
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.15 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.10 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
8.30 М/ф «Ці мон і Пум-
ба» (0+).
9.00, 0.05 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
10.05 Ка ме дыя «Спат-
кан не ўсля пую» (12+).
12.10, 20.00 Се ры ял 
«#СеняФедзя» (16+).
13.15, 3.45 Се ры ял «Лю-
дзі Хэ» (16+).
14.50 Се ры ял «Дах све-
ту» (16+).
16.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00 Се ры ял «Іва но вы-
Іва но вы» (16+).
21.00 Се ры ял «Бам бі зы» 
(16+).
22.00 Ка ме дыя «Дур дом 
на ко лах» (12+).
1.05 Се ры ял «Ад ной чы ў 
мі лі цыі» (16+).
2.25 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
5.05 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
ад ліж ная.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 14.05, 20.45 «Сак-
раль ныя мяс ці ны». Дак. 
фільм [СЦ].
8.30 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Ва лян ці на Ка-
ра ва е ва.
9.00, 22.20 «Ша хе ра за-
да». Се ры ял [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.20 ХХ ста год дзе. 
«Сло ва Анд ро ні ка ва». 
1974 год.
12.25, 23.20 «Ко лер ча-
су». Ало вак.
12.30, 18.40, 0.30 «Што 
ра біць?»
13.20 Да 100-год дзя з 
дня на ра джэн ня Але ны 
Ржэў скай. «Эпі зо ды» 
[СЦ].
15.10 Біб лей скі сю жэт.
15.40 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»

16.25 «Трэст, які лоп-
нуў». Маст. фільм. 
1-я се рыя.
17.35 Ты дзень ба роч най 
му зы кі. Юлія Леж не ва і 

ан самбль La Voce Stru-

mentale пад кі ра ўніцтвам 

Дзміт рыя Сінь коў ска га.

19.45 Га лоў ная ро ля.

20.30 «Доб рай но чы, ма-

лыя!»

21.40 «Эпо ха Ар ка дзя 

Рай кі на». Дак. фільм.

23.50 Да 95-год дзя з дня 

на ра джэн ня Маі Ту раў-

скай. «Аст ра вы» [СЦ].

2.30 Ра ман у ка ме ні. 

«Гер ма нія. За мак Ра-

зенш тайн». Дак. фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се-

вам На ўга род ца вым: 

«Ра дыё 70-80-х гг.». 

2005 год (18+).

7.00, 8.25, 9.45, 11.00, 

14.25, 15.45, 17.00, 21.45, 

23.00, 2.25, 3.45, 5.25 Му-

зыч ная на сталь гія (12+).

7.20 Дак. фільм «Яў ген 
Габ ры ло віч» (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 0.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Вя чэр няя шко ла». 
2006 год (16+).
13.00 Кан цэрт «The Beat-
les іn Washіngton D.C.». 
2003 год (12+).
13.25 Маст. фільм «Вя лі-
кія пе ра го ны» (16+).
18.00 “Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 
2007 год (12+).
19.00 Маст. фільм «Іван» 
(16+).
20.10 «Пес ня-80» (12+).
1.00 «Ва кол сме ху» з 
Аляк санд рам Іва но вым. 
1986 год (12+).
4.00 «Кі на па на ра ма». 
«Па ра лель нае кі но». 
1988 год (12+).

0.05, 16.30, 20.40 Сну кер. 
Englіsh Open. Фі нал.
1.00, 8.00, 12.30, 22.30 
На столь ны тэ ніс. Ку бак 
све ту. Жан чы ны. Фі нал.

2.30, 15.00, 18.30 Аў та-
гон кі. WTCR.
4.00, 14.00 Су пер байк. 
Этап чэм пі я на ту све ту.
5.30, 10.45 Watts.
6.00 Ве ла спорт. Мі лан — 
Ту рын.
7.00 Ве ла спорт. «Тур 
Лам бар дыі».
9.30 Аў та гон кі. ESET V4 
Cup.
9.45 Аў та гон кі. Blancpaіn 
GT World Challenge. Лас-
Ве гас.
10.15 «Дух па рус на га 
спор ту».
11.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Жы выя ле ген ды».
11.30 Алім пій скія гуль ні. 
Camps to champs.
12.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Сі ла асо бы».
22.00 Гольф. Skіns 
Game.
23.35 Ве ла спорт. «Гран 
П'е мон це».

