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6.00, 5.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
10.00, 2.00 «Тур ба мік сер».
12.00 «Хат няя кух ня».
12.30 Се ры ял «Ка ра лёк — 
птуш ка пеў чая».
15.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.30 Ме лад ра ма «Не вы нос-
ная жорст касць».
17.30 «Ураль скія пель ме ні».
19.00 Се ры ял «Су пер Макс».
20.00 Скетч-шоу «6 кад раў».
20.30 Пры го ды «Апош ні ле гі-
ён».
22.40 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
23.30 Скетч-шоу «Ва ле ра-
ТБ».
0.30 «Ла ві мо мант».
1.00 «Не рэ аль ная гіс то рыя».
1.30 «Лю дзі Хэ».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 Біб лей скі сю жэт.
10.35 Маст. фільм «Не хле бам 
адзі ным».
12.30 Дак. фільм «Ма лень кія 
ро лі Вя лі ка га ар тыс та. Аляк-
сей Смір ноў».
13.10 Вя лі кая сям'я. Аляк сандр 
Га лі бін.
14.05 Пер ні ка вы до мік. «Сан кі, 
са на чкі».
14.30 Да 100-год дзя па чат-
ку Пер шай су свет най вай ны. 
Дак. се ры ял «Неф ран та выя 
на тат кі».
15.00, 1.55 Дак. фільм «Ін-
стынкт пра ця гу жыц ця».
15.50 Да юбі лею Алі ны Па-
кроў скай. Дак. фільм «Усё да 
леп ша га...».
16.30 Ні но Ро та пры свя ча ец ца... 
Ры шар Галь я на і квін тэт «La 
strada». Кан цэрт у Па ры жы.
17.25 Спек такль тэ ат ра на 
Ма лой Брон най «Вар шаў ская 
ме ло дыя».
19.25 «Ра ман ты ка ра ман са».
20.20 70 га доў з дня на ра джэн-
ня рэ жы сё ра. «Аст ра вы». Яў-
ген Гінз бург.
21.00 «Бе не фіс Люд мі лы Гур-
чан кі».

22.20 «Бе лая сту дыя».
23.00 Се ры ял «Ты та нік. Кроў 
і сталь».
0.35 Дак. фільм «Ар кестр са 
звал кі».
2.50 Дак. фільм «П'ер Сі мон 
Лап лас».

6.00, 0.00 Дак. фільм «Два ры 
на ша га дзя цін ства».
7.00 Шоу-гру па «Док тар Ват сан» 
у філь ме «Доб ра». 1992 год.
7.40, 1.40 Фільм-спек такль 
«Апо весць пра ма ла дых су-
жэн цаў». 1982 год.
9.00, 15.00, 3.00 Пра гра ма 
«Час».
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
11.00 Пра гра ма «ТЭ МА» з 
У. Лісць е вым: «Ці ўме ем мы 
ра біць дзя цей?». 1993 год.
12.00, 18.00 «Су стрэ ча ў кан-
цэрт най сту дыі «Астан кі на» з 
пісь мен ні кам Ю. Ся мё на вым». 
1983 год.
12.50, 18.50 Кан цэрт «Спя ем, 
сяб ры». 1989 год.
13.35 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць зна та кі».
16.00 «Кол ба ча су».
17.00 Пра гра ма «По гляд». Га-
да ві на пер ша га вы ха ду ў эфір. 
1988 год. 1-я част ка.
19.50 «Ва кол сме ху». 1981 
год.
21.10 «Если б знали вы, как 
мне дороги...». Спя вае Эдзі та 
П'е ха. 1977 год.
21.55 Маст. фільм «Дождж у 
чу жым го ра дзе». 1-я се рыя.
23.05 «Пра гра ма А». 1990 год. 
1-я част ка.
1.05 Фільм-кан цэрт «Ус па мін 
пра пес ню». 1991 год.
2.50 М/ф «Усе ня кем лі выя».
5.00 «Му зыч ная ка ру сель». 
1994 год.

10.30 Лыж ныя гон кі. Чэм пі я нат 
све ту. Муж чы ны.
11.45, 17.15 Лыж нае двая-
бор'е. Чэм пі я нат све ту.
13.00 Сан ны спорт. Ку бак све-
ту.
13.30 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту. Муж чы ны.

15.00, 2.00 Лыж ныя гон кі. Чэм-
пі я нат све ту. Жан чы ны.
16.30 Сан ны спорт. Ку бак све-
ту. Жан чы ны.
19.00, 1.00 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Чэм пі я нат све ту.
21.00, 2.30 Сну кер. Еў ра пей-
скі тур.

6.00, 9.45, 3.10 Се ры ял «Ну-
мар адзін спа дар Кхан».
6.35 Ка ме дыя «Псі хі на во лі».
8.10 Ка ме дыя «Ха лас цяч кі».
10.45 Ка ме дыя «Дзі кая штуч-
ка».
12.25 Ка ме дыя «Экс-па лю-
боў нік».
14.00, 14.50, 15.30 «Ка ме ды-
ян ты (шоу)».
14.25, 15.15, 18.15, 0.55, 2.50 
Скетч ком «Па між на мі».
16.00 Ме лад ра ма «Не вы нос-
ная жорст касць».

17.45, 22.00 Се ры ял «Пра па-
доб ны».
18.30 Ка ме дыя «Гэ та зда ры-
ла ся на лес ві цы».
20.20 Ка ме дыя «Кас цюм Сан-
ты».
23.10 Ка ме дыя «Як ра за брац-
ца са спра ва мі».
1.15 Ка ме дыя «Скон муж чын-
скай ім пе рыі».
4.10 Фэн тэ зі «Пе не ло па».

6.00 М/ф.
10.00 «Свая праў да».
11.00 «Proкіно».
11.15 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту».
12.00 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня».
12.30, 1.40 Се ры ял «Лед ні-
каў».
20.15 Маст. фільм «Апош няя 
Ро ля Ры ты».
22.20 Маст. фільм «На мя-
жы».

0.10 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».

6.00 Дра ма «Пры суд».
7.50, 14.20 Ка ме дыя «Вя сел ле 
май го леп ша га сяб ра».
9.35 Дра ма «Буш».
11.50 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент».

16.05 Дра ма «Вя лі кія над зеі».
18.15 Ка ме дыя «Я нар маль на 
су пер гуд».
20.00, 3.45 Дра ма «Сем га доў 
у Ты бе це».
22.20 Дра ма «Джобс: Ім пе рыя 
спа ку сы».
0.25 Тры лер «Па ляў ні чы на 
за бой цаў».
2.00 Дра ма «Кас ма по ліс».

6.20 Мю зікл «Вост раў за гі ну-
лых ка раб лёў».
8.40 Ка ме дыя «Дзед 005».
10.10 Тра гі ка ме дыя «Ко ко-
ко».
11.40 М/ф «Вяр тан не Бу ра ці-
ны».
13.00 Фільм-каз ка «Вар ва ра 
кра са — доў гая ка са».
14.30 Пры го ды «1812: Улан-
ская ба ла да».
16.10 Ка ме дыя «Джунг лі».
17.30 М/ф «Кар лік Нос».
18.50 Фільм-каз ка «Каз ка. 
Ёсць».
20.20 Ка ме дыя «Алім пій ская 
вёс ка».
21.50 Ка ме дыя «Кур' ер з 
«Раю».
23.20 Дра ма «Гар пас тум».
1.20 Ба я вік «Сін дром шах ма-
тыс та».
4.30 Пры го ды «Два ка пі та-
ны».

6.00 Ме га за во ды.
6.45 Зра бі або па мры.
7.30 Па яды нак не пе ра мож-
ных.
8.15 Аб' ект су свет най спад-
чы ны.
8.55, 18.00 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
9.20, 10.25, 12.40, 16.30 Кі ра-
ван не на тоў пам.
9.40 Кос мас: Пра сто ра і час.
11.10, 22.30 На ву ка бу ду чы ні.
11.55 Больш чым фо ку сы.
13.25 Па вет ра ныя асы вай-
ны.
14.10 Апош нія тай ны Трэ ця га 
рэй ха.
14.55 Тай ны гу ан сій скіх пя-
чор.
15.45 Па ляр ны мядз ведзь.
17.15 Гуль ня ў лі кі.
21.00, 0.45, 3.45 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф.
23.15 Ра зум ныя га ра ды све-
ту.
0.00 У ча кан ні кан ца све ту.
2.15 Эва ку а цыя Зям лі.
3.00, 5.15 Ува рван не на Зям-
лю.

