
7.00 Ме лад ра ма «Час шчас-
ця-2».
8.35 «Іс насць».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Сло ва Міт ра па лі та на 
Рас тво Хрыс то ва.
9.25 Маст. фільм «Звы чай-
ны цуд».
11.55 Еurovіsіon. Без ка мен-
та ры яў.
12.10 Ка ме дыя «Не ве ра год-
ныя пры го ды італь ян цаў у 
Ра сіі».
14.10 «Зор нае жыц цё». «Я 
па мі раю ад ка хан ня».
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.35 Ані ма цый ны фільм 
«Ра та туй».
17.30 Гіс то рыя «Сла вян ска га 
ба за ру».
18.55 Ме лад ра ма «Па нен ка-
ся лян ка».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ка ме дыя «8 пер шых 
спат кан няў».
23.15 Ка ме дыя «12 ме ся-
цаў».

7.40 Фільм-каз ка «Пры го ды 
Бу ра ці на».
9.55, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
10.00 Бе ла рус кая кух ня.
10.35 Ме лад ра ма «Крок на-
пе рад 3D».
12.35 Ка ме дыя «Лепш не 
бы вае».
15.05 Ме лад ра ма «Сказ пра 
тое, як цар Пётр ара па жа-
ніў».
16.50 Тэ ніс. Сід ней. Жан чы-
ны.
19.00 «Жа но чая лі га. Хлоп-
цы. Гро шы. Ка хан не».

19.35 Маст. фільм «Па да-
рун кі да Ка ляд».
21.25 КЕ НО.
21.30 Ме лад ра ма «Крок на-
пе рад 4».
23.20 Ім пе рыя пес ні.
0.15 Дра ма «Цуд».

8.00, 12.00, 19.00, 23.40 «Ка-
лей да скоп».
8.05, 13.05, 18.15 «Раз мо вы 
пра ду хоў нае».
8.15, 17.05 «Ма ем рэ чы». Ка-
ляд ны стол.
8.30 Дзі ця чы фільм. «Ва сі-
лі са Пры го жая».
9.45, 20.50 Се ры ял «Май-
стар і Мар га ры та».
10.40 «Цу ды пры ро ды». Шат-
лан дыя. Бай кал. Ан да лу зія.
11.10 М/ф.
11.30 «Да ро га да до ма». Дак. 
фільм.
12.05, 23.10 «Свят ло да лё-
кай зор кі». Па мя ці рэ жы сё-
ра, на род на га ар тыс та Бе ла-
ру сі Ся мё на Аляк санд ра ві ча 
Штэй на.
12.40 «Аў то граф».
13.15 Свя точ ны кан цэрт зо-
рак бе ла рус кай эст ра ды, 
пры све ча ны Ка ля дам і Но-
ва му го ду.
14.10 «Па лес кі па час ту нак». 
Ка ша пра ся ная.
14.25 «Ка ра ні».
14.55 «Свет пры ро ды». Ка-
ля дрэ ва друж бы трох на-
ро даў.
15.25 «Рос чырк ча су». Бер-
нар дзін скія кляш та ры.
15.40 «І смех, і бя да». Ка рот-
ка мет раж ны фільм.
16.20 «Му зе ум». Ма ля ва ныя 
ды ва ны.

16.35 «Рэ ча вы до каз». Мы 
бы лі. Дак. фільм.
17.20 «Ле ту цен ні Я. Драз до-
ві ча».
17.45 «Ка мер тон». Хор Ту-
рэц ка га.
18.20 «Ка лі на ра джаў ся но-
вы свет...». Пісь мен нік Мак-
сім Лу жа нін.
19.10 «Вя сен няя каз ка». 
Маст. фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
21.40 «Рас тво ў фі лар мо-
ніі». Кан цэрт Дзяр жаў на га 
ака дэ міч на га сім фа ніч на га 
ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.

5.40—13.10, 17.00, 21.10 Тэ-
ніс. Тур нір ВТА. Сід ней.
13.10 Бас кет бол. Лі га ВТБ. 
ВЭФ — ЦСКА.
14.45 Авер тайм.
15.10 Ха кей. КХЛ. «Мед ве-
шчак» (За граб) — «Ды на ма» 
(Мінск).
18.35 Ха кей. Ка ляд ны тур нір. 
Матч за 3-е мес ца.
20.15 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Абер хоф. Гон ка з ма са вым 
стар там. Жан чы ны.
22.40 Ха кей. Ка ляд ны тур нір. 
Фі нал. Цы ры мо нія за крыц ця 
тур ні ру.

7.00 «На ша ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 Маст. фільм «Біб лія».
12.10, 16.15 Се ры ял «Ган на 
Гер ман».
17.20 «Ка ляд ныя су стрэ чы» 
Алы Пу га чо вай.
18.50 Маст. фільм «З Но-
вым го дам, ма мы!».
20.50 Се ры ял «Тры муш ке-
цё ры».

22.45 Маст. фільм «Мой 
хло пец — анёл».
0.30 «Са праўд ная гіс то рыя 
жыц ця свя той Мат ро ны».

6.00 Маст. фільм «Ня бес-
ныя лас таў кі».
8.15 «За ла тая ка лек цыя бе-
ла рус кай эст ра ды» — 2012 
год.
11.25 Ка ме дыя «Дэ ніс-му-
чы цель на но сіць но вы 
ўдар!».
12.50 Ка ме дыя «Дэ ніс — 
му чы цель Ка ляд».
14.30, 16.45 «За ла тая ка-
лек цыя бе ла рус кай пес ні» 
— 2013 год.
16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
17.45 Ка зач нае шоу «Бе ла-
снеж ка» тэ ат ра ля до вых мі-
ні я цюр Іга ра Боб ры на.
20.00 «За ла тая ка лек цыя бе-
ла рус кай пес ні».
23.30 «Ра зум ней не пры ду-
ма еш».
0.20 «Аў та па на ра ма».
0.45 Маст. фільм «За ка ха-
ныя».

