
7.10 Іс насць.
7.35 Сло ва Міт ра па лі та Паў ла 
на дзень Свя ці це ля Мі ка лая 
Цу да твор ца.
7.45, 21.40 Ме лад ра ма «Ка-
хан не не ча ка на ной дзе».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.40 Транс фар ма цыя.
10.15 «50 рэ цэп таў пер ша га».
10.55 Вый сце ёсць.
11.30 «Ка ця ры на Вя лі кая».
12.10 «Зда роўе». Ток-шоу.
12.55 На шы.
13.10, 15.45 Дэ тэк тыў «Не ве-
ра год ныя пры го ды Алі ны». 
1—4-я се рыі.
15.15 Кра і на.
21.00 Па на ра ма.
1.00 Дзень спор ту.

6.50 М/с «Сяб ры анё лаў».
7.25 На ву ко вае шоу пра фе са-
ра Ад кры ва шкі на.
7.55 Се ры ял «Мая цу доў ная 
нянь ка».
10.05 Аз бу ка сма ку.
10.40 М/с «Сяб ры анё лаў».
11.45 Се ры ял «Хто ў до ме 
гас па дар?».
13.45 Ка пей ка ў ка пей ку.
14.20 «Арол і Рэш ка. Шо пінг». 
Стайл-шоу.
15.20 «Ву ліч ная ма гія». Рэ алі-
ці-шоу.
16.30 «Біт ва эк стра сэн саў. 
Вай на ты та наў».
18.45 Тры лер «Ван Хель сінг».

21.05 Тэ ле ба ро метр.
21.10 Ме лад ра ма «Ін ша зем-
ка».
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
23.30 Ха чу ў тэ ле ві зар!

23.35 «Арол і Рэш ка. Ня зве да-
ная Еў ро па». Трэ вел-шоу.
0.35 Фэн тэ зі «Усё ма гут ныя 
Джон са ны». За ключ ная се-
рыя.

8.00, 13.35, 16.15, 23.55 «Ка-
лей да скоп».
8.15, 13.50, 16.30 «Раз маў ля-
ем па-бе ла рус ку».
8.20 «Вяр тан не рэ зі дэн та». 
Дэ тэк тыў.
10.35 «Брэсц кая крэ пасць». 
Дак. фільм.
11.20 «Брэсц кая крэ пасць». 
Дра ма.
14.25 «Да мя не, Мух тар!» 
Пры го ды.
15.45 «Ка мер тон». Га лоў ны 
рэ жы сёр Брэсц ка га ака дэ міч-
на га тэ ат ра дра мы, за слу жа-
ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі 
Аляк сандр Ко зак.
16.35 «Уся ка ра леў ская раць». 
Дэ тэк тыў. 1—3-я се рыі.
20.00 Ле а нід Мле чын прад-
стаў ляе. «Су свет ныя тай ны». 
«Хто за біў се на та ра, або Са-
праўд ная гіс то рыя ўсёй ка ра-
леў скай ра ці». Дак. фільм.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Да зволь це рас ка заць!» 
Па эт, кам па зі тар, за слу жа ны 
ар тыст Ра сіі Яў ген Шах рай.
21.15 «Край». Дра ма.
23.20 «Бард-па рад».

7.30 PRO спорт. На ві ны.
7.40 Ха кей. Аро са-чэ лендж. 
Швей ца рыя — Нар ве гія.
9.30 Ха кей. Аро са-чэ лендж. 
Сла ва кія — Бе ла русь.
11.25 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Па клю ка. Спрынт. Жан чы ны.
13.05 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Па клю ка. Гон ка пе ра сле ду. 
Муж чы ны.
13.55 Свет анг лій скай прэм'-
ер-лі гі.
14.25 Піт-стоп.
14.50 Фут бол. На шля ху да 
ЧС-2018. Ві дэа ча со піс.

15.20 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Па клю ка. Гон ка пе ра сле ду. 
Жан чы ны.
16.10 Бас кет бол. НБА. «Сан-
Ан то ніа» — «Клі перс».
18.10, 22.10 Ха кей. Аро са-чэ-
лендж.
20.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Юнай тэд» — 
«Нор віч».
0.25 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 «Смак».
11.05 «Ідэа льны ра монт».
12.05 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі».
12.50, 16.20 Се ры ял «Нач ныя 
лас таў кі».
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
16.50 «Воль га Аро се ва. Рэ-
цэпт яе шчас ця».
17.50 «Тэ о рыя змо вы».
18.50 «Аф фтар жжот!»
21.05 «Сён ня ве ча рам».
22.35 Ме лад ра ма «Вы пад ко-
вы ра ман».
0.20 Маст. фільм «Знік лая 
ім пе рыя».

