
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, 23.10 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 22.50 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Клуб рэ дак та раў.
10.45 Се ры ял «Здра да».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.40 Ме лад ра ма «За ез джы 
ма ла дзец».
13.35, 15.50 Дра ма «Звод ная 
сяст ра». 1—2-я се рыі.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
17.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00, 21.45 Се ры ял «Ва ен ная 
раз вед ка. За ход ні фронт».
21.00 Па на ра ма.
23.30 Дзень спор ту.
23.45 Ме лад ра ма «Ма рыць 
не шкод на».

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 10.05, 21.05 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05 «Арол і рэш ка. Шо пінг». 
Стайл-шоу.
10.40 М/с «Сяб ры анё лаў».
11.15 Аз бу ка гус ту.
11.50 «Раз бу раль ні кі мі фаў».
12.55 «Ву ліч ная ма гія». Рэ-
алі ці-шоу.
13.55 «Па на еха лі». Рэ алі ці-
шоу.
15.10 Ме лад ра ма «Па пя-
луш ка 4х4. Усё па чы на ец ца 
з жа дан няў».
17.00 Пе ра за груз ка.
17.55 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».
18.55 Се ры ял «Кух ня».
19.55 Се ры ял «Вась мі дзя-
ся тыя».
21.10 «Эк стра сэн сы-дэ тэк ты-
вы».
22.05 КЕ НА.
22.10 «Арол і рэш ка». Трэ-
вел-шоу.
23.15 Рэ пар цёр.
0.00 Се ры ял «Кос ці».
0.50 Се ры ял «У эфі ры».

7.15 «Даб ра ра нак».
7.40 «Су свет ная кар цін ная 
га ле рэя».
7.55, 12.40, 17.35, 23.30 «Ка-
лей да скоп».
8.10, 11.40, 17.50, 21.00 «Раз-
маў ля ем па-бе ла рус ку». Тэ-
ле вік та ры на.
8.15 «Край». Дра ма.
10.20 Хіт-па рад «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
11.10 «На пе рад у мі ну лае».
12.15 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
12.55 «Ма рыя, Мі ра бэ ла». 
Каз ка.
14.05 «Ра ман з лё сам». Спы-
ні ся і гля дзі. Пра лёс вя до ма-
га фо та мас та ка Ге ор гія Тэр-
Аван еса ва.
14.30 «Та ям ні цы па ла ца вых 
пе ра ва ро таў». Дра ма. «Ві-
ват, Ган на!»
18.00 «Брэсц кая крэ пасць». 
Дра ма.
20.10, 23.00 «Дыя@блог». 
«Пра лі та ра ту ру».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.30 «Га ла сы ча су». Юбі-
лей ны ве чар за слу жа на га 
ар тыс та Бе ла ру сі Ана то ля 
Ка ша па ра ва.
23.45 «Геа па лі ты ка: свет за 
ты дзень».

7.05, 18.50 РRО спорт. На ві-
ны.
7.15 Авер тайм.
7.40 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Хім-
кі».
9.20 Ха кей. Аро са-чэ лендж. 
Сла ва кія — Бе ла русь.
11.10 Ха кей. Аро са-чэ лендж.
13.00 Спорт-мікс.
13.20 Бас кет бол. НБА. «Кліў-
ленд» — «Фі ла дэль фія».
15.11 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Па клю ка. Спрынт. 
Муж чы ны.
16.50 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Па клю ка. Спрынт. 
Жан чы ны.

18.25 «Спорт, спорт, спорт». 
Зоя і Ба рыс Баль ша ко вы.
18.55 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. Fіght Nіght.
22.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
22.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ар се нал» — «Ман чэс тэр 
Сі ці».
0.55 Еў ра пей скі по кер ны тур.

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.
10.00 «Жыць здо ра ва!»
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.15 «Смак».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10 «Сам-на сам з усі мі».
15.05, 16.20 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Гет ман Агін скі. Па лес кая 
аван ту ра». Фільм дру гі.
18.55 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 «Спра ва прын цы пу».
22.15 Дра ма «Спад чын ні кі».
23.55 Дра ма «Пе ра тва рэн-
не».
1.25 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 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не».
10.00 «Да лё кія сва я кі».
10.40, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!»
13.50 «Элік сір ма ла до сці».
14.45 «Та кі лёс».
15.35 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма».
16.50 «Вя лі кі го рад».

