
7.25 Ме лад ра ма «Ка хан не 
не ча ка на ной дзе». За ключ-
ныя се рыі.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».
9.40 Гіс то рыі ра мон ту.
10.25 «50 рэ цэп таў пер ша га».
11.05 XXL WOMAN TV.
11.45 На шы.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ка роб ка пе ра дач.
13.10 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня.
13.45 Тай ны след ства.
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15 Твой го рад.
15.30 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд ня.
15.55 Ме лад ра ма «За ез джы 
ма ла дзец».
17.35 Дра ма «Звод ная сяст-
ра».
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 Клуб рэ дак та раў.
22.35 На ві ны на двор'я.
22.55 Ме лад ра ма «Га тэль 
для Па пя луш кі».

7.00 М/с «Сяб ры анё лаў».
8.05 Се ры ял «Хто ў до ме 
гас па дар?».
10.05 «Арол і Рэш ка. Ня зве да-
ная Еў ро па». Трэ вел-шоу.
11.15, 20.05 Тэ ле ба ро метр.
11.20 Ва ша ла то.
11.50 Пя цё рач ка.
12.05 Ха чу ў тэ ле ві зар!
12.10 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць».
12.45 Се ры ял «Мая цу доў-
ная нянь ка».
14.55 Фан тас ты ка «Лю дзі 
Ікс: апош няя біт ва».
16.45 Тры лер «Ван Хель-
сінг».
19.15 Су пер ла то.
20.40 Кі пень.
21.10 «Па на еха лі». Рэ алі ці-шоу.
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.25 Ме лад ра ма «Па пя луш-
ка 4х4. Усё па чы на ец ца з 
жа дан няў».

0.15 Ме лад ра ма «Ін ша зем-
ка».

8.00, 13.35, 15.40, 0.10 «Ка лей-
да скоп».
8.15, 22.00 «Не стар Бур ма». 
Се ры ял.
9.45 «Тай ны па ла ца вых пе-
ра ва ро таў». Дра ма. «Ві ват, 
Ган на!»
12.55 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма. Гос ці: Ра ман 
Яраш, Лі лія Чар няў ская, Са-
ша Мо царт.
13.50 «На пе рад у мі ну лае».
14.20 Хіт-па рад «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
15.15 «Му зеі Бе ла ру сі». 
Брэсц кі аб лас ны края знаў чы 
му зей. Му зей вы ра та ва ных 
мас тац кіх каш тоў нас цей.
15.55 «Па топ». Дра ма.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Сяр гей Лю ба він за пра-
шае».
23.30 Ле а нід Мле чын прад-
стаў ляе. «Су свет ныя тай ны». 
«Хто за біў се на та ра, або Са-
праўд ная гіс то рыя ўсёй ка ра-
леў скай ра ці». Дак. фільм.

7.35, 22.05 PRO спорт. На ві ны.
7.45 Фут бол. Лі га Чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
8.15 Ха кей. Аро са-чэ лендж.
10.10 Бас кет бол. НБА. «Акла-
хо ма» — «Лей керс».
12.00 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Па клю ка. Гон ка пе ра сле ду. 
Муж чы ны.
12.55 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Па клю ка. Гон ка пе ра сле ду. 
Жан чы ны.
13.50 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Па клю ка. Мас старт. Муж-
чы ны.
14.40 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Хім-
кі».
16.25 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Па клю ка. Мас старт. Жан-
чы ны.

17.10 Фут бол. Чэм пі я нат 
Анг ліі. «Уот фард» — «Лі вер-
пуль».
19.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Су он сі» — «Вест Хэм».
21.00 Фут бол. На шля ху да 
ЧС-2018. Ві дэа ча со піс.
21.30 Авер тайм.
22.15 Фор му ла-Е. Гран-пры 
Уруг вая.
23.30 Бас кет бол. НБА. «Кліў-
ленд» — «Фі ла дэль фія».

7.00 «Ня дзель ная ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00 На шы на ві ны.
9.05 «Ня дзель ная про па-
ведзь» (з суб ціт ра мі).
9.20 М/с «Смя ша ры кі. ПІН-
код».
9.35 «Бес тал ко выя на тат кі».
9.55 «Па куль усе до ма».
10.40 «Фа зэн да».
11.15 «Брэйн-рынг».
12.15 «Ба ра хол ка».
13.05 «Гос ці па ня дзе лях».
14.00 «Свят ла на Дру жы ні на. 
Ка ра ле ва па ла ца вых пе ра ва-
ро таў».
15.00, 16.20 Свя точ ны кан цэрт.
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
17.10 «Кроп ля ў кроп лю».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Ды хан не пла не ты».
21.35 «Го лас».
23.35 «Што? Дзе? Ка лі?» Зі-
мо вая се рыя гуль няў.
0.45 Толь кі для да рос лых. Тры-
лер «Ме тад». Се анс дзя вя ты.

