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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, 15.00, 19.00, 
0.55 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.40 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Ме лад ра ма «45 се-
кунд».
12.10 Клуб рэ дак та раў.
12.55 Дэ тэк тыў «За гад ка вае 
за бой ства ў Ман хэ тэ не».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Ка ме дыя «Пра ві лы 
зды му: Ме тад Хіт ча».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Дзён нік.
22.10 Се ры ял «Сін дром 
Дра ко на».
0.25 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
1.15 Дзень спор ту.
1.25 Ме лад ра ма «Здзі ві мя-
не».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.40 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 15.35 Се ры ял «План 
Б». 1-я се рыя.
10.05 На ві ны на двор'я.
10.45 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
12.45, 0.25 Ток-шоу «Пе ра за-
груз ка».
13.30 Тры лер «Па кой стра-
ху».
16.40 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Фрыс тайл. Акра ба-
ты ка. Ква лі фі ка цыя. Муж чы-
ны.
18.00 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Бія тлон. Гон ка з ма-
са вым стар там. Жан чы ны.
19.00 Се ры ял «Ін тэр ны».
20.25 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Фрыс тайл. Акра ба-
ты ка. Муж чы ны. Фі нал.
21.35 КЕ НО.
21.45 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Фі гур нае ка тан не. 

Спар тыў ныя тан цы. Ад воль-
ная пра гра ма.

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 11.30, 19.35, 23.55 «Ка-
лей да скоп».
8.10, 11.40, 0.00 «Год у гіс то-
рыі».
8.20 «Твор цы». Мас так Ула-
дзі мір Кры ва блоц кі.
8.50 «Па лес кі па час ту нак». 
Боршч з кра пі вы.
9.05 «Скарб ні ца Мін шчы ны». 
Гіс то рыя і ар хі тэк тур ныя пом-
ні кі вёс кі Віш не ва.
9.35, 20.50 Се ры ял «Мег-
рэ».
10.20, 21.35 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.45, 19.45 Се ры ял «Док-
тар Жы ва га».
11.55, 23.25 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці ак цё ра Юрыя 
Ка зю чы ца.
12.25 «Дзе ла выя лю дзі». Гіс-
то рыя го ра да Пін ска.
12.50 «Свя ты ні зям лі бе ла-
рус кай». Дак. фільм.
13.20 «Ла бі рын ты». Пра 
жыц цё і твор часць Ян кі Ку-
па лы.
13.45 «Ма ем рэ чы». Ма ля ва-
ныя ды ва ны.
14.00 «Ка ра ні».
14.25 «Цу ды пры ро ды».
14.55 «Му зе ум». Вы дан ні 
Ска ры ны.
15.15 «Ула дзі мір Спі ва коў 
за пра шае». Кан цэрт Дзяр-
жаў на га ка мер на га ар кест ра 
«Вір ту о зы Маск вы».
16.35 «На пе рад у мі ну лае».
17.05 «Рос чырк ча су». Мас-
тач ка Ма ры на Ка пі ло ва.
17.20 «Ко ла». Маст. фільм.
17.40 «Ка мер тон». Пі я ніст 
Сяр гей Та ра саў.
18.10 «Ла бі рын ты». Свя тыя 
кры ні цы.
18.40 «Рус кі бунт: бес сэн соў-
ны і бяз лі тас ны». Дак. фільм. 
1-я і 2-я се рыі.
20.30 Ка лы хан ка.
22.05 «Мы з Кранш та та». 
Маст. фільм.

7.20 Алім пій скія гуль ні. Со чы-
2014. Дзён нік.
7.40 Алім пій скія гуль ні. Со чы-
2014. Бія тлон. Гон ка з ма са-
вым стар там. Муж чы ны.
8.50 Алім пій скія гуль ні. Со чы-
2014. Ха кей. Муж чы ны. Ра сія 
— Сла ва кія.
10.40 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Ха кей. Муж чы ны. 
Фін лян дыя — Ка на да.
12.30, 20.00 Алім пій скія гуль-
ні. Со чы-2014. Снаў борд. Бор-
дэрк рос. Фі нал. Муж чы ны.
13.30 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Кёр лінг. Гру па вы 
тур нір. Муж чы ны. Нар ве гія 
— Да нія.
16.00 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Ха кей. Паў фі нал. 
Жан чы ны.
18.00 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Бабс лей. Муж чы ны. 
Двой кі. 3-і і 4-ы за ез ды.
21.00 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Бія тлон. Гон ка з ма-
са вым стар там. Жан чы ны.
22.00 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Скач кі з трамп лі-
на. К-120. Ка манд ны тур нір. 
Муж чы ны.
23.55 Авер тайм.
0.20 Алім пій скія гуль ні. Со чы-
2014. Вы ні кі дня.

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 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «У наш час».
12.10 «Яны і мы».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Іо сіф Ланг бард. Дра ма ар-
хі тэк та ра».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.

21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 Кан цэрт гру пы «Back-
street Boys».
23.35 Маст. фільм «Сак рэт-
ныя ма тэ ры я лы».
1.35 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, 17.20 «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 «Ты дзень».
9.45 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Та кі лёс».
12.25 «Ся мей ныя дра мы».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг». Но вы 
се зон. Біт ва ка вер-бэн даў».
15.40 «Не хлу сі мне!».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Ежа ба гоў».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Дзён нік «Хо ро Шоу».
20.20 Маст. фільм «Клят-
ва».
22.15 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
7.15 Бе ла русь сён ня.
8.15 Мя ня лы.
9.50 Маст. фільм «Жэ ра-
бя».
11.30 «На ро джа ныя пе ра ма-
гаць».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 На-
ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
12.20 Се ры ял «Чу жыя па-
мыл кі».
14.05 У све це мі ну ла га. Тай-
ны ўсход ніх адзі на бор стваў.
15.20, 23.30 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Мон тэк рыс-
та».
18.20 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай».
21.20 Се ры ял «Чор ны крум-
кач».
23.00 «Бе ла русь сён ня».
0.20 «Агуль ны ін та рэс».

