
6.15 Іс насць.
6.45, 23.45 Ме лад ра ма «Ка-
хан не да за па тра ба ван ня».*
8.30 Буй ным пла нам.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Клуб рэ дак та раў.
9.50 Се ры ял «Сва ты-4».*
11.05 50 рэ цэп таў пер ша га.
12.10 Вя лі кі сэл фі-тур.
12.45 Зда роўе.
13.30, 15.45 Дра ма «Мой 
бліз кі во раг».*
15.15 Кра і на.
17.40 Дра ма «Ча ла ве чы 
фак тар».*
21.00 Па на ра ма.
21.35 «Тры умф. Ге ро ям спор-
ту». Тэ ле вер сія ўра чыс тай цы-
ры мо ніі ўзна га ро джан ня пе ра-
мож цаў кон кур су.
1.30 Дзень спор ту.

7.05 М/с «Сяб ры анё лаў».
7.50 Фільм для дзя цей «Спа-
да ры ня Мя це лі ца».*
8.50, 22.05 Тэ ле ба ро метр.
8.55 Се ры ял «Шчас лі выя ра-
зам-4».***
10.50 Ані ма цый ны фільм 
«Дом-монстр».*
12.25 «Мо ду на ро ду».
13.25 «Свет на вы ва рат». Трэ-
вел-шоу.
14.25 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-
алі ці-шоу.
15.35 Ка пей ка ў ка пей ку.
16.05 Ка ме дыя «Су жэн цы 
Мор ган ва ўцё ках».***
18.00 Рэ пар цёр.
18.45 «Біт ва эк стра сэн саў. 
14-ы се зон». Рэ алі ці-шоу.
20.45 «Вя сел ле ўсля пую». Рэ-
алі ці-шоу.
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.10 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». Ме ды цын скае рэ алі-
ці-шоу.
23.20 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент-2. Ін сур ген ты».*

7.35 «Сі ла ве ры».
8.05 «Бе ла рус кая кух ня». Цы-
ган кі.
8.30, 13.10, 20.20 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.45 «Жан дар і ін ша пла не ця-
не». Ка ме дыя.*
10.15 «Край».
10.40 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.15 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Ашмя ны і Ашмян скі ра ён.
11.40 «На ву ка ма нія».
12.05 «Ка мер тон». Мі ха іл 
Дры неў скі.
12.30 «Апош ні дзень». Вольф 
Ме сінг.
13.25 «Тэ атр у дэ та лях». 
Спек такль «Не па кі дай мя не». 
Дра ма тыч ны тэ атр Бе ла рус-
кай ар міі.
13.50 «Под ых струн».
14.30 «Стыль па іме ні Лай ма». 
Кан цэрт.
15.50 «Адзі но кая жан чы на 
жа дае па зна ё міц ца». Ме-
лад ра ма.*
17.20 «Звы чай ны фа шызм». 
Дак. фільм.*
19.30 «Па хва лях на шай па мя-
ці». «Кра і на Са ве таў».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Час кі но».
21.10 «Жан на д'Арк». Дра-
ма.***

8.00 Піт-стоп.
8.35 «Жан чы ны і спорт». Ала 
Цу пер.
9.05 Фрыс тайл. Этап куб ка 
све ту. Раў бі чы. Ква лі фі ка цыя. 
Жан чы ны.
9.40, 14.30 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Ду бай. 1/2 фі на лу.
11.20 Фрыс тайл. Этап куб ка 
све ту. Раў бі чы. Ква лі фі ка цыя. 
Муж чы ны.
12.25 Бія тлон. Ма ла дзёж-
ны чэм пі я нат све ту. Спрынт. 
Юні ё ры.
13.25 Фрыс тайл. Этап куб ка 
све ту. Раў бі чы. Фі на лы. Муж-
чы ны. Жан чы ны.

