
6.00, 15.10 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20, 4.20 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
7.40, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». (0+)
8.00, 4.55 М/ф «Джынг лі кі». (0+)
8.30, 3.30 «Ера лаш». (6+)
9.20, 19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж ка. 
Да рос лае жыц цё». (12+).
10.25 Ка ме дыя «Маё вя лі кае грэ-
час кае вя сел ле». (12+).
12.10 Скетч-шоу «Сту дэн ты». 
(16+).
13.10, 20.00 «Су пер ма мач ка». 
(16+).
14.10, 2.40 Се ры ял «Як я стаў рус-
кім». (16+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 22.45 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
21.00 Ка ме дыя «Больш, чым ся-
бар». (12+).
0.00 Се ры ял «Ка ра бель». (16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед ка». 
(16+).
1.50 Се ры ял «Ме тад Лаў ро вай». 
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Алег Яф рэ маў.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва пісь-
мен ніц кая.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10, 22.20 «Ці хі Дон». Се ры-
ял.
8.55 «Вя сё лы жанр не вя сё ла га 
ча су». Дак. се ры ял.
9.40, 19.30 Га лоў ная ро ля.
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.40 ХХ ста год дзе. «Аку-
на Ма та та. Стра ча нае па ка лен-
не». 2000 год.
11.55 «Ге ній».
12.55 «Са ці. Ня сум ная кла сі ка...»
13.35, 20.45 «Рас крыц цё тайн 
Ва ві ло на». Дак. фільм.

14.30 «Пра сто ра кру га».
15.10 «Сяр гей Да рэ нскі. Уро кі 
май стэр ства». Дак. фільм.
16.00 «Пя тае вы мя рэн не».
16.30 «2 Вер нік 2».
17.20, 23.10 «Заўт ра не па мрэ 
ні ко лі». Дак. се ры ял.
18.45 «Чыс тая пе ра мо га. Біт ва 
за Эль брус».
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.40 Штуч ны ад бор.
0.00 «Тым ча сам».
2.35 «Су свет ныя скар бы».

6.00 «Аку лы пя ра». Юрый Гры-
маў. 1997 год (16+).
6.40, 8.35, 9.40, 14.15, 15.40, 
17.00, 17.35, 19.05, 20.25, 21.40, 
23.00, 23.35, 5.15 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.20 «Вас за пра шае Мі ха іл 
Жва нец кі». 1987 год (12+).
9.00 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула дзі-
сла вам Лісць е вым: «Та лен ты і 
іх пры хіль ні кі». 1993 год (16+).
9.50 Маст. фільм «Пункт вяр-
тан ня» (16+).
12.00 Маст. фільм «Вы ха ван не 
жорст кас ці ў жан чын і са бак» 
(16+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
17.30 «Ся дзі і гля дзі» (16+).
18.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «500 дзён, 
якія не ўзру шы лі свет». 2006 
год (16+).
19.20 Маст. фільм «Мі раж». 1-я 
се рыя (16+).
23.20 «Час пік» з Анд рэ ем Раз-
ба шам. 1995 год (16+).
0.00 «Ва кол сме ху». «Спорт. Які 
лік?» 1980 год (12+).
1.30 «Зям ля — Па вет ра». Дэцл. 
2003 год (16+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Я ця бе не на-
ві джу» (16+).
5.40 Маст. фільм «Лі мон ны 
торт» (16+).

3.00, 17.30, 22.00 Пхёнч хан-
2018. «Алім пій скія гуль ні»-эк-
стра.
3.30, 22.30 Пхёнч хан-2018. 
«У па го ні за гіс то ры яй».
3.40, 7.00, 10.30 Пхёнч хан-2018. 
Снаў борд.
5.30, 9.00, 11.00, 18.30, 23.30, 
2.30 Пхёнч хан-2018. Гор ныя 
лы жы.
10.15, 13.15 Пхёнч хан-2018. 
Алім пій скія на ві ны.
11.30, 14.00, 18.00, 22.40 Пхёнч-
хан-2018. Лыж ныя гон кі.
12.45, 15.45, 19.00, 23.00, 0.30 
Пхёнч хан-2018. Шорт-трэк.
13.30, 16.45, 19.30, 0.00 Пхёнч-
хан-2018. Сан ны спорт.
20.00, 1.00 Пхёнч хан-2018. Эк-
стрым.
20.30, 1.30 Пхёнч хан-2018. Ха-
кей.
21.00, 2.00 Пхёнч хан-2018. 
Лыж ныя ві ды.

