
6.00 Серыял «Татавы 
дочкі» (12+).
7.10 М/ф «Тры каты» 
(0+).
7.40 М/ф «Ліга Watch-
car» (0+).
8.05 М/ф «Маша 
і Мядзведзь» (0+).
8.35, 3.15 «Ералаш» 
(6+).
9.20, 13.50 «Уральскія 
пельмені» (16+).
10.30, 17.20 Серыял 
«Шчаслівыя разам» 
(16+).
11.40 Серыял «Новы 
чалавек» (16+).
12.35, 2.10 Скетч-шоу 
«Адна за ўсіх» (16+).
15.35 Камедыя «Белыя 
цыпачкі» (12+).

19.00 «Слава богу, ты 
прыйшоў!» (16+).
20.00 Серыял «Атэль 
«Элеон»-2» (16+).
21.00 Серыял «Атэль 
«Элеон»-3» (16+).
22.00 Фантастыка 
«Абаронцы» (12+).
23.30 «Шоу выхаднога 
дня» (16+).
0.20 Серыял «Бязмоўны 
сведка» (16+).
1.30 Скетч-шоу «6 
кадраў» (16+).
4.00 «Лаві момант» 
(16+).
5.00 «Дурні і дарогі» 
(16+).

6.30 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.
10.40 «Трое з Пра стак-
ва шы на». «Ка ні ку лы ў 
Пра стак ва шы на». «Зі-
ма ў Пра стак ва шы на». 
М/ф (0+).
12.20 «Рlау» («Гуль ня»). 
Ба лет Аляк санд ра Эк ма-
на ў Па рыж скай опе ры.
14.10 Су свет ныя скар-
бы.

14.25, 0.55 «Ехаў грэ ка... 
Па да рож жа па са праўд-
най Ра сіі». Дак. се ры ял.
15.10 «Вя лі кія гон кі». 
Маст. фільм (0+).
17.40 Арэ на дзі Ве ро на. 
Га ла-кан цэрт у го нар Па-
ва ро ці.
19.20 Кі но пра кі но. 
«Зіг заг уда чы. Я, мож на 
ска заць, яе ка хаю». Дак. 
фільм.
20.00 «Зіг заг уда чы». 
Маст. фільм (6+).
21.35 «Дзі кія тан цы». 
Дак. се ры ял. 1-я се рыя 
(16+).
22.00 «У джа зе толь кі 
дзяў ча ты, або Не ка то-
рыя лю бяць як га ра чэй». 
Маст. фільм (12+).
0.00 «Два нац цаць ме ся-
цаў тан га». Дак. фільм.
1.35 «Дзі кая Ір лан дыя — 
на краі зям лі». Дак. 
фільм.
2.30 «Па даў ле таш ні 
снег». М/ф для да рос-
лых (0+).

6.00 Кі на кан цэрт «Вам 
пес ня пры свя ча ец ца, 
або Зноў кар на валь ная 
ноч». 1983 год (12+).
6.50, 9.45, 15.45, 17.00, 
20.35, 21.45, 23.00, 2.30 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
7.35 Кан цэрт «Best of 
Rock'n'roll Greats». 2004 
год (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00 «На-
ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
11.00 На ва год няя пра-
гра ма (12+).
12.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«У рэ ста ра не му зы ка іг-
ра ла». 2007 год (16+).
13.05 «Пес ня-80» (12+).
13.55 «Анш лаг! Анш-
лаг!» 1988 год (12+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар: Ры гор 
Глад коў. 2007 год (12+).
19.00 Маст. фільм «Ва-
шы пра вы?» (16+).
0.00 «Анш лаг! Анш лаг!» 
1988 год (12+).
1.15 «На ва год ні ла бі-
рынт». 1985 год (12+).
3.50 Маст. фільм «Ве-
рыш, не ве рыш» (16+).

5.10 «Пес ня-87». 4-я 
част ка (12+).

