
6.10 «Іс насць».

6.35 Ме лад ра ма «Анёл у сэр-

цы» (12+).

8.25 «Ку лі нар ная дып ла ма тыя» 

(12+).

9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.

9.10 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня 

(16+).

9.45 «Зда роўе» (12+).

10.40 «Да ча» (12+).

11.20 «Як мы жы лі на вай не». 

1-я се рыя (12+).

12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 

(12+).

12.50, 22.15 Ме лад ра ма «Рэ-

цэпт ка хан ня» (16+).

15.15 «Кра і на».

15.45 Се ры ял «Чор ная кош-

ка» (16+).

21.00 «Па на ра ма».

21.45 «Сфе ры на цы я наль ных 

ін та рэ саў». Дак. фільм.

1.55 «Дзень спор ту».

7.00 М/с «Фік сі кі» (0+).

7.10 Фільм для дзя цей «Тры 

за ла тыя ва ла сы» (6+).

8.35, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».

8.40 «Ка мень, на жні цы, па пе-

ра» (16+).

9.20 «На на жах». За ключ ны вы-

пуск (16+).

10.30 «На ву чы жон ку ру ліць» 

(16+).

11.35 Ка ме дыя «Чу ма вая пят-

ні ца» (12+).

13.30 Ані ма цый ны фільм «У по-

шу ках Нэ ма» (0+).

15.15 «Ка пей ка ў ка пей ку» 

(12+).

15.50 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).

17.05 Дра ма «Раз жа ла ва ны». 

1-я і 2-я се рыі (16+).

18.55 Ба я вік «Джон Кар тэр» 

(12+).

21.15 «Сыг рай мя не, ка лі змо-

жаш» (12+).

22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 

«КЕ НО».

22.05 Дра ма «Са лют-7» (12+).

0.10 «Арол і рэш ка. Кру га свет-

ка» (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».

8.00, 14.30, 20.15 На ві ны куль-

ту ры.

8.15, 14.45, 20.30 «Гэ ты дзень».

8.20, 11.25 М/ф (0+).

8.50 «Соль зям лі». Маст. 

фільм (12+).

10.00 «Бе ла рус кая кух ня». Кач-

ка з дра ні ка мі.

10.30 «Жы вая куль ту ра». Ва-

джэн не і па ха ван не Стра лы (в. 

Ка зац кія Бал су ны, Вет каў скі 

ра ён).

10.55 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-

ку». Тэ ле вік та ры на.

12.10 «Па кроў скія ва ро ты». 

Ка ме дыя (12+).

14.50 «На ву ка ма нія» (6+).

15.15 «Ма ла дзеч на-2018». Кан-

цэрт «Ме ло дыя лё су».

16.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 

(6+).

17.00 «Ле ген ды кі но». Пётр Та-

да роў скі (12+).

17.40 «Ня ўлоў ныя мсці ўцы». 

Фільм — дзе цям (12+).

18.55 «Но выя пры го ды ня ўлоў-

ных». Фільм — дзе цям (12+).

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «Сказ пра тое, як цар 

Пётр ара па жа ніў». Маст. 

фільм (12+).

22.40 А. За лёт неў. «Мі хал Кле-

а фас Агін скі. Не вя до мы парт-

рэт». Ра ман тыч ная опе ра.

6.55 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Го-

мель» — «Ды на ма» (Брэст).

8.45 Фак тар сі лы.

9.15 Вя лі кі спорт.

10.00 Тэ ніс. Ад кры ты чэм пі я нат 

Бе ла ру сі. Фі на лы.

14.00 Трэ ні ро вач ны дзень.

14.30 Тэ ніс. Тур нір WTA. Іст барн. 

Фі нал.

16.50, 20.50 Фут бол. Чэм пі я нат 

све ту. 1/8 фі на лу. (У пе ра пын ку — 

Спорт-цэнтр.)

18.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Тар пе да-
Бе лАЗ» (Жо дзі на) — «Тар пе да» 
(Мінск).

22.50 Фут бол. Дзён нік чэм пі я-
на ту све ту.

23.25 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль-
ян та вая лі га. Па рыж.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.

7.10 Се ры ял «Фан та зія бе лых 
на чэй» (12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).

9.30 «Не служ бо вы ра ман Люд-
мі лы Іва но вай» (12+).

10.35 «На наш густ» (12+).

11.20 «Тэ о рыя змо вы» (16+).

12.15 «Ві таль Са ло мін. «... И 
ва гон любви не рас тра чен ной!» 
(12+).

