
7.15 Ме лад ра ма «За мак на 
пяс ку». 2-я се рыя (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал». (12+).
9.45 «Ка роб ка пе ра дач» 
(12+).
10.25 «На род ная ра ні ца» 
(6+).
11.05 «Ва кол пла не ты».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны 
рэ гі ён.
12.35 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
13.15 Маст. фільм «Па труль 
113» (16+).
15.15 «Твой го рад».
15.30 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд-
ня.
15.50 «Унут ра ны фак тар бяс-
пе кі». Дак. фільм.
16.40 Ме лад ра ма «Дру гі 
шлюб». 1—4-я се рыі (16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Люс тэр-
кі ка хан ня». 1—4-я се рыі 
(16+).

7.00 М/с «Фік сі кі» (0+).
7.05 Ка ме дыя «Эні» (12+).
9.05, 19.40 «Тэ ле ба ро метр».
9.10 «Свет на вы ва рат». (16+).
10.10 «На на жах». (16+).
11.15 «Біт ва са ло наў». (16+).
12.20 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі» 
(0+).
13.35, 20.35 «Мя няю жон ку». 
(16+).
14.55 Фан тас ты ка «Зор ныя 
вай ны. Эпі зод 2: ата ка кло-
наў» (12+).
17.30 «Біт ва эк стра сэн саў. 
15-ы се зон». (16+).
20.15 «Два руб лі» (12+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».
22.05 Дра ма «Пры га жосць 
па-аме ры кан ску» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 13.05, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 13.20, 20.30, 22.45 «Гэ ты 

дзень».

8.20 «Вяр тан не вы со ка га 
блан дзі на». Ка ме дыя (12+).
9.45 «На пе рад у мі ну лае».

10.10 «На цы я наль ны хіт-па-

рад».

11.10 «Май стры і ку мі ры». 

За слу жа ны дзе яч мас тац тваў 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ка лай 

Пі ні гін.

12.05 «Вя лі кія мас та кі». Клод 

Ма нэ (12+).

13.25 Юбі лей ны кан цэрт паэ-

та Анд рэя Ска рын кі на.

14.25 «Бе ла русь як пес ня». 

Ан самбль «Сяб ры».

14.50 «І зноў Аніс кін». Дэ-
тэк тыў (12+).
18.20 «Це ні зні ка юць апоўд-
ні». Дра ма. (12+).
19.35 «Ле ген ды кі но». Ва сіль 

Ла на вой (12+).

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «Сля ды на ва дзе». 
Дра ма. (16+).
22.50 Су свет ная кла сі ка. Кан-

цэрт Brіan May & Kerry Ellіs.

6.55 Бія тлон. Этап Куб ка све-

ту. Хал мен ко лен. Гон ка пе ра-

сле ду. Муж чы ны.

7.45 Бія тлон. Этап Куб ка све-

ту. Хал мен ко лен. Эс та фе та. 

Жан чы ны.

9.00 Трэ ні ро вач ны дзень.

9.30 Гуль ні «на вы раст».

10.00 Ха кей. КХЛ. 1/2 фі на-
лу.
11.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Борн мут» — «Вест Бром-
віч».
13.50 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Хал мен ко лен. Гон ка 
пе ра сле ду. Жан чы ны.
14.40 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.

16.40 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Хал мен ко лен. Эс та-
фе та. Муж чы ны.
18.00 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. 1/2 фі на лу. Пер шы паў-
фі нал. Чац вёр ты матч. (У пе-
ра пын ках — Спорт-цэнтр.)
20.20 Спорт-цэнтр.
20.30 Піт-стоп.
21.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ін ды-
ян-Уэлс. Фі нал.
23.00 Пра спорт. Вы ні кі тыд-
ня.
23.45 Кань ка беж ны спорт. 
Этап Куб ка све ту. Мінск.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
7.10 Ка ме дыя «Іван Броў кін 
на ца лі не» (6+).
9.10 «Ня дзель ная про па-
ведзь» (з суб ціт ра мі).
9.25 «На наш густ» (12+).
10.10 Ера лаш.
10.30 Ка ме дыя «Раз на раз 
не пры па дае».
12.00, 16.20 Дра ма «Вя лі-
кая» (12+).
18.15 «Лепш за ўсіх!» (6+).
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Я ма гу!» (12+).
23.05 Кан цэрт Мі ка лая Рас-
тар гу е ва і гру пы «Лю бэ» 
(12+).