5.00 М/ф.
6.35 Маст. фільм «Пры го ды 
Бу ра ці на».
9.00, 15.00, 18.00 На ві ны 
Са друж нас ці (бя гу чы ра-
док).
9.10, 23.30 Маст. фільм 
«Жан дар і ін ша пла не ця-
не».
10.50 Маст. фільм «Аб бед-
ным гу са ры за кінь це сло-
ва».
13.50 М/ф «Док тар Ай ба-
літ».
14.30 Дак. фільм «Ба ле рын-
кі».
15.10, 1.10 Се ры ял «Га ра-
жы».
18.10 Се ры ял «Ку ля-дур-
ні ца».
21.30 Маст. фільм «Фан то-
цы ідзе на пен сію».

7.00 Мю зікл «Сіль ва».
9.30 «Ма ша і мядз ведзь». 
М/ф.
10.00, 11.10 Се ры ял «Да яр-
ка з Ха ца пе таў кі-3».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
13.35 «Па кой сме ху».
14.10 Ка ляд нае ін тэр в’ю Свя-
цей ша га Па тры яр ха Кі ры ла.
14.40 «Ка ляд ная «Пе сень ка 
го да».
15.50 «Ска жам усім «Спа кой-
най но чы!».
16.45 «Юбі лей ны кан цэрт 
пра гра мы «Спа кой най но чы, 
ма лыя!».
18.15 «Но вая хва ля-2013. 
Леп шае».
20.25 Ка ме дыя «Ха чу за-
муж».
22.10 «не Бла кіт ны агень чык-
2013».
23.45 Маст. фільм «Па ра 
гня дых».

6.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
8.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
10.20 Се ры ял «Рус кі 
дубль».
13.20 Се ры ял «На стаў нік у 
за ко не. Вяр тан не».
16.45 Ка ме дыя «Ал маз у 
ша ка ла дзе».
18.30 «І зноў пры ві тан не!».
19.25 Се ры ял «Апе ра цыя 
«Ляль ка вод».
22.55 Маст. фільм «Мой 
грэх».

7.00, 12.35, 19.00, 21.00, 
23.55 «На двор’е».
7.05, 14.30 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
8.45 Ка ме дыя «Прын цэ са 
на Ка ля ды».
10.15 «Ку лі нар ныя па ра ды».
10.40 Се ры ял «Ра ні».

12.40 Ка ме дыя «Удар у ад-
каз».
16.10 Мульт па рад. «Брэ мен-
скія му зы кан ты».
16.35 Се ры ял «Гім наст кі».
17.30 Се ры ял «Касл».
19.05 Се ры ял «Тан цы на 
мя жы».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Зор ка ча роў-
на га шчас ця».

6.00, 0.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.30 «Кра ма сма ку».
10.00 М/ф «Астэ рыкс і ві кін-
гі».
11.15, 14.00 Скетч-шоу 
«Асця рож на, дзе ці!».
12.00, 0.30 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
13.00, 0.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
15.00, 23.10 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
16.00 «Ураль скія пель ме ні».
19.00 «Новогодний за до рный 
юбилей». Кан цэрт М. За до-
рна ва.
21.00 Ка ме дыя «All іnclusіve, 
або Усё ўклю ча на!».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 17.25 Свя ты. На ра джэн-
не Хрыс то ва.
9.35 «Са ба ка на се не». 
Маст. фільм.
11.45 «Мар га ры та Це ра ха-
ва». Дак. фільм.
12.25 «Апост ал вя ці чаў». 
Дак. фільм.
13.00 Дзі ця чы се анс. «Свя та 
на ва год няй ёл кі». М/ф.
14.00 «Ра сія, лю боў мая!» 
«Птуш кі ў рус кім фальк ло-
ры».
14.30 Ле ген дар ныя спек так лі 
Вя лі ка га. «Шчаў ку нок». Па-
ста ноў ка Юрыя Гры га ро ві ча.
16.05 «Мле ка кор мя чыя су-
праць ды на заў раў». Дак. 
фільм.
17.00 «Пра ві лы жыц ця». Ток-
шоу.

17.55 «Вяс на». Маст. фільм.
19.40 Вя лі кая опе ра. Га ла-
кан цэрт у Вя лі кай за ле Мас-
коў скай кан сер ва то рыі.
21.35 «Той са мы Мюнх гаў-
зен». Маст. фільм.
23.50 «Уся праў да пра ба-
ро на Мюнх гаў зе на». Дак. 
фільм.
0.40 «Ікар і муд ра цы». «Цу-
доў ны Го ша». М/ф для да-
рос лых.
0.55 «Тай на бе ла га ўце ка ча». 
Дак. фільм.
1.40 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».

5.00, 7.00 «Шы нок 13 крэс-
лаў». 1969 год.
6.00, 15.00, 21.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
8.00 «А тры нац ца тай га дзі не 
но чы». 1969 год.
9.20 «Ча ты ры ін тэр в’ю з зі-
мой». Фільм-кан цэрт.
10.30 «За па сное ко ла». 
Маст. фільм.
11.00 «З са ма га ран ку». 1992 
год.
11.35 «Усё па чы на ец ца з дзя-
цін ства». Дак. фільм.
12.30, 18.30 «Ка ляд ныя су-
стрэ чы. Тэ атр пес ні Алы Пу-
га чо вай». 1989 год.
13.40, 19.40 «Спа кой най но-
чы, ма лыя».
14.00, 20.00 «Мі ну лы час».
16.00, 22.00 «У на ва год нюю 
ноч». 1992 год.
17.05 «Спя ем, сяб ры!»: 
«Твор часць Бу ла та Аку джа-
вы».
18.10 «Ак цё ры і лё сы». В. Та-
лы зі на.
23.00 «Вам пес ня пры свя ча-
ец ца, або Зноў кар на валь ная 
ноч». Кі на кан цэрт.
0.00 «50/50» «З Но вым го-
дам, та ва ры шы!». 1994 год.
1.30 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1975—1976 гг.
3.00 «Ме лад ра ма з за ма-
хам на за бой ства». Маст. 
фільм.
4.10 «Цу ды на Ве раб’ ё вай га-
ры». 1992 год.