15.25 Бія тлон. Ма ла дзёж-
ны чэм пі я нат све ту. Спрынт. 
Юні ёр кі.
16.55 Ха кей. КХЛ. За ход няя 
кан фе рэн цыя. 1/4 фі на лу. Трэ-
ці матч. (У пе ра пын ках — PRO 
спорт. На ві ны.)
19.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
19.55 Ганд бол. SEHA-Газп ром 
лі га. «Га рэн не» (Сла ве нія) — 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь). 
(У пе ра пын ку — PRO спорт. 
На ві ны.)
21.35 Лёг кая ат ле ты ка. Між-
на род ны тур нір.
23.40 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ду-
бай. Фі нал.

7.00, 8.05 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00 (з суб ціт ра мі), 16.00, 
20.30 На шы на ві ны.
9.05 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды».0
9.20 «Зда роўе».
10.30 «Смак».
11.15 «Ра бы ня ка хан ня Але ны 
Са ла вей».
12.15 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі».
13.10 «Уда ча ў пры да чу! З 
«Еў ра опт».
14.05 Да юбі лею акт ры сы. 
«Ве ра Ален та ва. «Я па ка жу 
вам ка ра ле ву-ма ці!»
15.10 «25 га доў пас ля СССР». 
Лат вія.
16.15 (з суб ціт ра мі), 21.00 На-
ві ны спор ту.
16.20 «Тэ о рыя змо вы».
17.20 «Ера лаш».
17.45 «Хто хо ча стаць міль я-
не рам».
18.45 «Хві лі на сла вы». Но вы 
се зон.
21.05 «Сён ня ве ча рам».
22.35 «Нot&Top».

6.00 Маст. фільм «На бя рэж-
ная ту ма наў».*
7.30 «Ан фас».
7.45 «Тай ны Чап ман».
8.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі-
по тэ зы».
9.25 «Ра монт па-сум лен на му».

10.05 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма».
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.30 «Усім па ко ці ку».
11.50, 23.25 Дра ма «Баць ка 
сал да та».*
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.40 «Ад кры тая раз мо ва».
13.55, 16.40 Ка ме дыя «Вя лі-
кая пе ра ме на».0
15.55 «Вя лі кі го рад».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 «Па са жыр без ба га-
жу». Се ры ял.
0.55 «Сак рэт ныя рас пра цоў кі 
і зброя бу ду чы ні».

6.00, 8.05 М/ф.0
7.35 «Са юз ні кі».*
8.25 «Я — ва лан цёр».*
9.00 «Вой, ма мач кі!»*
9.30 «Ме ды цын ская праў да».*
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Зроб ле на ў СССР».*
10.45 Маст. фільм «Сце ра-
жы ся аў та ма бі ля».*
12.30 «Ця жар абе ду».*
13.00 Маст. фільм «Па ся-
мей ных аб ста ві нах».*
16.15 Се ры ял «Спрут».***
19.00 Се ры ял «Мар' ін гай».***
22.40 Маст. фільм «Вя лі кая 
пе ра ме на».*
3.40 Маст. фільм «Пра га 
помс ты».***

7.00 Дэ тэк тыў «След ства вя-
дуць зна та кі».
9.05 Маст. фільм «Ка хан не 
на ча ты рох ко лах».*
11.00, 14.00 Вест кі.
11.20 «Жы выя гіс то рыі».
12.15 «Ся мей ны аль бом».
13.05 «На ша спра ва».
13.20, 14.15 Маст. фільм 
«Шу каю муж чы ну».*
17.15 «Су бот ні ве чар».
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 «Анш лаг і Кам па нія».
22.40 Маст. фільм «За паў га-
дзі ны да вяс ны».*

