
6.00 «Тур ба мік сер».
7.00 М/ф «Тры ка ты».
7.05 М/ф «Смя ша ры кі».
7.35 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».
7.45 М/ф «Ма шы ны каз кі».
7.50 М/ф «Фік сі кі».
8.00 «Ера лаш».
8.30, 17.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны».
9.30 Ме лад ра ма «Пры кінь ся 
ма ім хлоп цам».
11.30 Скетч кам «Сту дэн ты».
12.00, 5.00 Се ры ял «Сак ра-
тар».
13.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
14.00, 19.20 Се ры ял «Ма мач-
кі».
15.00, 00.30 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка».
16.00, 4.00 Се ры ял «Ама зон-
кі».
18.00 «Ураль скія пель ме ні».
20.20 Се ры ял «За кры тая шко-
ла».
21.30 Ка ме дыя «Ша лё ны 
спец наз».
23.30 Се ры ял «Ме сяц».
1.30 Скетч-шоу «6 кад раў».
2.00 «Не мо жа быць!»
3.00 Се ры ял «На на ка хан не».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 На-
ві ны куль ту ры.
10.15, 1.55 «На зі раль нік».
11.15 «Ня ма чу жой зям лі». 
Маст. фільм. 1-я се рыя.
12.35, 20.45 «Пра ві лы жыц-
ця».
13.05 «Эр мі таж».
13.35 «Аляк сандр Віш неў-
скі. Аско лак у сэр цы». Дак. 
фільм.
14.05, 22.00 «Тэў тон скія ры ца-
ры». Дак. фільм.
15.10 Уро кі рус кай. Чы тан ні. 
А. Чэ хаў. «Ган на на шыі».

15.40, 0.00 «Мой лёс». Маст. 
фільм.
16.55 «Аст ра вы». Яў ген Еў-
сціг не еў.
17.35 То мас За ндэр лінг і Вя-
лі кі сім фа ніч ны ар кестр імя 
П.І. Чай коў ска га ў КЗЧ.
18.30 «Больш, чым ка хан не». 
Мі ха іл Бац він нік і Га я нэ Ана-
на ва.
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 Штуч ны ад бор.
21.15 «Гуль ня ў бі сер». «М.В. 
Го галь «Нос».
22.55 Кі но пра кі но. «Кін-дза-
дза! Пра вер ка пла не та мі». 
Дак. фільм.
23.55 Маст са вет.
1.15 «Іван Ла пі каў. Ба ла да 
пра ак цё ра...» Дак. фільм.

6.00 Фільм-спек такль «Удо він 
па ра ход».***
8.25, 10.20, 12.50, 14.35, 15.40, 
19.00, 20.35, 21.40, 23.00, 
23.40, 1.55, 5.30 Му зыч ная 
на сталь гія.*
8.50 Кан цэрт гур та «Пуш кінг». 
«Рок-н-рол — гэ та «Pushkіng». 
2004 год.***
10.00 «Час пік» з Анд рэ ем 
Раз ба шам. 1995 год.***
10.30 Маст. фільм «Сы хо дзя-
чы — сы ходзь».***
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. 2008 год.***
13.10 Маст. фільм «Тры таў-
сту ны».***
15.00, 21.00 «Мі ну лы час».*
16.00, 22.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».*
17.00 «Гэ ты фан тас тыч ны 
свет». Фраг мен ты апа вя дан няў 
А. Лук' я на ва і А. Пор джэ са.*
18.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка. Сяр гей 
Ку ро хін». 2006 год.****
19.15 Маст. фільм «Не са мы 
ўда лы дзень».***
23.30 «Ся дзі і гля дзі». Му зыч-
на-па ра дый ная пра гра ма.***

0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1977. 
3—4-я част кі. 2009 год.***
3.00 «Быў час». 2009 год.***
4.00 Маст. фільм «Жы ве та кі 
хло пец».***

3.30 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі-
я нат 4-х кан ты нен таў.
5.00, 11.30, 13.30, 23.00, 2.30 
Гор ныя лы жы. Чэм пі я нат све-
ту.
6.00, 10.30, 19.00, 21.00 Бія-
тлон. Чэм пі я нат све ту.
7.00, 17.00 Сну кер. Welsh 
Open. Фі нал.
8.30, 12.30, 16.00 Ве ла спорт. 
«Тур Ан да лу сіі».
9.30, 22.00 Скач кі з трамп лі-
на. Ку бак све ту. «Тур нэ 4-х 
трамп лі наў».
15.00 Скач кі з трамп лі на. Ку-
бак све ту.
0.05 Аў та спорт. Фор му ла E.
1.00 Су пер байк. Чэм пі я нат 
све ту.
2.00 Фут бол. «ФІ ФА».