18.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі-
по тэ зы»: «Нас га да ва лі на шы 
ба гі».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Ва ен ная тай на».
23.00 «Ты дзень спор ту».
23.30 Дра ма «Па ля ван не».
1.25 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Спад чын ні кі ба гоў», 
«Сак рэт ны план ба гоў».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Бе ла русь сён ня».
9.30 Се ры ял «Шко ла для 
таў сту шак».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
13.20, 21.10 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».
16.20, 2.30 Дак. се ры ял «Ін-
шы свет».
16.50, 3.00 Дак. се ры ял «Зям-
ля. Тэ ры то рыя за га дак».
17.20 Се ры ял «Шчас ліў чык 
Па шка».
19.25 Се ры ял «Раз вод».
22.05 Маст. фільм «Дзве гіс-
то рыі пра ка хан не».
23.55 Га лоў ная тэ ма.
0.05 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
1.00 Маст. фільм «Зі мо вы 
ве чар у Гаг рах».
3.25 «На ро ды Ра сіі».
4.20 Маст. фільм «Хто сту-
ка ец ца ў дзве ры да мя не».

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.
11.35 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
12.40 «Па кой сме ху».
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 «Наш ча ла век».
18.20 Се ры ял «Ка мен ская».
20.55 Се ры ял «Зем скі док-
тар».

21.55, 23.10 Се ры ял «Афі-
цэр скія жон кі».
23.50 «Сум лен ны дэ тэк тыў».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.05 Се ры ял «Ад ва кат».
7.10 «Ак цэн ты тыд ня».
8.05 «Ра ні ца з Юлі яй Вы соц-
кай».
9.00 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
10.20 Се ры ял «Ляс нік».
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.20 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.50 «Ядзім до ма».
14.15 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
16.20 Се ры ял «Лі цей ны».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Ін шы ма ёр 
Са ка лоў».
23.10 «Ана то мія дня».
23.50 Се ры ял «Ка ман да».
1.30 Се ры ял «Шэ рыф».

7.00, 14.05, 19.45, 21.05, 23.55 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.20, 19.50 Се ры ял «Зла-
чын ная ім пе рыя».
8.20 Тра гі ка ме дыя «Га-
раж».
10.00, 16.30 «Ана лі тыч ная 
пра гра ма».
10.10 Дра ма «Пун со вая лі-
та ра».
12.30 «Кі на блак нот».
12.45, 13.50, 15.45, 16.40, 
18.25, 19.35, 21.00 «Хат няя 
кра ма».
13.00 Се ры ял «Ге роі».
14.10 Се ры ял «Па лю боў ні-
цы».
17.00 Се ры ял «Пад ку па-
лам».
18.30 Се ры ял «Ка хан не ім-
пе ра тры цы».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Ка ме дыя «Рэ аль нае 
ка хан не».
23.30 Се ры ял «Ту рэц кая 
для па чат коў цаў».
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6.00, 7.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
6.30, 8.00, 13.10 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.00 Ку лі нар нае шоу «Май-
стар шэф. Дзе ці».
10.00 «Кі но ў дэ та лях».
11.00 Тры лер «Лар га Він чы 2: 
Змо ва ў Бір ме».
13.30 «Ера лаш».
14.00 Се ры ял «Па ла са тае 
шчас це».
15.00, 5.00 Се ры ял «Не фар-
мат».
16.00 «Тур ба мік сер».
17.00, 4.00 «Ла ві мо мант».
17.30, 0.00 «Ураль скія пель-
ме ні».
18.00, 23.00 Се ры ял «Сям'я 
3D».
19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка 3».
21.10 Ка ме дыя «Не раз важ лі-
вы».
0.30, 5.30 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва ныя».
4.30 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».

7.00 «Еў рань юс».
10.00, 15.00,19.30, 23.40 На ві-
ны куль ту ры.
10.15, 1.40 «На гля даль нік».
11.15 А.С. Пуш кін. «Мя це-
лі ца». Тэ ле спек такль. За піс 
1984 го да.
12.30, 22.50 «Пётр Фа мен-
ка. Лёг кае ды хан не». Дак. 
фільм.
13.20 «За ха валь ні кі Ме лі ха-
ва». Дак. фільм.
13.45 «Ка роль-алень». Маст. 
фільм.
15.10 «Дрэн ны доб ры ча ла-
век». Маст. фільм.
16.45 «Алег Даль». Дак. фільм.
17.25 Важ ныя рэ чы. «Бюст Па-
бе да нос ца ва».
17.40 Дзя ніс Ма цу еў. Фар тэ пі-
ян ны кан цэрт на фес ты ва лі ў 
Верб'е-2012.
18.35 «Ка міль Ка ро». Дак. 
фільм.

