
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!

7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.50 На ві ны.

7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.

7.10, 8.10, 18.15, 0.30 Зо на Х 
(16+).

9.10 Га лоў ны эфір.

10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Ніт кі лё су» (16+).
12.40, 14.30, 15.25 Ме лад ра ма 
«Шу каю муж чы ну» (12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.

17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.

21.00 Па на ра ма.

21.50 На шы.

22.10 «Па труль 113. За кад рам». 
Ві дэа дзён нік (16+).

22.15 Се ры ял «След» (16+).
0.10 Арэ на.

1.05 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца (12+).

9.00, 19.05, 21.10 Тэ ле ба ро-
метр.

9.35 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).

10.10 Кіс лы comment (12+).

10.20 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).

11.10 «Свет на вы ва рат» (16+).

12.00 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).

12.45 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).

14.25 Се ры ял «Шчас лі выя ра-
зам-5» (16+).
15.30 Ані ма цый ны фільм «Кунг-
фу Пан да» (6+).

17.05 Фэн тэ зі «Су пер-8» (16+).
19.15 Су пер ла то.

20.10 «На ву чы жон ку ру ліць» 
(16+).

21.45 Два руб лі.

22.05 КЕ НО.

22.10 «Вяр ні це мне пры га жосць». 

За ключ ны вы пуск (16+).

23.35 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ка-

пыт кі.

8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-

скоп». На ві ны куль ту ры.

8.20, 12.15, 14.10, 22.50 «Гэ ты 

дзень».

8.25 «На цы я наль ны хіт-па рад».

9.20, 14.15 «Ка лі мо жаш, пра-
бач...» Маст. фільм (12+).

10.40 «На ву ка ма нія» (6+).

11.05 «Ме ло дыі ле та». «Су се дзі».

12.20 «Ва ле рый Га лаў ко. 

Са ўндтрэк даў жы нёю ў жыц цё».

13.10 «На пе рад у мі ну лае».

15.35 «Пар ты за ны». Ве ра Ха ру-

жая (12+).

16.05, 21.05 «Час кі но».

16.15, 21.15 «Ма сак ра». Маст. 
фільм (16+).

17.55 «Хлоп чык у па ла са тай пі-
жа ме». Маст. фільм (12+).

19.25 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-

такль Но ва га дра ма тыч на га тэ-

ат ра «Ка лі б ве даць...»

20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Кры-

вя ная каў ба са.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.35 Ганд бол. Чэм пі я нат Бе ла-

ру сі. БГК імя Мяш ко ва — СКА-

Мінск.

9.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Эвер тан» — «Ар се нал».

11.00 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.

11.45 Рэ алі ці-шоу «Снеж ны 

барс».

12.15 Бас кет бол. Адзі ная лі-

га ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — БК 

«Аста на».

14.00 Ганд бол над Бу гам.

14.30 Тэ ніс. WTА. Вы ні ко вы тур-

нір. Сін га пур. (У пе ра пын ку — 

Спорт-мікс.)

11.15 Гуль ні «на вы раст».

18.35 Час фут бо ла.

19.20 Ха кей. КХЛ. «Ві цязь» 

(Мас коў ская вобл.) — «Ды на-

ма-Мінск». (У пе ра пын ках — 

Спорт-цэнтр.)

21.50 Спорт-цэнтр.

22.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

Агляд ту ра.

23.00 Цы ры мо нія ўзна га ро джан ня 

най леп шых фут ба ліс таў ФІ ФА.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 

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, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
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+).
12.05 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
13.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.20, 16.20 «Час па ка жа» (16+).
16.55 «На са май спра ве» (16+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «На ша жыц цё».
22.15 Се ры ял «Вы бран ні ца» 
(12+).
0.10 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
0.50 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» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не» (12+).
10.00 «Ты дзень спор ту».
10.40 «Да ку мен таль ны пра ект» 
(16+).
12.55 «Вя лі кі го рад».
13.50 Дра ма «Зла ві мя не, ка лі 
змо жаш». (12+).
16.15 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
16.50 «Тэ ле док тар» (12+).
17.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
18.30 «Тай ны Чап ман» (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».

20.15 «Ва ен ная тай на» (16+).

23.05 «За гад кі ча ла вец тва» 

(16+).

23.55 «Соль». Му зыч нае шоу. 

Аляк сандр Іва ноў і гурт «Рон-

до» (16+).

6.35, 16.15, 5.40 Се ры ял «Вяр-
тан не Мух та ра-2». (16+).

7.30 Доб рай ра ні цы, свет! 

(16+).

8.35 «Ня ма праб лем» (16+).

10.00 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).

11.00, 13.15 Се ры ял «Пад пры-
крыц цём». (16+).

13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-

чы ра док).

14.25, 2.55 «Ін шы свет». (12+).

15.00 «Спра вы ся мей ныя» (16+).

19.20 Се ры ял «Пра ва на праў-
ду». (16+).

21.10 Се ры ял «Ад дзел 44» 
(16+).

23.10 Маст. фільм «Па пя луш-
ка.ру» (12+).

1.10 Маст. фільм «Зай чык» 
(12+).

4.15 Маст. фільм «Бе лы клык» 
(0+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».

10.00 «Кар ці на све ту».

10.55 На двор'е на ты дзень.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.

11.40 «Па кой сме ху». (16+).

12.30 Ток-шоу «Што ад бы ва ец-

ца».

13.35 «На ша спра ва». (16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві ны — 

Бе ла русь.

14.35 «Пра са мае га лоў нае». 

Ток-шоу. (12+).

15.45 «60 хві лін». Ток-шоу .

17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).

18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 

эфір». (16+).

20.40 Се ры ял «Тай ны след-
ства». (12+).

22.10, 23.10 Се ры ял «Бу ме-
ранг». (12+).

0.15 «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 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра». (16+).
9.45 «За гран ню».
10.20, 19.40 Дзён ні кі «Уда ча ў 
пры да чу!» з «Еў ра опт».
10.25 Се ры ял «Ляс нік». (16+).
12.05 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 «НЗ. Рас сле да ван не». 
(16+).
14.25 «Зор кі сыш лі ся». (16+).
16.30 «Но выя рус кія сен са цыі». 
(16+).
17.30 «Ты не па ве рыш!» (16+).
19.45 Се ры ял «Не ўскі. Пра вер-
ка на тры ва ласць». (16+).
23.30 «НЗ.by».
23.50 «Вы ні кі дня».
0.20 Се ры ял «Агенц тва сха ва-
ных ка мер». (16+).

7.00, 15.55, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.25, 16.00 Для дзя цей «Ад каз-
вай ка».
7.30 «Ра ні ца на вось мым».
10.30 Дак. се ры ял «Дзе цям пра 
зве ра нят».
11.00 Ка ме дыя «У Па ры жы» 
(12+).
13.00 Се ры ял «Жорст кае ка-
хан не».
14.25 Ка ме дыя «Пры гон ная 
акт ры са» (12+).
16.05 «Мульт па рад».
17.25 Се ры ял «Да ра гі док тар» 
(16+).
18.50 Се ры ял «Вы ра та ваць бо-
са» (16+).
19.45 Се ры ял «Ка ро на» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Дэ жа вю» 
(16+).
23.05 Се ры ял «За трым ка ў 
раз віц ці» (16+).