1.05 Ка ме дыя «Ка хае не ка-
хае». (16+).
3.05 Ка ме дыя «Кур' ер». (16+).
4.55 Ка ме дыя «Лос-Ан джэ лес-
кая гіс то рыя». (16+).
6.40 Ка ме дыя «Джунг лі клі-
чуць! У по шу ках Мар су пі ла мі». 
(12+).
8.35 Ка ме дыя «Ягу ар». (16+).
10.35 Ка ме дыя «Ка ся кі». 
(16+).
12.10 Ме лад ра ма «Да па ма жы-
це стаць баць кам». (16+).
14.00 Ка ме дыя «Су тэ нёр». 
(16+).
15.45 Ка ме дыя «Ша лё ныя су-
се дзі». (16+).
17.30 Ка ме дыя «Гэ ты ня ём кі 
мо мант». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Па лі цэй ская 
гіс то рыя». (12+).
21.25 Ка ме дыя «Па лі цэй ская 
гіс то рыя-2». (12+).
23.50 Ка ме дыя «Увесь гэ ты 
джэм». (12+).

6.00 М/ф (6+).
8.25 «Док тар І...» (16+).
8.55, 19.00, 2.25 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.40, 4.05 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.15, 18.00 «Сак рэ ты эк стра сэн-
саў» (16+).
13.05, 16.55 «Ва раж біт ка» 
(12+).
14.05 «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 «Адзін дзень, ад на ноч». 
Се ры ял (12+).
21.50 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).
22.45, 5.30 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня» (16+).
23.15 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял (16+).
0.00 «Стар тап». Се ры ял (16+).

6.10, 17.40 Ір жа і кост ка (18+).
8.35 Пе ра пра ва (16+).
11.05 Най леп шае ўва мне (12+).
13.25 Сэр ца ед (16+).
15.35 Бар во выя рэ кі (16+).
20.10 Вы бар (16+).
22.20 Эк стра сэнс (16+).
0.25 Най ноў шы за па вет (18+).
2.35 Кір маш га на рыс тас ці (12+).
4.55 За гад ка вая гіс то рыя Бен-
джа мі на Ба та на (16+).

6.20 Апош ні за бой. (16+).
8.05 Зя зю ля. (16+).
10.10 Клінч. (16+).
12.10 Не ба ліць га ла ва ў дзят-
ла. (6+).
13.45 Дом. (16+).
16.20, 4.20 Гра ма дзян ка Ка ця-
ры на. Се рыі 1—2-я. (12+).
18.20 Кам пен са цыя. (16+).

20.20 Ка хан не ў го ра дзе анё-
лаў. (16+).
22.10 Іва но вы. (12+).
0.15 Зна ход ка. (18+).
2.20 Бі лет на Vegas. (16+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
6.50, 10.55 Са праўд ны су пер кар. 
(12+).
7.40, 16.25, 20.25 Аў та-SOS. 
(12+).
8.30 Зо на 51: сак рэт ныя фай лы 
ЦРУ. (16+).
9.15 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
10.10 Ша ша праз пек ла. (12+).
11.40 Па ча так. (16+).
12.30 Зай маль ная на ву ка. (12+).
13.15 Ча ла век су праць YouTube. 
(16+).
14.50 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха. (16+).
15.35, 19.35, 0.15, 2.40 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф. (16+).
17.10 Тай ны Гро ба Гас под ня га. 
(16+).
18.00, 22.00, 1.05, 4.20 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці. (12+).
18.45 Зо на 51: сак рэт ныя фай лы 
ЦРУ. (16+).
22.45 Джон Ф. Ке нэ дзі: апош нія 
га дзі ны. (12+).
23.30, 5.10 Па ра нар маль нае. (16+).
1.50 Вы кра дан не ме ся ца ва га ка-
ме ня. (12+).

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 Мо та біт ва.
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 Ка ра лі гру за ві коў.
2.55 Ха ос у дзе ян ні: кад ры ві да-
воч цаў.

