
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20. 4.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
7.50, 4.20 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
8.10, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.40, 4.55 М/ф «На ва тар». (6+)
9.00, 3.40 «Ера лаш» (6+).
9.20 Се ры ял «Ад ня на віс ці да 
ка хан ня» (16+).
10.25 Ка ме дыя «Па цу чы ныя бя-
гі». (12+).
12.45 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка» (12+).
17.50, 23.05 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Атэль «Эле он»-2 
(16+).
21.10 Ка ме дыя «Пад ма нуць 
усіх». (16+).
0.00 Се ры ял «Веч ны вод пуск». 
(16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

6.30, 20.10 «Вя лі кая пе ра ме на». 
Маст. фільм. 3 і 4-я се рыі.
8.50 «Звы чай ны кан цэрт».
9.20 «У не ка то рым цар стве...» 
«Ва сі лі са Мі ку ліш на». «Кот у 
бо тах». М/ф.
10.25 «Пётр Пер шы». Маст. 
фільм. 2-я се рыя.
12.00 «Ня бач ны Крэмль». Дак. 
фільм.
12.40 «Ехаў грэ ка... Па да рож-
жа па са праўд най Ра сіі». Дак. 
се ры ял.
13.25 Кі но пра кі но. «12 крэс-
лаў. Тры май це грос май стра!» 
Дак. фільм.
14.05 «12 крэс лаў». Маст. 
фільм.
16.40 Га ла-кан цэрт лаў рэ а таў 
кон кур су «Шчаў ку нок» у Санкт-
Пе цяр бур гу.
18.15 «Фё дар Ко ню хаў. Сам-на-
сам з ма рай». Дак. фільм.

19.00 Хрус таль ны баль «Хрус-
таль най Ту ран дот» у го нар Ма-
рыі Аро на вай.
22.20 Ган на Ня трэб ка і Юсіф Эй-
ва заў. Кан цэрт у То кіа.
0.05 «Ду эн ня». Маст. фільм.
1.40 «Шу каль ні кі». «Скарб-пры-
від».
2.25 «Хар мо ні ум». М/ф для да-
рос лых.

6.00 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі кі там 
Мі хал ко вым». 1986 год. (12+).
7.30 «Ва кол сме ху». 1980 год. 
(12+).
9.00, 11.40, 15.40, 17.00, 21.40, 
23.00, 1.15, 5.10 Му зыч ная на-
сталь гія. (12+).
9.30 Маст. фільм «Адам ажэ ніц-
ца з Евай». (12+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Аквариум». 
2005 год. (18+).
13.10 Маст. фільм «Гіс то рыя ад-
на го ўда ру па кар ку». (12+).
13.50 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі ха і лам 
За до рна вым». 1992 год. (12+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы час». 
(12+).
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР». (12+).
17.15 «Вя чэр нія ме ло дыі». 
1984 год. (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Чор нае мо ра 
маё». 2007 год. (16+).
18.45 «Тэ ма» з Ула дзі сла вам 
Лісць е вым: «Усе ра сій скі рэ фе-
рэн дум аб да ве ры Б. М. Ель цы-
ну». 1993 год. (16+).
19.40 «Зям ля—Па вет ра». Гурт 
«Ноч ные снай пе ры». 2002 год. 
(16+).
0.00 Маст. фільм «Бліз ня ты». 
(12+).
2.05 «Вя чэр нія ме ло дыі». 
1985 год. (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год. 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Ме ра стры-
ман ня». (16+).
5.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі». 
(16+).