6.00, 15.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20 «Дур ні і да ро гі». (16+).
7.40, 4.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)
8.00, 4.40 М/ф «Фік сі кі». (0+)
8.20, 4.55 М/ф «Ма ры нін і яго 
сяб ры». (0+)
8.50, 3.50 «Ера лаш». (6+)
9.30 «Сэр цы за ка хан не» (16+).
10.00 «Прос та кух ня». (16+).
10.40 Ка ме дыя «Зме ша ныя па-
чуц ці». (12+).
12.30 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00 «Па спець за 24 га дзі ны». 
(16+).
14.10, 20.10 Се ры ял «Два баць кі 
і два сы ны». (16+).
16.45, 5.10 Се ры ял «Дзён нік 
док та ра Зай ца вай». (16+).
17.50, 23.20 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
21.20 Ка ме дыя «Ка хан не і ін шыя 
не пры ем нас ці». (12+).
0.00 Се ры ял «Гуль ня». (16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.50 Се ры ял «За кры тая шко ла». 
(16+).
3.30 «Ла ві мо мант». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 На ві ны куль ту ры.
6.35, 8.05, 21.10 «Пра ві лы жыц-
ця».
7.05 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Якаў Пра та за наў.
7.35 «Па да рож жы на ту ра ліс та».
8.30, 22.20 «Аб ацтва Даў нтан». 
Маст. фільм.
9.30 «Гер ма нія. За мак Ра зенш-
тайн». Дак. фільм.
10.15, 18.00 «На зі раль нік».
11.10, 0.30 ХХ ста год дзе. «Га ра-
док». 1997 год.
12.10 Чор ныя дзір кі. Бе лыя пля-
мы.
12.55 «Бе лая сту дыя».
13.35 Біб лей скі сю жэт.
14.05 Су свет ныя скар бы.
14.25 85 га доў з дня на ра джэн-
ня Ва сі ля Бя ло ва. «Роз ду мы на 
Ра дзі ме». Дак. фільм.

15.10 Му зыч ныя фес ты ва лі Ра-
сіі. Між на род ны Да лё каў сход ні 
фес ты валь «Ма ры ін скі».

16.30 «На гэ тым тыд ні... 
100 га доў та му. Неф ран та выя 
на тат кі».

16.55 «Аго ра». Ток-шоу.

19.00 «Аляк сандр Зі ноў еў. Рас-
кры тыя вы шы ні». Фільм пер шы.

19.45 Га лоў ная ро ля.

20.05 Сту пе ні цы ві лі за цыі. «Аляк-
сандр Вя лі кі. Ча ла век-ле ген да». 
Дак. фільм.

20.55 «Доб рай но чы, ма лыя!»

21.40 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»

23.15 «Тыя, з які мі я... Усе мы з 
Кранш та та». Част ка 1-я.

0.00 «Ма гістр гуль ні». «Зла чын ства 
Бет хо ве на па Льву Талс то му».

1.25 Ко лер ча су. Іван Крам ской. 
«Парт рэт не вя до май».

1.40 «Ша лё ныя тан цы». Фа біа 
Маст ран джэ ла і Сім фа ніч ны ар-
кестр Маск вы «Рус кая фі лар мо-
нія».

2.45 «Аб уль ка сім Фір доў сі». Дак. 
фільм.

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. Год 1983. 
2009 год (16+).

6.45, 8.05, 11.40, 12.40, 14.55, 
17.35, 20.10, 21.40, 23.00, 0.45, 
1.55, 3.40, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).

7.00 Мю зікл «Пра ка та...» (16+).

9.00 «Быў час». 2008 год (16+).

10.00 Фільм-спек такль «У го ра-
дзе доб рае на двор'е». 1983 год 
(16+).

12.00 «Аку лы пя ра». Гурт «Рус-
ский раз мер» і пра фе сар Ле бя-
дзін скі. 1997 год (16+).

13.30 Пра гра ма «Ва кол сме ху». 
1987 год (12+).

15.30 Маст. фільм «Дзе сяць нег-
ры ця нят». (16+).

18.00 Тэ ле фільм «Ста рыя сяб-
ры». (16+).

21.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).

22.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).

1.00 Фільм-спек такль «Аграб лен-

не апоў на чы». 1978 год (12+).

4.00 «Кол ба ча су» (16+).

4.00, 9.30, 22.00, 1.30 Су пер байк. 

Этап чэм пі я на ту све ту.
5.00, 10.30, 15.30, 19.30, 2.30 
Сну кер. Englіsh Open. Фі нал.
7.00, 17.30 Фут бол. Юнац кі чэм-
пі я нат све ту (U-17).
12.00, 0.00 На столь ны тэ ніс. Ку-
бак све ту. Муж чы ны. Фі нал.
12.30, 0.45 Фі гур нае ка тан не. 
Этап Гран-пры.
14.00, 23.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
21.30 Зі мо выя ві ды спор ту. «У па-
го ні за гіс то ры яй». Лінд сі Вон.
22.45 Алім пій скія гуль ні. «Па да-
ро зе ў Ка рэю».
23.30 Фут бол. «ФІ ФА».
0.30 Watts.

0.45 Ка ме дыя «Вя лі кі куш». 
(16+).
2.50 Ме лад ра ма «Раз вод па-
фран цуз ску». (12+).
4.15 Ка ме дыя «Ме ся цо вая афё-
ра». (18+).
6.00 Ка ме дыя «Бін га Бон га». 
(16+).
8.00 Ка ме дыя «Ад на клас ні цы». 
(16+).
9.30 Ка ме дыя «Джунг лі». (6+).
11.00 Дра ма «Па ле та». (16+).
12.40 Ка ме дыя «Спец аген ты на 
ад па чын ку». (16+).
14.30, 15.20 Шоу «Ка ме ды ян-
ты». (16+).
15.00, 15.50 Скетч кам «Па між 
на мі». (16+).
16.05 Ка ме дыя «Па мя таю — не 
па мя таю». (12+).
17.25 Ка ме дыя «Ёсць ідэя» (16+).
19.30 Ме лад ра ма «Ма лень кая 
чор ная кніж ка». (16+).
21.25 Ка ме дыя «За бой ны агень-
чык». (16+).
23.10 Ка ме дыя «Ма шы на ча су ў 
джа ку зі». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.00 «10 са мых» (16+).
8.30 «Док тар І...» (16+).

9.00, 19.00, 2.55 «Ка ра лёк — пту-
шач ка пеў чая». Се ры ял (16+).

10.40 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял (16+).

12.20 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).

12.50 «Без пад ма ну» (16+).

13.40 «Сві тан не на Сан та ры ні». 
Ме лад ра ма (12+).

15.25 «Па пя луш ка 2:0» (16+).

16.20, 4.25 «Раз ві тан не» (16+).

17.10 «Зла чын ствы, якіх не бы-
ло». Дак. фільм (12+).

18.00 «Дзя жур ны анёл». Се ры-
ял (16+).

20.50, 2.05 «Ежа, я люб лю ця-
бе» (16+).

21.50 «Рэ ві зо ра» (16+).

22.55 «Вок лад ка» (16+).

23.25 «Ві зі цё ры». Се ры ял (16+).

0.15 «Ко пы ў спад ні цах». Ка ме-
дыя (16+).

5.05 «Ча со ва да ступ ны» (12+).

6.10 Ева: штуч ны ро зум (12+).

7.55 Са лод кі ліс та пад (12+).

10.15 Па ляў ні чыя на тро ляў 
(16+).

12.10 Ры цар куб каў (16+).

14.20 Вя лі кія во чы (16+).

16.20 Вы ра та ван не (16+).

18.05 Марс ата куе! (12+).

20.10 Эрын Бро ка віч — пры го-
жая і ра шу чая (16+).

22.40 Агент пад пры крыц цём 
(12+).

0.30 Хо лад у лі пе ні (16+).

2.35 Дас ка на лы свет (16+).

4.55 Аляк сандр (16+).

6.20 Тры во ла ты і Мар скі цар. 
(6+).

7.55 Ру сал ка. (16+).

10.00 Каў чэг. (12+).

11.50 Не бой ся, я з та бой. (12+).

14.50 Тры во ла ты і Ша ма хан ская 
ца ры ца. (12+).

16.20, 4.20 Усё да леп ша га. Се-
рыя 1—2. (12+).

18.15 Пры ходзь на мя не па гля-
дзець. (6+).

20.20 Служ бо вы ра ман. Наш 

час. (16+).

22.20 Ня ўлоў ныя. (16+).
0.20 Анё лы рэ ва лю цыі. (16+).
2.40 Тры во ла ты на да лё кіх бе-
ра гах. (0+).

6.00 Зра бі або па мры. (12+).
6.25, 7.35 Код не бяс пе кі. (12+).
6.50, 5.05 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
8.00, 14.50 Ме га за во ды. (12+).
8.50 Ша ша праз пек ла. (12+).
9.35 «Ты та нік»: спра ва за кры-
тая (12+).
11.05 Ле дзя ная да ро га. (12+).
11.50 Аў та-SOS. (12+).
12.35 Кос мас: пра сто ра і час. 
(12+).
13.20, 20.15, 22.25, 5.30 На ву ко-
выя не да рэ чнас ці (16+).
15.35 Дру гая су свет ная вай на: 
асу шэн не акі я на (12+).
16.25, 19.30, 0.00, 2.20 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (12+).
17.10 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).
17.55, 0.45, 3.30 Праз міль ён 
га доў. (12+).
18.40, 1.35, 4.20 80-я. Най вя лік-
шыя тэх ніч ныя на він кі (12+).
21.00 Вай на з тэ ра рыз мам. 
(16+).
23.10, 3.05 Тай ныя гіс то рыі. 
(16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры. (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 
ўстро е на? (12+).
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Плат-
фор ма. (16+).
10.30, 16.30, 23.30, 4.15 Скла ды: 
біт ва ў Ка на дзе. (12+).
11.00 Вы жыць ра зам. (16+).
14.00, 5.30 Аляс ка: сям'я з ле-
су. (16+).
18.00 Хут кія і гуч ныя. (12+).
19.00 За ла тая лі ха ман ка. (16+).
20.00 Раз бу раль ні кі ле генд. 
(16+).
0.00 Мя цеж ны га раж. (16+).
1.00, 7.10 Ву ліч ныя гон кі. (16+).
2.00 Са ма гон шчы кі. (18+).
2.55 Апе ра цыя «Вы ра та ван не 
до ма». (16+).
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КА МУ ЭМО ЦЫЙ?
«АМЕ РЫ КАН СКІ ЖА НІХ»

Бе ла русь 2, з 27 каст рыч ні ка

Ра ман ты за ва нае рэ алі ці-шоу пра 
за акі ян скія по шу кі аса біс та га шчас-
ця. Дзяў ча ты з Ра сіі на кі ру юц ца ў 
Ма я мі, каб па спа бор ні чаць за ру ку 
і сэр ца ад на го з ча ты рох ха лас тых 
аме ры кан цаў. Муж чын жа аб' яд ноў-
вае не толь кі ста ласць і ма тэ ры яль-
ная за бяс пе ча насць, але і па хо джан-
не: іх сем'і не ка лі з'е ха лі з СССР, 
па кі нуў шы на шчад кам на па мяць не 
стра шыл кі пра лі хія 90-я, а на сталь-
гіч на-свет лыя ўспа мі ны пра кра і ну 
Са ве таў і па жа дан не звя заць лёс 
ме на ві та з рус кай дзяў чы най.

