
6.40 Ме лад ра ма «Сэр ца без 
зам ка».*
8.30 На род ная ра ні ца.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».
9.40 Се ры ял «Сва ты-4».*
10.50 «50 рэ цэп таў пер ша-
га».
11.40 Спе цы яль ны рэ пар таж.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ка роб ка пе ра дач.
13.10 Ме лад ра ма «Вя сел ля 
не бу дзе».*
15.15 Твой го рад.
15.30 Ва кол пла не ты.
16.15 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня.
16.45 Тай ны след ства.
17.15 Ме лад ра ма «Свой чу-
жы сын».***
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.05 Дра ма «Мой бліз кі во-
раг».*

7.05 М/с «Сяб ры анё лаў».
7.20 Фільм для дзя цей «Ру-
са лач ка».*
8.20, 21.00 Тэ ле ба ро метр.
8.25 «Мо ду на ро ду».
9.15 «Свет на вы ва рат». Трэ-
вел-шоу.
10.20 Ка ме дыя «Су жэн цы 
Мор ган ва ўцё ках».***
12.10 Фэн тэ зі «Спай дэр вік. 
Хро ні кі».*
13.50 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-
алі ці-шоу.
14.55 «Ка хан не ан лайн». Рэ-
алі ці-шоу.
16.00 «Уні вер-шэф».
16.35 Два руб лі.
16.55 Ані ма цый ны фільм 
«Дом-монстр».*
18.30 Нас не пад ма неш.
19.05 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент-2. Ін сур ген ты».*

21.30, 22.10 Ба я вік «Пе ра-
воз чык-3».***
22.05 Спорт ла то 5 з 36, 
КЕ НО.
23.30 «Ан лайн. Па-за сіці». 
Скетч кам.

7.40 «Бе ла рус кая кух ня». Бу-
ра ко вы квас.
8.05, 13.15, 20.20 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20 «Ста рыя каз кі». Гіс то рыя 
ства рэн ня філь ма «Пра Чыр-
во ную Ша пач ку».
8.45 «Пра Чыр во ную Ша пач-
ку». Каз ка.
11.05 «На пе рад у мі ну лае».
11.30 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
12.25 «Му зеі Бе ла ру сі». Му-
зей гіс то рыі Га рад ні цы. Ап тэ-
ка-му зей.
12.50 «Свя ты ні Бе ла ру сі». 
Кас цёл Свя то га Яна Хрыс ці-
це ля і кас цёл Свя тых Апост а-
лаў Пят ра і Паў ла (в. Ва сі ліш-
кі, Гро дзен ская воб ласць).
13.30 Кан цэрт Але га Елі се ен-
ка ва.
15.05 «Май стры і ку мі ры». 
На род ная ар тыст ка Бе ла ру сі 
Воль га Кле ба но віч.
16.00 «Звы чай ны фа шызм». 
Дак. фільм.*
18.15 «Адзі но кая жан чы на 
жа дае па зна ё міц ца». Ме-
лад ра ма.*
19.40 «Апош ні дзень». Вольф 
Ме сінг.*
20.40 «Ка лы хан ка».
21.05 «Жан дар і ін ша пла не-
ця не». Ка ме дыя.*
22.30 «Стыль па іме ні Лай ма». 
Кан цэрт.

8.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
8.25 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ны тур нір.
10.20 «Тры умф. Ге ро ям спор-
ту». Ура чыс тая цы ры мо нія 
ўру чэн ня прэ мій кон кур су.

12.25, 23.15 Бія тлон. Ма ла-
дзёж ны чэм пі я нат све ту. Гон-
ка пе ра сле ду. Юні ё ры.
13.10 Ха кей. КХЛ. За ход няя 
кан фе рэн цыя. 1/4 фі на лу. Трэ-
ці матч.
14.55, 0.05 Бія тлон. Ма ла-
дзёж ны чэм пі я нат све ту. Гон-
ка пе ра сле ду. Юні ёр кі.
15.45 Ганд бол. SEHA-Газ-
п ром лі га. «Га рэн не» (Сла ве-
нія) — БГК імя Мяш ко ва (Бе-
ла русь).
17.20 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. 1/4 фі на лу. Дру гі матч. 
(У пе ра пын ках — PRO спорт. 
На ві ны.)
19.45 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/16 фі на лу. Пер шыя 
мат чы. Агляд.
20.40 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. Ку бак Бе ла ру сі.
22.45 Ха кей для ўсіх.

