
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20, 4.20 М/ф «Джынг лі кі». 
(0+)
7.50, 4.45 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
8.10, 5.00 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.30 «Ера лаш». (6+)
9.20, 1.50 Се ры ял «Гэ та ка хан-
не». (16+).
10.20 Фэн тэ зі «Цём ны свет». 
(16+).
12.25 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
13.00, 2.40 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
14.00, 20.00 «Су пер ма мач ка». 
(16+).
15.10, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.10 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Ка ман да Б». 
(16+).
21.10 Фэн тэ зі «Цём ны свет: 
раў на ва га». (12+).
0.00, 3.30 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля». (16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (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 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Кат рын Дэ нёў.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва сту-
дэнц кая.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.05, 22.45 «Пётр Пер шы. За-
вя шчан не». Се ры ял. (16+).
9.00, 9.50, 12.45, 14.25, 15.10, 
20.00, 21.35 Кі на паэ зія.
9.10, 21.40 «Хто мы?» «Ле дзя-
ны па ход».
9.35, 19.45 Га лоў ная ро ля.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 0.45 ХХ ста год дзе. «Мах-
муд Эсам ба ев». Дак. фільм.
12.00, 1.35 Су свет ныя скар-
бы.

12.15 «Ге ній». Тэ ле ві зій ная 

гуль ня.

12.55 «Са ці. Ня сум ная кла сі-

ка...»

13.35, 20.45 «Знік лыя лю дзі — 

дра ма тыч ная гіс то рыя эва лю-

цыі ча ла ве ка». Дак. фільм.

14.30 Свед кі ча су. «За слу жа ны 

лай дак Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 

Ва ле рый Сі роў скі». Дак. се ры ял. 

Фільм 1-ы.

15.15 Да 60-год дзя між на род-

на га кон кур су імя П. І. Чай коў-

ска га. «Ус па мі на ю чы вя лі кія 

ста рон кі. Скрып ка».

17.00 «Эр мі таж».

17.25 «2 Вер нік 2».

18.20 «Ат лан ты. У по шу ках 

іс ці ны».

18.45, 2.15 «Мой дом — мая 

сла басць». Дак. фільм.

20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»

22.05 Штуч ны ад бор.

0.05 «Тым ча сам».

1.50 Лаў рэ а ты XV Між на род-

на га кон кур су імя П. І. Чай коў-

ска га.

6.00 «Ман таж». 1989 год 

(16+).

7.05 «Што? Дзе? Ка лі?» Дру гі 

паў фі нал 1982 го да (12+).

8.15 «Ва кол сме ху». 1979 год 

(16+).

9.45 Маст. фільм «Ак тыў ная 

зо на». (16+).

12.05 «Се вА ло гія» з Се вам 

На ўга род ца вым: «Ква тэр ная 

куль ту ра». 2005 год (18+).

13.00, 14.40, 15.40, 17.00, 
18.55, 20.45, 21.40, 23.00, 5.40 
Му зыч ная на сталь гія (12+).

13.20 Маст. фільм «Поз няя су-

стрэ ча». (16+).

15.00, 21.00 «Мі ну лы час» 

(12+).

16.00, 22.00, 0.00 «На ро джа-

ныя ў СССР» (12+).

18.00 «Быў час» з Аляк санд-

рам Па літ коў скім: «Як пры-

ма лі кан сты ту цыю». 2006 год 

(16+).

19.30 Маст. фільм «Ве рыш, не 

ве рыш». (16+).

23.15 Фільм-спек такль «Тэ ат-

раль ныя гіс то рыі». 1976 год 

(12+).
1.05 «Ра ніш няя пош та». 
1989 год (12+).
1.35 Су стрэ ча ў кан цэрт най за-
ле «Ра сія» з Аляк се ем Ба та ла-
вым. 1989 год (12+).
2.40 Дак. фільм «Су стрэ ча з 
Са лжа ні цы ным». (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Вяс на». 
(12+).

3.30, 6.00, 9.00, 21.20 Сну кер. 
The Players Champіonshіp.
5.00 Ве ла спорт. Ці рэ на—Ад-
ры я ты ка.
8.00, 14.00, 16.45, 2.30 Ве ла-
спорт. «Ву эль та Ка та ло ніі».
10.30 Фех та ван не. Се рыя 
Гран-пры.
11.35, 19.45 Фут бол. Чэм пі я-
нат MLS.
13.00 Ве ла спорт. Мі лан—Сан-
Рэ ма.
15.00 Бія тлон. Ку бак све ту.
19.15 Фут бол. «ФІ ФА».
20.15 Кон ны спорт. Ку бак 
све ту.
1.35 Аў та гон кі. Фор му ла E.

