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6.00, 4.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
10.00, 2.00 «Мік сер».
12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
13.00 «Тай ны це ла».
13.30 «Ка лек цыя па мы лак».
14.00 «Кі но ў дэ та лях».
15.00 Се ры ял «Вась мі дзя ся-
тыя».
16.00 Скетч-шоу «6 кад раў».
16.30 Ка ме дыя «Сэр ца ед-
кі».
19.00 «Ураль скія пель ме ні».
20.30 Ба я вік «Хро ні кі Ры дзі-
ка».
23.10 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
23.30 «Не рэ аль ная гіс то рыя».
0.00 «Лю дзі Хэ».
0.30 «Ла ві мо мант».
1.00 «Ле нін град скі Stand-up 
клуб».

5.30 «Еў рань юс».
9.00 85 га доў з дня на ра-
джэн ня Ра ла на Бы ка ва. 
Маст. фільм «Пры го ды Бу-
ра ці на».
11.20 «Ра сія, лю боў мая!».
11.50 Дак. фільм «Не вя до мы 
бе не фіс Са ве лія Кра ма ра ва».
12.35, 0.55 Дак. се ры ял «Аф-
ры ка».
13.25 Ге ніі і лі ха дзеі. Ры хард 
Штра ус.
13.50 «Што ра біць?».
14.40 «Пеш шу...». Вак за лы: 
Маск ва — Лі пецк.
15.05 Дзяр жаў ны ака дэ міч ны 
ан самбль тан ца «Алан». Кан-
цэрт у КЗЧ.
16.15 Дак. фільм «Так, скі-
фы — мы!».
17.00 «Кан тэкст».
17.40, 0.05 «Шу каль ні кі». «Па-
да ру нак ка ра лю Фран цыі».
18.25 Да 200-год дзя з дня на-
ра джэн ня Мі ха і ла Лер ман та ва. 
«Ра ман ты ка ра ман са».
19.20 85 га доў з дня на ра-
джэн ня Ра ла на Бы ка ва. «Аст-
ра вы».

20.00 Маст. фільм «Слу жы лі 
два та ва ры шы».
21.35 Опе ра Ра дзі во на Шчад-
ры на «Мёрт выя ду шы» ў Ма-
ры ін скім тэ ат ры.
0.50 М/ф для да рос лых 
«Дождж звер ху ўніз».
1.45 Дак. фільм «Ле ся Укра-
ін ка».

5.00 «Між на род ная па на ра-
ма». 1978 год.
5.35 Фільм-кан цэрт «Анш-
лаг».
6.20 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць Зна Та Кі».
7.10 «Ра ніш няя пош та». 1988 
год.
7.40, 20.30 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
8.00, 2.00 «Мі ну лы час».
9.00 «Кол ба ча су».
10.00 «Кі на па на ра ма». Фраг-
мен ты вы пус каў. 1977 год.
10.45 Фільм-кан цэрт «Вальс 
аб валь се».
11.00 «Пад зна кам за дыя ка. 
Ша лі». 1991 год.
12.50 «Гэ та бы ло, бы ло...». 
Пес ні А. Аст роў ска га.
13.20 Маст. фільм «За ва ёў-
ні кі гор».
13.45 Фільм-кан цэрт «Ме ло дыі 
і рыт мы за меж най эст ра ды».
15.00 Фільм-спек такль «Лёс 
гу ляе ча ла ве кам».
16.25 Спя вае ан самбль «Доб-
ры дзень, пес ня!». 1979 год.
17.00 Фільм-кан цэрт «Спя вае 
Дзін Рыд».
17.25 «Ра ніч каю». 1990 год.
18.30 Кі на кан цэрт «Па мят ныя 
ста рон кі кі но». 1983 год.
19.15 «Па рыж скія ве ча ры». 
1977 год.
20.00 Фільм-кан цэрт «Вя сё лы 
ка лей да скоп».
20.50 «Тац ця на Та ра са ва і яе 
зор кі». 1992 год.
21.35 «Доб ры дзень, Алім пі я-
да!». Кан цэрт. 1980 год.
23.00 Дак. фільм «Пра мыс ло-
вы шпі я наж».
23.30 М/ф «Пер шыя су стрэ-
чы».
23.50 Кан цэрт на род на га ар-
тыс та СССР Мус лі ма Ма га ма-
е ва. 1985 год.

