
7.20 Ме лад ра ма «Знай-
дыш».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».
9.40 Гіс то рыі ра мон ту.
10.15 «50 рэ цэп таў пер ша-
га».
11.00 «БТшні кі». Тэ ле фільм 
АТН да 60-год дзя Бе ла рус ка-
га тэ ле ба чан ня.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ка роб ка пе ра дач.
13.10 «Зо на Х». Вы ні кі тыд-
ня.
13.40 Тай ны след ства.
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15 Твой го рад.
15.30 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд-
ня.
15.50 Ка ме дыя «Бе лыя Ро-
сы».
17.25 Се ры ял «Усё спа чат-
ку».
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 На ві ны на двор'я.
22.15 Ме лад ра ма «Но вы ста-
ры дом».

6.55 М/с «Сяб ры анё лаў».
7.55 «Ву ліч ная ма гія». Рэ алі-
ці-шоу.
8.25 Се ры ял «Хто ў до ме 
гас па дар?».
10.15 «Арол і рэш ка. Ня зве да-
ная Еў ро па». Трэ вел-шоу.
11.15, 20.05 Тэ ле ба ро метр.
11.20 Ва ша ла то.
11.50 Пя цё рач ка.
12.15 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць».
12.50 Се ры ял «Мая цу доў-
ная нянь ка».
14.50 М/ф «Пры го ды Цін ці на. 
Тай на «Ад на ро га».
16.40 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Мас старт. Жан чы ны.
17.25 Ме лад ра ма «За ко ны 
пры ваб нас ці».
19.15 Су пер ла то.

20.40 Кі пень.
21.10 «Па на еха лі». Рэ алі ці-
шоу.
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НА.
22.25 Ха чу ў тэ ле ві зар!
22.30 Се ры ял «Кос ці».

8.00, 15.20, 17.50, 23.30 «Ка-
лей да скоп».
8.15, 21.30 «Не стар Бур ма». 
Се ры ял.
9.40 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на». 
Маст. фільм.
12.55 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма. Гос ці: Сяр гей 
Баш лы ке віч, ду эт Яў ген і Але на 
Пі ме на вы, Сяр гей За ні мо нец.
13.35 «На пе рад у мі ну лае».
14.00 Хіт-па рад «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
14.50 «Му зеі Бе ла ру сі». Му зей 
кні гі На цы я наль най біб лі я тэ кі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
15.35 «Гі та ра па кру зе». Аў-
тар-вы ка наў ца Сяр гей Іль ін.
16.30 «Пе ра пы не ная се рэ на-
да». Ме лад ра ма.
18.05 «За што?» Дра ма.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Ле ген ды бе ла рус кай 
эст ра ды».
22.55 Ле а нід Мле чын прад-
стаў ляе. «Су свет ныя та ям ні-
цы». «Мар ша ла згу бі лі жан-
чы ны?». Дак. фільм.

7.30, 23.25 PRO спорт. На ві-
ны.
7.40 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Брыс-
бен. Фі нал.
9.45 Бас кет бол. Адзі ная Лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Ка-
леў» (Та лін).
11.30 Бас кет бол. НБА. «Ат-
лан та» — «Чы ка га».
13.10 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Гон ка пе ра сле ду. Жан чы-
ны.
14.00 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Мас старт. Муж чы ны.

15.00 Кань ка беж ны спорт. 
Чэм пі я нат Еў ро пы. Жан чы-
ны. 1500 м. Муж чы ны. 1500 м. 
Жан чы ны. 5000 м. Муж чы ны. 
10 000 м.
19.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — ХК «Со чы».
20.55 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Ру поль дынг. Мас старт. 
Муж чы ны.
21.55 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Ру поль дынг. Мас старт. 
Жан чы ны.
23.00 Авер тайм.
23.30 Бас кет бол. НБА. «Клі-
перс» — «Нью-Ар ле ан».

7.00 «Ня дзель ная ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00 На шы на ві-
ны.
9.05 «Ня дзель ная про па-
ведзь» (з суб ціт ра мі).
9.20 Ка ме дыя «Фран цуз».
11.10 Ка ме дыя «Адзін до-
ма 2».

13.20 «Лед ні ко вы пе ры яд». 
Га ла-шоу.
16.15 На ві ны спор ту.
16.20 Ка ме дыя «Zолушка».
18.00, 21.05 «Кроп ля ў кроп-
лю». На ва год ні вы пуск.
20.00 Кон ту ры.
23.00 «Ру жа Ху тар». Свя точ-
ны кан цэрт.

