
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 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10 Зо на Х.
9.10 Се ры ял «Сэр ца Ма-
рыі».
10.05 Се ры ял «Та кое звы-
чай нае жыц цё».
11.05 Дак. се ры ял «Міс тыч-
ныя гіс то рыі».
12.10 Ка ме дыя «Гу сар ская 
ба ла да».
13.50, 21.40 Се ры ял «Сва-
ты-6».
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Ка ме дыя «Лю бовь-
Мор ковь-2».
17.15 Ка ме дыя «Іро нія лё су, 
або З лёг кай па рай!».
21.00 Па на ра ма.
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 «З Но вым го-
дам, ма мы!».
1.30 Ка ме дыя «Іро нія лё су. 
Пра цяг».
3.25 Ка ме дыя «Кар на валь ная 
ноч-2, або Праз 50 га доў».
5.35 Кан цэрт ная пра гра ма.
6.20 М/ф.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.15 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Я — це-
ла а хоў нік». За ключ ная се-
рыя.
10.10 Ка ме дыя «Вядзь мар ка».
12.20 Тэ ніс. Брыс бен. Жан-
чы ны.
14.30 Се ры ял «Ін тэр ны».
15.40 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

16.40 Вы шэй за дах.
17.15, 22.45, 0.05 «Ім пе рыя 
пес ні».
19.05 «Жа но чая лі га. Хлоп цы. 
Гро шы. Ка хан не».
19.40 КЕ НО.
19.45 Ка ме дыя «Асаб лі вас ці 
на цы я наль на га па ля ван ня ў 
зі мо вы пе ры яд».
21.20 Ка ме дыя «Кар на валь-
ная ноч».
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.
1.00 Пры го ды «Ча ла век-па-
вук».
3.05 Пры го ды «Ча ла век-па-
вук 2».
5.05 Пры го ды «Ча ла век-па вук 3. 
Во раг у ад люст ра ван ні».

7.30 «Даб ра ра нак».
8.00, 11.50, 18.20 «Ка лей да-
скоп».
8.10, 12.00, 18.30 «Год у гіс то рыі».
8.25, 14.25 М/ф.
8.55 «На шы». Дзед Ма роз.
9.15 Се ры ял «Май стар і Мар-
га ры та».
10.10 «Пло шча мас тац тваў». 
Ін стру мен таль ная му зы ка ў 
па да ру нак да Но ва га го да.
10.35 Дзі ця чы фільм. «Ка ра-
леў ства Кры вых Люс тэр каў».
12.15 «Свят ло да лё кай зор кі». Па-
мя ці Мі ка лая Ці ма фе е ві ча Гу ці е ва.
12.45 «Аў то граф».
13.20 «Гіс то рыя бе ла рус кай 
страў ні». Мяс ныя пры сма кі. 
Су пы і сыт ныя стра вы. Буль-
бя ныя пры сма кі.
14.55 «На ва год ні ты дзень». 
Ве чар з ВІА «Синяя птица».
15.55 «Ма роз ка». Спек такль.
17.15 «Ве ча ры на ху та ры 
па блі зу Дзі кань кі». Маст. 
фільм.

18.45, 20.45 «Пя шчот ная зі ма». 
Маст. фільм. 1-я — 4-я се рыі.
20.30 Ка лы хан ка.
22.35, 0.05 «Сто пе сень для 
Бе ла ру сі. На пе рад у мі ну лае». 
На ва год ні кан цэрт.
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.
1.50 «Пес ні для ду шы».
5.20 «Шчаў кун чык». Ба лет 
Дзяр жаў на га ака дэ міч на га 
Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле-
та Бе ла ру сі.
6.55 «Баль ная су кен ка». 
Маст. фільм.

6.55 Тэ ніс. Тур нір ВТА.
13.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«То тэн хэм» — «Сток Сі ці».
15.50 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. ЦСКА — «Неп ту нас».
17.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Нью касл» — «Ар се нал».
19.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд тура.
20.15 Бія тлон. Ан сі. Эс та фе та. 
Мужчыны. 

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 20.00 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 М/ф «Па даў мі ну ла год ні 
снег».
9.30 Ле ген дар нае кі но ў ко-
ле ры. Казка «Па пя луш ка».
11.05, 13.05, 16.10 На ві ны спор ту.
11.10 Ка ме дыя «Фор му ла 
ка хан ня».
13.10 Ка ме дыя «Кар на валь-
ная ноч».
14.45 М/ф.
15.15, 16.15 Ка ме дыя «Іван 
Ва сіль е віч мя няе пра фе-
сію».
17.10 Ка ме дыя «Ёл кі».
18.45 «По ле цу даў». На ва год-
ні вы пуск.

20.30 Про ва ды ста ро га го да.
23.10, 0.05 «На ва год ні агень-
чык».
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.
2.05 На ва год няя ноч.
4.05 «Дыс ка тэ ка 80-х».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30 «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 «СТБ-спорт».
9.00 «Мінск і мін ча не».
9.30 «Но вы год па-рус ку». 
«Тай ны бла кіт ных агень чы-
каў».
10.40 «Но вы год па-рус ку». 
«Кар па ра тыў па-рус ку».
11.40 «Но вы год па-рус ку». 
«На ва год нія філь мы».
12.35 «Но вы год па-рус ку». «Ад-
ва рот ны бок Но ва га го да».
13.50 Маст. фільм «Це ла -
 а хоў нік».
16.15 «Мінск-2013».
16.50 «Аў та па на ра ма». На ва-
год ні вы пуск.
17.30 «Пра ві лы ма ёй кух ні».
18.30 «Ра зум ней не пры ду ма-
еш». На ва год ні вы пуск.
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «Свя та 
пад зам ком».
21.45 «На тым жа мес цы ў той 
жа час». На ва год ні вы пуск.
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 няя ноч з леп-
шы мі ка ман да мі КВЗ».
1.55 «Ле ген ды Рэт ра FM».

5.00 М/ф.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны Са-
друж нас ці.
9.10 М/ф «Астэ рыкс су праць 
Цэ за ра».
10.30 Маст. фільм «Ча ла век-
ар кестр».
12.10 Ток-шоу «Яшчэ не ра зам».
12.50 На ва год няя SMS-ка. 
Му зыч ная каз ка.

15.10 Маст. фільм «Тан цор 
дыс ка».
17.35 М/ф «Ну, па ча кай!».
19.30 Мю зікл «Ма роз ка».
21.20 Дыс ка тэ ка 80-х.
22.55 Адзін до ма ў На ва год-
нюю ноч.
23.55 Вя лі кая На ва год няя 
дыс ка тэ ка.
1.45 Маст. фільм «Ка ха ны 
Ра джа».
4.00 М/ф «12 ме ся цаў».