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 «Пра мы эфір».
12.50 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.55 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Знай сці і абяс шко-
дзіць. Кра ты».
15.35 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
16.15 Дак. се ры ял «Жыц цё 
вы дат ных ідэй»
17.10 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.05 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
18.55 «Жа но чае шчас це».
21.00 Се ры ял «Лік ві да-
цыя».
22.05 Се ры ял «Мац ней за 
лёс».
0.05 Се ры ял «Тай ны след-
ства».
0.55 «Апош няя мі сія. Апе ра-
цыя ў Ка бу ле».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
9.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
10.55 «Да су да».
11.55, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.10 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.40 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
21.25 Се ры ял «Ша ман-2».
23.10 Сён ня. Вы ні кі.
23.35 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы».
1.20 Се ры ял «Па верх».

7.00, 12.45, 19.00, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
7.05 М/ф.
7.30 Ба я вік «У імя помс-
ты».
9.00, 17.50 Се ры ял «На лёт».
10.00 «Сі не ма тог раф». Маст. 
фільм «Вя лі кія гон кі».
12.50 Тры лер «Без тва ру».
15.05 Се ры ял «Штраф бат».
16.00 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Гім наст кі».
19.05 Се ры ял «Сон ная лаг-
чы на».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Вост раў».
23.00 Се ры ял «Спар так. 
Помс та».

6.00, 0.30 “PLAY”.
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.00, 0.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Свац-
ця».
10.00 «Яда па пра ві лах і 
без».
11.00 «Шчас це без ах вяр».
12.00 Се ры ял «Ду май як 
жан чы на».
13.00 Ка ме дыя «Ня ўлоў ны 
Люк».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00 Се ры ял «Дзет ка».
18.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
20.00 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля».
21.10 Ка ме дыя «Ка ся кі».
23.10 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.30 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 0.40 «На гля даль нік».
10.15, 22.50 Маст. фільм 
«Ма ро ка».
11.50 Дак. фільм «Ат рак цы ё-
ны Юрыя Ду ра ва».
12.20 «Лі нія жыц ця». Але ся 
Ні ка ла е ва.
13.15 Се ры ял «У ля сах і на 
га рах».

14.10 «Пункт ад лі ку — пла не-
та Зям ля. Мі кі та Ма і се еў».
14.40 Маст. фільм «Ся ро жа».
16.05 Гуль ні кла сі каў. Га лі на 
Віш неў ская і Мсці слаў Рас-
тра по віч.
16.40 Дак. фільм «Агюст Ман-
фе ран».
17.10 «Па лі глот». Ня мец кая з 
ну ля за 16 га дзін! № 1.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».
19.10 «Пра ві лы жыц ця».
19.40 «Аст ра вы». Але на Са-
на ева.
20.25 «Тым ча сам».
21.10 Дак. фільм «Тай нае 
жыц цё лё ду».
22.00 «Пад не бам тэ ат ра». 
«Мі ка лай Яў рэ і наў. Звыш-
бла зан».
0.20 Ф. Шу берт. Са на та для 
скрып кі і фар тэ пі я на.
1.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

5.05 «Се вА ло гія»: «Ра ман ты-
кі». 2005 год.
6.00 «Пра він цый ны анек-
дот». Маст. фільм.
6.40 «Пес ня-87» у Ба ку. 1987 
год.
8.00 «Твор чы ве чар Ар ка дзя 
Ар ка на ва». 1990 год.
9.10 «Дзе вы, ры ца ры?». 
Маст. фільм.
10.20 «Пош та «Бла кіт на га 
агень чы ка». Кан цэрт. 1967 
год.
11.00 «Му зы ка і мо да». Кан-
цэрт.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 Твор чы ве чар н.а. СССР 
Яў ге на Вес ні ка. 1993 год.
14.00 «На кан цэр це Ху ліа Іг-
ле сі я са». 1989 год.
16.20 «Па куль усе до ма». 
1992 год.
17.00 «Ма ра фон-15». 1991 
год.
18.15 «Вя сё лыя нот кі». 1994 
год.
18.40 «Ак тыў ная зо на». 1-я 
се рыя. Маст. фільм.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Ва кол сме ху». 1984 
год. 1-я част ка.
23.00 «Ка ме ра гля дзіць у 
свет». 1987 год.

0.00 «Ку мі ры». Кан цэрт Жэ ні 
Бе ла ву са ва. 1991 год.
0.35 «Калье Шар ло ты». 
Маст. фільм.
1.45 «Му зыч ная ма за і ка». 
1993 год.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1989 
год.