10.30, 2.30 Ра лі-рэйд. Аф ры-
ка Эка Рэйс.
10.45, 11.30, 16.30, 2.00, 2.45 
Вось гэ та дзі ва!!!
11.00, 20.10, 21.45, 1.00, 3.00 
Ра лі. Да кар.
11.25, 0.40 Ад кры ты чэм пі я-
нат Аў стра ліі па тэ ні се.
12.30 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту.
13.00, 18.30 Бія тлон. Ку бак 
све ту.
14.00, 17.30 Скач кі на лы жах. 
Тур нэ 4-х трамп лі наў.
15.00, 19.30, 0.00 Лыж ныя 
гон кі. Тур дэ Скі.
20.15, 21.50 Дартс. Чэм пі я-
нат све ту.
0.45 GTA. На ступ ны ўзро-
вень.
1.30 Ра лі. ERC.

5.00 Ка ме дыя «Спат кан не».
6.30 Ка ме дыя «Вы кру та-
сы».
8.10 Ка ме дыя «Мой хло пец 
— Анёл».
9.45, 16.40 Скетч ком «Па між 
на мі».
10.10 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў».
11.55 Ка ме дыя «Дзіў ныя сва-
я кі».
13.25 Ме лад ра ма «Больш, 
чым ся бар».
15.05 Ка ме дыя «Сі лач Сан-
та-Кла ус».
17.00 Ка ме дыя «Дзі ця на пра-
кат».
18.25 «Ка ме ды ян ты. Леп-
шае».
18.45 Ка ме дыя «Су тэ нёр».
20.20 Ка ме дыя «Джэнтль ме-
ны, уда чы!».
22.10 Мю зікл «Свет лае Рас-
тво».
0.10 Ка ме дыя «Мая ма ча ха 
— ін ша пла не цян ка».
1.55 Ка ме дыя «Сар дэч на за-
пра ша ем, або Су се дзям ува-
ход за ба ро не ны».
3.25 Ка ме дыя «Фа ра о ны і Ро-
бер са ны».

6.00 М/ф.
10.00 «Тай на Сыз ран скай 
іко ны». Дак. фільм.
11.00, 1.30 «Звы чай ны цуд». 
Маст. фільм.
13.45 «Ка хан не і гля нец». 
Дак. фільм.
14.30 «Кар на валь ная ноч». 
Маст. фільм.
16.00 М/ф «Але ня ня Ру-
дольф».
17.15 «Прын цэ са на Ка ля-
ды». Маст. фільм.
19.10, 5.20 «Іры на Алег ра-
ва. Па ля зу брыт вы». Дак. 
фільм.
20.00, 3.50 «Пра да ец ца да-
ча». Маст. фільм.
21.55 «Ка ля ды з ня ўдач ні ка-
мі». Маст. фільм.
23.50 На ва год ні «Пры ста нак 
ка ме ды ян таў».

5.00 Ка ме дыя «Ша лё ныя гро-
шы».
7.00 Ка ме дыя «З ва чэй — да-
лоў, з чар та — вон!».
9.00 Ка ме дыя «Ка лі свяк ру-
ха — монстр».
11.00 Маст. фільм «У Мі ні гэ-
та ў пер шы раз».
13.00 Ка ме дыя «Джэк і Джыл: 
Ка хан не на ча ма да нах».
15.00 М/ф «Труп ня вес ты».
16.40 Маст. фільм «Дзён нік 
па мя ці».
19.00 Ка ме дыя «Ка хан не з 
апа вя шчэн нем».
21.30 Дра ма «Пар фу мер: Гіс-
то рыя ад на го за бой цы».
0.00 Дра ма «Зра бі крок».
2.00 Фан тас ты ка «Вяр тан не 
Су пер ме на».

6.00 Ка ме дыя «Усё прос та».
8.00 Ка ме дыя «Пра ва дыр 
раз на ску рых».
10.00 Ка ме дыя «Свя та пад 
зам ком».
12.00 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 

Ват са на: Скар бы Агры».
13.30 Дра ма «Вы соц кі. Дзя-
куй, што жы вы».
16.00 Дра ма «Адзі ная».
18.00 Ка ме дыя «Пра што 
яшчэ га во раць муж чы ны».
20.00 Дра ма «Дзяў чы на і 
смерць».
22.10 Дра ма «Поп».
0.25 Тры лер «Цём ны свет».
2.20 Тры лер «Кан сер вы».
4.15 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».

5.00 Па знай це свой мозг.
6.00, 12.00, 15.00 Эк стрэ-
маль нае па да рож жа.
7.00 Пры ру чыць дра ко на.
8.00, 12.00 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха.
9.00, 13.00 Су пер збу да ван-
ні.
10.00, 17.00 Ме га за во ды.
11.00 Шу каль ні кі скар баў.
14.00 Лю да ед ра кі Кон га.
16.00, 2.00 Вя лі кія ўцё кі.
18.00 За гад кі Біб ліі.
20.00, 0.00, 3.00 Сак рэт ныя 
ма тэ ры я лы ста ра жыт на сці.
21.00, 1.00, 4.00 Стра ча ная 
рэ лік вія Хрыс та.
22.00 За бы тыя пер са на жы 
Біб ліі.
23.00 У па го ні за НЛА.

7.00, 16.25 Хут кія і гуч ныя.
7.50, 13.15 Адзін дзень з 
жыц ця Бе а ра Грыл са.
8.40 Як гэ та ўстро е на?
9.10, 4.45 Як гэ та зроб ле на?
9.35 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
10.30, 0.55 Tор Gеаr.
11.25 Ня бач ныя све ты.
12.20, 1.50 Са праўд ныя афе-
рыс ты.
14.10, 3.55 Но вае жыц цё рэт-
ра-аў та ма бі ляў.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
23.00 У па го ні за кла сі кай.
0.00, 5.10 Атам.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
3.05 Ба гаж ныя вой ны.
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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, 15.00, 
19.00, 23.40 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.20 Зо-
на Х.
9.10, 17.35 Се ры ял «Сэр ца 
Ма рыі».
10.05, 19.55 Се ры ял «Та кое 
звы чай нае жыц цё».
11.05 «Міс тыч ныя гіс то рыі».
12.10 Еurovіsіon. Без ка мен-
та ры яў.
12.15 Кі на на ве ла «Ко лер 
ка хан ня».
12.40 Ме лад ра ма «Іс пан-
ская анг лій ская».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.05 Се ры ял «Джа-
май ка».
16.25 Ка роб ка пе ра дач.
17.00 Тай ны след ства.
19.20, 23.05 Сфе ра ін та рэ-
саў.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Цы ры мо нія ўру чэн ня 
прэ мій Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь «За ду хоў нае 
ад ра джэн не» і спе цы яль ных 
прэ мій Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь дзея чам куль ту ры і 
мас тац тва.
23.55 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Дэ тэк тыў «Нож 
у аб ло ках».
10.05 Заўт ра — гэ та мы!
10.45, 23.35 Дэ тэк тыў «Пры-
го ды на та ры у са Ня глін ца-
ва».
11.00, 20.50 «Жа но чая лі га. 
Хлоп цы. Гро шы. Ка хан не».
12.10, 21.30 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
13.15, 22.30 Се ры ял «Рэ аль-
ныя хлоп цы».