7.00 «Па кой сме ху».
7.25 Маст. фільм «Ля ту чая 
мыш».
10.00 Ка ме дыя «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе».
11.40 Ка ме дыя «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе-2».
13.25, 14.25 «Леп шыя пес ні-
2013». Свя точ ны кан цэрт.
13.50, 16.50 На ві ны — Бе ла-
русь.
14.00 Вест кі.
15.50, 17.00 «Ка ра лі сме ху».
18.00 Ка ме дыя «Ёл кі-2».
19.55 Ка ме дыя «Тры ба га-
ты ры».
21.55, 23.00 «На ва год ні па рад 
зо рак».
22.55 На ва год ні зва рот Прэ-
зі дэн та Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
У.У. Пу ці на.
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-2014.
4.30 Вя лі кая на ва год няя дыс-
ка тэ ка.

5.55 «Та ям ні чая Ра сія».
6.50 «Іх но ра вы».
7.30 «І зноў пры ві тан не!».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён-
ня.
8.20, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
11.15 Маст. фільм «Сва як».
13.25 Маст. фільм «Вал ка-
даў».
16.20 «Спра ва гус ту».
16.55 Ка ме дыя «Пра ка хан не».
18.45 Ба я вік «Зі мо вы кру-
із».

20.35 Ка ме дыя «Ал маз у ша-
ка ла дзе».
22.20, 0.00 «The Best — Леп-
шае». На ва год няе шоу на 
НТБ.
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.
1.25 «Ээхх, раз гу ляй!».
4.30 «Да вай це мі рыц ца!».
5.30 «І зноў пры ві тан не!» На-
ва год ні вы пуск.

7.00, 12.20, 18.15, 20.40, 23.50 
«На двор’е».
7.05, 13.55 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
8.45, 17.15 Се ры ял «Касл».
10.15 «Ку лі нар ныя па ра ды».
10.40 Ка ме дыя «Гу сар ская 
ба ла да».
12.25 Ка ме дыя «Снеж ная 
пя цёр ка».
15.40 Мульт па рад.
15.50 Ка ме дыя «Сі ра та ка-
зан ская».
18.05 «У ін тэр’ еры».
18.20 Ка ме дыя «Но вая каз ка 
пра Па пя луш ку».
20.30 «Ве чар ні ца».
20.45 Ба я вік «Гэ ты но вы 
свет».

6.00, 1.00 «РLАY».
8.00, 14.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў». На ва год ні вы пуск.
8.30 Скетч-шоу «Асця рож на, 
дзе ці!».
9.00, 16.00 Скетч-шоу «Анек-
до ты». На ва год ні вы пуск.
10.00 Се ры ял «Ад на клас-
ні кі».
11.00 «Вя сё лыя гіс то рыі з 
жыц ця».
12.00 Се ры ял «Ма ла дзёж ка».
14.30 «Улёт нае ві дэа».
15.00 «На ва год нія гіс то рыі».
17.00 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь». На ва год ні вы пуск.
18.00 «Ураль скія пель ме ні».
21.00 «З на ды хо дзя чым!».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.40, 18.30 На ві ны куль-
ту ры.

9.15 «На гля даль нік».
10.15 «Яшчэ раз пра ка хан-
не». Маст. фільм.
11.50 «Тэ ат раль ны ле та піс. Тац-
ця на Да ро ні на. Вы бра нае».
12.45 «Два нац цаць ме ся цаў». 
М/ф.
13.35 «Ча му сме я це ся? або 
Кла сі кі жан ру».
14.50 «Фор му ла ка хан ня». 
Маст. фільм.
16.15 «Ся мён Фа ра да. Смеш-
ны ча ла век з сум ны мі ва ча-
мі». Дак. фільм.
17.05 Га ла-кан цэрт у Ба дэн-
Ба дэ не.
18.45 Шля ге ры мі ну ла га ста-
год дзя. Кан цэрт «Зне се ныя 
вет рам».
20.20 Мі рэй Мацье. Кан цэрт 
у «Алім піі».
21.40, 23.05 Но вы год у кам па-
ніі з Юры ем Баш ме там.
22.55 На ва год ні зва рот Прэ-
зі дэн та Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
У.У. Пу ці на.
0.15 Ро бі Уіль ямс і «Take 
That». Кан цэрт.
1.35 «Па даў ле таш ні снег». М/ф.

5.00 «50/50». 1992 год.
6.00, 15.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
7.05 «Кот ка на ра ды я та ры». 
Тэ ле спек такль. 1977 год.
8.00 «Кі но на ша га дзя цін-
ства». 1986 год.
9.00 «Ра ніш няя пош та» ў гас-
цях у «Лес ві цы Яка ба». 1988 
год.
11.00 «Гры му чы ту зін». Фільм-
кан цэрт.
11.40 «Ула дзі мір Вы соц кі. 
Пес ні, ма на ло гі». Фільм-кан-
цэрт.
12.00, 17.50 «На ва год няя ту-
соў ка». 1991 год.
12.40, 18.30 «Сме ха ніч ныя 
пры го ды Та ра пунь кі і Штэп-
се ля». Маст. фільм.
13.45 «Ка лі ідзе снег...». 1963 
год.
14.00, 20.00 «Час».
16.00, 22.10 «На ва год ні ат рак-
цы ён». Фільм-кан цэрт.
17.00 «Свет су стра кае Но вы 
год». 1977 год.
19.40 «Гэ та бы ло, бы ло... Но-
вы год». Фільм-кан цэрт.

21.00 «На дзве га дзі ны ра-
ней». Фільм-кан цэрт.
23.00 «Да і пас ля прэ зі дэн та». 
1992 год.
1.30 За меж ная эст ра да.
3.00 «Бла кіт ны агень чык». На-
ва год ні вы пуск. 1983/84 гг.

10.30 GTA. На ступ ны ўзро-
вень.
10.40, 21.25, 23.25 Тэ ніс. Вяр-
тан не Ра фы.
10.45 Ха кей. Ку бак Шпенг-
ле ра.
12.45 Бія тлон. Ка ляд ная гон-
ка.
13.45, 17.15, 20.45 Лыж ныя 
гон кі. Тур дэ Скі.
14.45, 15.45, 20.00, 2.45 Скач-
кі на лы жах. Тур нэ 4-х трамп-
лі наў.
15.40 Sport Excellence.
18.30 Ха кей. Ку бак Шпенг ле-
ра. Фі нал.
21.30 Тэ ніс. Тур нір АТР.
23.30 Вось гэ та дзі ва!!! Ка ляд-
ны вы пуск.
2.30 Ра лі-рэйд. Аф ры ка Эка 
Рэйс.
3.30 Тэх ніч ны пе ра пы нак.

