
6.00, 14.30, 1.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
6.30 Скетч-шоу «Ад на за ўсіх».
7.00 «Хат няя кух ня».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
7.45 М/ф «Ма ша і мядз ведзь».
8.00, 13.30 Се ры ял «Ера лаш».
9.00, 0.30, 4.30 «Ла ві мо мант».
9.30, 23.30, 5.00 Скетч-шоу 
«Анек до ты».
10.00, 2.00 «Тур ба мік сер».
12.00 М/ф «Ча бу раш ка».
13.15 М/ф «Ма ша і мядз ведзь».
15.00, 19.00 «На ва год ні за до-
рны юбі лей». Кан цэрт М. За-
до рна ва.
17.00 Ка ме дыя «Так сі».
21.00 Ка ме дыя «Так сі 4».
23.00 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Вя лі кія ка ні ку лы». 
Маст. фільм.
11.30 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Луі дэ Фю нес.
12.00 «Рус кія се зо ны» на Між-
на род ным фес ты ва лі цыр ка ў 
Мон тэ-Кар ла-2015.
13.00, 22.40 «Фан та мас». Се-
ры ял. 1-я се рыя.
14.35 А. Мі ро наў, А. Шыр вінт, 
В. Ва сіль е ва, М. Кар ні ен ка, 
Т. Пель тцэр у спек так лі Тэ ат-
ра са ты ры «Вар' яц кі дзень, ці 
Жа ніць ба Фі га ро».
17.25 «Мэ ры По пінс». Маст. 
фільм.
19.45 Юбі ля ры го да-2015. Ула-
дзі мір Зель дзін. Лі нія жыц ця.
20.45 Kremlіn Gala-2015. Зор кі 
ба ле та XXІ ста год дзя.
0.20 «Ро зыг рыш». Маст. фільм.
1.50 «Па-за гуль нёй». М/ф для 
да рос лых.
1.55 «Шу каль ні кі». «У по шу-
ках за ла той ка лыс кі».
2.45 «Ка міль Пі са ро». Дак. 
фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «За столь-
ныя пес ні». 2006 год.

6.50, 8.55, 9.40, 11.00, 12.50, 
14.50, 15.40, 17.00, 18.40, 
20.30, 23.10, 1.00, 2.50, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія.

7.20 «Зям ля-Па вет ра». Ры гор 
Лепс. 2006 год.
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час».
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
12.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...» А. Шыр вінд, 
М. Дзяр жа він.
13.20 «Зям ля-Па вет ра». «Ня-
шчас ны вы па дак». 2002 год.
18.00 Маст. фільм «Ва ен на-
па ля вы ра ман».
19.30 «Зям ля-Па вет ра». Пётр 
Ма мо наў. 2002 год.
21.00 «Быў час». 2009 год.
22.00 Маст. фільм «Еха лі мы, 
еха лі».
0.00 Кан цэрт «Ма шы на ча су» 
і гру па «Квет кі».
1.20 «Зям ля-Па вет ра». Ва ле-
рый Ме ла дзэ. 2002 год.

5.00 Тэ ніс. US Open. Най леп-
шыя мо ман ты.
6.00 Ве ла спорт. Ву эль та. Най-
леп шыя мо ман ты.
7.00, 9.30 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту.
7.45, 10.30, 13.00 Скач кі на 
лы жах з трамп лі на. Тур нэ 4-х 
трамп лі наў.
11.45, 14.00 Лыж нае двая-
бор'е. Ку бак све ту.
15.00, 18.15, 21.00, 2.30 Лыж ныя 
гон кі. Ку бак све ту. Жан чы ны.
15.45, 20.00, 1.30 Скач кі на 
лы жах з трамп лі на.
17.15, 21.30 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
19.00, 22.00, 3.00 Зі мо выя ві-
ды спор ту.
23.00 Ве ла спорт. Гон ка на 
трэ ку Revolutіon Serіes.

1.00 Ра лі-рэйд Да кар.
4.00 Су свет ныя га лы.

6.00, 9.40, 17.50, 22.00 Се ры-
ял «Кёрс ці».
6.30 Ме лад ра ма «Ка хан не і 
ін шыя ка та стро фы».
8.00 Ка ме дыя «Кекс у вя лі кім 
го ра дзе».
10.35 Ка ме дыя «Вя сель ная 
ве ча рын ка».
12.20 Ка ме дыя «Свя та пад 
зам ком».
13.45, 0.55 Скетч ком «Па між 
на мі».
14.00 Ка ме дыя «Ва кол свету 
за 80 дзён».
16.00 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
18.45 Ка ме дыя «Кас цюм Сан-
ты».
20.20 Ка ме дыя «Та рыф На-
ва год ні».

