
6.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
6.30, 22.30, 1.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
7.00, 22.00, 5.00 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
7.30, 23.00, 0.30 «Ла ві мо-
мант».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 11.15 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
9.00, 12.45 «Ера лаш».
10.00 М/ф «Снеж ная ка ра ле-
ва 2».
11.30 Ка ме дыя «Пя цё ра сяб-
роў 2».
13.30, 17.00, 2.00 «Ураль скія 
пель ме ні».
15.00 Ка ме дыя «Ёл кі».
20.00 Ка ме дыя «Ёл кі 2».

23.30 Скетч ком «Сту дэн ты».
0.00 Скетч-шоу «Міль ё ны ў 
сет цы».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 На ві ны куль ту ры.
10.20 «Ка ха ная дзяў чы на». 
Маст. фільм.
11.40 «Ма ры на Ла ды ні на». 
Дак. фільм.
12.25 «Узы хо дзя чыя зор кі. На-
ву чаль ны год у Ба лет най шко-
ле Па рыж скай на цы я наль най 
опе ры». Дак. се ры ял.
12.50 «Пра ро кі. Май сей». Дак. 
фільм.
13.20, 1.55 «Дзі кія аст ра вы». 
Дак. се ры ял.
14.15, 2.50 «Гіл берт Кіт Чэс-
тэр тан». Дак. фільм.
14.20 «Ма на лог». Маст. 
фільм.

15.55 «Мі ха іл Глуз скі». Дак. 
фільм.
16.35 Год кі но-2016. 1. «Вя сё-
лыя хлоп цы і дзяў ча ты». Маст. 
фільм (1934 г.). 2. «У за хап-
лен ні ад му зы кі». Маст. фільм 
(1938 г.).
19.45 Юбі ля ры го да-2015. Яў-
ген Кня зеў. Лі нія жыц ця.
20.35 Вя лі кая опе ра. Га ла-
кан цэрт у Вя лі кай за ле кан-
сер ва то рыі.
23.00 Юлія Пе ра сільд у спек-
так лі Дзяр жаў на га Тэ ат ра На-
цый «Жа ні хі».
0.30 Ба рыс Гра бен шчы коў і 
гру па «Аква ры ум». Кан цэрт 
у КЗЧ.

6.00 «Рок-н-рол ТБ». Му зыч-
ная пра гра ма. 1992 год.
6.40, 8.20, 9.40, 11.00, 12.50, 
14.30, 15.40, 17.10, 18.25, 
20.30, 21.40, 23.10, 0.20, 2.20, 
3.40, 5.00 Му зыч ная на сталь-
гія.
7.00 Маст. фільм «Дуб раў ка».
8.45, 14.45, 20.45, 2.45 Кі на ча-
со піс «Ха чу ўсё ве даць!».
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час».
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
12.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Пер шае 
ка хан не. Школь ныя га ды». 
А. Дзі ду раў, Т. Ак сю та, А. Лук'-
я наў. 2006 год.
13.10 «Зям ля — Па вет ра». 
Гр. «Сэн са выя га лю цы на цыі». 
2003 год.
18.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...» Яфім Шыф-
рын.
19.00 «Зям ля — Па вет ра». Гр. 
«Прэм' ер-мі ністр». 2002 год.
0.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...» Кла ра Но-
ві ка ва.
1.00 «Зям ля — Па вет ра». 
Аляк сандр Мар шал. 2002 
год.

2.30, 5.00, 9.00, 18.00 Тэ ніс. 
Тур нір ATP.

3.30, 8.00, 11.00 Бія тлон. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
7.00, 12.15, 21.30 Скач кі на 
лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
10.30, 22.25, 1.30 Ра лі-рэйд. 
Да кар.
13.15 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту. Муж чы ны.
15.00 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту. Жан чы ны.
16.30, 20.30 Бія тлон. Ку бак 
све ту. Жан чы ны.
22.30 Дартс. Чэм пі я нат све-
ту.

0.45, 23.05 Ка ме дыя «Ка ман-
да ма ры».
2.25 Ка ме дыя «Як вы крас ці 
дыя мент».
4.00 Ка ме дыя «Пяць ня-
вест».
5.45 Ме лад ра ма «До мік у сэр-
цы».
7.20 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь».
9.10 Ка ме дыя «К-9: Ка ляд ныя 
пры го ды».
10.40 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь 2».
12.30 Ка ме дыя «Снеж ная ня-
вес та».
14.00, 14.50, 15.40, 17.40 
Скетч ком «Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь 3».
18.00 Ка ме дыя «Вы хад ныя».
19.40 Ка ме дыя «Ёл кі. 1914».
21.30 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
жа дан няў».