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 8.20 Се ры ял «Агент 
асо ба га пры зна чэн ня».***
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.45 «Вус на мі дзі ця ці».
9.25 «Ра зум ны дом».
10.00 Сён ня.
10.20 «НЗ.by».
10.40 Га лоў ная да ро га.
11.20 «Ежа жы вая і мёрт вая».
12.15 Ква тэр нае пы тан не.
13.20 «Уда ча ў пры да чу!»
14.10 Се ры ял «Апош ні 
мент».***
16.20 «Ад ной чы...»
17.05 «Сак рэт на міль ён». 
Ула дзі мір Епі фан цаў.
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Ты су пер!»
22.10 «Ты не па ве рыш!»
23.00 Се ры ял «Час Сін дба-
да».***
0.40 Се ры ял «Бомж».***

9.00, 15.55, 19.00, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 М/ф.
9.35 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
9.50 «Сі не ма тог раф». Маст. 
фільм «За кон ёсць за-
кон».***
11.25 Ме лад ра ма «Пры га жу-
ня».****
13.20 «Гля дзім ўсёй сям' ёй». 
«Ляс ны па труль».*
14.30 «Гля дзім ўсёй сям'-
ёй». Се ры ял «Ад ной чы ў 
каз цы».*
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 Се ры ял «Ай цец 
Браўн».*
17.25, 19.05 Се ры ял «Чу жыя 
кры лы», 1—2-я се рыі.***
20.40 «Ве чар ні ца».
20.50 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.05 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў».****
22.40 М/ф для да рос лых.

6.00, 4.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
7.00 М/ф «Мія і я».
7.30 «Ера лаш».
8.00 М/ф «Егіп тус».
8.30 М/ф «Тры ка ты».
8.35 М/ф «Ёка».
8.50 М/ф «Смя ша ры кі».
9.10 М/ф «Фік сі кі».
9.20 М/ф «Ма шы ны каз кі».
9.25 М/ф «Ма ша і Мядз ведзь».
9.30 М/ф «Алі са ве дае, што 
ра біць».
10.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!»
10.30 Се ры ял «Та та вы доч кі».
11.30 Се ры ял «Як я стаў рус-
кім».
13.30, 3.10 «Тур ба мік сер».
15.00 Фэн тэ зі «У імя ка ра ля: 
гіс то рыя аб ло гі пад зя мел ля».
17.30 Ані ма цый ны фільм «Па-
ляў ні чыя на цмо каў».
19.20 Ка ме дыя «Па да рож жа 
Гек та ра ў по шу ках шчас ця».
21.50 «Ураль скія пель ме ні».
23.30 Жа хі «З цем ры».
1.20 Ба я вік «Хан на. Дас ка на-
лая зброя».
4.30 «Ла ві мо мант».
5.00 «Пра зор лі вая».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35 «Лю бі мая дзяў чы на». 
Маст. фільм.
12.00 «Усе ва лад Са на еў». 
Дак. фільм.
12.40 «Аса вец. Крэ пасць ду-
ху». Дак. фільм.
13.25, 0.45 «Абу джэн не вяс ны ў
Еў ро пе». Дак. фільм.
14.20 Ку бан скі ка зац кі хор у 
кан цэр це «Ка за кі Ра сій скай 
ім пе рыі».
15.30 80 га доў з дня на ра-
джэн ня Аляк санд ра Пан чан-
кі. «Рус кія ца ры». «Па вел І — 
рус кі Гам лет». Фільм 1-ы.

