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6.00, 4.30 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.00, 0.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
9.00, 13.00, 19.30 Се ры ял 
«Кух ня».
9.30, 13.30, 19.00 Се ры ял 
«Ад ной чы ў мі лі цыі».
10.00, 20.00 Се ры ял «Ва ро-
ні ны».
11.00, 3.30 Дак. фільм «Гуль ні 
лё су».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
12.30, 23.05 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.00, 2.30 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
15.00, 1.45 Се ры ял «90210: 
но вае па ка лен не».
16.00 Фан тас ты ка «Прад вес-
ні кі бу ры».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Ме лад ра ма «Жа ніх на-
пра кат».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва-
ныя».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 0.55 «На гля даль нік».
10.15 Се ры ял «Рас сле да ван-
ні ка мі са ра Мег рэ».
11.05, 19.10 «Пра ві лы жыц-
ця».
11.35 «Эр мі таж-250».
12.05 Дак. фільм «Ка та стро-
фы мі ну ла га. Цём ныя ча сы».
12.50 Маст. фільм «Ні ко ла 
Па га ні ні». 1-я се рыя.
14.10 Academіa.
14.55 «Кі нес коп». 62-ы Між на-
род ны кі на фес ты валь у Сан-
Се басць я не.
15.35 Дак. фільм «Гра ма дзя-
не! Не за бы вай це ся, ка лі лас-
ка! Дзміт рый Пры гаў».
16.15 Ва ле рый Гер гі еў і Лон-
дан скі сім фа ніч ны ар кестр. І. 
Брамс. Сім фо нія №4.
17.00 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».

17.15 Дак. се ры ял «Гіс то рыя 
кі на на чаль ні каў, або Бу даў ні-
кі і пе ра бу доў шчы кі. 70-я га-
ды».
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 Штуч ны ад бор.
19.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
19.50 Дак. фільм «Ка лі б не 
Ко ля Шат роў».
20.35 «Гуль ня ў бі сер».
21.15 Дак. фільм «Ка та стро-
фы мі ну ла га. Гнеў Бо жы».
22.00 Дак. фільм «Ан ту ан Ла-
ран Ла ву азье».
22.10 Дак. се ры ял «Ад люст ра-
ва ны час».
23.00 Маст. фільм «Фран цыя, 
1788 1/2». 1-я і 2-я се рыі.
0.35 Р. Штра ус. Сім фа ніч ная 
паэ ма «Дон Жу ан».

5.00, 23.00 «Пес ня-78».
6.05, 23.55 «Што? Дзе? Ка лі?». 
Паў фі на лы. 1982 го д.
7.15 Кан цэрт «Рэ хам на ша га 
юнац тва бы ла».
8.45 Маст. фільм «Лі мон ны 
торт».
9.05 «Мой тэ атр». Е. Кам бу ра-
ва. 1989 год.
10.10, 4.10 «Ва кол сме ху». 
1978 год.
11.00 «...Да 16 і ста рэй шым». 
1989 год.
11.50 Кан цэрт «Бе лыя но чы».
12.35 Маст. фільм «Тры не-
па год ныя дні».
14.00, 20.00 «Мі ну лы час».
15.00, 21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
16.00, 22.00 «Да 70-год дзя 
Нэль са на Ман дэ лы». Кан цэрт 
на ста ды ё не «Уэмб лі». 1988 
год.
17.00 «Яло вая суб ма ры на»: 
«Гіс то рыя рус ка га ро ка». 2005 
год.
18.05 «Кан цэрт са вец кай пес-
ні». 1970 год.
18.40 Маст. фільм «Быў са-
праўд ным тру ба чом».
1.00 «Бу дзіль нік». «Дзень на-
стаў ні ка». 1986 год.
1.35 «Аў тар скі ве чар Л. Аша-
ні на». 1982 год.

3.00 Му зыч ны фільм «Пра ка-
та...».

