
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05, 20.00 Се ры ял «Ка хан-
не — не буль ба».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05 Ме лад ра ма «Ка рун кі».
13.15, 15.50 Ме лад ра ма «Сля-
пы раз лік». 1—2-я се рыі.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
17.40 Се ры ял «Да вай па ца-
лу ем ся».
19.20 Арэ на.
21.00 Па на ра ма.
22.00 XXІV Між на род ны фес-
ты валь мас тац тваў «Сла вян-
скі ба зар у Ві цеб ску». Ура чыс-
тае за крыц цё.
0.35 Дзень спор ту.
0.45 Ка ме дыя «Ноч за кры-
тых дзвя рэй».

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 10.05, 21.30 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 16.50 Се ры ял «Зні-
шчаль ні кі. Апош ні бой».
10.35 Аз бу ка сма ку.
11.10 Ані ма цый ны фільм 
«Ла ві хва лю».
12.30 Ба я вік «Моц ны арэ-
шак 3: Ад пла та».
14.40 Ба я вік «Моц ны арэ-
шак 4».
17.55, 0.50 Се ры ял «Га тэль 
«Ва ві лон».
19.10 Се ры ял «Не на ра дзі ся 
пры го жай».

21.00 Маз га вы штурм.
21.35 КЕ НО.
21.40 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы».
22.40 Се ры ял «Кос ці».
23.30 Се ры ял «Як я су стрэў 
ва шу ма му».
0.00 Се ры ял «Бі вер Фолс». 
1-я се рыя.

7.20 «Даб ра ра нак».
7.45 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 11.45, 17.00, 23.40 Ка-
лей да скоп.
8.10 «Па ца лу нак Сак ра та». 
Се ры ял. «Та ям ні ца за ла тых 
апост алаў». 1-я і 2-я се рыі.
9.45 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
10.15 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
11.10 «На пе рад у мі ну лае».
11.35 М/ф.
11.55 «АР Ті ШОК». Гіс то рыя 
ву ліч на га мас тац тва.
12.20 «Пун со вы Пер ша-
цвет». Дра ма.
14.40 «Іма ну іл Кант. Фі ла соф-
ская сцеж ка». Дак. фільм.
15.35 «На бя рэж ная ту ма-
наў». Дра ма.
17.10 «Гра ні Пе ра мо гі». Уз на-
га ро ды Пе ра мо гі.
17.40 «Снай пер. Зброя помс-
ты». Дра ма. 1-я — 4-я се рыі.
20.45 Ка лы хан ка.
21.00, 23.10 «Ве чар цяж ка га 
дня» на «Сла вян скім ба за-
ры».
21.25 «Ка ха ная». Ме лад ра-
ма.
22.45 «Ён не дзе тут... Ус па мі-
ны пра Юрыя Ма ру хі на». Дак. 
фільм.
23.50 Дзміт рый Смоль скі 
«Сім фа ніч ная му зы ка».

7.15, 7.45, 1.05 РRО спорт. 
На ві ны.
7.30 Спорт-мікс.
8.00 Фут бол. Бе ла рус банк 
— чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК 
«Слуцк» — «Шах цёр» (Са лі-
горск).

9.50 Тэ ніс. Уім блдон. Адзі ноч-
ны раз рад. Жан чы ны. Фі нал.
11.50 Фут бол. Між на род ны 
Ку бак чэм пі ё наў. «Лос-Ан джэ-
лес Гэ лэк сі» — «Аме ры ка».
13.45 Пер шыя Еў ра пей скія 
гуль ні. Ба ку-2015.
15.50 Ва лей бол. Еў ра лі га. 
Муж чы ны. Хар ва тыя — Бе-
ла русь.
17.55 Лёг кая ат ле ты ка. Су свет-
ная чэ лендж-лі га. Мад рыд.
20.25 Час фут бо ла.
21.05 Тэ ніс. Уім блдон. Фі нал. 
Адзі ноч ны раз рад. Муж чы ны.
0.10 Еў ра пей скі по кер ны тур.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!»
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Фа зэн да».
11.55 «Мод ны пры га вор».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10 Маст. фільм «Ра бы ня 
ка хан ня».
16.20 «Без све дак».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 «Ад ва рот ны ад лік. 
«Фер ды нанд Ру шыц. Ня бес-
нае і зям ное». Фільм пер шы.
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Прак ты ка».
23.00 «Тры акор ды».
0.50 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».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не».
10.05 «Да лё кія сва я кі».
10.40 «Сал да ты 7». Се ры ял.
11.40 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.50 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Рас пла та за пос пех».