6.00 М/ф.
9.30 «Усё, што я ха чу на Ка ля-
ды». Ка ме дыя.
11.05 «Не рас кры тыя тай ны».
12.00, 15.00, 0.50 «Вя лі кі пе ра-
пы нак». Маст. фільм.
14.30, 0.20 «Тай ны на ша га кі-
но. «Вя лі кі пе ра пы нак».
17.30 «Пры го ды Але нач кі і 
Яро мы». М/ф.
19.05 «Толь кі ты». Ка ме дыя.

20.55 «Чу жы бі лет». Ме ла-
дра ма.
22.55 «Імя — за шыф ра ва ны 
лёс». Дак. фільм.
5.15 «Не рас кры тыя тай ны».

7.00 Тра гі ка ме дыя «Па куль 
веч кам не на крыў ся».
8.45 Фан тас ты ка «2012».
11.30 Ме лад ра ма «За муж на 
2 дні».
13.20 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент».
15.40 Пры го ды «Мас ка Зо-
ра».
18.00 Пры го ды «Джу ман-
джы».
20.00 Дра ма «За ла ты век».
22.00 Ка ме дыя «Ку хар на ко-
лах».
0.00 Тры лер «8 мі лі мет раў».
2.00 Ба я вік «У пра ме нях сла-
вы».
4.00 Ме лад ра ма «Іс пан ская-
анг лій ская».

6.20 Ме лад ра ма «М+Ж».
7.45 Дра ма «Ге ог раф гло бус 
пра піў».
9.55 Ка ме дыя «Не рэ аль нае 
ка хан не».
11.25 Ка ме дыя «Па та паў, да 
дош кі!».
13.10 Ме лад ра ма «8 но вых 
спат кан няў».
14.40 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь».
16.30 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь 2».
18.20 Дра ма «Чэм пі ё ны».
20.00 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе».
21.40 Дра ма «Дуб роў скі».
0.00 Дра ма «Духlеss 2».
2.05 Ка ме дыя «Сі ра та ка зан-
ская».
3.25 Дра ма «Ка ля фут бо ла».
5.00 Тра гі ка ме дыя «Пра жон-
ку, ма ру і яшчэ ад ну...».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
6.50, 13.45 Гуль ні ро зу му.

7.15 Гіс то рыя ежы.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00 Ле дзя ная да ро га.
8.45 Не па кор лі вы вост раў.
9.30, 14.10, 19.30 Не звы чай-
ныя зда бы чы.
10.20, 14.50 Тэх аскі ўлоў.
11.00, 18.40, 21.45, 1.30, 4.30 
Сі ла пле ме ні.
11.50 Ша ша праз пек ла.
12.35 Зо ла та Юка на.
15.40 Ла са сё выя вой ны.
16.25 Ня ўлоў ная ра са ма ха.
17.10 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха.
18.00, 21.00, 0.45, 3.45 Ін-
стынкт вы жы ван ня.
20.15 Ня ба ча ныя гіс то рыі.
22.30 Тай ны гіс то рыі.
23.15 Эва ку а цыя Зям лі.
0.00, 2.15, 5.15 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.
3.00 Вя лі кія рэй ды Дру гой су-
свет най вай ны.

6.00, 10.30 Май стэр ня «Фан-
том Уоркс».
6.50 Ды на ма — не ве ра год ны 
ілю зі я ніст.
7.45 Як гэ та зроб ле на?
8.15 Як гэ та ўстро е на?
8.40 Га раж нае зо ла та.
9.35, 5.15 Вы жыць ра зам.
11.25 Ін жы нер ныя пра лі кі.
12.20 Па да рож жа ў не вя до-
масць.
13.15 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
14.10 Вост раў з Бе а рам Грыл-
сам.
20.00 Па ка рэн не но вых зя-
мель.
21.00 Аляс ка: апош няя мя жа.
22.00 На краі Аляс кі.
23.00 Бар на за каз.
0.00 Вост раў гі ганц кай аку-
лы.
1.00 Аку ла вы шлях.
2.00 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
2.25 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.50 Пра па жы на про даж.
3.40 Да рож ныя каў боі.
4.25 Ня бач ныя све ты.