9.30, 12.45 Ве ла спорт. Тур 
Лам бар дыі.
11.00 WATTS.
12.00 Фут бол. Еў ра га лы.
13.30, 2.05 Тэ ніс. Тур нір WTA.
22.45 Бокс. Чэм пі я нат све ту 
ВБО. D. Rosas (Мек сі ка) — A. 
Hernandez (Мек сі ка).
23.55, 1.00 Аў та- і мо та спорт.
0.30 Чэм пі я нат све ту ў кла се 
Ту рынг.

5.00, 0.15 Се ры ял «Ну мар 
адзін спа дар Кхан».
6.00 Ка ме дыя «Вай на гу зі-
каў».
7.45 Ка ме дыя «Міль ён на Ка-
ля ды».
9.20, 13.50, 16.45 Се ры ял 
«Тат ка».
10.15 Ка ме дыя «Зой мем ся 
лю боўю».
12.15 Ка ме дыя «Гэ та зда ры-
ла ся на лес ві цы».
14.50 Ка ме дыя «Сінг-Сінг».
17.40 Ка ме дыя «Сюр прыз».
19.20 Ка ме дыя «Ня ўдач нік 
Аль фрэд, або Пас ля даж джу... 
дрэн нае на двор'е».
21.00 Се ры ял «Вя лі кая шко-
ла». 1-я се рыя.
22.10 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра!».
23.50, 0.45 Скетч ком «Па між 
на мі».
1.00 Пра фі лак тыч ны час на 
ка на ле.

6.00 М/ф.
7.55, 14.30 «Док тар І...».
8.25, 18.50, 2.05 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
10.00, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.45, 17.55 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
12.40, 16.55 «Шчы рая гу тар-
ка».
13.35, 20.40 Се ры ял «Тут 
хтось ці ёсць».

15.00, 0.35 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
16.00, 22.40, 3.35 «Зор ныя гіс-
то рыі».
21.40, 1.20 Се ры ял «Кедр» 
пра ніз вае не ба».
23.35 Се ры ял «Быць ча ла ве-
кам».

5.00 Ка ме дыя «Хо дзяць чут-
кі...».
7.00, 15.20 Ме лад ра ма «Неш-
та но вень кае».
9.00 Дра ма «Сёст ры Маг да-
лі ны».

11.10 Ка ме дыя «Ка хан не: Ін-
струк цыя па пры мя нен ні».
13.30 Жа хі «Жан чы на ў чор-
ным».
17.10 Ка ме дыя «На стаў нік анг-
лій скай».
19.00 Жа хі «Эк стра сэнс».
21.00 Тры лер «Тор маз».
22.40 Дра ма «Ба ец».
0.40 Ка ме дыя «Ві хор».
2.30 Ме лад ра ма «Дра ку ла».

5.20 Дэ тэк тыў «Двай ная паст-
ка».
7.40 Жа хі «Ма сак ра».
9.30 Дра ма «Кня зёў на Мэ-
ры».
11.30 Ка ме дыя «Іван Броў кін 
на ца лі не».
13.20 Фэн тэ зі «Ры жык у За-
люс тар коўі».
15.30 Дра ма «Апош няя рэ пра-
дук цыя».
19.20 Тры лер «Сталь ны ма-
ты лёк».
21.10 Дэ тэк тыў «Пя рэ ва ра-
цень у па го нах».
22.40 Дра ма «Ад мі рал».

0.50 Дра ма «Ме ло дыя для кат-
рын кі».
3.25 Фэн тэ зі «Рэ аль ная каз-
ка».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00, 12.00, 20.00, 0.00, 3.00 
Гуль ні ро зу му.
6.30, 12.30, 21.00 1.00, 4.00 
Гуль ня ў ліч бы.
7.00 Зра бі або па мры.
7.30, 22.00 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00, 13.00 Апа ка ліп сіс: Пер-
шая су свет ная вай на.
9.00, 14.00 Вя лі кія рэй ды Дру-
гой су свет най вай ны.
10.00 Аў та-SOS.
11.00 Зо ла та Юка на.
15.00 Ка ра ле ва гі ен.
16.00 Дзі кая пры ро да Аме-
ры кі.
17.00, 2.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
18.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
19.00 Па яды нак не пе ра мож-
ных.
23.00 Гра ні ца.