1.20 Хла печ нік па-ір ланд ску. 
(16+).
3.20 Шоу «Ка ме ды ян ты». 
(16+).
3.50 Вя лі кая Аф ра ды та. (16+).
5.40 Дзі кая штуч ка. (16+).
7.25 Ін струк цыі не пры кла да-
юц ца. (12+).
9.50 За лі ко вы вы клад чык. 
(16+).
12.05 Дзе вяць яр даў. (18+).
14.00 Са мы леп шы та та. (16+).
15.50 Хо чаш ці не? (16+).
17.30 Ку пі, зай мі, укра дзі. 
(16+).
19.30 1 + 1. (16+).
21.35 Між анё лам і чор там. 
(16+).
23.40 Поў нае пе ра тва рэн не. 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
8.00 «Док тар І...» (16+).
8.30, 19.00, 1.45 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.15, 3.10 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
11.50, 18.00 «Сак рэ ты эк стра-
сэн саў» (16+).
12.45 «Ва раж біт ка» (12+).
13.50, 4.40 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
14.50 «Па ляў ні чыя на пры ві-
даў» (16+).
15.25 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.00 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
16.50 «Ва раж біт ка» (12+).
20.45 «Дзе ці Ва да ліва». Се ры-
ял (16+).
21.55 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).
22.50, 5.30 «Гіс то рыі вы ра та-
ван ня» (16+).
23.25 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
0.15 «За лож ні ца». Тры лер 
(16+).

6.10, 16.25 Ва ўцё ках (16+).
8.05 Жон ка аст ра наў та (16+).
10.10 Вы ра та ван не (16+).
12.00 Пры шэль цы-3: узяц це 
Бас ты ліі (12+).
14.10 Сёст ры Маг да лі ны 
(16+).
18.20 Ха ці ка — са мы вер ны 
ся бар (6+).
20.10 Двое ў Су све це (16+).
22.30 Вя лі кі куш (16+).
0.30 Ма ла досць (18+).
2.40 Га та ка (12+).
4.25 Як вы крас ці хма ра чос 
(12+).

6.20 Пад сад ны.
8.20 Ча ты ры так сіс ты і са ба-
ка (6+).
10.25 Ар тыст ка (12+).

12.25 За ста ва Іль і ча (Мне двац-
цаць га доў). Се рыя 1-я (6+).
13.50 Ад мі рал (16+).
16.20, 4.20 Два плюс два. 
2—3-я cерыі (12+).
18.20 Дом на або чы не (16+).
20.20 На пар нік (12+).
22.20 Кры жа но сец (16+).
0.25 Па ляў ні чы-1. Ча ла век з 
мі ну ла га (16+).
2.25 Пра гул ка (12+).

6.00 Су пер збу да ван ні. (12+).
6.50, 18.00, 22.00, 1.00, 4.10, 
5.40 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.35, 13.15 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.25, 11.40, 16.25, 20.20 Аў та-
SOS. (12+).
9.15 Джэйн. (16+).
10.50 Най буй ней шы ў све це 
ра монт. (12+).
12.25 Праз міль ён га доў. 
(12+).
14.00 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
14.50 Най ця жэй шы ў све це ра-
монт-2. (6+).
15.35, 19.35, 0.15, 2.35 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (16+).
18.45, 22.45, 1.50 90-я: дзе ся-
ці год дзе, якое нас аб' яд на ла. 
(16+).
23.30 Эва ку а цыя Зям лі. (16+).
4.55 Ува рван не на Зям лю. 
(16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі-
на та ры.
9.00, 15.30, 21.00, 3.25, 6.20 Як 
гэ та ўстро е на?
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на скла ды.
11.00 Пры ро джа ныя ме ха ні кі.
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца-
ной.
15.00 Эка но мім па лі ва.
18.00, 0.00 Ты дзень хут ка сці — 
2018.
19.00, 5.30 У па го ні за кла сі-
кай.
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка.

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, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 «Зо на Х». 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» (16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Ус ход—За хад» (16+).
13.10 «Дзі ця чы док тар».
13.40 «Дзень у вя лі кім го ра дзе».
14.40, 15.25 Се ры ял «Клан юве-
лі раў» (16+).
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 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
23.45 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.45 «Дзень спор ту».
0.55 Кі на эпа пея «Ці хі Дон» 
(12+).

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.40 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.45 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.10, 17.40 Се ры ял «Ган на-
дэ тэк тыў» (16+).
12.15, 22.10 «Арол і рэш ка. Юбі-
лей ны» (16+).
13.15 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).
14.15 «Біт ва са ло наў» (16+).
15.20, 23.10 Се ры ял «Ка вар ныя 
па ка ёў кі» (16+).
16.15, 0.05 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 0.10 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.10 «Ба гі ня шо пін гу» (16+).
20.50 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.05 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Рыб ны суп са шчаў ем.