18.45 «Кранш тац кі мі раж». 
Част ка 1-я.
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
20.45 «Пра ві лы жыц ця».
21.15 «Тым ча сам».
22.00 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Рас шыф ра ва ныя лі ніі На-
ска». Дак. фільм.
23.55 Маст са вет.
0.00 «Кры тык».
0.40 «Князь». Дак. фільм.
2.40 «Pro memorіa». «Ка пе лю-
шы і ка пя лю шы кі».

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1991.
7.15, 8.20, 11.05, 12.40, 14.35, 
17.00, 20.35, 21.40, 23.00, 1.05, 
3.40, 5.00 Му зыч ная на сталь-
гія.
7.30 Дак. фільм «Мі ха іл Ша мя-
кін. Спо ведзь мас та ка».
9.00 «Быў час». 2008 год.
10.00 Маст. фільм «Мае да-
ра гія».
12.00 «Аку лы пя ра». Ка ба рэ-
ду эт «Ака дэ мія». 1995 год.
14.00 Дак. фільм «Зор кі Са-
вец ка га спор ту».
16.00 Маст. фільм «Па да ру нак 
лё су».
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Му зыч ны 
сам вы дат». Аляк сандр Куш-
нір, Алег Каў ры га. 2005 год.
19.00 Маст. фільм «Шча ня».
20.45, 2.45 Кі на ча со піс «Ха чу 
ўсё ве даць!»
21.00, 3.00 «Мі ну лы час».
22.00 «На ро джа ныя ў СССР».
1.30 Маст. фільм «Юль ка».
4.00 «Кол ба ча су».

5.00 Watts! Спе цы яль ны сне-
жань скі вы пуск.
5.30 Watts! Спе цы яль ны ве-
рас нёў скі вы пуск.
6.30, 10.30, 13.30, 16.30, 21.15, 
1.45 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту.
7.30, 11.30, 14.30, 17.30, 22.15, 
2.30 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Жан чы ны.

8.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45, 
3.00 Бія тлон. Ку бак све ту. Муж-
чы ны.
8.30, 15.30, 3.30 Зі мо выя ві ды 
спор ту.
9.30 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Тур нэ 4-х трамп лі наў. 
Леп шыя мо ман ты.
18.30, 19.45, 23.15, 4.30 Гор-
ныя лы жы. Ку бак све ту. Муж-
чы ны.
19.00 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту. Жан чы ны.
23.45 Кон ны спорт. Гран-пры 
«Алім пія».
0.00 Watts!
1.15 Кон ны спорт. «Клуб кон-
ні каў».

6.00, 9.40, 17.50, 22.00, 3.00 
Се ры ял «Бы лыя».
6.25 Ка ме дыя «Ша лё ныя прэ-
па ды».
8.00 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
са бак. Цу доў нае вы ра та ван-
не».
10.35 Ка ме дыя «Superнянь».
12.20 Ка ме дыя «Ча ла век-
эльф».

14.00, 14.50, 15.40, 0.55, 5.45 
Скетч ком «Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(шоу)».
16.00 Ме лад ра ма «Prada і па-
чуц ці».
18.45 Ка ме дыя «Вя лі кае вя-
сел ле».
20.20 Ка ме дыя «Амаль за му-
жам».
23.10 Ка ме дыя «Пры шэль-
цы».
1.10 Ка ме дыя «Гор ка! 2».
4.00 Ка ме дыя «Гор ка».

6.00 М/ф.
7.45 «Док тар І...»

8.15, 19.00, 1.35 «Гіс то рыя ка-
хан ня». Се ры ял.
9.50, 3.40 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
10.40, 4.25 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.
11.35 «Спра ва Аста ха ва». Дак. 
се ры ял.
12.30 «Жыц цё як жыц цё». Дак. 
се ры ял.
13.25 «Знак лё су». Маст. 
фільм.
15.20, 3.00 «Не рас кры тыя тай-
ны».
16.15 «Мой ге рой».
17.05, 5.20 «Аль фон сы. Ка-
хан не па пра ві лах і без». Дак. 
фільм.
18.00 «Ча ла век-пры на да». Се-
ры ял.
20.55, 0.50 «Не спа кой ны ўчас-
так». Се ры ял.
21.55 «Двай ное жыц цё». Се-
ры ял.
23.00 «Ча со ва да ступ ны».
0.00 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы». 
Се ры ял.