7.00, 9.35 За ла тая лі ха ман ка.
7.50, 21.00 Хут кія і гуч ныя.
8.40, 13.15, 20.35 Як гэ та 
ўстро е на?
9.10, 13.40, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
10.30, 5.10 Го рад на вы ва рат.
11.25, 16.25 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Па ляў ні чыя на аў-
та ма бі лі.
15.05, 22.00, 6.05 Ма хі на та-
ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20 Тра са Ка лы ма.
18.15 Вы жы ван не без ку-
пюр.
19.10 Вы жыць ра зам.
23.00 Ву ліч ныя гон кі.
0.00, 3.05 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.55 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.15 Зо на Х.
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на свя та 
Пра свя той Дзе вы Ма рыі Ра-
за рыі.
9.10, 21.45 Се ры ял «След».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.05 Се ры ял «Зем скі 
док тар. Жыц цё на но ва».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.15, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-2».
14.05 Се ры ял «Та кое звы-
чай нае жыц цё».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 1.25 Се ры ял «Ма ша ў 
за ко не!».
17.30 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.35 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
23.45 Ве чар цяж ка га дня.
1.15 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.40 Се ры ял «Са-
шка».
10.15 Кі пень.
10.35, 22.50 Ба я вік «Ку лі-
нар-2».
11.45, 21.35 Се ры ял «Вір ту-
о зы».
12.55 Ік ра.
13.25, 18.50 Се ры ял «Уні-
вер».
14.30 Се ры ял «Фіз рук». За-
ключ ныя се рыі.
15.35 «Comedy woman».
17.50, 0.00 Ме лад ра ма 
«Трыц ца ці га до выя».
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
23.55 Ха чу ў тэ ле ві зар!

7.15 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 13.30, 19.20, 0.15 «Ка-
лей да скоп».
8.15 «Та лен ты і па клон ні кі». 
Маст. фільм.
9.40, 17.20, 22.15 «Дыя@
блог». «Пра лі та ра ту ру».
10.05 «Па лес кая ле ген да». 
Маст. фільм.
11.20 «Ле ген ды кі но». Гіс то-
рыя ства рэн ня філь ма «Па лес-
кая ле ген да».
11.40 «Вя сёл ка». Маст. 
фільм.
13.05, 23.45 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці жы ва піс ца Із ра-
і ля Ба са ва.
13.45 «Джаз-па на ра ма». Кан-
цэрт.
14.35 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
15.05 «Жа ра бя». Ка рот ка мет-
раж ны фільм.
15.45 «Ра на ў сэр цы. Мі-
хал Кле а фас Агін скі». Дак. 
фільм.
16.30 «Эпо ха». Лу іс Ма ер.
17.50 «Лёг кае жыц цё». Маст. 
фільм.
19.40, 21.10, 22.40 «Ава-
дзень». Маст. фільм. 1-я — 
3-я се рыі.
20.45 Ка лы хан ка.

