
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, 15.00, 19.00, 
23.10 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 22.50 Зо на 
Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.00 Ме лад ра ма «Пад пры-
цэ лам ка хан ня».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
13.15 «Зор нае жыц цё». «Мам-
чы ны сын кі».
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Жур на лісц кае рас сле-
да ван не.
15.55 Дак. се ры ял «Усе гра ні 
вар' яц тва».
16.30 Усё як трэ ба!
16.55 Ка ме дыя «Сям'я».
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН.
19.55 Се ры ял «Ван ге лія». 
1-я се рыя.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «У кож на га 
свая вай на».
23.30 Дзень спор ту.
23.40 Ба я вік «Міс тар і мі сіс 
Сміт».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Жу-
раў».
10.15 «На ві ны на двор'я».
10.50, 0.00 Дак. се ры ял «Пад 
сон цам».
11.50, 23.10 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Він чы».
13.10 Ме лад ра ма «На хаб ні-
ца». 1-я — 4-я, за ключ ная, 
се рыі.
16.45 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.00 Се ры ял «Сяб роў ка 
Во сень». 1-я і 2-я се рыі.
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Пят роў ка, 38. 
Ка ман да Пят роў ска га». 1-я 
се рыя.

22.40 Авер тайм.

8.00, 12.00, 16.00, 23.45 «Мой 
го рад». Бу да-Ка ша лё ва.
8.15 «Воб раз ге роя. Та дэ вуш 
Кас цюш ка». Дак. фільм.
8.35 «Ма ем рэ чы». Руч ні кі.
8.55 «Сі не ма ты ка». Рэ жы сёр і 
кам па зі тар Ігар Вол чак.
9.35, 18.55 «Ла бі рын ты».
10.00 «Мес ца су стрэ чы. Шко-
ла». Кан цэрт.
11.15 «Гіс то рыя бе ла рус ка га 
тэ ат ра. На ра джэн не». Дак. 
фільм.
11.45 «Па лес кі па час ту нак». 
Ту ша ная ка пус та.
12.15 «Мен шы ся род бра-
тоў». Дра ма.1-я і 2-я се-
рыі.
14.50 «Сі бір скі ка зач нік».
15.35 «Ка ра ні».
16.15, 22.55 «Эпо ха ВІА». 
Дак. фільм. Част ка 1-я.
17.10 «Збян тэ жа ны Са ўка». 
Ка рот ка мет раж ны фільм.
17.45 «Рос чырк ча су».
17.55 «Твор цы». Ды ры жор 
Юрый Яфі маў.
18.35 «Са мы леп шы до мік». 
На ву ко ва-па пу ляр ны фільм.
19.20 «Скарб ні ца Га ра дзей-
шчы ны».
19.50 «Ле нін град ка». Дак. 
фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
20.45 «За гад». Дра ма. 1-я і 
2-я се рыі.

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.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Се ры ял «За кры тая 
шко ла».
12.10 Се ры ял «Жа но чы док-
тар 2».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».

13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 Се ры ял «Вольф Ме-
сінг: які ба чыў скрозь 
час».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Пры га жосць: мі сія вы ка-
наль ная».
18.55 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Тэ ра рыст ка 
Іва но ва».
22.15 Се ры ял «Цю до ры».
0.20 «Біл Гейтс. Гіс то рыя пос-
пе ху».
2.15 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, 17.20 «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».
9.40 «Вя лі кае сне дан не».
10.20 «Жыць бу дзе це».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 Се ры ял «Сло ва жан-
чы не».
12.30 «Джэй мі ў ся бе до-
ма-2».
13.00 «Жан чы ны ХХ ста год-
дзя».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг». Дай-
джэст.
15.30 «Ежа ба гоў».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Пад ма ну тыя на ву-
кай».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Доб ры ве чар, ма лы».
20.40 Маст. фільм «Ін шы 
муж чы на».
22.25 Дзён нік ІХ Між на род-
на га кон кур су эст рад ных 
вы ка наў цаў «Ус ход ні ба-
зар».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.40 Се ры ял «Фір мен ная 
гіс то рыя».

5.00 Се ры ял «Агонь ка хан-
ня».
6.40 Се ры ял «Ара бе ла вяр-
та ец ца».
7.05 «Цік-так».
7.20 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На ві ны Са друж нас ці.
9.10 Маст. фільм «Чэ гем скі 
дэ тэк тыў».
10.45 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25, 2.30 Се ры ял «Клон».
15.25, 22.30 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.20, 23.20 Се ры ял «Апош-
ні сак рэт Май стра».
18.25 «Бе ла русь сён ня».
19.00 Се ры ял «За кон і па-
ра дак».
21.25 «Ак цэн ты».
21.40 Дак. фільм «Аду ка ва-
ныя зор кі».
1.00 Маст. фільм «Мой леп-
шы ся бар».

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.
11.30 «Ранішняя@пошта».
12.00 «Пра мы эфір».
13.00 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «1000 дро бя-
зяў».
15.10 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
15.55, 17.10 Се ры ял «Ва-
лош кі».
18.05 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».
18.55 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
20.40 Се ры ял «Ка хан не на 
міль ён».
22.30 Се ры ял «Прын цып Ха-
ба ра ва».
23.40 «Дзя жур ны па кра і не. 
Мі ха іл Жва нец кі».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сён ня.
10.55 «Да су да».
11.55, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.15 «І зноў пры ві тан не!».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.40 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Бам бі ла. 
Пра цяг».
21.20 Се ры ял «Каў боі».
23.30 Се ры ял «Кар паў».