0.30, 10.00, 12.45, 15.45, 
19.30, 23.00 Лыж ныя 
гон кі. Ку бак све ту.
1.30 Ра лі-рэйд. «Аф ры ка 
Эка Рэйс».
1.45, 10.30, 14.45, 18.00 
Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. «Тур нэ ча ты рох 
трамп лі наў».
3.00, 6.00 Тэ ніс. Тур нір 
ATP.
11.30, 16.45 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту.
20.30 Тэ ніс. «Ку бак Хоп-
ма на».
22.05 Алім пій скія гуль ні. 
«Пе ра адоль ва ю чы бар'-
е ры».

0.25 Офіс нае бяз меж жа 
(18+).
2.15 Та рыф «На ва год ні» 
(12+).
4.00 Дзень вы ба раў па-
фран цуз ску (16+).
5.45 Ста рая доб рая ор-
гія (16+).
7.40 Ча ла век з Рыа 
(16+).
9.55 Гуль ні (16+).
11.55 Ёл кі 2 (12+).
13.55 1 + 1 (16+).

16.05 Superнянь (16+).
17.45 Ажа ні ся са мною, 
чу вак (18+).
19.30 Усё або ні чо га 
(16+).
21.35 Ад на клас ні  к і 
(12+).
23.30 Не зда во ле нае 
сек су аль нае на пру жан-
не (18+).

6.00 М/ф (6+).
7.10 «Пра Чыр во ную 
Ша пач ку». Фільм-каз ка 
(0+).

9.30 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).

10.15, 3.35 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
12.00, 17.45 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.10, 16.45, 5.10 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.15 «Ад кры та» з Ак са-
най Бай рак» (16+).
15.15 «Прос тыя скла да-
нас ці» (12+).
15.50 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
19.05, 2.20 «Аскол кі». 
Се ры ял (16+).
20.30 «Ста ры но вы дом». 
Се ры ял (12+).
21.30 «90-я» (16+).
22.25 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
23.00 «Вя лі кае кі но. 
«Кар на валь ная ноч». 
Дак. фільм (12+).
23.30 «Кар на валь ная 
ноч». Ка ме дыя.
0.50 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).

6.10, 18.00 Ся мей ка 
Крудс (6+).
8.20 Дзя вят кі (16+).
10.30 Гіс то рыя ад на го 
вам пі ра (16+).
12.50 Дзён нік па мя ці 
(16+).
15.20 Па ву цін не хлус ні 
(16+).
20.10 Кінг Конг (16+).
23.40 Секс у вя лі кім го-
ра дзе (16+).
2.20 Мая дзяў чы на — 
монстр (18+).
4.10 Бел фе гор — пры від 
Луў ра (12+).

6.20 Мет ро (16+).
8.40 Са мы леп шы дзень 
(16+).
10.30 Чор ная ма лан ка 
(0+).
12.20 Снеж ная ка ра ле-
ва: пе ра за ма роз ка (0+).

14.10 Ка хан не з аб ме жа-
ван ня мі (16+).
16.20 Пі цер FM (12+).
18.20 Та рыф «На ва год-
ні» (12+).
20.20 Пры цяг нен не 
(12+).
22.40 Пра што га во раць 
муж чы ны (16+).

0.40 Пра ка хан не (16+).
2.40 Ко ко ко (18+).
4.30 На ва год ні пе ра па-
лох (12+).

6.00 Дзі кая пры ро-
да Паўд нё вай Аф ры кі 
(16+).
7.35 Гуль ні ро зу му (16+).
8.50 Па ча так (16+).
10.25, 18.50, 0.25 «Гіс-
то рыя Вя лі кіх Азё раў» 
(16+).
11.10, 19.35, 1.10 Асу-
шыць акі ян (16+).
11.55 Вост раў Пас хі ў не-
бяс пе цы (16+).
12.40 Знік лыя га ра ды 
Ама зо ніі (16+).
13.30 Стра ча ныя му міі 
Но вай Гві неі (16+).
14.10 Ар хі тэк та ры ста ра-
жыт на сці (16+).
14.55, 20.25 Гіс то рыя 
дзе ся ці год дзяў (16+).
16.25 Фа таль ны па жар 
на «Ты та ні ку» (16+).
17.15 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
22.00 Mарс (16+).
2.00 Не вя до мая пла не та 
Зям ля (16+).
4.25 На ву ко выя не да-
рэч нас ці (16+).