5.00, 11.00, 16.40, 4.40 Скетч-
ком «Па між на мі».
5.20 Се ры ял «Гэ та ўсё пра 
Джа ан».
6.10, 23.35 Ка ме дыя «Са ба-
чая спра ва».
7.35 Ка ме дыя «Не злоў ле ны 
— не зло дзей».
9.05, 21.55, 0.55, 1.35, 2.20, 
4.20 «Ка ме ды ян ты. Леп шае».
9.20 Ка ме дыя «Бру сель—
ЗША».
11.20 Ка ме дыя «Па лі цэй скі і 
ма лы».
12.55 Фэн тэ зі «Ча го хо чуць 
жан чы ны?».
15.00 Ка ме дыя «Уда чы, 
Чак».
17.00 Ка ме дыя «Норт».
18.45 Ка ме дыя «Вы кра дзе-
ныя сэр цы».
20.20 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў 2».
22.10 Ка ме дыя «Та рыф На-
ва год ні».
1.10 Ка ме дыя «Іміг рант».

1.55 Ка ме дыя «Ве чар у тэ ат-
ры».
2.40 Ка ме дыя «Не бла га б па-
ху дзець».

6.00 М/ф.
9.10, 4.40 Маст. фільм «Ве-
ча ры на ху та ры па блі зу Дзі-
кань кі».
10.30 «Па нен ка і ку лі нар».
11.00 Маст. фільм «Снеж ная 
ка ра ле ва».
13.00, 4.15 «Тай ны на ша га 
кі но: «Апе ра цыя «Ы» і ін шыя 
пры го ды Шу ры ка».
13.30, 2.40 Маст. фільм «Апе-
ра цыя «Ы» і ін шыя пры го ды 
Шу ры ка».
15.15 «Док тар І..».
15.45 Маст. фільм «Бал та».
17.00 Маст. фільм «Снеж ны 
ча ла век».
19.00 Маст. фільм «Адзін до ма».
21.00 Маст. фільм «Адзін до-
ма 2: За кі ну ты ў Нью-Ёр ку».
23.15 Маст. фільм «Кар на-
валь ная ноч».
0.40 «Даў но не ба чы лі ся!». 
Свя точ ны кан цэрт.

5.00 Фэн тэ зі «Дом ля во зе-
ра».
7.00 Ка ме дыя «З 13 у 30».
8.45 Ка ме дыя «Са лод кі ліс-
та пад».
11.00 Мю зікл «Брац тва тан ца».
13.00 Ка ме дыя «Джэк і Джыл: 
Ка хан не на ча ма да нах».
15.00 Ка ме дыя «Сла ва».
17.00 Ме лад ра ма «Спя шай ся 
ка хаць».
19.00 Фан тас ты ка «Го рад Эм-
бер: Уцё кі».
20.55 Ме лад ра ма «Крок на пе-
рад 2: Ву лі цы».
22.45 Дра ма «Дзён нік па мя ці».
1.00 Ка ме дыя «Ві хор».
3.00 Тры лер «Джон К’ю».

6.00 Ка ме дыя «Спар та кі я да. 
Ла каль нае па цяп лен не».
8.00 Казка «Пра Фя до та-
страль ца, уда ла га ма лай ца».
10.00 Ка ме дыя «Та рыф На-
ва год ні».

12.00 Дра ма «Снеж ная ка ра-
ле ва».
14.00 Ка ме дыя «Пра што 
яшчэ га во раць муж чы ны».
16.00 М/ф «Іван Ца рэ віч і шэ-
ры воўк».
18.00 Ка ме дыя «На ва год няя 
жон ка».
20.00 Ка ме дыя «Ёл кі».
22.00 Ме лад ра ма «Іро нія лё-
су. Пра цяг».
0.00 Мю зікл «Сня гур ка».
2.00 Ка ме дыя «Вой, ма роз, 
ма роз!».
4.00 Ка ме дыя «На ва год ні 
шлюб».

5.00, 21.00, 1.00 Вы пра буй це 
свой мозг.
6.00 Ка ра лі ры бал кі.
7.00 Бліз кія во ра гі.
8.00, 13.00 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха.
9.00, 14.00 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.
10.00, 12.00, 20.00, 22.00, 
0.00, 3.30 Гуль ні ро зу му.
11.00 Сак рэ ты Зо ны 51.
15.00 Пры ру чыць дра ко на.
16.00 Эк стрэ маль нае па да-
рож жа.
17.00, 2.00 Джон Ф. Ке нэ дзі: 
Знік лая ку ля.
18.00 Па кі ну тыя.
18.30 Ра бі стаў кі і ўзры вай.
19.00 Мал па ча ла век.
21.00 За бы тыя пер са на жы 
Біб ліі.
23.00 Мя жа.

7.00, 16.25 Смя рот ны ўлоў.
7.50 Па да рож жа ў эк стрым.
8.40 Як гэ та ўстро е на?
9.10 Як гэ та зроб ле на?
9.35 Ка ра лі аў кцы ё наў.
10.30 Як устро е ны Су свет.
11.25, 4.20 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
12.20 Вы жыць лю бой ца ной.
13.15, 5.10 Аў та ма біль ныя 
тар гі ў Тэх асе.
14.10, 6.05 Ма хі на та ры.
15.05 Ма хі на та ры на тра се.
15.30 Ры бац кія ле ген ды.
17.20 Но вы Год з Ды на ма.
18.15 Ды на ма — не ве ра год ны 
ілю зі я ніст.
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7.35 Ка ме дыя «З Но вым го-
дам, ма мы!».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ка ме дыя «Іро нія лё су. 
Пра цяг».
11.10 Ка ме дыя «Не мо жа 
быць!».
13.00 Тры лер «Ілю зія пад-
ма ну».
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.35 Еurovіsіon. Без ка мен-
та ры яў.
15.40 Маст. філь мы «Са-
ба ка Бар бос і не звы чай ны 
крос», «Са ма гон шчы кі».
16.15 Ка ме дыя «Служ бо вы 
ра ман».
19.15 Ка ме дыя «Ад 180 і 
вы шэй».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Маст. філь м «Муш ке-
цё ры».
23.30 Ка ме дыя «Лю бовь-
мор ковь-3».