14.15 Тэ ніс. Сід ней. Жан чы-
ны.
16.25 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Эс та фе та. Муж чы ны.
18.55 Ме лад ра ма «Па лю-
боў нік для Лю сі».
21.25 КЕ НО.

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.20, 18.45, 0.25 «Ка-
лей да скоп».
8.05, 12.25, 18.55, 0.30 «Га ла-
сы з мі ну ла га».
8.15, 12.35, 0.35 «Год у гіс-
то рыі».
8.30 «Мі ха іл Са віц кі. Та ям ні-
цы бія гра фіі». Дак. фільм.
9.05 «Ка ра ні».
9.35 Се ры ял «Май стар і 
Мар га ры та», за ключ ная 
се рыя.
10.25, 21.55 «Дыя@блог». 
«Пра пры го жае».
10.50 «Апа чы». Маст. 
фільм.
12.45, 23.55 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці тэ ат раль на га 
мас та ка Ла ры сы Гер ла ван.
13.20, 23.30 «Фаб ры ка цу-
даў». Дак. фільм. Фільм 1-ы.
13.50 «Ка мер тон». Опер ная 
спя вач ка Але на Аб раз цо ва.
14.15 «З гіс та рыч ных кры ніц. 
Аляк сандр Ель скі».
14.30 «Сі не ма тэ ка». Цуд сі-
не ма тог ра фа.
15.15 «Ясь і Яні на». Маст. 
фільм.
16.25 «На ша спад чы на». 
Кар мян ская свя ты ня.
16.40 «Цу ды пры ро ды». Лап-
лан дыя. Аль пы. Фран цыя. 
Гіб рал тар.
17.05 «Па куль га рыць свеч-
ка...». Ма ры на Цвя та е ва.
17.30 «Му зе ум». Шэ дэў ры 
бе ла рус ка га іка на пі су.
17.45 «Скарб ні ца Га ра дзен-
шчы ны». Та ям ні цы ка хан ня. 
Галь шан скі за мак.
18.20 «Май стры і ча ляд ні кі». 
Тка чы хі.

19.05 «Уль за на». Маст. 
фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
20.50 «За да ча з тры ма не-
вя до мы мі». Маст. фільм. 
1-я се рыя.
22.20 «Спя шай ся бу да ваць 
дом». Маст. фільм.

6.25—9.30, 16.45 Тэ ніс. Тур-
нір ВТА. Сід ней. Паў фі нал.
9.30 Ха кей. МХЛ. «Юнац тва-
Мінск» — ХК МУС.
11.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм’ ер-лі га. «Лі вер пуль» 
— «Хал Сі ці».
13.21 Ха кей. Чэм пі я нат све ту 
(U-20). Матч за 3-е мес ца.
15.15 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Ру поль дынг. Эс та фе та. Жан-
чы ны.
19.50 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Ру поль дынг. Эс та фе та. Муж-
чы ны.
21.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм’ ер-лі га. «Ман чэс тэр 
Сі ці» — «Ар се нал».

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, 11.10, 13.10, 16.15 Се-
ры ял «Шлюб па за вя шчан-
ні».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Аліўе па-са вец ку, або Вы-
пра ба ван не Но вым го дам».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ле ген ды аб 
Кру гу».
22.50 Фан тас ты ка «Лю дзі 
Ікс».
0.35 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».
9.00 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Уся праў да пра Ван-
гу». 1-я част ка.
10.05 «Скар дзіц ца да зва ля-
ец ца».
10.40 Ка ме дыя «Са ба ка на 
се не».
13.00 «Пры го ды ды ле тан-
та».
13.50 Маст. фільм «З ва чэй 
да лоў, з чар та — вон!».
15.45 Спе цы яль ны пра ект: 
«Но вы год па-рус ку». «На-
ва год нія філь мы».
16.50 «Гля дзець усім!».
17.30 «Зва ная вя чэ ра».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «Ма шы-
на ча су».
23.00 «Тай ны све ту».
23.55 «Аў та па на ра ма».
0.20 «Меч». Се ры ял.

5.00 «МІР 24».
8.15 Маст. фільм «Трыц-
цаць пер ша га чэр ве ня».
10.40 Дак. фільм «З на го ды. 
Тай ны скар баў».
11.30 «Ды яс па ры».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны Са-
друж нас ці (бя гу чы ра док).
12.20, 2.10 Се ры ял «Клон».
14.05, 3.55 Дак. фільм «Ад-
чай ныя хат нія гас па ды ні».
15.20, 1.20 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10, 23.30 Се ры ял «Ка рот-
кае ды хан не».
18.20 Маст. фільм «Ба бі на 
цар ства».
21.40 Маст. фільм «Фан то-
цы 2000 — Кла ні ра ван не».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Па кой сме ху».
12.20 Маст. фільм «Шу кай-

це жан чы ну». 1-я се рыя.
13.50, 16.50, 19.50, 23.50 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Мая пла не та».
14.50 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.55 «Не жыц цё, а свя та».
17.10 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.05 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
18.55, 20.25 Маст. фільм 
«Са ля мі». 1-я се рыя.
21.25, 0.00 Се ры ял «Яна не 
маг ла інакш».
1.05 Ра ма на вы. Цар ская 
спра ва. «У за се ні крам лёў-
скіх ар лоў».

6.20 Се ры ял «Шлюб ны 
кант ракт».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
8.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
10.20 Се ры ял «Рус кі 
дубль».
13.25 Се ры ял «На стаў нік у 
за ко не. Вяр тан не».
16.45 Се ры ял «Вер сія-3».
18.30 «І зноў пры ві тан не!».
19.25 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны».
22.55 Се ры ял «Гуль ня на 
вы бы ван не».
0.40 «Ты не па ве рыш!».