8.00, 7.10 Апош нія жы ха-
ры Аляс кі (16+).
11.00, 16.00 Ме га цяг ні кі 
(12+).
17.00, 21.00, 0.00 Пя цёр-
ка най леп шых (12+).
1.00, 4.40 Са ма гон шчы кі 
(16+).
5.30 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну (12+).
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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, 1.30 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15 «Зо на Х» (16+).
9.10, 12.10 Ме лад ра ма «Стан-
дар ты пры га жос ці. Но вае ка-
хан не» (12+).
13.05 «Дзі ця чы док тар».
13.35 «Дзень у вя лі кім го ра-
дзе».
14.35, 15.25 Ме лад ра ма 
«Тры шчас лі выя жан чы ны». 
3—4-я се рыі (12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Се ры ял «Сва ты» (12+).
18.45, 19.20 Ме лад ра ма «Ка лі 
ка ха еш — да руй» (16+).
21.00 «Па на ра ма».
21.45 Ме лад ра ма «Па трэб ны 
муж чы на». 1—4-я се рыі (16+).
1.45 «Дзень спор ту».

7.00 «Уклю чай ся!» (12+).
9.00, 17.25 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 21.05 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
11.00, 17.30 Се ры ял «Мас коў-
ская бар зая». 1-я і 2-я се рыі 
(16+).
12.55 Се ры ял «Цэнт раль ная 
баль ні ца» (16+).
13.50, 19.15 «Арол і рэш ка. Кру-
га свет ка» (16+).
14.40 «Вя сель ны па мер» (16+).
15.40 «Ні чо га са бе ньюз» (12+).
15.45, 0.10 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.25 «Ве ру не ве ру» (16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
КЕ НО.
22.10 Мю зікл «Ла-Ла Лэнд» 
(12+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Жу лі кі 
па-да лец ку.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.20, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.25, 17.20 «Пры го ды Элект ро-
ні ка». Фільм — дзе цям (6+).
9.35, 18.25 «Вя зень зам ка Іф». 
Маст. фільм. «Аз ваз дам» (12+).
11.10 «Май стры і ку мі ры». За-
слу жа ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Іна Афа нась е ва.

12.25, 21.05 «Па вел Ка дач ні каў. 
Згуб ле ны ге рой». Дак. фільм 
(12+).
13.05, 21.45 «Мя до вы ме сяц». 
Маст. фільм (12+).
14.40 «Па ца лу нак Сак ра та». 
Дэ тэк тыў. «Тай на за ла тых 
апост алаў» (16+).
16.10 «Сі ла ве ры».
16.35 Кан цэрт ан самб ля пес ні і 
тан ца «Спад чы на» Па ла ца куль-
ту ры г. Ма ла дзеч на.
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.15 «Час кі но». Да 85-год дзя 
бе ла рус ка га кі но .»Кі на вёрс ты». 
Дак. се ры ял.
23.25 «Цуд сі не ма тог ра фа» (12+).
23.50 «За піс кі на па лях».

7.00 Тэ ніс. WTA. Брыс бен. Ок-
ленд. Шэнь чжэнь.
14.00 Ха кей. Ка ляд ны тур нір. Бе-
ла русь — Збор ная ІІХФ.
16.05 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
16.35 Авер тайм.
17.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
18.05 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
18.35 Ха кей для ўсіх.
19.05 Авер тайм. КХЛ.
19.25 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — СКА (Санкт-Пе цяр-
бург). (У пе ра пын ках — Авер-
тайм. КХЛ.)
22.00 Спорт-цэнтр.
22.10 Ха кей. Ка ляд ны тур нір. 
Збор ная Бал тый скіх кра ін — 
Бе ла русь.
0.00 Ха кей. Ма ла дзёж ны чэм пія -
нат све ту. 1/2 фі на лу.

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 «Ад га дай ме ло дыю». На ва-
год ні вы пуск (12+).
10.10 «Сам-на сам з усі мі» (16+).
11.10 «Вя ча слаў Да бры нін. «Мир не 
прост, сов сем не прост...» (16+).
12.10, 13.10 «ДОстояние 
РЕспублики»: Вя ча слаў Да бры-
нін» (0+).
14.00 Се ры ял «Ба буль кі ва 
ўцё ках» (12+).
16.20, 0.30 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
16.40 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+).
18.20 На ва год ні «Ера лаш» (6+).