8.25 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
9.35, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.40 Пры го ды «Ча ла век-
па вук».
11.50 Пры го ды «Ча ла век-
па вук 2».
14.00 Пры го ды «Ча ла век-
па вук 3. Во раг у ад люст-
ра ван ні».
16.20 Ім пе рыя пес ні
17.20 Тэ ніс. Брыс бен. Жан-
чы ны.
19.30 «Comedy woman».
21.25 «КЕ НО».
21.30 Ба я вік «Лю дзі ў чор-
ным-2».
23.10 «Жа но чая лі га. Хлоп-
цы. Гро шы. Ка хан не».
23.35 Ме лад ра ма «Усё, што 
нам трэ ба». За ключ ныя се-
рыі.

8.00, 12.15, 18.50, 0.40 «Ка-
лей да скоп».
8.05 Дзі ця чы фільм. «Па 
шчу па ко вым за га дзе».
9.10 «Скарб ні ца Мін шчы ны». 
Ба ры саў.
9.35, 20.50 Се ры ял «Май-
стар і Мар га ры та».
10.25, 21.40 «Дыя блог». 
«Пра веч нае».
10.55 «Чын гач гук — Вя лі кі 
Змей». Маст. фільм.
12.25, 0.15 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці Мі ха і ла Бер-
ге ра.
12.55, 23.45 «Міс ты ка ўла-
ды». «Ма ра ім пе рыі». Дак. 
фільм.
13.20 «Цу ды пры ро ды».
13.50 М/ф.
14.10 «Пей за жы скрозь 
час».
14.40 «Свя ты ні зям лі бе ла-
рус кай». Дак. фільм.
15.15 «Ва ен на-па ля вы ра-
ман». Маст. фільм.
16.40 «На бе ра зе ра кі Фан-
тан кі». Дак. фільм.
17.10 «Ма ем рэ чы». Хлеб.
17.25 «За па вед най сцеж-
кай». За каз нік «Ле бя дзі ны 
Мох-Па то кі».
17.55 «Ка ра ні».
18.25 «Ка мер тон». Ігар Кар-
ня люк.
19.00 «Тэ кум зе». Маст. 
фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
22.05 «Ма сак ра». Маст. 
фільм.

4.25, 12.00 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА.
10.55 Бія тлон. Ан сі. Гон ка 
пра сле да ван ня. Жанчыны.
14.00 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Bаbу Сuр.

15.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм’ ер-лі га. «Лі вер пуль» 
— «Хал Сі ці».
17.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм’ ер-лі га. «Ар се нал» 
— «Кар дыф».
19.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм’ ер-лі га. Агляд тура.
20.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм’ ер-лі га. «Са ўтгемп-
тан» — «Чэл сі».
22.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм’ ер-лі га. «Ман чэс тэр 
Юнай тэд» — «То тэн хэм».

6.00, 8.05, 9.05 Ка ме дыя 
«Іро нія лё су, або З лёг кай 
па рай».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
10.35 Ка ме дыя «Іро нія лё-
су. Пра цяг».
12.35 Ка ме дыя «Ёл кі».
14.10 Ка ме дыя «Адзін до-
ма».
16.15 М/ф «Лед ні ко вы пе ры яд 
4: Кан ты нен таль ны дрэйф».
17.40 Цы ры мо нія ўру чэн ня 
на род най прэ міі «За ла ты 
гра ма фон».
20.50 «Клуб Вя сё лых і Зна-
ход лі вых». Вы шэй шая лі га. 
Фі нал.
23.25 «Чыр во ная зор ка». «20 
леп шых пе сень го да».

6.30, 1.00 «Ле ген ды Рэт ра 
FM».
7.50 Маст. фільм «Сня гур ку 
вы клі ка лі?».
9.05 Маст. фільм «Джэк- 
сне га вік».
10.55 Маст. фільм «Са ла мя-
ны ка пя лю шык».
13.15 Фэнтэзі «Ула дар 
пярс цён каў. Дзве крэ пас-
ці».
16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
16.45 «Пра ві лы ма ёй кух-
ні».
17.45 «Не дай са бе за глух-

нуць!». Кан цэрт Мі ха і ла За-
до рна ва.
20.00 Фэнтэзі «Ула дар пярс-
цён каў. Вяр тан не ка ра ля».
23.35 «Аў та па на ама».
0.00 Мю зікл «Два нац цаць 
ме ся цаў».

5.00, 4.15 М/ф.
7.40 М/ф «Астэ рыкс су праць 
Цэ за ра».
9.00, 15.00 На ві ны Са друж-
нас ці.
9.10 Маст. фільм «Снеж ная 
ка ра ле ва».
10.35 Маст. фільм «Фор му-
ла ка хан ня».
12.15 Маст. фільм «Не мо-
жа быць!».
14.05 Маст. фільм «Па кроў-
скія ва ро ты».
16.50 Маст. фільм «Ча ла век 
з буль ва ра Ка пу цы наў».
18.35 Цырк Дзю Са лей.
20.15 Дыс ка тэ ка 80-х.
21.50 Маст. фільм «Гуль ня 
ў ча ты ры ру кі».
23.30 Маст. фільм «Сэр цы 
трох».

7.00 «Па кой сме ху».
7.40 Маст. фільм «Ча ра-
дзеі».
10.20 Ка ме дыя «Джэнтль-
ме ны, уда чы!».
12.05 Ка ме дыя «Да яр ка з 
Ха ца пе таў кі».
14.00, 20.00 Вест кі.
14.10 Се ры ял «Да яр ка з 
Ха ца пе таў кі. Вы клік лё-
су».
15.45 «Ха».
16.00 «Пес ня го да». Част ка 
дру гая.
18.20 «Гу мар го да».
20.25 Маст. фільм «Бе ра гі 
ка хан ня».
22.05 «Дру гі На ва год ні ве-
чар».
23.35 Маст. фільм «Звод-
ная сяст ра».

6.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
8.20 «Іх но ра вы».
8.55 «З пес ні слоў не вы кі-
неш!».
10.20 Се ры ял «Урач».
13.20 Се ры ял «На стаў нік у 
за ко не. Пра цяг».
16.50 Ка ме дыя «На зна ча на 
ўзна га ро да».
18.30 «І зноў пры ві тан не!».
19.25 Се ры ял «Апе ра цыя 
«Ляль ка вод».
22.55 Маст. фільм «Шпіль-
кі-2».
0.45 «Са мыя гуч ныя рус кія 
сен са цыі: Та ва рыст ва зна ка-
мі тых ал ка го лі каў».

7.00, 12.20, 18.45, 21.00, 
23.45 «На двор’е».
7.05, 14.00 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
8.45 Тры лер «Ле дзя ныя 
дры жы кі».
10.20 «Не ве ра год ная ма-
гія».
10.30, 18.50 Се ры ял «Ра-
ні».
12.25 Ка ме дыя «Па да ру нак 
на Ка ля ды».
15.40 Мульт па рад.
15.50 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
16.20 Се ры ял «Гім наст кі».
17.15 Се ры ял «Касл».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.10 Ме лад ра ма «Ра мэа і 
Джуль е та».
23.15 Ток-шоу «Буль бокс».