6.30 Ме лад ра ма «Но вы ста-
ры дом».
8.05 Се ры ял «А снег кру-
жыць...».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
10.00 Ка ме дыя «Шу каю жон-
ку з дзі цем».
13.45 Ме лад ра ма «Знай-
 дыш 2».
17.30 Ме лад ра ма «Маё но-
вае жыц цё».
21.00 Па на ра ма.
21.30 Ка ме дыя «Бе лыя Ро-
сы».

23.05 Се ры ял «Усё спа чат-
ку».
0.55 Дзень спор ту.

6.55, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
7.00 Ані ма цый ны фільм «Лед-
ні ко вы пе ры яд».
8.15 Ані ма цый ны фільм «Лед-
ні ко вы пе ры яд 2: Гла баль нае 
па цяп лен не».
9.45 Ані ма цый ны фільм «Лед-
ні ко вы пе ры яд 3: Эра ды на-
заў раў».
11.20 Ані ма цый ны фільм 
«Лед ні ко вы пе ры яд 4: Кан ты-
нен таль ны дрэйф».
12.50 Ка пей ка ў ка пей ку.
13.20 Се ры ял «Ва ро ні ны».
14.25 Се ры ял «Шу рач ка».
15.20 Се ры ял «Кух ня».
16.25 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Спрынт. Жан чы ны.
18.10, 1.15 «Ву ліч ная ма гія». 
Рэ алі ці-шоу.

18.45 Фан тас ты ка «Лю дзі 
Ікс: Пер шы клас».
21.10 «Біт ва эк стра сэн саў. 
Вай на ты та наў».
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НА.
23.00 Рэ пар цёр.
23.45 Ка ме дыя «Маё вя лі кае 
грэ час кае вя сел ле».

7.20, 11.00, 18.20, 23.15 «Ка-
лей да скоп».
7.35 «Су свет ная кар цін ная га-
ле рэя».
8.05, 17.15 «Гос ця з бу ду чы-
ні». Маст. фільм.
9.10 М/ф.
9.25 «Та бар ідзе ў не ба». 
Дра ма.
11.15 «За яц Ва та не на». Дра-
ма.
12.55 «У гас цях у Ба ры са 
Аве ры на». Су стрэ ча з про та-
і е рэ ем, на ста я це лем хра ма 
Мі ка лая Цу да твор ца ай цом 
Сер гі ем.
13.45 «Уз рост ка хан ня». Ме-
лад ра ма.
15.30 «Сла вян скі ба зар-2014». 
Тэ ле асар ці.
18.35 «Ка мер тон». Мас так-
эмаль ер Мі ка лай Кузь міч.
19.00 «Ад даць кан цы». Тра-
гі ка ме дыя.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Ле ген ды бе ла рус кай 
эст ра ды».
21.30 «Пе ра пы не ная се рэ на-
да». Ме лад ра ма.
22.50 «Ка мер тон». Ды рэк тар і 
мас тац кі кі раў нік Го мель ска га 
ма ла дзёж на га тэ ат ра Юрый 
Ву та.

7.35, 19.15, 23.25 PRO спорт. 
На ві ны.
7.45 Спорт-мікс №17.
8.00, 15.15, 21.25 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА. Брыс бен.
10.00, 23.35 Бас кет бол. НБА. 
«Х'ю стан» — «Юта».
11.45 Ха кей. Ка ляд ны тур нір. 
Фі нал.

13.40 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Ру поль дынг. Спрынт. 
Муж чы ны.
16.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ла ка ма тыў» (Яра-
слаўль).
19.20 Свет анг лій скай прэм'-
ер-лі гі.
19.50 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Ру поль дынг. Спрынт. 
Жан чы ны.

7.00 «На ша ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 «Ра зам з дэль фі на мі».
11.00 Маст. фільм «Тры муш-
ке цё ры».
13.00 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.00, 16.20 Се ры ял «Се ра-
фі ма Цу доў ная».
16.15, 20.50 На ві ны спор ту.
17.50 «Ру жа Ху тар. Ка ля ды 
2016».
20.55 Се ры ял «Прынц Сі бі-
ры».
22.45 Маст. фільм «Ці хая га-
вань».
0.40 «Ле ген ды Lіve». 
«Rock'n'roll».

6.10 Маст. фільм «Сан та з 
Ма я мі».

7.35 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Біт ва ста ра жыт ных ка-
ра лёў».
8.30 Фільм-дзе цям «Каз ка 
пра зор на га хлоп чы ка».
10.40 Ка ме дыя «Лю бовь-
мор ковь».