6.50 «Аф ра маск віч 2». Се-
ры ял.
7.40 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
8.00, 15.30 «Аў та па на ра ма».
8.30 Тры лер «Трох ву голь-
нік».

10.15 «Чыс тая пра ца».
11.00 «Вя лі кае сне дан не».
11.40 «Сал да ты 7». Се ры ял.
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.40, 1.15 Ка ме дыя «Ча ла-
век-ар кестр».
15.15 «Да ра гая пе ра да ча».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
16.50 «Ва дзіць па-рус ку».
17.10 Маст. фільм «Гра ні ца. 
Та еж ны ра ман».
19.30 «Ты дзень».
20.25 «Ва ен ная тай на».
22.40 «Зор ны рынг».
23.40 «Фа таль ныя ліч бы». Да-
ку мен таль ны спец пра ект.

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.15 М/ф.
6.45 Маст. фільм «Ста рая, 
ста рая каз ка...».
8.35 «Ніт ка да ніт кі».
9.05 «Ве да ем рус кую».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Тай ны ча су».
11.05 Се ры ял «Шко ла для 
таў сту шак».
14.30, 16.15 Маст. фільм «Жыц-
цё ў ру жо вым ко ле ры».
17.15, 22.00 Се ры ял «Апос-
тал».
21.00 «Ра зам».
0.00 Маст. фільм «Гар дэ ма-
ры ны, на пе рад!».
4.50 Маст. фільм «Пад кі-
дыш».

7.00 «Ха». Ма лень кія ка ме-
дыі.
7.30 Маст. фільм «Мірт звы-
чай ны».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.15 «Сам са бе рэ жы сёр».
12.05 «Ра ніш няя пош та».
12.50, 14.15 Маст. фільм «Па-
да ры мне кры ху цяп ла».
14.55 Маст. фільм «Я ўсё пе-
ра адо лею».
18.15 Фільм-кан цэрт «Па ро-
дыі! Па ро дыі!! Па ро дыі!!!». Вы-
пуск першы.
20.00 Вест кі тыд ня.

21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
22.30 Маст. фільм «Аса біс ты 
ін та рэс».
0.10 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10, 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 «Ядзім до ма».
10.25 «Пер шая пе ра да ча».
11.00 «Цуд тэх ні кі».
11.50 «Дач ны ад каз».
13.20 «Па е дзем, па я дзім!»
14.05 «На шСпа жыў Наг ляд». 
Не дай ся бе пад ма нуць!
15.00, 16.20 Се ры ял «Га дзі на 
Вол ка ва».

18.00 «Ак цэн ты тыд ня».
19.00 «Кроп ка».
19.50 Маст. фільм «Іс па нец».
23.15 «Пра па ган да».
23.50 «Вы крас ці ў Ста лі на».

9.00, 13.35, 19.00, 23.35 На-
двор'е.
9.05 Мульт па рад.
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.30, 15.40, 16.10, 21.00 «Хат-
няя кра ма».
10.45 Дра ма «Хрос ны баць-
ка», 3-я се рыя.
13.40 Тры лер «Дзі кая».
15.50 М/ф.
16.40 Се ры ял «Ка лом ба».
18.00 «Хо бі + TV». Рэ алі ці-шоу 
«Свой фер мер».
19.05 Ка ме дыя «Га раж».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Бай цоў скі 
клуб».
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6.00, 15.45, 4.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
6.30, 4.30 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
7.00 «Хат няя кух ня».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
7.45, 15.30 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
8.00, 15.00 «Ера лаш».
9.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
10.00, 1.00 «Тур ба мік сер».
12.00 «Вя лі кая ма лень кая 
зор ка».
13.00 Ку лі нар нае шоу «Май-
стар шэф. Дзе ці».
14.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
16.20, 19.30 «Ураль скія пель-
ме ні».
17.20 Тры лер «Лар го Вінч: па-
ча так».
21.30 Тры лер «Лар го Вінч 2: 
змо ва ў Бір ме».
0.00 «Кі но ў дэ та лях».
3.30 «Ла ві мо мант».
5.00 Се ры ял «Свац ці».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт з 
Эду ар дам Эфі ра вым».
10.35 «Ле бе дзеў су праць Ле-
бе дзе ва». Маст. фільм.
12.00 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Ле а нід Бра ня вы.
12.30 «Ра сія, лю боў мая!» 
«Рус кія ў Да ге ста не».
13.00 «Хто там...»
13.25 «Пту шы ны рай. Агёль-
скі на цы я наль ны парк». Дак. 
фільм.
14.25 Ге ніі і лі ха дзеі. Ула дзі мір 
Хаў кін.
14.55 Да 90-год дзя з дня на-
ра джэн ня Воль гі Аро се вай. 
«Ідэа льнае за бой ства». Спек-
такль тэ ат ра Са ты ры. За піс 
2010 го да.
17.00 «Лі нія жыц ця». Воль га 
Аро се ва.
17.55 «Пеш шу...» Маск ва 
скульп тур ная.
18.25 Да юбі лею кі на сту дыі імя 
М. Гор ка га. «100 га доў пас ля 
дзя цін ства». Маст. фільм.