6.00, 7.45, 10.45, 11.55, 15.20, 
17.20, 20.25 «Дзень за сак рэ-
ча ных спі саў» (16+).
7.25 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
8.45, 16.00 «Аў та па на ра ма» 
(12+).
9.10 Ба я вік «Ня стрым ныя». 
(12+).
11.20 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.40 Ка ме дыя «Ас». (12+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
19.30 «Ты дзень».
22.00 «Ты дзень спор ту».
22.30 «Ба я вік» Джэк Ры-
чэр». (16+).

0.35 «Соль. Рок-н-рол, Скляр 
і ўсе-ўсе-ўсе» (16+).

6.00 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0». 
«Фор му ла ка хан ня» (12+).
6.30 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0». 
«Адзі но кім да ец ца ін тэр нат» 
(12+).
7.00 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня». Каз кі Аляк-
санд ра Роу (12+).
7.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня». Вя лі кая пе-
ра ме на (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 На ві-
ны (бя гу чы ра док). Спец вы-
пуск.
8.05, 10.15, 13.15, 16.15, 
19.15 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы» (16+).
18.45, 20.55 «Ра зам». Спец-
вы пуск.
22.00 Се ры ял «Пры за гад ка-
вых аб ста ві нах». (16+).
5.45 «Лю бі мыя ак цё ры». 
Валерый Залатухін. (12+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.30 Маст. фільм «Сэр ца без 
зам ка». (12+).
9.20 Маст. фільм «Ка валь 
май го шчас ця». (12+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 
(16+).
12.10 «Ра ніш няя пош та». 
(16+).
12.50 «Сме ха па на ра ма Яў ге-
на Пет ра ся на». (16+).
13.20 «Ка лі ўсе до ма». (12+).
14.20 «Анш лаг і Кам па нія». 
(16+).
16.05 «Па кой сме ху». (16+).
16.40 Маст. фільм «За над та 
пры го жая жон ка». (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
22.30 Маст. фільм «Да це-
шчы на блі ны». (12+).
0.20 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 Се ры ял «Ад ва кат». (16+).
8.00, 10.15, 16.20 Сён ня.
8.20 «Ад ной чы...» (16+).
8.55 Іх но ра вы». (0+).
9.30 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+).
10.40 «Пер шая пе ра да ча». 
(16+).
11.15 «Цуд тэх ні кі». (12+).
12.10 «Дач ны ад каз». (0+).
13.20 «На шСпа жыў Наг ляд». 
(16+).
14.25 Маст. фільм «Афе-
рыст ка». (16+).
16.40 «След ства вя лі...» (16+).
18.35 «Но выя рус кія сен са-
цыі». (16+).
19.30 «Вы ні кі тыд ня».
20.35 Ты не па ве рыш! (16+).
21.35 Маст. фільм «Помс та 
без пра ва пе ра да чы». (16+).
23.15 «Зор кі сыш лі ся». (16+).

9.00, 16.25, 19.15, 21.10, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.20 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
9.50 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
10.20 «Сад і ага род».
10.40 Тры лер «Ава рыя» 
(16+).
12.15 «Су пер кні га».
12.45 Маст. фільм «Лар га 
Вінч. Змо ва ў Бір ме» (16+).
14.45 Ка ме дыя «Ва-банк-2» 
(16+).
16.30 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.35 «Май стар-клас».
16.40 «Гля дзім усёй сям'-
ёй». Маст. фільм «Пры го ды 
Гекль бе ры Фі на» (12+).
18.25 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
19.20 Тры лер «На скей тах 
ад смер ці» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.15 Дра ма «Бе кет» (16+).