6.20 Фі нал Між на род най лі гі 
КВЗ.
8.05 «Тай ны Чап ман».
9.00 «Ра зум ней не пры ду ма-
еш з Мі ха і лам Мар фі ным». 
«Се зон цу даў».
10.00 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі».
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.35 «Да лё кія сва я кі».
11.50 «Сал да ты 7». Се ры-
ял.
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
13.40, 0.30 Маст. фільм «Ша-
ра да».
15.40 «Ва дзіць па-рус ку».
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.40 «На ша спра ва».
16.55 Кан цэрт Мі ха і ла За до-
рна ва.
17.40 Маст. фільм «Лю боў 
да са бак аба вяз ко вая».

20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Тры лер «Трох ву голь-
нік».
21.55 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Вя лі кія тай ны ста ра-
жыт ных ле та пі саў».

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.15, 8.40 М/ф.
6.45 Маст. фільм «Агонь, ва-
да і мед ныя тру бы».

8.10 «Са юз ні кі».
9.00 «Ой, ма мач кі».
9.30 «Ня ма праб лем».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Ча му я».
10.45 Маст. фільм «Гар дэ ма-
ры ны, на пе рад!».
16.15 Се ры ял «Шко ла вы-
жы ван ня ад адзі но кай жан-
чы ны з тры ма дзець мі ва 
ўмо вах кры зі су».
18.25 Се ры ял «Апост ал».
0.15 «Культ пра свет».
1.00 «Ды яс па ры».
1.30 Маст. фільм «Гэ тым ве-
ча рам анё лы пла ка лі».
3.00 Маст. фільм «Вя сё лая 
мо ладзь».
4.35 Маст. фільм «Дзе ці 
Дон-Кі хо та».

7.00 «Па кой сме ху».
7.30 Маст. фільм «А снег 
кру жыць...».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.15 «Пра ві лы ру ху».
12.10 Маст. фільм «Спра ва 
бы ла ў Пянь ко ве».
14.15 «Дзве жон кі».
15.10 «Аса біс тае. Ба рыс Клю еў».
15.40 Маст. фільм «Ілю зія 
шчас ця».
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 «Га лоў ная сцэ на». Паў-
фі нал.
23.15 Маст. фільм «Мірт звы-
чай ны».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 8.20 Се ры ял «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 «Ежа жы вая і мёрт вая». 
«Мя са».
15.10, 16.20 Се ры ял «Га дзі на 
Вол ка ва».
18.05 «След ства вя лі...»
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Но выя рус кія сен са цыі».
20.55 «Ты не па ве рыш!»
21.50 «50 ад цен няў. Бя ло ва».
22.50 Маст. фільм «Не бяс-
печ ная су вязь».
0.45 «Час Г».

9.00, 13.50, 19.05, 21.00, 23.55 
На двор'е.
9.05 М/ф.
9.20 Се ры ял «Ка хан не ім пе-
ра тры цы».
10.20, 10.45, 15.55, 17.30 
«Хат няя кра ма».
10.35 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.00 Ка ме дыя «Пра бед на га 
гу са ра за моў це сло ва».
13.55 Дра ма «Да ра гая Але на 
Сяр ге еў на».
15.35 Мульт па рад.
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак.
16.30 Се ры ял «Альф».
17.40 Ка ме дыя «Мар ма-
дзюк».
19.10 Тры лер «Доў гае па-
дзен не».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.15 Дра ма «Па лон ныя».
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6.00 «Па спець за 24 га дзі ны».
7.00, 4.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
7.45 М/ф «Ма ша і мядз ведзь».
8.00, 16.30 «Ера лаш».
9.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
10.00, 1.00 «Тур ба мік сер».
12.00 Ка ме дыя «Пры го ды Фі-
лі бе ра».
14.00, 23.00 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.30 «Вя лі кая ма лень кая зор-
ка».
15.30 Ку лі нар нае шоу «Май-
стар шэф. Дзе ці».
17.00, 0.30, 4.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
17.30 «Ураль скія пель ме ні».
20.30 Тры лер «Лар го Вінч: па-
ча так».
22.45 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
23.30 «Дзі кія гуль ні».
3.30 «Ла ві мо мант».
5.00 Се ры ял «Свац ці».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Свя ці цель Мі ка лай. 
Каб сму так пе ра тва рыў ся ў 
ра дасць». Дак. фільм.
10.35 «60 дзён». Маст. фільм.
11.50 «Жан чы ны». Лю бі мае 
кі но». Дак. Фільм.
12.45 «Ага та вы кап рыз Ім пе-
ра тры цы». Дак. фільм.
13.15 Фес ты валь «Фа кел», 
Со чы-2015. «Ма ры спраў джва-
юц ца». Дак. фільм.
14.10 «На гэ тым тыд ні... 100 
га доў та му. Неф ран та выя на-
тат кі».
14.40 «Клю чы ад ар кест ра». 
В.-А. Мо царт. Сім фо нія № 40.
16.15 «Больш, чым ка хан не». 
Са ва Ку ліш і Вар ва ра Ар бу-
за ва.
17.00 На ві ны куль ту ры з Ула-
дзі сла вам Фляр коў скім.
17.30 Вы дат ныя пісь мен ні кі 
Ра сіі. Юрый Ле ві тан скі. Ве чар 
у Кан цэрт най сту дыі «Астан кі-
на». За піс 1994 го да.
18.20 «Ра ман ты ка ра ман са». 
«Рус кія на род ныя пес ні».