Праў да, для гэ та га прэ тэн дэнт-
кам да вя дзец ца пра явіць цвёр дасць 
ду ху і цвя ро засць ро зу му, быць мак-
сі маль на шчы ры мі і ад кры ты мі, каб 
па збег чы шмат лі кіх спа кус Ма я мі і 
да ка заць, што імі ру ха юць не раз-
бэ шча насць і мер кан тыль насць, 
а са праўд ныя па чуц ці. У ка го гэ та 
атры ма ец ца — тая і па зна ё міц ца з 
баць ка мі жа ні ха і за вер шыць гіс то-
рыю хэ пі-эн дам: вя сел лем. Усіх ас-
тат ніх ча ка юць слё зы рас ча ра ван ня 
і да ро га да до му... «Фі нал не вя до мы 
на ват нам, — сцвяр джа юць прад зю-
са ры шоу, — мы га то выя зды маць 
ча ты ры вя сел лі, але мо жа так атры-
мац ца, што не бу дзе ні вод на га».

«ЧА КАЙ МЯ НЕ»
НТБ-Бе ла русь, з 27 каст рыч ні ка

Не-не, тут 
ня ма па мыл-
кі: без пе ра-
б о л ь  ш а н  н я 
ле ген дар ная 
п р а  г р а  м а , 
якая амаль 
20 га доў да-
п а  м а  г а  л а 
сот ням ты сяч 
раз лу ча ных у 
дзя цін стве лю-
дзей, стра ча ным сяб рам, згуб ле ным 
сва я кам зноў ад шу каць адно ад наго, 
«пе ра еха ла» на тэ ле ка нал НТБ у 
су вя зі са зме най кан тэнт-па лі ты кі 
апош ня га. Яе вя ду чы мі ста лі акт-
ры са і тэ ле вя ду чая Юлія Вы соц кая, 
ак цёр тэ ат ра і кі но Сяр гей Ша ку раў, 
а так са ма за сна валь нік по шу ка ва-
вы ра та валь най ар га ні за цыі «Лі за 
Алерт» Ры гор Сяр ге еў, які бу дзе 
рас каз ваць гле да чам, як не па срэ да 
вя дуц ца по шу кі знік лых лю дзей.

Акра мя та го, прад зю са ры абя ца-
юць упер шы ню па ка заць по шу ка вы 
ме ха нізм знут ры — для гэ та га на 
су вязь са сту ды яй бу дзе вы хо дзіць 
по шу ка вы цэнтр «Ча кай мя не», які 
пра цуе бес пе ра пын на і круг ла су тач-
на сем дзён на ты дзень.

У су вя зі са зме на мі, якія ад бы-
лі ся, пра гра ма «Ча кай мя не. Бе-
ла русь» больш не бу дзе вы хо дзіць 
у эфі ры АНТ. Але, як ад зна ча юць 
прад стаў ні кі тэ ле ка на ла, усе атры-
ма ныя за яў кі на по шук мін ская рэ-
дак цыя пе рад ала мас коў скім ка ле-
гам, каб тыя пра цяг ну лі пра цу.

«НА БЕ ЛЫМ КА НІ»
Бе ла русь 1, 29 каст рыч ні ка

ў 13.10 і 15.30

На па ло ву ка ме дыя, на па ло ву 
ме лад ра ма, а ў цэ лым су час ная 
4-се рый ная каз ка, ся род най больш 
час тых вод гу каў гле да чоў пра якую 
— сло вы «мі лая, па зі тыў ная, доб рая 
і на іў ная».

Ма ла ды хло пец Дзя ніс жы ве ў 
Маск ве, слу жыць у кон най па лі цыі 
і хо ча за ва я ваць сэр ца сім па тыч-
най на пар ні цы. Ад нак гэ тыя пла ны 
цал кам пе ра крэс лі вае вы пад ко вае 
зна ём ства з пры ез джай дзяў чы най, 
у якой на вак за ле ўкра лі рэ чы і да-
ку мен ты, а зна ё мых у ста лі цы ня ма, 
акра мя жа ні ха, чый ад рас яна так са-
ма згу бі ла. Дзя ніс бя рэц ца да па маг-
чы пра він цый най гос ці ў по шу ках, 
але па сту по ва ра зу мее, што ўжо сам 
за ка хаў ся ў яе....