0.40 Маст. фільм «Вя лі кі бурш-
тын». 2-я част ка.
3.00 «На ро джа ныя ў СССР».
4.00 «Тэ ма». 1992 год.
4.45 Кан цэрт «Удва іх з ар кест-
рам».

9.30 WATTS.
9.45 Чэм пі я нат све ту ў кла се 
Ту рынг.
11.30 Аў та гон кі. Чэм пі я нат 
све ту па эн ду ранс.
12.30, 16.00 Ве ла спорт. Тур 
Пе кі на.
14.00 Тэ ніс. Тур нір WTA.
14.30, 1.15 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Фі нал.
16.30, 0.30 Ве ла спорт. Ве ла-
гон ка «Тур Па ры жа».
17.45, 23.45 Дартс. Фі нал.
20.30 Бокс. D. Lіebau (Гер ма-
нія) — E. Torres Marіn (Венг рыя).
22.00 Кон ны спорт. Фех та ван-
не. Ку бак на цый.
23.30, 2.15 Аў та- і мо та спорт.

5.00, 9.00, 2.10 Се ры ял «Вя лі-
кая шко ла».
6.00 Ка ме дыя «За ну да».
7.30 Мю зікл «Двай ныя не пры-
ем нас ці».
10.00 Ка ме дыя «Па куль ты 
спаў».
11.45 Ка ме дыя «Трое муж чын 
і не маў ля».
13.30, 16.30, 21.00 Се ры ял 
«Пэт і Кэ бедж».
14.20 Ка ме дыя «Мой леп шы 
па лю боў нік».
16.10, 21.50, 23.55 Скетч ком 
«Па між на мі».
17.20 Ка ме дыя «Трое муж чын 
і ма лень кая лэ дзі».
19.20 Ка ме дыя «За ко ны пры-
ваб нас ці».
22.10 Пры го ды «Ян кі пры два-
ры ка ра ля Ар ту ра».
0.15 Ка ме дыя «Па цу чы ныя 
скач кі».
3.10 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра 2. Ста рыя звыч кі».

6.00 М/ф.
10.00, 5.10 «Дом да га ры на-
га мі».

10.50 «Па нен ка і ку лі нар».
11.25 «Даў но не ба чы лі ся!».
12.40, 2.35 Се ры ял «Ня ма па-
ра тун ку ад ка хан ня».
14.30 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня». На дзея Мі хал ко ва.
15.50 «Сто пы тан няў да рос ла-
му». Зу раб Са ткі ла ва.
16.40 «Без пад ма ну».
17.30, 4.15 «До каз ві ны».
18.05 Маст. фільм «Ня скон ча-
нае жыц цё».
20.00 «Жа но чы цю нінг».
20.50 Маст. фільм «Ба ец».
23.00, 4.40 «Асця рож на, мах-
ля ры!».
23.30 «Ча со ва да ступ ны». Ула-
дзі мір Пра сня коў.
0.30 Се ры ял «Бе лы каў не рык».
1.15 Дак. фільм «Знай сці згуб-
ле на га».

5.00, 13.10 Дра ма «Ма рыя-Ан-
ту а не та».
7.05 М/ф «Гно меа і Джуль е-
та».
8.35, 0.50 Дра ма «Сі ры я на».
10.45 Дра ма «Прах Ан джэ-
лы».
15.20 Дра ма «Вя лі кія над зеі».
17.30 Ка ме дыя «Доб ры хло-
пец».
19.05 Ка ме дыя «Ра дас ная па-
дзея».
21.00 Ка ме дыя «Квар тэт».
22.50 Дэ тэк тыў «Нач ны цяг нік 
да Лі са бо на».
3.05 Ба я вік «Ка ра лі Да гтаў-
на».