23.10 Ка ме дыя «12 Ка ляд ных са-
бак. Цу доў нае вы ра та ван не».
1.10 Ка ме дыя «Люб лю тваю 
жон ку».
3.00 Се ры ял «Па кет ная здзел-
ка».
4.00 Ка ме дыя «Вай на гу зі каў».

6.00 М/ф.
10.00 «Снеж ная ка ра ле ва». 
Маст. фільм.
11.25 «Но вы год з да стаў кай 
на дом».
12.45 «Дзе ці шпі ё наў». Маст. 
фільм.
14.20 «Дзе ці шпі ё наў 2». Маст. 
фільм.
16.10 «Дзе ці шпі ё наў 3». Маст. 
фільм.
17.45 «Дзе ці шпі ё наў 4». Маст. 
фільм.
19.20 «Мая ма ма — сня гур-
ка». Маст. фільм.

21.10, 4.00 «Сем' я нін». Маст. 
фільм.
23.30 Кан цэрт «Даў но не ба-
чы лі ся».
1.00 «Тры шчас лі выя жан чы-
ны». Маст. фільм.

6.30, 3.10 Тра гі ка ме дыя «Па-
куль не накрыўся вечкам».
8.10 Ба я вік «Быць Флі нам».
10.00 Ка ме дыя «Starперцы».
12.00 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні: І ўспых не по лы мя».
14.30 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні: Сой ка-пе ра смеш ні ца». 
Част ка І.
16.30 М/ф «Воб лач на, маг чы-
мыя апад кі ў вы гля дзе фры-
ка дэ лек».
18.00 Фэн тэ зі «Пры ла ды 
смер ці: Го рад кас цей».
20.00 Дра ма «Сем га доў у Ты-
бе це».
22.20 Ме лад ра ма «Апош няе 
ка хан не на Зям лі».
23.50 Ме лад ра ма «Су жэн цы 
Мор ган ва ўцё ках».
1.30 Тра гі ка ме дыя «Шу каю 
сяб ра на ка нец све ту».
4.45 Дра ма «Я сы хо джу — не 
плач».

6.20 М/ф «Іван Ца рэ віч і Шэ ры 
Воўк 2».

8.00 Каз ка «Ляс ная ца рэў на».
9.45 Тра гі ка ме дыя «Пра жон-
ку, ма ру і яшчэ ад ну...»
11.10 Каз ка «Тай на ча ты рох 
прын цэс».
12.50 Маст. фільм «Ве ча ры на 
ху та ры па блі зу Дзі кань кі».
14.10 Ка ме дыя «Муж чы на ў 
ма ёй га ла ве».
16.20 Дра ма «Чэм пі ё ны».
18.00 Ка ме дыя «Іро нія лё су. 

Пра цяг».
20.20 Ка ме дыя «Лёг кі на ўспа-
мін».
21.50 Дра ма «Пад дуб ны».
0.10 Тры лер «Вій 3D».
2.30 Ка ме дыя «Два нац цаць 
ме ся цаў».
4.30 Дра ма «Пе ра мір'е».

6.00 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі.
6.50, 12.35 Гуль ні ро зу му.
7.10 Па пу ляр ная на ву ка.
7.35, 11.50, 17.10, 23.15, 2.15 
На ву ко выя не да рэ чнас ці.
8.00 Зо ла та Юка на.
8.45 На ву ка бу ду чы ні.
9.30 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
10.20 Кос мас: пра сто ра і час.
11.00 Зям ля з кос ма су.
13.20 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха.
14.10 Аба рон цы куль тур най 
спад чы ны.
14.50 Ня ўлоў ны ра са ма ха.
15.40 Ла са сё выя вой ны.
16.25 Да след чык 2.0.
18.40 Ча ла век су праць 
YouTube.
21.00, 0.00, 3.45 Карс та выя 
ва рон кі.
21.45, 0.50, 4.30 Праў да пра 
зом бі.
22.30, 1.30, 5.15 Тай ны ста ра-
жыт на сці.