8.00, 17.10, 5.15 Мо та біт ва.
8.50, 15.30 Ге ній аў тады зай-
ну.
9.40, 16.20, 6.05 Май стэр ня 
«Фан том Уоркс».
10.30 Брыс таль скі за ліў.
11.20 За ла тая лі ха ман ка.
13.00, 4.00 Скла ды.
13.50, 22.10 Біт вы за кан тэй-
не ры.
14.40 Біт ва за не ру хо масць.
18.00 Звыш ча ла ве чая на ву-
ка.
20.55 Што бы ло да лей?
23.00 Вост раў.
23.50 Эфект Кар ба на ра.
0.40 Мя цеж ні кі ле дзя но га во-
зе ра.
1.30 Го лыя і на па ло ха ныя.
2.20 Хут кія і гуч ныя.
3.10 Хлоп цы з Юка на.
4.50 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
7.05 Па ляў ні чы на цу ды.

6.55 Іс насць.
7.20 Дэ тэк тыў «За ла тыя на-
жні цы».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Клуб рэ дак та раў.
9.50 Ку лі нар ная дып ла ма-
тыя.
10.20, 23.50 Се ры ял «Кры ху 
не ў са бе».
11.25 «Пра ежу!».
12.10 Гіс то рыі ра мон ту.
12.50 Ток-шоу «Зда роўе».
13.30 БеларусьLІFE.
13.55, 1.00 «Зор нае жыц цё». 
«Помс та па-жа но чы».
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 Ме лад ра ма «Адзін на 
ўсіх». 1-я — 4-я се рыі.
19.00 «Я ма гу!». Паў фі нал.
21.00 Па на ра ма.
21.35 «Я ма гу!». Пад вя дзен не 
вы ні каў.
21.45 Ме лад ра ма «Ма ма па-
ня во лі».

0.50 Дзень спор ту.

7.05 Толь кі для да рос лых.
7.20 Маст. фільм «Ру са лач-
ка».
8.55 На ву ко вае шоу пра фе са-
ра Ад кры ва шкі на.
9.30 Бе ла рус кая кух ня.
10.05, 21.10 Тэ ле ба ро метр.
10.10 Ані ма цый ны се ры ял 
«Пінг ві ны з Ма да гас ка ра».
11.05 Ка пей ка ў ка пей ку.
11.40 «Эк стра сэн сы вя дуць 
рас сле да ван не».
12.50 Вось гэ та дзі ва!
13.25 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».

15.50 Ка ме дыя «Дзя жур ны 
та та».
17.30 «Comedy woman».
18.30 Ік ра.
19.15 Ва ша ла то.
19.45 Ла та рэя «Пя цё рач ка».
19.55 «Раз бу раль ні кі мі фаў».
21.00 Спорт ла то 6 з 49.
21.05 КЕ НО.
21.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА.
21.45 Ка ме дыя «27 вя сел-
ляў».
23.45 «Су стрэ ча з...» Ула дзі-
мір Цес лер.
0.15 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕФА. 1/16 фі на лу. Агляд.

8.00 «У гэ тым паў днё вым го-
ра дзе». Дра ма.
9.15 «Ка мер тон». Кам па зі тар 
Эду ард Ха нок.
9.45 «Бе раг». Ме лад ра ма. 
1-я і 2-я се рыі.
12.00 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
12.30 «Шчас лі вы ча ла век». 
Ме лад ра ма.
13.40 «Ска ра муш». Вес тэрн.
15.15 «На ву ка ма нія». Ме ды-
цы на XXІ ста год дзя.
15.40 «Бла жен, кто мол ча был 
по эт...». Твор часць паэ та Ве-
ні я мі на Бла жэн на га.
16.10 Твор чы ве чар на род най 
ар тыст кі Ра сіі Ры мы Мар ка-
вай.
17.25 «Дыя@блог P.S.».
17.55 «Па слан не». Гіс та рыч-
ны эпас. 1-я і 2-я се рыі.
20.45 Ка лы хан ка.
21.05 «Агід ныя, бруд ныя, 
злос ныя». Дра ма.
22.55 «Сталь ныя звя ры». Дак. 
фільм. 1-я і 2-я се рыі.

6.35, 13.50 Бас кет бол. НБА. 
«Порт ленд» — «Акла хо ма Сі-
ці».
8.45, 1.35 PRO спорт. На ві-
ны.
9.30 Піт-стоп.