10.30 Дартс. BDO Оў пен.
12.30, 17.00, 20.30, 1.00 Фут-
бол. Мо ла дзе вая Лі га УЕ ФА.
13.30, 18.30 Чэм пі я нат све ту. 
Жан чы ны. Ад бо рач ны матч. 
Га лан дыя — Бель гія.
15.00, 22.45 Вось гэ та дзі-
ва!!!
18.00, 21.30 Су пер байк. 
Прэв'ю се зо на.
19.25 Со чы-экс прэс.
19.30, 2.00 Фут бол. Еў ра га-
лы.
22.00, 0.30, 3.00 Со чы, да-
вай!
22.30 Дас ка на ласць спор ту.
23.00 Рэ стлінг.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 2.20 Се ры ял 
«Ня ўдач нік».
6.15 Ка ме дыя «Спат кан не».
7.40, 12.40, 15.40, 20.45 «Ка-
ме ды ян ты. Леп шае».
9.00 Ка ме дыя «Як ра за брац-
ца са спра ва мі».
11.15 Ка ме дыя «К-9: Ка ляд-
ныя пры го ды».
14.10 Мю зікл «Да ро га на Ба-
лі».
16.00, 21.00 Се ры ял «Ста рыя 
пер цы».
17.20 Пры го ды «Вы хад ныя».
19.20 Ка ме дыя «Ка ра леў ская 
спад чы на».
22.10 Ка ме дыя «Сінг-Сінг».
0.10 Ка ме дыя «Я не на ві джу 
Дзень Свя то га Ва лян ці на».
1.35 Ка ме дыя «Кра ма ліх вя-
ра».
3.25 Мю зікл «Да ро га на Сін-
га пур».

6.00 М/ф.
8.05 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
8.45, 18.30, 3.00 Се ры ял «За-
ба ро не нае ка хан не».

10.15 «Па нен ка і ку лі нар».
10.45, 17.00 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».
11.45, 16.00 Дак. се ры ял «Ва-
раж біт ка».
12.45, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў ні чыя на пры ві даў».
13.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Ма рыя Га луб кі на.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Ан жа лі ка Ва рум і Ле-
а нід Агу цін.
15.15, 0.00, 5.20 Се ры ял 
«Звыш на ту раль нае».
20.20 Се ры ял «Агент».
21.20, 4.30 Се ры ял «Бры га-
да».
22.20 Маст. фільм «Ры кі».
0.40 Се ры ял «Аб ры ну тыя ня-
бё сы».
1.20 «Ча со ва да ступ ны». Мі-
ха іл Ве лер.
2.15 «Без пад ма ну».

5.00, 19.00 Дра ма «Ка хан не 
і го нар».
6.40, 12.50 Дра ма «Праз Су-
свет».
9.05 Ка ме дыя «Сур' ёз ны ча-
ла век».
10.55 Ме лад ра ма «Спя шай ся 
ка хаць».
15.20 Дра ма «Мы. Ве рым у 
ка хан не».
16.50 Ба я вік «Ча ла век-па-
вук».
20.40 Дра ма «Гуль ні страс-
ці».
22.15 Дра ма «Аса біс тае».
0.15 Дра ма «Пар фу мер: Гіс-
то рыя ад на го за бой цы».
2.40 Дра ма «Па са жы ры».

6.00 Фэн тэ зі «Вост раў за гі ну-
лых ка раб лёў».
8.40 Ка ме дыя «Дач ка яку-
дзы».
10.20 Ка ме дыя «Аб хаз ская 
каз ка».
12.00 Фэн тэ зі «Снеж ная ка-
ра ле ва».
14.00 Ка ме дыя «Усё прос-
та».
16.00 Пры го ды «Грэ час кія ка-
ні ку лы».
18.00 Дра ма «Аб раз се зо-
на».
20.00 Ка ме дыя «Баб ло».
21.40 Ме лад ра ма «Будзь са 
мной».

23.00 Тры лер «Ар тэ факт».
0.50 Ка ме дыя «Дзед Ма роз 
заў сё ды зво ніць... трой чы!».
3.00 Пры го ды «Вяр тан не 
муш ке цё раў, або Скар бы кар-
ды на ла Ма за ры ні».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Апош нія 
тай ны Трэ ця га рэй ха.
6.00 Гі ганц кая пан да.
7.00 Са мыя не бяс печ ныя жы-
вё лы.
8.00, 13.00 Ліх ту гі за мя жой.
10.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
11.00 Зо ла та Юка на.
12.00, 18.00 Шу каль ні кі скар-
баў.
15.00 Кі ты-гар ба чы.
16.00 Дзі кія жы вё лы Поў на-
чы.
17.00, 23.00 Бра ты па зброі.
19.00 Зо ла та го ра да-пры ві-
да.
20.00, 0.00, 3.00 Апа ка ліп сіс: 
Дру гая су свет ная вай на.
22.00, 2.00 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.

7.00 Аў та ма біль ныя тар гі ў 
Тэх асе.
7.50, 13.15 Эд Ста фард: як 
вы жыць на бяз люд ным вост-
ра ве.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Шу каль ні кі скар баў Аме-
ры кі.
10.30, 0.55 Tор Gеаr.
11.25 Што бы ло да лей?
12.20, 1.50 Са праўд ныя афе-
рыс ты.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
16.25 Бе ар Грылс: па сля дах 
вы жыў шых.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
18.15 Пе ра лом ны мо мант.
19.10 Сіс тэ мы кі ра ван ня.
21.00 Гуль ня на жыц цё.
22.00 Уця чы ад па го ні.
23.00 Хлоп цы з Юка на.
0.00, 5.10 Цу ды Со неч най сіс-
тэ мы.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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Па пу ляр нае мо ла дзе вае ток-шоу вы твор-
час ці тэ ле ра дыё кам па ніі «Ма гі лёў» ад кры-
ла но вы се зон. Як і ра ней, раз на ты дзень 
вя ду чая пра гра мы Се да Кас па ра ва аб мяр-
коў вае ак ту аль ныя, вост рыя, хва лю ю чыя 
і ба лю чыя для су час ных ма ла дых лю дзей 
пы тан ні ра зам са сту дэн та мі, школь ні ка мі, 
ак ты віс та мі гра мад скіх ру хаў і бло ге ра мі, 
а экс пер та мі вы сту па юць прад стаў ні кі ста-
рэй ша га па ка лен ня. Да дат ко выя ак цэн ты ў 
га ра чых аб мер ка ван нях рас стаў ляе жы вая 
му зы ка ар кест ра «Джаз Сі ці Бэнд», а рэ-
за нанс вы бра ным тэ мам да дае ін тэр нэт-
га ла са ван не і «зрэз гра мад скай дум кі» ў 
са цы яль ных сет ках.