8.00, 15.15, 3.00, 6.25 Страсць 
да ма то раў.
8.50 Мя цеж ні кі ле дзя но га во-
зе ра.
9.45, 4.00 За ва я ван не но вых 
зя мель.
10.40, 4.50 Аляс ка: апош ні 
ру беж.
11.35 Скла ды.
12.30 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
13.25 Біт ва за не ру хо масць.
14.20 Мя цеж ны га раж.
16.10, 5.35 Ву ліч ныя гон кі.
17.05 Май стры па тар га вац-
ца.
22.00 Стаць муж чы нам.
1.00 Да лі на ўзы хо джан ня.
7.13 Су пер маг.

7.10 Іс насць.
7.35 Ме лад ра ма «На ва год-
няе дзя жур ства».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.40 Транс фар ма цыя.
10.15 «50 рэ цэп таў пер ша га».
10.50 Ме лад ра ма «8 но вых 
спат кан няў».
12.35 «Зда роўе». Ток-шоу.
13.10 Ка ме дыя «Са праўд нае 
ка хан не».
15.10 Ме лад ра ма «Пра да ец-
ца кош ка».
17.15 Ме лад ра ма «Пра він-
цы яль ная му за».
21.00 Па на ра ма.
21.30 «На мя жы маг чы ма га». 
Тэ ле фільм АТН.
22.00 Ка ме дыя «Кух ня ў Па-
ры жы».
23.50 Ка ме дыя «Ёл кі 2».
1.30 Дзень спор ту.

7.05 Я ха чу гэ та ўба чыць!
7.30 Бе ла рус кая кух ня.
8.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
8.05 «Ву ліч ная ма гія». Рэ алі-
ці-шоу.
8.40 Ка ме дыя «За ві мя не 
Сан та Кла ус».
10.10 Ка ме дыя «Адзін до ма 
3».
11.55 Ка ме дыя «Адзін до-
ма 4».
13.25 Ка пей ка ў ка пей ку.
13.55, 0.40 «Раз бу раль ні кі мі-
фаў».
14.50 «Арол і Рэш ка. Шо пінг». 
Стайл-шоу.
15.50 Ані ма цый ны фільм 
«Смур фі кі».
17.35 Ані ма цый ны фільм 
«Смур фі кі 2».
19.15 Ка ме дыя «Адзін до ма 
5: свя точ нае аб ра ба ван не».
21.10 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент».
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
23.45 Ха чу ў тэ ле ві зар!
23.50 «Арол і Рэш ка. Ня зве да-
ная Еў ро па». Трэ вел-шоу.

7.45, 13.20, 16.55, 0.00 «Ка лей-
да скоп».
8.00 «Су свет ная кар цін ная га-
ле рэя».
8.20, 15.35 «Я жа даю та бе ся-
бе». Ме лад ра ма.
9.40 «Даб ра воль цы». Дра ма.
11.10 «Каб жы лі ін шыя». Дак. 
фільм.
11.50 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
12.20 Гурт «Па лац».
13.35 «Імя ні ны». Ка ме дыя.
15.10 «Ка мер тон». Ак цёр Го-
мель ска га аб лас но га дра ма-
тыч на га тэ ат ра, за слу жа ны ар-
тыст Бе ла ру сі Юрый Фей гін.
17.10 «Шэр лак Холмс і док-
тар Ват сан». Дэ тэк тыў.
19.25 Ле а нід Мле чын прад-
стаў ляе. «Су свет ныя тай ны». 
«Алім пі я да-80. Не рас ка за ная 
гіс то рыя». Дак. фільм.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Да зволь це рас ка заць!» 
Кам па зі тар Гры го рый Глад коў.
21.15 «Зна хар». Ме лад ра ма.
23.20 «Бард-па рад».

7.45 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
8.40 Змя ша ныя адзі на бор-
ствы. Чэм пі я нат Бе ла ру сі па 
ру ка паш ным баі.
10.45 На шы пе ра мо гі-2015. 
Ха кей.
11.15 На шы пе ра мо гі-2015. 
Бія тлон.
11.40 На шы пе ра мо гі-2015. 
Еў ра пей скія гуль ні ў Ба ку.
12.10 На шы пе ра мо гі-2015.
12.40 Бас кет бол. НБА. «Чы ка-
га» — «Нью-Ёрк».
14.35 Свет анг лій скай прэм'-
ер-лі гі.
15.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. 1/4 фі на лу.
17.20 Спорт, спорт, спорт. Аў-
та спорт па чат ку ХХ ста год дзя.
17.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Юнай тэд» — 
«Су он сі».