14.35 «Ін шая кра і на». «Зроб-
ле на ў Кі таі».
16.00 «Да ра гая пе ра да ча».
16.50 «Вя лі кі го рад».
17.35 «Зва ная вя чэ ра».
18.35 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Ця жар ба гоў».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Ва ен ная тай на».
23.00 Маст. фільм «Наш ча-
ла век у Га ва не».
0.50 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «За кі ну ты свет», «Мар-
ская пла не та».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Бе ла русь сён ня».
9.30 Маст. фільм «Мой та та 
— ідэа ліст».
11.05 Маст. фільм «Вый сці 
за муж за ка пі та на».
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 На-
ві ны (бя гу чы ра док).
13.20 Се ры ял «Пры га жосць 
без ах вяр».
14.15, 4.10 Се ры ял «Та кое 
звы чай нае жыц цё».
16.25 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
17.20 Се ры ял «Ты не адзін».
19.25 Маст. фільм «Муж чы-
на ў до ме».
21.00 Се ры ял «Вяс ко вая ка-
ме дыя».
23.15 XXІV Між на род ны фес-
ты валь мас тац тваў «Сла вян-
скі ба зар у Ві цеб ску». Між на-
род ны кон курс вы ка наў цаў 
эст рад най пес ні «Ві цебск-
2015». 2-і дзень.
0.45 Маст. фільм «Аляк-
сандр».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.35, 17.10 «Уся Ра сія».
12.25 Маст. фільм «Апёк».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.30 «Пра мы эфір».
18.00 Се ры ял «Апош ні яны-
чар».

20.55 «Асаб лі вы вы па дак».
21.55, 23.10 Се ры ял «Чу жое 
гняз до».

6.00 «Со неч на. Без апад каў».
8.10, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сён ня.
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.15 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.20 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.45 «Ядзім до ма».
15.15, 16.25 Се ры ял «Маск-
ва. Тры вак за лы».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Но вае жыц цё 
сы шчы ка Гу ра ва. Пра цяг».
21.20 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны».
23.25 Се ры ял «Пят ніц кі. Гла-
ва дру гая».
0.10 Се ры ял «Го рад спа-
кус».

7.00, 14.10, 19.15, 21.05, 23.50 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.20 Се ры ял «Скан-
дал».
8.15 «Кі на блак нот».
8.30 Тры лер «Жы вая сталь».
10.35, 18.00 «Ана лі тыч ная 
пра гра ма».
10.45 Тры лер «Ша ля ні ца».
12.45, 13.55, 14.45, 16.25, 
18.10, 19.00, 21.00 «Хат няя 
кра ма».
13.00 Се ры ял «Ле кі ад стра-
ху» (за ключ ная се рыя).
14.15 Дак. се ры ял «Апа вя дан-
ні пра жы вёл».
15.00 Се ры ял «Ра бы ня Іза ў-
ра».
16.10 «Зо ла та маў чан ня».
16.35 Се ры ял «Мёрт вая зо-
на».
18.15 Се ры ял «Ка вар ныя па-
ка ёў кі».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Дра ма «Ула дар бу ры».
23.20 Се ры ял «Бай кі са 
скле па».
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6.00, 5.20 «PLAY».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.30, 15.00, 3.30 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх».
8.00, 17.30, 0.30 Скетч-шоу «6 
кад раў».
8.30 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.00, 18.00, 23.30 Се ры ял 
«Вась мі дзя ся тыя».
10.00 Скетч ком «Сям'я 3D».
11.00 Ка ме дыя «Вель мі рус кі 
дэ тэк тыў».
13.15, 15.30 Се ры ял «Ера-
лаш».
13.30 Се ры ял «Доч кі-ма ці».
14.30, 3.00 «Лет ні фрэш».
16.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
17.00, 5.00 «Ла ві мо мант».
19.00 Се ры ял «Апош ні з Ма-
гі кян».
20.00 Се ры ял «Свац ці 2».
21.00 Се ры ял «Гей ме ры».
23.10, 4.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
0.00, 4.00 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «90210: Но вае па-
ка лен не».