7.00, 11.30, 18.35, 21.00, 23.40 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с.
7.30, 14.25 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.15, 17.45 Се ры ял «Дзён ні-
кі вам пі ра».
10.00 «Сі не ма тог раф». «Гром 
ня бес ны».
11.35 Вес тэрн «Джан га».
16.10 Мульт па рад «Ле ген да 
пра Тар за на».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зі».
18.40 Се ры ял «Пес ня лё ду 
і по лы мя».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Слаў ныя 
хлоп цы».

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 1.00 
«РLАY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Жон кі алі гар хаў».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».

12.00 Скетч-шоу «Ад ны до-
ма».
12.30 «Ку ды пры вод зяць ма-
ры».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
14.30, 23.30 «Улёт нае ві-
дэа».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
20.00 Се ры ял «Кух ня».
21.10 Се ры ял «Дзён нік док-
та ра Зай ца вай».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00 На ві ны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Ра ні ца з 
ІН ТЭР ам.
9.10, 23.10 Ле ген ды кры мі-
наль на га вы шу ку.
9.40, 16.15, 0.45 Су до выя 
спра вы.
10.20, 16.55, 1.25 Ся мей ны 
суд.
11.10 Дак. фільм «Асця рож-
на: НЛА».
12.20, 15.55, 0.25 Дак. се ры ял 
«Жы вое ба гац це Укра і ны».
12.40, 18.25, 5.10 Се ры ял 
«Анёл-ахоў нік».
13.25 Па за во чы.
14.00, 23.40 Не мо жа быць.
14.25 Маст. фільм «Дзі-
сай».
17.40, 4.15 Да вай па жэ нім-
ся!
19.15, 2.15 Ток-шоу «Да ты-
чыц ца кож на га».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
20.30, 3.30 Се ры ял «За па-
ро гі».
21.15, 5.50 Маст. фільм «Зя-
лё ны фур гон». 1-я се рыя.
22.25 Бра ма ча су.
0.05 Фе е рыя па да рож жаў.

5.00 «Быў час». 2009 год.
6.10 «Пад зна кам за дыя ка. 
Дзе ва». 1992 год.
7.45 «Шы нок 13 крэс лаў». 
1973 год.

9.00 «Таб лет ку пад язык». 
Фільм-спек такль. 1978 год.
11.00 «Чыр во ная ша пач ка». 
Тэ ле спек такль для дзя цей. 
1984 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Шко ла-сту дыя МХАТ. 
Учо ра, сён ня, заўт ра». Дак. 
фільм.
14.00 «Што? Дзе? Ка лі?». 
1990 год.
15.35 «Да рос лыя дзе ці». Кан-
цэрт.
16.35 «Пад зор ная тру ба». Ка-
рот ка мет раж ны фільм.
17.00 «...Да 16 і ста рэй шым». 
1991 год.
17.45 «А я іду...». Фільм-кан-
цэрт.
18.10 «Эс кіз да парт рэ та». 
Дак. фільм.
18.40 «Бе лы ша ман». 1-я се-
рыя. Маст. фільм.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Бе не фіс Тац ця ны Да-
ро ні най». Фільм-кан цэрт.
23.00 «Бу дзіль нік». 1988 год.
23.40 «Тэ ле скоп». 1995 год.
0.15 «Тэмп». 1992 год.
0.50 «Міль ён пры год. Вост-
раў ір жа ва га ге не ра ла». 
Маст. фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1988 
год.

4.00, 8.00, 11.45, 15.45, 18.45, 
22.05 Тэ ніс. Ад кры ты чэм пі я-
нат ЗША.
10.15 Су пер байк. Чэм пі я нат 
све ту.
11.00 Ра лі. ІRС.
11.30 Мо та спар тыў ны ўі-
кэнд.
13.30 Сну кер. 6-rеds. Чэм пі я-
нат све ту.
15.30 Вось гэ та дзі ва!!!
17.00 Ве ла спорт. Ву эль та.
22.00 Гейм, сэт і Матс.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
«Па між на мі».
5.15, 5.40, 8.00, 8.25, 2.20, 
2.45 Се ры ял «Ме ся ца вы 
хлоп чык».

6.15 Ка ме дыя «Мая ма ча ха — 
ін ша пла не цян ка».
9.00 Ка ме дыя «Вя сё лыя і за-
га рэ лыя».
10.40, 12.35, 13.45, 15.45, 
16.45, 20.40, 21.50, 23.35, 
1.50, 3.05 «Ка ме ды ян ты. Леп-
шае».
11.15 Ка ме дыя «Не вы ні-
шчаль ны шпі ён».
12.55, 13.20, 16.00, 16.20, 
21.00, 21.25 Се ры ял «Гэ та 
ўсё пра Джа ан».
14.10 Ка ме дыя «Аў то бус ны 
пры пы нак».
17.20 Ка ме дыя «Ня ма ча го 
дэк ла ра ваць».
19.20 Ка ме дыя «Сён ня я сплю 
з та бой».
22.10 Ка ме дыя «Фан то цы бя-
рэ рэ ванш».
23.55 Ка ме дыя «Джо ні ў кі-
но».
0.10 Ка ме дыя «Ма шы на ча су 
ў джа ку зі».
3.25 Ка ме дыя «Дзён нік кар'-
е рыст кі».