10.00 Ха кей. КХЛ. Чвэрць фі-
нал За ход няй кан фе рэн цыі. 
Пер шы матч.
11.55 Ха кей. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. Чвэрць фі нал. Дру гі 
матч.
15.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Вест Хэм» — «Крыс тал 
Пэ лас».
17.30 Ха кей. КХЛ. Чвэрць фі-
нал За ход няй кан фе рэн цыі. 
Дру гі матч.
19.50 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕФА. 1/16 фі на лу. Агляд ту ра.
20.45 Тэ ніс. Тур нір ВТА. До ха. 
Фі нал.
22.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Юнай тэд» — 
«Сан дэ рленд».
0.40 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».
10.25 «Смак».
11.05 «Ідэа льны ра монт».
12.05 «Ра зум ні цы і ра зум ні-
кі».
12.50 «Баць коў у шко лу!».
13.40 Ка ме дыя «Сем ста рых 
і ад на дзяў чы на».
15.15 «Рас смя шы ко мі ка».
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
16.20 «Ера лаш».
16.45 «100 міль ё наў».
17.40 «Я спя ваю!».
21.05 «Сён ня ве ча рам».
23.05 «Ле ген ды L і fe . 
«АВВА».
23.50 Маст. фільм «Пе на 
дзён».

6.05 Маст. фільм «Дзён нік 
кар' е рыст кі».
7.35 «Тай ны све ту».
8.30 «Пры го ды ды ле тан та».
9.00 «Ра зум ней не пры ду ма-
еш». «Се зон ад крыц цяў».
10.00 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
11.00 «Мінск і мін ча не».

11.35, 23.40 Маст. фільм 
«Утай ма валь ні ца тыг раў».
13.25 «Нам і не сні ла ся»: «Ілю-
зія ро зу му».
16.00 «Ры ца ры ў спад ні цах».
16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
16.45 «На ша спра ва».
17.00 «Вя лі кі го рад».
17.35 Кан цэрт Мі ха і ла За дор-
на ва.
18.20 «На тым жа мес цы ў той 
жа час».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Маст. фільм «Пя ты 
эле мент».
22.25 «Зор ны рынг».
1.20 «Гля дзець усім!».

6.00, 8.40 М/ф.
8.10 «Са юз ні кі».
9.05 «Ска жы це, ча му?».
9.30 «Ой, ма мач кі!».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Маст. фільм «Жорст кі 
ра манс».
13.00 Маст. фільм «Ма гія 
слоў: Гіс то рыя Дж.К. Роў-
лінг».
15.15 «Культ пра свет».
16.15 Се ры ял «Хі мік».
23.55 Дак. се ры ял «Ма лень кія 
тай ны вя лі кіх лю дзей».
0.50 Се ры ял «Мар скі па-
труль».
3.55 Маст. фільм «Сэр цы ча-
ты рох».

7.00 «Ру жы з шы па мі для Мі-
рэй. Са мая рус кая фран цу-
жан ка».
7.50 «Пла не та са бак».
8.20, 11.15 Маст. фільм 
«Сашка, ка хан не маё».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.50 «Су бот нік».
12.25 Маст. фільм «Ко нік».
14.20 Маст. фільм «Уда члі-
вая».
16.05 «Па кой сме ху».
17.10 «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.

20.45 Маст. фільм «Кар на-
вал па-на ша му».
22.30 «Тан цы з Зор ка мі». Се-
зон-2015.

6.05 Се ры ял «Гон чыя».
6.50, 8.20 Се ры ял «Груз».
8.00, 10.00, 13.00 Сён ня.
8.50 «Ура чэб ныя тай ны 
плюс».
9.25 «Спра ва гус ту».
10.20 «Га лоў ная да ро га».
11.05 «Па е дзем, па я дзім!».
11.55 «Ква тэр нае пы тан не».
13.25 Се ры ял «Да знаў ца».
16.00 Маст. фільм «Па ля ван-
не».
17.45 «Вы ра та валь ні кі».
18.10 «След ства вя лі...».
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
22.10 «Ты не па ве рыш!».
23.10 Маст. фільм «Дач ні-
ца».
0.45 «Са праўд ны італь я нец». 
«На ша Іта лія».