6.00, 1.00 «РLАY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.30 «На ва год нія гіс то рыі».

10.00 «Наш Но вы год!» За-
ла тыя вась мі дзя ся тыя. «Наш 
Но вы год!» Лі хія дзе вя нос-
тыя.
13.30 Ме лад ра ма «Ве ра-
бей ка».
15.30, 23.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
16.00 «Без ве жы».
21.00 «Ураль скія пель ме ні».
22.15, 0.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
0.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».

5.30 «Еў рань юс».
9.05 «Звы чай ны кан цэрт».
9.40 «Цы ган скі ба рон». 
Маст. фільм.
11.00 «Мі ка лай Тра фі маў». 
Дак. фільм.
11.50, 0.55 «Аф ры ка». Дак. 
се ры ял.
12.40 Дзі ця чы се анс. «Ма лы і 
Карл сан». «Карл сан вяр нуў-
ся». М/ф.
13.15 Мі рэй Мацье. Кан-
цэрт.
15.05 «Шко ла ў Но вым Све-
це». Дак. се ры ял.
15.50 Да 95-год дзя Да ні і ла 
Гра ні на. «Пра мая гу тар ка. 
Пра го рад».
16.25 «Больш, чым ка хан не». 
Ва лян ці на Ся ро ва і Кан стан-
цін Сі ма наў.
17.05 «Сэр цы ча ты рох». 
Маст. фільм.
18.40 «Снеж нае шоу Вя ча-
сла ва Па лу ні на».
19.40 «Ма ра чы пра ся бе ін-
шую. Ма ры на Ня ёла ва». 
Част ка 1-я.
20.10 Лу ча на Па ва ро ці. Кан-
цэрт.
21.30 «Ро бін і Мэ ры ян». 
Маст. фільм.
23.15 Джон Ле нан. Кан цэрт.
0.10 Па сля дах тай ны. «У 
пад зем ных ла бі рын тах Эк-
ва до ра».
1.50 «Іа ган Воль фганг Гё тэ». 
Дак. фільм.

5.00 «Свет су стра кае Но вы 
год». 1977 год.
5.50, 0.05 «На ва год няя ту-
соў ка». 1991 год.
6.30, 0.40 «Сме ха ніч ныя 
пры го ды Та ра пунь кі і 
Штэп се ля». Маст. фільм.
7.40 «Гэ та бы ло, бы ло... Но-
вы год». Фільм-кан цэрт.
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мі-
ну лы час».
9.00 «На дзве га дзі ны ра-
ней». Фільм-кан цэрт.
10.10, 16.00, 4.00 «На ва год ні 
ат рак цы ён». Фільм-кан цэрт.
11.00 «Клуб па да рож ні каў». 
1987/88 гг.
12.10 «Він ша ван ні «На ва год-
ня му агень чы ку». Кан цэрт.
12.40, 18.35 «Дом, які па-
бу да ваў Свіфт». Маст. 
фільм.
15.00, 21.00, 3.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
17.00 «До мі соль ка». На ва-
год няе ка зач нае прад стаў-
лен не для дзя цей. 1994 год.
17.40 «На ва год ні мульт кан-
цэрт». 1985 год.
19.40 «Пес ні роз ных га доў». 
Фільм-кан цэрт.
22.05 «Рыт мы пла не ты». 
1985 год.
23.10 «Гры му чы ту зін». 
Фільм-кан цэрт.
23.45 «Ула дзі мір Вы соц кі. 
Пес ні, ма на ло гі». Фільм-
кан цэрт.
1.45 «Ка лі ідзе снег...». 1963 
год.

10.30, 2.30 Ра лі-рэйд. Аф ры-
ка Эка Рэйс.
10.40, 12.25 Ад кры ты чэм пі я-
нат Аў стра ліі па тэ ні се.
10.45, 14.20, 15.30, 2.45 Тэ-
ніс. Тур нір АТР.
12.30, 23.30 Скач кі на лы жах. 
Тур нэ 4-х трамп лі наў.
14.10 Sport Excellence.

14.15, 1.55 Спар тыў ны паш-
парт.
15.25, 2.40 Тэ ніс. Вяр тан не 
Ра фы.
0.00 Са мыя ду жыя лю дзі 
пла не ты.
1.00 По кер. Су свет ная се-
рыя.
2.00 Вось гэ та дзі ва!!! Ка ляд-
ны вы пуск.
3.30 — Тэх ніч ны пе ра пы нак.

5.00, 11.00, 16.40, 4.40 Скетч-
ком «Па між на мі».
5.20 Се ры ял «Гэ та ўсё пра 
Джа ан».
6.10 Ка ме дыя «Вы кра дзе-
ныя сэр цы».
7.45 Ка ме дыя «Та рыф На-
ва год ні».
9.10 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь».
11.20 Ка ме дыя «Вай на пры-
га жунь».
12.50, 21.55 «Ка ме ды ян ты. 
Леп шае».
13.15 Ка ме дыя «Мы — ле-
ген ды».
15.00 Ка ме дыя «Пра да ец ца 
да ча...».
17.00 Ка ме дыя «Лю бовь-
мор ковь 2».
18.50 Пры го ды «Эйс Вен-
ту ра. Вы шук свой скіх жы-
вёл».
20.20 Ка ме дыя «Ла ры Краўн».
22.10 Ка ме дыя «Ёл кі».
23.40 Ка ме дыя «Ня ма ча го 
дэк ла ра ваць».
1.20 Ка ме дыя «Бру сель—
ЗША».
3.00 Ка ме дыя «Уда чы, 
Чак».

6.00 М/ф.
9.45, 1.15 «Смех — сак рэт-
ная зброя».
10.30 Маст. фільм «Ся мей-
ка Ады».
12.15, 1.55 Маст. фільм «Шу-
кай це жан чы ну».

15.10 М/ф «Снеж ная ка ра-
ле ва».
16.10, 4.25 Маст. фільм «Рэ-
аль нае Рас тво».
18.00 Маст. фільм «Бой з 
це нем».
20.30 Маст. фільм «Бой з це-
нем 2: Рэ ванш».
23.00 Маст. фільм «Бой з це-
нем 3: Апош ні раўнд».

