
6.00 Серыял «Татавы 
дочкі» (12+).
7.20 Скетч-шоу «6 кадраў» 
(16+).
8.15 Скетч-шоу «Даеш 
моладзь» (16+).
9.10 М/ф «Тры каты» (0+).
9.30 М/ф «Ліга Watchcar» 
(0+).
9.55 М/ф «Маша і 
Мядзведзь» (0+).
10.25, 3.25 «Ералаш» 
(6+).
10.40, 14.00, 18.40 
«Уральскія пельмені» 
(16+).
11.35 «Дзіцячы КВЗ» (6+).
12.30 «Проста Кухня» 
(16+).
13.00 «Паспець за 
24 гадзіны» (16+).
1 5 . 0 5  К а м е д ы я 
«СуперБабровы» (12+).
16.40 Камедыя «Кухня. 
Апошняя бітва» (12+).
20.00 «Слава богу, ты 
прыйшоў!» (16+).
21.00 Баявік «Тэрмінатар: 
н я х а й  п р ы й д з е 
выратавальнік» (12+).
23.05 Камедыя «Грашовы 
цягнік» (16+).
1.00 Серыял «Вароніны» 
(12+).
4.00 «Лаві момант» (16+).
5.00 «Дурні і дарогі» (16+).

6.30 «Сі та і Ра ма». Се ры-
ял.
10.20 «Ноч пе рад Рас-
твом». «Пун со вень кая кве-
тач ка». М/ф.
11.55 «Па за пал кі». Маст. 
фільм (12+).
13.30, 2.00 «Бла кіт ная пла-
не та». Дак. се ры ял.

14.25, 1.20 «Ехаў грэ ка... 
Па да рож жа па са праўд най 
Ра сіі». Дак. се ры ял.
15.10 «Дро бя зі жыц ця». 
Маст. фільм (16+).
16.40 «Анё лы Віф ля е ма». 
Дак. фільм.
17.20 «Гіс то рыя рус кай 
ежы». Дак. се ры ял.
17.50 Кан цэрт Ку бан ска га 
ка зац ка га хо ру ў Дзяр жаў-
ным Крам лёў скім па ла цы.
19.05 «Пры знан не ў ка хан-
ні». Даб ра чын ны кан цэрт у 
Му зыч ным тэ ат ры «Ге лі кон-
опе ра».
21.05 Да 100-год дзя з дня 
на ра джэн ня Да ні і ла Гра ні на. 
«Жыц цё за над та ка рот кае, 
каб быць ня шчас ным». Дак. 
фільм.
22.50 «Поз няе ка хан не». 
Маст. фільм (0+).

6.00 Дак. фільм «Два ры на-
ша га дзя цін ства» (12+).
7.40, 9.45, 11.00, 17.00, 
21.45, 23.55, 2.15, 3.45, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
12.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. На-
ва год ні вы пуск. 2008 год 
(12+).
13.15 Фільм-спек такль «Та-
паз». 1976 год (12+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
17.55 Маст. фільм «Па пя-
луш ка» (12+).
19.15 «Шы рэй круг». 
1984 год (12+).
22.00 «А». 1990 год (16+).
0.00 Маст. фільм «Ме ло дыя 
на два га ла сы» (16+).
02.35 Кан цэрт «The Beat-
les іn Washіngton D.C.». 
2004 год (16+).

0.00, 15.45 Лыж нае двая-
бор ства. Ку бак све ту.
0.30, 2.45, 16.15 Лыж ныя 
гон кі. Ку бак све ту.
1.30 Ра лі-рэйд. «Аф ры ка 
Эка Рэйс».
1.45, 18.30, 23.00 Скач кі на 
лы жах з трамп лі на. «Тур нэ 
ча ты рох трамп лі наў».
3.30, 14.00, 17.45, 22.30 
Гор ныя лы жы. Ку бак све-
ту.
4.00, 8.00, 11.00 Тэ ніс. Тур-
нір ATP.
12.00, 21.00 Тэ ніс. Тур нір 
ATP. Фі нал.