9.00, 15.25, 19.05, 20.55, 23.15 
«На двор'е».
9.05 Мульт па рад.
10.25 Се ры ял «Ра дзі ма».
11.30 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.40 Пры го ды «Граф Мон-
тэ-Крыс та». 1-я се рыя.
13.20 Дра ма «Кі роў ца для 
Ве ры».
15.30 «Хат няя кра ма».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.35 Пры го ды «Ал маз Джэ-
ру».
18.15 Се ры ял «Мес ца зла-
чын ства Ма я мі».
19.10 Дра ма «Хлоп чык у па-
ла са тай пі жа ме».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 «Фэшн іs my пра-
фэшн».
21.10 Тры лер «Ула да стра-
ху».
23.20 «Хо бі TV».
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ДОЎ ГА ЖЫ ХАР 
РА ТУЕ 
ПІНГ ВІ НАЎ

Са мы ста ры аў стра лі ец — 
109-га до вы Аль фрэд Дэйт — 
ба віць свой час за вя зан нем 
сві та раў для кар лі ка вых 
пінг ві наў. Тры ка таж ныя 
вы ра бы спат рэ бі лі ся 
Фон ду да па мо гі пінг ві нам на 
вост ра ве Фі ліп.

Па вод ле слоў Дэй та, ка лі ён пры-
ехаў у дом са ста рэ лых на Цэнт раль-
ным уз бя рэж жы Но ва га Паўд нё ва г а 
Уэль са ў мі ну лым го дзе, то ад ра зу 
ж спы таў у мед сяс цёр ці мо жа ён 
якім-не будзь чы нам пры мя ніць 
свае на вы кі. Та ды яны пра па на ва лі 
яму ад гук нуц ца на прось бу фон ду 
і па чаць вя заць сві та ры для... пінг-
ві наў. Муж чы на, які на ву чыў ся вя-
заць 80 га доў та му, ак тыў на ўзяў ся 
за пра цу, а яе вы ні кі прад стаў ні кі 
фон ду на зва лі аша лам ляль ны мі. З 
да па мо гай не абы яка вых лю дзей з 
роз ных кан цоў све ту ўда ло ся звя-
заць сві та ры для ка ло ніі з 32 ты сяч 
пінг ві наў. У фон дзе ўдак лад ні лі, што 
воп рат ка для кар лі ка вых пінг ві наў — 
гэ та не кап рыз або да ні на мо дзе, а 
не аб ход насць: так іх мож на аба ра-
ніць ад на ступ стваў раз лі ву наф ты, 
якія пры вод зяць да та го, што птуш кі 
мерз нуць і не мо гуць па ля ваць. У 
2001 го дзе праз раз ліў наф ты па-
цяр пе лі 438 пту шак, якія жы вуць на 
вост ра ве, ад нак з да па мо гай сві та-
раў уда ло ся вы ра та ваць 96% з іх.

НЕ ВІ НА ВА ТАЯ 
Я, ГЭ ТА ГЕ НЫ!

Жан чы ны знач на час цей 
ра ша юц ца на здра ду свай му 
ка хан ку, ка лі яны ма юць 
у сва ім ар га ніз ме спе цы фіч ны 
ген ня вер нас ці.

На ву коў цы з Уні вер сі тэ та Квінс-
лэн да ў Аў стра ліі вы яві лі, што на яў-
насць ва ры я цыі ад на го з ге наў у жан-
чын ак ты ві зуе пра цэс «да дат ко ва га 
спар ван ня», які і штур хае прад стаў-
ніц пры го жа га по лу шу каць пры го ды. 
Ва ры ян ты кам бі на цый ге на AVPR1A 
звя за ныя з пра міс ку і тэ там і жорст-
кас цю ў жы вёл. У кож на га ча ла ве ка 
ма ец ца два ві ды гэ та га ге на, атры-
ма ныя ў спад чы ну ад кож на га з баць-
коў, роў на як і маг чы мыя кам бі на цыі. 
Ад нак та ко га кштал ту ва ры я цыі, як 
вы свет лі ла ся, уплы ва юць толь кі на 
жан чын. Пад час на зі ран няў за 7 ты-
ся ча мі ча ла век на ву коў цы ўста на ві-
лі, што 6,4% жан чын з агуль най коль-
кас ці ра шы лі ся пай сці на здра ду. З 
іх боль шая част ка ме ла спе цы фіч ны 
ва ры янт ге на.
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