18.40, 21.05 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік (12+).
18.45, 21.10 «Сён ня ве ча рам» 
(16+).
20.00 «Час».
22.40 Маст. фільм «Снеж ны 
анёл» (16+).
0.50 «Са мыя, са мыя, са мыя...» 
(16+).
1.50 «На шы на ві ны. Га лоў нае за 
дзень».

5.30 «Усім па кат ку» (16+).
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
6.10, 20.15 «Мін шчы на».
6.20 «Гля дзець усім!» (16+).
6.35 «Ле ген ды СССР» (16+).
7.45 Ка ме дыя «Гу сар ская ба-
ла да» (12+).
9.25 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
9.45, 23.50 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 Ка ме дыя «Шыр лі-мыр-
лі» (16+).
13.05 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
13.45 «Ежа ба гоў».
15.30, 16.50 «Аляк санд раў скі 
сад». Се ры ял (16+).
19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».
20.30 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».
20.50, 23.50 Дра ма «Экі паж» 
(12+).
0.40 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).

6.00 М/ф (0+).
6.15 Маст. фільм «Помс та і за-
кон» (16+).
9.45 Маст. фільм «Вій» (12+).
11.10 Маст. фільм «Жа ніць ба 
Баль за мі на ва» (6+).
12.50 Маст. фільм «Ка пі тан» 
(12+).
14.50 Мю зікл «Тры муш ке цё-
ры» (12+).
16.45 Маст. фільм «Год за ла-
той рыб кі» (16+).
19.00 На ві ны.
19.15 Маст. фільм «Д'Ар тань ян 
і тры муш ке цё ры» (0+).
0.10 Маст. фільм «Гуль ня ў ча-
ты ры ру кі» (12+).
1.55 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі сво...» 
(16+).

7.00 Се ры ял «Да яр ка з Ха ца-
пе таў кі. Вы клік лё су».

10.10, 11.20 Се ры ял «Га луб ка» 
(12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
12.30, 14.00 Ка ме дыя «Па мыл-
кі ка хан ня» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.25 «Но вая хва ля». Най леп-
шае (12+).
15.50, 17.20 Се ры ял «Пай сці, 
каб вяр нуц ца» (12+).
20.35 «Май стар сме ху». Свя точ-
ны вы пуск (16+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Люд мі ла 
Гур чан ка» (12+).

6.25 «Аст рап раг ноз».
6.30 «На шСпа жыў Наг ляд» (16+).
7.20, 8.20 Се ры ял «Мух тар. Но-
вы след» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сён-
ня».
9.45 Бе ла веж ская пу шча (6+).
10.20 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
12.00 «Спра ва ўра чоў» (16+).
12.45 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
13.40 Се ры ял «Мар скія д'яб лы. 
Смерч. Лё сы» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+).
17.15, 19.30 Се ры ял «Пёс» 
(16+).
23.00 «Ве чар па мя ці Аляк санд ра 
Аб ду ла ва ў «Лен ка ме» (12+).

7.00, 15.45, 19.25, 21.05, 1.10 
«На двор'е».
7.05 М/с.
7.25, 15.50 «Гу ма рын ка».
7.30 Се ры ял «Два з па ло вай 
ча ла ве кі» (16+).
8.30 Се ры ял «Ка хан не і помс-
та» (16+).
9.20 Се ры ял «Арэ лі» (16+).
10.30 «Ма лю ю чы Кі тай».
11.00, 18.15 Се ры ял «Касл».
11.45, 23.30 Се ры ял «Ідэа льная 
па ра» (16+).
13.40 Се ры ял «Пун со выя сэр-
цы».
15.55 «У дні школь ных ка ні кул» 
(0+).
16.45 «Ад каз вай ка» (0+).
16.50 Ка ме дыя «Кра і на цу даў» 
(12+).
19.00 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
19.30 Се ры ял «Па ла ца выя тай-
ны» (12+).
20.55 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Фан тас ты ка «Апош няя 
тай на Су све ту» (12+).
23.30 Се ры ял «Ідэа льная па-
ра» (16+).
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На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

серада, 2 студзеня

МIРМIР

1910 7

СТБСТБ
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