6.00 «Тур ба мік сер» (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
8.00 «Дзі ця чы КВЗ» (6+).
9.00, 3.10 М/ф «Маш кі ны стра-
шыл кі». (0+)
9.20, 3.25 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)
9.45, 3.45 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
10.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
10.30, 2.10 «Ера лаш» (6+).
11.30 «Га ле рэя пры га жос ці» 
(12+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі ны» 
(16+).
13.00 Се ры ял «Ма мач кі» (16+).
15.00 Ані ма цый ны фільм 
«Праў дзі вая гіс то рыя Чыр во-
най Шап кі». (12+).
16.40 Ані ма цый ны фільм «Мар-
тыш ка ў кос ма се». (12+).
18.15, 22.40 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
20.20 Тры лер «Двац цаць ад-
но». (16+).
0.10 Се ры ял «Та та вы доч кі» 
(12+).
1.20 «Кі но ў дэ та лях» (16+).
4.00 «Ла ві мо мант» (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

6.30 «Свет Біб ліі».
7.00 «Ка пі тан Фра кас». Маст. 
фільм.
9.20 «Пе вень і фар бы». «Вя-
сёл ка». М/ф.
9.45 «Звы чай ны кан цэрт».
10.10 «Мы — гра ма цеі!»
10.50 «Яшчэ раз пра ка хан-
не». Маст. фільм.
12.20, 0.45 «Вяс но выя гіс то-
рыі». Дак. фільм.
13.15 Да 80-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ру доль фа Ну ры е-
ва. «Та нец да сва бо ды». Дак. 
фільм.
14.45, 1.40 Прын цып Чар лі. 
«За ла тая лі ха ман ка». Маст. 
фільм.

16.05 «Пеш шу...» Сма ленск 
па гра ніч ны.
16.30 «Ге ній».
17.05 «Бліз кае акру жэн не Рус-
ла на Ку да шо ва».
18.05 «Пун со выя вет ра зі». 
Маст. фільм.
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Пес ні 80-х га доў.
21.10 «Уро кі фран цуз ска га». 
Маст. фільм.
22.30 Да 80-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ру доль фа Ну ры е ва. 
«Шэ дэў ры су свет на га му зыч-
на га тэ ат ра». Ба лет Л. Мін ку са 
«Дон Кі хот».

6.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1992. 
1-я част ка. 2010 год (16+).
7.05, 8.45, 9.40, 11.00, 17.40, 
2.15, 3.40, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.15 «По гляд. Пе ра ва рот». 
1991 год (16+).
8.25 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (12+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
11.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі». 
(12+).
12.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
13.05 «Ра ніш няя пош та». 1989 
год (12+).
13.35 Су стрэ ча ў кан цэрт най 
за ле «Ра сія» з Аляк се ем Ба-
та ла вым. 1989 год (12+).
14.40 Дак. фільм «Су стрэ ча з 
Са лжа ні цы ным». (12+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Вяс на». 
(12+).
18.00 «Ман таж». 1989 год (16+).
19.05 «Што? Дзе? Ка лі?» Дру гі 
паў фі нал 1982 го да (12+).
20.15 «Ва кол сме ху». 1979 год 
(16+).
21.45 Маст. фільм «Ак тыў ная 
зо на». (16+).

0.05 «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 (16+).
1.10 Маст. фільм «Час для 
раз ва жан няў». (16+).
2.30 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1995 год (12+).

3.00, 7.30, 13.30, 16.15, 20.20, 
1.15 Бія тлон. Ку бак све ту.
3.30, 6.30, 10.30, 12.30, 14.45, 
0.30 Гор ныя лы жы. Ку бак све-
ту.
4.30 Лыж нае двая бор'е. Ку бак 
све ту.
5.00, 9.00, 18.15, 21.50, 2.15 Скач-
кі з трамп лі на. Ку бак све ту.
23.00 Кон ны спорт. Saut 
Hermes.

1.35 Ме лад ра ма «Спа кус нік». 
(16+).
3.55 Ме лад ра ма «Спа кус-
нік-2». (16+).
6.15 Ка ме дыя «Мая вя лі кая іс-
пан ская сям'я». (16+).
8.15 Пры го ды «Ма ла ды май-
стар». (12+).
10.15 Пры го ды «Да спе хі Бо га: 
у по шу ках скар баў». (12+).
12.15 Ка ме дыя «Ста рая доб-
рая ор гія». (16+).
14.00 Ка ме дыя «Дроб ныя мах-
ля ры». (12+).
15.45 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў». (18+).
17.40 Ка ме дыя «Дзі кая штуч-
ка». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Бар мен». (16+).
21.15 Ка ме дыя «Поў нае пе ра-
тва рэн не». (16+).
22.50 Ба я вік «Па спець за 
30 хві лін». (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Па нен ка і ку лі нар» 
(12+).