7.00 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 На ві-
ны куль ту ры.
10.15 «На гля даль нік».
11.15, 0.15 «Сёст ры». Маст. 
фільм.
12.00 «Кан стан цін Во і наў». 
Дак. фільм.
12.40 «Ча ла век ля акна». Маст. 
фільм.
14.20 «Сэр Аляк сандр Анікст». 
Дак. фільм.
15.10 «Гіс та рыч ныя па да рож-
жы Іва на Талс то га». Дак. се-
ры ял.
15.35, 1.40 «Па лі глот». Вы ву-
чым анг лій скую за 16 га дзін!
16.20 «Во сень». Маст. фільм.
17.50 VІ вя лі кі фес ты валь РНА. 
Н. Па га ні ні. Кан цэрт для гі та ры 
з ар кест рам.
18.30 «Ат лан ты. У по шу ках іс ці-
ны». «Бу ду чы ня Зям лі — гі бель 
або но вае на ра джэн не?»
19.15 «Жыц цё цу доў ных ідэй». 
«Бла кіт ная кроў».
19.45 «Доб рай но чы, ма лыя!»

19.55 90 га доў з дня на ра джэн ня 
Ба ры са Но ві ка ва. «Аст ра вы».
20.40 Штуч ны ад бор.
21.20 Да 85-год дзя з дня на ра-
джэн ня Ге на дзя Па ло кі. «Ма-
на лог у 4-х част ках». Част ка 
пер шая.
21.50 «Крах ін жы не ра Га ры на». 
Маст. фільм. 1-я се рыя.
23.15 Маст са вет.
23.20 Лаў рэ а ты прэ міі ТЭ ФІ-
2015. «На гля даль нік». Леп-
шае.
1.00 «Ка ця і прынц». Дак. 
фільм.
2.25 Іг рае Фры дэ рык Кемпф.

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1968. Паў тор ад 2008 го да.
7.20 Дак. фільм «Яў ген Габ ры-
ло віч».
8.40, 20.45 М/ф «Пры го ды Рэ-
кса».
9.00 «Быў час». 2009 год.
10.00 Маст. фільм «Схват ка».
11.30, 12.40, 14.30, 15.15, 17.20, 
21.40, 23.00, 23.35, 3.40, 5.40 
Му зыч ная на сталь гія.
12.00 «Аку лы пя ра». Ілья Кар-
міль цаў. 1997 год.
13.30 «Алі са». Фільм-кан цэрт 
гру пы «Алі са». 1988 год.
15.00 М/с «Бо лек і Лё лек на ка-
ні ку лах».
16.00 Маст. фільм «За твой 
лёс».
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Рус кі рок». 
2004 год.
19.10 Маст. фільм «Два Фё да-
ры».
21.00, 3.00 «Мі ну лы час».
22.00 «На ро джа ныя ў СССР».
23.30 «Прэс-экс прэс». 1995 год.
1.30 Маст. фільм «Шку ра бе ла-
га мядз ве дзя».
2.50 М/ф «Кіт і Кот».
4.00 «Кол ба ча су».
5.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но... Тэ ле ві зій ныя ме-
му а ры». Мі ха іл Жва нец кі. 1-я 
част ка.

4.00, 17.45, 19.45, 0.15, 2.30 
Фут бол. Чэм пі я нат Еў ро пы 
(U-19).

7.00, 9.30, 23.00, 1.30 Ве ла-
спорт.
8.00 Лёг кая ат ле ты ка. Уні вер-
сі я да.
10.30 Аў та- і мо та спорт.
10.45, 0.00 WATTS.
11.00 Ва лей бол. Уні вер сі я да. 
Муж чын скія фі на лы.
13.00, 18.45 Фут бол. Уні вер сі-
я да. Фі нал.
15.00 Аў та гон кі. Су свет ная се-
рыя Рэ но.
16.00 Лёг кая ат ле ты ка. Грын 
лайт.
16.15 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі-
я нат Еў ро пы (U-23).

6.00, 3.10 Се ры ял «Кёрс ці».
6.45 Ме лад ра ма «Паст ка для 
ня вес ты».
8.25 Ка ме дыя «Пра ва дыр раз-
на ску рых».
10.00, 17.40, 22.00 Се ры ял «Па-
кет ная здзел ка».
10.45 Ка ме дыя «Ма му сі».
12.25 Ка ме дыя «Кра ма цу-
даў».
14.00, 14.45, 15.25 «Ка ме ды ян-
ты (Шоу)».
14.25, 15.10, 19.45, 22.50, 0.55, 
2.55, 5.40 Скетч ком «Па між 
на мі».
16.00 Ка ме дыя «Дзі кая штуч-
ка».
18.25 Ка ме дыя «Свя та пад 
зам ком».
20.20 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе».
23.10 Ка ме дыя «І не чыр ва-
нее».
1.15 Ка ме дыя «Ша лё ныя гро-
шы».
4.00 Ме лад ра ма «Ка хан не — 
гэ та для два іх».

