
6.00, 15.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20, 4.10 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
7.40, 4.30 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.00, 4.50 М/ф «Лі га WаtсhСаr». 
(0+)
8.30, 3.20 «Ера лаш». (6+).
9.20 Се ры ял «Гэ та ка хан не». 
(12+).
10.20 Ка ме дыя «Вя сель ная ве-
ча рын ка». (12+).
12.15 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
13.00 «Па спець за 24 га дзі ны». 
(16+).
14.10, 2.30 Се ры ял «Збег лыя 
сва я кі». (16+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 20.00, 23.00 «Ураль скія 
пель ме ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Ка ман да Б». 
(16+).
21.10 Ка ме дыя «За ко ны пры-
ваб нас ці». (12+).
0.00 Се ры ял «Вы жыць пас ля». 
(16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.40 Се ры ял «Ме тад Лаў ро-
вай». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». На дзея Ру мян ца ва.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва ба-
лет ная.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10, 22.20 «Дзі кен сі я на». Се-
ры ял.
9.30, 19.00 «Ба бін век». Дак. 
се ры ял.
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 18.00 «На зі раль нік».
11.10, 0.20 ХХ ста год дзе. «Ста-
рая ква тэ ра. 1971 год». 1998.
12.25 «Ге ній».
13.00 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»

13.40, 20.45 «Спад чы на Ста ра-
жыт най Азіі». Дак. се ры ял.
14.30 «Тэ ат раль ны ле та піс». 
Ні на Ар хі па ва. Част ка 1-я.
15.10, 1.45 Аляк сей Та та рын-
цаў, Аль бі на Ша гі му ра та ва, Ва-
сіль Ла дзюк і Ула дзі мір Фе да-
се еў. Рус кая опер ная му зы ка.
16.05 «Эр мі таж».
16.35 «2 Вер нік 2».
17.20 Да 80-год дзя Але-
га Чу хон ца ва. «Я из тём ной 
провинции странник...» Дак. 
фільм.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.40 «Штуч ны ад бор».
23.40 «Тым ча сам».
1.35 «Ан джэй Вай да. Дум кі пра 
Да ста еў ска га».
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00 Дак. фільм «Мае су час ні-
кі» (16+).
7.00 «Яў ген Еў ту шэн ка. Ве чар 
у Кан цэрт най сту дыі «Астан кі-
на». 1979 год (12+).
8.55, 11.00, 12.55, 14.40, 15.40, 
17.00, 17.35, 18.55, 20.40, 21.40, 
23.00, 23.35, 1.20, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
9.20 Маст. фільм «Да чуш ка» 
(16+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наў га род ца вым: «Рэ ста ран ная 
куль ту ра». 2005 год (18+).
13.30, 19.35 Маст. фільм «Ва-
ры янт «Аме га» (16+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
17.20, 23.20 «Па эт Ста ні слаў 
Кра са віц кі чы тае свае вер шы». 
2005 год (16+).
18.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Пер шае ка хан-
не. Школь ныя га ды». 2006 год 
(16+).
18.55 «Гос ці з Сан-Рэ ма». 
1992 год (12+).
0.00 «Ва кол сме ху». Тэ ма: 
«Сту дэнц тва». 1982 год (12+).
1.35 Пра гра ма «По гляд». 
1988 год (16+).
3.00 «Быў час». 2009 год (16+).
4.00 Маст. фільм «Два га ла сы» 
(16+).

5.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (16+).

3.00, 11.30 Зі мо выя ві ды спор-
ту. «У па го ні за гіс то ры яй».
3.30, 8.00, 15.00, 19.5, 1.30 Скач-
кі з трамп лі на. Ку бак све ту.
5.00, 10.30, 16.15, 23.00, 2.30 
Ве ла спорт. Па рыж — Ні ца.
6.30, 19.15 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
9.00, 22.00 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту.
12.00 Алім пій скія гуль ні. «Ге роі 
бу ду чы ні».
13.00 Алім пій скія гуль ні. «Гон ка 
тэх на ло гій».
14.00 Сну кер. Welsh Open. Фі-
нал.
18.45 Фут бол. «ФІ ФА».
21.00 Бія тлон. Чэм пі я нат све ту 
ся род юні ё раў.
0.30 Аў та гон кі. Фор му ла E.