10.35, 0.50 «Ка за кі-раз бой ні-
кі». Се ры ял (16+).
13.55 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня» (16+).
15.15 «Жыц цё за ай фон». Дак. 
фільм (12+).
16.05 «Ні ка». Се ры ял (12+).
19.40 «Без пад ма ну» (16+).
20.35 «Сэр ца ед кі». Ка ме дыя 
(16+).
22.50 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
23.20 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
3.50 «Знай сці за блу кан ку» 
(16+).
5.10 «Дзён нік эк стра сэн са» 
(12+).

6.10 Ар бі та 9 (16+).
8.00 Кас пер (12+).
9.55 Як вы крас ці хма ра чос 
(12+).
11.55 Га та ка (12+).
14.00 Гад кі я (12+).
15.55 Якія не спяць у Сі эт ле 
(0+).
17.55 Ус пом ніць усё (16+).
20.10 Го рад анё лаў (12+).
22.20 Ззян не (16+).
0.35 На стаў нік на за ме ну 
(16+).
2.30 Зі мо вая спяч ка (12+).
5.45 Го нар і прад узя тасць 
(12+).

6.20 Ар тыст ка (12+).
8.15 Пра гул ка (12+).
10.00 Час пік (16+).
12.10 Аслі ная шку ра (12+).
13.50 Экі паж (16+).
16.30 Уда члі вы вы па дак (16+).
18.20 Мар га ры та На за ра ва. 
(16+).
20.20 Ган на Ка рэ ні на. Гіс то-
рыя Врон ска га (12+).
23.00 Чор ная ма лан ка (0+).
1.05 Пла тон (18+).
2.50 Ры ба-ма ра (18+).
4.30 Гор ка! (16+).

6.00, 17.15 Не ве ра год ныя ма-
шы ны. (12+).
6.45 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці. (12+).
7.55, 13.25 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.40 Кос мас: пра сто ра і час. 
(12+).
9.25 Аў та-SOS. (12+).
10.10 Су пер збу да ван ні. (12+).
11.00 Ме га за во ды. (12+).
11.50 На ву ка бу ду чы ні. (12+).
12.35, 19.40 Вя до мы Су свет. 
(12+).
14.10 Джэйн. (12+).
15.40 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
16.25 Ша ша праз пек ла. (12+).
18.00, 22.00, 1.10 Па ча так. (16+).
21.10 Эва ку а цыя Зям лі (12+).
23.35 Гіс то рыя пра нас. (16+).
0.20 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
2.45, 5.10 Ін стынкт вы жы ван-
ня. (16+).
3.35 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).

8.00 Аме ры кан скі чо пер.
11.00 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
12.00 Раз бу раль ні кі ле генд.
13.00 За ла тая лі ха ман ка.
14.30, 1.30, 4.40, 6.45 Як гэ та 
ўстро е на?
15.00 Скла ды: біт ва ў Ка на-
дзе.
17.00, 2.00 Ме га цяг ні кі.
18.00 Коль кі каш туе мая ма-
шы на?
19.00 Ву ліч ныя гон кі.
20.00 Ма хі на та ры.
23.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
0.00 Хлоп цы з Юка на.
1.00 Эка но мім па лі ва.
2.55 Ме та ла лом шчы кі.
3.50 Раз бу раль нік.
7.10 Хут кія і ці каў ныя.
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АНТАНТ

Кі на гідКі на гід  

ХТО ДА ПА МОГ 
БЕ ДУ І НАМ

І зноў ва шай ува зе кры ху ці ка-

вых фак таў з гіс то рыі са вец-

ка га і за ход ня га све ту кі но.

Каб зняць сцэ ну ад на го з ДТЗ у 

ба е ві ку «Ка зі но Ра яль» сла ву тай 

шпі ён скай фран шы зы пра аген та 

007, да вя ло ся раз біць аж но тры 

аў та ма бі лі мар кі Аstоn Mаrtіn, кож-

ны з якіх каш та ваў па 300 ты сяч 

до ла раў.