2.00, 8.00, 14.00 Пры го ды 
«Вох, ужо гэ тая На ста!».
3.15, 9.15, 15.15 М/с «Док тар 
Ай ба літ». Збор нік м/ф. «Куп-
лю пры від», «Тры Пань кі гас-
па да раць», «Кот, які ўмеў 
спя ваць».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Чор-
ны пі рат». Каз кі за меж ных 
пісь мен ні каў. «Ха ліф-бу сел». 
Рус кія на род ныя каз кі «Дзе-
ра за».
5.00, 11.00, 17.00 Кі на апо-
весць «Дзіў ныя да рос лыя». 
М/ф «Па ўлас ным жа дан ні».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Хрыс-
та фор Ка лумб».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кі цё-
тач кі Са вы». Збор нік м/ф. 
«Сі ла сло ва», «Ка лі за паль-
ва юц ца ёл кі».

6.00 М/ф.
8.50, 18.30, 3.20 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
10.45, 17.00 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».
11.45, 16.00 Дак. се ры ял «Ва-
раж біт ка».

12.45, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў ні чыя на пры ві даў».
13.45 М/ф «Ілья Му ра мец і 
Са ла вей Раз бой нік».
15.05, 0.40, 5.15 Се ры ял 
«Мен та ліст».
20.45 Се ры ял «Контр гуль-
ня».
21.45 Се ры ял «Пе ла гія і бе лы 
буль дог».
22.45 Маст. фільм «99 Фран-
каў».
1.30 Се ры ял «Звыш на ту раль-
нае».
2.20 Се ры ял «Па ляў ні чыя на 
чу жых».

5.00 М/ф «Ла ві хва лю!».
7.00 Ка ме дыя «Шко ла ро-
ка».
9.00 М/ф «Па ляр ны экс-
прэс».
11.00 Ка ме дыя «Паст ка для 
ня вес ты».
12.40 Ка ме дыя «Мност ва».
15.00 Ме лад ра ма «Бруд ныя 
тан цы 2».
16.35 Ба я вік «Да мі но».
19.00 Жа хі «Го ты ка».
20.45 Дра ма «Не ўтай моў-
ныя сэр цы».
22.50 Дра ма «Я так даў но ця-
бе ка хаю».
0.55 Тры лер «Ад лік за бой-
стваў».
3.05 Тры лер «Ідэа льны не зна-
ё мец».

6.00 Дра ма «Подпоручик 
Ромашовъ».
8.30 Ме лад ра ма «Ма мы».
10.25 Ба я вік «Іль ві ная до-
ля».
12.20 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на: Са ба ка Бас кер ві-
ляў (2)».
13.50 Дра ма «Матч».
16.00 Ка ме дыя «Ша пі то-шоу: 
Ка хан не і сяб роў ства».
18.00 Ка ме дыя «Ша пі то-шоу: 
Па ва га і су пра цоў ніц тва».
20.00 Ба я вік «SLОVЕ». Пра ма 
ў сэр ца».
22.00 Дра ма «Жы вы».
0.00 Ме лад ра ма «Мой хло пец 
— анёл».

2.00 Ка ме дыя «Са мы леп шы 
фільм 2».
4.00 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Зна-
ём ства».

5.00, 21.00, 22.00, 1.00, 4.00 
Ліх ту гі за мя жой.
6.00 Па сля дах мі фіч ных па-
чвар.
7.00, 10.00 Гі е на: ца ры ца дра-
пеж ні каў.
8.00, 13.00 Дзі кі ту нец.
9.00, 14.00 Ка ра лі ры бал кі.
11.00 Афе рыс ты і ту рыс ты.
12.00, 18.00 Ма шы ны.
15.00 Па ляў ні чы на прэс на-
вод ных гі ган таў.
16.00 У по шу ках гі ганц ка га 
вась мі но га.
17.00, 2.00 Вай на ге не ра лаў.
19.00, 19.30 Скар ба шу каль-
ні кі.
20.00, 0.00, 3.00 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.
23.00 Уцё кі.
2.00 Вай на ге не ра лаў: Ар дэн-
ская апе ра цыя.

7.00, 16.25 Са ма гон шчы кі.
7.50, 8.15 Не ве ра год ная хут-
касць.
8.40, 20.05 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.35, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 10.05, 17.20, 17.50 Па-
ляў ні чыя на рэ лік віі.
10.30, 0.00 Экс прэс-курс.
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
12.20, 3.05 Вы жыць ра зам.
13.15, 0.55 Tор Gеаr.
14.10, 6.05 Кру ты цю нінг 
2012.
15.05 Пя тая пе ра да ча.
15.30, 5.10 Су пер' ях ты.
18.15 Паў ноч ная Аме ры ка.
19.10 Леп шы ры ба лоў.
21.00 Па лё ты ўглыб Аляс кі.
22.00 Па вет ра ныя даль на-
бой шчы кі.
23.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
1.50 Ні чо га аса біс та га.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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«ЗЯ ЛЁ НАЯ ХВА ЛЯ»

Вя ду чы па пу ляр най ся род аў та ама та раў ра дыё пра гра-
мы «Зя лё ная хва ля» Аляк сей Ані ко віч ня даў на апы нуў ся 
ў не пры ем най сі ту а цыі. У вы хад ны дзень, ка лі ён ехаў па 
тра се М1/Е30 мі ма Ба ры са ва, жур на ліст стра ціў пя рэд ні 
рэ гіст ра цый ны ну мар. Стра та бы ла вы яў ле на толь кі поз на 
ўве ча ры, ка лі вя ду чы вяр нуў ся ў Мінск. На жаль, пе ра соў-
вац ца на аў та ма бі лі без ну мар но га зна ка за ба ро не на, і ў 
та кой сі ту а цыі мо жа апы нуц ца лю бы кі роў ца. Не ўсе па куль 
ве да юць, што ра біць да лей. Але Аляк сей Ані ко віч вя дзе 
пра гра му ўжо больш за 10 га доў і ве дае, як трэ ба дзей ні-
чаць, та му праб ле ма бы ла вы ра ша на ў ка рот кі тэр мін.