20.00 Фак тар сі лы.
20.30 Фут бол. На шля ху да 
ЧС-2018. Ві дэа ча со піс.
21.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. 1/4 фі на лу.
23.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Уот фард» — «Ман чэс тэр 
Сі ці».

7.00 «На ва год ні ка лян дар».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
8.05, 9.05 Ка ме дыя «Асаб лі-
вас ці на цы я наль на га па ля-
ван ня ў зі мо вы пе ры яд».
9.30 Ка ме дыя «Кар на валь-
ная ноч».

10.50 Фільм-каз ка «Ма роз-
ка».
12.15 Ка ме дыя «Адзін до ма».
14.00 Ка ме дыя «Адзін до-
ма 2».
16.15, 20.50 На ві ны спор ту.
16.20 Ка ме дыя «Іро нія лё су. 
Пра цяг».
18.20 Кан цэрт «Э-эх-х, Раз-
гу ляй!».
20.55 Маст. фільм «Фан фан-
цюль пан».
22.35 «На ва год ні ка лян дар».
23.20 Мю зікл «За дву ма зай-
ца мі».

6.25 Фан тас ты ка «Мат ры ца».
8.35 Фільм-каз ка «Пра Чыр-
во ную Ша пач ку. Пра цяг ста-
рой каз кі».
10.50 «На ва год нія філь мы». 
Да ку мен таль ны пра ект.
11.40, 22.30 Ка ме дыя «Утай-
ма валь ні ца тыг раў».
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».

13.40 Ка ме дыя «Кар на валь ная 
ноч 2, або Праз 50 га доў».
16.40 «Смех у кан цы ту нэ ля». 
Кан цэрт Мі ха і ла За до рна ва.
17.40 Маст. фільм «Дзе ці 
шпі ё наў 2: вост раў ня спраў-
джа ных на дзей».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Фан тас ты ка «Мат ры-
ца: пе ра за груз ка».
22.30 Ле ген ды Рэт ра FM». 
Леп шае.

6.00, 12.20 М/ф.
7.35 Маст. фільм «Тру фаль-
дзі на з Бер га ма».
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 Маст. фільм «Рым скія 
ка ні ку лы».
12.40 Маст. фільм «Ля ту чая 
мыш».
15.15 «Прак тыч ная ма гія».
16.15, 3.10 Се ры ял «Лэ дзі-
дэ тэк тыў міс Фрай ні Фі-
шэр».
19.15 Маст. фільм «Зі та і Гі-
та».
22.00 Маст. фільм «Ён горш 
за мя не».
23.50 Леп шыя клі пы СНД. 
Тан чаць усе!
1.45 Се ры ял «Чор ны па кой».

7.00 Мю зікл «Сіль ва».
9.30, 11.15 Ка ме дыя «Джэнтль-
ме ны, уда чы!».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.35, 14.10 Се ры ял «Сва ты».
15.35 «Пес ня го да». Част ка 
дру гая.
18.20 «Гу мар го да». Част ка 
дру гая.
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.35 «Га лоў ная сцэ на». Фі-
нал.
23.00 Ка ме дыя «Ёл кі 1914».
0.45 Ка ме дыя «Ёл кі-2».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 8.20 Се ры ял «Так сіст-
ка».

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.50 «Ура чэб ныя тай ны 
плюс».
9.25 «Цуд тэх ні кі».
10.20 «Іх но ра вы».
10.45 Се ры ял «Свят ло і цень 
ма я ка».
12.25, 13.20 Ты не па ве рыш! 
З Но вым го дам!
14.25 Ба я вік «Бра та ны».
16.25 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
18.10 «След ства вя лі...»
19.20 Се ры ял «Па ву цін не».
22.50 Ка ме дыя «Га ра скоп на 
пос пех».
0.25 Ка ме дыя «Дзень Да-
до».

9.00, 15.25, 19.05, 21.00, 23.40 
«На двор'е».
9.05, 23.20 М/ф.
9.20 Се ры ял «Ка хан не ім пе-
ра тры цы».
10.20, 10.45, 15.55, 17.30 
«Хат няя кра ма».
10.35 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.00 Ка ме дыя «Служ бо вы 
ра ман».
13.40 Ка ме дыя «Брыль ян та-
вая ру ка».