16.15 «Аляк сандр Пан чан ка. 
Ін шая гіс то рыя». Дак. фільм.
17.00 На ві ны куль ту ры.
17.30 «Д'Ар тань ян і тры муш-
ке цё ры». Маст. фільм.
18.45 Да юбі лею Ве ры Ален-
та вай. «Лі нія жыц ця».
19.35 «Час жа дан няў». Маст. 
фільм.
21.20 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Мак сім Ду на еў скі.
22.40 Кі но на ўсе ча сы. «Апош-
ні маг нат». Маст. фільм.***
1.40 «Ле ген ды пе ру ан скіх ін-
дзей цаў». М/ф для да рос лых.
1.55 «Шу каль ні кі». «Каў каз скі 
Гра аль».
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Вы вад вой скаў 
з Аф га ні ста на». 2006 год.***
7.00, 8.45, 9.40, 11.00, 11.40, 
12.55, 15.40, 17.00, 23.15, 
1.05, 2.50, 3.40 Му зыч ная на-
сталь гія.*
7.30 Маст. фільм «Па знай мя-
не».***
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час».*
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».*
11.30, 23.45 «Ся дзі і гля дзі». 
Му зыч на-па ра дый ная пра гра-
ма.***
12.00, 18.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1974. 2011 год.***
13.10 Маст. фільм «Ксе нія, 
лю бі мая жон ка Фё да ра».***
14.40 Тэ ле спек такль «Вы ступ-
лен не Аг ніі Бар то». 1974 год.*
16.00 «Кол ба ча су».***
19.00 Маст. фільм «Кант ра-
бан да».***
20.25 «Ра ніш няя пош та». 1989 
год.*
21.00 «Быў час». 2009 год.***
22.00 Маст. фільм «Штэп сель 
жэ ніць Та ра пунь ку».***
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Ар мей скія 
бай кі». 2005 год.***

1.30 Маст. фільм «Па да рож жа 
ў ма ла досць».***
5.00 «Пес ня-76».*

3.30, 5.00, 8.00, 10.30, 14.15, 
18.15, 2.00 Скач кі з трамп лі на. 
Чэм пі я нат све ту.
5.30, 7.00, 9.45, 0.30 Су пер-
байк. Чэм пі я нат све ту.
8.45 Лыж нае двая бор'е. Чэм-
пі я нат све ту.
11.00 Фрыс тайл. Ку бак све ту.
12.30, 15.15, 20.15 Лыж ныя 
гон кі. Чэм пі я нат све ту.
16.45 Сан ны спорт. Ку бак 
све ту.
17.30 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту.
21.00, 1.00 Зі мо выя ві ды спор-
ту.
22.00 Ве ла спорт. Су свет ны 
тур. «Хет Ніў всблад».
23.00 Ве ла спорт. «Тур Абу-
Да бі».

1.05 «Сён ня ў ме ню». Ка ме-
дыя.*
2.50 «Ажа ню ся з пер шай су-
стрэч най». Ме лад ра ма.*
4.25 «Шэф». Ка ме дыя.*
6.00 «Гас па ды ня «Бе лых на-
чэй». Ка ме дыя.*
7.45 «Піў ная лі га». Ка ме дыя.*
9.20 «Уік-энд у Па ры жы». Ка-
ме дыя.*
11.00 «Сін дбад. Пі ра ты ся мі 
штор маў». Пры го ды.
12.25 «Ня ўда члі выя». Ка ме-
дыя.*
14.00 «Уніз па лес ві цы». Ка-
ме дыя.*
15.40 «Па між на мі». Скетч-
кам.*
16.00 «8 пер шых спат кан няў». 
Ка ме дыя.*
17.35 «Двое — гэ та за над та». 
Ме лад ра ма.*
19.40 «Міс Пе ціг ру жы ве сён-
няш нім днём». Ка ме дыя.*

21.20 «За ру ча ныя асу джа-
ныя». Ме лад ра ма.*
23.00 «10 дзён каб за ка хац-
ца». Ме лад ра ма.*

6.00 М/ф.
10.15 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту».
11.05 «До каз ві ны».
11.40, 0.40 «Тра ва пад сне-
гам». Се ры ял.
15.05 «Уцё кі з пла не ты Зям-
ля». Ані ма цый ны фільм. 0
16.35 «Гуч ныя спра вы».
17.35 «Дзі кія гро шы».
18.25 «10 са мых».
19.00 «За будзь мя не, ма ма». 
Ме лад ра ма.*
21.00 «Дзён нік па мя ці». Дра-
ма.*
23.15 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
3.45 «Гуч ныя спра вы».
4.40 «Ігар Кру той. Мой шлях».

7.15 Ня про ша ныя гос ці.***
9.30 Хут чэй ку лі.****
11.20 Не зда вай ся.***
13.10 Эфект ма тыль ка.***
15.20 Зне се ныя вет рам.*
19.10 Мі сія «Се рэ ні ці».***
21.20 Упраў лен не гне вам.*
23.20 Са лод кі ліс та пад.*
1.25 Дом ка ля во зе ра.***
3.05 Ад куп лен не.***
5.10 Не ў са бе.***

6.20 Не ва ляш ка.*
8.20 Брат 2.***
10.40 Ня ўлоў ныя: Апош ні ге-
рой.***
12.20 Га тэль «У за гі ну ла га 
аль пі ніс та».*
14.00 Заўт ра ра ні цай.*
15.40 Ка лек тар.***
17.10 Пры стой ныя лю дзі.***

18.50 Ча ла век з бу ду чы ні.***
20.20 Бы вай це, док тар 
Фрэйд!*
22.30 Кам пен са цыя.***
0.20 Маск ва ні ко лі не спіць.****
2.10 Клет ка.***
4.20 Гіт лер ка пут!***

6.00 Гуль ні ро зу му.*
6.45 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці.*
7.35, 9.55, 11.25, 2.25, 4.00, 
5.35 Пра рыў.*
12.10, 18.40, 1.35 Твар у твар. 
Швар цэ не гер.***
12.55 Гіс то рыя Бо га з Мор га-
нам Фры ме нам.***
14.40, 19.25 Ты та нік: за ключ-
нае сло ва з Джэй мсам Кэ ме-
ра нам.*
16.10, 21.00 Вы ра та ваць пла-
не ту.*
17.50 Га ды не бяс печ на га 
жыц ця.*
22.35 Ліх ту гі за мя жой.***
23.25 Сва іх не кі да ем.***
0.05 За бой ства Ке нэ дзі.***

8.00 Бу даў ніц тва хма ра чо са 
«Шард».*
9.00 Па ляў ні чыя на скла ды.***
10.00 Лік ві да тар.***
11.00, 23.00 Вост раў.***
12.00 Зор нае вы жы ван не.***
13.00, 1.00 Аляс ка: сям'я з 
ле су.*
14.00, 22.00 Аляс ка: апош ні 
ру беж.***
15.00 Апош нія жы ха ры Аляс-
кі.***
16.00 За бы тая ін жы не рыя.***
17.00 Тэх на ге ні ка.
18.00, 7.10 Ма хі на та ры.
19.00, 0.00 Бра ты Ды зель.***
20.00 Хут кія і гуч ныя.*
21.00 Па ляў ні чыя на рач ныя 
дыя мен ты.***
2.00 У по шу ках скар баў.*
4.40 Ка лек цы я не ры аў то.*
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«Я НЕ ВІ НА ВА ТЫ, 
ГЭ ТА ТАК СІ!»

Жы хар поўд ня Фран цыі па даў у 
суд на кам па нію Uber пас ля та го, 
як з-за не ка рэкт най ра бо ты пра-
гра мы яго жон ка да ве да ла ся пра 
здра ду. Муж чы на за па тра ба ваў 
ад фір мы 48 міль ё наў до ла раў, 
па ве дам ляе BBC News.

Фран цуз, імя яко га не па ве дам ля-
ец ца, вы клі каў так сі з іPhone жон кі. 
Ня гле дзя чы на тое што ён вый шаў 
са свай го акаў нта на яе смарт фо не, 
жан чы не пра цяг валі пры хо дзіць апа вя-
шчэн ні аб па езд ках му жа. У вы ні ку з-за 
атры ма най ін фар ма цыі па ра раз вя ла-
ся. «Мой клі ент стаў ах вя рай па мыл кі 
ў пра гра ме», — ска заў ад ва кат фран-
цу за. Прад стаў ні кі Uber ад мо ві лі ся ка-
мен та ваць тое, што зда ры ла ся, але 
па ка за лі, што аба ро на пер са наль ных 
да ных клі ен таў з'яў ля ец ца пры яры тэ-
там кам па ніі. Га зе та Le Fіgaro вы свет-
лі ла, што па доб ная па мыл ка ад бы ва-
ец ца пры вы ка ры стан ні пра гра мы для 
іPhone. Uber — між на род ная кам па нія, 
якая рас пра цоў вае ма біль ныя сэр ві сы 
па вы клі ку аў та ма бі ляў.