6.40, 14.30 Мю зікл «Бур леск».
8.45 Ка ме дыя «Флінт стоў ны».
10.25, 4.10 Фан тас ты ка «Дзі ця 
ча ла ве чае».
12.20 Мю зікл «Я сы хо джу — 
не плач».
16.40 Тры лер «Ура чыс ты фі-
нал».
18.20, 21.55 Ка ме дыя «Драй-
вер на ноч».
20.00 Фан тас ты ка «Фі ло са фы: 
Урок вы жы ван ня».
23.40 Дра ма «Лофт».
1.35 Ме лад ра ма «Ма жэс цік».

6.20 Тра гі ка ме дыя «Яно».
8.50 Ба я вік «На гуль ні 2».
10.35 Дра ма «Бе лая-бе лая 
ноч».
13.15 Ка ме дыя «Міль ён у 
шлюб ным ко шы ку».
14.55 Дра ма «Дач ка».
16.50 Тры лер «Юлеч ка. Смя-
рот ныя ўро кі».
18.40 Ба я вік «На гуль ні».
20.20 Ка ме дыя «Змя ша ныя 
па чуц ці».
22.10 Ме лад ра ма «Во раг ну-
мар адзін».

0.10 Дра ма «Ма ма».
2.00 Дра ма «Тан кер «Тан га».
4.20 Ка ме дыя «Дэ жа вю».

6.00 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі.
6.50, 13.45 Гуль ні ро зу му.
7.10 Па пу ляр ная на ву ка.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00 Зо ла та Юка на.
8.45 Не звы чай ныя зда бы чы.
9.30, 14.10, 19.30 На ступ нае 
ме га цу на мі.
10.20, 14.50, 20.15 Да след чык 
2.0.
11.00 Па сля дах мі фіч ных па-
чвар.
11.50 Ле дзя ная да ро га.
12.35, 0.00 Ска не ры ста ра-
жыт на га све ту.
15.40 Дзі кая пры ро да Ама-
зон кі.
16.25 Ка лі кра ка дзі лы елі ды-
на заў раў.
17.10, 3.45 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха.
18.00 Асу шыць акі ян.
18.40, 21.45, 1.30, 5.15 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф.
21.00, 0.45, 4.30 Ме га за во ды.
22.30 Па ра нар маль нае.
23.15 Эва ку а цыя Зям лі.
3.00 Па вет ра ныя асы вай ны.

8.00, 12.30 Да рож ныя каў боі.
8.50 Ад ва рот ны бок ха о су.
9.45, 14.20, 21.30 Як гэ та 
ўстро е на?
10.10, 14.45, 21.00 Як гэ та 
зроб ле на?
10.40, 17.05 Пра па жы на про-
даж.
11.35, 1.00, 7.10 Гуль ня на 
жыц цё.
13.25, 19.00, 6.25 Не спра буй-
це паў та рыць.
15.15, 5.35 Хут кія і гуч ныя.
16.10, 3.00 Ма хі на та ры.
18.00 Трой.
20.00 Эфект Кар ба на ра.
22.00 Дзі кая кух ня.
23.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
2.00, 4.50 Біт вы за кан тэй не ры.
4.00 Ма лан ка выя ка та стро фы.
4.25 Са праўд ныя афе рыс ты.
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ЗА НА ДЗІЎ МЫЦ КУ, 
А ТУТ СВАЯ 

ВОШ УКУ СІ ЛА
Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь 3» гуль ня «Раз маў ля ем 
па-бе ла рус ку». Для та го, каб стаць 
яе ўдзель ні ка мі, не аб ход на зай сці 
на сайт tvrgomel.by або 3belarus.by
і праз ба нер «Раз маў ля ем па-бе-
ла рус ку» за поў ніць за яў ку на ка-
ман ду з трох ча ла век. Ну, а 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». Асноў ныя пры кла ды ўзя ты 
з «Но вай зям лі» Яку ба Ко ла са. 
Такім чынам, ці ве да лі вы, што:

Шпуль — пры ла да, якой ка рыс та-
юц ца пры вя зан ні сна поў.