7.00, 8.05 «Ня дзель ная ра ні-
ца».
8.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
9.05 «Ня дзель ная про па-
ведзь» (з суб ціт ра мі).
9.20 М/с «Смя ша ры кі. ПІН-
код».
9.35 «Бес тал ко выя на тат кі».
10.00 «Па куль усе до ма».
10.55 «Фа зэн да».
11.30 «Вя сел ле ў Ма лі наў цы. 
Не пры ду ма ныя гіс то рыі».
12.35 Ка ме дыя «Вя сел ле ў 
Ма лі наў цы».*
14.20, 16.20 Дра ма «Экі паж».
17.30 «Най лепш за ўсіх!» Рэ-
цэп ты вы ха ван ня.
18.30 «Най лепш за ўсіх!»
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Клуб Вя сё лых і Зна ход-
лі вых». Вы шэй шая лі га.
23.20 Кан цэрт Мі ка лая Рас-
тар гу е ва і гру пы «Лю бэ».

6.05, 8.05, 10.10, 13.40, 20.25 
«Дзень ша кі ру ю чых гі по тэз».

7.45 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
9.45, 16.50 «Аў та па на ра ма».
11.00 «Вя лі кае сне дан не».
11.40, 0.30 Дэ тэк тыў «За гад-
ка Энд хаў за».*
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
14.30 Спар тыў ныя тан цы. 
Mіnsk open 2017.
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва ен ная тай на».
19.30 «Ты дзень».
22.45 Ме лад ра ма «Ма ле-
на».***

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.10 «Та кія дзіў ныя».*
6.40 М/ф.0
7.35 «Культ/Ту рызм».*
8.05 «Бе ла русь сён ня».*
8.35 «Яшчэ тан ней».*
9.05, 10.15, 0.45 Се ры ял «Ці хі 
Дон».***
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
16.15, 22.00 Се ры ял «Мар' ін 
гай».***
21.00 «Ра зам».

7.00 «Па кой сме ху».
7.30 Маст. фільм «За паў га-
дзі ны да вяс ны».*
11.00, 14.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр».
12.15 «Сме ха па на ра ма Яў ге-
на Пет ра ся на».
12.50 «Ра ніш няя пош та».
13.30 «Па кой сме ху».
14.15 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».
16.30 Маст. фільм «Вы кра-
дзе нае шчас це».*
20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
22.30 Маст. фільм «Ца на 
здра ды».*
0.05 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

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, 14.00, 16.00 Сён-
ня.
8.45 «Іх но ра вы».
9.25 Ядзім до ма.
10.20 «Пер шая пе ра да ча».
11.00 «Цуд тэх ні кі».
11.55 «Дач ны ад каз».
13.00 «На шСпа жыў Наг ляд».
14.20 Се ры ял «Апош ні 
мент».***
16.20 «След ства вя лі...»
18.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.25 Маст. фільм «Ра та-
валь нік».***
22.10 Се ры ял «Час Сін дба-
да».***
23.55 Се ры ял «Бомж».***

9.00, 15.40, 18.55, 21.00, 23.30 
«На двор'е».
9.05 «Мульт па рад».
9.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.00 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
10.30 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».***
12.00 Пры го ды «На зад у бу-
ду чы ню-1».***
13.55 Пры го ды «На зад у бу-
ду чы ню-2».***
15.45 Гля дзім усёй сям' ёй. 
Маст. фільм «Пе ра мож ца».*
17.15 Гля дзім усёй сям' ёй. 
Се ры ял «Ад ной чы ў каз-
цы».*
18.00 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».*
19.00 Ка ме дыя «Ры кі і 
Флэш».****
21.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Ю-571».****
23.00 М/ф для да рос лых «Кот 
у бо тах».****
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6.00, 23.20, 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, 0.50 «Тур ба мік сер».
12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
13.00 Се ры ял «Як я стаў рус-
кім».
15.00 Фэн тэ зі «Кра бат. Ву-
чань ведзь ма ка».
17.20 Ані ма цый ны фільм 
«Пры го ды Дэ спе ра».
19.10 «Ураль скія пель ме ні».
21.00 Ба я вік «Па дзен не Алім-
па».
0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-
нір.
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 «Час жа дан няў». Маст. 
фільм.
12.15 «Пла не та Па па на ва». 
Дак. фільм.
12.55 «Ра сія, лю боў мая!» 
«Рус кія зім нія свя ты».
13.25, 1.55 «Чап лін з Аф ры кі». 
Дак. фільм.
14.20 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...» Ар кестр імя 
М.П. Осі па ва.