Але ёсць у пра ек це, які іс нуе ўжо чац вёр ты 
год, і пэў ныя аб наў лен ні. «Мы змя ні лі рас сад ку 
ўдзель ні каў, — звяр тае ўва гу гле да чоў га лоў ны 
рэ дак тар тэ ле ба чан ня ТРК «Ма гі лёў» Анд рэй 
СКА РА БА ГА ТАЎ. — Ця пер яны мес цяц ца не по-
бач за сто лі ка мі, а на су праць адзін ад на го, во чы 
ў во чы. Як нам зда ец ца, гэ та ро біць па ле мі ку 
больш шчы рай і эма цый най. Так са ма вы ра шы лі 
ады сці ад фар ма ту звы чай най раз мо вы, пас ля 
якой вя ду чыя ста вяць кроп ку — спра бу ем, каб з 
усіх ска за ных слоў вы ні ка лі кан крэт ныя дзе ян ні, 
учын кі. Для гэ та га ро бім свое асаб лі вае пас ля-
слоўе, у якім рас па вя да ем, на прык лад, што пас-
ля пра гра мы аб жорст кас ці і гвал це ўдзель ні кі 
«Пе ра за груз кі» пай шлі пра ца ваць ва лан цё ра мі 
ў хос піс...

Га лоў ны прын цып гэ та га се зо на — мы імк-
нём ся пра ца ваць як ма га больш апе ра тыў на, 
вы бі ра ю чы тэ мы, ці ка выя мо ла дзі тут і ця пер, і 
ад штур хоў ва ем ся ад рэ аль ных гіс то рый, якія ад-
бы лі ся лі та раль на ўчо ра ці сён ня». На прык лад, 
у гэ ты чац вер у «Пе ра за груз цы» аб мяр коў ва лі 
тэ му спай су і згад ва лі сі ту а цыю, якая ме ла мес ца 
зу сім ня даў на: у Сма лен ску па лі цэй скім да вя ло ся 
стра ляць па ко лах, каб за тры маць бе ла ру са-даль-
на бой шчы ка, які вы яз джаў на су стрэч ную па ла су 
і на огул па во дзіў ся бе на да ро зе не адэ кват на. Той 
па тлу ма чыў, што «ўця каў ад НЛА». Аказ ва ец ца, 

наш су ай чын нік у Маск ве на быў спайс, ужыў су-
месь і ў та кім ста не сеў за руль...

Ся род гас цей і ўдзель ні каў пра гра мы — не 
толь кі ма гі лёў цы, але і прад стаў ні кі ін шых рэ-
гі ё наў кра і ны, а так са ма ма ла дыя жур на ліс ты і 
бло ге ры з Бе ла ру сі, Ра сіі, Ка зах ста на, Ар ме ніі. 
«На ват ка лі аб мер ка ван не па чы на ец ца з пры ват-
ных гіс то рый, якія ад бы лі ся ў на шым рэ гі ё не, мы 

ста ра ем ся знай сці све жы по гляд на праб ле мы і 
рас ка заць пра тое, што ці ка віць аб са лют на ўсіх», 
— ка жа вя ду чая «Пе ра за груз кі» Се да КАС ПА-
РА ВА. Са праў ды, тэ мы ў се зо не-2014 ня прос тыя і 
вост рыя: жорст кае абы хо джан не з жы вё ла мі і вы-
то кі на сіл ля на огул, стра хі і пе ра сця ро гі су час най 
мо ла дзі, уплыў СМІ і ін тэр нэт-рэ сур саў, а так са ма 
сту пень ад каз нас ці жур на ліс таў, су праць ста ян не 
ве ге та ры ян цаў і «мя са едаў» і г.д.

За 3 мі ну лыя се зо ны ў эфір вый шлі 50 вы пус-
каў пра гра мы, якая атры ма ла шы ро кі рэ за нанс. 
Аб гэ тым свед чыць як узя тая ў пра фе сій ным 
кон кур се «Тэ ле вяр шы ня» ўзна га ро да за леп шы 
рэ гі я наль ны тэ ле пра дукт 2012 го да, так і ты ся чы 
пра гля даў за пі саў «Пе ра за груз кі» ў ін тэр нэ це. Ці 
ўтры ма юць «мар ку» ства раль ні кі ток-шоу і на да-
лей? Па гля дзім ра зам — па ба чым.

Дзе: «Бе ла русь-2».
Ка лі: кож ны па ня дзе лак у 12.45 і 0.25.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

Па жы вём — па ба чымПа жы вём — па ба чым  ��

«ПЕ РА ЗА ГРУЗ КА» ВЯР НУ ЛА СЯ Ў ЭФІР

— Што ча кае гле да чоў у трэ-
цім се зо не шоу «Я люб лю Бе-
ла русь!»?