Каб быць у кур се, як вы ра шыць тую ці ін шую праб ле му 
на да ро зе, атры маць ад каз на мно гія пы тан ні ад прад стаў-
ні коў ДАІ, слу хай це ра дыё «Мір» кож ную се ра ду ў 14.15! 
Пра гра ма «Зя лё ная хва ля» — гэ та су мес ны пра ект ра дыё 
«Мір» і УДАІ МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь, дзе лю бы ах вот ны 
мо жа за даць сваё пы тан не спе цы я ліс ту. Тэ ле фа нуй це ў 
пра мы эфір па тэ ле фо не ў Мін ску 2-101-471, ад праў ляй це 
SMS на ка рот кі ну мар 2424 або па кі дай це пы тан ні на сай-
це radіomіr.by. Гра мат на вы ра шай це свае аў та ма біль ныя 
праб ле мы і за ста вай це ся на «мір най» хва лі!

Што бу дзе, ка лі за ад ным ста лом 
апы нуц ца най маль нік, які вы ра шыў 
зволь ніць су пра цоў ні ка, і сам су пра-
цоў нік, яко га гэ тая перс пек ты ва не 
за да валь няе? Пач нуц ца пе ра мо вы, 
а ка лі дак лад ней — па яды нак пе ра-
га вор шчы каў. Як пра ві ла, та кія слоў-
ныя ба та ліі пра хо дзяць пры за чы не-
ных дзвя рах і без све дак. І час та па 
іх скан чэн ні ўдзель ні кі ку са юць лок ці 
і ду ма юць: «ад ка жы мы не так, а па-
ін ша му, зы ход спрэч кі быў бы на на-
шу ка рысць». МВ-ра дыё пры ад чы ніць 
дзве ры офі саў, каб наш слу хач, апы-
нуў шы ся ў па доб най сі ту а цыі, быў у 
поў ным уз бра ен ні. Уво сень у эфі ры ра-
дыё стан цыі стар туе шос ты се зон пра-
ек та «Свет лыя га ло вы». На гэ ты раз 
у зма ган не ўсту пяць топ-ме не джа ры 
кам па ній. У фі нал вый дзе са мы пе ра-
ка наў чы. Парт нё рам пра ек та на МВ-
ра дыё вы сту піць «Клуб кі раў ніц кіх па-

ядын каў РОЕDІNОK.BY» і яго вя ду чы 
Сяр гей Кру пе нін. Больш пад ра бяз на 
аб пра ек це на сай це www.mvrаdіо.bу.

Тра ды цый на ў ве рас ні на МВ-ра дыё 
стар туе но вы се зон. З'я вяц ца ці ка выя 
пра ек ты, но выя га ла сы, але стыль МВ 
за ста нец ца ня змен ным — стан цыя з 
уні каль ным ін фар ма цый ным кан тэн там. 
У тым лі ку бу дзе ўва соб ле на кан цэп цыя 
Brеаkіng Nеws, з да па мо гай якой шлях 
у эфір для ак ту аль най і ці ка вай па дзеі 
іс тот на ска ро ціц ца, на ві на бу дзе па да-
вац ца вы ключ на «га ра чай», без пры-
вяз кі да ча су. МВ-ра дыё не аб мя жу ец ца 
ў сва іх кан так тах са слу ха чом толь кі 
FМ-пра сто рай: да ін тэр ак тыў ных ток-
шоу да дас ца кар цін ка, са мыя ці ка выя 
вый дуць у ін тэр нэт і на TV. Усё гэ та — у 
аб рам лен ні све жых хі тоў і экс клю зіў ных 
трэ каў, якім ад во дзіц ца асаб лі вае мес-
ца ў аб ноў ле ным му зыч ным фар ма це.

�

97,4 FM — Мінск, Ла гойск, Сма ля ві чы, Жо дзі на;
102,4 FM — Мя дзел; 
102,6 FM — Круп кі; 
104,2 FM — Ба ры саў;
104,8 FM — Ка пыль, Стоўб цы, Ня свіж, Клецк, Ба ра на ві чы;
105,3 FM — Са лі горск, Слуцк, Лю бань;
105,5 FM — Бе ра зі но, Чэр вень; 
105,6 FM — Ста рыя Да ро гі;
107,4 FM — Ма ла дзеч на, Ві лей ка, Ва ло жын.

Раз мо вы пра яго ства рэн не 
доў жы лі ся не каль кі га доў, 
па да гра ва ю чы ін та рэс гра-
мад скас ці. Скеп ты кі звык ла 
не ве ры лі, ка за лі пра не да-
хоп улас ных тэх ніч ных ма-
гут нас цяў і твор чых маг чы-
мас цяў, ап ты міс ты ўпар та 
спа дзя ва лі ся на леп шае. 
Пас ля та го, як сё ле та ўвес-
ну іні цы я ты ву пры спе шыў 
Прэ зі дэнт, ста ла кан чат ко-
ва зра зу ме ла: на цы я наль-
на му спар тыў на му ка на лу 
— быць! Ужо вя до мая яго 
наз ва — «Бе ла русь-5» — і 
пры клад ны час за пус ку: 
ІV квар тал 2013 го да. Ці для 
ўсіх бе ла ру саў бу дзе да-
ступ най но вая «кноп ка» і ў 
чым яе ад мет насць, «Звяз-
да» рас пы та ла кі раў ні ка 
ды рэк цыі спар тыў на га вя-
шчан ня Бел тэ ле ра дыё кам-
па ніі Паў ла БУ ЛАЦ КА ГА.

