
6.55 Іс насць.
7.20, 21.40 Ме лад ра ма «Вяс-
ко вая гіс то рыя». 1-я се рыя.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Буй ным пла нам.
9.40 Транс фар ма цыя.
10.15 «50 рэ цэп таў пер ша га».
10.50 Вы хад ёсць.
11.25 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
12.10 «Зда роўе». Ток-шоу.
12.55 На шы.
13.10, 15.45 Ме лад ра ма «На-
дзея».
15.15 Кра і на.
17.30 Ме лад ра ма «Па куль 
жы ву, ка хаю».
21.00 Па на ра ма.
1.05 Дзень спор ту.

7.05, 11.10 М/с «Сяб ры анё лаў».
7.40 На ву ко вае шоу пра фе са-
ра Ад кры ва шкі на.
8.10 Се ры ял «Мая цу доў ная 
нянь ка».
10.15 Аз бу ка сма ку.
10.50 М/с «Пры го ды Дзі на». 
За ключ ныя се рыі.
12.15 Се ры ял «Хто ў до ме 
гас па дар?»
14.05 Ка пей ка ў ка пей ку.
14.45 «Раз бу раль ні кі мі фаў».
15.55 «Арол і Рэш ка. Шо пінг». 
Стайл-шоу.
16.55 «Біт ва эк стра сэн саў. 
Вай на ты та наў».
19.15 Ка ме дыя «Дур дом на 
ко лах».
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.
23.35 «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».

7.50, 12.30, 17.20, 23.40 «Ка-
лей да скоп».

8.05, 15.15 «Ка зус бэ лі». Ка-
ме дыя.
10.10 «Бе ла рус кая дып ла ма тыя. 
Пер шы мі ністр». Дак. фільм.
10.40 «Воў чая зграя». Дра ма.
12.05 «Пар ты за ны су праць 
Вер мах та». Дак. фільм.
12.45 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
13.20 «Та лен ты Бе ла ру сі». 
Юбі лей ны кан цэрт, пры све ча-
ны 20-год дзю спе цы яль на га 
фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па пад трым цы та-
ле на ві тай мо ла дзі.
14.45 «Ка мер тон». На род ны 
ар тыст Бе ла ру сі Ле а нід За-
хлеў ны.
17.35 «Ды рэк тар». Дра ма.
20.00 Ле а нід Мле чын прад-
стаў ляе. «Су свет ныя та ям ні-
цы». «Мя цеж ге не ра ла Гор да-
ва». Дак. фільм
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Да зволь це рас ка-
заць!». Бе ла рус кі спарт смен і 
ак цёр Аляк сандр Сві ры даў.
21.15 «Дзён нік яго жон кі». 
Дра ма.
23.00 «Бард-па рад».

7.15, 23.05 PRO спорт. На ві-
ны.
7.25 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Хох філь цэн. Спрынт. Жан-
чы ны.
8.55 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Хох філь цэн. Спрынт. Муж-
чы ны.
10.30 Бас кет бол. НБА. «Та-
рон та» — «Мі лу о кі».
12.25 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 6-ты тур. Агляд гуль-
ня во га дня.
13.20 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Хох філь цэн. Гон ка пе-
ра сле ду. Жан чы ны.
14.15 Пла ван не. «Ду эль у ба-
сей не». ЗША — Еў ро па.
16.20 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Хох філь цэн. Гон ка пе-
ра сле ду. Муж чы ны.
17.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

17.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Сі ці» — «Су ён сі».
20.00 Фут бол. Лё са ван не гру-
па во га эта пу Чэм пі я на ту Еў-
ро пы 2016.
21.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Борн мут» — «Ман чэс тэр 
Юнай тэд».
23.10 Еў ра пей скі по кер ны тур.
0.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Нор віч» — «Эвер тан».

7.00 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.30, 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 Ка ме дыя «Жа ніх з та го 
све ту».

13.45 Ка ме дыя «Дзяў чы на з 
ха рак та рам».
15.15 «След ства па ка жа».
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
16.20 «Тэ о рыя змо вы».
17.10 Ме лад ра ма «Спра ва ў 
та бе».
18.45 Кан цэрт Іры ны Алег ра-
вай ў «Алім пій скім».
21.05 «Сён ня ўве ча ры».
22.35 Тры лер «Перш, чым я 
за сну».
0.10 Бокс. Бой за ты тул чэм-
пі ё на све ту. Рой Джонс (Ра-
сія) — Эн ца Ма ка ры нэ лі (Вя-
лі ка бры та нія).

6.15 Маст. фільм «Тан цуй 
ад сюль!»
7.50 «Ан фас».
8.05 «Тай ны Чап ман».
9.05 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі».

10.00 «Ін шая кра і на». «Аст ра-
вы шан ца ван ня: што шу кае 
Бе ла русь у Ін да не зіі».
11.10 «Мінск і мін ча не».
11.45 «Сал да ты 7». Се ры ял.
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
13.40, 0.20 Маст. фільм «З 
пер шых рук».
15.25 «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.
17.45 Ба я вік «На пра лом».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Дра ма «Кры ва вы дыя-
мент».
22.35 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Вя лі кія тай ны знік лых 
цы ві лі за цый».

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.15, 8.40, 13.20, 4.35 М/ф.
8.10 «Са юз ні кі».
9.00 «Ой, ма мач кі!»
9.30, 4.05 «Ня ма праб лем».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Зроб ле на ў СССР».
10.45 Маст. фільм «Па кроў-
скія ва ро ты».
13.35, 1.40 Маст. фільм 
«Зайз драсць ба гоў».
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 «Жыц цё і пры-
го ды Міш кі Япон чы ка».
0.25 «Культ пра свет».
1.10 «Ды яс па ры».

7.00 «Па кой сме ху».
7.35 Маст. фільм «Бе лы на-
ліў».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.15 «Пра ві лы ру ху».
12.15 Маст. фільм «Вый сці 
за муж за ка пі та на».
14.15 «Дзве жон кі».
15.10 «Аса біс тае. Іры на Скоб-
ца ва».
15.40 Маст. фільм «Два Іва-
ны».

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».
23.10 Маст. фільм «За над та 
пры го жая жон ка».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 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». 
«Алей».
15.05, 16.20 Се ры ял «Час 
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 «Ка му-
нал ка».
0.30 «Час Г».

9.00, 14.00, 19.05, 21.00, 23.45 
«На двор'е».
9.05, 15.45 Мульт па рад.
9.20 Се ры ял «Без дань».
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 Дра ма «Хрос ны баць-
ка», 1 се рыя.
14.05 Дра ма «Мэнс філд 
Парк».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 Се ры ял «Альф».
17.40 Ка ме дыя «На здра-
дзе».
19.10 Тры лер «Гуль ня на вы-
жы ван не».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.15 Дра ма «Пад ме на».
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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 Пры го ды «Гра ма бой».
13.50, 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».
19.30 Се ры ял «Апош ні з Ма-
гі кян».
20.30 Фэн тэ зі «Па ра лель ныя 
мі ры».
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 «Сва ты».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 Біб лей скі сю жэт.
10.35, 0.35 «Вя сел ле». Маст. 
фільм.
11.40 Вя лі кая сям'я. Зоя Зя-
лін ская.
12.35 «На гэ тым тыд ні... 100 
га доў на зад. Неф ран та выя 
на тат кі».
13.05 «Клю чы ад ар кест ра» 
з Жа нам-Фран суа Зі жэ лем. 
К. Сен-Санс. «Ско кі смер ці». 
П. Дзю ка. «Ву чань ча ра дзея».
14.25 Да 85-год дзя з дня на-
ра джэн ня Мі ха і ла Све ці на. «У 
эс тэ ты цы ма лень ка га ча ла ве-
ка». Дак. фільм.
14.50 «Бе зы мен ная зор ка». 
Маст. фільм.
17.00 На ві ны куль ту ры.
17.30 «Па сля дах Цім бук ту». 
Дак. фільм.
18.20 Вы дат ныя пісь мен ні кі 
Ра сіі. Чын гіз Ай тма таў. Ве чар 
у Кан цэрт най сту дыі «Астан кі-
на». За піс 1987 го да.