15.30 Да 80-год дзя з дня на-
ра джэн ня Аляк санд ра Пан -
чан кі. «Рус кія ца ры». «Па вел І 
— рус кі Гам лет». Фільм 2-і.
16.20 80 га доў з дня на ра-
джэн ня Ле а ні да Ма ра гі на. 
«Вы лет за трым лі ва ец ца». 
Маст. фільм.
17.35 Між на род ны кон курс 
ма ла дых ды зай не раў «Рус кі 
сі лу эт». Хро ні ка ад на го дня.
18.25 «Пеш шу...» Маск ва рус-
кас тыль ная.
18.50 Да 70-год дзя Аван гар да 
Ля вонць е ва. «Лі нія жыц ця».
19.45 «Біб лі я тэ ка пры год».
20.00 «Афе ра». Маст. фільм.
22.05 Да 225-год дзя з дня 
на ра джэн ня Джа а кі на Ра сі ні. 
Рэ нэ Бар бе ра, Кар ла Ля по рэ, 
Ка рын Дэе ў опе ры «Се віль скі 
цы руль нік». Па рыж ская на цы-
я наль ная опе ра, 2014 год.
0.40 «Ле бедзь з Пе за ра. Не вя-
до мы Ра сі ні». Дак. фільм.
1.40 «Трус з ка пус на га ага ро-
да». М/ф для да рос лых.
2.50 «Валь тэр». Дак. фільм.

6.00, 12.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1974. 2011 год.***
7.00, 9.40, 11.00, 17.15, 18.40, 
20.05, 21.30, 23.20, 1.00, 2.45, 
3.40, 5.00, 5.40 Му зыч ная на-
сталь гія.*
7.10 Маст. фільм «Ксе нія, лю-
бі мая жон ка Фё да ра».***
8.40 Тэ ле спек такль «Вы-
ступ лен не Аг ніі Бар то». 1974 
год.*
9.00, 3.00 «Мі ну лы час».*
10.00 «Кол ба ча су».***
13.00 Маст. фільм «Кант ра-
бан да».***
14.25 «Ра ніш няя пош та». 1989 
год.*
15.00 «Быў час». 2009 год.***
16.00 Маст. фільм «Штэп сель 
жэ ніць Та ра пунь ку».***

17.45, 23.45, 5.30 «Ся дзі і гля-
дзі». Му зыч на-па ра дый ная 
пра гра ма.***
18.00 «Аку лы пя ра». Мі ка лай 
Рас тар гу еў.***
19.00 «На ро джа ныя ў СССР». 
Най леп шае. 2006 год.***
20.25 Дак. фільм «Не ў адзін 
дзень Маск ва бу да ва ла-
ся».***
21.00 «Рок-н-рол ТБ». 1992 
год.***
22.00 Маст. фільм «Ве-
жа».***
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Вы вад вой скаў 
з Аф га ні ста на». 2006 год.***
1.30 Маст. фільм «Па знай мя-
не».***
4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».*

3.30, 23.00 Ве ла спорт. «Тур 
Абу-Да бі».
4.00 Ве ла спорт. Су свет ны тур. 
«Хет Ніў всблад».
5.00, 8.00, 10.30, 17.15, 1.45 
Скач кі з трамп лі на. Чэм пі я нат 
све ту.
5.30, 9.15 Су пер спорт. Чэм пі-
я нат све ту.
6.15, 9.45, 0.00 Су пер байк. 
Чэм пі я нат све ту.
11.30, 16.00, 20.15 Сан ны 
спорт. Ку бак све ту.
12.30, 16.30 Лыж нае двая-
бор'е. Чэм пі я нат све ту.
14.15, 2.45 Лыж ныя гон кі. 
Чэм пі я нат све ту.
21.00, 1.05 Зі мо выя ві ды спор-
ту.
22.05 Ве ла спорт. Кюр нэ — 
Бру сэль — Кюр нэ.