8.05, 12.00, 19.55 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.40 «Пе ла гія і бе лы 
буль дог». Маст. фільм. (12+).
9.15, 16.15 «Апош ні дзень». 
Сяр гей Эй зенш тэйн (12+).
9.55 «Вый сце ёсць». Па вел Хар-
лан чук-Южа коў (12+).
10.20, 17.00 «Ня ўдач нік Аль-
фрэд, або Пас ля даж джу дрэн-
нае на двор'е». Ка ме дыя (12+).
12.50 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску — 2012». Бе не фіс Льва 
Ле шчан кі.
14.35, 22.25 «Ха тынь. Вай на без 
пра віл». Дак. фільм. 1-я се рыя 
(12+).
15.00, 21.05 «Сям нац цаць ім-
гнен няў вяс ны». Маст. фільм. 
(12+).
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Буль-
бя ныя дзед кі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Май стры і ку мі ры». На-
род ная ар тыст ка БССР Воль га 
Кле ба но віч.

7.05 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
Дру гі паў фі нал. Трэ ці матч. «Шах-
цёр» (Са лі горск) — «Юнац тва-
Мінск».
8.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
9.55 Час фут бо ла.
10.40 Ха кей. КХЛ. За ход няя кан-
фе рэн цыя. 1/2 фі на лу. Трэ ці матч. 
«Ла ка ма тыў» (Яра слаўль) — СКА 
(Санкт-Пе цяр бург).
12.35 Трэ ні ро вач ны дзень.
13.05 На шля ху да ЧС-2018. Ві-
дэа ча со піс.
13.35 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Хал мен ко лен. Гон ка пе ра сле ду. 
Муж чы ны.
14.30 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Хал мен ко лен. Эс та фе та. Жан-
чы ны.
15.55 Ха кей. КХЛ. Ус ход няя кан-
фе рэн цыя. 1/2 фі на лу. Трэ ці матч. 
(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)
18.15, 20.55 Спорт-цэнтр.
18.25 Спорт-кадр.
18.55 Ва лей бол. Ку бак ЕКВ. Жан-
чы ны. 1/2 фі на лу. Матч у ад каз. 
«Мін чан ка» (Бе ла русь) — «Аль-
янс Ва лей» (Гер ма нія).

21.05 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
Дру гі паў фі нал. Чац вёр ты матч. 
«Шах цёр» (Са лі горск) — «Юнац-
тва-Мінск».
23.05 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.

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.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 «На ша жыц цё».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» 
(12+).
12.20, 13.10, 19.00 «Ня хай га во-
раць» (16+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Спарт клуб» (12+).
16.55 «На са май спра ве» 
(16+).
18.20 «Уда ча ў пры да чу!» з «Еў-
ра опт».
20.00 Час.
21.10 Се ры ял «За ла тая Ар да». 
(16+).
23.15 Се ры ял «А ў нас у два-
ры...» (12+).
1.10 «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 «Пад кід ны». Се ры ял 
(16+).
9.20 «Гля дзець усім» (16+).
9.40, 0.10 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40, 23.05 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.30 «Да лё кія сва я кі» (16+).
11.50, 17.55 «Эніг ма». Се ры-
ял (16+).
13.30 «24 га дзі ны».
13.50 «Джо кер. Ад пла та» Се-
ры ял. (16+).
15.20 «Да ра гая пе ра да ча» 
(16+).

15.40 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Джо кер. Апе ра цыя 
«Кап кан». Се ры ял (16+).
23.50 «Аў та па на ра ма» (12+).
0.55 «Пан тэ ра». Се ры ял 
(16+).

6.20, 8.05, 10.05, 13.15 Се ры ял 
«Чыр во ная ка пэ ла». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
На ві ны.
14.00 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 3.25 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «Кра і на 03». 
(16+).
22.25, 0.10 Маст. фільм «Маль-
тый скі крыж» (16+).
0.00 «На ві ны апоў на чы».
0.35 Маст. фільм «Не ра зум ная 
зор ка» (12+).
2.25 «Ін шы свет» (12+).
2.55 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0». 
«Экіпаж» (12+).
5.45 Се ры ял «АСА» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35, 20.40 Се ры ял «Па го ня 
за мі ну лым». (12+).
13.15 «Па кой сме ху». (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+).
22.20, 23.10 Се ры ял «Ка мен-
ская». (16+).
0.15 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым. (12+).
0.35 «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+).
7.50, 8.10 Се ры ял «Мух тар. Но-
вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». (16+).
9.40, 23.10 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі тых 
ліх та роў». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.00 Се ры ял «Спец кар ад дзе-
ла рас сле да ван няў». (16+).
16.35 Се ры ял «Бе ра га вая ахо-
ва». (16+).
19.45 Се ры ял «Вы со кія стаў кі. 
Рэ ванш». (16+).
21.25 Се ры ял «Ад ва рот ны ад-
лік». (16+).
23.30 «Вы ні кі дня».
0.00 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 16.10, 19.35, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
7.30, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.15 Се ры ял «Ама зо нія» (12+).
9.00, 19.40 Се ры ял «Ве цер, які 
ма люе» (12+).
10.15 «Май стар-клас».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
11.00 Вес тэрн «Кас ця ны та ма-
гаўк» (16+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі пус-
ты ні» (16+).
14.30 Пры го ды «Гон кі па-італь-
ян ску» (12+).
16.15 Для дзя цей «Ад каз вай ка» 
(0+).
16.20 «Мульт па рад».
17.00 «Сад і ага род».
17.20 Се ры ял «Гром у раі» 
(16+).
18.45 Се ры ял «Аба рон ца» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
21.15 Пры го ды «Пі ра ты Эгей-
ска га мо ра» (12+).
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АНТАНТ