6.00 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Вя лі кія тай ны ста ра-
жыт ных скар баў».
8.25, 16.50 «Аў та па на ра ма».
8.50 Фільм-дзе цям «Пра да-
дзе ны смех».
11.00 «Вя лі кае сне дан не».
11.40 Ка ме дыя «Лю бовь-
мор ковь 3».

13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.40, 0.30 Мю зікл «Ля ту чая 
мыш».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Да ра гая пе ра да ча».
17.30 Маст. фільм «Да лі кат-
ная зі ма». 3—4-я се рыі.
19.30 «Ты дзень».
20.25 Тры лер «Нач ны да-
зор».

22.35 «Зор ны рынг. На ва-
год няя біт ва хі тоў «На зад у 
90-я!».
23.35 «Да ку мен таль ны спец пра-
ект»: «Тай на вы ра та ван ня».

5.45 М/ф.
7.40 Маст. фільм «Фо кус-по-
кус».
9.30 «Трэш-тэст».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Се ры ял «Апаш та рэн-
не». 1—2 част ка.
13.40 Маст. фільм «Бан каў-
скі бі лет у міль ён фун таў 
стэр лін гаў».
15.10, 1.15 «Прак тыч ная ма-
гія».
16.15, 4.00 Се ры ял «Лэ дзі-
дэ тэк тыў міс Фрай ні Фі-
шэр».
19.00 Се ры ял «Дзён нік док-
та ра Зай ца вай».
3.30 Се ры ял «Чор ны па-
кой».

7.00 «Ха». Ма лень кія ка ме-
дыі.
8.00 Се ры ял «Да яр ка з Ха ца-
пе таў кі. Вы клік лё су».
9.35, 11.25, 14.15 Се ры ял 
«Сва ты».

11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
15.50 «Па кой сме ху».
16.55 Ка ме дыя «Па ва рот на-
ад ва рот».
20.35 Маст. фільм «У імя ка-
хан ня».
22.15 На ва год ні бла кіт ны 
агень чык-2016.

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10, 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 «Ядзім до ма».
10.20 «Іх но ра вы».
10.50 Се ры ял «Свят ло і цень 
ма я ка».
12.25, 13.20 Се ры ял «Рус кі 
дубль».
14.25 Се ры ял «Бра це ні кі».
16.20 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
17.55 «Вы ра та валь ні кі».
18.15 «След ства вя лі...»
19.20 Се ры ял «Па ву цін не».
22.40 Маст. фільм «Зноў Но-
вы».

9.00,15.50, 19.00, 23.35 «На-
двор'е».
9.05, 15.55 Мульт па рад.
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.30 ,13.30, 16.10, 21.00 
«Хат няя кра ма».
10.45 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
11.15 Пры го ды «Мас ка Зо-
ра».
13.40 Пры го ды «Зо ра».
16.40 Ка ме дыя «Помс та Кі-
ці».
18.00 «Хо бі + TV». Рэ алі ці-шоу 
«Свой фер мер».
19.05 Пры го ды «Як у каз-
цы».
20.50 «Ве чар ні ца». «Сня гур-
ка».
21.05 Дра ма «Сем га доў у 
Ты бе це».
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6.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
6.30, 23.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
7.00, 22.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
7.45 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
8.00 «Ера лаш».
9.00 Ка ме дыя «Та ту лі».
11.00, 3.00 «Тур ба мік сер».
13.00 Ка ме дыя «Пя цё ра сяб-
роў 2».
14.45 М/ф «Снеж ная ка ра ле-
ва 2».
16.00 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
18.00, 1.00 «Ураль скія пель-
ме ні».
20.00 Ка ме дыя «Ёл кі 1914».
23.30 Скетч ком «Сту дэн ты».
0.00 Скетч-шоу «Міль ё ны ў 
сет цы».
0.30, 5.30 «Ла ві мо мант».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт з 
Эду ар дам Эфі ра вым».
10.35 «Вол га-Вол га». Маст. 
фільм.
12.20 «Пе ця і воўк». Фільм-
фан та зія па каз цы С. Пра-
коф' е ва.
12.50 «Пра ро кі. Цар Да від». 
Дак. фільм.
13.20, 1.55 «Дзі кія аст ра вы». 
Дак. се ры ял.
14.20 «Яна на пі са ла са бе 
ро лю... Вік то рыя То ка ра ва». 
Дак. се ры ял.
15.40 «Пеш шу...». Маск ва Ра-
за на ва.
16.10 «Ма лень кія ро лі Вя лі ка-
га ар тыс та. Аляк сей Смір ноў». 
Дак. фільм.
16.50 Год кі но-2016. 1. «Дзе-
ла выя лю дзі». Маст. фільм 
(1962 г.). 2. «Знак Зо ра». 
Маст. фільм (1958 г.).
19.45 Юбі ля ры го да-2015. 
Сяр гей Юр скі. Лі нія жыц ця.
20.40 «Ра ман ты ка ра ман са».
21.35 Кі но на ўсе ча сы. «Адзі-
ноч ка». Маст. фільм.

