
6.00, 17.00 «Ла ві мо мант».
6.30, 23.20, 4.30 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.30 М/ф «Пінг ві ня ня Па ра-
ро».
8.00, 13.20 «Ера лаш».
8.30, 18.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны 3».
9.30, 14.00, 19.00 Се ры ял 
«Апош ні з Ма гі кян 5».
10.30, 15.00, 20.00 Се ры ял 
«Веч ны вод пуск».
11.30 Пры го ды «Кра ка дзіл 
Да ндзі».
16.00, 5.00 «Тур ба мік сер».
17.30 Скетч-шоу «6 кад раў».
21.10 Пры го ды «Кра ка дзіл Дан-
дзі 2».
23.30, 3.30 Се ры ял «Кос ці».
0.30, 3.00 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00. 19.30. 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
10.15, 0.45 «На зі раль нік».
11.15 «Ка лом ба». Се ры ял.
12.35 «Ал га рытм Бер га». Дак. 
фільм.
13.05, 20.45 «Пра ві лы жыц-
ця».
13.30 «Эр мі таж».
14.00, 23.50 «Да ста еў скі». Се-
ры ял.
15.10 «Рус кі стыль». «Ку пец-
тва».
15.40. 22.15 «Кос мас — па-
да рож жа ў пра сто ры і ча се». 
Дак. се ры ял.
16.25 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
17.05 «Аст ра вы». Іван Іва ноў-
Ва но.
17.45 Да 125-год дзя з дня на-
ра джэн ня Сяр гея Пра коф' е ва. 
Алі са Вай лерш тайн, Па ава Яр-
ві і Ар кестр дэ Па ры.
18.25, 21.15, 1.40 Су свет ныя 
скар бы.
18.45 «Зор ка бяз глу дзі цы. 
ОБЭРИУты».

19.15 «Даб ра нач, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 Штуч ны ад бор.
21.35 «Гуль ня ў бі сер». «А. С. 
Пуш кін. «Апо вес ці Бел кі на».
23.00 Свед кі ча су. «Ле а нід Га-
кель. Я не ба ю ся, я му зы кант». 
Дак. се ры ял.
23.45 Маст са вет.

6.00 «Аку лы пя ра». Вя ча слаў 
Бу ту саў.
6.40, 8.35, 10.20, 12.15, 14.15, 
15.40, 17.00, 17.30, 18.45, 
20.30, 21.40, 23.00, 23.30, 1.25, 
2.20, 3.50, 5.30 Му зыч ная на-
сталь гія.
7.20 «Зям ля—Па вет ра». Аляк-
сандр Мар шал. 2003 год.
9.00 Маст. фільм «Пра хін дзі я-
да, або Бег на мес цы».
12.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но... Тэ ле ві зій ныя ме-
му а ры». С. Пі ляў ская, У. Зель-
дзін, К. Луч ко.
13.00 Маст. фільм «Вяр тан не».
14.45 М/ф «Хто ў ле се гас па-
дар?».
15.00, 21.00 «Мі ну лы час».
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
17.20, 23.20 «Мас так і па эт Мі-
ха іл Гроб ман чы тае свае вер-
шы». 2005 год. 1-я част ка.
18.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Ма ра па-
са вец ку». 2007 год.
19.20 Маст. фільм «Кож ны ве-
чар пас ля пра цы».
0.00 «Зям ля—Па вет ра». Гру па 
«Аквариум». 2003 год.
1.45 Дак. фільм «Эка но мі ка ў 
по шу ках іс ці ны».
2.10 «На ві ны дня. Хро ні ка на-
шых дзён». Лю дзі пе ра бу до вы. 
1991 год.
2.40 М/ф «Вы со кая гор ка».
3.00 «Быў час». 2009 год.
4.00 Маст. фільм «Ма на лог».

4.00 Ве ла спорт. Гон ка Amstel 
Gold.
5.30 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Жан чы ны.

6.30 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Муж чы ны.
7.30, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00, 
2.30 Сну кер. Чэм пі я нат све ту.
9.30 Watts.
9.45, 10.40 Фут бол. Еў ра га-
лы.
9.50 Фут бол. Чэм пі я нат MLS. 
Найлеп шыя мо ман ты.
10.15 Фут бол. «Да ро га на 
ЕЎ РА».
10.45, 15.00 Фут бол. Чэм пі я-
нат MLS.
16.00 Сну кер. Шоу Ро ні О' Са-
лі ва на.
0.05 Аў та спорт. Чэм пі я нат све-
ту па гон ках на вы нос лі васць.
0.30 Аў та спорт. Се рыя Re-
nault.
1.00 Аў та спорт. Се рыя WTCC.
1.30 Ве ла спорт. Тур Хар ва-
тыі.