3.30 Су пер байк. Этап чэм пі я на-
ту све ту.
4.00, 16.45, 19.15, 0.20 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос».
5.00 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». Жан-
чы ны. Фі нал.
6.00, 10.15, 13.30, 2.30 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос». Муж чы ны. Фі-
нал.
7.30, 15.00, 20.15, 1.45 Ве ла-
спорт. «Кры тэ ры ум Да фі нэ».
8.30, 21.30 Аў та гон кі. «24 га дзі-
ны Ле-Ма на» — 2017.
9.30 Watts.
11.30, 13.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Зям ля ле генд».
12.00 Алім пій скія гуль ні. «Ана-
то мія спор ту».
12.30 Алім пій скія гуль ні. «Гон ка 
тэх на ло гій».
16.00, 23.00 Аў та гон кі. Фор му-
ла E.
17.45 Фут бол. «ФІ ФА».
18.15 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
18.45 «Най леп шае з кон на га 
спор ту».
22.30, 1.15 Мо та гон кі. All Acces

0.40 Кры мі наль ныя аб ста ві ны. 
(16+).
2.25 Шоу «Ка ме ды ян ты». 
(16+).
2.55 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
3.15 Печ кі-ла вач кі. (6+).
4.55 Лю боў ны элік сір № 9. 
(16+).
6.45 Асаб лі вас ці на цы я наль на га 
па ля ван ня. (16+).
8.40 Асаб лі вас ці на цы я наль най 
ры бал кі. (16+).
10.35 Дзя ду ля лёг кіх па во дзін. 
(18+).
12.30 Вя чэ ра з пры дур кам. 
(12+).
14.10 Не рэ аль нае ка хан не. 
(16+).
15.45 Вы дат ні ца лёг кіх па во дзін. 
(16+).
17.25 Но выя пры го ды Ала дзі-
на. (6+).
19.30 Усё або ні чо га. (16+).

21.35 Су пер Брыс. (12+).
23.20 На пар нік. (12+).

6.00 М/ф (6+).
8.15 «Док тар І...» (16+).
8.45, 19.00, 1.50 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.15, 3.20 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
11.55, 17.15 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.00, 16.15 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.00 «Сак рэ ты эк стра сэн саў» 
(16+).
14.55 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
15.25 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.50 «Чыс та мас коў скія за бой-
ствы». Се ры ял (12+).
21.50, 4.50 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).
22.40, 5.35 «Вок лад ка» (16+).
23.10 «Грань». Се ры ял (16+).
0.00 «Пла не та мал паў». Фан-
тас ты ка (12+).

6.10 Гос ця (12+).
8.40 Ілю зія пад ма ну (12+).
11.05 Па ляў ні чыя на пры ві даў 
(12+).
13.20 Сталь ныя маг но ліі (12+).
15.45 Го рад анё лаў (12+).
18.05 Ад ной чы ў Мек сі цы 
(16+).
20.10 Эд з тэ ле ві за ра (12+).
22.30 Ілю зія пад ма ну-2 (16+).
0.55 Па ляў ні чыя на пры ві даў-2 
(12+).
2.55 Тва ры ў на тоў пе (16+).
4.35 За стань ся са мной (16+).

6.20 Тан цы на смерць (12+).
8.20 Дом Сон ца (16+).
10.20 Анё лы рэ ва лю цыі (16+).
12.30 Ста рое доб рае кі но. Кры-
мі наль ны квар тэт (12+).
14.15 На се ле ны вост раў: схват-
ка (12+).

16.20 Жа ніх (12+).
18.15 Ма мы (12+).
20.20 Пра што га во раць муж-
чы ны (16+).
22.15 Пра што яшчэ га во раць 
муж чы ны (16+).
0.15 Пра што га во раць муж чы-
ны. Пра цяг (16+).
2.10 Іван Ца рэ віч і Шэ ры Воўк-2 
(12+).
3.25 Аў сян кі (16+).
4.45 Ка хан не ў го ра дзе анё лаў 
(16+).

