
7.15 Ме лад ра ма «Усё бу дзе 
доб ра». 3—4-я се рыі.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».
9.40 Гіс то рыі ра мон ту.
10.20 «50 рэ цэп таў пер ша-
га».
11.05 XXL WOMAN TV.
11.45 На шы.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ка роб ка пе ра дач.
13.10 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня.
13.40 Тай ны след ства.
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15 Твой го рад.
15.30 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд-
ня.
15.55 Ме лад ра ма «Па пя луш-
ка з рай ска га вост ра ва».
17.30 Ме лад ра ма «Дру гі 
шанц». 1—4-я се рыі.
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 На ві ны на двор'я.
22.15 Ка ме дыя «Клу шы».

6.55 М/с «Сяб ры анё лаў».
8.00 Се ры ял «Хто ў до ме гас-
па дар?».
10.00 «Арол і рэш ка. Ня зве да-
ная Еў ро па». Трэ вел-шоу.
11.00, 22.25 Ха чу ў тэ ле ві зар!
11.15, 20.05 Тэ ле ба ро метр.
11.20 Ва ша ла то.
11.50 Пя цё рач ка.
12.05 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць».
12.40 «Ву ліч ная ма гія». Рэ алі-
ці-шоу.
13.15 Се ры ял «Мая цу доў ная 
нянь ка».
15.20 М/ф «Сак рэт ная служ ба 
Сан та Кла у са».
17.05 Фан тас ты ка «Лю дзі 
Ікс: Апош няя біт ва».
19.15 Су пер ла то.
20.40 Кі пень.
21.10 «Па на еха лі». Рэ алі ці-
шоу.
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НА.

22.30 «Раз бу раль ні кі мі фаў».
23.40 Ме лад ра ма «Чу жа зем-
ка». За ключ ныя се рыі.

8.00, 12.35, 16.55, 0.35 «Ка-
лей да скоп».
8.15, 22.30 «Не стар Бур ма». 
Се ры ял.
9.45 «Ра манс пра за ка ха-
ных». Ме лад ра ма.
11.55 «Под ых струн». Му зыч ная 
пра гра ма. Гос ці: гру па «НAVІ», 
гру па «Rahіs», Алег Ся ме наў.
12.50 «На пе рад у мі ну лае».
13.20 Хіт-па рад «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
14.15 «За бы тая ме ло дыя для 
флей ты». Ме лад ра ма.
16.25 «Свет пры ро ды». Ма-
лень кі зі мо вы сю жэт.
16.40 «Свет пры ро ды». Ляс ны 
пры га жун.
17.10 «На ва год ні фе ер верк».
18.05 «Пан Ва ла ды ёў скі». 
Дра ма.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Пес ні на ва год ніх на-
чэй». 80-я га ды.
21.30 «Дым над ва дой». Кан-
цэрт Прэ зі дэнц ка га ар кест ра 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ды ры-
жор — Вік тар Ба ба ры кін.
23.55 Ле а нід Мле чын прад-
стаў ляе. «Су свет ныя та ям-
ні цы». «Гар ба чо вы. Гіс то рыя 
ка хан ня». Дак. фільм.

7.20, 23.15 РRО спорт. На ві ны.
7.30 Ха кей. Бел наф та хім — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Дру гі этап. 
«Нё ман» (Грод на) — ХК «Го-
мель».
9.25 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Фін лян дыя — Бе ла русь.
11.15 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Ла ка ма тыў-Ку бань» — 
«Цмо кі-Мінск».
12.55 Ха кей. Бел наф та хім 
— чэм пі я нат Бе ла ру сі. Дру гі 
этап. «Шах цёр» (Са лі горск) — 
«Юнац тва-Мінск».

15.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Са ўтгэмп тан» — «Ар се-
нал».
16.55 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Бе ла русь — Сла ва кія.
19.10 Авер тайм.
19.40 Ха кей для ўсіх.
20.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
21.20 Бас кет бол. НБА. «Мі лу-
о кі» — «Та рон та».
23.25 Фак тар сі лы.
23.55 Бас кет бол. НБА. «Мем-
фіс» — «Лей керс».

7.00 «Ня дзель ная ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00 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».
9.55 «Па куль усе до ма».
10.40 «Фа зэн да».
11.15 Мю зікл «Сва таў ство 
гу са ра».
12.30 «Ба ра хол ка».
13.20 «Гос ці па ня дзе лях».
14.15, 16.20 «Дзве зор кі». На-
ва год ні вы пуск.
16.15 На ві ны спор ту.
17.00 «Кроп ля ў кроп лю».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Го лас». Фі нал.
23.25 «Што? Дзе? Ка лі?» Зі-
мо вая се рыя гуль няў.
0.35 Толь кі для да рос лых. 
Тры лер «Ме тад». Се анс дзя-
ся ты, за ключ ны.