5.20 Дра ма «Ма лень кая Ве-
ра».
7.40 Ме лад ра ма «Клоў ны».
9.40 Ме лад ра ма «Пра гул ка».
11.20 Тра гі ка ме дыя «Ня бес-
ныя лас таў кі».
13.50 Дра ма «Ру сал ка».
15.40 Ба я вік «Бры га да: Спад-
чын нік».
17.30 Ме лад ра ма «Ма ра-
фон».
19.20 Ка ме дыя «Пра што маў-
чаць дзяў ча ты».
20.55 Ка ме дыя «З Но вым го-
дам, ма мы!».

22.25 Ме лад ра ма «Ад на клас-
ні кі».
0.05 Ка ме дыя «На зад — да 
шчас ця, або Хто зной дзе Сі-
нюю птуш ку».
2.00 Ме лад ра ма «Ка хан не без 
стра хоў кі».
3.45 Фэн тэ зі «Прын цэ са на га-
ро шы не».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00 Цяж кае зо ла та Аляс кі.
7.00 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці.
8.00, 16.00 Зай маль ная на-
ву ка.
9.00 Кос мас: Пра сто ра і час.
10.00 Гуль ня ў ліч бы.
11.00 Рэ аль нае па ра нар маль-
нае.
12.00 Па вет ра ныя асы вай-
ны.
13.00 Вя лі кія рэй ды Дру гой су-
свет най вай ны.
14.00 Па ляр ны мядз ведзь.
15.00 Не бяс печ ныя су стрэ чы.
20.00, 0.00, 3.00 Апа ка ліп сіс: 
Пер шая су свет ная вай на.
21.00, 1.00, 4.00 Апа ка ліп сіс: 
Дру гая су свет ная вай на.
22.00 Дзень «Д».
23.00, 2.00 Па яды нак не пе ра-
мож ных.

7.00 Як гэ та ўстро е на?
7.25 Скла ды: біт ва ў Ка на-
дзе.
8.15, 20.05 Сі бір ская ру лет ка.
9.10 Вы жы ван не без ку пюр.
10.05, 0.00 Ге роі ся род нас.
11.00 Што бы ло да лей?
11.50 Скрозь кра то вую на ру.
12.45, 16.25 Паў стан не ма-
шын.
13.40, 21.00 На ву ка ма гіі.
14.35, 22.00 Гля дзі ў абод ва.
15.30, 23.00, 2.40 Звыш ча ла-
ве чая на ву ка.
19.10, 3.30 Смя рот ны ўлоў.
0.55, 5.10 Ву ліч ныя гон кі.
1.50 Тыкль.
4.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
4.45 Як гэ та зроб ле на?
6.05 Ма хі на та ры.

7.10 Ка ме дыя «Бед ная 
LІZ».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ар се нал.
9.40, 0.30 Се ры ял «Сва ты 6».
10.50 «Пра ежу!».
11.25 XXL WOMAN TV.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны 
рэ гі ён.
12.35 «Зо на Х».
13.05 Тай ны след ства.
13.40 Ка роб ка пе ра дач.
14.15 Каб усё так geely!
14.50, 22.15 Вя лі кае тэ ле ба-
чан не.
15.15 Твой го рад.
15.30 Ва кол пла не ты.
16.20 Тэ ле фільм АТН «Вя лі кі 
рэ пар таж».
16.50 Я ма гу!
17.10 Ме лад ра ма «Доч кі-
ма ці». 1-я і 2-я се рыі.
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 На ві ны на двор'я.
22.25 Дра ма «Ка ра ле ва».

7.05 Вы шэй за дах.
7.35 Ка ме дыя «Міль я нер 
па ня во лі».
9.20 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
10.10 Маз га вы штурм.
10.45, 20.25 Тэ ле ба ро метр.
10.50 Я ха чу гэ та ўба чыць!
11.30, 23.50 Се ры ял «Уні-
вер. Но вы ін тэр нат».
12.40 Дэ тэк тыў «Ра зум нік».
14.35 Ток-шоу «Пе ра за груз-
ка».
15.25 Тры лер «Змяр кан не. 
Са га. Ма ла дзік».
17.50 «Соmеdу Батл. Без ме-
жаў».
19.15 Су пер ла то.
20.05 Кі пень.
21.00 Спорт ла то 5 з 36.
21.05 КЕ НО.
21.10, 23.40 Час фут бо ла. 
Прэв'ю.

21.40 Фут бол. Еў ра-2016. Ад-
бо рач ны матч. Бе ла русь — 
Сла ва кія.
0.50 Фут бол. Еў ра-2016. Ква-
лі фі ка цыя.

7.50, 14.15, 15.25, 0.50 «Ка-
лей да скоп».
8.05 «Цу доў ныя па но ве з 
Буа Да рэ». Маст. фільм. 
3-я — 5-я се рыі (закл.).
12.20 «Под ых струн». Му-
зыч ная пра гра ма.
13.00 «На пе рад у мі ну лае».
13.25 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
14.30 «На ву ка ма нія». Бе ла-
рус кі атам.
14.55 «Роз ныя лё сы Тац ця ны 
Пі лец кай». Дак. фільм.
15.35 «Ста рыя каз кі». Гіс то-
рыя ства рэн ня дзі ця ча га му-
зыч на га філь ма «Пра Чыр-
во ную Ша пач ку».
16.05 «Пра Чыр во ную Ша-
пач ку». Маст. фільм. 1-я і 
2-я се рыі.
18.15, 22.45 «Культ пра-
свет».
18.50 «Пры сяж ная». Маст. 
фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 «Джа за выя ве ча ры ў 
фі лар мо ніі». Кан цэрт поль-
скай ва ка ліст кі Ган ны Ма рыі 
Ёпэк.
23.20 «Ска чок у во лю». Спек-
такль тэ ат ра Сяр гея Ян коў-
ска га. Част кі 1-я і 2-я.

7.55, 17.45 Спар тыў ная гім-
нас ты ка. Чэм пі я нат све ту.
11.45 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Хім-
кі» (Мас коў ская вобл.).
13.30 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Чэм пі я нат све ту.
16.15 Ганд бол. Лі га чэм пі-
ё наў. «БГК ім. Мяш ко ва» 

(Бе ла русь) — «Кіль» (Гер-
ма нія).
21.40 Фут бол. ЧЕ-2016. Ква-
лі фі ка цыя. Ан лайн гуль ня во-
га дня.
23.45 Фут бол. ЧЕ-2016. Ква-
лі фі ка цыя. Бе ла русь — Сла-
ва кія.

7.00 «Ня дзель ная ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00 На шы на-
ві ны.
9.05 Ня дзель ная про па ведзь 
(з суб ціт ра мі).
9.20 «Смя ша ры кі. ПІН-код».
9.35 «Бес тал ко выя на тат-
кі».
9.55 «Па куль усе до ма».
10.40 «Фа зэн да».
11.10 «ТБ-так сі».
11.35 «Гіс то рыя ра сій скай 
кух ні».
12.10 «Ера лаш».
12.40 «Брэйн-рынг».
13.55, 16.20 «Кроп ля ў кроп-
лю».
16.15 На ві ны спор ту.
17.00 «Рас смя шы ко мі ка».
17.45 «Чор на-бе лае».
18.50 «Я люб лю Бе ла русь».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Лед ні ко вы пе ры яд».
0.25 Ка ме дыя «Тое, што ты 
ро біш».

6.10 Се ры ял «Фір мо вая гіс-
то рыя».
7.40, 17.45 «Аў та па на ра-
ма».
8.10 Маст. фільм «Фа біа 
Ман та ле. Абу джэн не Хе-
оп са».
10.00 «Вя лі кае сне дан не».
10.40 «Тэ ры то рыя па мы-
лак».
12.30 «Доб ры дзень, док-
тар».
13.05 «Тай ны све ту».
14.10 Маст. фільм «Жорст кі 
ра манс». 2-я се рыя.
15.35 «Гля дзець усім!».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».

16.30 «24 га дзі ны».
16.50 Кан цэрт Мі ха і ла За до-
рна ва.
18.15 «На тым жа мес цы ў 
той жа час».
19.30 «Ты дзень».
20.40 Маст. фільм «Ін фар-
ма тар!».
22.45 «Пра фе сій ны бокс». 
Рэй тын га выя баі ў Мін ску.
23.55 Маст. фільм «Во сень-
ская са на та».

5.00 М/ф.
7.00 «Міль ён пы тан няў аб 
пры ро дзе».
7.15 «Зям ля і не ба».
7.40 «Ой, ма мач кі».
8.05 «Ве да ем рус кую».
9.00, 15.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
9.15 «Ніт ка да ніт кі».
9.40, 23.55 Маст. фільм «Сі-
ра та».
13.10 Маст. фільм «Ка лі мо-
жаш, пра бач».
14.25 Се ры ял «Тай ныя зна-
кі».
15.15, 21.20 Се ры ял «Эніг-
ма».
20.00 «Ра зам».
22.10 Маст. фільм «Да кі».
3.25 Маст. фільм «Ан тон 
Іва на віч злу ец ца».

7.00 Маст. фільм «Жыў-
быў на лад чык...».
8.20 Маст. фільм «Ма ма вы-
хо дзіць за муж».
10.10 «Сам са бе рэ жы сёр».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.15 «Сме ха па на ра ма».
11.45 «У све це жы вёл».
12.20 «Ком на та сме ху».
13.00 «Аса біс тая пра сто-
ра».
14.15 «ХА».
14.35 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».
16.25 «Наш вы хад!».
18.05 Маст. фільм «Пай сці, 
каб за стац ца».

20.00 Вест кі тыд ня.
21.55 «Ве чар у ня дзе лю».
23.45 Маст. фільм «Чац вёр-
ты па са жыр».

6.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён-
ня.
8.20 «Ме ды цын скія тай ны».
8.50 «Доб ра там, дзе мы 
ёсць!».
9.25 «Ядзім до ма».
10.25 «Пер шая пе ра да ча».
11.05 «Цуд тэх ні кі».
11.50 «Дач ны ад каз».
13.20 «Вя лі кая вай на. Ула да 
ма шын».
14.15, 16.20 Се ры ял «Мян-
тоў скія вой ны».
18.05 Над звы чай нае зда-
рэн не.
19.00 «Сён ня. Вы ні ко вая 
пра гра ма».
20.10 «Ты не па ве рыш!».
21.15 Се ры ял «Бруд ная 
пра ца».
0.40 «Спіс Нор кі на».

9.00, 12.55, 18.50, 21.00, 
23.20 «На двор'е».
9.05 Мульт па рад.
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
10.30 Дра ма «Ка пі тан скі 
аба вя зак».
13.00 Ба я вік «Ча ла век з за-
ла тым піс та ле там».
15.10 Тры лер «Дом мро-
яў».
16.45 «VR-дай джэст».
17.10 «Сён ня клюе».
17.35 «Тэ ле ма га зін».
18.00 Се ры ял «Ча ты ры ты-
ся чы ча ты рыс та».
18.55 Тры лер «Аб ра ба ван-
не па-італь ян ску».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Не ве ра год ная ма гія».
21.15 Пры го ды «Му мія. 
Граб ні ца ім пе ра та ра дра-
ко наў».

Zамор'еZамор'е  ��

НА ДРУ КУЙ — 
І ПА ЕХА ЛІ

Кам па нія Local Motors (ЗША) 
прад ста ві ла элект рыч ны 
аў та ма біль Stratі, які быў 
зроб ле ны з да па мо гай 
3D-прын та ра ўся го за 44 
га дзі ны.