8.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
8.55 Час фут бо ла.
9.40 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Ры га) — «Ды на ма» (Мінск).
11.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Астан Ві ла» — «Ман чэс-
тэр Сі ці».
13.25 Спорт-кадр.
13.55, 21.30 Спар тыў ная гім-
нас ты ка. Чэм пі я нат све ту.
17.35 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Го мель» — «Юнац тва» 
(Мінск).
19.25 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 

«Ла Ры ё ха» (Іс па нія) — «БГК 
ім. Мяш ко ва» (Бе ла русь).
21.00 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 На-
шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!».
10.25 «Кант роль ная за куп-
ка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Фа зэн да».
11.55 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
13.10 «Мод ны пры га вор».
14.15 «Сам-на сам з усі мі».
15.15, 16.15 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «Зай цаў+1».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Дом з лі ле-
я мі».
23.15 Маст. фільм «Прэ-
стыж».
1.35 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
9.00, 13.50, 20.15 «Га ра ды, якія 
спя ва юць». Дзён нік. Ві цеб ская 
воб ласць.
9.05 «Спар тыў ны ты дзень».
9.35 «Да лё кія сва я кі».
10.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.55 «Га ра ды, якія спя ва-
юць». Кас тынг-шоу. Брэсц кая 
воб ласць.
15.35 «Та таль ная рас пра да-
жа».
16.50 «Сле да кі».

18.30 «Вя лі кія тай ны»: «Анё-
лы-ахоў ні кі».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.20 Маст. фільм «Ад на 
жан чы на або дзве».
22.15 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ра зум ней не пры ду ма-
еш. Зор ны се зон».
0.00 «Аў та па на ра ма».
0.20 Се ры ял «Вод бліс кі».

5.00 «180 хві лін».
7.45 «Агуль ны ін та рэс».
8.10, 0.05 Маст. фільм 
«Арыф ме ты ка ка хан ня».
9.30 Маст. фільм «За за».
11.10 Дак. се ры ял «У све це 
пры га жос ці».
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 На ві-
ны (бя гу чы ра док).
12.15 Се ры ял «Суд».
14.05 Се ры ял «Тай ныя зна-
кі».
15.15, 22.40 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.05 Се ры ял «Так сіст ка-2».
18.20, 2.30 Се ры ял «Склі фа-
соў скі».
21.00 Маст. фільм «Ва неч-
ка».
23.40 «Агуль ны ін та рэс».
1.35 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
15.40 «Ня бес ны шчыт».
16.40 «Фак ты».
17.40 Се ры ял «Сэр ца зор-
кі».
18.40 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».
20.50 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».
21.45 Се ры ял «Во дар шып-
шы ны».

23.45 «Бліз ня ты. Цуд у квад-
ра це».
0.35 «Хто пер шы? Хро ні кі на-
ву ко ва га пла гі я ту».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.05 «Да су да».
9.05, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.30, 17.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
11.55, 13.20 «Суд пры сяж-
ных».
14.30 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
15.30 «Спра ва гус ту».
16.35 Дэ тэк тыў «Ір жа».
18.00 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
20.05 Се ры ял «Кар паў. Се-
зон трэ ці».
22.00 Ана то мія дня.
23.00 Се ры ял «Бра та ны».

7.00, 12.20, 19.05, 21.00, 23.30 
«На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 Се ры ял «Ты ран».
9.15, 15.20 «Тэ ле ма га зін».
9.35, 17.55 Се ры ял «Кры-
зіс».
10.20 «Кі на блак нот».
10.35 Дра ма «Солт».
12.25 Дак. се ры ял «Рач ныя 
мон стры».
13.15 Се ры ял «Ку зей Гю-
ней».
16.30 «Зо ла та маў чан ня».
16.55 Се ры ял «Ча ты ры ты-
ся чы ча ты рыс та».
17.45 «На ві ны».
18.45 «Тваё зда роўе». «Ня-
якас нае хар ча ван не».
19.10 Се ры ял «Па дзея».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.15 Ка ме дыя «Так сі».
23.00 Се ры ял «Блуд лі вая Ка-
лі фор нія».
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Каб усе так 
GEELY 

Но вы тэ ле ві зій ны пра ект 
Агенц тва тэ ле на він, які за пра-
шае за меж ных гас цей здзейс-
ніць па да рож жа па Бе ла ру сі, 
а су ай чын ні каў — па чуць з 
пер шых вус наў, якія ўра жан-
ні вы клі кае ў ту рыс таў на ша 
кра і на, стар туе на ка на ле «Бе-
ла русь 1».