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, 22.15 Се ры ял «След». 
(16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Двай ная су цэль ная». 
(16+).
13.10 Дзі ця чы док тар.
13.45 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.45, 15.25 Се ры ял «Па між 
на мі, дзяў чын ка мі». (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 Алім пій скі дзён нік. 
Пхёнч хан-2018.
23.45 Сфе ра ін та рэ саў.
0.45 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.35 Се ры ял «Сля пая». 
(16+).
10.20, 17.35 Се ры ял «Ган на-
дэ тэк тыў». (16+).
12.20, 21.30, 22.05 «Арол і рэш-
ка. Юбі лей ны». (16+).
13.15, 20.35 «Па нен ка-ся лян-
ка». (16+).
14.20 «Біт ва са ло наў». (16+).
15.20 Се ры ял «Іх пе ра блы та-
лі ў рад до ме». (16+).
16.15, 0.45 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+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, 
КЕНО.
22.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА.1/8 фі на лу. Пер шы матч. 
«Ба зэль» (Швей ца рыя) — 
«Ман чэс тэр Сі ці» (Анг лія).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 20.15 «Бе ла рус кая кух-
ня». Грыб ны суп.
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, 18.35 «Ган на Гер ман». 
Маст. фільм. 1-я се рыя (12+).
9.20, 17.55 «Ка ра лі эпі зо ду». 
Зі но вій Герт (12+).
10.05 «Ка мер тон». Кам па зі тар 
Вя ча слаў Куз ня цоў.
10.30, 16.30 «Уда ле чы ні ад Ра-
дзі мы». Маст. фільм (12+).
12.20, 23.10 «Ле ген ды му зы кі». 
Ган на Гер ман (12+).
12.45 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску — 2006».
13.40 «На пе рад у мі ну лае».
14.05 «Ста ра жыт нае сло ва. 
Лёс Мі ха і ла Баб роў ска га». 
Дак. фільм (12+).
14.30, 22.20 «Вы зва лі це лі. Тан-
кіс ты». Дак. се ры ял (12+).
15.15, 21.05 «Мес ца су стрэ-
чы змя ніць нель га». Маст. 
фільм. (12+).
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.30 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Дзён нік.
7.55 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Гар на лыж ны спорт. 
Хут кас ны спуск. Муж чы ны. 
Сла лам. Муж чы ны.
10.25 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Снаў борд. Хаф пайп. 
Жан чы ны. Фі нал.
11.30 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Лыж ны спорт. Ін ды-
ві ду аль ны спрынт. Муж чы ны. 
Жан чы ны.
12.50 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Шорт-трэк. Лыж ны 
спорт. Кань ка беж ны спорт.
16.00 Тэ ніс. Тур нір WTА. До ха.
19.05 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
19.35, 0.40 Алім пій скія гуль ні. 
Пхёнч хан-2018. Вы ні кі дня.
19.55 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/16 фі на лу. 1-ы матч. 
«Црве на Звез да» (Сер бія) — 

ЦСКА (Ра сія). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
22.00 Спорт-кадр.
22.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. 1-ы матч. 
«Ювен тус» (Іта лія) — «То тэн-
хэм» (Анг лія). (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».
21.10 Се ры ял «Чу жая дач ка» 
(16+).
23.10 Се ры ял «Мед сяст ра» 
(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, 17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
8.50, 21.05 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40, 20.15 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.30, 21.55 «Гля дзець усім!» 
(16+).
11.50, 17.50 «Важ няк. Гуль ня 
на вы лёт». Се ры ял (16+).
13.50, 23.25 «NEXT-3». Се ры-
ял (16+).

15.40 «Ле ген ды СССР» (16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
1.00 «Сал да ты-12». Се ры ял 
(16+).

6.00 «Лю бі мыя ак цё ры». Яў ген 
Ля во наў (16+).
6.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
7.35, 13.15 Се ры ял «Ку раж» 
(16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.00 «Спра вы ся мей ныя. Біт-
ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00, 2.00 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра» (16+).
19.20 Се ры ял «По рах і шрот» 
(16+).
22.10 Маст. фільм «Ад тур мы 
і ад тор бы» (16+).
0.00 «На ві ны ў поў нач».
0.10 Маст. фільм «Кры зіс Ве-
ры» (16+).
3.00 Се ры ял «Спрут» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35, 22.30, 23.10 Се ры ял 
«Ла бі рын ты». (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+).
20.40 Се ры ял «Ся мей ны дэ-
тэк тыў». (12+).
22.10 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым. (12+).
1.00 «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, 23.05 «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 «Па е дзем, па я дзім!» 
(0+).
14.20 Се ры ял «Хвост». (16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Не ўскі. 
Пра вер ка на тры ва ласць». 
(16+).
21.20 Се ры ял «Ін спек тар Ку-
пер. Ня бач ны во раг». (16+).
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 15.55, 19.55, 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+).
8.05 Се ры ял «Да ма пад вэ-
лю мам».
9.00, 20.00 Се ры ял «Дэ тэк-
тыў нае агенц тва «Ме ся ца вае 
свят ло» (16+).
10.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
11.00 Дра ма «Бо ні і Клайд» 
(16+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Ка ме дыя «Па ла са ты 
рэйс» (12+).
16.00 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.05 «Мульт па рад».
16.30 «Сад і ага род».
17.30 Се ры ял «Го рад пры-
шэль цаў» (16+).
19.00 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 Ка ме дыя «Адзін шанц 
на два іх» (12+).
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Ні ры ба ні мя са... 