0.40 «Свед ка на вя сел лі». Ме-
лад ра ма.*
2.20 «Ня вес та лю бой ца ной». 
Ка ме дыя.*
4.10 «Ча ла век-ар кестр». Ка-
ме дыя.*

5.45 «Ся мей ка Ады». Ка ме-
дыя.*
7.25 «8 пер шых спат кан няў». 
Ка ме дыя.*
9.00 «Двое — гэ та за над та». 
Ме лад ра ма.*
11.00 М/ф «Ваў кі і авеч кі: 
бе-е-е-зраз важ нае пе ра тва-
рэн не».
12.30 «Шэф». Ка ме дыя.*
14.00 «Ва кол све ту за 
80 дзён». Пры го ды.*
16.10 «До ля анё лаў». Дра-
ма.*
18.00 «Кух ня ў Па ры жы». Ка-
ме дыя.*
19.55 «Гор ка!» Ка ме дыя.*
21.40 «Гор ка-2!» Ка ме дыя.*
23.25 «Укра дзі маю жон ку». 
Ка ме дыя.*

6.00 М/ф.
10.00 «Па нен ка і ку лі нар».
10.35, 5.10 «Да лё ка і яшчэ 
да лей».
11.35, 2.10 «Тай ны след ства». 
Се ры ял.
14.50 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня».
16.15 «Рэ ві зо ра».
20.55 «Без пад ма ну».
21.50 «Фар саж-6». Ба я вік.*
0.10 «Асця рож на, мах ля ры!»
0.40 «Звыш на ту раль нае». Се-
ры ял.

7.40 Упраў лен не гне вам.*
9.50 Са лод кі ліс та пад.*
12.10 Мі сія «Се рэ ні ці».***
14.25 Ад куп лен не.***
16.50 Не ў са бе.***
19.10 Лі за ве та.***
21.30 Не звы чай ныя пры го ды 
Ад эль.*
23.30 Гуль ня ў імі та цыю.***
1.40 Пры стрэль іх.****
3.15 Пры го ды Цін ці на: тай на 
Ад на ро га.*
5.10 Пры го ды Па ды нгта на.0

6.20 Бы вай це, док тар Фрэйд!*
8.20 Кам пен са цыя.***
10.10 Маск ва ні ко лі не 
спіць.****
12.05 Апо весць не па га ша на га 
ме ся ца.0
13.35 Ча ла век з бу ду чы ні.***
15.00 Гіт лер ка пут!***
16.45 Я не вяр ну ся.***
18.45 Ад ной ле вай.*
20.20 Рэ аль ны та та.*
22.05 Лей тэ нант.*
23.50 Ма ша і мо ра.***
1.35 Швей цар.***
3.05 Брат.***
4.45 Хут чэй, чым тру сы.***

6.00 Гуль ні ро зу му.*
7.10, 5.10 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці.*
8.20, 10.40, 12.10, 14.20, 15.50, 
17.15, 19.30, 21.00, 23.10, 1.25, 
3.00, 4.30 Кос мас: Пра сто ра і 
час.*

8.00 На краі Аляс кі.***
11.00, 7.10 Вы брац ца за га-
дзі ну.*
12.00, 21.00 Біт вы ро ба таў.*
13.00, 22.00 Уз ры ва ю чы гіс-
то рыю.*
14.00 Тра са Ка лы ма.*
15.00 Па ляў ні чыя на рач ныя 
дыя мен ты.***
16.00, 23.00 За ла тая лі ха ман-
ка.***
17.00, 1.00 Вя лі кая наф та Іра ка.*
18.00 Па ляў ні чыя на скла ды.***
19.00 Лік ві да тар.***
20.00 Да лі ны смер ці.***
0.00 Ма хі на та ры.*
2.00 Ме та ла лом шчы кі.*
4.40 Як пра цу юць ма шы ны.*
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КО ЗЫ 
ДЛЯ ВЫ ХА ВАН НЯ

Шко ла ў бры тан скім го ра дзе 
Брай тан за вя ла кар лі ка вых коз. 
Пе да го гі сцвяр джа юць, што 
жы вё лы аказ ва юць ста ноў чы 
ўплыў на па во дзі ны вуч няў, па-
ве дам ляе The Daіly Telegraph.