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

Па мя ці 
вог нен ных 

вё сак
«Бе ла русь 3» па ка жа цыкл 

філь маў да 75-й га да ві ны тра-

ге дыі Ха ты ні.

20 са ка ві ка са цы я куль тур ны 

ка нал прад ста віць прэм' е ру да-

ку мен таль на га цык ла «Ха тынь. 

Вай на без пра ві лаў». У яго ўвай-

шлі чатыры се рыі: «Пад ста вы для 

маў чан ня», «Ка ты і ах вя ры», «Ме-

ма ры ял» і «Вог нен ныя па бра ці мы 

Ха ты ні».

Аў та ры пра ек та рас ка жуць пра 

гіс то рыю ства рэн ня Ха тын ска га 

ме ма ры я ла, пра со чаць лё сы тых 

лю дзей, якія цу дам вы ра та ва лі ся 

ад гі бе лі, а так са ма на га да юць пра 

ін шыя бе ла рус кія вёс кі, знік лыя ў 

вог нен най прор ве Вя лі кай Ай чын-

най. Ра зам з твор чай гру пай пра 

важ насць за ха ван ня па мя ці для 

на шчад каў па раз ва жа юць гіс то-

ры кі і ар хі віс ты, фі ло са фы, псі хо-

ла гі і са цы ё ла гі. У пры ват нас ці, 

пад трым ку пра ек ту ака за лі за-

гад чык ад дзе ла ва ен най гіс то рыі 

Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі 

Аляк сей Літ він, вя ду чы на ву ко вы 

су пра цоў нік На цы я наль на га ар хі-

ва Бе ла ру сі, укла даль нік збор ні каў 

да ку мен таў «Ха тынь. Тра ге дыя і 

па мяць» Вя ча слаў Се ля ме неў, ды-

рэк тар Дзяр жаў на га ме ма ры яль-

на га комп лек су «Ха тынь» Ар тур 

Зель скі і ін шыя.

Спорт — 
як ён вы гля дае

Вя ду чым но вай пра гра мы 

на «Бе ла русь 5» ста не вя до-

мы ра сій скі спар тыў ны агля-

даль нік.

На на ступ ным тыд ні на цы я наль-

ны спар тыў ны тэ ле ка нал абя цае 

ўра зіць бе ла рус кіх ба лель шчы каў 

но вым пра ек там «Кік на дзэ. Мер-

ка ван не». У аў тар скай пра гра ме, 

ство ра най су мес на з тэ ле ка на лам 

Са юз най дзяр жа вы «Бел Рос», па-

пу ляр ны тэ ле вя ду чы Кі рыл Кік на-

дзэ (агля даль нік і аў тар пра грам 

на НТБ, «Матч ТБ») спа лу чыць 

све жую ін фар ма цыю, ана лі ты ку 

і фар мат ток-шоу.

«Ду маю, на шым гле да чам бу-

дзе ці ка ва па чуць кам пе тэнт нае 

мер ка ван не збо ку, да ве дац ца, як 

на шых спарт сме наў ус пры ма юць 

на між на род най арэ не, — мяр куе 

кі раў нік «Бе ла русь 5» Па вел Бу-

лац кі. — І цал кам маг чы ма, што 

гэ ты све жы по гляд пад штурх не 

нас да но вых кро каў у раз віц ці бе-

ла рус ка га спор ту».

Бя гу чыя спар тыў ныя і ка ля-

спар тыў ныя па дзеі бу дзе ацэнь-

ваць і ана лі за ваць як сам вя ду чы, 

так і за про ша ныя гос ці ў сту дыі, 

та му, як сцвяр джа юць ства раль ні кі 

пра гра мы, яна бу дзе ды на міч най 

і раз на пла на вай. Пер шы вы пуск 

«Мер ка ван ня...» гле да чы ўба чаць 

ужо 23 са ка ві ка ў 11.45.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та пра д стаў ле на 
прэс-служ бай БТРК