13.15 Маст. фільм «Жан чы ны» 
(12+).
15.10, 16.20 «Ра зам з дэль фі-
на мі» (16+).

17.15 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+).

18.15 «Сён ня ве ча рам» (16+).

20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.

20.45 «Ме тэа гід».

21.05 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).

21.10 Се ры ял «Са до вае каль-
цо» (16+).
22.20 Се ры ял «Ад лі га» (16+).
23.40 «Ма ла дзёж ная дыс ка тэ-
ка» (16+).

6.00 «Сту дэн ты-2». Се ры ял 
(16+).
7.35 «Элік сір ма ла до сці» (16+).

10.00 «Жыць у до ме і ін шыя ка-
рыс ныя рэ чы» (16+).

10.30 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).

11.20 «Мінск і мін ча не».

11.50 Ка ме дыя «Ня ўда члі выя» 
(12+).

13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі ны» 

(16+).

13.45, 0.30 Ка ме дыя «Гу сар-

ская ба ла да» (12+).

15.30 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 

(16+).

16.45 «Вя лі кі го рад».

17.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).

17.40 Маст. фільм «Адзі но кі 

вост раў» (16+).

20.00 «СТБ-спорт».

20.10 «Зні шчаль ні кі. Апош ні 

бой». Се ры ял (12+).

23.45 Да ку мен таль ны пра ект 

(16+).

2.05 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 

(16+).

6.00 «Як у рэ ста ра не» (12+).

6.30, 5.50 М/ф (0+).

7.30 «Са юз ні кі» (12+).

8.00 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 

(16+).

8.30 «Вой, ма мач кі!» (12+).

9.00 «Культ/Ту рызм» (16+).

9.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-

ка га ка хан ня» (12+).

10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-

гу чы ра док).

10.15 Маст. фільм «Чыс та анг-

лій скае за бой ства» (0+).

13.25, 16.15, 19.15 Се ры ял «Ку-

раж» (16+).

2.20 Маст. фільм «Та та» (12+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).

7.25 Се ры ял «Кра ну тая». (16+).

10.40 «Па сак рэ це ўся му све-

ту». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-

кі.

11.20 «Жы выя гіс то рыі». (12+).

12.10 «Пя цё ра на ад на го». (12+).

13.00 «На ша спра ва». (16+).

13.15 «Смя яц ца да зва ля ец ца». 

(16+).

14.30 Ме лад ра ма «У цес на це, 

ды не ў крыў дзе». (12+).

16.40 Маст. фільм «Пласт ма-

са вая ка ра ле ва». (12+).

19.55 На двор'е на ты дзень.

20.00 Вест кі ў су бо ту.

20.55 Маст. фільм «За чу жыя 
гра хі». (12+).
22.30 Маст. фільм «Тры май 
мя не за ру ку». (16+).

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Се ры ял «Час Вол ка ва». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.by».
8.55 «Ура чэб ныя тай ны плюс». 
(12+).
9.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
10.25 Га лоў ная да ро га. (16+).
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая». 
(12+).
12.05 Ква тэр нае пы тан не. (0+).
13.10 «Па е дзем, па я дзім!» (0+).
14.00 Маст. фільм «Гра ма зе-
ка». (16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+).
17.15 «Сак рэт на міль ён». Бед-
рас Кір ко раў. (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.05 Се ры ял «Пляж. Га ра чы 
се зон». (12+).
23.30 Се ры ял «Ка за кі». (16+).

9.00, 18.55, 21.10, 23.55 «На-
двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.15 Для дзя цей «Ад каз вай ка» 
(0+).
9.20 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
9.30 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.10 Дра ма «У імя кан ца ўсіх 
вой наў» (16+).
13.10 Дра ма «За пла ці ін ша му» 
(12+).
15.15 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Пры го ды Брат кі Тру са».
16.30 «Зда роўе».
17.15 Ка ме дыя «Шэсць дзён, 
сем на чэй» (16+).
19.00 Ка ме дыя «Фан та мас» 
(12+).

20.50 «Ве чар ні ца» (0+).

21.15 Дра ма «Трэ нер Кар тэр» 
(16+).
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6.00 «Тур ба мік сер» (16+).

7.00 Скетч-шоу «6 кад раў» 

(16+).

7.30 «Га ле рэя пры га жос ці» 

(16+).

8.00 Се ры ял «Та та вы доч кі» 

(12+).