0.20 Ка ме дыя «Вост раў скар-
баў».
2.10 Ка ме дыя «Ел кі 3».
3.55 Ме лад ра ма «Паст ка для 
ня вес ты».
5.35 Ка ме дыя «Два све ты».
7.25 Ка ме дыя «За ка ха ная 
ведзь ма».
9.15 Ка ме дыя «Госць».
10.50 Ка ме дыя «Ня ўда члі-
выя».
12.25 Ка ме дыя «Аб чым маў-
чаць дзяў чаты».
14.00, 14.50, 15.40 Скетч кам 
«Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Не ўпа пад».
17.45 Ме лад ра ма «За ка хац ца 
ў ня вес ту бра та».
19.30 Ка ме дыя «Мыт ня дае 
да бро».
21.25 Ка ме дыя «Муж дзвюх 
жо нак».
23.05 Ка ме дыя «І не чыр ва-
нее».

6.00 М/ф.
8.00 «Док тар І ...».
8.30, 19.00, 1.05 «Іфет». Се-
ры ял.

10.00, 3.15 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
10.50, 4.00 «Па спра вах не паў-
на лет ніх». Дак. се ры ял.
11.50, 16.05 «Хат ні рэ ста-
ран».
12.45, 2.30 «Не рас кры тыя тай-
ны».
13.40 «Мой ге рой».
14.30, 4.50 «Псі ха са ма ты ка».
15.05 «Ка мен ская». Се ры ял.
17.05, 21.45 «Мі ну лае ўмее ча-
каць». Се ры ял.
18.00 «Пя тая вар та». Се ры-
ял.
20.50, 0.15 «Спра ва гаст ра но-
ма № 1». Се ры ял.
22.35, 5.15 «Зор кі і міс ты ка».
23.25 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.

6.10, 18.00 Дра ма «Пе ра пы не-
нае жыц цё».
8.20, 4.10 Дра ма «Проб ліск ге-
ні яль нас ці».
10.25 Ка ме дыя «Ма ціль да».
12.10 Тры лер «Тэ о рыя змо вы».
14.10 Ме лад ра ма «Свет на-
во кал».
16.00 Дра ма «За ла тое ста год-
дзе».
20.10 Пры го ды «Мас ка Зо-
ра».
22.30 Ка ме дыя «А вось і По-
лі!»
0.10 Мю зікл «Я сы хо джу — не 
плач».
2.10 Дра ма «Ве ра ні ка вы ра-
шае па мер ці».

6.20, 15.40 Дра ма «Па лон-
ны».
8.10, 2.30 Ка ме дыя «Муж чы на 
ў ма ёй га ла ве».
10.30, 4.35 Ме лад ра ма «За-
ба ро на».
12.20 Фан тас ты ка «Пад зя мел-
ле ведзь маў».
14.10 Ка ме дыя «Не рэ аль нае 
ка хан не».
17.10 Дра ма «Доў гае шчас лі-
вае жыц цё».
18.35 Фільм для дзя цей «Ляс-
ная ца рэў на».

20.20 Дра ма «Іван сын Амі-
ра».
22.55 Кі на фарс «Ар ле ан».
1.10 Ба я вік «22 хві лі ны».

6.00, 7.35, 13.35, 17.50, 21.00, 
0.55, 4.00, 5.35 Гуль ні ро зу му.
6.50 Зай маль ная на ву ка.
7.10 Па пу ляр ная на ву ка.
8.20, 13.10, 18.40, 21.45, 0.40, 
1.40, 4.40 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
9.10, 14.00, 19.30 Кос мас. Пра-
сто ра і час.
10.00, 14.45, 20.10 Мор ган 
Фры ман. Гіс то рыі пра Бо га.
10.45 Дзі кі ту нец.
11.35 Ша ша праз пек ла.
12.20 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай.
15.30 Ін стынкт вы жы ван ня.
16.20 Ка ра лі шахт.
17.05 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха.
22.35, 2.30 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.
23.20 Па ра нар маль нае.
0.10 Код не бяс пе кі.
3.15 У по шу ках праў ды.

8.00 Што бы ло да лей?
9.00, 14.00, 21.30 Як гэ та 
ўстро е на?
9.30, 14.30, 21.00 Як гэ та зроб-
ле на?
10.00, 17.00 Ба гаж ныя вой-
ны.
11.00, 20.00, 7.10 Вост раў.
12.00 Хут кія і гуч ныя.
13.00, 6.20 На ву ка ма гіі.
15.00, 1.00, 5.30 З лю бас ці да 
ма шын.
16.00, 2.55 Ма хі на та ры.
18.00 Па ляў ні чыя на атру ту.
19.00 Курс вы жы ван ня.
22.00 Мя цеж ны га раж.
23.00 Бра ты Ды зель.
0.00 Мо та рэ стаў ра цыя.
2.00, 4.40 Біт ва за не ру хо-
масць.
3.50 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
4.15 Са праўд ныя афе рыс ты.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Зо на Х.
9.10, 22.15 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
10.55, 15.25 Се ры ял «Дом з 
лі ле я мі».
12.10, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».
13.20 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.20 Дзі ця чы док тар.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.10 Сфе ра ін та рэ саў.
20.00, 1.00 Кі на ра ман «Ці хі 
Дон».

21.00 Па на ра ма.
21.45 Буй ным пла нам.
0.45 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.10 Тры лер «За кры-
тая шко ла».
10.10, 21.10 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы».
11.20 «Раз бу раль ні кі мі фаў».
12.20 «Ву ліч ная ма гія». Рэ алі-
ці-шоу.
13.20, 17.50 Се ры ял «Зні-
шчаль ні кі. Апош ні бой».
14.30, 22.15 «Арол і рэш ка. 
Ня зве да ная Еў ро па». Трэ вел-
шоу.

15.30, 0.15 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.15 Ка пей ка ў ка пей ку.
18.55 «Біт ва эк стра сэн саў. Ба-
раць ба кан ты нен таў».
22.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
23.20 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 11.40, 18.40, 21.00 «Ка-
лей да скоп».
7.50, 11.55, 18.55 «Раз маў ля-
ем па-бе ла рус ку». Тэ ле вік та-
ры на.
8.00 «Ка зус Ку коц ка га». Дра-
ма. «Вар' яц кі дом».
8.45 «Апош ні ге рой». Твор-
часць Вік та ра Цоя.
9.50 «Ігол ка». Дра ма.
11.10 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці на род на га мас та ка Бе-
ла ру сі Ва лян ці на Вол ка ва.
12.05 «Час кі но».
12.10 «Вы са ка род ны раз-
бой нік Ула дзі мір Дуб роў-
скі». Ме лад ра ма.
13.50 «Ро бін Гу ды з бе ла рус кі-
мі ім ёна мі». Дак. фільм.
14.20 «Ха лод нае ле та пяць-
дзя сят трэ ця га...» Дра ма.
16.00 «Кі но і час». Пер шая су-
свет ная вай на.
16.40 «Вя лі кая-ма лая вай-
на». Дра ма.
18.10, 23.25 «Дыя@блог». Пра 
веч нае.
19.00. 21.15 «Ра ма на вы. За ня-
пад Ра сій скай ім пе рыі». Фільм 
пер шы «Гіс то рыя ка хан ня».
19.55 «Ка зус Ку коц ка га». 
Дра ма. «Бра ты Голь дбер гі».
20.40 «Ка лы хан ка».
22.10 «Груз 300». Дра ма.

7.05 PRO спорт. Вы ні кі.
7.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Сток Сі ці» — «То тэн хэм».
9.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
10.15 Час фут бо ла.
11.00 Бокс. Алім пій ская ква лі-
фі ка цыя. Фі на лы.

13.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Штут-
гарт.
18.45 Спорт-кадр.
19.15 PRO спорт. На ві ны.
19.25 Ха кей. КХЛ. Фі нал. Сё-
мы матч. ЦСКА — «Ме та лург» 
(Маг ні та горск).
21.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Нью касл» — «Ман чэс тэр 
Сі ці». (У пе ра пын ку — PRO 
спорт. На ві ны).
23.40 «Мі сія — Рыа». Ві дэа-
ча со піс.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»
10.25 «Кант роль ная за куп ка».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.20 «Таб лет ка».
13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».
14.10 «Сам-на сам з усі мі».
15.10, 16.20 «Час па ка жа».
17.00 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 Се ры ял «Та та вы доч кі».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Лес ві ца ў ня-
бё сы».
23.00 Се ры ял «Ра ні».
23.55 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30, 23.40 «Тай ны Чап ман».
9.25, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы».
10.20 «Да лё кія сва я кі».
10.40 «Ся мей ныя дра мы».
11.35 «Не хлу сі мне!»
12.30, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
13.50 Ме лад ра ма «Чу жы бі-
лет».
15.40 «Та кі лёс».

16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Тэ ры то рыя па мы лак».
22.00 «Гля дзець усім!»
23.00 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
23.20 «Аў та па на ра ма».
0.30 «Хто па мна жае сму так». 
Се ры ял.

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Агуль ны ін та рэс».
9.30 Се ры ял «Спра ва бы ла 
на Ку ба ні». 1—4 се рыі.
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 «Ме ды цын ская праў-
да».
13.45 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».
14.15, 20.10 Се ры ял «Раз-
вод».
15.10, 3.45 «Спра вы ся мей-
ныя».
16.20, 2.50 «Тай ны ча су».
17.20, 19.20 Се ры ял «Та ва-
ры шы па лі цэй скія».
21.05 Маст. фільм «Вя зень 
ста рой ся дзі бы».
23.00 Се ры ял «Грак».
23.55 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
0.50 Маст. фільм «Муж чы на 
ў ха це».
2.00 — Пра фі лак ты ка.

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Уся Ра сія».
12.30, 0.25 «Без све дак. Па вел 
Фі цін су праць Шэ лен бер га». 
«Ін шыя. Асаб лі вае вы мя рэн-
не». Част ка 1-я.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.30 «Пра мы эфір».

17.30 Се ры ял «Пры ват ны дэ-
тэк тыў Тац ця на Іва но ва».
19.10, 20.50 Се ры ял «Лед ні-
коў».
21.55, 23.10 Се ры ял «След чы 
Ці ха наў».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00 «Но вая ра ні ца».
9.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.00. 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
10.20 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
12.00 Суд пры сяж ных.
13.25, 22.05 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
14.00 Се ры ял «Тап ту ны».
15.00 Се ры ял «Ад дзел 44».
16.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Не ўскі».
22.30 «Вы ні кі дня».
23.00 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч».

7.00, 14.50, 19.50, 21.05, 23.55 
«На двор'е».
7.05, 16.00 «Мульт па рад».
7.25, 19.55 Се ры ял «Ты ран».
8.25, 18.35 Се ры ял «Аба ра-
ніць бо са».
9.30 Дак. фільм «Ісус. Са праўд-
ная гіс то рыя». 1-я се рыя.
10.20, 12.55, 14.35, 15.45, 16.40, 
18.25, 19.40, 21.00 «Хат няя кра-
ма».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
11.00 Ка ме дыя «Фран цуз скі 
па ца лу нак».
13.00 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».
14.55 Се ры ял «На шчад кі».
16.30 «Кі на блак нот».
16.55 Се ры ял «Алі бі».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.20 Тры лер «Неш та».
23.10 Се ры ял «Штам».
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ЛЮ БІ ЦЕ ПРЫ РО ДУ!
Вя ду чыя «Бе ла русь 2» 

пры муць удзел у ад крыц ці экас цеж кі
16 кра са ві ка, на пя рэ дад ні рэс-
пуб лі кан ска га су бот ні ка, тэ ле-
ка нал «Бе ла русь 2», Мі ніс тэр-
ства пры род ных рэ сур саў і 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя, 
пры ход хра ма ў го нар свя то га 
Мі ка лая Япон ска га і Цэнтр эка-
ла гіч ных ра шэн няў пра вя дуць 
су мес нае ме ра пры ем ства па 
ад крыц ці эка ла гіч най сцеж кі 
«Ка мен ная Гор ка».

У гэ ты дзень у ста лі цы ў са мым 
вя лі кім і гу ста на се ле ным мік ра ра ё не 
Ка мен ная Гор ка на тэ ры то рыі хра ма 
на ву лі цы Лід скай з'я віц ца эка ла гіч-
ная сцеж ка. Да рэ чы, гэ та пер шая 
эка ла гіч ная сцеж ка ў Бе ла ру сі на 
тэ ры то рыі пра ва слаў най царк вы.