— Пач ну з га лоў на га пы тан-
ня, якое, на пэў на, за да юць са-
бе ўсе бе ла рус кія ба лель шчы-
кі без вы клю чэн ня: ну ка лі ж? 
Афі цый ная вер сія гу чыць до-
сыць рас плы віс та...

— Мы ўжо зна хо дзім ся на 
фі ніш най пра мой. Ды рэк цыя 
«Бе ла русь-5» пач не пра ца-
ваць з 1 ве рас ня. У ве рас ні 
стар туе і тэс та вае вя шчан не 
ка на ла ў ме жах Бел тэ ле ра-
дыё кам па ніі. Гэ та зна чыць, 
што шы ро кі гля дач яго яшчэ 
не ўба чыць, па куль спе цы я ліс ты, 
най перш тэх ніч ныя, не ад то чаць 
усе маг чы мыя ню ан сы і шур па-
тас ці, якія мо гуць уз нік нуць пад-
час транс ля цыі. У за леж нас ці ад 
та го, якія бу дуць уз ні каць праб-
ле мы, і ад хут ка сці іх вы ра шэн ня 
і вы зна чым афі цый на га да ту ад-
крыц ця спар тыў на га тэ ле ка на ла. 
Хо чац ца ж, каб з пер ша га эфі ру 
ўсё бы ло без па мы лак, каб тэ ле-
ві зій ны «бруд» на пер шы план не 
вы хо дзіў. Вя до ма ж: усе раз бі ра-
юц ца ў спор це і ў тэ ле ба чан ні, а 
мы ад кры ва ем спар тыў ны тэ ле-
ка нал — уяў ля е це, якая ад каз-
насць! (Смя ец ца).

— Не ад на ра зо ва гу ча ла ін-
фар ма цыя, што «Бе ла русь-5» 
увой дзе не ў агуль на да ступ ны 
па кет, а ў па ке ты ка бель ных 
апе ра та раў...

— На маю аса біс тую дум ку, 
па доб ны тэ ле ка нал уво гу ле му-
сіць быць плат ным. Ця пер мы 
(маю на ўва зе ды рэк цыю спар-
тыў на га вя шчан ня), до рым вель-
мі шмат спар тыў ных спа бор ніц-
тваў топ-уз роў ню — Алім пій скія 
гуль ні, чэм пі я на ты све ту і Еў ро-
пы па фут бо ле, Лі гу чэм пі ё наў, 
КХЛ — фак тыч на бяс плат на. 
На ўсіх за меж ных ка на лах, на-
ват у су сед ніх кра і нах, усё гэ та 
рас паў сюдж ва ец ца толь кі праз 
плат ныя ка на лы. І ў перс пек ты-
ве, каб змен шыць фі нан са вую 
на груз ку на Бел тэ ле ра дыё кам-
па нію, на дзяр жа ву, мы б ха це лі, 
каб лю дзі, атрым лі ва ю чы якас ны 
тэ ле ві зій ны спар тыў ны пра дукт, 
пла ці лі за яго, як гэ та ро біц ца ва 
ўсіх цы ві лі за ва ных кра і нах.

Што ўба чаць гле да чы на «Бе-
ла русь-5»? Усе зга да ныя вы шэй 
«то па выя» спа бор ніц твы, су свет-
ныя і еў ра пей скія тур ні ры з удзе-
лам бе ла рус кіх спарт сме наў і са-
мыя знач ныя пер шын ствы кра і ны 
па гуль ня вых ві дах спор ту.

— Склад ва ец ца ўра жан не, 
што ў пры яры тэ це бу дуць, так 
бы мо віць, больш «рас кру ча-
ныя» фут бол, ха кей, тэ ніс. Між 
тым мност ва су ай чын ні каў не 
ве дае, на прык лад, пра да сяг нен-
ні бе ла ру саў у кі берс пор це...

— Да рэ чы, мы пла ну ем ра біць 
на «Бе ла русь-5» пра гра му пра кі-
берс порт! Але нашы заў зя тары, і 
гэ та па цвяр джа юць рэй тын гі, лю-
бяць гля дзець спа бор ніц твы, у якіх 
бе ла ру сы ўдзель ні ча юць і вый гра-
юць — ка лі гу ляе Аза ран ка, ка лі 
стра ляе До мра ча ва. Та му мы не 
мо жам не па ка заць тэ ніс ныя спа-
бор ніц твы, не мо жам не па ка заць 
чэм пі я нат све ту па бія тло не, Лі гу 
чэм пі ё наў (яна, між ін шым, бу дзе 
прад стаў ле на на спар тыў ным ка-
на ле больш шы ро ка, чым ця пер). 
Вель мі шмат на ра кан няў на 
наш ад рас гу ча ла на конт «Бе-
ла русь-2» з-за па ка зу не ка то-
рых мат чаў у за пі сах. Дык вось, 
на «Бе ла русь-5» мы змо жам 
па каз ваць спорт больш зруч на 
для ба лель шчы каў, пе рад усім 
ро бя чы ўпор на пра мыя транс-
ля цыі. І толь кі ка лі ней кія па дзеі 
бу дуць ад бы вац ца ад на ча со ва, 
«раз вя дзём» іх па роз ных ка на-
лах. Пры гэ тым з дру гой «кноп кі» 
спорт ні ў якім вы пад ку не знік не, 
толь кі не ка то рыя пра гра мы зме-
няць пра піс ку.

— Ама та ры спор ту тэ ле фа-
ну юць, хва лю юц ца: ці ўба чаць 
у на ступ ным се зо не чэм пі я нат 
Анг ліі па фут бо ле?