5.00 Ме лад ра ма «Пры тва ры-
це ся ма ім му жам».
6.50 Ба я вік «Адзі нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
9.00 Дэ тэк тыў «Два нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
11.15 Ка ме дыя «Тры нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
13.30 Тра гі ка ме дыя «Вун дэр-
кін ды».
15.30 Ка ме дыя «Ра зум ні кі».
17.10 Ка ме дыя «Па тры ма-
ныя львы».
19.15 Фан тас ты ка «Зы ход-
ны код».
21.00 Ба я вік «Ка ра лі Да гтаў-
на».
23.00 Дра ма «Што ха вае 
хлус ня».
1.00 Фэн тэ зі «Мой да маш ні 
ды на заўр».
3.00 Дра ма «Тры май 
рытм».

6.00 Ка ме дыя «Ноч за чы не-
ных дзвя рэй».
8.00 М/ф «Тры ба га ты ры і 
Ша ма хан ская ца ры ца».
9.30 Дра ма «Ме ло дыя для 
кат рын кі».
12.30 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Зна-
ём ства».
14.00 Ка ме дыя «Ёл кі 2».
16.00 М/ф «Да бры ня Мі кі ціч 
і Змей Га ры ныч».
18.00 Ме лад ра ма «8 пер шых 
спат кан няў».
20.00 Дра ма «Ле ген да 
№17».

22.20 Ка ме дыя «Атам ны 
Іван».
0.10 Пры го ды «1812: Улан-
ская ба ла да».
2.00 Ка ме дыя «Скар бы 
О.К.».
4.00 Ме лад ра ма «Га луб ка».

5.00, 20.00, 0.00, 3.00 Афе-
рыс ты і ту рыс ты.
6.00, 15.00 Эк стрэ маль нае 
па да рож жа.
7.00 Вяр тан не на са ро гаў.
8.00, 11.00 Скар ба шу каль-
ні кі.
9.00, 13.00 Зо ла та Юка на.
10.00 Сак рэ ты Зо ны 51.
14.00 Ня ўлоў ная кот ка.
16.00, 2.00 Хто па та піў «Біс-
марк».
17.00 Ме га за во ды.
18.00 Па кі ну тыя.
18.30 Ра бі стаў кі і ўзры вай.
19.00 Зла віць кант ра бан-
дыс та.
22.00 Ліх ту гі за мя жой.
23.00 У па го ні за НЛА.

7.00 Курс эк стрэ маль на га 
ва джэн ня.
7.50, 13.15 Го лыя і на па ло-
ха ныя.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
9.35 Па ляў ні чыя на скла ды.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 Го рад на вы ва рат.
12.20, 1.50 Са праўд ныя афе-
рыс ты.
14.10, 3.55 У па го ні за кла-
сі кай.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.25 Хлоп цы з Юка на.
17.20, 3.05 Бруд ныя гро шы.
18.15 Гро шы ў за се ках.
19.10 Ба гаж ныя вой ны.
21.00 За ла тая лі ха ман ка.
0.00, 5.10 Як устро е ны Су-
свет.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро фы.
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6.45 Ка ме дыя «Іро нія 
лё су, або З лёг кай па-
рай!».
10.00 Се ры ял «Сва ты-6». 
За ключ ныя се рыі.
12.00, 15.00 На ві ны.
12.10 Ка ме дыя «Шыр лі-
мыр лі».
14.35 БеларусьLІFE.
15.10 Еurovіsіon. Без ка мен-
та ры яў.
15.15 «Га лоў ная Ёл ка Кра-
і ны». На ва год няе даб ра-
чын нае свя та для дзя цей 
з удзе лам Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь А.Г. Лу ка-
шэн кі.
16.40 Ка ме дыя «Па ся мей-
ных ака ліч нас цях».
19.10 Ка ме дыя «Лю бовь-
мор ковь-3».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Тры лер «Ілю зія пад-
ма ну».
23.35 Ка ме дыя «Ад 180 і 
вы шэй».

7.20 Ка ме дыя «Кар на валь-
ная ноч».
8.40 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
9.50, 20.00 Тэ ле ба ро метр.
9.55 Фільм-каз ка «Пі тэр 
Пэн».
12.15 Тэ ніс. Брыс бен. Жан-
чы ны.
14.20, 0.35 Ме лад ра ма «Усё, 
што нам трэ ба». 1-я — 4-я 
се рыі.
18.00 Ка ме дыя «Па ляў ні-
чыя на пры ві даў».
19.50 Спорт ла то 5 з 36.
19.55 КЕ НО.
20.05 Ка ме дыя «Па ляў ні-
чыя на пры ві даў-2».
22.00 Ба я вік «Лю дзі ў чор-
ным».
23.45 «Comedy woman».

8.10, 13.05, 15.00, 18.25, 
23.35 «Ка лей да скоп».
8.20, 15.05, 18.35 «Раз мо вы 
пра ду хоў нае».
8.25 «Па лес кі  па час ту-
нак». Па да ру нак Дзе ду 
Ма ро зу.
8.40 «Дзе да Ма ро за вы клі-
ка лі?». Му зыч ны тэ ле спек-
такль для дзя цей.
9.25 «Гіс то рыя бе ла рус кай 
страў ні». Мяс ныя пры сма-
кі.
9.45 «Ве ча ры на ху та ры 
па блі зу Дзі кань кі». Маст. 
фільм.
10.50, 21.40 «Дыя блог».
11.20 «Пя шчот ная зі ма». 
Маст. фільм. 1-я — 4-я се-
рыі.
15.10 «Гіс то рыя бе ла рус-
кай страў ні». Су пы і сыт ныя 
стра вы.
15.30 «Баль ная су кен ка». 
Маст. фільм.
16.50 «Шчаў кун чык». Ба лет 
Дзяр жаў на га ака дэ міч на га 
Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба-
ле та Бе ла ру сі.
18.45 «Гіс то рыя бе ла рус кай 
страў ні». Буль бя ныя пры-
сма кі.
19.05 «Чын гач гук — Вя лі кі 
Змей». Маст. фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
20.50 Се ры ял «Май стар і 
Мар га ры та».
22.05 «Ва ен на-па ля вы ра-
ман». Маст. фільм.

5.55 Тэ ніс. Тур нір ВТА.
15.00 Авер тайм.
15.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм’ ер-лі га. «Су он сі» — 
«Ман чэс тэр Сі ці».
17.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм’ ер-лі га. «Са ўтгемп-
тан» — «Чэл сі».
19.55 Ка манд ныя па ядын-

кі па змя ша ных адзі на бор-
ствах. Нір Shоw.
20.25 Фут бол. Чэм пі я нат 
Анг ліі. Прэм’ ер-лі га. «Ман-
чэс тэр Юнай тэд» — «То-
тэн хэм».
22.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм’ ер-лі га. «Лі вер пуль» 
— «Хал Сі ці».