19.15 «На гля даль нік». Спец-
вы пуск.
20.10 Да 110-год дзя з дня 
на ра джэн ня Язэ па Хей фі ца. 
«Дрэн ны доб ры ча ла век». 
Маст. фільм.
21.45 100 га доў з дня на ра-
джэн ня спя вач кі. «Не вя до мая 
Пі яф». Дак. фільм.
23.00 «Бе лая сту дыя».
23.45 Кі но на ўсе ча сы. «Гэ-
та цу доў нае жыц цё». Маст. 
фільм.
1.55 «Пту шы ны рай. Агёль-
скі на цы я наль ны парк». Дак. 
фільм.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. Ксе нія По лце ва. 
2007 год.
6.55, 8.25, 9.40, 11.00, 13.00, 
15.40, 17.00, 19.15, 20.20, 21.40, 
23.00, 1.10, 2.30, 3.40, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія.
8.00 Маст. фільм «Ма ла да-
жон».
8.45, 14.45, 2.45 Кі на ча со піс 
«Ха чу ўсё ве даць!».
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 
1991. Паў тор ад 2008 го да.
13.30 Маст. фільм «Юль ка».
16.00 «Кол ба ча су».
19.30 Дак. фільм «Мі ха іл Ша-
мя кін. Спо ведзь мас та ка».
21.00 «Быў час». 2008 год.
22.00 Маст. фільм «Мае да-
ра гія».
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Асаб лі вас ці на-
цы я наль най элі ты». 2006 год.
1.25 Маст. фільм «Па го ня».

5.00, 23.00 Бай цоў скі клуб.
7.00 WATTS!
8.00 Сну кер. Еў ра тур. 
GІBRALTAR OPEN. Фі нал.
9.30, 15.30, 18.00, 21.00, 3.00 
Бія тлон. Ку бак све ту. Жан чы-
ны.
10.30 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту. Жан чы ны.

11.00, 16.15, 21.45, 2.00 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
12.00, 18.30, 3.30 Бія тлон. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
14.00, 19.00, 4.00 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту. Муж чы ны.
20.00, 1.00 Зі мо выя ві ды спор-
ту.

6.00, 9.40, 17.45, 22.00, 3.00 
Се ры ял «Бы лыя».
6.25 Ме лад ра ма «Ажа ню ся на 
пер шай су стрэч най».
8.00 Ка ме дыя «Гам біт».
10.35 Ка ме дыя «Гор ка».

12.20 Ка ме дыя «Ша лё ныя прэ-
па ды».
14.00 Ка ме дыя «Што, ка лі Сан-
та...?».
15.45, 0.45, 5.45 Скетч ком 
«Па між на мі».
16.00 Ка ме дыя «Гор ка! 2».
18.40 Ка ме дыя «12 ка ляд ных са-
бак. Цу доў нае вы ра та ван не».
20.20 Ка ме дыя «Ча ла век-
эльф».
23.10 Ка ме дыя «Superнянь».
1.10 Ка ме дыя «Шос ты эле-
мент».
4.00 Ка ме дыя «Ба гі ня».