— За раз ідуць пе ра мо вы, каб 
вы ра шыць гэ ту праб ле му. А гэ-
та са праў ды праб ле ма: з ад на го 
бо ку, мы пры ву чы лі бе ла рус кіх 
гле да чоў да якас на га фут бо лу, 
а з дру го га — чэм пі я нат Анг ліі 
на сён ня — ну мар адзін у све-
це і са мы да ра гі для па ка зу. 
На шы за ход нія ка ле гі за прош-
ва юць прос та ша лё ныя гро шы. 

І што год ца на пра воў па вя ліч ва-
ец ца пра цэн таў на 10-15. Але, 
мяр кую, пра фе сі я на ліз му на шых 
су пра цоў ні каў хо піць, каб вы ра-
шыць гэ та пы тан не ста ноў ча.

— Ад ных пра мых транс ля-
цый усё ж ма ла для паў на вар-
тас на га спар тыў на га ка на ла. 
Чым яшчэ пла ну ец ца за паў-
няць эфір — но вы мі аў тар скі-
мі пра гра ма мі, вы трымка мі з 
ар хі ваў?

— Бе ла ру сі ёсць што пры-
га даць і чым га на рыц ца ў гэ тай 

га лі не спор ту, та му ў нас за-
пла на ва ны да па ка зу цыкл 
«За ла тыя ім гнен ні бе ла рус-
ка га спор ту». У lіfe-рэ жы ме 
бу дзем па каз ваць най больш 
ці ка выя мо ман ты з да сяг нен-
няў бе ла рус кіх спарт сме наў: 

як за бі ва юць шай бу шве дам, як 
бя гуць да алім пій ска га «зо ла та» і 
г.д. Упэў не ны, кож ны з заў зя та раў 
з за да валь нен нем па гля дзеў бы 
яшчэ раз ха кей ны матч Бе ла русь 
— Шве цыя на Алім пі я дзе-2002 — 
та кія «за ла тыя» гуль ні мы так са ма 
пла ну ем па каз ваць. На жаль, не 
ўсе яны за ха ва лі ся ў нас, як, пры-
кла дам, мат чы ганд боль на га СКА 
ў Лі зе чэм пі ё наў. Та му мы за раз 
вы хо дзім на ар хі вы ра сій ска га тэ-
ле ба чан ня, каб на быць у іх пра вы 
на па каз гэ тых мат чаў.

— Ця пер у скла дзе спар-
тыў най ды рэк цыі на ліч ва ец ца 
кры ху больш за 10 ка мен та-
та раў. Коль кі яшчэ трэ ба для 
но ва га ка на ла і як ідзе аб ве-
шча ны Бел тэ ле ра дыё кам па ні-
яй кас тынг спар тыў ных ка мен-
та та раў і жур на ліс таў?

— Шчы ра ка жу чы, аб вя шча-
ю чы кас тынг, мы ча ка лі знач на 
мен шай рэ ак цыі, чым атры ма лі 
ў вы ні ку. Ужо на мі ну лым тыд ні 
коль касць за явак на блі жа ла ся да 
сот ні, а ўліч ва ю чы, што мност ва 
за явак пры хо дзіць у апош ні мо-
мант, да 2 ве рас ня гэ та ліч ба 
мо жа іс тот на па вя лі чыц ца. Але 
трэ ба ра зу мець, што ка мен та-
тар — гэ та «штуч ная» пра фе сія, 

стаць ім во ка мгнен на, шчоўк нуў-
шы паль ца мі, нель га, трэ ба шмат 
ву чыц ца і пра ца ваць у эфі ры. 
Апош нім ра зам па доб ны ад бор 
ад бы ваў ся 10 га доў та му, і з яго 
«пры жыў ся» толь кі адзін ка мен та-
тар — Аляк сандр Дзміт ры еў. Та-
му ця пер ак тыў на шу ка ем но выя, 
ма ла дыя га ла сы, каб вы рас ціць 
яшчэ 3-4 пра фе сі я на лаў. А вы-
бі раць, без умоў на, бу дзе з ка го: 
не ча ка на для нас пры хо дзяць за-
яў кі з ін шых тэ ле ка на лаў, на ват з 
ін шых кра ін, і на ват ад алім пій скіх 
чэм пі ё наў!.. У ідэа ле, на кож ны 
від спор ту му сіць быць не каль кі 
ка мен та та раў, бо ў жыц ці ўся кае 
бы вае: так, Ула дзі мір Мі ка ла е віч 
На віц кі, ка мен ту ю чы спа бор ніц-
твы па лёг кай ат ле ты цы, што 
пра хо дзі лі ў Маск ве, за хва рэў і 
стра ціў го лас, апош нія тры дні ге-
ра іч на тры маў ся на ан ты бі ё ты ках. 
Каб та ко га не бы ло, без умоў на, 
трэ ба мець пад стра хоў ку.

— Апош нім ча сам пра спорт 
усё больш ак тыў на рас каз ва-
юць і пі шуць дзяў ча ты. Для іх 
на «Бе ла русь-5» зной дзец ца 
мес ца?