19.25 Да 70-год дзя Яў ге на 
Сцяб ло ва. «Да па ба чэн ня, 
хлоп чы кі». Маст. фільм.
20.45 «Лі нія жыц ця». Яў ген 
Сцяб лоў.
21.40 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Да від Тух ма наў і яго пес ні.
23.00 «Бе лая сту дыя». Яў ген 
Пет ра сян.
23.40 «100 га доў з дня на ра-
джэн ня Фрэн ка Сі нат ры. Кан-
цэрт ле ген дар на га спе ва ка. 
За піс 1969 го да.
1.35 «Шэр лак Холмс і док тар 
Ват сан». М/ф для да рос лых.
1.55 «Ар ла ны — ка ра лі ня бё-
саў». Дак. фільм.
2.50 «Аб уль ка сім Фір до у сі». 
Дак. фільм.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. Тац ця на Дры гі на і 
Мак сім Якаў леў. 2007 год.
6.55, 8.30, 9.40, 11.00, 13.10, 
15.40, 17.00, 19.05, 20.40, 
23.30, 0.55, 2.30, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія.
7.10 Маст. фільм «Вяр тан не».
8.45, 14.45, 20.45, 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 
1990. Р. Вік цюк.
13.25 Маст. фільм «Дзе ты, 
Ба гі ра?».
16.00 «Кол ба ча су».
19.30 Дак. фільм «Ці бу дзе ка-
му нізм?»
21.00 «Быў час». 2008 год.
22.00 Маст. фільм «Ка рот кія 
су стрэ чы».
0.00 «Быў час...» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім. «Гуль ня ў 
хі пі». 2006 год.
1.15 Маст. фільм «Уклю чы це 
паў ноч нае ззян не».

5.00 Бай цоў скі клуб.
7.00, 19.45, 4.00 Сну кер. Еў ра-
тур. GІBRALTAR OPEN.
9.00 Фут бол. Су свет ныя га лы.
9.30 Фут бол. Ла ці на.

10.00 Фут бол. ФІ ФА.
10.30, 17.15, 3.30 Скач кі на 
лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
11.15, 14.15 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
12.30, 15.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
13.30 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Жан чы ны.
16.30 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Муж чы ны.
22.00 Зі мо выя ві ды спор ту.
23.00 Бокс.
1.00, 2.25 Кон ны спорт. «Пе-
ра ва га ко ней».
1.05 Кон ны спорт. LA CO-
RONA.
2.30 Зі мо выя ві ды спор ту. 
Агляд па дзей дня.

6.00, 9.40, 17.50, 22.00, 3.00 
Се ры ял «Бы лыя».
6.25 Ка ме дыя «Ха лас цяч кі».
8.00 Ка ме дыя «Міль ён на ка-
ля ды».
10.35 Ка ме дыя «Кух ня ў Па-
ры жы».
12.25 Ка ме дыя «Ня ўда члі-
выя».
14.00 Ка ме дыя «Вы са ка род-
ны ве не цы я нец».
16.00 Ка ме дыя «Джунг лі клі-
чуць! У по шу ках Мар су пі ла-
мі».
18.45 Ме лад ра ма «До мік у 
сэр цы».
20.20 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
жа дан няў».
23.10 Ка ме дыя «Два све ты».
0.55, 5.45 Скетч ком «Па між 
на мі».
1.15 Ка ме дыя «Вя сел лі і ін-
шыя не пры ем нас ці».
4.00 Ка ме дыя «Усё ўклю ча-
на 2».

6.00 М/ф.
10.05 «Дач ныя гіс то рыі».
10.55 «Сто пы тан няў да рос-
ла му».
11.40 «Рrокіно».
11.50 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту».
12.40 «До каз ві ны».

13.15, 0.40 «Цу доў нае ста год-
дзе». Се ры ял.
17.20 «Пла не та 51». М/ф.
18.50, 4.15 «Лі нія аба ро ны».
19.25 «Прад ка зан не». Ме ла-
д ра ма.
21.20 «Пе ра воз чык 2». Ба я-
вік.
23.05 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.
4.40 «Зор насць на ка рысць». 
Дак. фільм.