6.00 М/ф.
9.50 «Дач ныя гіс то рыі».
10.40 «Сто пы тан няў да рос-
ла му».
11.30 «Proкіно».
11.40 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту».
12.30 «До каз ві ны».
13.05, 1.00 «Цу доў нае ста год-
дзе». Се ры ял
17.15 «Тур ба». М/ф.
18.40 «Лі нія аба ро ны».
19.15 «Знак лё су». Ме лад ра-
ма.

21.25 «Пе ра воз чык 3». Маст. 
фільм.
23.25 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.
4.40 «Муж чы на і Жан чы на. Ад-
чуй це роз ні цу». Дак. фільм.

5.20, 16.20 Ме лад ра ма «Шоўк».
7.20, 12.40 Ка ме дыя «Ана лі-
зуй тое».
9.00 Дра ма «По лак».
11.10 Дра ма «Ба бёр».
14.20 Дра ма «Джо».
18.20 Дра ма «Доб рай но чы, 
Ме сяц».
20.00, 4.30 Ме лад ра ма «Бляск».
22.00 Фан тас ты ка «2012».
0.40 Дра ма «Тай ная ця га».
2.40 Тры лер «Ура чыс ты фі-
нал».

6.20 Дра ма «Гуль ні ма тыль-
коў».
8.05 Ка ме дыя «Хло пец з Мар-
са».
9.45 Ме лад ра ма «До мік у сэр-
цы».
11.20 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць... баць ка ня-
вес ты».
13.00 Ме лад ра ма «Вер-
насць».
14.30 Ба я вік «Стрыт рэй се ры».
16.30 Пры го ды «Скар бы О.К».
18.20 Ба я вік «Зва рот ны ад-
лік».
20.20 Маст. фільм «Ма ма».
22.10 Ка ме дыя «8 но вых спат-
кан няў».

0.10 Тры лер «Юлеч ка. Смя-
рот ныя ўро кі».
2.00 Ме лад ра ма «Яшчэ адзін 
год».
4.00 Тра гі ка ме дыя «Яно».

6.00 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі.
6.50, 12.35 Гуль ні ро зу му.
7.10 Зай маль ная на ву ка.
7.35, 11.50 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00 Зо ла та Юка на.
8.45 Больш чым фо ку сы.
9.30 Дзі кая пры ро да Аме ры кі.
10.20, 14.10 На ву ка бу ду чы ні.
11.00 Кас міч нае па да рож жа 
«Хаб ла».
13.20, 20.15 Ска не ры ста ра-
жыт на га све ту.
14.50 Ка лі кра ка дзі лы елі ды-
на заў раў.
15.40 Топ-10 ме га мон страў.
16.25 Ізум руд за 400 міль ё наў 
до ла раў.
17.10 Шекл тан.
18.10 Тай ны гіс то рыі.
18.40, 23.15, 3.00 Пра рыў.
19.30 Гор шае на двор'е ў гіс-
то рыі?
21.00, 0.45, 4.30 Рэ аль насць 
або фан тас ты ка?
22.30, 2.15 Вя до мы Су свет.
0.00, 3.45 Кон курс аў та ма бі ляў 
бу ду чы ні.

8.00, 15.15, 2.00, 6.25 Страсць 
да ма то раў.
8.50 Мя цеж ні кі ле дзя но га во-
зе ра.
9.45 Смя рот ны ўлоў.
10.40 Дра пеж ні кі буй ным пла-
нам.
11.35 Скла ды.
12.30, 23.00 Сталь ныя хлоп цы.
13.25 Біт ва за не ру хо масць.
14.20 Мя цеж ны га раж.
16.10, 0.00, 5.35 Ку бін скі хром.
17.05 Май стэр ня «Фан том 
Уоркс».
22.00 Дзі кая кух ня.
1.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
3.00 Хут кія і гуч ныя.
4.00 Біт ва РЭТ-ро даў.
4.50 Раз бу раль ні кі ле генд і ты-
дзень акул.
7.13 Трой.
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У КА ЛУМ БІІ 
ЗНАЙ ШЛІ ГА ЛЕ ЁН 

СА СКАР БАМ
Ка лум бія знай шла аб лом кі іс-
пан ска га га ле ё на «Сан-Ха сэ», 
які па та нуў ка ля бе ра гоў Кар-
та хе ны. Мяр ку ец ца, што на яго 
бор це груз сма раг даў, за ла тых 
і ся рэб ра ных ма нет. Пра гэ та па-
ве да міў прэ зі дэнт кра і ны Ху ан 
Ма ну эль Сан тас.

Прэ зі дэнт Ка лум біі так са ма за явіў, 
што дак лад ныя ка ар ды на ты зна ход кі і 
ме та ды, з да па мо гай якіх уда ло ся знай-
сці га ле ён, з'яў ля юц ца «дзяр жаў най та-
ям ні цай», і ён яе не вы дасць. Сан тас 
пад крэс ліў, што ка ра бель знай шлі «ў 
ні ко лі ра ней не зга да ным мес цы».

«Сан-Ха сэ» за та нуў у 1708 го дзе ў 
Ка рыб скім мо ры ка ля пар то ва га го ра-
да-крэ пас ці Кар та хе на. Ён быў част-
кай фло ту ка ра ля Фі лі па V, які ва я ваў 
з анг лі ча на мі пад час вай ны за іс пан-
скую спад чы ну. Па вод ле свед чан няў 
гіс та рыч ных кры ніц, «Сан Ха сэ» вёз 
11 міль ё наў за ла тых дуб ло наў, брыль-
ян таў і ін шых каш тоў нас цяў. З па та-
ну лым га ле ё нам звя за ны юры дыч ныя 
спрэч кі. Ра ней аме ры кан ская кам па нія 

Sea Search Armada, якая спе цы я лі зу ец-
ца на пад вод ных по шу ка вых ра бо тах, 
па да ла іск су праць Ба га ты, аспрэч ва ю-
чы пра ва ўлас нас ці на рэшт кі ка раб ля. 
Фір ма за яві ла, што ў 1981 го дзе яна 
вы зна чы ла мес ца, дзе суд на за та ну-
ла. Та ды SSA і ўрад бы лі парт нё ра мі 
і, па між на род ным звы чаі, па га дзі лі ся 
па дзя ліць лю быя каш тоў нас ці, якія 
мо гуць быць атры ма ны. Ад нак паз-
ней ула ды кра і ны за яві лі, што скар бы 
бу дуць на ле жаць Ка лум біі. У 2011 го-
дзе аме ры кан скі суд аб вяс ціў га ле ён 
улас нас цю ка лум бій скай дзяр жа вы. Як 
ад зна чае The Guardіan, кошт скар бу 
ацэнь ва ец ца ў су му ка ля ад на го міль-
яр да фун таў стэр лін гаў (ка ля паў та ра 
міль яр да до ла раў ЗША). Па вод ле ін-
шых кры ніц, кошт гэ та га гру зу мо жа 
склас ці ця пер ад 5 да 17 міль яр даў до-
ла раў. Гэ та са мы буй ны са скар баў, 
якія па та ну лі ў Ка рыб скім мо ры ў ка-
ла ні яль ную эпо ху.

ЦАЦ КІ 
НА 41 ТЫ СЯ ЧУ

Но вы год і Ка ля ды яшчэ не зу сім 
бліз ка, але не ка то рыя ама та ры 
свят рых ту юц ца да іх за га дзя, і 
як рых ту юц ца!

На прык лад, жы хар ка го ра да Су он сі 
(Уэльс) Сіль вія Поўп упры го жы ла столь 
гас ці най свай го до ма 2530 ка ляд ны мі 
цац ка мі кош там на 41 ты ся чу до ла раў. 
Пра цэс аздаб лен ня за няў у жан чы ны 
тры ме ся цы, та му яна па ча ла раз веш-
ваць ша ры яшчэ ў ве рас ні. 73-га до вая 
бры тан ка па ча ла збі раць сваю ка лек-
цыю ў 1999 го дзе і што год ўпры гож-
вае сваё жыл лё. Яна мо жа па хва ліц ца 
рэд кі мі цац ка мі ў вы гля дзе чыр во на га 
лон дан ска га аў то бу са, нью-ёрк ска га 
так сі, са ма лё таў, ста ра мод ных тэ ле-
фо наў, вер та лё таў і бля шан кі «Ко ка-
ко лы». «Я люб лю цац кі. Усе па чы на юць 
усмі хац ца, ка лі ба чаць, як іх шмат на 
сто лі ма ёй гас ці най. Мае ўну кі гу ля юць 
з роз ны мі цац ка мі, і мы вы дат на ба вім 
час», — ад зна чы ла жан чы на. Бры тан-
ка што год тра ціць ка ля 200 до ла раў на 
но выя ўпры га жэн ні.

Іван КУ ПАР ВАС.