6.25 Кан цэрт ка манд Вы шэй-
шай лі гі КВЗ.
7.50 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
8.10, 17.20 «Аў та па на ра ма».
8.35 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні: І ўспых не по лы мя».
11.00 «Вя лі кае сне дан не».
11.40, 1.05 Ка ме дыя «Утай-
ма ван не сва воль на га».
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.40 Фэн тэ зі «Га ры По тэр і 
прынц-паў кроў ка».

16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.50 «Ва ен ная тай на».
19.30 «Ты дзень».
20.25 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні: Сой ка-пе ра смеш ні ца. 
Част ка І».
22.30 «Зор ны рынг».
23.30 «Ка лыс ка ча ла вец тва: 
вы кра дзе ная праў да». Да ку-
мен таль ны спец пра ект.

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.15 М/ф.
6.55 Маст. фільм «Ка ра леў-
ства кры вых люс тэр каў».
8.15 «Тай ны ча су».
9.05 «Ве да ем рус кую».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Ча му я?»
10.45 Се ры ял «Пя шчот ная 
зі ма».
14.20 Маст. фільм «Адзі но-
кім да ец ца ін тэр нат».
16.15 Маст. фільм «Ту рэц кі 
гам біт». 1—4 се рыі.
20.05, 22.00 Маст. фільм 
«Стац кі са вет нік».
21.00 «Ра зам».
1.00 Маст. фільм «Пры го ды 
прын ца Фла ры зе ля. Клуб 
са ма за бой цаў, або Пры го ды 
ты ту ла ва най асо бы».
4.20 «Лю бі мыя ак цё ры».
4.45 Маст. фільм «Маё ка-
хан не».

7.00 «ХА». Ма лень кія ка ме-
дыі.
7.35 Маст. фільм «Пя ты па-
верх без ліф та».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.15 «Сам са бе рэ жы сёр».
12.05 «Ра ніш няя пош та».
12.50, 14.15 Маст. фільм 
«Сня гур ка для да рос ла га 
сы на».
14.50 Маст. фільм «Сла бая 
жан чы на».
18.05 Фільм-кан цэрт «Па ро-
дыі! Па ро дыі! Па ро дыі!!!». Вы-
пуск 2-і.

20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
22.30 Маст. фільм «Нін чы на 
ка хан не».
0.10 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10, 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 «Ядзім до ма».
10.20 «Пер шая пе ра да ча».
11.00 «Цуд тэх ні кі».
11.50 «Дач ны ад каз».
13.20 «МНС Ра сіі. 25 га доў у 
імя вы ра та ван ня!»
14.15 «На шспа жыў наг ляд». 
Не дай ся бе пад ма нуць!
15.05, 16.20 Се ры ял «Час 
Вол ка ва».
18.00 «Ак цэн ты тыд ня».
19.00 «Кроп ка».
19.50 Ка ме дыя «Муж па вы-
клі ку».
21.35 «Ты не па ве рыш! З Но-
вым го дам!»
23.05 «Пра па ган да».
23.40 Ка ме дыя «Дзень До-
до».

9.00, 12.25, 19.00, 23.55 «На-
двор'е».
9.05, 14.35 Мульт па рад.
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.30, 14.25, 16.10, 20.55 «Хат-
няя кра ма».
10.45 Ме лад ра ма «На эль».
12.30 Ка ме дыя «За бор-
там».
16.40 Се ры ял «Ка лом ба».
18.00 «Хо бі+TV». Рэ алі ці-шоу 
«Свой фер мер».
19.05 Ка ме дыя «Іван Ва сіль-
е віч мя няе пра фе сію».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Тры лер «Зна ём це ся, 
Джо Блэк».
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6.00, 23.30, 4.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
6.30 Скетч-шоу «Ад на за ўсіх».
7.00 «Хат няя кух ня».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
7.45, 15.30 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
8.00, 15.00 «Ера лаш».
9.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
10.00, 1.00 «Тур ба мік сер».
12.00 «Вя лі кая ма лень кая зор-
ка».
13.00 Ку лі нар нае шоу «Май-
стар шэф. Дзе ці».
14.00 «Па спець за 24 га дзі ны».
15.00 М/ф «Пчол ка Мая».
16.30 Ка ме дыя «Астэ рыкс на 
Алім пій скіх гуль нях».
19.00 «Ураль скія пель ме ні».
21.30 Ка ме дыя «Астэ рыкс і 
Абе лікс у Бры та ніі».
0.00 «Кі но ў дэ та лях».
3.30 «Ла ві мо мант».
4.30 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
5.00 «Зор ны Но вы год!»