— І не прос та зной дзец ца. 
Перш за ўсё ў ад бо ры мы звяр-
та ем ува гу ме на ві та на дзяў чат. 
Бо ра ней «жа но чым го ла сам» 
Алім пій скіх гуль няў звы чай на 
бы ла Ін га Хру шчо ва, а па коль кі 
яна зволь ні ла ся з БТРК, тут уз нік 
пра бел. Атрым лі ва ец ца, на блі-
жэй шыя Алім пій скія гуль ні едуць 
ад ны ка мен та та ры-муж чы ны — 
пы тан не, ка му ж ка мен та ваць, 
ска жам, фі гур нае ка тан не, па-

куль ві сіць у па вет ры. Так што 
мы шу ка ем жа но чыя га ла сы. 
Ка рыс та ю чы ся вы пад кам, за-
пра шаю: дзяў ча ты, якія лю-
бяць і раз бі ра юц ца ў спор це, 
пры май це ўдзел у на шых кас-
тын гах, вы нам па трэб ны!

— Не ма гу не за пы тац ца 
пра мес ца бе ла рус кай мо вы 

на спар тыў ным ка на ле — усё ж 
бе ла рус ка моў нае ка мен та ван-
не мно гія ба лель шчы кі ўхва-
ля юць.

— Са праў ды, у нас ёсць не-
каль кі ка мен та та раў з доб рай бе-
ла рус кай мо вай: Ула дзі мір На віц кі, 
Па вел Ба ра наў і ін шыя. Па коль кі 
боль шасць спар тыў ных ба лель-
шчы каў усё ж рус ка моў ныя, то 
пры яры тэт у транс ля цы ях за ста-
нец ца за рус кай, але і пра бе ла-
рус кую мо ву мы ні ў якім разе не 
за бы ва ем ся, пэў ную част ку транс-
ля цый з за да валь нен нем бу дзем 
вес ці па-бе ла рус ку.

Гу та ры ла 
Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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На слы хуНа слы ху  ��

СПОР ТАМ АДЗІ НЫМ
Пер шы ў Бе ла ру сі спар тыў ны тэ ле ка нал да ка ман ды «На старт!» га то вы

Дзяў ча ты, якія лю бяць 
і раз бі ра юц ца ў спор це, 
вы нам па трэб ны!

На «Бе ла русь 5» мы змо жам 
па каз ваць спорт больш 
зруч на для ба лель шчы каў, 
пе рад усім ро бя чы ўпор 
на пра мыя транс ля цыі.

Упэў не ны, кож ны 
з ба лель шчы каў 
з за да валь нен нем 
па гля дзеў бы яшчэ 
раз ха кей ны матч 
Бе ла русь-Шве цыя 
на Алім пі я дзе-2002.

Брэст 106.6 FM
Віцебск  101.8 FM
Мінск 107.1 FM
Грод на 104.2 FM
Ма гі лёў 107.8 FM

Баб руйск 103.6 FM

Ба ра на ві чы 98.4 FM

Са лі горск 104.3 FM

Пінск 103.2 FM

Най ноў шыя да сяг нен ні су свет най кі-
на ін дуст рыі бу дуць пе ра да вац ца ў кі-
на за лы з да па мо гай вы са ка хут кас на га 
ін тэр нэ ту. Пра гэ та па ве да міў жур на-
ліс там пад час прэс-кан фе рэн цыі ге-
не раль ны ды рэк тар уні тар на га прад-
пры ем ства «Кі на ві дэа пра кат» Ва сіль 
Кок тыш.

— За раз для та го, каб у тым ці ін шым 
кі на тэ ат ры па ча лі дэ ман стра ваць пэў ны 
фільм, яму пры свой ва ец ца ўні каль ны элект-
рон ны ключ. З яго да па мо гай ад кры ва ец ца 
до ступ да за пі су. Пры чым пры во зяць за-
піс у Бе ла русь на срод кі пра ва ўлас ні каў, а 
ад праў ля юць на зад за кошт бе ла рус ка га 
бо ку. Пры клад на з па чат ку бу ду ча га го да 
ўсе за пі сы бу дуць да стаў ляц ца элект рон ным 

шля хам, з да па мо гай хут кас на га ін тэр нэ ту, 
— ска заў вы сту поў ца.

Ва сіль Кок тыш ад зна чыў, што раз гля даў-
ся яшчэ ва ры янт пе ра да чы праз спа да рож-
нік, але пас ля шмат лі кіх кан суль та цый з за-
меж ны мі парт нё ра мі ад гэ тай ідэі ад мо ві лі ся, 
па коль кі сіг нал мо жа быць ня ўстой лі вым.

Рас ка заў ген ды рэк тар «Кі на ві дэа пра ка-
ту» яшчэ пра ад но но ва ўвя дзен не, пер шыя 
кро кі да яко га ўжо зроб ле ны.

— Ня даў на мы на бы лі сіс тэ му, што пад-
трым лі вае час та ту ў 48 кад раў за се кун-
ду, — па ве да міў Ва сіль Кок тыш. — Та кое 
аб ста ля ван не за раз ма ец ца ў не ка то рых 
за лах кі на тэ ат раў «Бе ла русь», «Бя рэс це», 
«Аў ро ра» і «Мір». Мы пай шлі на гэ ты крок 
най перш па той пры чы не, што ме на ві та та кі 
фар мат у бу ду чы ні ста не са мым па пу ляр-

ным у га лі вуд скіх рэ жы сё раў. На прык лад, 
сла ву ты Джэймс Кэ ме ран, ся род прац яко-
га не ве ра год на за па тра ба ва ны гле да ча мі 
фільм «Ава тар», збі ра ец ца вы пус ціць дру-
гую яго част ку, ка рыс та ю чы ся ме на ві та та-
кой час та той.