6.20 Фан тас ты ка «Фі ло са фы: 
урок вы жы ван ня».
8.20 Дра ма «Са мы бліз кі ся-
бар».
10.15 Дра ма «Сем га доў у Ты-
бе це».
12.40 Пры го ды «Пі тэр Пэн».
14.40 Ка ме дыя «З 5 да 7. Час 
па лю боў ні каў».
16.30 Дра ма «Вель мі доб рыя 
дзяў чын кі».
18.10 Ка ме дыя «Ма ры спраў-
джва юц ца!»
20.00, 3.00 Ме лад ра ма «Эрын 
Бро ка віч — пры го жая і ра шу-
чая».
22.25 Тры лер «Па лон ныя».
1.00 Тры лер «Жан чы на ў чор-
ным».

6.20 Дэ тэк тыў «Пя рэ ва ра цень 
у па го нах».
7.50 Дэ тэк тыў «Дзе сяць нег-
ры ця нят».
10.10 М/ф «Ба бай».
11.30 Дра ма «Анё лы вай ны».
13.35 Дра ма «Ахоў вай мя не, 
мой та ліс ман».
15.00 Дра ма «Ан дэр сан. Жыц-
цё без ка хан ня».
17.25 Дра ма «Доў гае шчас лі-
вае жыц цё».
18.50 Дра ма «24 га дзі ны».
20.20 Фэн тэ зі «Ваў ка даў».
22.15 Ка ме дыя «Жан чы ны су-
праць муж чын».
0.20 Тры лер «Сталь ны ма ты-
лёк».
2.05 Ба я вік «Аса біс ты ну-
мар».
4.30 Дэ тэк тыў «Сы шчык Пу ці-
лін. Дом спат кан няў».

6.00, 13.20 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха.
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 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
9.30 Асу шыць акі ян.
10.20 На ву ка бу ду чы ні.
11.00 Жыц цё ў кос ма се.
14.10 Вя лі кія рэй ды Дру гой су-
свет най вай ны.
14.50 Сак рэт ныя ма тэ ры я лы 
Юр ска га пе ры я ду.
15.40 Сі ла пле ме ні.
16.25, 21.45 Асвет ле ная без-
дань.
17.10 Ізум руд за 400 міль ё наў 
до ла раў.
18.00 Раз ба га цей або па мры 
на ка паль ні.
18.40 За кі ну тая ма гі ла Іра да.
19.30 Стра ча ная граб ні ца 
Чын гіс ха на.
20.15 Дзі кая пры ро да Аме ры кі.
21.00 Гон ка да Паўд нё ва г а 
по лю са.
22.30, 2.15, 5.15 Карс та выя 
ва рон кі.
23.15 Ра сій скія сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы.
0.00, 3.45 Эва ку а цыя Зям лі.
1.30 Зо на 51.
3.00 Лі ніі На ска.

8.00, 15.15, 2.00, 6.25 Ма хі на-
та ры.
8.50 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 Ку бін скі хром.
17.05 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
22.00 Дзі кая кух ня.
1.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
3.00 Пра па жы на про даж.
4.00 Гон ка на вы мі ра нне.
5.38 Ды на ма — не ве ра год ны 
ілю зі я ніст.
7.13 Трой.
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АСЦЯ РОЖ НА, 
ЯНЫ НЕ БА ЧАЦЬ 

ДА РО ГІ!
Фі ны зра бі лі да рож ны знак, 

які па пя рэдж вае аб лю дзях з га джэ та мі
У Хель сін кі з'я віў ся но вы да рож-
ны знак, што па пя рэдж вае пра 
лю дзей, якія ка рыс та юц ца ма-
біль ны мі пры ла да мі пад час ха-
ды. На чыр во на-жоў тым трох ву-
голь ні ку на ма ля ва ны фі гу ры, што 
кро чаць з тэ ле фо на мі ў ру ках.