12.40 Спе цы яль ны пра ект: 
«Ад ва рот ны бок Но ва га го-
да».
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.40, 0.30 Мю зікл «Са ба ка 
на се не».
16.00 «Да ра гая пе ра да ча».
16.40 «За ла тая ка лек цыя бе ла-
рус кай эст ра ды». Най леп шае.
17.50 Маст. фільм «Эльф».
20.00 «СТБ-спорт».
20.05 Ка ме дыя «Лю бовь-
мор ковь 2».
21.50 «Зор ны рынг. На ва-
год няя біт ва хі тоў «На зад у 
70-я!».
22.50 «Да ку мен таль ны спец-
пра ект»: «Зям ля», «Ме сяц».

5.45 М/ф.
9.30 «Трэш-тэст».
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 Маст. фільм «Жа ніць-
ба Баль за мі на ва».
11.55 Маст. фільм «Федзь-
ка».
13.30 Маст. фільм «Джэнтль-
ме ны жэ няц ца з бру нет ка-
мі».
15.10 «Прак тыч ная ма гія».
16.15, 3.00 Се ры ял «Лэ дзі-
дэ тэк тыў міс Фрай ні Фі-
шэр».
19.15 Се ры ял «Дзён нік док-
та ра Зай ца вай».
21.05 Маст. фільм «Па мыл кі 
ка хан ня».
22.45 Маст. фільм «Фор му ла 
ка хан ня».
0.20 Маст. фільм «Фо кус-
По кус».
2.05 Се ры ял «Чор ны па-
кой».

7.00 «Па кой сме ху».
8.00 Се ры ял «Да яр ка з Ха ца-
пе таў кі. Вы клік лё су».
9.35, 11.25, 14.15 Се ры ял 
«Сва ты».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
15.35 «Ка ляд ная «Пе сень ка 
го да».

16.40 Маст. фільм «З пры ві-
тан нем, Ка за ност ра».
18.20, 20.35 Маст. фільм «Іс-
ці на ў ві не».
22.20 Се ры ял «Па між на мі, 
дзяў чата мі».
0.00 «За ла тая ма гія XXІ ста-
год дзя ў Кро кус Сі ці Хо ле».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00 «Дзі кі свет».
6.20, 8.20 Се ры ял «Так сіст-
ка».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
9.00, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.55 Се ры ял «Свят ло і цень 
ма я ка».
12.30, 13.20 Се ры ял «Рус кі 
дубль».
14.25 Се ры ял «Бра це ні кі».
16.20 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
17.55 «Вы ра та валь ні кі».
18.15 «След ства вя лі...»
19.20 Се ры ял «Па ву цін не».
22.40 Маст. фільм «Ве цер 
паў ноч ны».
0.20 «Су до вы дэ тэк тыў».

7.00, 14.15, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05, 16.10 Мульт па рад .
7.30, 19.55 Се ры ял «Біб лі я-
тэ ка ры».
8.30, 18.30 Се ры ял «Ка хан не 
ім пе ра тры цы».
10.10, 13.00, 14.00, 15.55, 
18.25, 19.30, 20.55 «Хат няя 
кра ма».
10.25 Дэ тэк тыў «Шу кай це 
жан чы ну».
13.15 Се ры ял «Ге роі».
14.20 Се ры ял «Па лю боў ні-
цы».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
17.00 Ка ме дыя «Скарб».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Ка ме дыя «Рыб ка па 
іме ні Ван да».
23.00 «Хо бі + TV». Рэ алі ці-шоу 
«Свой фер мер».
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ПО ЛАЦК 
ЗДЫ МАЕ 

КІ НО
У ста ра жыт ным По лац ку 
прай шоў кон курс 
ама тар ска га філь ма 
імя Юрыя Та ры ча 
«Я зды маю кі но». 
На суд жу ры свае філь мы 
прад ста ві лі ўдзель ні кі 
з Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Лат віі і Гер ма ніі. 
Маш таб нае свя та 
бы ло пры све ча на 130-год дзю 
за сна валь ні ка на цы я наль на га 
кі не ма то гра фа Юрыя Та ры ча.