7.00, 11.45, 19.35, 21.00, 
23.55 «На двор’е».
7.05, 14.15 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
8.45 «Кі на блак нот».
9.00, 18.00 Се ры ял «Касл».
10.30 «Не ве ра год ная ма гія».
10.40, 19.40 Се ры ял «Тан цы 
на мя жы».
11.50 Ба я вік «Праў дзі вая 
хлус ня».
16.00 Мульт па рад «Біб лей-
скія прыт чы».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».

17.00 Се ры ял «Гім наст-
кі».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.15 Ме лад ра ма «Спя шай-
ся ка хаць».
23.20 Ток-шоу «Буль бокс».

6.00, 0.30 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.30, 19.00, 23.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
10.00, 21.00 «Доб рыя жар-
ты».
12.00 Ме лад ра ма «Апош няя 
спра ва Ка за но вы».
14.00 «На ва год ні ты дзень 
ежы».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00 Ме лад ра ма «Свед-
ка».
18.00, 0.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
20.00, 23.00 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.40, 18.30, 22.10 На ві-
ны куль ту ры.
9.20 «Прын цэ са цыр ка». 
Маст. фільм.
11.45 «Ра сія, лю боў мая!». 
«Эла ін — свя та ал тай цаў».
12.10 «Пад ман лі вая ці шы-
ня пад вод на га све ту». Дак. 
фільм.
13.05 «Аб са лют ны слых».
13.45 «Страс ці па Мак сі му». 
Дак. фільм.
14.50 «Уіль ям і Кейт». Маст. 
фільм.
16.25 Жыц цё цу доў ных ідэй. 
«АВС — ал фа віт зда роўя».
16.55 «Больш, чым ка хан не». 
Іван Пад дуб ны і Ма рыя Ма-
шо шы на.
17.35 «Па сля дах эва лю цыі 
ча ла ве ка». Дак. фільм.
18.45 «Шу каль ні кі». «Тай ны 
До ма Фа бер жэ».
19.30 «Ша ля пін-га ла. Ка-

зань — Санкт-Пе цяр бург». 
Кан цэрт у Та тар скім ака дэ-
міч ным дзяр жаў ным тэ ат ры 
опе ры і ба ле та імя М. Джа-
лі ля.
21.25 «Аст ра вы». Сяр гей Па-
ра джа наў.
22.30 « Цвет гра на та». Маст. 
фільм.
23.50 «Па ляр нае ззян не — 
ня бес ны агонь». Дак. фільм.
0.40 «Мле ка кор мя чыя су-
праць ды на заў раў». Дак. 
фільм.
1.35 Ф. Шу берт. Ін тра дук цыя 
і ва ры я цыі.

5.00 «Спя ем, сяб ры!»: «Твор-
часць Бу ла та Аку джа вы».
6.10 «Ак цё ры і лё сы». В. Та-
лы зі на.
6.30, 0.30 «Ка ляд ныя су стрэ-
чы. Тэ атр пес ні Алы Пу га чо-
вай». 1989 год.
7.40, 1.40 «Спа кой най но чы, 
ма лыя».
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мі-
ну лы час»
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «На-
ро джа ныя ў СССР».
10.00, 16.00, 4.00 «У на ва год-
нюю ноч». 1992 год.
11.00 «Між на род ная па на ра-
ма». 1979 год.
11.55 «Лес ві ца Яка ба» ў гас-
цях у «Ра ніш няй пош ты». 
1988 год.
12.30 «Вы кра дан не». Фільм-
кан цэрт.
17.05 «Мае су час ні кі». Дак. 
фільм.
18.05 «Му зыч ная ма за і ка». 
1993 год.
18.30 «Вы кра дан не». Фільм-
кан цэрт. 1969 год. 1-я част-
ка.
22.00 «Тэ ма».
23.00 «З са ма га ран ку». 1992 
год.
23.35 «Усё па чы на ец ца з дзя-
цін ства». Дак. фільм.

10.30 Event Dіscovery.

10.35, 2.30 Ра лі-рэйд. Аф ры-
ка Эка Рэйс.
10.45, 14.15, 2.45 Вось гэ та 
дзі ва!!!
11.00, 13.00, 20.25, 22.15, 
1.00, 3.00 Ра лі. Да кар.
11.25 Тэ ніс. Вяр тан не Ра фы.
11.30, 15.15, 18.00, 23.30 Бія-
тлон. Ку бак све ту.
13.30 Скач кі на лы жах. Тур нэ 
4-х трамп лі наў.
18.45, 20.30, 22.20 Дартс. 
Чэм пі я нат све ту.
1.25 Спорт і Ко.
1.30 По кер. Су свет ная се-
рыя.

5.00 Ка ме дыя «Дзі ця на пра-
кат».
6.30 Ме лад ра ма «Больш, 
чым ся бар».
8.10 Ка ме дыя «Су тэ нёр».
9.45, 19.00 Скетч ком «Па між 
на мі».
10.10 Ка ме дыя «Джэнтль ме-
ны, уда чы!».
11.50 Ка ме дыя «Помс та пу-
шыс тых».
13.25 Ка ме дыя «Ня вес та з 
та го све ту».
15.00 Ка ме дыя «Руд і Сэм».
16.40 Ка ме дыя «Рэ аль нае 
ка хан не».
19.20 Ка ме дыя «Да ро га ў 
Ма ро ка».
20.45, 21.50, 3.05 «Ка ме ды-
ян ты. Леп шае».
21.00 Се ры ял «Гэ та ўсё пра 
Джа ан».
22.10 Ка ме дыя «Ма шы на ча-
су ў джа ку зі».
23.50 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў».
1.35 Ка ме дыя «Дзіў ныя сва-
я кі».
3.25 Ка ме дыя «Сі лач Сан та-
Кла ус».

6.00 М/ф.
8.15, 14.45, 3.20 «Док тар 
І...».
8.40, 18.30, 3.45 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.

10.20, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.20, 16.00 «Ва раж біт ка». 
Дак. се ры ял.
12.20, 18.00 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў». Дак. се ры ял.
12.50, 23.00 «Эліт ны атрад». 
Маст. фільм.
15.15, 0.55, 5.20 «Звыш на ту-
раль нае». Се ры ял.
20.30 «Ан ты кі лер 2». Маст. 
фільм.
2.40 «Дом да га ры на га мі».