23.15 «Парт рэт у ін тэр' еры Вя-
лі ка га тэ ат ра». Дак. фільм.
23.45 «Шэ дэў ры су свет на-
га му зыч на га тэ ат ра». Хіб ла 
Герз ма ва, Тэ а дор Ілін кай, 
Габ ры э ле Ві ві я ні і Іна Ду кач у 
опе ры Дж. Пу чы ні «Ба ге ма». 
Ка ра леў скі опер ны тэ атр «Ко-
вент-Гар дэн».
1.40 «Пумс». «За вея». М/ф 
для да рос лых.
2.50 «Ка цу сі ка Ха ку сай». Дак. 
фільм.

6.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...» Яфім Шыф-
рын.
6.20, 8.20, 9.40, 11.00, 12.40, 
14.40, 17.20, 20.20, 21.50, 
23.20, 0.50, 2.30, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія.
7.00 «Зям ля — Па вет ра». Гр. 
«Прэм' ер-мі ністр». 2002 год.
8.45, 2.45 Кі на ча со піс «Ха чу 
ўсё ве даць!».
9.00, 3.00 «Мі ну лы час».
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
12.00 «Рок-н-рол ТБ». Му зыч-
ная пра гра ма. 1992 год.
14.00, 19.55 «Гэ та бы ло ня даў-
на, гэ та бы ло даў но...» Мі ха іл 
Жва нец кі.
15.00 «Быў час». 2009 год.
16.00 Маст. фільм «Пят ля 
Ары ё на».
18.00 «Дзве га дзі ны з бар да-
мі». 1987 год.
20.30 «Зям ля — Па вет ра». 
Дэцл. 2003 год.
22.00 Маст. фільм «Жан чы ны 
жар ту юць усур' ёз».
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Пер шае ка хан не. 
Школь ныя га ды». А. Дзі ду раў, 
Т. Ак сю та, А. Лук' я наў. 2006 год.
1.10 «Зям ля — Па вет ра». Гр. 
«Сэн са выя га лю цы на цыі». 
2003 год.

2.30, 5.00, 9.00 Тэ ніс. Тур нір 
ATP. Фі нал.
3.30, 11.30, 17.45 Скач кі на 
лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.

4.00, 8.00, 13.30, 16.45 Бія-
тлон. Ку бак све ту. Муж чы ны.
4.30, 8.30, 11.00, 14.00 Бія-
тлон. Ку бак све ту. Жан чы ны.
7.00, 1.30 Зі мо выя ві ды спор ту.
10.30, 1.00 Ра лі-рэйд. Да кар.
12.15,15.15 Лыж нае двая-
бор'е. Ку бак све ту.
15.45, 19.30, 21.00 Лыж ныя 
гон кі. Ку бак све ту.
20.30 Дартс. Чэм пі я нат све ту. 
Фі нал.
22.00 Сну кер. Май старс.

0.45, 17.55 Ка ме дыя «Лю бовь-
мор ковь 2».
2.25, 19.40 Ка ме дыя «Снеж-
ная ня вес та».
4.00, 21.10 Ка ме дыя «Лю бовь-
мор ковь 3».

5.40, 22.50 Ка ме дыя «Вы хад-
ныя».
7.20 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
жа дан няў».
8.55 Ка ме дыя «Ка ман да ма-
ры».
10.45 Ка ме дыя «Ча ла век-
эльф».
12.15 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь».
14.00 Ка ме дыя «Трай ныя не-
пры ем нас ці».
15.35, 17.35 Скетч ком «Па між 
на мі».
16.00 Ка ме дыя «К-9: Ка ляд-
ныя пры го ды».