— Як і ра ней, бу дзе су месь 
ін тэ ле кту аль най пе ра да чы і вя-
сё ла га гар мі да ру з ка ра о ке. Са-
мае важ нае — уцяг нуць гле да ча 
ў гуль ню. Тэ ма яму доб ра зна ё-
мая — гэ та на ша кра і на, у якой 
мы жы вём. І заў сё ды ці ка ва, ка лі 
до ма вы ве да е це ад ка зы на пы-
тан ні, а «зор ка» на эк ра не «тар-
мо зіць».

— Мі ну лыя се зо ны па кі ну лі 
ней кія яр кія ўспа мі ны?

— Іх бы ло вель мі шмат. На-
прык лад, на тэ му «тар ма жэн ня». 
Дыя лог з удзель ні ца мі ад ной дзя-
во чай гру пы ў кон кур се «Дзень 
на ра джэн ня» (там трэ ба хут ка 
ад каз ваць на пы тан ні і пе ра да-
ваць скры ню па ко ле, по тым у 
не ка га яна ўзры ва ец ца). «Якая 
ра ка пра ця кае праз Мінск? У ад-
каз: «Ну, іх мно га». Я здзіў ля ю ся 
і ка жу: «А на за ві хоць ад ну?!» І 
чую: «Сож!»

— Ці не аб мяр коў ва лі мо-
мант, каб пра гра ма бы ла на 
бе ла рус кай мо ве?

— Без умоў на, бы ла ў нас та-
кая ідэя. Але, уліч ва ю чы, што «Я 
люб лю Бе ла русь!» ідзе ў прайм-
тайм, ве ча рам у ня дзе лю, то ўсё 
ж му сіць быць на той мо ве, якою 
ка рыс та ец ца боль шасць на сель-
ніц тва. Па-бе ла рус ку ў кра і не 
га во раць 3-4 %, та му вы ра шы лі 
не каль кі кон кур саў па кі нуць на 
род най мо ве, а ў цэ лым зра біць 
пра ект рус ка моў ным. Тое, што 
бе ла рус кая мо ва жы ве — гэ та 
ўво гу ле вя лі кі цуд і вя лі кая за-
слу га паэ таў і пісь мен ні каў, а так-
са ма лю дзей, якія ёю ка рыс та-
юц ца. Нас ста год дзя мі імк ну лі ся 
ру сі фі ка ваць. У 90-я быў шанц 
ад ра дзіць мо ву — але з умо вай, 
што на рэ фе рэн ду ме яе вы бра лі 
б адзі най дзяр жаў най, пра га ла-
са ваў шы су праць двух моўя. А гэ-
та га не ад бы ло ся. Мы мо жам за-
га ва рыць па-бе ла рус ку ма са ва, 
ад нак толь кі та ды, ка лі на дзвюх 
мо вах пач нуць раз маў ляць чы-
ноў ні кі, ка лі да ку мен таз ва рот бу-
дзе пе ра ве дзе ны на яе. Па трэб-
ны «ім пульс звер ху», хоць вы бар 
па ві нен ра біць кож ны аса біс та. 
Бы вае, мне вы па дае маг чы масць 
з не кім па га ва рыць па-бе ла рус-
ку, та ды я шчы ра ра ду ю ся, хоць 
ча сам і раб лю па мыл кі.

— Што зна чыць у ва шым ра-
зу мен ні «па тры я тызм»?

— Гэ та ідэі і ўчын кі, якія аб' яд-
ноў ва юць на цыю. «Хва рэць» за 
До мра ча ву, пра пус каць пе ша хо-
даў, бо мы еў ра пей ская кра і на. 
Год на ад ка заць тэ ле ка на лу CNN 
на іх ка мен та ры пра ар хі тэк ту-

ру Брэсц кай крэ пас ці і Ва сі лю 
Уткі ну на яго аб ра жаль ныя вы-
каз ван ні на ад рас «буль бя но га» 
БА ТЭ — вось пры кла ды дзейс-
на га па тры я тыз му.

— Вы ро дам з Баб руй ска. Як 
час та за віт ва е це ту ды?

— На жаль, рэд ка. Ня даў на 
баць кі пра да лі ква тэ ру ў са мым 
цэнт ры, якая за ста ла ся ад ба бу-
лі з дзя ду лем. Ка лі МУС скла ла 
«кры мі наль ную кар ту кра і ны» 
(мес цы, дзе зда ра ец ца най боль-
шая коль касць зла чын стваў на 
ду шу на сель ніц тва), то Баб руйск 
ака заў ся ў лі да рах. І мне вель мі 
крыўд на за го рад, бо ў ча сы май-
го дзя цін ства там жы ло шмат уні-
каль ных ін тэ лі гент ных лю дзей. 
А ця пер мно гія з тых, з кім мы 
ба ві лі час у два ры, зна хо дзяц ца ў 
мес цах «не вель мі ад да ле ных».

— Адзін з ва шых да ку мен-
таль ных пра ек таў быў пры све-
ча ны «аме ры кан скай ма ры». 
Ча му тэ ма за ста ец ца ак ту аль-
най?

— У на шым вы пад ку — гэ та 
бы ла ма ра бе ла ру саў. Мы шу-
ка лі вы хад цаў ме на ві та з на шай 
кра і ны: ад ма ці па лі цэй ска га, 
за стрэ ле на га на за дан ні, да экс-
са ліс та «Пес ня роў» і прад зю са-
ра філь ма «Брат-2». На Youtube 
на гэ ты фільм на ша ды яс па ра ў 
ЗША на пі са ла шмат ста ноў чых 
вод гу каў. Ка му ці ка ва, той мо жа 
па гля дзець.

— У вас зда ра юц ца мо ман-
ты, ка лі стам ля е це ся ад сва ёй 
пра цы? Як уво гу ле ад наў ля е це 
сі лы?