9.00, 3.20 М/ф «Ду да і Да да» 

(0+)

9.25, 3.40 М/ф «Смя ша ры кі» 

(0+)

9.50 М/ф «Ма ша і Мядз ведзь» 

(0+)

10.20 «Ера лаш» (6+).

11.00 Ані ма цый ны фільм «Дзі-

кая ся мей ка Торн бе ры» (6+).

12.40 «Ва кол све ту пад час дэ-

крэ та» (12+).

13.20 Се ры ял «Ма мач кі-3» 

(16+).

15.30 Фэн тэ зі «Апош ні па ляў ні-

чы на ведзь маў» (16+).

17.40 Фан тас ты ка «Дзе ці шпі ё-

наў 4D» (12+).

19.30, 21.40 «Ураль скія пель ме-

ні» (16+).

23.20 Жа хі «Ка лі зво ніць не зна-

ё мец» (12+).

1.10 «Муж чын ская спра ва» 

(16+).

1.40 «Ха чу ве рыць!» (16+).

4.00 «Ла ві мо мант» (16+).

5.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.

7.05 «Цырк за паль вае аг ні». 

Маст. фільм.

8.20 «Снеж ная ка ра ле ва». 

М/ф.

9.20 «Звы чай ны кан цэрт».

9.50 «Мост Ва тэр лоа». Маст. 

фільм.

11.35, 1.00 «Гіс то рыя мал пы па 

іме ні Ка нель». Дак. фільм.

12.25 «Мі фы Ста ра жыт най Грэ-

цыі». Дак. се ры ял.

12.55 «На шых пе сень дзіў нае 

жыц цё».

13.45 «Ін спек тар Гул». Маст. 

фільм.

16.05 З ка лек цыі тэ ле ка на ла 
«Куль ту ра». Вя лі кі ба лет-2016.

18.10 «Гіс то рыя мо ды». Дак. 
се ры ял.

19.05 «Усім — дзя куй!» Маст. 
фільм.

20.40 «Фе дэ ры ка Фе лі ні і Джуль-
е та Ма зі на». Дак. фільм.

21.25 «Ка ра леў скае вя сел ле». 
Маст. фільм.

23.00 «Queen. Дні на ша га жыц-
ця». Дак. фільм. (18+).

1.55 Па сля дах тай ны. «Ка лі на 
Зям лі кі ра ва лі ба гі».

2.40 «Ры цар скі ра ман». М/ф для 
да рос лых.

6.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім. «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка. Аляк сей 
Хвас цен ка». 2006 год (16+).

6.55, 8.25, 9.40, 11.00, 11.40, 
13.05, 14.25, 15.40, 19.20. 20.30, 
23.15, 0.50, 2.30, 3.40, 5.00, 5.45 
Му зыч ная на сталь гія (12+).

7.20, 13.30, 1.20 Маст. фільм 
«Пра фе сія — след чы» (16+).

8.50, 2.50 М/ф «Бю ро зна хо дак» 
(0+).

9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).

10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).

11.30 Маст. фільм «Ма ты лёк» 
(12+).

12.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год. 1989. 2-я 
част ка. 2010 год (12+).

14.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (12+).

16.00 «Кол ба ча су» (16+).

17.00 «Гэ ты фан тас тыч ны свет». 
1979 год (12+).

18.00 Маст. фільм «Пад кі дыш» 
(12+).

19.40 Дак. фільм «Два ры на-

ша га дзя цін ства». 1-я се рыя 

(12+).

21.00 «Быў час». 2009 год 

(16+).

22.00 Маст. фільм «Не сыш лі ся 

ха рак та ра мі» (16+).

0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-

най Віз бар. 2007 год (12+).

5.20 Маст. фільм «Стра ка зі ныя 

кры лы» (12+).

4.00 Алім пій скія гуль ні. «За ла 

сла вы».

6.00, 10.00 Алім пій скія гуль ні. 

«Жы выя ле ген ды».

7.00. 2.30 Ве ла спорт. 

9.30 «Гіс то рыі чэм пі ё наў».

10.30, 13.30, 15.30, 16.00, 

19.00, 20.30 Ве ла спорт. «Тур 

дэ Франс» — 2017.

15.55 «Га лоў ны па фут бо ле». 

Эрык Кан та на.

21.15 Кон ны спорт. Global 

Champіons Tour.

23.30 Watts.

23.45 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.

1.55 Фут бол. «Яго вя лі касць 

фут бол».

0.40 Мой хло пец — кі лер. 

(16+).

