
6.00 «Па спець за 24 га дзі ны».
7.00, 0.30, 3.30 «Ла ві мо мант».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
7.45 М/ф «Ма ша і Мядз ведзь».
8.00 «Ера лаш».
9.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
10.00, 1.00 «Тур ба мік сер».
12.00 Ка ме дыя «Цу доў ная 
чац вёр ка».
13.50, 23.00 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.30 «Вя лі кая ма лень кая зор-
ка».
15.30, 5.00 Се ры ял «Свац ці».
17.30 «Ураль скія пель ме ні».
19.00 Се ры ял «Апош ні з Ма-
гі кян».
20.30 Тры лер «Апан та насць».
23.30 «Без ве жы».
3.30 Скетч-шоу «Ва ле ра-ТБ».
4.00 Скетч-шоу «6 кад раў».
4.30 Скетч-шоу «Ад на за ўсіх».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 Біб лей скі сю жэт.
10.35 80 га доў Ар мэ ну Джы-
гар ха ня ну. «Пры ві тан не, гэ та 
я!» Маст. фільм.
12.45 «Ар мэн Джы гар ха нян». 
Дак. фільм.
13.30 Ар мэн Джы гар ха нян, 
Ала Бал тэр, Эма ну іл Ві тар ган 
у спек так лі тэ ат ра імя Ул. Ма-
я коў ска га «Кош ка на рас па ле-
ным да ху». За піс 1989 го да.
16.30 «Клі мат. Апош ні пра-
гноз». Дак. фільм.
17.00 На ві ны куль ту ры.
17.30 «Бы вай це, га лу бы». 
Маст. фільм.
19.10 «120 га доў з дня на ра-
джэн ня Сяр гея Ясе ні на. «Ра-
ман ты ка ра ман са».
20.05 Вы дат ныя пісь мен ні кі 
Ра сіі. «Дзміт рый Лі ха чоў. Су-
стрэ ча ў кан цэрт най сту дыі 
«Астан кі на». За піс 1986 го да.
21.45 Па сля дах тай ны. «Ёга — 
шлях са ма па знан ня».
22.30 «Бе лая сту дыя».
23.10 Кі но на ўсе ча сы. «Агі рэ — 
гнеў Бо жы». Маст. фільм.
0.50 По лю Ма рыа пры свя ча ец-
ца... Кан цэрт у Маск ве Гранд-
ар кест ра пад кі раў ніц твам 
Жан-Жа ка Жус таф рэ.

1.35 «Свя та». «Леў і 9 гі ен». 
М/ф для да рос лых.
1.55 «Шу каль ні кі». «У по шу ках 
«Не вя до май».
2.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. Ва дзім Яго раў і 
Вес та Са ля ні на. 2007 год.
7.00, 8.25, 9.40, 11.00, 13.05, 
14.30, 15.40, 17.00, 19.10, 
21.40, 23.20, 1.00, 2.35, 3.40, 
5.30 Му зыч ная на сталь гія.
7.15 Маст. фільм «Ар тыст з 
Ка ха наў кі».
8.45 М/ф «Чу жы го лас».
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час».
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
12.00, 18.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1980. Паў тор ад 2008 го да.
13.25 Маст. фільм «Бе лая 
птуш ка з чор най мет кай».
16.00 «Кол ба ча су».
19.35 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...». Бу лат Аку-
джа ва.
20.45 М/ф «Са ла мя ны бы чок».
21.00 «Быў час». Ад 05.10.2008 
го да.
22.00 Маст. фільм «Міль ё ны 
Фер фак са».
0.00 «Біт ла ма нія» з Дзміт ры ем 
Дзіб ро вым. Сяр гей Шус ціц кі. 
2008 год.
1.15 Маст. фільм «Ган на і ка-
ман дор».
2.45 М/ф «Та еж ная каз ка».
5.30 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но... Тэ ле ві зій ныя ме-
му а ры». Яў ген Вес нік.