1.10 Зме ша ныя па чуц ці 
(16+).
2.50 Ся мей нае аграб лен-
не (16+).
4.30 Superнянь (16+).
6.05 Дрэн ны Сан та (16+).
7.55 Утай ма ван не сва воль-
на га (16+).
10.00 Блеф (16+).
12.10 Ел кі-5 (6+).
13.55 Без тар ма зоў (16+).
15.40 Ад на клас ні кі (12+).
17.35 Таў стун на рын гу 
(12+).
19.30 Без па чуц цяў (16+).
21.20 Вель мі страш нае кі-
но (16+).
22.55 Вель мі страш нае кі-
но-2 (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 Ка лек цыя Бе ла-
русь філь ма: «Пра да дзе ны 
смех». Фільм-каз ка (6+).
12.20, 21.55 «Гля дзі сам» 
(12+).

12.40, 4.50 «Вы ра туй це, я 
не ўмею га та ваць!» (12+).
13.30 «Ста ры но вы дом». 
Се ры ял (12+).
15.15 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня» (16+).
16.40, 1.40 «Снег і по пел». 
Се ры ял (12+).
20.30 «Без пад ма ну» 
(16+).
21.20, 5.30 «Асця рож на, 
мах ля ры!» (16+).
22.15 «Чу жы бі лет». Ме-
лад ра ма (16+).
0.10 «На эль». Дра ма 
(12+).

6.10 Мас ка (12+).
8.25 Цём ны ры цар (16+).
11.25 Дзя вят кі (16+).
13.25 Секс у вя лі кім го ра-
дзе (16+).
16.20 Кінг Конг (16+).
20.10 Ча го хо чуць жан чы-
ны (16+).
22.45 Цём ны ры цар: ад ра-
джэн не ле ген ды (16+).
1.55 Вяр нуць ад праў ні ку 
(18+).
3.40 Секс у вя лі кім го ра-
дзе-2 (16+).

6.20 Я ху дзею (16+).
8.15 На се ле ны вост раў 
(12+).
10.25 Зем ля трус (12+).
12.20 Тры во ла ты на да лё-
кіх бе ра гах (0+).
14.00 Са мы леп шы дзень 
(16+).
16.15 Пра што га во раць 
муж чы ны (16+).
18.20 SOS, Дзед Ма роз, 
або Усё збу дзец ца! (6+).
20.20 Час Пер шых (6+).
23.00 На се ле ны вост раў: 
схват ка (12+).

1.05 Лёг кі на ўспа мін 
(12+).
2.45 Пра што яшчэ га во-
раць муж чы ны (16+).
4.40 Ба бу ля лёг кіх па во дзін 
(16+).

6.00 Дзі кая пры ро да Ін да-
не зіі (16+).
7.35 Гуль ні ро зу му (16+).
8.25 Ме га збу да ван ні 
(16+).
9.15 Ін стынкт вы жы ван ня 
(16+).
10.00, 19.35, 22.45 Асу-
шыць акі ян (16+).
11.35 Дзі кая пры ро да Ра-
сіі (16+).
14.55, 20.25 Гіс то рыя дзе-
ся ці год дзяў (16+).
16.25, 23.35 Дыя на: згуб ле-
ныя кад ры (16+).
17.15 Су пер збу да ван ні 
(16+).
18.00, 0.20 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
18.45, 22.00 Асу шэн не Аль-
кат ра са (16+).
1.55 Па ча так (16+).
5.10 На ву ко выя не да-
рэчнас ці (16+).

8.00, 7.10 Апош нія жы ха ры 
Аляс кі (16+).
11.00 Ме га бу доў лі (12+).
12.00 Са мы вя лі кі аэ ро бус 
у све це (12+).
14.00 Са мыя моц ныя ін-
стру мен ты (16+).
17.00, 21.00, 0.00 Спец наз 
«Цяж кія ма шы ны» (16+).
1.00, 3.50 Са ма гон шчы кі 
(16+).
4.40 Па ляў ні чыя на ста рыз-
ну (12+).
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5.55, 2.25 Ка ме дыя «За ві ру ха» 
(16+).
7.25, 10.45, 12.10, 15.10 Ме лад ра ма 
«Мая лю бі мая свяк роў». 1-я і 2-я 
се рыі (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Га лоў ны эфір. Пунк ты ад лі-
ку».
17.10 Ка ме дыя «На ва год ні пе ра-
па лох» (12+).
18.45, 3.50 Се ры ял «Сва ты» (12+).
21.00 «Па на ра ма».
22.05, 0.05 «З Но вым го дам, Бе ла-
русь!»
23.50 На ва год няе він ша ван не Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк санд-
ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі.
0.35 Ка ме дыя «Пры від» (12+).