2.30 Як вый сці за муж за міль яр-

дэ ра. (16+).

4.15 За бой ства на тра іх. (12+).

8.15 За яц над без дан ню. (12+).

10.05 Ка хан не з пе ра шко да мі. 

(16+).

12.10 Пра ві лы жыц ця фран цуз-

ска га хлоп ца. (16+).

14.00 Ад на клас ні кі. (12+).

15.50 Парк куль ту ры і ад па чын-

ку. (18+).

17.50 Дач ка май го бо са. (12+).

19.30 Фа кап, або Горш не бы-

вае. (16+).

21.40 Мі гат лі выя аг ні. (16+).

23.50 Я вый шла за муж за пры-

дур ка. (16+).

6.00 М/ф (6+).

10.00 «Шко ла док та ра Ка ма роў-
ска га» (6+).

10.30 «Хро ні кі мас коў ска га по-
бы ту» (16+).
11.20, 2.00 «Ава рыя». Се ры ял 
(12+).

14.55 «Тай ны на ша га кі но. 
«Будзь це ма ім му жам» (12+).

15.25 «Будзь це ма ім му жам». 
Ме лад ра ма (12+).
17.05 «Брыд кі Я». Ані ма цый ны 
фільм (0+).

18.45 «10 са мых» (16+).
19.20 «Вок лад ка» (16+).

19.55 «Вы ха ван не і вы гул са бак 
і муж чын». Ме лад ра ма (12+).
21.55 «Ка ар ды на ты «Скай фал». 
Ба я вік (16+).

0.25 «Грань». Се ры ял (16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай ны» (12+).

6.10, 15.45 Скі ві цы (16+).
8.40 Ды вер гент (12+).

11.25 Іл гун, іл гун (12+).

13.15 Жон ка на гляд чы ка заа-
пар ка (16+).

18.10 Эван Усе ма гут ны (12+).

20.10 Ка лі свяк роў — монстр 
(16+).

22.10 Дывергент-2: ін сур гент 
(12+).
0.25 Хут кі і мёрт вы (16+).

2.25 Іра цы я наль ны ча ла век 
(18+).
4.00 Ла-Ла Лэнд (16+).

6.20 Служ бо вы ра ман. Наш час 
(16+).

8.10 Код апа ка ліп сі су (16+).
10.20 Пра любоff (16+).

12.35 Маск ва—Ка сі я пея (6+).
14.20 Жаrа (16+).
16.20 Чыс тае мас тац тва (16+).

18.20 Мі фы (16+).

20.20 Дзень ра дыё (16+).
22.20 Ма фія: гуль ня на вы жы-
ван не (16+).
0.20 Ге рой на ша га ча су. (12+).
2.20 З пя ці да ся мі (18+).
4.20 Асаб лі вас ці на цы я наль на га 
па ля ван ня (16+).

6.00 Аў та-SOS. (12+).
7.35, 23.40 Рэ корд. (12+).
8.30, 11.00 Не ве ра год ны док тар 
Пол. (16+).
9.20, 3.55 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
10.10 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
12.30, 0.40 Ін стынкт вы жы ван-
ня. (16+).
13.15 Зо ла та Юка на. (12+).
14.00 Асу шыць Вя лі кія Азё ры. 
(12+).
14.45 Асу шыць акі ян: глы ба ка-
вод ныя за гад кі. (12+).
15.30, 19.35 Эк стрэ маль ны фут-
бол у Ра сіі. (12+).
16.25, 2.15 Дзі кі ту нец. (12+).
18.00, 22.00, 1.25, 4.45 На столь-
ная кні га дык та та ра. (16+).
18.45 80-я. Най вя лік шыя фут-
боль ныя мо ман ты (12+).
20.25 Ге ній: Пі ка са. (16+).
21.15 Ге ній: Эй нштэйн. (16+).
22.55 Ма ра до на. (16+).
5.35 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).

8.00 Вы жыць у цем ры.
9.00 Ра та валь ні кі-цяж ка ва га-
ві кі.
10.00 Тэх аскі ме тал.
11.00 Ву ліч ная на ву ка.
12.00 Як пра цу юць ма шы ны.
13.00, 7.10 На ву ко выя пры ко лы.
14.00, 17.30 Ма лан ка выя ка та-
стро фы.
18.00, 21.30 Па ляў ні чыя на 
скла ды.

22.00, 0.30 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.

1.00 Тур ба ду эт.

2.00 Да ро га да пры быт ку.

4.40 Вы жыць ра зам.