Што ж да ты чыць пе ра во ду мін скіх кі на-
тэ ат раў з плён кі на «ліч бу», то гэ ты пра цэс 
фак тыч на скон ча ны. Ліч ба ва га аб ста ля ван-
ня па куль ня ма толь кі ў двух кі на тэ ат рах 
— гэ та «Пе ра мо га» і «Маск ва». Пер шы ў 
на ступ ным го дзе бу дзе ка пі таль на ра ман-
та вац ца, а час рэ кан струк цыі дру го га за цяг-
ва ец ца з-за та го, што па куль не вы ра ша ны 
лёс Тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё ра, які мес ціц ца 
ў ад ным бу дын ку з кі на тэ ат рам.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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На эк ра нахНа эк ра нах  ��

КІ НО «ПА СКО РЫЦ ЦА»

Ма гі лёў скія біб лі я тэ кі за вяр-
ша юць «Ле та пад кніж ным 
па ра со нам», а су стра ка юць 
во сень у Бы ха ве вы ста вай 
«Куль тур ная ста лі ца».

Сё лет нім ле там Ма гі лёў ская 
га рад ская біб лі я тэ ка імя Кар ла 
Марк са ўпер шы ню апра ба ва ла 
но вую фор му ра бо ты з чы та ча-
мі. Двой чы на ты дзень яе су пра-
цоў ні кі ва ўні фор ме з за па сам 
лі та ра ту ры і вя лі кім па ра со нам 
ад сон ца вы хо дзі лі ў скве ры ў 
цэнт ры го ра да і ла дзі лі ім пра ві-
за ва ныя «вы яз ныя чы таль ныя 
за лы».

Ухіл зра бі лі на ча со пі сы, якія 
зруч на гар таць на ла вах у пар-
ку пад час ад па чын ку. Асноў ны-
мі чы та ча мі ста лі пен сі я не ры і 
ма ла дыя ма ці. Та му асаб лі вай 

па пу ляр нас цю ка рыс та лі ся спе-
цы я лі за ва ныя ча со пі сы для ма-
ці і дзі ця ці, звест кі пра зда ро вы 
лад жыц ця, жа но чыя вы дан ні, а 
муж чы ны ня змен на ад да ва лі пе-
ра ва гу «Ры ба ло ву». Ка лі лю дзі 
ха це лі па чы таць на ву лі цы кні гі 
ці ўзяць іх да до му, то на ступ ным 
ра зам біб лі я тэ ка ры вы кон ва лі іх 
за мо вы.

Уво гу ле ак цыя ака за ла ся па-
спя хо вай: за ле та ра ды чы та чоў 
біб лі я тэ кі па поў ні лі 300 ча ла век.

— На ша ідэя спа да ба ла ся 
ма гі лёў цам, — ска за ла ды рэк-
тар Цэнт ра лі за ва най сіс тэ мы 
дзяр жаў ных пуб ліч ных біб лі я-
тэк Ма гі лё ва Га лі на Краў чан ка. 
— Та му «Ле та пад кніж ным па-
ра со нам» ста не тра ды цый ным.

А сё лет нюю во сень ма гі-
лёў скія біб лі я тэ кі су стрэ нуць у 

Бы ха ве, на Дні бе ла рус ка га 
пісь мен ства, дзе прад ста вяць 
вя лі кую вы ста ву «Куль тур ная 
ста лі ца».

— Там бу дзе афі цый ная част-
ка з фо та здым ка мі і да ку мен та-
мі: як і за што Ма гі лёў атры маў 
га на ро вае зван не, — рас ка-
за ла Га лі на Краў чан ка. — Мы 
рас ка жам з да па мо гай кні жак 
пра наш го рад, яго сла ву тас ці, 
ар хі тэк тур ныя пом ні кі, зна ка мі-
тых асоб. А так са ма прад ста вім 
сваю пра дук цыю: ка лі кні жак 
пра го рад не ха пае — мы вы да-
ём іх са мі. На прык лад, да вед нік 
пра 10 ме ся цаў, якія трэ ба аба-
вяз ко ва на ве даць у аб лас ным 
цэнт ры, і но вую дзі ця чую кніж ку 
пра дру кар ства ў Ма гі лё ве.

Іло на ІВА НО ВА
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Куль тур ная ста лі цаКуль тур ная ста лі ца  ��

У МА ГІ ЛЁ ВЕ МОД НА ЧЫ ТАЦЬ НА ЛА ВЕ

FM-РЭ АЛІ ЦІ-ШОУ НА МВ-РА ДЫЁ

КОШТ ПА КЕ ТА 
ТЭ ЛЕ ПРА ГРАМ 
ПА ВЯ ЛІ ЧЫЎ СЯ
З 1 ве рас ня «Мін скія тэ-

ле ві зій ныя ін фар ма цый ныя 
сет кі» змя ня юць кошт па-
шы ра на га па ке та тэ ле пра-
грам для жы ха роў ста лі цы.

Як па ве дам ляе МТІС на сва-
ім сай це, за пра гляд 22 ка на лаў 
аба не нты, што пра жы ва юць 
у мік ра ра ё не Со кал, бу дуць 
пла ціць 16 512 руб лёў за мест 
14 532 руб лі, ас тат нія мін ча не 
— 16 080 руб лёў за мест 14 232 
руб лёў. А вось апла та за пра-
гляд 23 ка на лаў па вя ліч ва ец ца 
да 16 968 руб лёў (да гэ туль га-
ра джа не пла ці лі за гэ ты па кет 
14 988 руб лёў), 24 ка на лаў — 
да 17 856 руб лёў (15 744 руб лі), 
25 ка на лаў — да 18 744 руб лёў 
(16 500 руб лёў). Мак сі маль ны 
па кет з 53 тэ ле ка на лаў бу дзе 
ця пер каш та ваць 43 608 руб-
лёў за мест ра ней шых 37 668 
руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