6.55 М/с «Джынг лі кі» (0+).
7.10 Ані ма цый ны фільм «Храб рая 
сэр цам» (12+).
8.35, 22.00 «Тэ ле ба ро метр».
9.10 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).
9.45 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
11.15 Ка ме дыя «101 дал ма ці нец» 
(0+).
13.00 Ка ме дыя «102 дал ма цін цы» 
(12+).
14.45 Пры го ды «Алі са ў кра і не цу-
даў» (12+).
16.40 Пры го ды «Скрозь люстэрка» 
(6+).
18.35 Ка ме дыя «Доб ры дзень, та-
та, Но вы год!» (16+).
20.15 Ка ме дыя «Доб ры дзень, та-
та, Но вы год-2!» (12+).
21.55 КЕ НО.
22.05 Ані ма цый ны фільм «Ха лод нае 
сэр ца» (0+).
23.50 На ва год няе він ша ван не Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк санд-
ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі.
0.05 Ані ма цый ны фільм «Ма да гас-
кар» (0+).
1.25 Ані ма цый ны фільм «Ма да гас-
кар-2» (12+).
2.45 Ані ма цый ны фільм «Ма да гас-
кар-3» (12+).
4.05 Ба я вік «Ін дыя на Джонс: у по-
шу ках стра ча на га каў чэ га» (12+).

7.25, 19.50 На ві ны куль ту ры.
7.40 «Гэ ты дзень».
7.45 М/ф (0+).
8.20 «Ка ра леў ства кры вых люс-
тэр каў». Фільм-каз ка (6+).
9.40 «Бе ла рус кая кух ня». Са ла за-
пе ча нае і па ра ная ка пус та.
10.10 «Жы вая куль ту ра». Тра ды-
цый ная стра ва «Клёц кі з ду ша мі» 
(Брас лаў скі ра ён, Ві цеб ская воб-
ласць).
10.35 «Снеж ная ка ра ле ва». 
Фільм-каз ка (6+).
11.55 «Вя лі кая сям'я». Маст. 
фільм (12+).

13.40 «Бе ла рус кая кух ня». Пе ча-
ная гусь.
14.10 «Бя се да» він шуе з Но вым 
го дам.
15.00 «Ма роз ка». Фільм-каз ка 
(6+).
16.25 На ва год ні кан цэрт паэ та-пе-
сен ні ка Але га Жу ка ва.
17.55 «Бе ла рус кая кух ня». Шыш-
кі.
18.25 «Адзі но кім да ец ца ін тэр-
нат». Маст. фільм (12+).
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Фар-
шы ра ва ны лінь, за пе ча ны ў смя-
та не.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Бе ла рус кая кух ня». Бан-
ку ха.
21.30 «Па ла са ты рэйс». Ка ме-
дыя (12+).
22.55, 0.05 «Но вы год у кла січ ным 
сты лі». Кан цэрт сім фа ніч на га ар-
кест ра Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.
23.50 На ва год няе він ша ван не Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі.
0.25 «Кар на вал». Ка ме дыя 
(12+).
2.55 На ва год ні кан цэрт паэ та-пе-
сен ні ка Але га Жу ка ва.
4.25 «Су стра ка ем Но вы год ра-
зам». Кан цэрт.