15.30 Мульт па рад.
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак.
16.30 Се ры ял «Альф».
17.40 Ка ме дыя «Сі ра та ка-
зан ская».
19.10 Ка ме дыя «Гу сар ская 
ба ла да».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs mу пра фэшн».
21.15 Пры го ды «Зусім сак-
рэт на».
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Фак ты пра сла ву тую 
кас міч ную са гу 
«Зор ныя вой ны» 
для тых, хто не гля дзеў
Джэ даі зма га лі ся за мір і спра вяд лі-
васць су праць сіт хаў і цём ных джэ-
да яў, якія прад стаў ля юць цём ны бок 
Сі лы. Су поль насць джэ да яў пер ша-
па чат ко ва бы ло гру пай да след чы-
каў-фі ло са фаў, ад нак з ча сам іх 
ста лі ўша ноў ваць як за ха валь ні каў 
мі ру і спа кою ў Га лак ты цы. Ма гістр 
Ёда — най муд рэй шы і са мы моц ны 
джэ дай свай го ча су.

4. Сіт хі — ад эп ты цём на га бо ку Сі-
лы і га лоў ныя во ра гі джэ да яў. Іх абу-
чы лі цём ныя джэ даі. Га лоў ная зброя 

сіт хаў — свет ла вы меч з чыр во ным 
клін ком. Ко дэкс сіт хаў гу чыць так: 
«Спа кой — хлус ня, ёсць толь кі за пал. 
Праз за пал я ўзрас таю ў сі ле. Праз 
сі лу я на бы ваю ўла ду. Праз ула ду я да-
бі ва ю ся пе ра мо гі. Пе ра мо га раз дзі рае 
мае лан цу гі. Сі ла вы зва ліць мя не».

5. Эна кін Скай у о кер — цэнт раль-
ны пер са наж філь ма, які пры сут ні чаў 
ва ўсіх шас ці эпі зо дах. На пра ця гу 

філь ма ён пра хо дзіць ста наў лен не ў 
якас ці пра ва ды ра Сі лы ры ца ра-джэ-
дая, а по тым пе ра хо дзіць на цём-
ны бок Сі лы, як Дарт Вэйдэр, але ў 
выніку атрым лі вае да ра ван не.

6. R2D2 — ме ха ніч ны дро ід, інакш 
ка жу чы, ро бат, кры ху па доб ны на 
са вец кі пы ла сос, адзін з важ ных пер-
са на жаў філь ма. Ён з'яў ля ец ца ва 
ўсіх шас ці кар ці нах прак тыч на без 
вон ка вых змен, хоць у пер шых эпі-
зо дах яго і іг раў жы вы ча ла век, а ў 
на ступ ных ён быў за ме не ны на ра-
дыё кі ра ва ную ма дэль. Ро бат час та 
мя няў ход гіс то рыі Га лак ты кі па пры-
чы не сва ёй аван тур нас ці і ра шу час-

ці. R2D2 не раз маў ляе, а вы ка рыс-
тоў вае се рыю піс каў і по шча каў, але 
гас па да ры заў сё ды ра зу ме юць, што 
ён ка жа. Амаль усе фа на ты «Зор ных 
вой наў» ста вяц ца да ро ба та, як да 
мі ла га хат ня га га да ван ца.

7. «Зор кай смер ці» ў су све це 
«Зор ных вой наў» на зы ва юць сфе-
ра па доб ную кас міч ную ба я вую стан-
цыю, здоль ную зні шчаць пла не ты. 
У філь ме пры сут ні ча лі дзве та кія 
зор кі: пер шая — у ІV эпі зо дзе, якую 

Люк Скай у о кер уза рваў пра тон най 
тар пе дай, а дру гая — у эпі зо дзе VІ. 
Дыя метр пер шай зор кі — 164 км, 
дру гой — аж но 900.

Cардэчна він шу ем з юбі ле ем 
на мес ні ка га лоў на га ўра ча 

па ме ды цын скай экс пер ты зе 
і рэ абі лі та цыі Свят ла ну ЯНУШ КУ. 
Зы чым чыс та га не ба, доб ра га на-
строю, моц на га зда роўя, шчас ця.

Ад мі ніст ра цыя ААТ «МАЗ», 
ка лек тыў ме ды ка-са ні тар най час ці, 

Ва лян ці на Ка сін ская.