18.40 «Ка роль-алень». Маст. 
фільм.
19.55, 1.55 «Шу каль ні кі». «Ход 
сла ном».
20.40 Твор чы ве чар Мак сі ма 
Ду на еў ска га ў Кан цэрт най за-
ле імя П.І. Чай коў ска га.
22.10 «Жан чы ны». Лю бі мае 
кі но». Дак. фільм.
23.05 «Шэ дэў ры су свет на-
га му зыч на га тэ ат ра». Ган на 
Ня трэб ка ў опе ры Г. Да ні цэ ці 
«Дон Па ску а ле».
1.30 «Слон дайк-2». «Толь кі для 
са бак». М/ф для да рос лых.
2.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

6.00, 12.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1991. Паў тор ад 2008 го да.
7.05, 9.40, 11.00, 13.15, 14.20, 
15.40, 17.05, 18.40, 21.00, 
23.00, 0.55, 2.25, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія.
7.30 Маст. фільм «Юль ка».
8.45, 2.45 Кі на ча со піс «Ха чу 
ўсё ве даць!».
9.00, 3.00 «Мі ну лы час».
10.00 «Кол ба ча су».
13.30 Дак. фільм «Мі ха іл Ша-
мя кін. Спо ведзь мас та ка».
15.00 «Быў час». 2008 год.
16.00 Маст. фільм «Мае да-
ра гія».
18.00 «Аку лы пя ра». Ка ба рэ-
ду эт «Ака дэ мія». 1995 год.
20.00 Дак. фільм «Жа раў рас-
каз вае...».
22.00 Маст. фільм «Па да ру-
нак лё су».

0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. Ксе нія По лце ва. 
2007 год.
2.00 Маст. фільм «Ма ла да-
жон».
4.00 «На ро джа ныя ў СССР».

5.00, 13.30, 18.30, 21.30, 3.30 
Бія тлон. Ку бак све ту. Муж чы-
ны.
5.30, 16.30, 20.00, 23.00, 2.00, 
4.00 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту.
7.00, 9.30, 22.00, 1.00 Зі мо выя 
ві ды спор ту.
8.00, 12.30, 15.30 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту. Жан чы ны.
10.30, 14.45 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
18.00, 21.00, 3.00 Бія тлон. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
19.00 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту. Муж чы ны.
19.30 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту. Жан чы ны.
23.45, 0.55 Кон ны спорт. «Пе-
ра ва га ко ней».
23.50 Кон ны спорт. Ку бак све-
ту.
0.45 Кон ны спорт. «Клуб верш-
ні каў».

6.00, 9.40, 17.45, 22.00, 3.00 Се-
ры ял «Бы лыя».
6.25 Ка ме дыя «Гам біт».
8.00 Ка ме дыя «Ша лё ныя прэ-
па ды».
10.35 Ка ме дыя «Гор ка! 2».
12.20 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
са бак. Цу доў нае вы ра та ван-
не».
14.00 Ка ме дыя «Што, ка лі 
Сан та... зноў? 2».
15.45, 17.25, 0.55, 5.45 Скетч-
ком «Па між на мі».
16.00 Ка ме дыя «Superнянь».
18.40 Ка ме дыя «Ча ла век-
эльф».
20.20 Ка ме дыя «Вя лі кае вя-
сел ле».
23.10 Ме лад ра ма «Prada і па-
чуц ці».
1.10 Ка ме дыя «Гор ка».
4.00 Ка ме дыя «Шос ты эле-
мент».

6.00 М/ф.
9.30 «Дач ныя гіс то рыі».
9.55 «Не рас кры тыя тай ны».

10.50 «Па нен ка і ку лі нар».
11.25, 1.05 «Ся мей ны дэ тэк-
тыў». Се ры ял.
14.50 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня».
16.15 «Гра ма дзян ка Ка ця ры-
на». Ме лад ра ма.
19.45, 5.20 «Без пад ма ну».
20.40 «Жа лез ны ча ла век». 
Ба я вік.

23.00 «Асця рож на, мах ля ры!»
23.30 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.
4.00 «Па за шлюб ныя дзе ці. 
За ку лі са мі пос пе ху». Дак. 
фільм.

6.30 Фан тас ты ка «2012».
9.20, 2.20 Фан тас ты ка «Стэлс».
11.30 Дра ма «Тэ рэ за Д».
13.30 Ме лад ра ма «Бляск».
15.30 Пры го ды «Ле кар: ву-
чань Аві цэ ны».
18.20 Дэ тэк тыў «Перш чым я 
за сну».
20.00 Дра ма «Са ліст».
22.05 Ме лад ра ма «Бур леск».
0.10 Дра ма «Змоў шчы ца».
4.30 Ка ме дыя «Міс Кан ге ні-
яль насць ІІ: пры го жая і не бяс-
печ ная».

6.20 Мю зікл «Се зон цу даў».
7.50 Ба я вік «На гуль ні».
9.20 Ба я вік «СМЕРШ».
11.40 Фан тас ты ка «Цяж ка 
быць бо гам».
14.00 Фан тас ты ка «Форт Рос: 
у по шу ках пры год».
15.45 Ка ме дыя «Па да ру нак з 
ха рак та рам».
17.20 Дэ тэк тыў «Га тэль».
18.50 Ка ме дыя «8 но вых спат-
кан няў».

20.20 Дра ма «Час пік».
22.20 Ка ме дыя «Усё ўклю ча-
на 2».
0.10 Дра ма «Клас ка рэк цыі».
2.00 Дра ма «ФРАНЦ+ПА ЛІ-
НА».
4.30 Ка ме дыя «Год ця ля ці».

6.00 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі.
6.50 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 Больш чым фо ку сы.
9.30 Асвет ле ная баг на.
10.20, 14.10 На ву ка бу ду чы ні.
11.00 Ча ла вец тва з кос ма су.
12.35 Пра рыў.
13.20, 18.00, 20.15 Ска не ры 
ста ра жыт на га све ту.
14.50 Ты ра на заўр: чэм пі ён па 
вы жы ван ні.
15.40 Сі ла пле ме ні.
18.40 На ступ нае ме га цу на мі.
19.30 Зем ля трус на Эве рэс це.
21.00, 0.45, 4.30 Пя чо ра гі-
ганц кіх крыш та ляў.
21.45, 1.30, 5.15 Тай ны гу ан-
сій скіх пя чор.
22.30, 2.15 Су час ныя рас сле-
да ван ні.
23.15, 3.00 Мі сія па вы ра та-
ван ні тыг раў.
0.00, 3.45 По гляд знут ры.

8.00 Сталь ныя хлоп цы.
8.50, 4.50 Аку лы-нін дзя.
9.45 Раз бу раль ні кі ле генд і ты-
дзень акул.
10.40 Біт ва рэт-ро даў.
11.35, 21.00, 4.00 Го лыя і на-
па ло ха ныя.
13.25, 17.05, 5.35 Дзі кая кух ня.
14.20, 22.00 Не спра буй це 
паў та рыць.
15.15, 23.00 Эфект Кар ба на-
ра.
16.10, 0.00 Трой.
20.00 Дра пеж ні кі буй ным пла-
нам.
1.00 Мя цеж ны га раж.
2.00 Біт ва за не ру хо масць.
3.00 Хут кія і гуч ныя.
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ПРА КУ БІК 
І РУ БІ КА

Гэ тая цац ка-га ла ва лом ка — ад на з 
са мых вя до мых у све це. «Баць кам» яе 
з'яў ля ец ца венгр Эр нё Ру бік, ін жы нер 
і вы на ход нік. У 1967 го дзе ён скон чыў 
ін жы нер ны фа куль тэт Бу да пешц ка га 
ўні вер сі тэ та тэх на ло гіі і эка но мі кі па 