6.00 М/ф.
9.50 «Дач ныя гіс то рыі».
10.15, 5.15 «Не рас кры тыя 
тай ны».
11.10 «Па нен ка і ку лі нар».
11.45, 1.00 «Ся мей ны дэ тэк-
тыў». Се ры ял.
15.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня».

16.30 «Пля мяш ка». Дэ тэк-
тыў.
19.50 «Без пад ма ну».
20.40 «Ста ры но вы год». Ка-
ме дыя.
22.55 «Асця рож на, мах ля ры!»
23.25 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.
3.55 «Як пры ру чыць го лад». 
Дак. фільм.

7.00 Ме лад ра ма «Па збаў це 
нас ад Евы».
9.00 Ка ме дыя «Мая жу дас ная 
нянь ка».
10.50 Фан тас ты ка «2012».
13.30 Фан тас ты ка «Вост-
раў».
15.50 Ме лад ра ма «Іс пан ская-
анг лій ская».
18.00 Ба я вік «Тэр мі на тар: 
Ня хай прый дзе вы ра та валь-
нік».
20.00 Дра ма «V» зна чыць 
Вен дэ та».
22.30 Дра ма «Ганг стар».
1.10 Тры лер «Ула да стра ху».
3.10 Ме лад ра ма «За муж на 
2 дні».
5.00 Ка ме дыя «На жыў ца».

6.20 Дра ма «Ан дэр сан. Жыц-
цё без ка хан ня».
9.00 Каз ка «Ча роў ны парт-
рэт».
10.40 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе 2».
12.20 Мю зікл «Са ла мя ны ка-
пя лю шык».
14.40 Каз ка «12 ме ся цаў. Но-
вая каз ка».
16.15 Ме лад ра ма «Ад ной чы».
18.00 Дра ма «Духlеss 2».
20.00 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе 3».
21.40 Ме лад ра ма «8 но вых 
спат кан няў».

23.15 Дра ма «Пад дуб ны».
1.25 Ка ме дыя «Не рэ аль нае 
ка хан не».
2.50 Тры лер «Муж чын скі се-
зон: Ак са міт ная рэ ва лю цыя».
4.45 Ме лад ра ма «Ва ен на-па-
ля вы ра ман».

6.00, 13.20 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха.
6.50, 12.30 Гуль ні ро зу му.
7.10 Гіс то рыя ежы.
7.35, 11.50, 17.20, 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 Асу шыць акі ян.
14.10 Вя лі кія рэй ды Дру гой су-
свет най вай ны.
14.50 Апош ні тыгр Су мат ры.
15.40 Пры ру чыць дра ко на.
16.25 Раз ба га цей або па мры 
на ка паль ні.
18.40 Ме га зем лет ра сен не.
20.15 На ступ нае ме га цу на мі.
21.00, 0.00, 3.45 Най гор шае 
на двор'е ў гіс то рыі?
21.45, 0.45, 4.40 Да след чык 
2.0.
22.30, 1.30, 5.15 По гляд знут-
ры.

6.00 Па ляў ні чыя на зброю.
6.50, 2.50 На краі Аляс кі.
7.45, 2.00 Го лыя і на па ло ха-
ныя.
9.35 Вы жыць ра зам.
10.30, 19.00 За ла тая лі ха ман-
ка.
11.25, 18.00 Хлоп цы з Юка-
на.
12.20 Не спра буй це паў та-
рыць.
13.15, 21.00 Кос мас на вы ва-
рат.
14.10, 22.00 Як улад ка ва ны 
Су свет.
15.05, 3.40 Ву ліч ныя гон кі.
20.00 Зор нае вы жы ван не.
23.00 Аляс ка: апош няя мя жа.
0.00 Мя цеж ны га раж.
1.00 Па ляў ні чыя на ста рыз ну.
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З НО ВЫМ ГО ДАМ! 
З ЛЁГ КАЙ ПА РАЙ!

Тэ ле ві зій ная прэм' е ра ка ме дыі 
Эль да ра Ра за на ва «Іро нія лё су, 
або З лёг кай па рай!» ад бы ла ся 
1 сту дзе ня 1976 го да. Праз ме-
сяц, па шмат лі кіх прось бах гле-
да чоў, фільм паў та ры лі. Кі на вер-
сія, па вод ле апы тан ня ча со пі са 
«Са вец кі эк ран», бы ла на зва на 
най леп шым філь мам го да.