5.00, 9.00 Дра ма «Аса біс-
тае».
7.00 Дра ма «Каст рыч ніц кае 
не ба».
11.00 Дра ма «На краі».
13.00 Ка ме дыя «Ка хан не: Ін-
струк цыя па пры мя нен ні».
15.15 Дра ма «Гуль ні страс-
ці».
16.50 Дра ма «Ка хан не».
19.05 Дра ма «За ка ха ныя».
21.30 Ме лад ра ма «Крок на-
пе рад 2: Ву лі цы».
23.20 Дра ма «Крок на пе рад 
3».
1.15 Тры лер «Ха ці на ў ле-
се».
2.50 Дэ тэк тыў «Пе ра клад-
чы ца».

6.00 Ка ме дыя «Тры дні з пры-
дур кам».
8.00 Ка ме дыя «Той яшчэ 
Кар ла сан!».
10.00 Ка ме дыя «Пра што 
яшчэ га во раць муж чы ны».
12.00 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на. 20 ста год дзе па чы-
на ец ца».
13.45 Дра ма «Поп».
16.00 Фэн тэ зі «Ры жык у За-
люс тар коўі».
18.10 Тры лер «Цём ны 
свет».
20.00 Дра ма «Зла чын ства і 
па ка ран не».
22.10 Дра ма «Доў гае шчас-
лі вае жыц цё».

0.00 Ка ме дыя «All Іnclusіve, 
або Усё ўклю ча на».
2.00 Ка ме дыя «Ой, ма роз, 
ма роз!».
4.00 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на: Скар бы Агры».

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 Ня ўлоў ная кот ка.
8.00, 12.00 Пры ро джа ны бай-
кер.
9.00, 13.00 Зо ла та Юка на.
10.00, 17.00 Ме га за во ды.
11.00 Шу каль ні кі скар баў.
14.00 Маё жыц цё з га ры ла-
мі.
16.00, 2.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
18.00 Зо ла та го ра да-пры ві-
да.
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 пу жа-
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 Tор Gеаr.
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.
22.00 Зо ла та джунг ляў.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
5.10 Як улад ка ва ны Су свет.
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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, 15.00, 
19.00, 0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.15 Зо на 
Х.
9.10, 17.30 Се ры ял «Сэр ца 
Ма рыі».
10.10 Ка ме дыя «Не ве ра год-
ныя пры го ды італь ян цаў у 
Ра сіі».
12.10 Еurovіsіon. Без ка мен-
та ры яў.
12.15 Ка ме дыя «8 пер шых 
спат кан няў».
13.45 Ані ма цый ны фільм 
«Ла ві хва лю!».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 1.00 Се ры ял «Джа-
май ка».
16.30 Зя мель нае пы тан не.
17.05 БеларусьLІFE.
19.20 Спе цы яль ны рэ пар-
таж.
19.55 Се ры ял «Та кое звы-
чай нае жыц цё».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ме лад ра ма «Іс пан-
ская анг лій ская».
0.00 Ак ту аль нае ін тэр в’ю.
0.45 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Дэ тэк тыў «Нож у 
аб ло ках». 1-я се рыя.
10.10 Вы шэй чым дах.
10.45, 23.35 Дэ тэк тыў «Пры-
го ды на та ры у са Ня глін ца-
ва». 1-я се рыя.
12.00 Аў та батл.
12.30 Ме лад ра ма «Крок на-
пе рад 4».
14.15 Тэ ніс. Сід ней. Жан чы-
ны.
16.25 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Эс та фе та. Жан чы ны.

18.55 Ка ме дыя «Мыт ня дае 
да бро».
21.25 Спорт ла то 5 з 36.
21.30 КЕ НО.
21.35 Се ры ял «Ін тэр ны».
22.35 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.25, 18.50, 0.00 «Ка-
лей да скоп».
8.05, 12.30, 0.05 «Год у гіс-
то рыі».
8.20 «Кан струк ты візм». Дак. 
фільм.
8.55 «Аляк сандр Мядз-
ведзь». Ча ла век-ле ген да. 
Дак. фільм.
9.20 «Свет пры ро ды». Воўк 
па мя нуш цы Тэр.
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 «Рас тво ў фі лар мо ніі». 
Кан цэрт Дзяр жаў на га ака дэ-
міч на га сім фа ніч на га ар кест-
ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
12.45, 23.35 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці акт ры сы Але-
ны Рын ко віч.
13.20, 23.10 «Міс ты ка ўла-
ды». «Блаз ны і ка ра лі». Дак. 
фільм.
13.45 «Цу ды пры ро ды». Вя лі-
ка бры та нія. Ка зах стан. Кі тай. 
Чэ хія.
14.15 «Ка ра ні».
14.45 «Пей за жы скрозь час». 
Аме ры кан скія ім прэ сі я ніс ты ў 
Жы вер ні.
15.15 «Вя сен няя каз ка». 
Маст. фільм.
16.45 «На пе рад у мі ну лае».
17.10 «Па лес кі па час ту нак». 
Гра ча ні кі.
17.25 «Ім гнен ні му зей най ці-
шы ні». Дак. фільм.
17.45 «Спе цы яль ны рэ пар-
таж». Твор часць ан самб ля 
«Сяб ры».

18.05 «Цуд-во ла ты». Дак. 
фільм.
18.35 «Я ка хаю ця бе...». Вер-
шы Н. Ма цяш.
19.00 «Апа чы». Маст. фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
22.05 «Ясь і Яні на». Маст. 
фільм.

5.55—14.55, 15.45, 22.00 Тэ-
ніс. Тур нір ВТА. Сід ней.
14.55 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Абер хоф. Гон ка пра сле да-
ван ня. Муж чы ны.
17.30 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Абер хоф. Гон ка пра сле да-
ван ня. Жан чы ны.
18.25 Ха кей. МХЛ. «Юнац-
тва-Мінск» — ХК МУС.
20.35 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Ру поль дынг. Эс та фе та. Жан-
чы ны.