1.00 Адчыні це, па лі цыя! 
(16+)
3.15 Вы пад ко вы муж 
(16+).
4.50 Аг ні вя лі кай вёс кі 
(12+).
6.20 Ры ца ры ка ра леў-
ства кру та сці (18+).
7.55 Не са сту піць Штэй-
нам (16+).
9.35 Сар дэч на за пра ша-
ем у джунг лі (12+).
11.25 Ана на са вы экс-
прэс: ся джу, ку ру (18+).
13.35 Ні чо га не ба чу, ні-
чо га не чую (16+).
15.35 Та кія роз ныя бліз-
ня ты (12+).
17.15 Рэд-2 (12+).
19.30 Таў стун на рын гу 
(12+).
21.25 Вул кан за па лу 
(12+).
23.10 Звод ныя бра ты 
(18+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.40 М/ф (6+).
7.20 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.50 «Док тар І...» (16+)
8.20 «Чыс тая про ба». 
Се ры ял (16+).

10.10, 15.25, 4.25 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.05, 18.35 «Сля пая» 
(16+).
12.10, 19.45 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.15, 17.30, 3.35 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.15, 2.35 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.30 «Па ра лель ны 
свет» (16+).
20.55 «На пар ні цы». Се-
ры ял (16+).
22.45 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
23.20 «10 са мых» (16+).
23.55 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.45 «Элі зі ум». Фан тас-
ты ка (16+).

6.10 Ва са бі (16+).
7.55 Анё лы і дэ ма ны 
(12+).
10.30 Вы пад ко вы муж 
(16+).
12.15 Мон стры на ка ні ку-
лах (6+).
14.00 Уль ты ма тум Бор на 
(16+).
16.10 Го лас мон стра 
(16+).
18.15 К-9: са ба чая ра бо-
та (12+).
20.10 Чу жы бі лет (12+).
22.10 Ган на Ка рэ ні на 
(16+).
0.40 13-ы ра ён (16+).
2.15 Джуль е та (18+).
3.55 Эва лю цыя Бор на 
(16+).

7.35 Ёл кі апош нія (6+).
9.45 Ня бес ны суд (16+).
11.45 Пра вад нік (16+).
13.30 Лон данг рад. Ве дай 
на шых (16+).
15.25 Ёл кі но выя (6+).
17.05 Ка ні ку лы прэ зі дэн-
та (16+).
19.00 Вольф Ме сінг: які 
ба чыў скрозь час (12+).
20.50 Ня ўлоў ныя: джэк-
пот (16+).
22.25 Снеж ны анёл 
(12+).
0.25 Муж чы на з га ран ты-
яй (16+).
2.05 Ду эль. Пуш кін — 
Лер ман таў (12+).
4.25 Не рэ аль нае ка хан-
не (12+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.25 Су пер збу да ван ні 
(16+).
7.10, 10.15, 19.45, 2.00 
Аў та-SOS (16+).
7.55, 14.10, 18.00 Ле дзя-
ная да ро га (16+).
8.40, 13.25 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
11.00, 19.00, 22.05, 1.10, 
3.30 Дзі кі ту нец (16+).
12.40 Зо ла та ў ха лод най 
ва дзе (16+).
14.55, 4.20 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф (16+).
16.25 Служ ба бяс пе кі 
аэра пор та (16+).
17.15 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха (16+).
20.35 НЛА над Еў ро пай 
(16+).
21.20 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.55 Эк стрэ маль ны экс-
прэс (16+).
23.40 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
0.25 Па іх улас ных сло-
вах (16+).
5.10 Як пе ра ма гаць ва 
ўсім (16+).
5.35 На ву ко выя не да-
рэчнас ці (16+).