Змя ня ла ся ідэа ло гія і дзяр жаў ны 
лад, ад нак стуж ка, пе ра жыў шы свай-
го ства раль ні ка, за ста ла ся не ад' ем-
най част кай на ва год ня га тэ ле ме ню на 
доў гія га ды. Як за ста ла ся ня змен най і 
гля дац кая лю боў да гэ тай анек да тыч-
най і сум най, не ве ра год най і шчы рай 
гіс то рыі. Вы ўпэў не ны, што ве да е це 
«Іро нію лё су...» ледзь ве не на па мяць? 
Да вай це пра ве рым! Па спра буй це без 
пад рых тоў кі ад ка заць на пы тан ні. 

1. Жэ ня Лу ка шын і яго ня вес та 
Га ля аб мяр коў ва лі: су стрэць Но вы 
год ра зам аль бо пры няць за пра шэн-
не сяб роў, проз ві шча якіх...

— Аб ра ма вы,
— Ка та ня ны,
— Ага не ся ны,
— Ге вар кя ны.
2. Эль дар Ра за наў час та вы кон ваў 

у сва іх філь мах эпі за дыч ныя ро лі. У 
«Іро ніі лё су» ён сыг раў...

— так сіс та,
— ла зен шчы ка,
— па са жы ра са ма лё та,
— су се да з са ба кам у ліф це.
3. Мно гія ўспры ма юць га лоў ных ге-

ро яў кар ці ны як сва іх ад на год каў. На-
са мрэч дак лад ны ўзрост Лу ка шы на...

— 33 га ды,
— 36 га доў,
— 40 га доў.
4. У лаз ню Лу ка шын пай шоў з тры-

ма сяб ра мі, адзін з якіх му сіў ля цець у 
Ле нін град, а дру гі сцвяр джаў, што ні ко лі 
не п'я нее і мае «фе на ме наль ную па-
мяць». Гэ та га дру го га сыг раў ак цёр...

— Аляк сандр Шыр віндт,
— Аляк сандр Бя ляў скі,
— Ге ор гій Бур коў.
5. Яко га ко ле ру тэ ле фон ны апа рат 

у ле нін град скай, На дзі най, ква тэ ры?
— чыр во на га,
— бе ла га,
— зя лё на га.

6. Ка лі Лу ка шы на вы гна лі за дзве-
ры, на ма ро зе той хут ка пра цве ра зеў 
і пры туп ваў на га мі, паў та ра ю чы на 
роз ны лад фра зу:

— «Да ра гая мая ста лі ца»;
— «Трэ ба ме ней піць»;
— «Ча ра ві кі на тон кай па дэ шве».
7. У пад' ез дзе до ма ў Ле нін гра дзе 

ге рой Анд рэя Мяг ко ва су стра кае су-
се да з са ба кам. Якой па ро ды і ко ле ру 
са ба ка?

— чор ная аў чар ка,
— бе лы пу дзель,
— ру ды мопс,
— чор ны дог.
8. Па вод ле філь ма, у якую су му абы-

хо дзі ла ся са вец ка му ча ла ве ку мод ная 
та ды мэб ля — поль скі гар ні тур?

— 560 руб лёў,
— 650 руб лёў,
— 830 руб лёў,
9. Апры том неў шы ў не зна ё май 

ква тэ ры, Жэ ня Лу ка шын па чаў лі ха-
ман ка ва апра на цца. У пры ват нас ці, 
ге рой доў га шу каў пін жак. Які?

— шэ ры ў елач ку,
— чор ны з іск раю,
— шэ ры ў па лос ку,
— клят час ты.
Час цей гля дзі це доб рае кі но — у 

на ступ ным го дзе і на огул. З Но вым 
го дам!

АД КА ЗЫ
1. Ка та ня ны. 2. Па са жы ра са ма лё-

та. 3. 36, а На дзя на 2 га ды ма ла дзей-
шая. 4 .Ге ор гій Бур коў. 5. Пы тан не з 
пад во хам: у па коі ста іць чыр во ны тэ-
ле фон, а ў пры хо жай — зя лё ны! 6. 
«Трэ ба ме ней піць». 7. Чор ны дог. 8. 
830 руб лёў. «І 20 звер ху», — да да ла 
На дзя, а Лу ка шын за ўва жыў: «Не, я 
даў 25». 9. «Дзе мой пін жак? Дзе я яго 
па ве сіў, шэ ры ў елач ку, з «Мас ганд-
лю»?..» — бе да ваў Лу ка шын.