— У мя не вель мі доб рая зме-
на рыт маў. І мож на ска заць, што 
пра цую я ў ча ты рох на прам ках. 
Па пер ша му мя не ве да юць гле-
да чы ка на ла АНТ, дзе я вя ду чы 
ў пра гра мах «На ша ра ні ца» і «Я 
люб лю Бе ла русь!». Дру гое мес-
ца пра цы — пра дакшн-сту дыя, 
якая зай ма ец ца здым ка мі рэ-
кла мы, кар па ра тыў ных філь маў. 
Плюс сет ка ка ва вых апа ра таў, 
якой зай ма ем ся ра зам з жон-
кай, пра па ну ем смач ную ка ву 
на вед ні кам ганд лё вых цэнт раў, 
АЗС — уся го ў Мін ску ўжо ка ля 
50 апа ра таў. І чац вёр тае мес ца 
пра цы — вя ду чы кар па ра тыў ных 
ме ра пры ем стваў. Та му па між імі 
і ад па чы ваю.

— Мно гія па мя та юць вас як 
ка мен та та ра «Еў ра ба чан ня». 
Які во пыт на бы лі?

— Ве ру, што мно гія па-ін ша му 
па гля дзе лі на сам кон курс. Чы-
ноў ні кі лю бяць ка заць, што «Еў-
ра ба чан не» — ледзь не «чэм пі-
я нат све ту па пес ні». Але гэ та не 
так, кон курс — прос та па пу ляр-
нае му зыч нае шоу, ство ра нае Еў-
ра пей скім вя шчаль ным са юзам. 
Тое, што кож ная кра і на мае 
свай го прад стаў ні ка, па вы шае 
ці ка васць ся род аў ды то рыі, але 
нель га ка заць, быц цам удзель-
ні кі прад стаў ля юць «му зыч ную 
куль ту ру кра і ны». На прык лад, Іс-
па нія — гэ та Ху ліа Іг ле сі яс, але 
ён не па е дзе на «Еў ра ба чан не». 
І «Бітлз» ту ды не ез дзі лі. З гуч-
ных ім ёнаў па ўсім све це кон-
курс за 50 га доў ад крыў толь кі 

не каль кі  — АВВА, Се лін Ды ён. 
Спа бор ніц тва ці ка вае, але ка лі 
яго ўзво дзі лі ў культ, то я для раў-
на ва гі дэ ман стра ваў сваё іра ніч-
нае стаў лен не да па дзеі, імк нуў-
ся да нес ці гэ та ў ка мен та ры ях. Я 
зай маў ся гэ тым 7 га доў і, ба ю ся, 
ні чо га но ва га ўжо не рас ка жу. 
Та му з ра дас цю пе ра даў гэ тую 
ра бо ту сва ім ка ле гам.

— Быць вя ду чым — гэ та 
перс пек ты ва ці вяр шы ня, пас-
ля якой спы ня ец ца рост для 
жур на ліс та?

— Усё за ле жыць ад вя ду чага. 
Узяць, на прык лад, «Бі-Бі-Сі» — 
там гэ та вяр шы ня, бо ў сту дыі 
пра цу юць лю дзі, якія ма юць 15-
20 га до вы во пыт пра цы «ў по лі». 
А ў нас ча ла век мо жа тра піць 
на тэ ле ба чан не з ву лі цы і стаць 
вя ду чым, прос та ма ю чы пры ем-
ную знеш насць. А вар та толь кі 
па гас нуць «суф лё ру» — і ня ма 
вя ду ча га, без па пер кі скла да на 
звяз ваць сло вы ў ска зы. Та му 
я за на яў насць за кад ра ва га во-
пы ту ў тых, хто пла нуе стаць вя-
ду чым. Хоць у са мо га скла ла ся 
так: пас ля кас тын гу на пра гра му 
«5х5» я ўжо праз 2 дні пра ца ваў 
у кад ры. Вель мі пры ем на, што 
ства раль ні кі пе ра да чы мне па-
ве ры лі, але, ка лі б меў не каль кі 
га доў пра цы за кад рам (жур-
на ліс там, рэ дак та рам ці на ват 
ад мі ніст ра та рам), то мог бы па-
збег нуць не ка то рых не да рэ чных 
па мы лак.

— Як ста ві це ся да па пу ляр-
нас ці і ці зда ра ла ся, што па зна-
валь насць вам да па ма га ла?

— Ка лі вы пра ДАІ, то мя не 
прос та ка ло ціць, ка лі чую ад не-
ка га апо ве ды, што яго па знаў ін-
спек тар ДАІ і да ра ваў па ру шэн-
не на да ро зе. Ня ўжо ты ней кі 
асаб лі вы і, па ру ша ю чы пра ві лы 
і ства ра ю чы па гро зу для ру ху, 
мо жаш не ад каз ваць, як усе? У 
мя не, на прык лад, ле тась бы ло 
два пе ра вы шэн ні на 20 км/г. Ве-
да ю чы, што пас ля трэ ця га ма гу 
быць па збаў ле ны пра воў, па чаў 
больш аку рат на па во дзіць ся бе 
на да ро зе. Пла ціў штра фы і лі чу 
па ка ран не спра вяд лі вым. І раю 
ўсім ра біць так. Я за гра мад ства 
роў ных маг чы мас цяў.

— Якія кні гі, філь мы, су стрэ-
чы, што ме лі на вас най боль шы 
ўплыў, мо жа це вы лу чыць?