8.00, 11.10, 15.45, 21.15, 
7.35 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
8.25, 20.20, 1.50 Апе ра-
цыя «Вы ра та ван не до-
ма» (12+).
9.20, 16.40, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
10.15, 17.35, 4.25 Кру ты 
цю нінг (12+).
12.05, 23.05 Ба гаж ныя 
вой ны (12+).
13.00 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну (12+).
13.55 Па ляў ні чы на цац кі 
(12+).
14.50, 0.00 Як устро е ны 
Су свет (12+).
18.30, 5.15 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (16+).
19.25, 6.50 У па го ні за 
ўра га нам (12+).
0.55, 6.00 Гуль ня на жыц-
цё (16+).
2.45 Вель мі каш тоў ныя 
аў то (12+).
3.40 Кру тая ра бо та 
(12+).
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6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15 «Зо на Х» (16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.45, 12.10, 18.45,19.20 Се ры ял 
«Саль са» (16+).
13.05 Дзі ця чы док тар.
13.35 Се ры ял «Па свед чан не аб 
на ра джэн ні» (16+).
14.35, 15.25, 17.05 Се ры ял «Вяр-
тан не Ля лі» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Клуб рэ дак та раў (16+).
22.30 Ме лад ра ма «Я вы бі раю 
ця бе». 1—4-я се рыі (12+).
2.00 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 17.50 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.05 «Шэр лак» (16+).
11.10, 17.55 Се ры ял «Лан цэт». 
За ключ ныя се рыі (16+).
13.25 Се ры ял «Жа но чы док-
тар-3» (16+).
14.25 «Кліч кры ві» (16+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.35 Се ры ял «Я не ро бат» 
(16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 «Біт ва эк стра сэн саў. 
19-ы се зон» (16+).
23.15 Ка ме дыя «За над та кру та 
для ця бе» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Квас 
на мя се або гры бах з іль ня ным 
на сен нем.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль ту-
ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 15.35 «Зор ка эпо хі». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
9.25, 21.05 «Апош ні дзень». Мар-
га ры та На за ра ва (12+).
10.05 «Ка мер тон». На род ная ар-
тыст ка Бе ла ру сі На тал ля Гай да.
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Ка-
шан ка.
11.00, 16.30 «Бе рыя. Прой-
грыш». Маст. фільм. 1-я се рыя 
(16+).
12.15, 17.20 «Ня дзель ная ноч». 
Дра ма (12+).
13.50 «Сі ла ве ры».

14.10, 21.40 «Ві зіт да Мі на таў-
ра». Маст. фільм, за ключ ная 
се рыя (12+).
19.00 Пар ла менц кія вы ба ры — 
2019.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.00 «Час кі но».
23.10 «Мес цы па мя ці. Іўе». Дак. 
фільм (12+).

6.15 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
3-і тур. «Пар ты зан» (Сер бія) — 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» (Анг лія).
8.05 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
3-і тур. «Сел тык» (Шат лан дыя) — 
«Ла цыё» (Іта лія).
10.00 Тэ ніс. WTA. Эліт тро фі. Жу-
хай.
16.00 Аз бу ка спор ту.
16.10 Авер тайм.
16.45 На шля ху да То кіа-2020. Ві-
дэа ча со піс.
17.15 Свет анг лій скай прэм' ер-
лігі. Ві дэа ча со піс.
17.50 Вось гэ та спорт!
18.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
Агляд ту ра.
19.00 Авер тайм. КХЛ.
19.30 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ды на ма» (Ры га). (У пе-
ра пын ках — Авер тайм. КХЛ.)
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Са ўтгэмп тан» — «Лес тэр». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.55 Ха кей для ўсіх.

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
7.00 (з суб ціт ра мі), 8.00 (з суб ціт-
ра мі), 9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Па ля ван не на 
ізюб ра» (16+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Прак ты ка» 
(16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 1.30 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
16.40 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.35, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.50, 21.10 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік (12+).
18.55 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.15 «Го лас». Но вы се зон 
(12+).
23.15 «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе ла-
ру сі. Во сень ская се рыя гуль няў 
(16+).
0.30 Да юбі лею ле ген дар на га ін-
сты ту та. «МДІ МА. На ўсіх мо вах 
све ту» (12+).