— Пер шы ў Бе ла ру сі кон курс 
ся род ама та раў кі но пра во дзіў ся 
дру гі раз, але ўжо па спеў стаць па-
пу ляр ным, па шы рыць як геа гра фіч-
ныя, так і тэ ма тыч ныя ме жы. У ім 
мо гуць узяць удзел усе ах вот ныя, 
не за леж на ад уз рос ту, мес ца пра-
жы ван ня. Сё ле та на кон курс бы ло 
па да дзе на 100 ра бот 26 удзель ні каў. 
Аў та ры ства ры лі да ку мен таль ныя, 
мас тац кія, муль ты плі ка цый ныя філь-
мы, му зыч ныя і рэ клам ныя клі пы, 
са цы яль ныя ро лі кі і ін шае. Кон курс 
пра во дзіў ся ў тры эта пы. У пе ры-
яд га ла са ван ня леп шыя ра бо ты 
па каз ва лі на рэ гі я наль ным тэ ле ка-
на ле «Скіф» — а яго транс лю юць 
у По лац ку, На ва по лац ку, Ві цеб ску, 
Ор шы, Ба ры са ве, Баб руй ску. Філь-
мы раз мя шча лі ся і на сай це По лац-
ка га рэ гі ё на «0214.by». І кож ны яго 
на вед валь нік меў маг чы масць ад-
зна чыць твор чы ма тэ ры ял, які спа-
да баў ся най больш. У пра фе сій ным 
жу ры бы лі прад стаў ні кі На цы я наль-
най кі на сту дыі «Бе ла русь фільм», 
Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 
мас тац тваў, ка фед ры тэ ле ба чан ня і 
ра дыё вя шчан ня Ін сты ту та жур на ліс-
ты кі БДУ і тэ ле кам па ніі «Скіф», — 
ад зна чы ла Ва лян ці на УЛА СЕН КА, 
прэс-сак ра тар По лац ка га рай вы-
кан ка ма.

Вы ні кі ад кры та га кон кур су бы-
лі агу ча ны на ўра чыс тай цы ры мо-
ніі ўзна га ро джан ня пе ра мож цаў. 
Ад ной з най леп шых ра бот, якую 
вы зна чы лі пра фе сі я на лы, стаў да-
ку мен таль ны фільм мас коў скай 
сту дыі «Школь ны кадр» — «Ліс це 
па да ла ў ве рас ні». У ім — апо вед 
пра тра гіч ную па дзею, якая ад бы-
ла ся 1 ве рас ня 2004 го да ў Бес ла-
не, ка лі мяс цо вая шко ла бы ла за-
хоп ле на тэ ра рыс та мі. На пра ця гу 
трох дзён зла мыс ні кі ўтрым лі ва лі 
ў за мі ні ра ва ным бу дын ку больш 
за 1100 дзя цей, іх баць коў, су пра-
цоў ні каў шко лы. Ах вя ра мі тэ рак та 
ста лі 334 ча ла ве кі, у тым лі ку 186 
дзя цей. Мо гіл кі, на якіх па ха ва-
ныя за бі тыя, ста лі ме ма ры я лам і 
атры ма лі афі цый ную наз ву «Го рад 
анё лаў».

Сё ле та на кон курс прад ста ві лі 
шмат філь маў, пры све ча ных тэ ме 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Пер шае 
мес ца атры маў да ку мен таль ны 
фільм «Ліс ты ў ні ку ды» на ва по лац-
кай сту дыі «Нэкст»...

Пад час свя та кі но прай шоў шэ раг 
ін шых ме ра пры ем стваў. У пры ват-
нас ці, На цы я наль най кі на сту ды яй 
«Бе ла русь фільм» бы ла пра ве дзе-
на даб ра чын ная ак цыя. У кі на тэ-
ат ры «Ра дзі ма» быў ар га ні за ва ны 
па каз псі ха ла гіч най дра мы «Ваў кі» 
і пры год ніц ка га філь ма «Не ве ра-
год нае пе ра соў ван не». З гле да ча мі 
су стрэў ся рэ жы сёр-па ста ноў шчык 
Аляк сандр Ані сі маў.

Ад бы ла ся і твор чая су стрэ ча з 
вя до мым ак цё рам, ура джэн цам 
По лац ка Іга рам Сі га вым (ён зняў-
ся ў се ры я ле «Ка мен ская», філь мах 
«Сля ды апост алаў», «Поп», «На ві га-
тар» і інш.).

— Я га на ру ся, што на ра дзіў ся ў 
По лац ку, куль тур ным цэнт ры на шай 
кра і ны. Зна мя наль на, што ме на ві та 
тут на ра дзі ла ся ідэя кон кур су ама-
тар ска га філь ма. Ад уся го сэр ца зы-
чу кон кур су раз ві вац ца і на бі раць 
аба ро ты, — ад зна чыў за слу жа ны 
ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

По лацк — Ві цебск.