6.30 Ха кей. Ма ла дзёж ны чэм пі я-
нат све ту. Ка зах стан — Сла ва кія.
8.50 Тэ ніс. WTA. Брыс бен.
16.00 Вы ні кі го да.
16.40 Спорт-цэнтр.
16.50 Ха кей. Ма ла дзёж ны чэм пі я-
нат све ту. Швей ца рыя — Ра сія.
18.55 Фут бол. Чэм пі я нат све ту — 
2018. Усе га лы.
20.40 На шы пе ра мо гі — 2018. 
Алім пій скія гуль ні. Фрыс тайл. 
Лыж ная акра ба ты ка. Жан чы ны.
22.15 На шы пе ра мо гі — 2018. 
Алім пій скія гуль ні. Бія тлон. Жан-
чы ны. Эс та фе та.
23.50 На ва год няе він ша ван не Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі.
0.00 На шы пе ра мо гі — 2018. Тэ ніс. 
WTA. Нью-Хэй вен. Фі нал. А. Са ба-
лен ка — К. Су арэс На ва ра.
1.35 Жан чы ны і спорт. Ары на Са-
ба лен ка.
2.05 На шы пе ра мо гі — 2018. Лёг-
кая ат ле ты ка. Чэм пі я нат Еў ро пы. 
Ма ра фон.
4.00 Ха кей. Ма ла дзёж ны чэм пі я-
нат све ту. Ра сія — Ка на да.

7.00, 9.00, 16.00, 20.30 «На шы на-
ві ны».
7.10 «Пер шы хут кі» (16+).
8.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён нік 
(12+).
9.10 «Га лоў ны на ва год ні кан цэрт» 
(16+).
11.05 Ка ме дыя «Дзяў ча ты» 
(0+).

12.55 Ка ме дыя «Брыль ян та вая 
ру ка» (0+).
14.50, 16.20 Ка ме дыя «Ка хан не 
і га лу бы» (12+).
17.10 Ка ме дыя «Джэнтль ме ны 
ўда чы» (12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён нік 
(12+).
19.00, 20.55 Ка ме дыя «Іро нія лё-
су, або З лёг кай па рай!» (12+).
23.00, 0.05 «На ва год няя ноч».
23.50 На ва год няе він ша ван не 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
А. Р. Лу ка шэн кі.

6.20 «Вя лі кі го рад».
6.50 Тра гі ка ме дыя «Кін-дза-дза» 
(6+).
9.05 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».
9.25 «Ты дзень».
10.30 «Вёс ка. Lіve» (12+).
11.20, 13.45 Ка ме дыя «Два нац-
цаць крэс лаў» (12+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 га-
дзі ны».
14.40 Маст. фільм «Гор ка!» 
(16+).
16.45 Маст. фільм «Гор ка!-2» 
(16+).
18.30, 19.55 Ка ме дыя «Па кроў-
скія ва ро ты» (12+).
21.35 Ка ме дыя «Кар на валь ная 
ноч» (0+).
23.00 «Наш 2018-ы».
23.50 На ва год няе він ша ван не Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі.
0.05 Ка ме дыя «Ёл кі» (12+).
1.30 Ка ме дыя «Ёл кі-2» (12+).
3.05 Му зыч ны ма ра фон «Ле ген ды 
Рэт ра FM» (16+).

6.00 М/ф (0+).
6.40 Маст. фільм «Агонь, ва да 
і мед ныя тру бы» (12+).
8.20 Маст. фільм «Па пя луш ка» 
(0+).
10.00, 19.00 На ві ны.
10.15, 19.15, 2.05 «Дыс ка тэ ка 
80-х» (12+).
22.35, 0.05 «Са праўд ны Но вы 
год!» (12+).
23.55 «Свят куй, МІР!» (12+).

7.00 Ка ме дыя «Жа ніць міль я не-
ра» (16+).
10.30 На двор'е на ты дзень.
10.35 Ка ме дыя «Па ла са ты 
рэйс».
12.20 «На ша спра ва» (16+).
12.35, 14.25 «Най леп шыя пес ні». 
Свя точ ны кан цэрт (12+).
14.00 Вест кі.
15.25 Ка ме дыя «Са ла мя ны ка пя-
лю шык» (12+).
17.55 «Ма ша і Мядз ведзь». М/ф 
(6+).
18.10 «Ка ра лі сме ху» (16+).

20.10 Мю зікл «Па пя луш ка» (12+).
22.10 «На ва год ні па рад зо рак» 
(16+).
23.50 На ва год няе він ша ван не Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі.
0.05 На ва год ні Бла кіт ны агень-
чык — 2019 (16+).
5.35 Кан цэрт гур та AURA.

