ві ны».
7.10, 8.10 Маст. фільм «Ха ке-
іс ты» (12+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «На наш густ» (12+).
10.05 «У гос ці па ра ні цах» 
(12+).
11.10 Маст. фільм «Ідэа льны 
муж» (12+).
13.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
14.10 Свя точ нае шоу «30 га доў 
ба ле ту «То дес» (12+).
16.20 «Я ма гу!» Шоу ўні каль ных 
маг чы мас цяў (16+).
18.15 «Зор кі пад гіп но зам» 
(16+).
20.00 «Кон ту ры».
21.05 «Клуб Вя сё лых і Зна ход-
лі вых». Вы шэй шая лі га (16+).
23.20 Маст. фільм «Егер» 
(16+).

6.25 «Сту дэн ты». Се ры ял.
8.00, 10.30, 13.30, 16.30, 22.30 
«24 га дзі ны».
8.10, 16.50 «Аў та па на ра ма» 
(12+).
8.35, 10.40 Фан тас ты ка «Пя ты 
эле мент» (12+).

11.00 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).
11.40, 22.55 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
13.45, 1.30 Ка ме дыя «Без раз-
важ на за ка ха ны» (12+).
15.30 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 Фэн тэ зі «За ха валь нік 
ча су» (12+).
19.30 «Ты дзень».
20.25 Ка ме дыя «Як украс ці 
брыль ян ты» (12+).
22.00 «Ты дзень спор ту».
23.45 Ін да рха кей. Ку бак клуб-
ных ка манд Еў ро пы. Муж чы-
ны.

6.00 «Міль ён пы тан няў пра пры-
ро ду» (6+).
6.15, 7.30, 9.20 М/ф (6+).
6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).
8.20 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.50 «Яшчэ тан ней» (12+).
9.30 «Да сту кац ца да зор кі» 
(12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.15, 16.15, 20.00 Се ры ял 
«Мая» (16+).
19.00 «Ра зам».
22.35 Се ры ял «Спра ва гаст ра-
но ма № 1» (16+).

7.00 «Па кой сме ху» (16+).
7.40 Маст. фільм «Спра вы ся-
мей ныя». (12+).
9.20 Маст. фільм «Пай сці, каб 
за стац ца». (12+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр» 
(16+).
12.10 «Ра ніш няя пош та» (16+).
12.50 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на» (16+).
13.20 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
14.15, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.25 «Смя яц ца да зва ля ец ца». 
(16+).
16.20, 17.00 Маст. фільм «Бу ду 
жыць» (16+).
20.00 Вест кі тыд ня.

21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
22.30, 23.10 «Вя лі кая опе ра» 
(12+).
0.20 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.25 «Аст рап раг ноз».
6.30 Се ры ял «Ад ва кат». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Ад ной чы...» (16+).
8.55 «Іх но ра вы». (0+).
9.20 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча». 
(16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі». (12+).
11.55 «Дач ны ад каз». (0+).
13.00 «На шСпа жыў Наг ляд». 
(16+).
14.05 Се ры ял «Рэ кві ем для 
свед кі». (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+).
18.00 «Но выя рус кія сен са цыі». 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 Ты не па ве рыш! (16+).
21.00 «Зор кі сыш лі ся». (16+).
22.35 Маст. фільм «Кур куль». 
(16+).

9.00, 16.25, 19.00, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
10.00 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
10.30 «Май стар-клас».
11.20 «Сад і ага род».
12.15 «Су пер кні га».
12.45 Дра ма «Бэль» (12+).
14.30 Ка ме дыя «Вя лі кія ма-
неў ры» (12+).
16.30 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
16.35 «Клу бік рэ дак та ра».
16.40 Ме лад ра ма «Вам і не 
сні ла ся» (12+).
18.10 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
19.05 Дра ма «Да і пас ля».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Хрос ны баць-
ка-3» (16+).

6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
8.00 «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+).
11.30 «Га ле рэя пры га жос ці». 
(12+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі ны». 
(16+).
13.00 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
15.00 Ба я вік «Аб ра ба ван не па-
італь ян ску». (12+).
17.00 Ані ма цый ны фільм «Мах ні 
кры лом». (0+).
18.40 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
20.40 Тры лер «Экі паж». (16+).
23.10 «Міль ё ны ў сет цы». (16+).
0.10 Се ры ял «Та та вы доч кі». 
(12+).
1.20 «Кі но ў дэ та лях». (16+).
2.10 «Прос та кух ня». (16+).
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30, 0.40 «Чор ны за мак Аль-
шан скі». Маст. фільм.
8.45 «Мук-ска ра ход». «Плас ты лі-
на вая ва ро на». «Чар ця ня №13». 
«Шы ва рат-на вы ва рат». «Ма ма 
для ма ман цён ка». М/ф.
9.40 «Звы чай ны кан цэрт».
10.10 «Мы — гра ма цеі!»
10.55 «Гу сар ская ба ла да». Маст. 
фільм.
12.25 «Што ра біць?»
13.15 «Ка рам зін. Пра вер ка ча-
сам». Дак. се ры ял.
13.45 «Шэ дэў ры су свет на га му-
зыч на га тэ ат ра». На дзя Мі ха эль, 
Зо ран Та да ро віч, Гі дан Сакс у 
опе ры Дж. Пу чы ні «Ну да».
16.00 «Пеш шу...» Ар ме нія 
апосталь ская.
16.30 «Ге ній».

17.00 «Бліз кае акру жэн не Іры ны 
Ба га чо вай».
18.00 «Кос мас як прад чу ван не». 
Маст. фільм.
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Ра ман ты ка ра ман са». Фё-
да ру Ша ля пі ну пры свя ча ец ца.
21.05 «Бе лая сту дыя».
21.45 «Ар хіў ныя тай ны». Дак. 
се ры ял.
22.15 «Культ кі но». «Крэс ла». 
Маст. фільм.
0.00 «Кі нес коп». Ра тэр дам скі 
МКФ.
2.50 «Пад кі дыш». М/ф для да-
рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі рам 
Мал ча на вым. Год 1974. 2-я част-
ка. 2011 год (16+).
7.05 Маст. фільм «Жыў-быў на-
строй шчык» (12+).
8.15, 12.45 «Ва кол сме ху». 1980 
год (12+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
9.40, 11.00, 13.30, 17.05, 17.40, 
23.25, 0.40, 2.20, 3.40, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
11.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі» (16+).
12.00 «У гас цях у М. Ма га ма-
е ва». Фрэнк Сі нат ра. 1992 год 
(16+).
13.55 Фільм-кан цэрт «Рикки Э 
Повери» 1986 год (12+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Дро бя зі жыц-
ця» (16+).
17.30 Маст. фільм «Су бо та і ня-
дзе ля...» (16+).
18.00 «Зям ля — Па вет ра». «Ноч-
ные снай пе ры». 2002 год (16+).
19.20 Дак. фільм «Скры жа ван не 
ро ка» (12+).
19.50 «Мы Вас лю бім!» Кан цэрт 
гур та «Воскресение». 1994 год 
(16+).
21.00 Маст. фільм «Поз няе ка-
хан не» (16+).
23.35 Маст. фільм «Стра ка зі ныя 
кры лы» (16+).
0.00 «Яло вая суб ма ры на». 2005 
год (12+).
1.20 Маст. фільм «Мі раж». 3-я 
се рыя (16+).

4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).

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, 7.00, 12.00, 18.00, 21.30, 
23.00, 2.30 Пхёнч хан-2018. Гор-
ныя лы жы.
5.15, 11.15 Пхёнч хан-2018. 
Фрыс тайл.
6.00 Пхёнч хан-2018. Скач кі з 
трамп лі на.
9.00, 12.45, 19.00, 23.30 Пхёнч-
хан-2018. Лыж ныя гон кі.
11.00, 13.45 Пхёнч хан-2018. 
Алім пій скія на ві ны.
14.00, 18.30, 22.40 Пхёнч хан-
2018. Бія тлон.
15.00, 0.30 Пхёнч хан-2018. Кань-
ка беж ны спорт.
15.45, 19.30, 0.00 Пхёнч хан-2018. 
Бабс лей.
16.45, 20.30, 1.30 Пхёнч хан-2018. 
Ха кей.
20.00, 1.00 Пхёнч хан-2018. Эк-
стрым.
21.00, 2.00 Пхёнч хан-2018. Лыж-
ныя ві ды.

1.05 Ба я вік «Ма ла ві та». (16+).
3.10 Шоу «Ка ме ды ян ты». (16+).
3.40 Ка ме дыя «Сёе-тое яшчэ». 
(16+).
5.45 Ка ме дыя «Увесь гэ ты 
джэм». (12+).
7.30 Ка ме дыя «Па лі цэй ская гіс-
то рыя-2». (12+).
9.55 Ка ме дыя «Дзя ду ля лёг кіх 
па во дзін». (18+).
11.50 Ка ме дыя «Пі пец». (18+).
14.05 Ка ме дыя «Пра клён неф-
ры та ва га скар пі ё на». (16+).
16.00 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя лі-
кім го ра дзе». (16+).
17.40 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя лі-
кім го ра дзе-2». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя лі-
кім го ра дзе-3». (16+).
21.05 Ка ме дыя «За ка хаць і абяс-
шко дзіць». (12+).
23.20 Ка ме дыя «Не рэ аль нае ка-
хан не». (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.05 «Па нен ка і ку лі нар» (12+).
10.40 «13». Cерыял (16+).
14.05 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня» (16+).
15.25 «Ка ра ле вы пры га жос ці. 
Пра клён ка ро ны». Дак. фільм 
(12+).
16.15, 3.00 «Адзін дзень, ад на 
ноч». Маст. фільм (12+).
19.30 «Без пад ма ну» (16+).
20.20 «Ка хан не па пра ві лах і 
без». Маст. фільм (16+).
22.35 «Стар тап». Се ры ял (12+).
1.35 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял (16+).

6.10, 17.45 Дзён нік па мя ці 
(16+).
8.35 Два рэц кі (16+).
11.10 Спя шай ся ка хаць (12+).
13.15 Апан та насць (16+).
15.25 Не ў са бе (16+).
20.10 Тры мет ры над уз роў нем 
не ба (16+).
22.30 Тры мет ры над уз роў нем 
не ба: я ця бе ха чу (16+).
0.55 Чу жая кра і на (18+).
3.00 На краі (16+).
4.25 Па куль не сыг раў у скры-
ню (12+).

6.20 У сты лі jazz. (16+).
8.10 Чэм пі ё ны. Най хут чэй. Най-
вы шэй. Най мац ней. (6+).
10.10 Іро нія ка хан ня. (16+).
11.50 Па да рож жа па на Кляк сы. 
(6+).
15.05 Ка хан не ў го ра дзе анё лаў. 
(16+).
16.40 Ня ўлоў ныя: Банг кок. 
(16+).
18.20 Мар га ры та На за ра ва. Се-
рыі 3—4-я. (16+).
20.20 Цём ны свет. (16+).
22.25 Па лю боў нік. (16+).
0.30 Анё лы рэ ва лю цыі. (16+).
2.40 Раз вод па ўлас ным жа дан-
ні. (16+).
4.20 Рай скія ша ты. (16+).

6.00 Ча ла век су праць YouTube. 
(12+).
7.35, 13.20 Зай маль ная на ву-
ка. (12+).
8.30 Зна ём це ся — ды на заў-
ры. (12+).
9.20 Аў та-SOS. (12+).
10.05 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
11.45 Праз міль ён га доў. 
(12+).
12.30, 17.15 На ву ка бу ду чы-
ні. (12+).
14.05 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці. (12+).
14.50 Тай ны Гро ба Гас под ня-
га. (16+).
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 Гіс то рыя пра 
нас. (16+).
18.50 Тай ныя гіс то рыі. (16+).
22.45, 2.40 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная. (16+).
23.30 Зла віць кант ра бан дыс-
та. (16+).
0.20 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+).
5.15 Кос мас: пра сто ра і час. 
(12+).

8.00 Ка лек цы я не ры аў то.
11.00, 1.00 Ір жа вая ім пе рыя.
12.00 Раз бу раль ні кі ле генд.
13.00 За ла тая лі ха ман ка.
14.00, 16.30 Скла ды: біт ва ў 
Ка на дзе.
17.00, 2.00, 7.10 Ме га цяг ні кі.
18.00 Га раж ны ра монт.
19.00 Ву ліч ныя гон кі.
20.00 Ма хі на та ры.
23.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
0.00 Хлоп цы з Юка на.
2.55 Ме та ла лом шчы кі.
3.50 Ка ра лі гру за ві коў.
4.40, 6.45 Як гэ та ўстро е на?

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

АНТАНТ

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

Нядзеля, 
18 лютага

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrуTБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
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ЗНЯ ВО ЛЕ НЫ ЗБЕ ГАЎ 
ПА ВЫ ПІЎ КУ

25-га до ва га Джо шуа Хан се на 

зла ві лі, ка лі ён па спра ба ваў 

пра крас ці ся на зад у тур му Ба-

мон ту ў Тэх асе са спар тыў най 

сумкай, у якой знай шлі ежу і 

вы піў ку. Хлоп цу па гра жае пад-

аў жэн не ту рэм на га тэр мі ну.

Вя до ма, што ён тра піў у тур му за 

рас паў сюдж ван не нар ко ты каў. Пры 

гэ тым, па вод ле слоў на мес ні ка шэ-

ры фа акру гі Джэ фер сан, Джо шуа і 

ін шыя зня во ле ныя і ра ней зна хо дзі-

лі спо са бы вы брац ца вон кі. 

У кан цы сту-

дзе ня на пры-

ват ную тэ ры то-

рыю, пры лег-

лую да тур мы 

Ба монт, за ехаў 

аў та ма біль, з 

яко га вы кі ну лі 

вя лі кую чор ную 

сум ку, пас ля ча го ма шы на з'е ха ла. 

Праз дзве га дзі ны ахоў ні кі за ўва жы-

лі Хан се на, які бег з ёй па пры ват най 

тэ ры то рыі. Хло пец па спра ба ваў вяр-

нуц ца на зад у тур му, але яго сха пі лі. 

Сум ка бы ла да вер ху на поў не на са-

да ві ной, за кус ка мі, чып са мі і кан тэй-

не ра мі з ежай хат ня га пры га та ван-

ня, ал ка голь ны мі на по ямі. Хто так 

кла пат лі ва спа ка ваў ежу з вы піў кай 

у тур му, не па ве дам ля ец ца.

ПАШ ТАЛЬ ЁН 
НА ЗА ПА СІЎ ПАЎ ТО НЫ 

ЧУ ЖЫХ ЛІС ТОЎ
Паш таль ён з італь ян ска га го-

ра да Ві чэн ца на пра ця гу вась-

мі га доў ад но сіў чу жую ка рэс-

пан дэн цыю да ся бе да до му, 

пі ша РІА «На ві ны».

П е р  ш ы  м і 

тры во гу за бі-

лі ва лан цё ры 

эка ла гіч на га 

цэнт ра, якія ў 

якас ці ма ку-

ла ту ры атры-

ма лі 25 жоў-

тых скры нак з 

мар кі роў кай Пош ты Іта ліі. На ўты-

лі за цыю яны ад пра ві лі ся з га ра жа, 

якім ва ло даў мяс цо вы 56-га до вы 

паш таль ён. Па лі цэй скія знай шлі ў 

яго до ма 572 кі ла гра мы ка рэс пан-

дэн цыі, якая так і не тра пі ла да ад-

ра са таў і якую муж чы на раз мяс ціў у 

43 скрын ках до ма і ў га ра жы. Там бы-

лі бан каў скія па ве дам лен ні, рэ клам-

ная пра дук цыя 2010 го да, да вед ні кі 

2013—2014 га доў, ра хун кі за тэ ле-

фон і элект рыч насць і ка мер цый ная 

ка рэс пан дэн цыя. Ці вы кон ваў муж-

чы на ка лі-не будзь сваю пра цу, за-

ста ец ца не зра зу ме лым, ад нак па ве-

дам лен не мяс цо вай па лі цыі не змя-

шчае зга дак пра зной дзе ную ў яго 

пры ват ную пе ра піс ку. Маг чы ма, што 

на аса біс тыя ліс ты яго не звы чай нае 

«хо бі» не рас паў сюдж ва ла ся.

БЫ ЛАЯ ЖОН КА 
ПАС ЛЯ РАЗ ВО ДУ 

ЗА БРА ЛА... ДЗВЕ РЫ
Аб гэ тым па ве дам ля ец ца на 

афі цый ным сай це ўпраў лен-

ня Фе дэ раль най служ бы су до-

вых пры ста ваў па Мур ман скай 

воб лас ці.

Згод на з ра шэн нем су да, жы-

хар ка го ра да Се ве ра морск у Мур-

ман скай воб лас ці па він на бы ла 

пе ра даць бы ло му му жу част ку су-

мес на на жы тай хат няй ма ё мас ці, а 

так са ма вы зва ліць ква тэ ру. Ка лі ў 

вы зна ча ны су дом тэр мін яна вы еха-

ла, у ква тэ ры па бы ва лі су до вы пры-

стаў і яе бы лы муж. «Якое ж бы ло 

іх здзіў лен не, ка лі яны ўба чы лі, што 

жан чы на па ды шла да вы ка нан ня 

ра шэн ня су да лі та раль на: за мест 

ува ход ных дзвя рэй у ква тэ ру ві сеў 

ды ван», га во рыц ца ў па ве дам лен-

ні на сай це ве дам ства. У ад каз на 

абу рэн не бы ло га му жа су до вы пры-

стаў рас тлу ма чыў, што ра шэн не су-

да не за ба ра няе яго бы лой жон цы 

за браць з са бой дзве ры.