ні за кра са
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 tvrgomel.by 

або 3belarus.by 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:

ма чу́ лі шча — мес ца, дзе мо-

чаць лён ці ка ноп лі;

ка мел́ь — ніж няя част ка дрэ ва, 

якая пры ля гае да ко ра ня;

па бла́ж лі вы — ня стро гі, ве лі-

ка душ ны;

дас ці ́п ны — трап ны, зна ход-

лі вы;

вар тасць — каш тоў насць, ца на;

за кра́ са — пры пра ва ў ежу;

рот ні ко лі не за кры ва ец ца — 

пра та го, хто лю біць шмат і доў-

га га ва рыць (бе ла рус кія сі но ні мы: 

язык без кас цей, язык па-за ву ша мі 

хо дзіць; рус кі ад па вед нік: сла бый 

на язык, рот не за кры ва ет ся);

ні ры ба ні мя са — пра па срэд-

на га ча ла ве ка, які ні чым не вы зна-

ча ец ца (бе ла ру сы яшчэ ска жуць: 

ні тое, ні сёе, не бог ве дае які, ні 

два ні паў та ра; рус кія: так се бе, с 

серединки 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  

ПЕ РА МЕ НА 
МЕС ЦАЎ 

СКЛА ДНІКАЎ
Да фі на лу на цы я наль на га 

ад бо ру на «Еў ра ба чан не» за-

стаў ся роў на ты дзень, і на 

сён ня спрэч ныя мо ман ты з 

яго ўдзель ні ка мі ні бы та вы-

ра ша ныя.

Так, ра сі ян ка Са фія Ла пі на ад-

мо ві ла ся пад піс ваць кант ракт з ар-

га ні за та ра мі і та кім чы нам вы бы ла 

з кон курс най гон кі — фі на ліс таў за-

ста ло ся ўся го 10. Яшчэ два ўдзель-

ні кі, каб не па ру шаць пра ві лы ад бо-

ру, па вод ле рэ ка мен да цыі Бел тэ-

ле ра дыё кам па ніі ўнес лі змя нен ні ў 

свае за яў кі: гурт Shumа — у тэкст 

пес ні, Alekseev — у ме ло дыю.

З улі кам змя нен няў, якія ад-

бы лі ся ў скла дзе кан кур сан таў, 

16 лю та га ў га ла-кан цэр це ў пра-

мым эфі ры фі на ліс ты вы сту пяць 

у на ступ ным па рад ку: 1. Adagіo. 

2. Alekseev. 3. Shuma. 4. Napolі. 

5. Анас та сія Ма ла шке віч. 6. Гю-

неш. 7. Ра дыё хва ля. 8. Alen Hіt. 

9. Lexy Weaver. 10. Кі рыл Гуд. Пе-

ра мож ца на цы я наль на га ад бо ру 

бу дзе абра ны су мес ным га ла са-

ван нем жу ры і гле да чоў па звык-

лай схе ме 50х50.

 Тым ча сам
Ужо вя до ма, што прад стаў нік 

Бе ла ру сі на «Еў ра ба чан ні-2018» 

вы сту піць 8 мая ў пер шым паў фі-

на ле ра зам з ар тыс та мі з Азер бай-

джа на, Ал ба ніі, Ар ме ніі, Аў стрыі, 

Бал га рыі, Бель гіі, Грэ цыі, Із ра і ля, 

Ір лан дыі, Іс лан дыі, Кіп ра, Літ вы, 

Ма ке до ніі, Фін лян дыі, Хар ва тыі, 

Чэ хіі, Швей ца рыі і Эс то ніі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК