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 Маст. фільм «Цуд на 
34-й ву лі цы».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Маст. фільм «З Но-
вым го дам, ма мы!».
13.10 «Ма ры на Ня ёла ва. «Не 
пы тай це ся ў мя не пра ра ма-
ны».
14.10 Маст. фільм «Фран-
цуз».
16.15 Маст. фільм «Бо жае 
на ра джэн не».
18.20 «Ле ген ды «Рэт ра FM». 
Юбі лей ны вы пуск.
21.05 Се ры ял «На ва год ні 
пя рэ па лах».
0.35 Ка ме дыя «Лю боў нае 
гняз дзеч ка».
2.00 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, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
9.00 «Та кі лёс».
9.50 «Да лё кія сва я кі».
10.05 «Аў та па на ра ма».
10.40 Маст. фільм «Зор ка 
ча роў на га шчас ця».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 Ка ме дыя «Майкл».
16.50 «Гля дзець усім!».
17.20 «Мін шчы на».
17.35 «Зва ная вя чэ ра».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «З ва чэй 
да лоў, з чар та — вон!».
23.00 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
23.55 «Скар дзіц ца да зва ля-
ец ца».
0.20 «Меч». Се ры ял.

5.00, 13.45 М/ф.
6.35 Маст. фільм «Каз кі ста-
ро га ча раў ні ка».
9.00, 15.00, 18.00 На ві ны 
Са друж нас ці (бя гу чы ра-
док).
9.10, 23.30 Маст. фільм 
«Жан дар і жан дар мет кі».
10.55 Маст. фільм «Два нац-
цаць крэс лаў».
15.10 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
16.00, 1.10 Се ры ял «Га ра-
жы».
18.10 Се ры ял «Ку ля-дур-
ні ца».
21.30 Маст. фільм «Фан то-
цы бя рэ рэ ванш».
3.15 Маст. фільм «Вя сё лая 
мо ладзь».

7.00 Маст. фільм «Той са мы 
Мюнх гаў зен».
9.30 «Ма ша і мядз ведзь». 
М/ф.
10.00, 11.10 Се ры ял «Да яр-
ка з Ха ца пе таў кі-3».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.

12.10 Маст. фільм «Са доў-
нік».
13.50, 16.25, 19.50, 23.50 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.20 «За ла тыя ма мы».
15.15 «Ка ляд ная «Пе сень ка 
го да».
16.35 Свя точ ны кан цэрт «Мы 
адзі ныя!».
17.10 «Кры вое люс тэр ка».
20.25 Маст. фільм «Пра він-
цый ная му за».
0.00 Маст. фільм «Зна рок 
не пры ду ма еш».

6.20 Се ры ял «Шлюб ны 
кант ракт».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
8.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
10.20 Се ры ял «Рус кі 
дубль».
13.25 Се ры ял «На стаў нік у 
за ко не. Вяр тан не».
16.45 Се ры ял «Вер сія-3».
18.30 «І зноў пры ві тан не!».
19.25 Се ры ял «Апе ра цыя 
«Ляль ка вод».
22.55 Се ры ял «Гуль ня на 
вы бы ван не».
0.45 «Ты не па ве рыш!».

7.00, 12.40, 19.35, 21.05, 
23.40 «На двор’е».
7.05, 14.30 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9 .00 ,  18 .00  Се ры ял 
«Касл».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
11.00, 19.40 Се ры ял «Тан цы 
на мя жы».
12.45 Ка ме дыя «Адзін до-
ма-3».
16.00 Мульт па рад «Пун со вая 
кве тач ка».
16.40 «Зо ла та маў чан ня».
17.00 Се ры ял «Гім наст кі».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Дра ма «Па лёт».

6.00, 0.30 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.30, 19.00, 23.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
10.00, 21.00 «Доб рыя жар-
ты».
12.00 Ме лад ра ма «Адзі ноч-
кі».
14.00 «На ва год ні ты дзень 
ежы».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00 Ме лад ра ма «Апош няя 
спра ва Ка за но вы».
18.00, 0.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
20.00, 23.00 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».

5.30 «Еў рань юс».
9.00 «Звы чай ны кан цэрт».
9.35 «Той са мы Мюнх гаў-
зен». Маст. фільм.
11.50 «Уся праў да пра ба ро на 
Мюнх гаў зе на». Дак. фільм.
12.45 Дзі ця чы се анс. «Ноч 
пе рад Ка ля да мі». М/ф.
13.35 «Дзі ця ня ты ў сня гах». 
Дак. фільм.
14.30 Юбі лей ны кан цэрт 
шко лы-сту дыі пры Дзяр жаў-
ным ака дэ міч ным ан самб лі 
на род на га тан ца імя І. Ма і-
се е ва.
16.05, 0.55 «Мле ка кор мя чыя 
су праць ды на заў раў». Дак. 
фільм.
17.00 «Пра ві лы жыц ця». Ток-
шоу.
17.30 «Больш, чым ка хан не». 
Ле а нід Уцё саў і Але на Лен-
ская (Гол дзі на).
18.10 «Вя сё лыя хлоп цы». 
Маст. фільм.
19.40 «Вя лі кі джаз». Леп-
шае.
21.15 «Джаз. Вя лі кая пра гул-
ка». Дак. фільм.
21.45 «Уіль ям і Кейт». Маст. 
фільм.
23.15 «Па сля дах эва лю цыі 
ча ла ве ка». Дак. фільм.

0.10 Кан цэрт ВСА імя А.І. 
Чай коў ска га ў За ла той за ле 
Musіkvereіn.
0.45 «Па ра док сы ў сты лі 
рок». М/ф для да рос лых.
1.50 «О. Ген ры». Дак. 
фільм.