По каў ка — за ро дак па раст ка, тая 
ж пу пыш ка.

На дрэ ве по каў ка таў шча ла,
У са бе ліс то чак да лі кат ны,
Па ху чы, све жань кі, пры ўдат ны
На доб рым сон цы га да ва ла.
Прас на вАць — прай сці ў пэў ным 

на прам ку. На стан цыі бы ло до сыць 
пус та і ці ха. Дзе-ні дзе пра снуе люд-
ская фі гу ра і знік не.

За нА дзіць — пры ва біць пад корм-
кай, пры на дай.

І з ву дай дзядзь ка шчас це мае:
Язёў за на дзіць і кіл зае.
На крОп — на стой з па ху чых траў 

для апырс кван ня пчол.
Тут сі та вы еха ла з рук,
А па тры во жа ныя пчо лы
Спя ва юць хо рам як анё лы,
Але ку са юць па-чар тоў ску...
Угнуў ся дзядзь ка — ня ма ра ды,
На зем лю па да юць пры ла ды;
За імі дзядзь ка наш з на кро пам
З вяр бы на зем лю шус нуў сно пам.
Мыц ка — ма лень кая кус лі вая 

мош ка.
Як толь кі доб ра сон ца ўгрэе,
Кас тусь у чоў не ўжо ду рэе
без на га віц, у ад ной ка шу лі,
і хоць за но гі мыц кі тну лі,
і за пус ка лі як бы спі цы,
але скі даў ён на га ві цы.
Свая вош уку сі ла — ад чуць аса біс-

та жыц цё выя кло па ты, су тык нуц ца з 
цяж кас ця мі. Бе ла ру сы яшчэ ска жуць: 
сма жа ны пе вень клю нуў, пад пёр ла да 
гор ла. Рус кія — жа ре ный пе тух клю-
нул. У Паў ла Місь ко чы та ем: «Ка жуць, 
ча ла век ад ра зу ста лее, як свая вош 
уку сіць, сваё куб ло за вя дзец ца».

Ма лоць не пад ся ва ю чы — га ва-
рыць глуп ства, пус та сло віць. Бе ла рус-
кія сі но ні мы: мян ціць язы ком, раз во-
дзіць та ры-ба ры, араць да ро гі, блын ды 
пра віць, кру ціць ва ла за хвост, плес ці 
ка ша лі. Рус кія ана ла гі: переливать из 
пус то го в по рож нее, мо лоть язы ком.

Чар го выя вы пус кі тэ ле вік та ры-
ны гля дзі це ў эфі ры «Бе ла русь 3» 
ра ні цай кож ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іost@zvіazda.by

ТэлесеткіТэлесеткі  ��

«БЕ ЛА РУСЬ 4. 
БРЭСТ» — У ЭФІРЫ
У сем га дзін ра ні цы 15 снеж ня ў 
эфі ры па явіў ся но вы рэ гі я наль-
ны ка нал «Бе ла русь 4. Брэст». З 
гэ тай на го ды ў брэсц кай сту дыі 
са бра ла ся шмат гас цей. Стар-
шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма 
Ана толь ЛІС на зваў па дзею зна-
ка вай. Кі раў нік воб лас ці вы ка-
заў упэў не насць, што но вы ка-
нал бу дзе пра ца ваць на ка рысць 
гле да чам, а ра бот ні кі тэ ле ба чан-
ня на поў няць га дзі ны вя шчан ня 
ці ка вым і якас ным пра дук там.

Но вы ка нал ад рэ ка мен да ваў ся гле-
да чам як пра ект для ўсёй сям'і. Тэ ле ві-
зій ні кі ма юць на мер пра па на ваць шы-
ро кай аў ды то рыі пе ра да чы па гіс то рыі, 
гра мад ска-па лі тыч ным, куль тур ным, 
спар тыў ным жыц ці Брэст чы ны. Акра-
мя та го, у сет ку вя шчан ня ўвой дуць 
ай чын ныя і за меж ныя мас тац кія філь-
мы, мульт філь мы, да ку мен таль нае кі-
но, а так са ма за баў ляль ныя і па зна-
валь ныя пе ра да чы.

Стаць лю бі мым ка на лам для жы-
ха роў Брэсц кай воб лас ці па жа даў 
пра ек ту стар шы ня На цы я наль най 
дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам па ніі Ге-
надзь ДА ВЫ ДЗЬКА.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.