1.10 Ме лад ра ма «Як вый сці за-
муж за міль яр дэ ра». (16+).
2.55 Ка ме дыя «Без па чуц цяў». 
(16+).
4.40 Ка ме дыя «SuperАлібі». 
(16+).
6.20 Ка ме дыя «Дзе та род ныя». 
(16+).
8.10 Ка ме дыя «Дзяў чы на з Ма-
на ка». (16+).
10.00 Дэ тэк тыў «За бой ства на 
тра іх». (12+).
14.00 Ка ме дыя «(Не)ча ка ны 
прынц». (16+).
15.35 Ме лад ра ма «Спат кан не 
ўсля пую». (16+).
17.30 Ме лад ра ма «Ка хан не 
і ін шыя аб ста ві ны». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Стар скі 
і Хатч». (12+).
21.20 Ба я вік «Агент пад пры-
крыц цём». (12+).
23.05 Ка ме дыя «Ма ма да ра-
гая!» (12+).

6.00 М/ф (6+).
8.05 «Док тар І...» (16+).

8.35, 19.00, 1.40 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.20, 3.10 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.00, 18.00 «Сак рэ ты эк стра-
сэн саў» (16+).
12.55, 16.55 «Ва раж біт ка» 
(12+).
14.00, 4.40 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
15.00 «Па ляў ні чыя на пры ві-
даў» (16+).
15.35 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.05 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.50 «Апош ні ход ка ра ле вы». 
Се ры ял (12+).
21.50 «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+).
0.10 «Тры вож ны вы клік». Маст. 
фільм (16+).

6.10, 18.00 Веч насць (16+).
8.20 Не звы чай ныя пры го ды 
Ад эль (12+).
10.20 У ча кан ні веч нас ці 
(16+).
12.10 Ад ной чы ў Мек сі цы 
(16+).
14.10 Ша ка лад (16+).
16.25 За ха валь нік Ме ся ца 
(0+).
20.10 Мон стры на ка ні ку лах 
(12+).
22.00 Вя сель ны перапалох 
(12+).
0.00 Зільс-Ма рыя (18 +).
2.20 Сур' ёз ны ча ла век (16+).
4.10 Дар (16+).

6.20 Кі но пра Аляк се е ва (12+).
8.15 Стаў ка на ка хан не (12+).
10.10 На ша Russіa. Яй кі лё су 
(16+).
11.55 Акно ў Па рыж (16+).
14.15 14+ (16+).
16.20, 4.20 Ма ра фон для трох 
гра цый. (12+).
18.25 Вя сё лыя ра бя ты;) (12+).

20.20 Сты ля гі (16+).

23.00 Ня лю басць (18+).

1.25 Ржэў скі су праць На па лео-

на (16+).

2.50 Ва неч ка (16+).

6.00 Су пер збу да ван ні. (12+).

6.50, 18.00, 22.00, 1.05, 4.20 На-

ву ко выя не да рэ чнас ці. (12+).

7.40, 13.15 Не ве ра год ны док-

тар Пол. (16+).

8.25, 16.25, 20.25 Аў та-SOS. 

(12+).

9.15 Ядзер ны сак рэт «Ты та ні-

ка». (12+).

10.05, 14.05 Між на род ны аэ ра-

порт Ду бай. (12+).

10.55 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).

11.45 Са праўд ны су пер кар. 

(12+).

12.30 Ча ла век су праць 

YouTube. (12+).

14.50 Най буй ней шы ў све це ра-

монт. (12+).

15.40, 19.35, 0.20, 2.40 Рас сле-

да ван ні авія ка та строф. (16+).

18.50, 22.45, 1.50 80-я. Най вя-

лік шыя спарт сме ны. (12+).

23.30 Сак рэт ныя ма тэ ры я лы 

ста ра жыт на сці. (16+).

5.10 Эва ку а цыя Зям лі. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-

та ры.

9.00, 15.00, 21.00, 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 З лю бас ці да ма шын.

14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца-

ной.

18.00 Тэс ла: рас сак рэ ча ныя 

ар хі вы.

19.00, 5.30 У па го ні за кла сі-

кай.

20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман-

ка.

0.00 Раз бу раль нік.

2.55 Ма лан ка выя ка та стро-

фы.

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, 0.35 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.15 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Жан чы на яго ма ры». 1-я се-
рыя (12+).
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+).
23.55 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.50 «Дзень спор ту».
1.05 Кі на эпа пея «Ці хі Дон» 
(12+).