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 «Спе цы яль ны рэ пар таж» 
(12+).
6.20 «На шСпа жыў Наг ляд» (16+).
7.10 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сён ня».
8.20 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
10.25 «Ча кай мя не». На ва год ні вы-
пуск (12+).
11.15 «Ежа жы вая і мёрт вая». На-
ва год ні вы пуск (12+).
12.05 «Дач ны ад каз». На ва год ні 
вы пуск (0+).
13.05 «Па е дзем, па я дзім!» (0+).
13.55 Се ры ял «Ву лі цы раз бі тых 
ліх та роў». «На ва год ні пе ра па-
лох» (16+).
14.50, 16.20 Маст. фільм «Са 
мною вось што ад бы ва ец ца» 
(16+).
16.35, 2.10 «Усе зор кі ў Но вы год» 
(12+).
18.20 Се ры ял «Пёс» (16+).
20.10 Маст. фільм «Жыц цё толь-
кі па чы на ец ца» (12+).
23.45, 0.00 «На ва год ні ква тэр нік. 
Ня про ша ныя гос ці» (16+).
23.50 На ва год няе він ша ван не Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі.

7.00, 15.30, 19.15, 22.00, 3.45 «На-
двор'е».
7.05 Ка ме дыя «Па сыл ка з Мар-
са» (12+).
9.00 «Гу ма рын ка».
9.10 Фільм-каз ка «Но вая каз-
ка».
10.35 М/ф «Снеж ная ка ра ле ва».
11.55 Се ры ял «Пун со выя сэр цы» 
(16+).
14.00 Ка ме дыя «Па ла са ты рэйс» 
(12+).
15.35 «Мульт па рад»: «Два нац цаць 
ме ся цаў» (0+).
16.30 Ка ме дыя «Кар на валь ная 
ноч» (12+).
17.45 Ка ме дыя «Ёл кі» (12+).
19.20 Ба я вік «Праў дзі вая хлус-
ня» (16+).
21.40 «Ве чар ні ца». «Дзед Ма роз 
і Шэ ры воўк» (0+).
22.05 Ка ме дыя «Cон у на ва год-
нюю ноч» (12+).
0.05 Ка ме дыя «Вак зал для два-
іх» (12+).
2.15 Ка ме дыя «Брыль ян та вая 
ру ка» (12+).

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

панядзелак,  31 снеж ня

АНТАНТ

нядзеля,  6 студзеня

МIРМIР

142 15

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу
TБ1000 TБ1000 

Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на І квар тал або I паў год дзе 2019 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                      на І квар тал або І паў год дзе 2019 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту 
«Звяз да» на І квар тал або І паў год-
дзе 2019 го да — за паў няй це карт ку 
ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай-
це яе да 8 сту дзе ня 2019 го да ў рэ-
дак цыю на ад рас: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а.

Ся род пад піс чы каў 10.01.2019 
го да бу дуць ра зы гра ны 7 па да рун-
ка вых сер ты фі ка таў уні вер ма га «Бе-
ла русь» на 100 руб лёў і су пер прыз — 
па да рун ка вы сер ты фі кат уні вер ма га 
«Бе ла русь» на 300 руб лёў. Вы ні кі бу-
дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз-
да» да 20.01.2019 г.

Пры зы мож на бу дзе 
атры маць у рэ дак цыі 
да 19.02.2019 г. пры па-
да чы кві тан цыі аб пад-

піс цы на «Звяз ду» на І квар тал або 
І паў год дзе 2019 г. і паш пар та. Пас ля 
19 лю та га вы да ча пры зоў спы ня ец ца 
і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц-
ца. Умо вы рэ клам най гуль ні «Уда-
лы шо пінг са «Звяз дой» чы тай це ў 
235-м ну ма ры га зе ты «Звяз да» ад 
06.12.2018 г.

Тэ ле фон для да ве дак: 
8 (017) 263 66 73.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — 
з 07.12.2018 па 19.02.2019 г.

Па свед чан не аб 

дзяр жаў най рэ гіст ра цыі 

№ 3440 ад 04.12.2018 г. 

вы да дзе на Мі ніс тэр-

ствам ан ты ма на поль на-

га рэ гу ля ван ня і ганд лю 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

ў. Вы ні кі бу-
е це «Звяз-

Уда лы шо пінг са «Звяз дой»
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