7.00 М/ф «Ма роз ка».
8.15 Ле ген дар нае кі но ў 
ко ле ры. Казка «Па пя луш-
ка».
9.45 Ка ме дыя «Кар на валь-
ная ноч».
11.05 Ка ме дыя «Іван Ва-
сіль е віч мя няе пра фе-
сію».
12.40 Ка ме дыя «Іро нія 
лё су, або З лёг кай па-
рай».
16.00, 20.30 На шы на ві ны.
16.15 Ка ме дыя «Іро нія лё-
су. Пра цяг».
18.15 «Дзве зор кі». На ва год-
ні вы пуск.
20.50 Маст. фільм «Ава-
тар».
23.50 Маст. фільм «Му лен 
Руж».

6.30, 1.40 «Ле ген ды Рэт ра 
FM».
8.00 Камедыя «Ву са ты 
нянь».
9.20 Маст. фільм «Свя та 
пад зам ком».
10.45 Маст. фільм «Ля ту чая 
мыш».
13.10 Фэнтэзі «Ула дар 
пярс цён каў. Брац тва пярс-
цён ка».
16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
16.45 «Но выя ро лі ста ро га 
кі но».
17.35 «Хо ро Шоу» на Но вы 
год».
19.55 Камедыя «Мас ка».
22.00 «Зор ны рынг». На ва-
год ні вы пуск.
23.15 «Вя чэр ні квар тал».

5.00 М/ф.
9.00 На ві ны Са друж нас ці.
9.10 Маст. фільм «Сэр цы 
трох».
13.55 Маст. фільм «Зі та і 
Гі та».
16.35 Цырк Дзю Са лей.
18.15 На ва год няя SMS-ка. 
Му зыч ная каз ка.
20.15 Вя лі кая На ва год няя 
дыс ка тэ ка.
1.00 Маст. фільм «Ча ла век-
ар кестр».
2.30 Маст. фільм «Тан цор 
дыс ка».

5.35 Маст. фільм «Снег на 
га ла ву».
7.05 «Леп шыя пес ні». Свя-
точ ны кан цэрт.
8.55 Ка ме дыя «Са ла мя ны 
ка пя лю шык».
11.15 Ка ме дыя «Ёл кі-2».
13.00, 14.10 Маст. фільм 
«На ва год няя жон ка».
14.00 Вест кі.
14.55 Ка ме дыя «Пры ві тан-
не, я ва ша цёт ка!».
16.40 «Пес ня го да». Част ка 
пер шая.
19.05 «Гу мар го да».
20.00 Прэм’ е ра-2014. Ка-
ме дыя «Джэнтль ме ны, уда-
чы!».
21.50 «Пер шы На ва год ні ве-
чар».
23.50 «На цы я наль ная му-
зыч ная прэ мія». Цы ры мо-
нія ўзна га ро джан ня пе ра-
мож цаў.

6.25 Маст. фільм «Зноў Но-
вы».
8.00 Ка ме дыя «Дзень Да-
до».
9.30 Маст. фільм «Вал ка-
даў».
11.50 Маст. фільм «На стаў-
нік у за ко не».

13.30 Се ры ял «На стаў нік у 
за ко не. Пра цяг».
16.50 Ка ме дыя «На зна ча на 
ўзна га ро да».
18.30 «І зноў пры ві тан не!».
19.00 Сён ня.
19.25 Се ры ял «Апе ра цыя 
«Ляль ка вод».
22.55 Маст. фільм «Шпіль-
кі».
0.45 «Са мыя гуч ныя рус кія 
сен са цыі: Но выя тай ны рус-
кай га рэл кі».

7.00, 12.45, 18.55, 21.00, 
23.40 «На двор’е».
9.05, 17.00 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
10.40 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
11.10 Ка ме дыя «Гэ та вя сё-
лая пла не та».
12.50 Ка ме дыя «Лю дзі ў 
чор ным». 1—2-я се рыі.
16.00 Мульт па рад «Два нац-
цаць ме ся цаў».
18.40 «Кі на блак нот».
19.00 Се ры ял «Ра ні».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ба я вік «Праў дзі вая 
хлус ня».

6.00, 1.00 «РLАY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.30 «На ва год нія гіс то-
рыі».
10.00 «Наш Но вы год!» Ра-
ман тыч ныя шас ці дзя ся тыя. 
«Наш Но вы год!» Ду шэў ныя 
ся мі дзя ся тыя.
13.00 Ля до вае шоу «За ла ты 
лёд Стра ды ва ры».
14.30, 22.15, 0.30 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
15.30, 23.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
16.00 Ка ме дыя «Ка хан не з 
пер ша га ўзды ху».
18.30 «Доб ра га Но ва га го-
да!».
21.00 «Ураль скія пель ме-
ні».

0.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».

5.30 «Еў рань юс».
9.05 «Тай на трэ цяй пла не-
ты». М/ф.
10.00 «Фор му ла ка хан ня». 
Маст. фільм.
11.30 «Гіс та рыч ны ра ман». 
Дак. фільм.
12.10 Між на род ны фес ты-
валь «Цырк Ма сі мо».
13.15 На ва год ні кан цэрт 
Вен ска га фі лар ма ніч на га 
ар кест ра-2014.
15.50 «95 га доў Да ні і лу Гра-
ні ну. «Пра мая гу тар ка. Пра 
аба вя зак і го нар».
16.50 «Вол га-Вол га». Маст. 
фільм.
18.30 «Ра ман ты ка ра ман-
са». На ва год ні га ла-кан-
цэрт.
21.00 «Вік тар — Вік то рыя». 
Маст. фільм.
23.15 «Queen». Кан цэрт.
0.20 «Шэ ры воўк энд Чыр-
во ная ша пач ка». «Бя се да». 
М/ф.
0.55 «Аф ры ка». Дак. се ры-
ял.
1.45 «Поль Се зан». Дак. 
фільм.