— Мой лю бі мы фільм — «Па-
бег з Шаў шэн ка». На ват у са май 
кры тыч най сі ту а цыі, ка лі ча ла век 
па збаў ле ны ўся го, ён мае вы бар, 
як рэ ага ваць на тое, што ад бы-
ва ец ца. Мож на звар' я цець, за-
мкнуц ца ў са бе, ці хень ка згас нуць, 
а мож на склас ці план дзе ян няў, 
як да брац ца да ма ры, і ру хац ца ў 
за да дзе ным на прам ку. З ня даў-
на пра чы та ных кніг вы лу чыў бы 
«Поз нер. Раз ві тан не з ілю зі я мі». 
Гэ та, па сут нас ці, ад каз на пы тан-
не, ча му 20 з ліш нім га доў та му мы 
вы зва лі лі ся ад ка му ніз му, а мно гія 
па-ра ней ша му жы вуць па прын-
цы пе «я на чаль нік — ты ду рань», 
без іні цы я ты вы, жа дан ня змя ніць 
свет сва і мі ру ка мі, без ад каз нас ці 
за тое, што ад бы ва ец ца.

— Ка жуць, муж чы на ў жыц-
ці па ві нен па бу да ваць дом, 
вы га да ваць сы на і па са дзіць 
дрэ ва. Ка лі ка заць пра «дрэ-
ва», то ў ва шым вы пад ку — гэ-
та біз нес?

— Не, дрэ ва па він на быць дрэ-
вам, а лепш па са дзіць бя ро за вы 
гай. Біз нес — гэ та за да валь нен-
не ам бі цый, пра цоў ныя мес цы 
і ад чу ван не шчас ця ад вы ні каў 
для на шых су пра цоў ні каў. І, без-

умоў на, не ка то рая фі нан са вая 
сва бо да.

— Вы баць ка два іх дзя цей, 
ці ву чаць вас не ча му Кі рыл і 
Мі ла на?

— Раз ня во ле нас ці. Но вае па-
ка лен не з ран ня га дзя цін ства 
больш сва бод нае. Я, на прык лад, 
у пер шым кла се быў вы му ша ны 
на сіць зна чок з Ле ні ным, бо я стаў 
ак цяб рон кам, на ка лен да ры быў 
1990 год. У чым та і ла ся глы бо кая 
ідэя та кіх дзе ян няў, я не ра зу меў, 
і ні хто з да рос лых не мог мне па-
тлу ма чыць. Па вя лі кім ра хун ку, 
мне бы ло ўсё роў на, але ад ной чы 
я ўпаў, за ча піў ся за той зна чок і 
па ра ніў ся. А маг ло ўсё і абы сці ся! 
Но вае па ка лен не за дае знач на 
больш пы тан няў. Ім ці ка ва, што 
ад бы ва ец ца на во кал, і пус ты мі 
ідэ я мі тут га ла ву не за ту ма ніш.

— У вы ха ван ні вы стро гі та-
та ці лю бі це пес ціць дзе так?

— Я па част цы «пес ціць», а 
стро гая ў нас ма ма. Нягледзячы 
на гэта дзе ці яе і лю бяць, і слу-
ха юц ца лепш, бо яны ра зам пра-
вод зяць больш ча су. Ча сам маё 
па жа дан не «пры брац ца ў па коі» 
Кі рыл мо жа і пра іг на ра ваць: маў-
ляў, усё роў на за гэ та ні чо га не 
бу дзе, баць ка ж доб ры.

— Не як вы ска за лі, што ідэа-
льная жан чы на — ва ша жон ка. 
Чым па ка ры ла вас Юлія?

— Умен нем усё рас стаў ляць 
на свае мес цы. Мы па зна ё мі лі-
ся, ка лі Юля пла на ва ла вя сел ле 
для сва ёй сяб роў кі, а я там быў 
вя ду чым. Яна пры ем на здзі ві ла 
мя не як не ве ра год ны ар га ні за-
тар, да та го ж з па чуц цём гу ма ру. 
Ужо не ка жу пра знеш насць, рост 
177 сан ты мет раў і вель мі мі лую 
ўсмеш ку. Сло вам, пры цяг нен не 
з пер шых хві лін зна ём ства. Да-
рэ чы, аб пры га жос ці: Юля вы ра-
шы ла пай сці на кас тынг «Мі сіс 
Бе ла русь», які пра во дзіць АНТ. 
Я да па ма гаць не бу ду. Але ка-
лі ёсць жа дан не па ка заць сваю 
пры га жосць ін шым, то і пе ра шка-
джаць не ста ну.

Але на ДРАП КО.

Дзя ніс КУР' ЯН:

«АД ПА ЧЫ ВАЮ Ў ПЕРАПЫНКАХ 
ПАМІЖ ЧА ТЫР МА МЕС ЦА МІ ПРА ЦЫ»
Тэ ле ба чан не для на ша га ге роя бы ло не ка лі хо-
бі, якое ён зра біў пра фе сі яй. Ка лі ўліч ваць гэ-
тую ака ліч насць, то ста но віц ца зра зу ме ла, ча му 
Дзя ніс Кур' ян на ле жыць да пле я ды «зор ных» 
вя ду чых бе ла рус ка га тэ ле ба чан ня. Ха рыз ма-
тыч ны пра фе сі я нал з па чуц цём гу ма ру. З та кой 
ха рак та рыс ты кай па го дзяц ца і тыя, хто па мя тае 
Дзя ні са па ка мен та ван ні кон кур су «Еў ра ба чан-

не», і пры хіль ні кі пра грам «Сфе ра ін та рэ саў», 
«Дзе ла вое жыц цё», «Ін тэ ле кту аль нае ін тэр в'ю», 
а так са ма як аў та ра да ку мен таль ных філь маў і 
рэ парт ажаў. Сён ня ён пра цуе вя ду чым пра гра мы 
«На ша ра ні ца» і ін тэ ле кту аль на-за баў ляль на га 
шоу «Я люб лю Бе ла русь!» на тэ ле ка на ле АНТ. 
Пра но вы се зон шоу, зна чэн не за кад ра ва га во-
пы ту і кант рас ты жыц ця раз ва жа ем уго лас...