Зды мач ная гру па АТН ра зам з за-
меж ні ка мі з 8 кра ін све ту па бы вае ў 
роз ных кут ках Бе ла ру сі. «Пры чым гэ-
та бу дзе не тра ды цый ны «ту рыс тыч-
ны на бор» з Мір ска га зам ка, Ня сві жа, 
Бе ла веж скай пу шчы, а Бе ла русь са-
ма быт ная, су час ная, пры чым у ней кіх 
эпі зо дах на ват эк стрэ маль ная, якую 
мы ўба чым і з зям лі, і з-пад ва ды, і з 
вы шы ні пту шы на га па лё ту», — інт ры-
гу юць ства раль ні кі пра ек та. На прык-
лад, у пер шым вы пус ку, які вый дзе 
ў эфір ужо 5 каст рыч ні ка, вя ду чыя 
«Каб усе так Geely!» Якаў Бу та і Дыя-
на Ра вя ка ва па зна ё мяц ца з 32-га до-
вым ІT-спе цы я ліс там з Гер ма ніі Ха не-
сам Фар ло кам і ра зам ад пра вяц ца ў 
па да рож жа ў Ваў ка выск. Пры гэ тым 
Дыя на вы сту пае ў ро лі гі да для за-
меж ні ка, а Якаў ар га ні зуе не ча ка ныя 
іс пы ты для гос ця пра гра мы. Па да ро-
зе ў пункт пры зна чэн ня іх ча ка юць 
не каль кі пры пын каў у ма ла вя до мых, 
але ці ка вых для ту рыс та мес цах.

На пры кан цы вя ду чыя па ста ра юц-
ца здзі віць за меж ні ка — ці ўлас на 
мяс ці на мі, ці ад мет ны мі па дзея мі, 
ар хі тэк ту рай, на цы я наль най кух няй, 
ры бал кай і г. д. Госць жа па 5-баль-
най сіс тэ ме ацэ ніць мес цы, дзе па-
бы ваў, і па дзе ліц ца сва і мі ўра жан-
ня мі ад па езд кі.

Ка лі: 5 каст рыч ні ка, 14.15.
Дзе: «Бе ла русь 1».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

Май на ўвазеМай на ўвазе  ��

Пра цяг ласць ад но сін 
за ле жыць ад мес ца 

зна ём ства
Са цы яль ныя сет кі, сай ты зна-
ём стваў і спе цы яль ныя рэ сур-
сы іс тот на змя ні лі тое, як мно гія 
лю дзі зна ё мяц ца, су стра ка юц-
ца, раз ві ва юць ад но сі ны і на ват 
жэ няц ца.

У но вым да сле да ван ні на ву коў-
цы па раў на лі ан лайн- і аф лайн-су-
стрэ чы. Яны так са ма па спра ба ва лі 
вы свет ліць, ці ўплы вае тое, дзе па ра 
па зна ё мі ла ся, на раз віц цё іх ад но-
сін у да лей шым, па ве дам ляе Рsусh 
Сеntrаl. Да след чы кі вы яві лі, што па-
ры, якія па зна ё мі лі ся ў ін тэр нэ це, 
рас па да юц ца час цей у па раў на нні з 
па ра мі, якія су стрэ лі ся ў рэ аль ным 
жыц ці. Гэ та ты чы ла ся як ра ман тыч-
ных ад но сін, так і шлю баў. На ву коў-
цы ад зна ча юць: без умоў на, раз ры ву 
мо гуць са дзей ні чаць і ін шыя фак та-
ры — на прык лад, якасць ад но сін і іх 
пра цяг ласць. Гэ тыя фак та ры мо гуць 
ад роз ні вац ца для пар, якія зна хо-
дзяц ца і не зна хо дзяц ца ў шлю бе.