6.00 Не па ра джаль ныя кан струк-
цыі. (12+).
6.45 Зо на бу даў ніц тва. (12+).
7.10 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.30, 13.10 Не ве ра год ны док тар 
Пол. (16+).
8.15, 12.25, 16.20, 20.25, 2.45 Аў-
та-SOS. (12+).
9.00, 14.40, 17.05, 22.45 Ге ній: 
Пі ка са. (16+).
11.35 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
13.55 Дзі кі ту нец. (12+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Ма ра до-
на. (16+).
18.45 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 
нас аб' яд на ла. (16+).
19.35, 0.25 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф. (16+).
23.35 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
2.00 80-я: дзе ся ці год дзе, якое 
ства ры ла нас. (16+).
5.10 Цу ды ін жы не рыі. (12+).

8.00, 4.40 Ма хі на та ры. (12+).
9.00 Як гэ та зроб ле на? (12+).
10.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
0.30 Як гэ та ўстро е на? (12+).
1.00 Вы жыць у цем ры (12+).
2.00 Што маг ло пай сці не так? 
(16+).
2.55 Аме ры кан скі чо пер (12+).
3.50 Біт ва за не ру хо масць 
(12+).
5.30 За ла тая лі ха ман ка (16+).
6.20 Хут кія і гуч ныя (12+).
7.10 Раз бу раль ні кі ле генд 
(16+).

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, 0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 Зо на Х. 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След». 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Чор ная кроў». (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 «Яр мо-
ла вы». (12+).
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+).
23.50 Сфе ра ін та рэ саў.
0.50 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.45 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.50 Се ры ял «Сля пая». 
(16+).
10.20, 17.40 «Што ро біць твая 
жон ка?» Се ры ял. (16+).
12.25 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
13.30 «Біт ва са ло наў». (16+).
14.35 «Сям'я 3D». Скетч кам. 
(12+).
15.10, 23.10 «Ан жа лі ка». Сіт-
кам. (16+).
16.15, 0.15 Ні чо га са бе ньюз. 
(12+).
16.20, 0.20 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.05 Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш. (12+).
20.45 «Аб мен жон ка мі». (16+).
22.05 Спорт ла то 6 з 49, 
КЕНО.
22.10 «Арол і рэш ка. Кру га-
свет ка». (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух-
ня». Ку ха ны.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15, 20.10 Гэ ты дзень.
8.25, 18.40 «Док тар Жы ва га». 
Маст. фільм (16+).
9.15, 18.15 «Тай ны са вец ка га 
кі но». «Мес ца су стрэ чы змя-
ніць нель га» (12+).
9.45 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.15 «Вол га-Вол га». Ка ме-
дыя (12+).
12.45 «Ха та на ха ту».
13.35 «Спат кан не сяб роў». 
Кан цэрт.
14.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Глы бо кае (6+).
15.00, 22.15 «Хро ні ка Пе ра мо-
гі». «Ру бя жы. Вя зем ская аба-
рон чая апе ра цыя» (12+).
15.25, 21.05 «Сак рэт ны фар-
ва тар». Маст. фільм. 1-я се-
рыя (12+).
16.30 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
17.00 «Пад кі дыш». Ка ме дыя 
(6+).
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.20 «Бе ла веж ская пу шча». 
Спад чы на (6+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.40 «Люб лю і па мя таю». На-
род ны ар тыст РСФСР Мі ха іл 
Ка за коў.
23.20 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці кам па зі та ра Із ма і ла 
Кап ла на ва.

7.10 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль-
ян та вая лі га. Стак гольм.
9.10 Піт-стоп.
9.40 Час фут бо ла.
10.25 Вес ла ван не на бай дар-
ках і ка ноэ. Чэм пі я нат Еў ро-
пы.
13.30 Спорт-мікс.
13.40 Фут бол. Та ва рыс кі матч. 
Фін лян дыя — Бе ла русь.
15.35 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Муж чы ны. Фі нал.
17.40 Ле ген ды су свет на га 
спор ту.