Знак з'я віў ся ў ад ным з цэнт раль-
ных ра ё наў го ра да Мун кі ні е мі. Аба зна-
чэн не пад пі са на Mobіle people (Лю дзі 
з ма біль ні ка мі). Яго пры ду ма ла крэ-
а тыў ная ка ман да прадпрымальнікаў 
Яка ба Сэмп ле ра і Эмі ля Ці іс ма на 
пас ля та го, як пер шы з іх тра піў пад 
ма шы ну. Пры чы най ін цы дэн ту ста ла 
тое, што Сэмп лер быў за ся ро джа ны 
на сва ім смарт фо не. Па вод ле яго 
слоў, адзін з прад пры маль ні каў ха цеў 
па пя рэ дзіць пе ша хо даў аб не бяс пе цы, 
якой яны ся бе пад вяр га юць, не звяр-
та ю чы ўва гу ні на што, акра мя ма біль-
най пры ла ды, пад час ха ды.

Хто ўста ля ваў да рож ны знак, не вя-
до ма. Ён раз ме шча ны на пры ват най 
тэ ры то рыі, та му ўла ды го ра да не мо-
гуць яго пры браць. Ра ней у ліс та па дзе 
ў Стак голь ме з'я ві лі ся да рож ныя зна кі, 
якія па пя рэдж ва лі пра ка рыс таль ні каў 
смарт фо наў, за ся ро джа ных на сва іх 
тэ ле фо нах. Прад стаў ні кі прэс-служ-
бы дэ парт амен та транс пар ту го ра да 
па ве да мі лі, што не афі цый ныя зна кі 
да вя дзец ца зняць.

У ве рас ні 2014 го да ў Кі таі ўла ды 
ства ры лі пе ша ход ную да рож ку, вы-
дзе ле ную спе цы яль на для лю дзей з 
тэ ле фо на мі. На тра ту ар бы ла на не-
се на раз мет ка з кі рун кам ру ху, каб 
га ра джа не, якія па ста ян на гля дзяць у 
эк ра ны сва іх га джэ таў, лепш ары ен-
та ва лі ся. Зрэш ты, гэ тае пы тан не паў-
стае да во лі вост ра ўжо ва ўсім све це. 
І ў Бе ла ру сі так са ма ха пае на па ло ву 
«сля пых», якія ідуць, гле дзя чы толь кі 
ў эк ран, а не на да ро гу. Так што, маг-
чы ма, фін скі знак у хут кім ча се мо жа 
пай сці ў афі цый нае між на род нае вы-
ка ры стан не. Праў да, доб ра бы ло б 
пры ду маць яшчэ які-не будзь знак, каб 
ад ры ваць ама та раў ма біль ных пры-
лад ад эк ра наў, бо не ўза ба ве яны мо-
гуць «па ца ла вац ца» са слу пом, зу сім 
як аў та ма біль. І доб ра, ка лі спра ва 
скон чыц ца толь кі гу за ком...

ШТО ВЫ КЛІ КАЕ 
ЗЕМ ЛЯ ТРУС?

Ад мі ніст ра цыя ад ной з ся рэд ніх 
школ у італь ян скім го ра дзе Аве-
ца на за ба ра ні ла на ву чэн кам на-
сіць абу так на вы со кіх аб ца сах 
або плат фор ме, а так са ма без 
зад ні каў з-за вы со ка га ўзроў ню 
сей сміч най не бяс пе кі ў рэ гі ё не.

«Гэ тае ра шэн не — не плод пу ры тан-
ска га ўяў лен ня, а не аб ход насць на ву-
чыць школь ні каў ас но вам бяс пе кі», — 
па тлу ма чы ла ды рэк тар на ву чаль най 
уста но вы L'Іnstіtuto Technіco Іndustrіale 
Ан на Аман цы. На стаў ні кі ад зна чы лі, 
што з ра шэн нем яны не згод ныя, але 
бу дуць пры трым лі вац ца но вых пра віл. 
Адзін з вуч няў у сваю чар гу за явіў, што 
ад мі ніст ра цыі вар та «ду маць пра больш 
сур' ёз ныя пы тан ні, на прык лад як ацяп-
ляць шко лу на леж ным чы нам».

У 2009 го дзе ў пра він цыі Л'А ку-
і ла ад бы ла ся се рыя зем ля тру саў, 
ах вя ра мі якіх ста лі 286 ча ла век, а ў 
1915 го дзе го рад Аве ца на сты хія раз-
бу ры ла амаль цал кам, та ды за гі ну лі 
30 ты сяч ча ла век.

Іван КУ ПАР ВАС
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