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35 «Цырк». Маст. фільм.
12.05 «Ён быў са ма да стат ко-
вы... Па вел Ма саль скі». Дак. 
фільм.
12.45 «Ра сія, лю боў мая!» 
«Зва ны Ту та е ва».
13.15 «Хто там...»
13.45 «Пры го ды Це ра топ са». 
Дак. фільм.
14.45 «Што ра біць?»
15.30 «Анд рэа Ба чэ лі. Маё 
Рас тво». Кан цэрт у Лос-Ан-
жэ ле се.
16.30 «Пеш шу...» Маск ва мет-
ра бу даў ская.
17.00, 1.55 XІ Між на род ны 
кон курс ма ла дых ды зай не раў 
«Рус кі сі лу эт».
17.45 «За ла тое ця ля... З та-
кім шчас цем і на эк ра не». Дак. 
фільм.
18.25 «За ла тое ця ля». Маст. 
фільм.
21.15 Кан цэрт гру пы «Кват ро» 
ў Мас коў скім між на род ным 
До ме му зы кі.

22.25 «70 га доў Мі ха і лу Ля ві-
ці ну. «Лі нія жыц ця».
23.15 «Бе лая авеч ка». Спек-
такль Мас коў ска га тэ ат ра 
«Эр мі таж».
1.15 Кра і на пту шак. «Шы-
ка тан скія крум ка чы». Дак. 
фільм.
2.45 «Стэн даль». Дак. фільм.

6.00. 12.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1992.
7.05, 08.35, 9.40, 11.00, 13.05, 
14.15, 17.10, 18.45, 20.55, 
23.15, 0.45, 2.35, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія.
7.30 Маст. фільм «Нач ны ма-
та цык ліст».
8.45, 2.45 Кі на ча со піс «Ха чу 
ўсё ве даць!»
9.00, 3.00 «Мі ну лы час».
10.00 «Кол ба ча су».
13.40 Дак. фільм «Іо сіф Брод-
скі. Па эт пра паэ таў».
15.00 «Быў час». 2008 год.
16.00, 22.00 Маст. фільм «Но-
выя пры го ды Ян кі пры два ры 
ка ра ля Ар ту ра»
18.00 «Аку лы пя ра». Ва ле рый 
Ля вонць еў. 1995 год.
19.30 Дак. фільм «Вель мі Вас 
усіх люб лю!»
0.00 «Элі та Кра і ны Са ве таў». 
Яў ген Сцяб лоў. 2007 год.
1.30 Маст. фільм «Ня на вісць».
4.00 «На ро джа ныя ў СССР».

5.00 Watts! Спе цы яль ны са ка-
віц кі вы пуск.
5.30 Watts! Спе цы яль ны кра-
са віц кі вы пуск.
6.30 Пла ван не. Чэм пі я нат све-
ту. Леп шыя мо ман ты.
7.30, 3.30 Лёг кая Ат ле ты ка. 
Чэм пі я нат све ту. Леп шыя мо-
ман ты.
8.30, 20.00 Бія тлон. Ку бак све-
ту.
9.30, 16.00, 21.00, 0.00 Бія тлон. 
Ку бак све ту. Жан чы ны.
10.00, 16.30, 21.30, 1.00 Бія-
тлон. Ку бак све ту. Муж чы ны.
10.30, 17.00, 22.00, 1.30 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.

12.30 Ве ла спорт. Джы ра д'І та-
лія. Леп шыя мо ман ты.
13.30 Ве ла спорт. Тур дэ 
Франс. Леп шыя мо ман ты.
14.30 «По гляд знут ры».
15.00, 23.00 Ве ла спорт. Ву эль-
та. Леп шыя мо ман ты.
19.00 Тэ ніс. US Open. Леп шыя 
мо ман ты.
4.30 Watts! Спе цы яль ны ве-
рас нёў скі вы пуск.

6.00, 3.00 Се ры ял «Бы лыя».
6.25 Ка ме дыя «Дуб лёр».
8.00 Ка ме дыя «Гэ та прой дзе, 
але ка лі?»
9.30, 17.50, 22.00 Се ры ял «Па-
кет ная здзел ка».
10.25 Ка ме дыя «Усмеш ка Бо га, 
або Чыс та адэ ская гіс то рыя».