спе цы яль нас ці ін жы нер-бу даў нік, а ў 
па чат ку 80-х улад ка ваў ся пра ца ваць 
рэ дак та рам ча со пі са гуль няў і га ла-
ва ло мак «...І гуль ні». У 1983 го дзе ён 
ад крыў сваю сту дыю «Rubіk Studіo», 
якая рас пра цоў ва ла ды зайн ін тэр' ераў 
і га ла ва лом кі. У 1987-м Ру бік стаў пра-
фе са рам, а праз тры га ды су мес на 
з Яна шам Гінс тле рам за сна ваў вен-
гер скую тэх ніч ную ака дэ мію. Сён ня 
Эр нё Ру бік у асноў ным ўдзель ні чае ў 
рас пра цоў цы ві дэа гуль няў, пі ша ар-
ты ку лы па ар хі тэк ту ры і ўзна чаль вае 
сту дыю Ру бі ка.

� Ру бік вы най шаў га ла ва лом ку-
ку бік у 1974 го дзе як прак тыч ны да-
па мож нік па геа мет рыі, за па тэн та ва на 
яна бы ла ў 1975-м, а пер шая проб ная 
пар тыя вы пу шча на ў 1977-м у Венг рыі 
пад наз вай «Ча роў ны ку бік». У 1980 
го дзе лі цэн зію на вы твор часць ку бі-
ка Ру бі ка на бы ла кам па нія Іdeal Toy 
Corporatіon, якая і да ла цац цы яе ле-
ген дар нае імя.

� Сён ня наз ва «Ку бік Ру бі ка» пры-
жы ла ся ў боль шас ці кра ін све ту, за 
вы клю чэн нем вен гер скай, ня мец кай, 
пар ту галь скай і кі тай скай моў, дзе 
цац ка но сіць пер ша па чат ко вую наз-
ву «Ма гіч ны куб», і іў ры та, дзе гэ та 
«Вен гер скі ку бік».

� У пер шыя ж га ды бы ло пра да-
дзе на 100 млн афі цый ных ца цак. Па 
не ка то рых да ных, СССР на быў пра вы 
на вы пуск ку бі ка за 3 млн до ла раў — 
ней ма вер ную па тых ча сах су му.

� Спід ку бінг — гэ та хут кас ная 
збор ка ку бі ка Ру бі ка. Пер шы чэм пі-
я нат све ту па спід ку бін гу ад быў ся ў 
Бу да пеш це ў 1982 го дзе, у ім пры ня лі 
ўдзел прад стаў ні кі 19 кра ін све ту. Пе-
ра мож цам стаў 16-га до вы сту дэнт з 
Лос-Ан джэ ле са Мінх Тхай, яко му спат-
рэ бі ла ся на збор ку ўся го 23 се кун ды.

�  15 са ка ві ка 2014 го да ку-
бік Ру бі ка быў са бра ны ро ба там 
CubeStormer ІІІ за 3,253 сек.

� Ан ты рэ корд па збор цы ку бі ка Ру-
бі ка на ле жыць бры тан цу Грэ му Пар ке-
ру. Ён на быў га ла ва лом ку ў 1983 го дзе 
і па ста віў са бе за мэ ту са браць ку бік, 
не звяр та ю чы ся ні па якую да па мо гу. 
На гэ та ў яго пай шло 26 га доў.
� Коль касць усіх да ся галь ных 

роз ных ста наў ку бі ка Ру бі ка 3x3x3 
роў ны 43 252 003 274 489 856 000 
кам бі на цый.
� За ла ты стан дарт ку бі ка, які раз-

лі чыў сам Эр нё Ру бік і які вы кон ва ец-
ца да гэ та га ча су, — гэ та даў жы ня 
бо ка, роў ная 57 мм.
� Са мы ма лень кі ў све це ку бік Ру-

бі ка вы раб ле ны з да па мо гай ла зе ра 
пра гра міс там з Ра сіі. Даў жы ня ад на го 
яго бо ка ўся го 1 см.
� Са мы да ра гі ў све це ку бік Ру бі ка 

быў вы пу шча ны юве лір най кам па ні яй 
«Dіamond Cutters Іnternatіonal» у го нар 
15-год дзя ле ген дар най га ла ва лом кі. 
Цац ка вы ка на на ў на ту раль ную ве-
лі чы ню з зо ла та 750-й про бы і каш-
тоў ных ка мя нёў — ру бі наў, сма раг даў 
і аме тыс таў. Яго пры бліз ны кошт — 
1,5 міль ё на до ла раў.