0.35 «Уік-энд у Па ры жы». Ка-
ме дыя.*
2.15 «Вы кі да ла». Ка ме дыя.*
3.55 «Ажа ню ся з пер шай су-
стрэч най». Ме лад ра ма.*
5.30 «Ка ман да ма ры». Ка ме-
дыя.*
7.15 «Трай ныя не пры ем нас-
ці». Ка ме дыя.*
8.55 «Укра дзі маю жон ку». Ка-
ме дыя.*
10.40 «Ча ла век-ар кестр». Ка-
ме дыя.*
12.15 «Сён ня ў ме ню». Ка ме-
дыя.*
14.00, 14.50, 15.40 «Па між на-
мі». Скетч кам.*
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».*
16.00 «Пі раж кі з буль бай» (се-
рыя 1). Дэ тэк тыў.*
16.50 «Пі раж кі з буль бай» (се-
рыя 2). Дэ тэк тыў.*

17.55 «Ка ла чы». Ка ме дыя.*
19.30 «За ру ча ныя асу джа-
ныя». Ме лад ра ма.*
21.10 «Двое — гэ та за над та». 
Ме лад ра ма.*
23.15 «Гор ка!» Ка ме дыя.*

6.00 М/ф.
8.05, 14.55 «Ёсць адзін сак-
рэт».
8.30 «Док тар І...»
9.00, 19.10, 3.00 «20 хві лін». 
Се ры ял.
10.25, 4.30 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял.
12.05 «Зна хар кі».
12.55 «Ва раж біт ка».
13.55 «Па ра лель ны свет».
15.25 «Здзел ка».
15.55 «На ту раль ны ад бор».
16.50, 22.05 «Рэ ві зо ра».
18.10 «Тай ны след ства». Се-
ры ял.
21.05, 2.10 «Ведзь ма кі све-
ту».
23.10 «Гіс то рыі вы ра та ван ня».
23.40 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
0.25 «РЭД». Ба я вік.***

7.20 Неш та но вень кае.***
9.20 Хлус ня дзе ля вы ра та ван-
ня.***
11.25 Секс у вя лі кім го ра-
дзе-2.***
14.10 Да лё ка-да лё ка.*
17.00 Цём ная да лі на.****
19.10 Зне се ныя вет рам.*
23.10 Эфект ма тыль ка.***
1.20 Гал го фа.***
3.00 Га лод ныя гуль ні: Сой ка-
пе ра смеш ні ца. Част ка 1-я.*
5.10 Кра ну ты пра фе сар.*

6.20 Бяс слаў ныя пры дур кі.*
8.20 Пя чо рын.0
10.20 Стрыт рэй се ры.***

12.20 Ста рая, ста рая каз ка.*
14.10 Прак ты ка ван ні ў цу доў-
ным.***
16.10 Па лю боў нік.***
18.10 Ша пі то-шоу: па ва га і су-
пра цоў ніц тва.***
20.20 Ча ла век з бу ду чы ні.***
22.00 Юр' еў дзень.***
0.35 Пры стой ныя лю дзі.***
2.20 Дом Сон ца.***
4.30 Ар тыст ка.*

6.00, 13.15, 20.15 Гуль ні ро-
зу му.*
6.50, 21.00, 0.50, 3.55, 5.35 На-
ву ко выя не да рэ чнас ці.*
7.45, 10.55, 14.45 Ме га за во-
ды.*
8.35, 15.35 Зла віць кант ра-
бан дыс та.***
9.25, 17.50 Не па кор ныя акі я-
ны.***
10.10, 22.30 Лі ніі На ска: рас-
шыф ра ва на.*
11.45, 16.20, 19.25, 23.20, 
2.20 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.***
12.30 На ву ка бу ду чы ні.*
18.40, 21.45, 1.35, 4.45 Пра-
рыў.*