18.10 Спорт-кадр.
18.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК 
«Мінск» — «Іс лач» (Мін скі р-н). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.40 Спорт-цэнтр.
20.50 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC 225. А. Ар лоў скі 
(Бе ла русь) — Т. Ту і ва са (Аў-
стра лія).
23.00 «Тэ кен». Маст. фільм.

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 Се ры ял «Пе ла гія і бе лы 
буль дог» (16+).
10.00, 11.10 Маст. фільм «Гас-
па дар тай гі» (12+).
11.55 «Князь Ула дзі мір — хрыс-
ці цель Ру сі» (12+).
13.10 Ка ме дыя «За ла тое ця-
ля» (12+).
14.10 Кі но ў ко ле ры. Ме лад-
ра ма «Вяс на на За рэ чнай ву-
лі цы» (12+).
16.20 Ка ме дыя «Жа ніць ба 
Баль за мі на ва» (12+).
18.20 «Уда ча ў пры да чу!» з «Еў-
ра опт».
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Кам бат «Лю бэ». Кан-
цэрт (12+).
23.10 Се ры ял «Дру гі зрок» 
(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».
9.00 «Тат каў сы нок». Се ры ял. 
За ключ ныя се рыі (16+).
10.40, 23.05 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.20 «Сле да кі» (16+).
11.45 «Пад пры крыц цём». 
Се ры ял (16+).

13.50, 20.15 «Бе лыя ваў кі-2». 
Се ры ял (16+).
15.35 «Ежа ба гоў» (16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
17.55, 1.00 «Ту рыс ты». Се ры-
ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
23.50 «Аў та па на ра ма» (12+).
0.10 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).

6.00 Маст. фільм «Га су да ры-
ня і раз бой нік» (16+).
7.30 «Гуль ня ў кі но» (12+).
8.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня». Ці хі Дон (12+).
8.55, 10.15 Се ры ял «Ці хі 
Дон». (16+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
16.15, 19.15 Се ры ял «Крык 
са вы». (16+).
3.05 Се ры ял «Ме тад Фрэй-
да». (16+).

7.00 Маст. фільм «Ад ной чы 
праз двац цаць га доў». (12+).
8.30 Маст. фільм «Пра сцей 
па ра най рэ пы». (12+).
12.00 Маск ва. Крэмль. Цы ры-
мо нія ўру чэн ня Дзяр жаў ных 
прэ мій Ра сій скай Фе дэ ра цыі.
13.00, 20.00 Вест кі.
13.15 «Пер ні ка вы до мік». 
(12+).
13.35 «На ша спра ва». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.00, 17.00 Се ры ял «Ка ця-
ры на. Уз лёт». (12+).
20.55, 23.10 Маст. фільм 
«Клуб пад ма ну тых жо нак». 
(12+).

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Се ры ял «Час Вол ка ва». 
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.

8.50 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след». (16+).
9.10 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
10.20, 22.50 «НЗ.bу».
10.40 Се ры ял «Да рож ны па-
труль». (16+).
12.25 Маст. фільм «Маё 
апош няе пер шае ка хан не». 
(16+).
14.05 Се ры ял «ППС». (16+).
15.05, 16.25 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 «НЗ. Рас сле да ван не». 
(16+).
19.25 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч». (16+).
21.05 Се ры ял «Млы нар». 
(16+).
23.15 Се ры ял «Свед кі». 
(16+).
0.05 «Ве ка вы ру беж». Дак. 
фільм.

7.00, 15.50, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.05 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.10 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та» 
(12+).
9.00, 19.45 Се ры ял «Ім пе-
ратры ца Кі» (16+).
10.05 «Май стар-клас».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
11.00 Ка ме дыя «Ста рая 
шэль ма» (16+).
12.40 Дра ма «Ан кор, яшчэ 
ан кор» (16+).
14.20 Ме лад ра ма «Та бар ідзе 
ў не ба» (12+).
15.55 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 Се ры ял «За кі ну тыя на 
вост ра ве» (12+).
16.30 Сад і ага род.
17.15 Се ры ял «Анё лы» 
(16+).
18.50 Се ры ял «За трым ка ў 
раз віц ці» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах» (0+).
21.15 Ка ме дыя «Рыб ка па 
іме ні Ван да» (16+).
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АНТАНТ

Лат ру га 
даў ма ху

Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка-

на ла «Бе ла русь 3» вік та ры на 

«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 

tvrgоmеl.bу або 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. 