6.00 М/ф.
8.00 «Дач ныя гіс то рыі».
8.25, 18.55, 1.25 Се ры ял «За-
ба ро не нае ка хан не».
9.50, 3.40 Дак. се ры ял «Су до-
выя страс ці».
10.40, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.35, 16.55 Дак. се ры ял «Спра-
ва Аста ха ва».
12.30, 16.00 Дак. се ры ял «Сак-
рэ ты эк стра сэн саў».

13.20 «Та та на пра кат».
15.05, 5.15 «Не рас кры тыя тай-
ны».
17.55 Се ры ял «Тай ны след-
ства».
20.35, 23.55 Се ры ял «Ся мей ны 
дэ тэк тыў».
22.20 «Зор ныя гіс то рыі».
23.10 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».
2.45 «Ча со ва да ступ ны».

6.50 Дра ма «Ма ця рык».
8.30 Ка ме дыя «50 пер шых па-
ца лун каў».
10.15 Ка ме дыя «Міль ён для 
чай ні каў».
12.00 Ме лад ра ма «Крок на пе-
рад: Усё ці ні чо га».
14.00 Дра ма «Мес ца пад хво-
я мі».
16.20 Ме лад ра ма «Сло ва».
18.10 Тра гі ка ме дыя «Два дні ў 
Па ры жы».
20.00 Ка ме дыя «Starперцы».
21.50 Фэн тэ зі «Цу доў ныя ства-
рэн ні».
0.00 Дра ма «Эк за мен для два-
іх».
2.00 Ка ме дыя «Амаль зна ка-
мі ты».
4.15 Ка ме дыя «Жы вё ла».

6.20 Ка ме дыя «Ве ча ры на ху-
та ры ка ля Дзі кань кі».
7.30 Тра гі ка ме дыя «Мас тац тва 
жыць у Адэ се».
9.15 Тра гі ка ме дыя «Адзі но кая 
жан чы на жа дае па зна ё міц-
ца».
10.45 Ка ме дыя «Ма ту лі».
12.30 Ка ме дыя «Год ця ля ці».
13.55 Ка ме дыя «Піс та лет Стра-
ды ва ры».
15.15 Ка ме дыя «Упа ка ва ныя».
16.45 Тры лер «Сталь ны ма ты-
лёк».
18.35 Ка ме дыя «Ад на клас ні кі.
ru: НаCLІCKай пос пех».
20.20 Дра ма «Дуб роў скі».
22.30 Дра ма «Муж чын скі се-
зон: Ак са міт ная рэ ва лю цыя».
0.25 Дра ма «Гам лет ХХІ ста-
год дзе».
2.55 Ка ме дыя «Двай ная згу ба».
4.50 Дра ма «Ва ен на-па ля вы 
ра ман».

6.00, 12.40, 16.50, 21.00, 1.10, 
4.30 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха.
6.50, 13.30 Гуль ні ро зу му.
7.15 Па пу ляр ная на ву ка.
7.40 Дзі кая бу доў ля.
8.30 Не звы чай ныя зда бы чы.
9.20, 14.20, 19.20 80-я. Най вя-
лік шыя тра ге дыі.
10.10, 15.10, 20.10 90-я. Най вя-
лік шыя тра ге дыі.
11.00 Ме га за во ды.
11.50 Скар ба шу каль ні кі.
13.55, 23.05 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
16.00 Ла са сё выя вой ны.
18.30, 21.50, 2.00, 5.15 Ра ка вая 
сты хія.
22.40 Код не бяс пе кі.
23.30, 3.40 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф.
0.20, 2.50 Па ра нар маль нае.

8.00, 10.55, 15.55, 21.20 Як гэ та 
зроб ле на?
8.25, 10.30, 15.30, 21.45 Як гэ та 
ўстро е на?
8.50, 11.20 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
9.40, 13.50 Га раж ная ка ман да.
12.10, 18.00 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
13.00 Да мы на дрэ вах.
14.40, 5.35 Звыш ча ла ве чая 
на ву ка.
16.20, 4.00 З лю бас ці да ма-
шын.
17.10, 4.50 Ма хі на та ры вяр та-
юц ца.
18.50 Эфект Кар ба на ра.
19.40 Ка та стро фа на ко лах.
20.30 Ін жы не рыя не маг чы ма-
га.
22.10 Ры бац кія ле ген ды.
23.00 Вы жыць ра зам.
23.50 Аляс ка: сям'я з ле су.
0.40, 6.25 Да мы на дрэ вах.
1.30, 7.10 Top Gear.
2.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
2.45 Са праўд ныя афе рыс ты.
3.10 Па ляў ні чыя на рэ лік віі — 
лам бард.
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Мно гія пра гра мы ра зам са сва-
і мі ства раль ні ка мі ле там ад па-
чы ва юць. Тэ ле ві зій ны ва ры янт 
гуль ні «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку» — так са ма. Та му да ве-
рас ня ў эфі ры тэ ле ка на ла «Бе-
ла русь 3» бу дуць іс ці паў то ры 
па пу ляр най пра гра мы. Але ж 
ства раль ні кі па кла па ці лі ся пра 
тых, хто не збі ра ец ца пры пы-
няц ца ў вы ву чэн ні бе ла рус кай 
мо вы і пад рых та ва лі ары гі наль-
ныя вер сіі дру ка ва ных вы пус-
каў. Пер шы з іх — сён ня. Ці ве-
да лі вы, што:

Шпа цы ра ваць — ха дзіць на све-
жым па вет ры, пра гуль вац ца.

Пун са вець — ра біц ца чыр во ным 
(на прык лад, ад ра дас ці).

Ры мар — май стар, які шые ра-
мен ную вуп раж. Сло ва «ры мар» 
прый шло да нас з поль скай мо вы.

Сак ра ́мант — што-не будзь асаб-
лі ва да ра гое (свя ты ня). «Алён ка ха-
вае верш як ней кі сак ра мант і ні ко му 
яго не па каз вае», — чыта ем у Я.  Ко-
ла са. Да рэ чы, сло ва «сак ра мант» 
па хо дзіць ад лац. sacramentum — на-
дан не свя та сці.

По шчак — пе ра лі віс ты дры жа чы 
гук, трэль.

Ша ра чок — гру бая фар ба ва ная 
са ма тка ная тка ні на. «Анд рэй па чаў 
ус цяг ваць на ся бе воп рат ку, па шы-
тую з ша рач ку», — пі саў Кузь ма 
Чор ны.

На поў ны го лас — вель мі моц на, 
гуч на га ва рыць, спя ваць. На поў ную 
сі лу, на ўвесь свет — яшчэ ска жуць 
бе ла ру сы. Па-рус ку — на всё гор-
ло.

Рот не за кры ва ец ца. Так ска-
жуць пра та го, хто лю біць мно га га-
ва рыць, спя ваць. Бе ла рус кія сі но ні-
мы — язык без кас цей, язык ме ле. 
Рус кі — сла бый на язык.

На га да ем: каб стаць удзель-
ні ка мі тэ ле пра гра мы, не аб ход на 
зай сці на сайт http://tvrgomel.by 
або http://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. Паў то ры вы пус каў тэ ле-
вік та ры ны — у эфі ры «Бе ла русь 3» 
кож ную су бо ту ў 11.10—11.25.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
astashkevich@zviazda.by
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У ПРА ГРА МЕ 
«ДОБ РАЙ РА НІ ЦЫ, 

БЕ ЛА РУСЬ!» — 
НА ВІ ЧОК

У ра ніш няй пра гра ме «Доб рай 
ра ні цы, Бе ла русь!» з'я віц ца 
но вая па ра вя ду чых. Ра зам з 
Да ры яй ця пер па чы наць но вы 
дзень вы бу дзе це ў кам па ніі 
Дзміт рыя Но ві ка, ужо вя до ма га 
як вя ду ча га маш таб на га на род-
на га шоу та лен таў «Я ма гу!».

Сам Дзміт-
рый но вае 
на зна чэн не 
ка мен туе так: 
«Для мя не гэ-
та ці ка вы во-
пыт, які ня хай 
і ад ні мае не-
каль кі га дзін 
сну ра ні цай, 
але ўза мен я 
атрым лі ваю 
шмат но ва га, на прык лад, эс тэ тыч ную 
аса ло ду ад мін скіх сві тан каў. Ад но 
ма гу га ран та ваць дак лад на — бу ду 
за ра джаць тэ ле гле да чоў па зі ты вам! 
Да эфі раў цал кам га то вы, бо ка ле гі 
па дзя лі лі ся са мной мно гі мі сак рэ та мі 
«тэ ле ві зій най кух ні» і абя ца юць да па-
ма гаць і на да лей».

Ін шыя, ужо лю бі мыя гле да ча мі 
ду э ты Свят ла ны Ба роў скай і Дзя ні са 
Ду дзін ска га, Гле ба Да вы да ва і Воль гі 
Мядз ве дзе вай, Яў ге на Пер лі на і Воль-
гі Ры жы ка вай, Над зеі Ці ма фе е вай 
і Сця па на Гут ні ка ва за ста юц ца без 
змен і пра цяг ва юць ра да ваць нас.

Алена ДРАПКО.
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