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 За ла тая 
лі ха ман ка.*
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на?*
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на?*
10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Па-
ляў ні чыя на рэ лік віі.*
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па-
ляў ні чыя на скла ды.***
11.00 Ка лек цы я не ры аў то.*
17.00, 22.00, 2.55 Ма хі на та-
ры.*
19.00 Бра ты Ды зель.***
20.00 Хут кія і гуч ныя.*
1.00, 6.20 Не спра буй це паў-
та рыць.***
2.00, 4.40 Ма лан ка выя ка та-
стро фы.*

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, 0.10 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Зо-
 на Х.
9.10, 22.00 Се ры ял «След».***
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.00, 20.00 Се ры ял «Прак-
ты ка».*
12.10, 16.30 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.
15.25 Се ры ял «Афі цэр скія 
жон кі».***
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 23.55 Сфе ра ін та рэ-
саў.
21.00 Па на ра ма.
21.40 Спе цы яль ны рэ пар таж.
0.30 Дзень спор ту.
0.40 Се ры ял «Дру гое паў-
стан не Спар та ка».***

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 22.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 18.30 Се ры ял «Кух-
ня».***
10.15, 17.05 Дэ тэк тыў «Та кая 
ра бо та».***
11.00, 16.15 Се ры ял «Не на-
ра дзі ся пры го жай».*
11.55 Се ры ял «Шу рач ка».*
12.25, 19.35 «Та та па паў». Рэ-
алі ці-шоу.
14.10, 21.25, 22.05 «Па нен ка-
ся лян ка». Рэ алі ці-шоу.
15.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект.
16.05 Го рад.
17.55 «Пра ежу».
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

22.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шы 
матч. «Ба ер» (Гер ма нія) — «Ат-
ле ты ка» (Мад рыд, Іс па нія).
0.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шыя 
мат чы. Агляд.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». 
Квас з ую на мі.
8.05, 11.30, 20.25 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 18.35 «Ку раж». Дра ма.***
9.10 «І дождж аб мые на шы 
ду шы». Маст. фільм.***
10.35 «Гі та ра па кру зе».
11.50 «Ка мер тон». Мі ха іл Фін-
берг.
12.15 «За ла ты шля гер-2015». 
Кан цэрт.
13.20 «Под ых струн».
14.00 «Му зеі Бе ла ру сі». Ту-
раў скі края знаў чы му зей. Гіс-
та рыч на-ар хеа ла гіч ны комп-
лекс «Ста ра жыт ны Ту раў».
14.25, 23.20 «Дыя@блог». 
Пра мо ву.
14.50 «Апош ні бра ня по езд». 
Се ры ял. 1—2-я се рыі.***
16.25, 21.05 «Спец наз Дру-
гой су свет най». Дак. фільм. 
1-я се рыя.*
17.00, 21.45 «Вы клі ка ем агонь 
на ся бе». Дра ма. 1-я се рыя.*
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё-
рач ка».
20.00 «Вый сце ёсць». На род-
ная ар тыст ка Бе ла ру сі Воль га 
Кле ба но віч.
20.40 «Ка лы хан ка».

8.00 PRO спорт. Вы ні кі тыд-
ня.
8.40 Бія тлон. Чэм пі я нат све ту. 
Эс та фе та. Муж чы ны.
10.00, 18.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Ду бай.
16.00 Бія тлон. Чэм пі я нат све-
ту. Эс та фе та. Жан чы ны.

17.35 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
19.20 Ха кей. КХЛ. За ход няя 
кан фе рэн цыя. 1/4 фі на лу. 
Пер шы матч. (У пе ра пын ках 
— PRO спорт. На ві ны.)
21.55 Спорт-кадр.
22.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шы 
матч. «Ман чэс тэр Сі ці» (Анг-
лія) — «Ма на ка» (Фран цыя). 
(У пе ра пын ку — PRO спорт. 
На ві ны.)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 (з 
суб ціт ра мі), 8.30, 9.00 (з суб-
ціт ра мі), 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 На-
шы на ві ны.
6.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 
(з суб ціт ра мі), 21.00 На ві ны 
спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.10 «Сам-на сам з усі мі».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.15, 16.20 «Час па ка жа».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 Се ры ял «Та та вы доч кі».
18.55 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Гра чан ка».
22.40 Ка ме дыя «Вул кан 
страс цей».*
0.20 «Вя чэр ні Ургант».
0.55 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, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30, 23.25 «Тай ны Чап ман».
9.20 «Усім па ко ці ку».
9.40, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы».
10.40, 0.20 «Вод бліс кі». Се-
ры ял.

12.20 «Да лё кія сва я кі».
12.35, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
13.45 Маст. фільм «До каз».*
15.35 «Сле да кі». Се ры ял.
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».
21.50 «Гля дзець усім!»
23.05 «Аў та па на ра ма».

6.00 М/ф.0
7.30 Доб рай ра ні цы, свет!*
9.00 Се ры ял «Мар' ін гай».***
12.30 «Ця жар абе ду».*
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 Шоу «Ня ма праб лем!»***
14.55 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».***
16.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».***
19.20, 5.10 Се ры ял «За кон 
і па ра дак.***
22.15 Маст. фільм «Ад 180 
і вы шэй».***
0.05 Се ры ял «Спрут».***
2.35 Маст. фільм «Помс та 
і за кон».***

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.35 «Па кой сме ху».
12.00 «60 хві лін». Ток-шоу.
13.15 «Пра ві лы жыц ця».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфір».
17.20 Се ры ял «Ве ра ні ка. 
Стра ча нае шчас це».
19.15, 20.40 Се ры ял «Пры-
ват ны дэ тэк тыў Тац ця на 
Іва но ва».
21.40 «Прос тыя пы тан ні» 
з Яго рам Хрус та лё вым.
22.00, 23.10 Се ры ял «Я ўсё 
па мя таю».
0.20 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10, 7.10 Се ры ял «Ад ва-
кат».***
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».***
9.45, 23.05 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Пча ляр».***
12.05 Суд пры сяж ных.
13.25, 16.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Па труль».***
17.05 Cерыял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».***
18.05 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Пяць хві лін 
ці шы ні».*
21.25 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч».***
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Бомж».***

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
11.00 Се ры ял «Жыц цё 
і лёс».***
13.30 Се ры ял «Бліз ня ты».***
14.25 Дра ма «Да ра гі мой ча-
ла век».***
16.05, 19.20, 21.00, 23.55 «На-
двор'е».
16.10 «Мульт па рад». «Ары е ці 
з кра і ны лі лі пу таў».
17.45 Се ры ял «Лю дзі ў дрэ-
вах».***
18.30 Се ры ял «Пад ма ні мя-
не».***
19.25 Се ры ял «Знік лы без 
вес так».****
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах 
і кан ты нен тах».
21.20 Ба я вік «Ка лум бій-
ка».****
23.10 Се ры ял «Аме ры кан-
ская гіс то рыя жа хаў».****
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ТУ ЛЯ ГА Ў ДЗЯ ДОЎ НІ КУ 
КРУ ЦІЦЬ МАЗ ГА МІ

Што ты дзень у эфі ры «Бе ла-
русь 3» гуль ня «Раз маў ля ем 
па-бе ла рус ку». Пра ве рыць 
сваё ве дан не род най мо вы 
пас ля та го, як пра гра ма вый-
шла ў эфір, мож на з да па мо гай 
«Звяз ды». Ці ве да лі вы, што:

пры ́ зба — не вы со кі на сып уз-
доўж сця ны ха ты. «Збі ра лі ся [ся ля-
не] па ся дзець то на вя чор ках, то на 
пры збах, каб і па жар та ваць і па пла-
каць», — пі саў Ян Скры ган;

кно́т — ніць для га рэн ня ў га за-
вай лям пе або свеч цы. Сло ва мае 
ня мец кае па хо джан не [ням. Knoten 
— ву зел];

ту ля́га — ча ла век, які па збя гае 
су стрэ чы, ба дзя га;

ра́ цыя — пад ста ва, сэнс, ас но ва. 
Мець ра цыю;

дзя доў нік — за рас нік пус та зел-
ля з ка лю чым ліс цем;