12.30 Ка ме дыя «Два ка ляд ныя 
са ба кі».
14.00 Ме лад ра ма «Свед ка на 
вя сел лі».
15.40, 0.55, 5.45 Скетч ком 
«Па між на мі».
16.00 Ка ме дыя «Мах ля ры».
18.45 Ка ме дыя «Мо лі і мопс».
20.20 Ка ме дыя «Ха чу як Бры-
джэт».
23.10 Ка ме дыя, фэн тэ зі «Пе-
не ло па».
1.10 Ка ме дыя «Вост раў скар-
баў».
4.00 Ка ме дыя «Лі лі Да від».

6.00 М/ф.
9.30 «Дач ныя гіс то рыі».
9.55 «Не рас кры тыя тай ны».
10.50 «Па нен ка і ку лі нар».
11.25, 1.05 «Ся мей ны дэ тэк-
тыў». Cерыял.
14.50 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня».

16.15 «Ас кеп кі шчас ця». Маст. 
фільм.
19.45, 5.20 «Без пад ма ну».
20.40 «Жа лез ны ча ла век 2». 
Ба я вік.
23.00 «Асця рож на, мах ля ры!»
23.30 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.
4.00 «Ва ла сы. За блы та ная гіс-
то рыя». Дак. фільм.

4.40 Фэн тэ зі «Га ры По тэр і фі-
ла соф скі ка мень».
7.20 Дра ма «Прын цэ са Ма на-
ка».
9.10, 3.20 Фэн тэ зі «Га ры По тэр 
і та ем ны па кой».
12.00 Дра ма «Па лёт даў жы-
нёю ў жыц цё».
13.50 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні: І ўспых не по лы мя».
16.20 Ка ме дыя «Ім о джэн».
18.05 Ме лад ра ма «Крок на пе-
рад: Усё ці ні чо га».
20.00 Ме лад ра ма «Бліз-
касць».
21.40 Дра ма «Лофт».
23.35 Тры лер «Без кам пра мі-
саў».
1.15 Дра ма «Вы жы вуць толь кі 
па лю боў ні кі».

6.20 Ка ме дыя «Дэ жа вю».
8.20 Каз ка «Два нац цаць ме-
ся цаў».
10.10 Ка ме дыя «Сяб ры сяб-
роў».
12.30 Дэ тэк тыў «Смя цяр».
14.20 Фан тас ты ка «Цём ны 
свет: Раў на ва га».
16.10 Ка ме дыя «Змя ша ныя 
па чуц ці».
18.00 Ка ме дыя «Ёл кі куд ла-
тыя».
19.50 Ка ме дыя «Га неб ныя 
пры дур кі».
22.00 Дра ма «Ор да».
0.30 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
2.40 Ба я вік «На гуль ні».
4.40 Ба я вік «На гуль ні 2. Но вы 
ўзро вень».

6.00, 8.45, 13.20 Ска не ры ста-
ра жыт на га све ту.

6.50, 12.35 Гуль ні ро зу му.
7.10 Па пу ляр ная на ву ка.
7.35, 11.50 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00 Зо ла та Юка на.

9.30 Асу шыць акі ян.
10.20 Кос мас.
11.00 Рэ аль насць або фан тас-
ты ка?
14.10 На ву ка бу ду чы ні.
14.50 Са мыя дзіў ныя ў све це.
15.40 Кі тай з вы шы ні пту шы-
на га па лё ту.
16.25 Шэкл тан.
17.40 Тай ны гіс то рыі.
18.00 Сві тан не ча ла вец тва.
18.40 Пя чо ра гі ганц кіх крыш-
та лёў.
19.30 Ста фард шыр скі скарб.
20.15 Біб лія Д'яб ла.
21.00, 1.30, 5.15 Стра ча ная рэ-
лік вія Хрыс та.
21.45, 0.45, 4.30 Культ Ма рыі.
22.30, 2.15 Па ха ва ныя сак рэ-
ты Біб ліі.
0.00, 3.50 Сак рэт ныя ма тэ ры-
я лы ста ра жыт на сці.

8.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
8.50, 4.50 Монстр Ма ка.
9.45 Па да рож жа ў не вя до-
масць.
10.40 Вы жыць у дзі кіх умо-
вах.
11.35, 21.00, 4.00 Го лыя і на-
па ло ха ныя.
13.25 Дзі кая кух ня.
14.20, 22.00 Не спра буй це паў-
та рыць.
15.15, 23.00 Эфект Кар ба на-
ра.
16.10, 0.00 Су пер маг.
17.05, 5.35 Трой.
20.00 Хлоп цы з Юка на.
1.00 Мя цеж ны га раж.
2.00 Біт ва за не ру хо масць.
3.00 Хут кія і гуч ныя.
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Рас ко шаРас ко ша  ��

ЯХ ТЫ — ДРО БЯЗЬ,
або На чым бу дуць пла ваць 

міль яр дэ ры
У апош нія га ды ў за мож ных гра-
ма дзян све ту не бы ло не да хо пу 
ў ях тах з эк стра ва гант ным ды-
зай нам, але ця пер ні што не па-
раў на ец ца з Kokomo Aіland. Гэ-
та, хут чэй, пе ра соў ны вост раў, 
чым суд на. Яно су па стаў нае з 
рас кош ным пры ват ным ку рор-
там — на не каль кіх па лу бах 
пры сут ні ча юць усе пры кме ты 
за воб лач на га пент ха у са і пляж-
на га клу ба.

Кан цэпт Kokomo рас пра ца ва ла 
кам па нія Mіgaloo Prіvate Submarіnes. 
Рас пра цоў шчы кі ка жуць, што пра ект 
бу дуць да паў няць спе цы фі ка цы я мі ў 
ад па вед нас ці з да ступ ны мі тэх на ло-
гі я мі па жа дан ні клі ен та. Ад па вед на 
та кія па жа дан ні за каз чы ка паў плы ва-
юць на кан чат ко вы кошт пла ва ю чай 
кан струк цыі.

«Ма біль ны» вост раў Kokomo ўяў-
ляе з ся бе на па ло ву па гру жа нае 
ме га суд на і мае даў жы ню 117 мет-
раў, шы ры ню 78 і асад ку 20,5 мет ра. 
Пент ха ус на вы шы ні ка ля 80 мет раў 
над уз роў нем мо ра з дву ма ліф та мі, 
джа ку зі, пры ват ным пляж ным клу бам 
і не ве ра год ным вы гля дам на акі ян. 
Во сем ру ха ві коў пры вод зяць у рух ве-
лі зар ную плат фор му, раз га ня юць да 8 
вуз лоў (ка ля 15 кі ла мет раў у га дзі ну). 
Ад на з са мых эк за тыч ных асаб лі вас-
цей — джунг лі на па лу бе, на спа-па-
лу бе — трэ на жор ная за ла, ма саж ны 
ка бі нет і са лон пры га жос ці, а ся род 
дрэў мож на па абе даць на ад кры тым 
па вет ры. На ма ляў ні чай пляж най 
па лу бе ёсць мност ва ба сей наў, пля-

цо вак для бар бе кю, пад вод ная ста-
ло вая, стан цыя для карм лен ня акул і 
кі на тэ атр на ад кры тым па вет ры.

ХМА РА ЧОС 
З КРЫ ЛА МІ

Ар хі тэк тар Марк Фос тэр Гэйг 
прад ста віў кан цэпт 102-па вяр-
хо ва га хма ра чо са, сце ны яко га 
ўпры гож вае фан тас тыч ны ар-
на мент.

Бу ды нак спра ек та ва ны для «квар-
та ла міль я не раў» на 57-й ву лі цы Ман-
хэ тэ на. Па сут нас ці, гэ та су пер тон кі 
шкля ны хма ра чос, «апра ну ты» звер ху 
да ні зу ў скульп тур ную аб лі цоў ку, пры 
ства рэн ні якой аў та ры да лі во лю ўяў-
лен ню. Так, на ся рэд ніх па вер хах бу-
дын ка ве лі зар ныя бал ко ны з тэ ра са мі 
аформ ле ны ў вы гля дзе кры лаў. Тут 
пра па ну ец ца раз мяс ціць зо ну за баў з 
кра ма мі, двух па вяр хо вай пра стор най 
за лай для роз ных ме ра пры ем стваў, 
4-зор ка вым рэ ста ра нам і на зі раль-
ны мі пля цоў ка мі, з якіх ад кры ва ец ца 

від на ўвесь 
го рад. Звер-
ху бу ды нак 
к а  р а  н а  в а -
ны чымсь ці 
н а  к ш т а л т 
р ы м  с к а  г а 
з а  л а  т о  г а 
вян ка, у якім 
так са ма раз-
мя шча ец ца 
на зі раль ная 
плат фор ма.
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