5.35 «Гля дзець усім!» (16+)
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
20.00, 22.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
6.10, 20.45 «Мін шчы на».
6.20, 7.50 «Ра ні ца. Сту дыя доб ра-
га на строю» (6+).
7.40, 13.50, 16.50 «Эк стра нны вы-
клік».
9.15 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
9.35, 23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
12.25, 14.00 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
12.35, 21.45, 23.50 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
14.35, 17.00 «Снай пе ры. Ка-
хан не пад пры цэ лам». Се ры ял 
(16+).
19.00 Вы ступ лен ні кан ды да таў у 
дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь сё ма га склі кан ня.
20.30, 22.55 «СТБ-спорт».
20.35 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
21.00 «Не ве ра год на ці ка выя гіс-
то рыі» (16+).
0.35 «Як устро е ны свет» (16+).
1.25 «Ежа ба гоў» (16+).

6.00 Се ры ял «Да іш ні кі-2» (16+).
7.00, 10.20 Се ры ял «Вост раў не-
па трэб ных лю дзей» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
10.10 «У гас цях у ліч бы» (12+).
13.15 «За ла су да. Біт ва за гро-
шы» (16+).
14.10 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы ся мей ныя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра-2» (16+).
18.20, 19.20 «Су свет ныя гуль ні 
ро зу му» (12+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
20.55 «Гуль ня ў праў ду» (16+).
22.00 «Нач ны экс прэс» (12+).
23.15 «Тры май ся, шо у біз!» (16+)
23.40 Маст. фільм «Вак зал для 
два іх» (12+).
2.15 Маст. фільм «Чыс та анг лій-
скае за бой ства» (0+).
4.55 М/ф (6+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
9.55 Се ры ял «Аў та шко ла» 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.

11.25 «Пра са мае га лоў нае». Ток-
шоу (12+).
12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35, 23.10 «Хто су праць?» Ток-
шоу.
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 «Гу ма ры на» (16+).
0.55 «Сто пры чын для сме ху». Ся-
мён Аль таў (16+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 На шы (6+).
6.25 Бе ла ру сы (6+).
7.10 «На шСпа жыў Наг ляд» (16+).
8.05 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
8.50, 10.20 Се ры ял «Дэль та» 
(16+).
9.40 «НЗ.by».
11.15 Се ры ял «Ляс нік» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.05 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.10, 16.35 Се ры ял «Па ву цін-
не» (16+).
16.30, 19.40 Сён ня. Га лоў нае.
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 «Экс пер ты за зла чын стваў» 
(16+).
20.25 Се ры ял «Мар скія д'яб лы. 
Ру бя жы ра дзі мы» (16+).
21.25, 23.00 Се ры ял «Цень за 
спі най» (16+).
22.25 «НЗ.by. Час вы ні каў».
23.55 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).

7.00, 15.55, 18.05, 21.05, 1.35 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.10, 16.05 М/с «Ці мон і Пум ба».
7.35, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.40 Ка ме дыя «Мэ ры По пінс» 
(12+).
10.00, 18.10 Се ры ял «Чор ная 
кош ка» (16+).
11.00 «Га туй як шэф».
11.30, 20.45 «Не звы чай ныя вёс кі».
11.40 Тры лер «У час на валь ні-
цы» (16+).
13.50, 19.50 Се ры ял «Элі та» 
(16+).
14.50 Се ры ял «Пун со вае сэр-
ца» (12+).
16.15 Се ры ял «За кі ну тыя ў кос-
ма се» (12+).
17.10 Се ры ял «Ім пе рыя» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 «Вя чэр ні квар тал — 95» 
(18+).
22.30 «Ге роі ко мік саў на эк ра-
не». Фан тас ты ка «Бэт мен і Су-
пер мен» (16+).

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

пятніца, 25 каст рыч ні ка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

серада, 23 каст рыч ні ка

МIРМIР

1910 7
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