Год на ад ка заць тэ ле ка на лу CNN 
на іх ка мен та ры пра ар хі тэк ту ру Брэсц кай 
крэ пас ці і Ва сі лю Уткі ну на яго аб ра жаль ныя 
вы каз ван ні на ад рас «буль бя но га» БА ТЭ — 
вось пры кла ды дзейс на га па тры я тыз му.

Па чы на ю чы з 15 лю та га, па су бо тах і ня дзе лях у гаст-
ра на міч нае па да рож жа за пра шае гле да чоў тэ ле пра ект 
«Пра ежу». На ву чыц ца га та ваць смач на, ка рыс на і раз на-
стай на ўсім за ці каў ле ным да па мо гуць май стар-кла сы ад 
вя до мых шэф-ку ха раў.

На стаў ні ка мі на кух ні бу дуць вы сту паць Аляк сандр Пі тэр-
ман, Ан тон Ка лес нік, Ху ліа Ры ве ра, Эду ард Ты бі лаў, Ін' яцыа 
Ро за і мно гія ін шыя. Ме на ві та пад іх кі раў ніц твам гос ці — «слу-
ха чы» шко лы — бу дуць спа сці гаць мас тац тва пры га та ван ня 
ці ка вых і ары гі наль ных страў. Пла ну юц ца на ват спе цы яль ныя 
май стар-кла сы ў зай маль най фор ме для дзя цей.

Так са ма пра гра ма да па мо жа не прос та да лу чыц ца да вы со-
ка га мас тац тва кух ні, але і на ву чыць гле да чоў эс тэ ты цы і куль-
ту ры хар ча ван ня. У пра мым эфі ры са праўд ныя гу ру не толь кі 
па ка жуць пра цэс пры га та ван ня той ці ін шай стра вы, а яшчэ і 
па дзе ляц ца ка рыс най ін фар ма цы яй пра зда ро вае хар ча ван не 
і прак тыч ны мі па ра да мі, як га та ваць хут ка і смач на.

Для пра гля ду пе ра да чы ў блі жэй шыя вы хад ныя вам 
спат рэ бяц ца:

200 г фі ле ла со ся, 30 г гар чы цы, 50 г вярш коў (22 %), аліў-
ка вы алей, аў ся ныя шмат кі, лі мон, 30 г ру ка лы.

Яла ві чы на (вы раз ка) — 140 г, са лат ла тук — 1 ка чан, та-
мат  — 75 г, цы бу ля чыр во ная — 50 г, ка пер сы, цы бу ля ма ры-
на ва ная, шпі нат — 20 г, аліў ка вы алей.

100 г ры су, 75 г бе лых гры боў, 350-400 мл бу лё ну з ага род-
ні ны (морк ва, цы бу ля, сцяб ло сель дэ рэю, соль, пе рац, пят руш-
ка), 50 мл бе ла га су хо га ві на, шаф ран, 10 г рэп ча тай цы бу лі, 
50 г сы ру па рме зан, 30 г мас ла, 10 г аліў ка ва га алею.

150 г яла ві чы ны (вы раз ка), 3 лус тач кі вянд лі ны, 100 г ва-
ра най буль бы, 50 г бу лё ну з ага род ні ны, 100 г вярш коў (22%), 
аліў ка вы алей, пят руш ка.

Дзе: «Бе ла русь-1»
Ка лі: су бо та і ня дзе ля ў 11.30.
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Брэст     106.6 FM

Віцебск  101.8 FM

Мінск      107.1 FM

Грод на   104.2 FM

Ма гі лёў  107.8 FM

Баб руйск   103.6 FM

Ба ра на ві чы  98.4 FM

Са лі горск   104.3 FM

Пінск           103.2 FM

МедыяпрастораМедыяпрастора  ��

Хіт-па рад ра дыё «Мір» 
з Воль гай 

Ба ра бан шчы ка вай
Кож ную су бо ту а 15:00 на ра-

дыё «Мір» пра хо дзіць «му зыч нае 
па ся джэн не», на якім слу ха чы 
вер шаць лёс су свет ных зо рак 
— «Хіт-па рад «Мі ру»! «Мі ра вы» 
суд дзя Воль га Ба ра бан шчы ка ва 
агуч вае вы ні кі га ла са ван ня слу ха-
чоў і аб' яў ляе, ка го з «зо рак» шоу-
біз не су на гэ тым тыд ні па ка раць 
смер цю, а ка го па мі ла ваць. У ка-
го з су свет ных «зо рак» 50 міль-
ё наў чы та чоў у Twіtter? На якую 
скан даль ную прэ мію чар го вы раз 
вы лу чы лі Лэ дзі Га гу? Хто вы зна-
чыў ся са мым доў гім му зыч ным 
ві дэа ў све це? Леп шая су час ная 
му зы ка, ці ка выя фак ты і апош нія 
зор ныя на ві ны — усё гэ та — у 
хіт-па ра дзе ра дыё «Мір».

Будзь це ў кур се апош ніх па-
дзей і слу хай це лю бі мую му зы ку 
на хва лях ра дыё «Мір»!

СМАЧ НА ЕС ЦІ 
З «БЕ ЛА РУСЬ-1»