4.00, 9.30 Фут бол.
5.00, 10.30, 14.30 Скач кі з 
трамп лі на. Лет ні Гран-пры.
6.30 Ба я выя май стэр ствы. Ка-
роль ка ра лёў.
8.30, 13.30 Ве ла спорт. Мі-
лан — Ту рын.
11.30 WATTS! Спе цы яль ны ве-
рас нёў скі вы пуск.
12.30 Ве ла спорт. Тур дэ Еў ра-
мет ра поль.

16.00, 2.15 Су пер байк. Чэм пі-
я нат све ту.
16.45 На столь ны тэ ніс. Чэм пі-
я нат Еў ро пы.
20.30, 3.00 Бай цоў скі клуб.
22.30, 0.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.

6.00, 10.00, 17.50, 22.00, 3.10 
Се ры ял «Па кет ная здзел ка».
6.45 Ка ме дыя «Так сі 3».
8.25 Ка ме дыя «Так сі 4».
10.45 Ка ме дыя «Ел кі 3».

12.35 Ка ме дыя «Ка ла чы».
14.00, 22.0, 0.55 Скетч ком 
«Па між на мі».
14.20 Ка ме дыя «Шко ла зла-
дзе яў».
16.00 Ка ме дыя «Рым скія пры-
го ды».
18.35 Ка ме дыя «Ка ні ку лы ў 
Грэ цыі. Усё ўклю ча на».
20.20 Ка ме дыя «Міль ён на Ка-
ля ды».
22.25 Се ры ял «Бы лыя», 1-я 
се рыя.
23.10 Ка ме дыя «Ка ні ку лы на 
мо ры».
1.15 Ме лад ра ма «Па той 
бок».
4.00 Ме лад ра ма «Ка хан не з 
пе ра шко да мі».

6.00 М/ф.
10.00 «Дач ныя гіс то рыі».
10.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му».
11.20 «Proкіно».
11.30 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту».
12.20 «До каз ві ны».
12.55, 0.35 «Цу доў нае ста год-
дзе». Се ры ял.
17.05 М/ф «Мон стры на ка ні-
ку лах».
18.30, 5.35 «Лі нія аба ро ны».

19.05 Ме лад ра ма «Пе ра мож-
ца».
21.00 Тры лер «Ілю зі я ніст».
23.05 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.
4.15 «Боль». Дак. фільм.

6.20 Дра ма «Ад кры тае акно».
8.10 Ме лад ра ма «Па збаў це 
нас ад Евы».
10.00 Ка ме дыя «Бер ні».
11.45 Ка ме дыя «Да вай, да па-
ба чэн ня!»
13.20 Дра ма «Вель мі доб рыя 
дзяў чын кі».
15.00 Ме лад ра ма «Апош няе 
ка хан не на Зям лі».
16.35 Ме лад ра ма «Па лю боў-
ні кі».
18.30 Ка ме дыя «Шэф».
20.00, 5.10 Ка ме дыя «Муж і 
жон ка Мор ган ва ўцёках».
21.50 Ка ме дыя «На пруж зві-
лі ны».
23.40 Тры лер «Тэ о рыя змо вы».
1.30 Дра ма «Ра мэа і Джуль-
е та».
3.30 Ба я вік «План кет і Мак-
лейн».

6.20 Ме лад ра ма «Клоў ны».
8.20 Ка ме дыя «Се зон цу даў».
10.00 Дра ма «Аты-ба ты, іш лі 
сал да ты...».
11.30 Ка ме дыя «Спа ка ва ныя».
13.10 Ме лад ра ма «Ка рот кія 
су стрэ чы».
14.50 Дра ма «Га дзі на пік».
16.50 Дра ма «Вы шы ня 89».
18.40 Ка ме дыя «Гор ка!»

20.20 Ка ме дыя «Ад 180 і вы-
шэй».
22.00 Дра ма «Ге ог раф гло бус 
пра піў».

0.10 Ба я вік «Ан ты кі лер».
2.10 Ме лад ра ма «Ма ра фон».
4.10 Дэ тэк тыў «Сы шчык Пу ці-
лін. Князь вет ру».

6.00 Не па ра жаль ныя кан струк-
цыі.
6.50, 8.10 Гуль ні ро зу му.
7.15 На ву ко выя не да рэ чнас ці.
7.40 Зра бі або па мры.
8.40 Уз лом сіс тэ мы.
9.20 Зо ла та Юка на.
10.10 Па на ра ма 360°. Аб' ект су-
свет най спад чы ны.
11.00 Дзі кае на двор'е.
11.50 Кос мас. Пра сто ра і час.
12.40 Ме га за во ды.
13.30 Вя лі кія рэй ды Дру гой су-
свет най вай ны.
14.20 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха.
15.10 Ла са сё выя вой ны.
16.00 У аб' ек ты ве: не звы чай-
ныя па во дзі ны жы вёл.
16.50 2000-я: час, ка лі мы ўба-
чы лі ўсё.
20.10 2000-я: най вя лік шыя тра-
ге дыі.
21.00, 1.10, 4.30 Кас міч нае па-
да рож жа «Хаб ла».
21.50, 2.00, 5.15 Ча ла вец тва з 
кос ма су.
22.40, 2.50 Го лая на ву ка.
23.30, 3.40 На ву ка бу ду чы ні.

8.00, 15.15, 2.00, 6.25 Ма хі на-
та ры.
8.50 Да рож ныя каў боі.
9.45 Смя рот ны ўлоў.
10.40 Ле дзя ное зо ла та.
11.35 Ір жа вая ім пе рыя.
12.30, 0.00 Скла ды.
13.25 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
14.20 Ід рыс Эль ба: без тар ма-
зоў.
16.10, 1.00, 5.35 Ву ліч ныя гон-
кі.
17.05, 4.50 Кос мас на вы ва рат.
18.00, 4.00 Як улад ка ва ны Су-
свет.
19.00 Ча ла век і Су свет.
20.00 Біт ва за не ру хо масць.
23.00 Уця чы ад па го ні.
3.00 Хут кія і гуч ныя.
7.13 Праз ма гію да зо рак.

6.55 Іс насць.
7.20 Ме лад ра ма «Чац вёр ты 
па са жыр».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Буй ным пла нам.
9.40 Се ры ял «Як вый сці за-
муж за міль я не ра-2».
10.45 «50 рэ цэп таў пер ша га».
11.25 Да ча.
12.10 «Зда роўе». Ток-шоу.
12.55 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
13.30 Вы хад ёсць.
14.05 Ме лад ра ма «Час збі-
раць».
15.15 Кра і на.
17.00 Тэ ле дэ ба ты кан ды да таў 
у Прэ зі дэн ты Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.
18.00 Ме лад ра ма «Не бы ло б 
шчас ця...». 1—4-я се рыі.
21.00 Па на ра ма.
21.40 Бе ла русь ХХІ.
23.10 Ме лад ра ма «Не бы ло б 
шчас ця-2». 1—4-я се рыі.
2.20 Дзень спор ту.

7.05 М/с «Сяб ры анё лаў».
7.55 Се ры ял «Мая цу доў ная 
нянь ка».
10.00 Ха чу ў тэ ле ві зар!
10.05 Аз бу ка сма ку.
10.40, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
10.45 «Біт ва эк стра сэн саў. 
Трэ цяя су свет ная».
12.55 Ка пей ка ў ка пей ку.
13.35 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам».
15.20 Ані ма цый ны фільм 
«Ле бедзь-тру бач».
16.40 «Арол і рэш ка. Шо пінг». 
Стайл-шоу.
17.45 Дра ма «Са цы яль ная 
сет ка».
19.50 «Па на еха лі». Рэ алі ці-
шоу.
21.10 Ба я вік «Штурм Бе ла га 
до ма».
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НА.
23.40 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».

8.00, 14.55, 16.50, 0.30 «Ка-
лей да скоп».
8.10 «Мая ма рач ка». Ка ме-
дыя.
9.30 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
10.00 Між на род ны му зыч ны фес-
ты валь «За ла ты шля гер-2015» у 
Ма гі лё ве. Ура чыс тае ад крыц цё.
11.30 «Яны сыш лі з ня бё-
саў». Дра ма.
12.45 «Пад пол ле. Вай на знут-
ры вай ны». Фільм пер шы 
«Жа но чы твар вай ны». Дак. 
фільм.
13.15 «У не бе «нач ныя ведзь-
мы». Дра ма.
14.30 «Пад пол ле. Вай на знут-
ры вай ны». Фільм дру гі «Хро ні-
ка ня ско ра ных». Дак. фільм.
15.10 «Дзень доб ры, я ва ша 
цёт ка!» Ка ме дыя.
17.00 «Ган на Сне гі на». Му зыч-
на-паэ тыч ная кам па зі цыя.
18.05 «Шклян ка ва ды». Ка-
ме дыя.
20.20 «Ванд роў ка з «Бя се-
дай». Ві цеб ская воб ласць.
20.45 «Ка лы хан ка».
21.05 «Ка мер тон». Спя вак і 
кам па зі тар Глеб Мат вяй чук.
21.35 Між на род ны му зыч ны 
фес ты валь «За ла ты шля гер-
2015» у Ма гі лё ве. «Асен няе 
ліс це». Кан цэрт зо рак су свет-
на га і ай чын на га джа зу.
23.05 «Праз цьмя нае шкло». 
Дра ма.

7.35 Спорт-мікс.
7.55 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Ухань. 
1/2 фі на лу.
10.00 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Ухань. 
Фі нал.
12.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕФА. «Ма на ка» (Фран цыя) — 
«То тэн хэм» (Анг лія).
13.35 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕФА. Агляд ту ра.
14.30 Пла ван не. Ку бак све ту. 
Сін га пур.

16.40 Авер тайм. КХЛ.
16.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Аван гард» (Ом ская 
вобл.)
19.25, 0.20 Ва лей бол. Чэм пі-
я нат Еў ро пы. Жан чы ны. 1/2 
фі на лу.
21.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Чэл сі» — «Са ўтгемп тан».
23.20 PRO спорт. На ві ны.
23.30 Еў ра пей скі по кер ны тур.

7.00 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды».
9.25 «Зда роўе».
10.30 «Ідэа льны ра монт».
11.30 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі».
12.15 Се ры ял «Ліст ча кан-
ня».
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
16.20 Маст.фільм «Ін шыя лю-
дзі».
16.40 «Ар мэн Джы гар ха нян. 
«Там, дзе мне доб ра».
17.40 «Кроп ля ў кроп лю».
21.05 Кан цэрт «Мы ра зам. Ві-
цеб ская воб ласць».
23.20 «Сён ня ўве ча ры».
0.55 Ме лад ра ма «Аме ры кан-
ская дач ка».

6.15 Маст. фільм «На дне».
7.50 «Ан фас».
8.05 «Тай ны све ту».
9.00 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі».
10.00 «Ін шая кра і на». «Вост раў 
на поў дзень ад мо ра».
10.35 «Да лё кія сва я кі».
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.40 «Сал да ты 5». Се ры ял.
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
13.40 «Ля па рад на га пад' ез-
да».
14.15 Маст. фільм «Вазь му 
твой боль».
15.50 «Вя лі кі го рад».
16.40 «На ша спра ва».
16.55 Кан цэрт Мі ха і ла За дор-
на ва.
17.20 Ба я вік «Смя рот ная 
зброя 3».
20.00 «СТБ-спорт».

20.10 Фэн тэ зі «Кра бат. Ву-
чань ведзь ма ка».
22.15 «Зор ны рынг».
23.30 «Тэ ры то рыя па мы лак».
1.20 «Маск ва. Дзень і ноч».

6.00, 8.40 М/ф.
8.10 «Са юз ні кі».
9.30 «Ой, ма мач кі».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Дак. се ры ял «З на го ды. 
Ка хан не ху лі га на».
11.05 Маст. фільм «Шу кай це 
жан чы ну».

13.55 Маст. фільм «Ры шэлье. 
Ман тыя і кроў».
16.15 Се ры ял «Ло ла і Мар кіз. 
Па ляў ні чы на га ло вы».
19.45 Се ры ял «Ло ла і Мар кіз. 
Ру кі ўверх, я ва ша цёт ка!»
23.20 Маст. фільм «Іро нія ка-
хан ня».
1.00 «Культ пра свет».
1.45 «Ды яс па ры».
2.15 Дак. фільм «З на го ды. Та-
ям ні цы скар баў».
3.10 Маст. фільм «Вол га-
Вол га».
5.05 Дак. се ры ял «Пры га жосць 
па тра буе!».

7.00 «Па кой сме ху».
7.35 Маст. фільм «Мой лю бі-
мы ге ній».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.15 «Пра ві лы ру ху».
12.00 «Гэ та мая ма ма».
12.45, 14.15 Маст. фільм 
«Доў гая да ро га да ся бе».
14.40 Маст. фільм «Дрэн ная 
су сед ка».
16.30 «Па кой сме ху».
17.10 Маст. фільм «Па лын — 
тра ва пра кля тая».

19.00 «Кар ці на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.40 «Га лоў ная сцэ на».
23.00 Маст. фільм «Ка хан не 
на ча ты рох ко лах».
0.40 «Но вая хва ля-2015».

6.10 Се ры ял «Ку рорт ная па-
лі цыя».
7.40, 8.20 Дэ тэк тыў «Ад ва-
кат».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён ня.
8.50 «Ура чэб ныя тай ны 
плюс».
9.25 «Спра ва гус ту».
10.25 «Га лоў ная да ро га».
11.00 «Ку лі нар ны па яды нак».
11.55 «Ква тэр нае пы тан не».
13.20 «Я ху дзею!»
14.15, 16.20 Се ры ял «Мян-
тоў скія вой ны».
18.05 «След ства вя лі...»
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.05 «Но выя рус кія сен са цыі».
21.00 «50 ад цен няў. Бя ло ва».
22.00 «Ты не па ве рыш!»
23.00 Маст. фільм «Рус кі ха-
рак тар».
0.35 «Хру шчоў. Пер шы пас ля 
Ста лі на». Се рыя 2-я.

9.00, 13.35, 19.00, 20.55, 23.25 
«На двор'е».
9.05 М/ф.
9.35 Се ры ял «Чэ рап і кос ці».
10.25, 11.40, 15.55, 17.20 «Хат-
няя кра ма».
10.40, 23.30 «Хо бі+TV».
11.30 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.55 Дра ма «Тай ны пе ра ва-
ла Дзят ла ва».
13.40 Дра ма «Стра ка за».
15.20 Мульт па рад.
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак.
16.30 Се ры ял «Альф».
17.30 Дра ма «Ры жы ся бар».
19.05 Дра ма «Эфект ка ліб-
ры».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.10 Фан тас ты ка «Ру беж».
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СЭЛ ФІ З ТА ЛЕР КІ
Па га лоў нае су свет нае за хап лен-
не сэл фі — фа та гра фа ван нем ся-
бе лю бі ма га — вый шла на но вы 
ві ток. Адзін аме ры кан скі брэнд 
су хіх сня дан каў прад ста віў сэл-
фі-лыж ку — пал ку для сэл фі з 
лыж кай на ад ным кан цы і ма ца-
ван нем для га джэ та на дру гім.

Ства раль ні кі сцвяр джа юць, што 
пры ла да не аб ход ная для вы ра шэн-
ня праб ле мы, якая хва люе жы ха роў 
най больш раз ві тых кра ін — не маг чы-
мас ці вы ба ру па між ежай і фа та гра-
фа ван нем. «Прай шлі тыя дні, ка лі вы 
елі, а ва шы сяб ры не ве да лі пра гэ-
та», — па ве дам ля ец ца ў рэ клам ным 
ро лі ку (вось жах які. — Рэд.). Даў-
жы ня сэл фі-лыж кі ў рас кла дзе ным 
ста не да ся гае 76 сан ты мет раў, і яна 
да зва ляе ўла даль ні ку ес ці і фа та гра-
фа вац ца ад на ча со ва. У кам плек це з 
ёй па стаў ля ец ца на ват і спе цы яль ны 
пульт, з яко га смарт фо ну па да ец ца 
ка ман да сфа та гра фа ваць яго ўла-
даль ні ка. Што ха рак тэр на, сэл фі-
лыж ку мож на на быць зу сім бяс плат-
на — да стат ко ва толь кі за пла ціць за 
да стаў ку ежы.

З'Е ЛА, 
АЛЕ НЕ ВЫ ВЕЗ ЛА

У банг кок скім між на род ным 
аэ ра пор це Су вар наб ху мі за-
тры ма лі жан чы ну, якая скра-
ла з юве лір най вы ста вы, якая 
пра хо дзі ла ў ста лі цы Тай лан-
да, шас ці ка рат ны ал маз. Як 
пі ша Bangkok Post, каш тоў ны 
ка мень быў вы яў ле ны ў 30-га до-
вай Цзян Сюй лянь у страў ні ку.

Жан чы ну ўзя лі пад вар ту ра зам са 
сва ім спа да рож ні кам пе рад вы ле там 
на ра дзі му. Па ра пры цяг ну ла ўва гу 
па лі цэй скіх з-за та го, што знеш насць 
Сюй лянь ад па вя да ла фо та здым кам 
мер ка ва най вы кра даль ні цы ал ма за, 
якія зна хо дзі лі ся ў рас па ра джэн ні 
пра ва ахоў ных ор га наў. Пры агля дзе 
ка мень вы яў ле ны не быў, пас ля ча го 
па лі цэй скія вы ра шы лі аб сле да ваць 
за тры ма ных на рэнт ге не. Пер ша па-
чат ко ва Сюй лянь і яе спа да рож нік 
сцвяр джа лі, што яны бы лі ў Тай лан-
дзе на ад па чын ку, ад нак паз ней кі-
та ян ка пры зна ла ся ў здзяйс нен ні 
кра дзя жу. Кошт скра дзе на га ка ме ня 
скла дае ка ля 10 міль ё наў бат (пры-
клад на 277 ты сяч до ла раў).

У КА ГО ЁСЦЬ 
130 ДЗЯ ЦЕЙ?

Най ста рэй шы ў све це са мец 
пан ды па мя нуш цы Пан-Пан, які 
пра жы вае ў цэнт ры вы ву чэн ня 
і га доў лі гі ганц кай пан ды ў кі-
тай скай пра він цыі Сы чу ань, ад-
зна чыў 30-год дзе. Уз рост жы-
вё лы пры клад на эк ві ва лент ны 
100 ча ла ве чым га дам.

Су пра цоў ні кі цэнт ра па да ры лі 
пан ду ле дзя ную скульп ту ру, якая на-
гад вае торт, упры го жа ную морк вай. 
Ад зна ча ец ца, што па да ру нак жы вё-
ле спа да баў ся. На мес нік ды рэк та ра 
цэнт ра Вэй Ронг пін рас па вёў, што 
Пан-Пан ста на віў ся баць кам больш 
за 130 ра зоў. Яго дзі ця ня ты скла-
да юць чвэрць ад усіх вы ве дзе ных у 
ня во лі пан даў. Ён так са ма ўдак лад-
ніў, што ся рэд няя пра цяг ласць жыц-
ця пан ды, якія жы вуць не ў дзі кай 
пры ро дзе, скла дае 20 га доў. У лі пе ні 
37-год дзе ад зна чы ла най ста рэй шая 
ў све це са мка пан ды Цзя-Цзя, якая 
жы ве ў акі я ніч ным пар ку Ган кон га.

Іван КУ ПАР ВАС
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