5.00 «З са ма га ран ку».
5.35 «Усё па чы на ец ца з дзя-
цін ства». Дак. фільм.
6.30, 12.35 «Ка ляд ныя су-
стрэ чы. Тэ атр пес ні Алы Пу-
га чо вай». 1989 год.
7.40, 13.40 «Спа кой най но чы, 
ма лыя».
8.00, 14.00, 20.00 «Мі ну лы 
час»
9.00, 15.00, 21.00, 0.00 «На-
ро джа ныя ў СССР».
10.00, 16.00, 22.00 «У на ва-
год нюю ноч». 1992 год.
11.10 «Спя ем, сяб ры!»: 
«Твор часць Бу ла та Аку джа-
вы».
12.15 «Ак цё ры і лё сы». В. Та-
лы зі на. 1994 год.
17.00 «Між на род ная па на ра-
ма». 1979 год.
17.55 «Лес ві ца Яка ба» ў гас-
цях у «Ра ніш няй пош ты». 
1988 год.
18.30 «Вы кра дан не». Фільм-
кан цэрт.
23.05, 1.00 «Шы нок 13 крэс-
лаў». 1969 год.
2.00 «А тры нац ца тай га дзі не 
но чы». 1969 год.
3.20 «Ча ты ры ін тэр в’ю з зі-
мой». Фільм-кан цэрт.
4.30 «За па сное ко ла». Маст. 
фільм.

10.30, 2.30 Ра лі-рэйд. Аф ры-
ка Эка Рэйс.
10.45 GTA. На ступ ны ўзро-
вень.
11.00, 20.00, 22.45, 1.00, 3.00 
Ра лі. Да кар.
11.25, 19.50, 21.35 Ад кры ты 
чэм пі я нат Аў стра ліі па тэ ні-
се.

11.30, 14.15, 18.00 Скач кі 
на лы жах. Тур нэ 4-х трамп-
лі наў.
12.15, 15.15, 0.00 Бія тлон. Ку-
бак све ту.
13.15, 2.45 Вось гэ та дзі ва!!!
19.00, 21.40, 22.50, 1.30 
Дартс. Чэм пі я нат све ту.
20.00, 21.25 Вы бра нае па се-
ра дах.
20.05 Гольф. PGA Tour.
21.15 Вы бар Лю сіі.
21.20 На ві ны па рус на га спор-
ту.
21.30 Event Dіscovery.

5.00 Ка ме дыя «Фа ра о ны і Ро-
бер са ны».
6.35 Ка ме дыя «Дзіў ныя сва-
я кі».
8.05 Мю зікл «Свет лае Рас-
тво».
10.10 Ка ме дыя «Дзі ця на пра-
кат».
11.40 Ка ме дыя «Су тэ нёр».
13.15 Ка ме дыя «Джэнтль ме-
ны, уда чы!».
14.55 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў».
16.40 Скетч ком «Па між на-
мі».
17.00 Ка ме дыя «Помс та пу-
шыс тых».
18.45 Ка ме дыя «Ня вес та з 
та го све ту».
20.20 Ка ме дыя «Руд і Сэм».
22.10 Ка ме дыя «Рэ аль нае 
ка хан не».
0.20 Ка ме дыя «Вы кру та сы».
2.00 Ка ме дыя «Спат кан не».
3.25 Ка ме дыя «Мой хло пец 
— Анёл».

6.00 М/ф.
8.15, 14.45, 3.20 «Док тар 
І...».
8.45, 18.30, 3.45 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.
10.30, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.30, 16.00 «Ва раж біт ка». 
Дак. се ры ял.

12.30, 18.00 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў». Дак. се ры ял.
13.00 «Сто пы тан няў да рос-
ла му».
13.50, 2.30 «Дом да га ры на-
га мі».
15.15, 0.40, 5.20 «Звыш на ту-
раль нае». Се ры ял.
20.30 «Ан ты кі лер». Маст. 
фільм.
22.40 «Эліт ны атрад». Маст. 
фільм.
1.30 «Быць ча ла ве кам». Се-
ры ял.

5.00 Маст. фільм «У Мі ні гэ та 
ў пер шы раз».
7.00 Ка ме дыя «Ка лі свяк ру-
ха — монстр».
9.00 Ка ме дыя «Ка хан не з 
апа вя шчэн нем».
11.15 М/ф «Труп ня вес ты».
12.45 Дра ма «Зра бі крок».
14.25 Ка ме дыя «Ідэа льны 
муж чы на».
16.20 Фан тас ты ка «Вяр тан не 
Су пер ме на».
19.00 Дра ма «Ка хан не».
21.15 Дра ма «Аса біс тае».
23.15 Ме лад ра ма «Крок на-
пе рад 2: Ву лі цы».
1.00 Дра ма «Крок на пе рад 
3».
3.00 Ме лад ра ма «Бруд ныя 
тан цы 2».

5.45 Дра ма «Поп».
8.00 Дра ма «Адзі ная».
10.00 Ка ме дыя «Пра што га-
во раць муж чы ны».
12.00, 4.00 Дэ тэк тыў «Пры го-
ды Шэр ла ка Холм са і док та-
ра Ват са на: Скар бы Агры».
13.50 Дра ма «Дзяў чы на і 
смерць».
16.00 Ка ме дыя «Атам ны 
Іван».
18.00 Ка ме дыя «У ча кан ні 
цу ду».
20.00 Ка ме дыя «Прак ты ка-
ван ні ў цу доў ным».
22.00 Ка ме дыя «Са мною 
вось што ад бы ва ец ца».

23.40 Дра ма «Жыць».
2.00 Дэ тэк тыў «Сі няя ба ра-
да».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Зо ла та 
Юка на.
6.00, 15.00 Эк стрэ маль нае 
па да рож жа.
7.00 Вы ра та ва ны льві цай.
8.00, 12.00 Сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы ста ра жыт на сці.
9.00, 13.00 Стра ча ная рэ лік-
вія Хрыс та.
10.00, 17.00 Ме га за во ды.
11.00 Шу каль ні кі скар баў.
14.00 Па ляр ны мядз ведзь.
16.00, 2.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
18.00 Зо ла та го ра да-пры ві-
да.
19.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
20.00, 0.00, 3.00 Пры ро джа-
ны бай кер.
22.00 Бос кае ўмя шан не.
23.00 У па го ні за НЛА.

7.00 Но вае жыц цё рэт ра-аў-
та ма бі ляў.
7.50, 13.15 Вы жыць ра зам.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 23.00 Ба гаж ныя вой-
ны.
10.30, 0.55 Tор Gеаr.
11.25 Атам.
12.20, 1.50 Са праўд ныя афе-
рыс ты.
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 пу жа ныя.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
18.15 Хут кія і гуч ныя.
21.00 Гро шы ў за се ках.
22.00 Біт ва за не ру хо-
масць.
0.00, 5.10 Го рад на вы ва рат.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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