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». Ці ве да лі вы, што:

ка лянд ра — тра вя ніс тая рас лі-

на, пры пра ва;

жлук та — па су дзі на для за-

парван ня бя ліз ны;

пля вуз гаць — га ва рыць пус-

тое, без тол ку;

свяр бець — вы клі каць ад чу-

ван не ка зыт лі ва га бо лю;

вяп рук — са мец свін ні;

лат ру га — ло дар, гуль тай;

даць ма ху — 1) да пус ціць па-

мыл ку, па мы ліц ца; 2) кі нуц ца на-

ўцёк (бе ла ру сы яшчэ ска жуць: 

даць асеч ку, пад ма заць пят кі; 

рус кія: на ло мать дров, смо тать 

удочки);

ні бо гу свеч ка ні чор ту ка чар-

га — пра па срэд на га ча ла ве ка, які 

ні чым не вы лу ча ец ца ( бе ла рус кія 

сі но ні мы: ні два ні паў та ра, ні ры ба 

ні мя са; рус кі: ни то ни сё, середин-

ка на половинку).

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.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

ВАС ВЫ КЛІ КАЕ 
«ЕЎ РА БА ЧАН НЕ»

Б е л  т э  л е  р а -

дыё кам па нія 

аб вяс ці ла кас-

тынг вя ду чых 

для дзі ця ча га 

«Еў ра ба чан ня». На га да ем, 

16-ы між на род ны пе сен ны 

кон курс прой дзе ў Мін ску. 

Прэ тэн да ваць на пра ва вес-

ці яго змо гуць як да рос лыя, 

так і дзе ці ва ўзрос це ад 9 да 

14 га доў, ка лі яны ад чу ва юць 

у са бе ха рыз му і та лент.

Ся род га лоў ных па тра ба ван няў 

да кан ды да таў — вы дат нае ва ло-

дан не анг лій скай мовай, умен не 

тры мац ца на сцэ не і ім пра ві за-

ваць, пра ца ваць у кад ры. Плю сам 

ста не так са ма во пыт ра бо ты ў 

пра мым эфі ры і ўдзе лу ў буй ных 

тэ ле пра ек тах.

Каб за явіць аб сва ім жа дан ні 

стаць вя ду чым «Еў ра ба чан ня», 

не аб ход на да 15 лі пе ня да слаць 

сваё фо та і сціс лы, але крэ а тыў-

ны ві дэа ро лік-са ма прэ зен та цыю 

на элект рон ны ад рас eurovіsіon@

tvr.by. За яў кі ўсіх прэ тэн дэн таў 

раз гле дзіць экс перт ная гру па бе-

ла рус кіх тэ ле ві зій ні каў пад кант-

ро лем Еў ра пей ска га вя шчаль на-

га са ю за і вы зна чыць най леп шых. 

Яны і атры ма юць пра ва стаць вя-

ду чы мі дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня-

2018» — а гэ та зна чыць, бу дуць 

не толь кі пра ца ваць на сцэ не 

«Мінск-Арэ ны» на шмат міль ён ную 

тэ ле аў ды то рыю, але і па ра лель на 

ка му ні ка ваць з удзель ні ка мі з роз-

ных кра ін у грын ру ме. Да рэ чы, на 

сён ня ўдзел у дзі ця чым кон кур се, 

фі нал яко га ад бу дзец ца 25 ліс та-

па да, па цвер дзі лі ўжо 11 кра ін.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК