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.35 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.40 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.15, 17.35 Се ры ял «Ган на-дэ-
тэк тыў» (16+).
12.20 «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 Се ры ял «Ка вар ныя па ка-
ёў кі» (16+).
16.15 «Ні чо га са бе ньюз» (12+).
16.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект.
17.05 «Ба гі ня шо пін гу». (16+).
20.45 «Мя няю жон ку». (16+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».
22.10 «Два руб лі».
22.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Матч у ад каз. 
«Лі вер пуль» (Анг лія) — «Пор ту» 
(Пар ту га лія).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40, 12.50 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ба бі на ка ша.
8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да скоп». 
На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.00 «Мі тус ня». Ка ме дыя 
(12+).
9.50 «Ка мер тон». На род ная ар-
тыст ка Бе ла ру сі Ні на Ша ру бі на.
10.15, 15.45 «Бум». Маст. фільм 
(16+).
12.20, 23.05 «Ле ген ды му зы кі». 
Яў ген Мар ты наў (12+).
13.20 «Бе ла русь як пес ня». Ган на 
Радзь ко.
13.45 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2017». Ан самбль «Сяб-
ры».
17.35 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ака дэ міч на га му зыч на га тэ ат ра 
«Юно на» і «Авось».
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.15 «Бе ла рус кая кух ня». Бі гас. 
Ха лод ны суп.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Сэр цы ча ты рох». Маст. 
фільм (12+).
22.40 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці рэ жы сё ра тэ ат ра ля лек, 
на род на га ар тыс та Бе ла ру сі Ана-
то ля Ля ляў ска га.

7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
8.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Крыс тал Пэ лас» — «Ман чэс-
тэр Юнай тэд».
10.00 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
1/4 фі на лу. Трэ ці матч. «Ды на ма» 
(Ма ла дзеч на) — ХК «Го мель».
11.55 Гуль ні «на вы раст».
12.25 Бас кет бол. Чэм пі я нат све ту. 
Дзяў чы ны (U-17). Жа раб' ёў ка.
13.35 Час фут бо ла.
14.20 Ха кей. КХЛ. Ус ход няя 
кан фе рэн цыя. 1/4 фі на лу. Дру гі 
матч.
16.20 Ха кей для ўсіх.
16.50 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм-
пі я нат све ту. Гон ка пе ра сле ду. 
Юні ёр кі.

17.45 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFС. А. Ар лоў скі (Бе ла русь) — 
Ш. Штру вэ (Ні дэр лан ды).
18.50 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
1/4 фі на лу. Чац вёр ты матч. «Ды на-
ма» (Ма ла дзеч на) — ХК «Го мель». 
(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)
21.10 Спорт-цэнтр.
21.20 Спорт-кадр.
21.55 На шля ху да ЧС-2018. Ві-
дэа ча со піс.
22.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Матч у ад каз. 
ПСЖ (Фран цыя) — «Рэ ал» (Іс па нія). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

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 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
20.00 «Час».
20.30 «На шы на ві ны».
21.10 Се ры ял «Воль ная гра ма-
та». (16+).
23.15 Се ры ял «За ка ха ныя жан-
чы ны» (16+).
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, 17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
8.50 «Ін струк тар». Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі (16+).
10.40, 20.15 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).

11.30 «Да ра гая пе ра да ча» (16+).
11.50, 1.55 «Жорст кі біз нес». 
Се ры ял (16+).
13.50, 23.25 «Ні на». Се ры ял 
(16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.50 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
21.05 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
21.55 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «Аў та па на ра ма» (12+).
1.55 «Жорст кі біз нес». Се ры ял. 
За ключ ныя се рыі (16+).

6.00, 17.10, 3.55 Се ры ял «Вяр-
тан не Мух та ра-2» (16+).
6.25, 8.05 Се ры ял «АСА» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На-
ві ны (бя гу чы ра док).
8.15, 10.05, 13.15 Се ры ял «Які 
па мна жае сму так» (16+).
14.00, 2.55 «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 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
19.20 Се ры ял «За біць двой чы». 
1—4 се рыі (16+).
23.10, 0.10 Маст. фільм «Не 
пры спеш вай ка хан не» (16+).
1.25 Маст. фільм «Люб лю 9 са-
ка ві ка» (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 «Чу жая» 
(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+).
22.40 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым (12+).
23.10 Се ры ял «Кру тыя бе ра гі» 
(16+).
0.35 «Вы ба ры-2018. Дэ ба ты з 
Ула дзі мі рам Са лаў ё вым».

1.35 «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, 23.15 «НЗ.bу».
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».
14.05 Се ры ял «Ку рорт ная па лі-
цыя» (16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Вы со кія 
стаў кі» (16+).
21.25 Се ры ял «Па той бок смер-
ці» (16+).
23.35 «Вы ні кі дня».
0.05 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 16.05, 19.25, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
7.15, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.00 Се ры ял «Ама зо нія» (12+).
8.45, 19.30 Се ры ял «Ве цер, які 
ма люе».
10.10 «Ёсць мер ка ван не».
10.35 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
11.05 Дра ма «Бан дыт кі» (16+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі пус-
ты ні» (16+).
14.30 Ка ме дыя «Пры ходзь це 
заўт ра» (12+).
16.10 Для дзя цей «Ад каз вай ка» 
(0+).
16.15 «Мульт па рад».
17.00 «Сад і ага род».
17.50 Се ры ял «Аг нём і мя чом» 
(16+).
18.40 Се ры ял «Аба рон ца» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
21.15 Дра ма «Сла неч ні кі» (16+).
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АНТАНТ

Плёт кі ляс ных 
га ва ру ноў

Тэ ле ві зій ная вік та ры на «Раз-

маў ля ем па-бе ла рус ку» ў 

эфі ры тэ ле ка на ла «Бе ла русь 

3» да кра са ві ка бу дзе іс ці ў 

паў то рах. Але ж, каб вы не 

пры пы ня лі ся ў вы ву чэн ні 

мо вы, ства раль ні кі пра гра мы 

пад рых та ва лі тлу ма чэн не ці-

ка вых бе ла рус кіх вы ра заў. 

Ці ве да е це вы, што ад зна чае 

«чуў праз лес ма літ ву»?

Гэ ты вы раз ад па вя дае ра сій-

скай пры каз цы «слы шал звон, да 

не зна ет, где он». Чуць праз лес 

ма літ ву — зна чыць, мець пра неш та 

вель мі і вель мі пры бліз нае ўяў лен-

не, але тым не менш імк нуц ца пра 

гэ тае неш та «пад ра бяз на» і «ма ляў-

ні ча» рас казаць. Ка лі апа вя даль нік 

ар тыст па на ту ры і дэ ма гог, та ды 

яму га ран та ва ны пос пех... Лю дзі, 

як вя до ма, заў сё ды неш та хо чуць 

па чуць, ім заў сё ды не ка га хо чац ца 

слу хаць. Вось та ды і з'яў ля ец ца ба-

ла ка, мес тач ко вы га ва рун. Ён бал-

бо ча бяс кон ца, га во рыць пра ўсё і ні 

пра што і, вя до ма ж, усё вы дум ляе 

на ха ду. Ад нак жа, ка лі тра піц ца ў 

гра ма дзе ча ла век, які не пад да ец-

ца гіп но зу бал бат ні, та ды ён мо жа 

аса дзіць ба ла ку: «Пля цеш абы што: 

чуў праз лес ма літ ву...»

Для тых, хто раз ва жае пра свой 

удзел у тэ ле пе ра да чы, на га да ем: 

каб стаць удзель ні ка мі, не аб ход-

на зай сці на сайт httр://tvrgоmеl.bу 

або httр://3bеlаrus.bу 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. Паў то ры вы пус каў тэ-

ле вік та ры ны — у ра ніш нім эфі ры 

«Бе ла русь 3» кож ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

Дач ны се зон 
лі чыць ад кры тым

У гэ ту су бо ту, 3 са ка ві ка, у эфі-

ры «Бе ла русь 1» стар туе пя ты 

се зон тэ ле ві зій най эн цык ла-

пе дыі са да во даў і ага род ні-

каў — пра ек та «Да ча». Яго ня-

змен ныя ўдзель ні кі — вя ду чая 

ТРК «Ма гі лёў» Тац ця на Ла ры-

на і апе ра тар Юрый Аў лас-

цоў — пра цяг нуць ванд роў кі 

па не звы чай ных і па-асаб лі ва-

му ўтуль ных «шас ці сот ка вых 

фа зэн дах» бе ла ру саў.

Тац ця на Ла ры на, як і ра ней, бу-

дзе не толь кі рас каз ваць пра пад-

вод ныя ка мя ні і ню ан сы за га рад-

най гас па дар кі, але і ўлас на руч на 

пра ца ваць на гра дах і вы рошч ваць 

улю бё ныя квет кі. А яе па ма га тыя, 

во пыт ныя на ву коў цы і се лек цы я не-

ры, пад ка жуць, як вы бі раць, да гля-

даць, на рых тоў ваць тую ці ін шую 

га род ні ну і са да ві ну.

«У юбі лей ным се зо не ак цэнт бу-

дзе зроб ле ны на ка рыс ных тэ ма тыч-

ных бло ках «Ме ся ца вы ка лян дар» 

і «Ня ма праб лем», — анан су юць 

аў та ры пра гра мы. — Акра мя та го, 

са мыя ак тыў ныя і ці каў ныя змо гуць 

паў дзель ні чаць у но вай за баў ляль-

най руб ры цы — вік та ры не, у якой па 

фо та здым ках трэ ба бу дзе ад га даць 

рас паў сю джа ныя ў све це, але ма-

ла вя до мыя ў Бе ла ру сі ві ды рас лін, 

а паз ней, маг чы ма, па спра ба ваць 

вы рас ціць іх у ся бе на да чы!»

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.
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