Ко зы з'я ві лі ся ў на ву чаль най 
уста но ве па іні цы я ты ве фі нан са ва га 
ды рэк та ра шко лы Хі ла ры Голд сміт, 
якая пра па на ва ла за вес ці іх, каб па-
зба віц ца ад пус та зел ля. Эфект, які 
яны зра бі лі на дзя цей, стаў сюр пры-
зам для на стаў ні каў. Вуч ні ар га ні-
за ва лі клуб, у які за пі са лі ся больш 
за 100 ча ла век. Пад час абе ду дзе ці 
да гля да юць жывёл і пра вод зяць час 
на све жым па вет ры. Адзін са школь-
ні каў спе цы яль на пры хо дзіць у шко-
лу кры ху ра ней, каб па кар міць коз. 
«Ёсць шмат доб ра да ку мен та ва ных 
да сле да ван няў аб па спя хо вым вы-
ка ры стан ні жы вёл у якас ці псі ха тэ-
ра пеў тыч на га ме та ду, які да па ма гае 
дзе цям мець зно сі ны і фар мі ра ваць 
цес ныя су вя зі з жы вё ла мі, і наш вы-
па дак — до каз гэ та га», — ад зна чы-
ла Голд сміт.

ХАТ НІ... БІ ЗОН
Муж і жон ка з аме ры кан ска га 
шта та Тэх ас узя лі вя ліз на га бі зо-
на жыць у дом, пі ша Daіly Maіl.

Ро ні і Шэ ран Бры джыс 13 га доў та-
му прый шло ся пра даць свой ста так з 
52 бі зо наў, ка лі муж чы на стра ціў во ка і 
больш не змог да гля даць жы вёл. Па ра 
па кі ну ла са бе ад на го бы ка па мя нуш-
цы Дзі кая Штуч ка і ўлад ка ва ла для яго 
асоб ны па кой у до ме. Жы вё ла ця пер 
ва жыць больш за 1100 кі ла гра маў. 
Па ін фар ма цыі вы дан ня, бі зон стаў 
чле нам сям'і. Ён пры сут ні чаў на вя сел-
лі Бры джы саў, есць з улас най міс кі, 
якую ста вяць на абе дзен ны стол, гля-
дзіць філь мы. «Ён са праўд ны слон у 
па суд най кра ме. Але я здзіў ле ны, што 
ён не на но сіць знач най шко ды сва ёй 
180-кі ла гра мо вай га ла вой», — ска заў 
60-га до вы Ро ні.

ТЭРМІН 
ЗА РЫБ КУ?

Жы ха ра бры тан ска га граф ства 
Дэ ван па са дзяць у тур му па аб-
ві на ва чан ні ў жорст кім абы хо-
джан ні з жы вё ла мі, пі ша Metro.

27-га до вая Шэ рыл Сты венс зня-
ла на ві дэа мо мант, ка лі яе ся бар, 
24-га до вы Да ні эл Ча ліс, пра глы нуў 
за ла тую рыб ку. Та кім чы нам, яны 
за ха це лі зра біць ка ме дый нае ві дэа. 
Ро лік, які доў жыў ся 35 се кунд, апуб-
лі ка ва лі ле тась у Фэй сбу ку.

Пад час раз гля ду спра вы бры тан-
цы сцвяр джа лі, што рыб ка па мер ла 
на ту раль най смер цю ра ней у той жа 
дзень. Ад нак у су дзе Ка ра леў скае 
та ва рыст ва аба ро ны жы вёл ад 
жорст ка га абы хо джан ня (RSPCA) 
да ка за ла, што на ві дэа га да ва нец 
яшчэ ру ха ец ца. У маі 2015 го да 
ста ла вя до ма, што вы клад чык шко-
лы-ін тэр на та з паўд нё ва к арэй ска га 
го ра да Ча нып за біў і з'еў ха мя ка на 
ва чах у вуч няў, каб рас ка заць ім аб 
ца не жыц ця. 44-га до вы муж чы на, 
чыё імя не на зы ва ец ца, ра шыў ся на 
та кі ўчы нак пас ля та го, як да ве даў-
ся, што не ка то рыя дзе ці драж ні лі 
жы вёл і здзе ка ва лі ся з іх.

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.