НЕ ШЧАС ЛІ ВЫ МІЛЬ ЁН
А жы хар ка Эдын бур га (Шат лан-
дыя), якая вый гра ла ў ла та рэю 
міль ён фун таў стэр лін гаў (больш 
за 1,2 міль ё на до ла раў), аб ві на-
ва ці ла ар га ні за та раў кон кур су 
ў тым, што гро шы са пса ва лі ёй 
жыц цё, пі ша The Daіly Mіrror.

Джэйн Парк вый гра ла джэк пот у 
17 га доў, ка лі ўпер шы ню ку пі ла ла-
та рэй ны бі лет. Праз ча ты ры га ды 
дзяў чы на прый шла да вы сно вы, што 
не па він на бы ла атрым лі ваць буй ны 
вый грыш, не да сяг нуў шы паў на лец-
ця. Шат ланд ка па скар дзі ла ся вы дан-
ню, што ёй на да ку чы ла адзен не ад 
вя до мых ды зай не раў і ад па чы нак на 
да ра гіх ку рор тах. «Ча сам мне зда ец-
ца, што вый грыш у ла та рэю раз бу рыў 
маё жыц цё», — ска за ла яна. Па вод ле 
слоў Парк, буй ная су ма па слу жы ла 
для яе пры чы най сур' ёз на га стрэ су. 
«Мне зда ец ца, ча ла век па ві нен мець 
маг чы масць вый граць у ла та рэю 
толь кі пас ля да сяг нен ня 18 га доў», —
ад зна чы ла дзяў чы на. Між ін шым, 
пас ля атры ман ня вы ні каў ла та рэі ар-
га ні за та ры ро зыг ры шу пра па ноў ва лі 
дзяў чы не фі нан са вую кан суль та цыю, 
але шат ланд ка ад да ла пе ра ва гу па-
ра дам чле наў сва ёй сям'і.

З ТУР МЫ — 
НА ПОД ЫУМ

Джэ рэ мі Мікс, вя до мы як «са мы 
сек су аль ны зла чын ца ў све це», 
пры мае ўдзел у нью-ёрк скім 
Тыд ні мо ды ў якас ці ма не кен-
шчы ка, па ве дам ляе The Sun.

Мікс вый шаў на под ыум 13 лю-
та га ў па ка зе мар кі Phіlіpp Pleіn. Ся-
род гле да чоў па ка зу бы лі спя вач ка 
Ма дон на, ма дэль Кай лі Джэ нэр і 
свец кая льві ца Пэ рыс Хіл тан. Муж-
чы на стаў вя до мым у 2014 го дзе: 
ён быў за тры ма ны за не за кон нае 
за хоў ван не зброі, і яго фо та бы ло 
апуб лі ка ва на на ста рон цы па лі цыі 
шта та Ка лі фор нія ў Фэй сбу ку. Ка-
рыс таль ні кі сац се так ак тыў на по сці-
лі кад ры з ім, а ма дэль ныя агенц твы 
па ча лі да сы лаць пра па но вы прос та 
ў тур му (ён быў пры су джа ны да 27 
ме ся цаў па збаў лен ня во лі). Вый шаў-
шы на во лю вяс ной 2016 го да, муж-
чы на за клю чыў кант ракт з вя до мым 
ма дэль ным агенц твам і, як ві даць, 
пры сту піў да ра бо ты.

Іван КУ ПАР ВАС.