У двух мес ным родс та ры Stratі 40 
дэ та ляў, якія бы лі на дру ка ва ны на 
3D-прын та ры. Пад час прэ зен та цыі 
на Між на род най вы ста ве вы твор час-
ці і тэх на ло гій у Чы ка га ства раль ні-
кі ма шы ны спе цы яль на ад зна чы лі, 
што для вы ра бу Stratі спат рэ бі лі ся 
прын тар, плас тык і вуг ля род нае ва-
лак но, а пра цэс дру ку і збор кі за няў 
ка ля 44 га дзін. Ба та рэя, элект ра ма-
тор, шы ны, пра вод ка і пад вес ка бы лі 
вы раб ле ны звы чай ным шля хам. На 
пер шым тэст-драй ве ма шы ны ге не-
раль ны ды рэк тар Local Motors Джэй 
Ро джэрс ра за гнаў яе да хут ка сці 
6,4 км/г. У кам па ніі ка жуць, што паз-
ней Stratі бу дзе ез дзіць з хут ка сцю 
да 64 км/г, а ад ной за рад кі аку му ля-
та раў хо піць на 240 кі ла мет раў.

У Local Motors лі чаць, што 3D-друк 
зро біць са праўд ную рэ ва лю цыю ў аў-
та ма бі ле бу да ван ні: не вы клю ча на, 
што лю дзі ў бу ду чы ні змо гуць дру-
ка ваць до ма ко піі ле ген дар ных аў то, 
пра якія ра ней яны маг лі толь кі ма-
рыць. У кам па ніі па ве да мі лі так са ма, 
што Stratі бу дзе каш та ваць ад 18 да 
30 тыс. долараў, а ў про даж пер шая 
пар тыя ма шын па сту піць ужо ў кан-
цы гэ та га го да.

МЁД 
ПА ЦА НЕ... 
АЎ ТА МА БІ ЛЯ

Мёд «Эль фій скі» з Тур цыі 
каш туе €5000 (або $6800) 
за кі ла грам — гэ та са мы 
да ра гі га ту нак мё ду ў све це. 
Ён зда бы ва ец ца ў пя чо ры, 
якая зна хо дзіц ца ў да лі не 
Са ры ка ір ка ля го ра да Арт він, 
на глы бі ні 1800 мет раў.

Па вод ле слоў мяс цо ва га пча ля ра 
Гю ная Гюн ду за, эль фій скі мёд каш-
туе так до ра га та му, што ства ра ец-
ца на ту раль ным шля хам. Ба га тая на 
мі не ра лы пя чо ра па вы шае якасць 
мё ду, што ад бі ва ец ца на кош це. 
Гюн дуз, чыя сям'я зай ма ец ца пча-
ляр ствам вось ужо тры па ка лен ні, 
у 2009 го дзе ўпер шы ню за ўва жыў, 
што не ка то рыя пчо лы ля цяць у пя чо-
ру. Ме на ві та та ды ён зра зу меў, што 
там мо жа быць мёд. З да па мо гай 
аль пі ніс таў пча ляр спус ціў ся ў пя чо-
ру і знай шоў 18 кі ла гра маў мё ду ў 
со тах, які паз ней быў пра тэс та ва ны 
ў фран цуз скай ла ба ра то рыі. Тэс ты 
па ка за лі, што мё ду сем га доў, і гэ та 
па-са праўд на му якас ны, ба га ты на 
роз ныя мі не ра лы пра дукт. Пер шы кі-
ла грам эль фій ска га мё ду быў пра да-
дзе ны 5 га доў та му на фран цуз скай 
бір жы за €45000, праз год фар ма-
цэў ты з Кі тая ку пі лі яшчэ кі ла грам 
за €28000, а ця пер кошт мё ду ўпаў 
да €5000 за кі ла грам.

Пад рых та ваў Іван КУ ПАР ВАС.
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