5.00 «Гры му чы ту зін». Фільм-
кан цэрт.
5.40 «Ула дзі мір Вы соц кі. 
Пес ні, ма на ло гі». Фільм-
кан цэрт.
6.00, 11.50 «На ва год няя ту-
соў ка». 1991 год.
6.40, 12.30 «Сме ха ніч-
ныя пры го ды Та ра пунь-
кі і  Штэп се ля». Маст. 
фільм.
7.45 «Ка лі ідзе снег...». 1963 
год.
8.00, 14.00, 20.00 «Мі ну лы 
час».
9.00, 21.00, 0.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
10.00, 16.10, 22.00 «На ва-

год ні ат рак цы ён». Фільм-
кан цэрт.
11.00 «Свет су стра кае Но вы 
год». 1977 год.
13.40 «Гэ та бы ло, бы ло... 
Но вы год». Фільм-кан-
цэрт.
15.00 «На дзве га дзі ны ра-
ней». Фільм-кан цэрт.
17.00 «Клуб па да рож ні каў». 
1987/88 гг.
18.10 «Він ша ван ні «На ва-
год ня му агень чы ку». Кан-
цэрт.
18.40 «Дом, які па бу да ваў 
Свіфт». 1-я се рыя. Маст. 
фільм.
23.00 «50/50». 1992 год.
1.05 «Кот ка на ра ды я та-
ры». Тэ ле спек такль. 1977 
год.
2.00 «Кі но на ша га дзя цін-
ства». 1986 год.
3.00 «Ра ніш няя пош та» ў 
гас цях у «Лес ві цы Яка ба». 
1988 год.

10.30, 2.30 Ра лі-рэйд. Аф ры-
ка Эка Рэйс.
10.40, 20.55 Тэ ніс. Вяр тан не 
Ра фы.
10.45, 13.15, 15.45, 1.15 
Скач кі на лы жах. Тур нэ 4-х 
трамп лі наў.
11.45 Ха кей. Ку бак Шпенг ле-
ра. Фі нал.
14.15, 18.00, 2.45 Лыж ныя 
гон кі. Тур дэ Скі.
18.45 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту.
21.00 Тэ ніс. Тур нір АТР.
0.45 Спар тыў ны паш-
парт.
1.00 Sport Excellence.
3.30 -- Тэх ніч ны пе ра пы-
нак.

5.00, 11.00, 16.40, 4.40 Скетч-
ком «Па між на мі».
5.20 Се ры ял «Гэ та ўсё пра 
Джа ан».

6.05 Ка ме дыя «Ба ла мут».
7.35 Ка ме дыя «Уда чы, 
Чак».
9.15 Ка ме дыя «Норт».
11.20 Ка ме дыя «Вы кра дзе-
ныя сэр цы».
12.50, 16.25, 21.55, 2.20 «Ка-
ме ды ян ты. Леп шае».
13.15 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў 2».
15.00 Ка ме дыя «Та рыф На-
ва год ні».
17.00 Ка ме дыя «Лю бовь-
мор ковь».
18.50 Ка ме дыя «Вай на пры-
га жунь».
20.20 Ка ме дыя «Мы — ле-
ген ды».
22.10 Ка ме дыя «Пра да ец ца 
да ча...».
23.50 Ка ме дыя «Не злоў ле-
ны — не зло дзей».
1.25 Ка ме дыя «Ці хая ву лі-
ца».
1.55 Ка ме дыя «За эк ра-
нам».
2.40 Ка ме дыя «Фі ла дэль фій-
ская гіс то рыя».

6.00 М/ф.
9.55 Маст. фільм «Ма роз-
ка».
11.15 Маст. фільм «Снеж ны 
ча ла век».
13.05 М/ф «Два нац цаць ме-
ся цаў».
14.00, 17.15, 1.15 Маст. 
фільм «Гар дэ ма ры ны, на пе-
рад!».
16.45 «Тай ны на ша га кі но: 
«Гар дэ ма ры ны, на пе рад!».
20.00 Маст. фільм «Ся мей-
ка Ады».
21.50 Маст. фільм «Ста ры» 
Но вы год».
0.05 Маст. фільм «Даў но не 
ба чы лі ся!».

5.00 Мю зікл «Брац тва тан-
ца».
7.00 Фан тас ты ка «Го рад Эм-

бер: Уцё кі».
9.00 Дра ма «Дзён нік па мя-
ці».
11.15 Ме лад ра ма «Крок на-
пе рад 2: Ву лі цы».
13.00 Ка ме дыя «Ві хор».
15.00 Ба я вік «Адзі нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
17.00 Дэ тэк тыў «Два нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
19.15 Ка ме дыя «Тры нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
21.30 Ме лад ра ма «Пры тва-
ры це ся ма ім му жам».
23.20 Тры лер «Джон К’ю».
1.25 Дра ма «Што ха вае хлус-
ня».
3.05 Фэн тэ зі «Мой да маш ні 
ды на заўр».

6.00 Ка ме дыя «Вой, ма роз, 
ма роз!».
8.00 М/ф «Іван Ца рэ віч і шэ-
ры воўк».
10.00 Ка ме дыя «На ва год няя 
жон ка».
12.00 Мю зікл «Сня гур-
ка».
14.00 Ме лад ра ма «Іро нія лё-
су. Пра цяг».
16.00 М/ф «Тры ба га ты-
ры і Ша ма хан ская ца ры-
ца».
18.00 Ка ме дыя «Са мной 
вось што ад бы ва ец ца».
20.00 Ка ме дыя «Ёл кі 2».
22.00 Ка ме дыя «Свя та ў 
адзі но це».
23.30 Ка ме дыя «На ва год ні 
шлюб».
1.10 Ка ме дыя «Ноч за чы не-
ных дзвя рэй».
3.00 Дра ма «Ме ло дыя для 
кат рын кі».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Зо ла та 
Юка на.
6.00 Ка ра лі ры бал кі.
7 .00  Здоль  нас  ц і  мал-
паў.
8.00, 12.00 Гуль ні ро зу-

му.
9.00, 13.00 Вы пра буй це свой 
мозг.
10.00 Кар тач ны фо кус-
нік.
11.00, 19.00, 0.00, 3.00 Скар-
ба шу каль ні кі.
14.00 Вы ра та ва ны льві-
цай.
15.00 Эк стрэ маль нае па да-
рож жа.
16.00, 2.00 Сак рэт ная зброя 
Гіт ле ра.
17.00 Ме га за во ды.
18.00 Па кі ну тыя.
18.30 Ра бі стаў кі і ўзры-
вай.
22.00 Бос кае ўмя шан-
не.
23.00 У па го ні за НЛА.

7.00 Смя рот ны ўлоў.
7.50 Вы жыць лю бой ца-
ной.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
9.35 Ка ра лі аў кцы ё наў.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 Ска ну ю чы не ба.
12.20, 1.50 Са праўд ныя афе-
рыс ты.
13.15 Эк стрэ маль ныя вы-
хад ныя.
14.10, 3.55 Курс эк стрэ маль-
на га ва джэн ня.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.25 Го лыя і на па ло ха-
ныя.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
18.15 Бе ар Грылс: вы брац ца 
жы вым.
19.10 Хлоп цы з Юка на.
21.00 Гро шы ў за се ках.
22.00 Біт ва за не ру хо-
масць.
23.00 Ба гаж ныя вой ны.
0.00, 5.10 Го рад на вы ва-
рат.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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