ве ́ка — на крыў ка для скрын кі 
або па су дзі ны;

кру ціць маз га мі — сур' ёз на ду-
маць, мер ка ваць, раз ва жаць. Бе ла-
рус кія сі но ні мы: ва ру шыць га ла вой, 
рас кід ваць ро зу мам. Рус кі ад па вед-
нік: шевелить мозгами;

як ма га — 1) вель мі хут ка бег чы, 
спя шац ца; 2) у най вы шэй шай сту пе ні 
ра біць што-не будзь. Бе ла ру сы яшчэ 
ска жуць: ва ўсе ла пат кі, з усіх ног, на 
злом га ла вы, вы са ла піў шы язык, на 
зла ман не кар ка, на скрут га ла вы, на 
ўсе но гі, як жа ру ўха піў шы. Рус кія: во 
весь дух, как на по жар.

Якуб Ко лас у «Но вай зям лі» пі-
саў:

— Унь дзядзь ка йдзе!
 — гу ка юць дзе ці.

За бы лі ўсё яны на све це
І як ма га бя гуць, смя юц ца,
Аж іх ва ло сі кі тра суц ца.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іost@zvіazda.by

«Еў ра ба чан не-2017»«Еў ра ба чан не-2017»  ��

Кі еў. 
Пе ра за груз ка

Пад рых тоў ка да 62-га між на-
род на га пе сен на га шоу, што 
мае ад быц ца з 9 па 13 мая ў 
ста лі цы Укра і ны, пра хо дзіць 
са скан да ла мі. Дня мі аб вяс ці лі 
аб сва ім сы хо дзе ка ля 20 ме-
не джа раў і прад зю са раў, якія 
пра ца ва лі над пра ек там.

Па звест ках укра ін скіх СМІ, пры-
чы на та ко га кро ку — у кан флік це 
ка ман ды з но ва пры зна ча ным кі раў-
ні ком пра ек та Паў лам Гры ца ком. 
Ба кі аб ві на вач ва юць адзін ад на го 
ў не праз рыс тас ці ра шэн няў і зры ве 
гра фі ка пад рых тоў кі «Еў ра ба чан ня». 
Уліч ва ю чы ня даў ні скан дал з вы дат-
ка мі на ла га тып шоу (вы ява ка ра ляў 
ні бы та абы шла ся ар га ні за та рам у 
420 ты сяч гры вень — ка ля 15 ты сяч 
до ла раў!), а яшчэ тое, што ле тась у 
су вя зі з фі нан са вы мі ас пек та мі «Еў-
ра ба чан ня» па кі нуў па са ду кі раў нік 
на цы я наль най тэ ле кам па ніі Укра і ны 
(НТКУ) Зу раб Ала са нія, перс пек ты-
вы кон кур су вы ма лёў ва юц ца больш 
чым цьмя ныя... Зрэш ты, про даж бі-
ле таў на ўсе кан цэр ты і рэ пе ты цыі 
му зыч на га шоу ўсё ж па чаў ся 
14 лю та га — іх кошт ва га ец ца ад 8 да 
500 еў ра. Акра мя та го, прад стаў ні кі 
НТКУ за пэў ні лі Еў ра пей скі вя шчаль-
ны са юз і ўсе кра і ны — удзель ні цы 
кон кур су, што па за штат ныя сі ту а цыі 
ні як не паў плы ва юць на іх аба вя за-
цель ствы і што з укра ін ска га бо ку ро-
біц ца «ўсё маг чы мае, каб пра вес ці 
кон курс на вы со кім уз роў ні».

Тым ча сам прад стаў ні кі Бе ла ру сі 
на кон кур се, гурт «Navіband», па бы-
ва лі на на цы я наль ным укра ін скім ад-
бо ры на «Еў ра ба чан не-2017», дзе вы-
ка на лі не толь кі ўлас ную пес ню, але 
і пе ра кла дзе ны на бе ла рус кую мо ву 
куп лет ле таш няй пес ні-пе ра мож-
цы кон кур су. У пла нах ар тыс таў —
яшчэ шэ раг про ма-вы ступ лен няў у 
кра і нах, якія вы сту па юць і га ла су юць 
у ад ным паў фі на ле з Бе ла рус сю. 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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