У ак цыі з бо ку ар га ні за та раў пры-
муць удзел мі ністр пры род ных рэ сур-
саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Анд рэй Каў ху та, 
ге не раль ны прад зю сар Бел тэ ле ра дыё-
кам па ніі Кі рыл Ка за коў, на ста я цель 
пры хо да хра ма ў го нар свя то га Мі ка-
лая Япон ска га Мін скай епар хіі БПЦ 
про та і е рэй Па вел Сяр дзюк, кі раў нік 
ра бо чай гру пы па су пра цоў ніц тве Бе-
ла рус кай Пра ва слаў най Царк вы і Мі-
ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо-
вы на ва коль на га ася род дзя, ды рэк тар 
Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў Яў ген 
Ла ба наў. Твор ча-пра цоў ную ка ман ду 
тэ ле ка на ла «Бе ла русь 2» бу дуць прад-
стаў ляць па пу ляр ныя вя ду чыя Рус там 
і Ра віль На сы ра вы, Ілья Ко на наў, Мар'-
я на Му ран ко ва, Ар це міс Ахпаш, Вік то-
рыя Ка ся нюк, Дзміт рый Ка рась.

Удзель ні кі ак цыі бу дуць за дзей ні-
ча ны ў па са дцы дрэў. Так са ма пла ну-
ец ца пра вес ці доб ра ўпа рад ка ван не 
пры лег лай тэ ры то рыі. Для ўсіх ах вот-
ных пра вя дуць агляд ную эк скур сію па 
эка ла гіч най сцеж цы. Па за вяр шэн ні 
прой дзе су мес нае ча я ван не.

Ства раль ні кі і ку ра та ры пра ек та 
раз ліч ва юць, што экас цеж ка ста-
не доб рай пля цоў кай для фар мі ра-
ван ня ў дзя цей і мо ла дзі свя до ма га 
ўспры ман ня на ва коль на га пры род-
на га ася род дзя, пе ра ка на нас ці ў не-
аб ход нас ці бе раж лі вых ад но сін да 
пры ро ды, ра зум на га вы ка ры стан ня 
яе рэ сур саў. У пла нах ар га ні за та-
раў — да лей шае раз віц цё эка ла-
гіч най сцеж кі «Ка мен ная Гор ка». 
За хо дам ме ра пры ем ства бу дуць 
са чыць зды мач ныя гру пы пра грам 
«ПІН_КОД» і «Рэ пар цёр». А гэ та 
азна чае, што гле да чы «Бе ла русь 2» 
уба чаць поў ную спра ва зда чу аб тым, 
як пра ца ва лі іх лю бі мыя вя ду чыя.

«ЛЁС ГІ ГАН ТАЎ» 
ЗА ПРА ШАЕ 

Ў ВАНД РОЎ КУ
Агенц тва тэ ле на він за вяр шае 
чац вёр ты се зон да ку мен таль на-
га цык ла «Лёс гі ган таў». Апош-
нюю се рыю тэ ле гле да чы ўба-
чаць у гэ тую пят ні цу, 15 кра са ві-
ка, на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 1». 
Вы пуск бу дзе пры све ча ны гіс-
то рыі са вец кіх тэ ле ві за раў.

На пра ця гу двух з па ло вай ме ся-
цаў аў та ры пра ек та рас каз ва лі пра 
лёс прад пры ем стваў, якія зай ма лі ся 
вы твор час цю па пу ляр ных брэн даў у 
кра і не, што даў но ўжо рас па ла ся. Ува-
зе тэ ле аў ды то рыі бы лі прад стаў ле ны 
праль ная ма шы на «Ры та», маг ні та-
фон «Бе ла русь», ха ла дзіль нік «ЗІЛ» 
і мно гія ін шыя прад ме ты по бы ту, не-
ка лі па пу ляр ныя ў Са вец кім Са ю зе. У 
фі наль най се рыі нас ча кае гіс то рыя 
пра лёс тэ ле ві за раў та го ча су. Та му 
ад ра зу пас ля «Па на ра мы» ў пят ні цу 
ўклю чай це «Бе ла русь 1» і рых туй це-
ся да па да рож жа ў мі ну лае.

Але на ДРАП КО. drapko@zviazda.by
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