Пад час зды мак «Лоў рэн са Ара-

вій ска га» вы ка наў ца га лоў най ро лі 

Пі тэр О' Тул быў вы му ша ны шмат 

ча су пра во дзіць вер хам на вярб-

лю дзе, не меў шы та кой прак ты кі 

ра ней. У адзін з пе ра пын каў ён з'ез-

дзіў на ры нак, ку піў па ра лон і пры-

ста са ваў яго да сяд ла, якое ста ла 

знач на зруч ней шым. Са праўд ныя 

бе ду і ны, якія ўдзель ні ча лі ў здым-

ках, ска пі ра ва лі яго зна ход ку і пе-

рад алі ін шым сва ім су пля мен ні кам. 

З тых ча соў яны па важ лі ва за вуць 

О' Ту ла «баць кам губ кі».

Пры здым ках філь ма «Свой ся-

род чу жых, чу жы ся род сва іх» у 

Ча чэ на-Ін гуш скай АССР мяс цо вых 

жы ха роў за пра сі лі ўдзель ні чаць у 

ма са вых сцэ нах. Умо вы аб вяс ці лі 

та кія: «Трэ ба пры хо дзіць з паш пар-

там, кон ны — 10 руб лёў у дзень, 

пе шы — 5». Га вор ка іш ла аб га на-

ра ры, але жы ха ры зра зу ме лі ўсё 

на ад ва рот і ўкла лі ку пю ры ў паш-

пар ты, у вы ні ку ча го на рэ жы сё ра 

Мі кі ту Мі хал ко ва ледзь не за вя лі 

спра ву аб ха бар ніц тве. Акра мя та-

го, ак цё ры ма соў кі ўсур' ёз пы та лі-

ся: «Зброю вы бу дзе це да ваць, ці 

нам сваю пры нес ці?»

Ро берт Рад ры гес зняў фільм 

«100 га доў: кі но, якое вы ні ко лі не 

ўба чы це» з Джо нам Мал ка ві чам у 

га лоў най ро лі, прэм' е ра яко га пры-

зна ча на на 18 ліс та па да 2115 го да. 

Спон са рам пра ек та ста ла кам па нія 

Remу Mаrtіn, вы твор ца кань я ку ве-

ка вой вы трым кі «Лю до вік ХІ ІІ», у 

пад ва лах якой і бу дзе за хоў вац ца 

сейф з філь мам.

У пра цэ се зды мак «Міль я не ра з 

тру шчоб» быў за дзей ні ча ны аў та-

ма біль мар кі Mеrsеdеs. Кі раў ніц тва 

брэн да прад' яві ла прось бу зняць з 

аў то фір мо вы ла га тып, та му што 

здым кі вя лі ся зболь ша га ў бед ных 

ра ё нах, а гэ та маг ло не леп шым чы-

нам ад біц ца на імі джы кам па ніі.

Сцэ ны шос та га эпі зо ду «Зор-

ных вой наў» на спа да рож ні ку Эн-

дар зды ма лі ся ў ля сах Ка лі фор ніі. 

Пры здым ках кад раў, дзе Чу ба ка 

дзей ні чае адзін, ак цё ра Пі тэ ра Мэй-

х'ю, які іграў яго, су пра ва джа лі не-

каль кі асіс тэн таў у яр кіх кас цю мах. 

Рэ жы сёр інакш асце ра гаў ся, што 

мяс цо выя па ляў ні чыя маг лі пры-

няць Чу ба ку за снеж на га ча ла ве ка 

і пад стрэ ліць.

За га лоў ную ро лю ў ба е ві-

ку «Тэр мі на тар-2: суд ны дзень» 

Ар нольд Швар цэ нэ гер атры маў 

15 міль ё наў до ла раў, а яго пер са-

наж вы ма віў за ўвесь фільм уся го 

700 слоў. Не скла да на пад лі чыць, 

што ад но сло ва сла ву та га Ар ні 

каш та ва ла амаль 21,5 ты ся чы. 

Ад сюль, зна ка мі тая фра за «Аstа 

lа vіstа, bаbу» «па цяг ну ла» на 

85,7 ты ся чы.

Пад час зды мак стуж кі «Транс-

фор ме ры-3: цём ны бок Ме ся ца» 

«за гі ну лі смер цю храб рых» 532 ма-

шы ны. Але вар та ад зна чыць, што 

за іх кі на кам па нія не за пла ці ла ні-

чо га. Стра ха вая кам па нія прос та 

пе рад ала асу джа ны на зні шчэн не 

транс парт, які па цяр пеў з-за па-

вод кі.