Беларусь 1Беларусь 1
Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5 СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

Су бо та, 
30 чэрвеня

КінакамедыяКінакамедыя
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АНТАНТ

Смач на ес ці!Смач на ес ці!  

Мы шы па грыз лі 
міль ён

Мы шы част ко ва зні шчы лі за-
пас ку пюр у ад ным з бан ка ма-
таў у Ін дыі, па ве дам ляе Іndіа 
Tоdау.

І н  ц ы  д э н т 

ад быў ся ў 

го ра дзе Цін-

су кія, штат 

Асам. Бан ка-

мат, які на ле-

жыць дзярж бан ку Ін дыі, пе ра стаў 

пра ца ваць. Праз не каль кі тыд няў 

су пра цоў ні кі вы ра шы лі ад крыць і 

пра ве рыць апа рат. Ака за ла ся, што 

вя лі кая коль касць гро шай бы ла зні-

шча на мы ша мі. Уся го ў бан ка ма це 

ўтрым лі ва ла ся 2 міль ё ны 948 ты-

сяч ру пій (ка ля 93 000 бе ла рус кіх 

руб лёў) у асноў ным банк но та мі па 

500 і 2000. Мы шы па грыз лі ку пю-

 ры агуль ным кош там 1 міль ён 

238 ты сяч, пры чым ра за рва лі гро-

шы на драб нют кія ка ва лач кі.

Рэ ста ран пра га рэў на 
скна рах

Кі тай скі рэ ста ран, які пра па на ваў 
на вед валь ні кам не аб ме жа ва ную 
коль касць ежы, зга леў за два 
тыд ні і за лез у даў гі, па ве дам ляе 
Sоuth Сhіnа Mоrnіng Роst.

Уста но ва пад наз вай Jіаmеnеry кі-

тай скім Чэн ду, пра він цыя Сы чу ань, 

пра па ноў ва ла на вед валь ні кам з'ес ці 

ўсё што за ўгод на за 120 юа няў у 

ме сяц (ка ля 36 руб лёў). Для та го 

каб ска рыс тац ца пра па но вай, трэ-

ба бы ло на быць член скую карт ку.

У вы ні ку ві зі цё ры пры ня лі ся вы ка-

рыс тоў ваць адзін ку пон на цэ лыя 

сем'і. У вы ні ку рэ ста ран за ві на ва ціў ся 

500 ты сяч юа няў (ка ля 150 000 руб-

лёў) і быў вы му ша ны за крыц ца. 

Адзін з ула даль ні каў пры знаў ся, 

што та кім чы нам ха цеў пры цяг нуць 

і ўтры маць ла яль ных на вед валь-

ні каў і хут ка абы сці кан ку рэн таў. 

Пас ля аб' явы аб ак цыі кож ны дзень

уста но ву на вед ва лі не менш за

500 клі ен таў, чэр гі каля дзвя рэй вы-

строй ва лі ся з ра ні цы, а апош нія па-

кі да лі рэ ста ран за поў нач.

Ме гас ня да нак ні хто 
не змог з'ес ці

Ка вяр ня ў анг лій скім Да нкас-
тэ ры, граф ства Саўт-Ёрк шыр, 
пра па на ва ла на вед валь ні кам 
адо лець гі ганц кі анг лій скі сня-
да нак, які скла да ец ца з 65 час-
так, пі ша Mіrrоr.

Стра ва пад наз вай «Тэр мі на тар 2» 

уклю чае ў ся бе во сем тра ды цый-

 ных кам па не нтаў анг лій ска га сня-

дан ку, у тым лі ку бе кон, са сіс кі і яй кі, 

а так са ма вя лі кую коль касць фа со лі 

і тос ты. Ня гле дзя чы на вя лі зар ныя 

па ме ры, яна каш туе 15 фун таў стэр-

лін гаў (ка ля 40 руб лёў). У ка вяр ні 

ўжо іс на ва ла па мен ша ная вер сія 

«Тэр мі на тар» кош там у 7,95 фун та 

стэр лін га (21 ру бель) з ча ты рох кам-

па не нтаў, але на вед валь ні кі хут ка 

рас праў ля лі ся з ёй. Па куль ні адзін з 

тых, хто за мо віў «Тэр мі на тар 2», не 

змог да ес ці яго, ад зна чы лі ва ўста-

но ве. Ча ла ве ку, які змо жа адо лець 

ме гас ня да нак, абя ца юць мес ца на 

сця не сла вы ка вяр ні.

Іван КУПАРВАС.


