
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35, 16.10 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
10.05 Се ры ял «Кух ня. 
Вай на за га тэль» (16+).
11.35 Се ры ял «Псі ха ла-
гі ні» (16+).
12.35 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
13.15, 0.45 Се ры ял 
«Дзяў чын кі не зда юц-
ца» (16+).
14.15, 2.45 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
17.40, 23.50 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
18.40 Се ры ял «Ка ра ні» 
(16+).
20.30 Се ры ял «#Се ня -
Фе дзя» (16+).
21.30 Фан тас ты ка «Тай м-
лес. Ру бі на вая кні га» 
(12+).

1.35 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
4.20 «Ад на за ўсіх» (16+).
5.10 «6 кад раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
бры тан ская.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 0.00 «За гад кі Ста-
ра жыт на га Егіп та». Дак. 
фільм [СЦ].
8.25 Жыц цё вы дат ных 
ідэй. «Біт ва за Паў ноч-
ны по люс».
8.50, 16.30 «Ава дзень». 
Маст. фільм [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 0.45 ХХ ста год дзе. 
«Мэ та жыц ця. Ака дэ мік 
Аляк сандр Якаў леў».
12.20 Да ро гі ста рых 
май строў. «Бе рас та-бя-
рос та».
12.30, 22.05 «Пі ка са». 
Маст. фільм (16+).

13.25 Да 65-год дзя Аляк-
санд ра Ба шы ра ва. Лі нія 
жыц ця.
14.20 «Мой дом — мая 
сла басць». Дак. фільм.
15.05 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кі но.
15.20 «Біб лей скі сю-
жэт».
15.45 «Бе лая сту дыя».
17.40, 1.55 Фес ты валь 
у Верб'е. Да ні іл Тры фа-
наў.
18.40 Пры ступ кі цы ві лі-
за цыі [СЦ].
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.35 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.50 Ус па мі на ю чы Мі ка-
лая Гу бен ку. «Ма на лог у 
4 част ках».
21.20 Аб са лют ны слых.
22.55 «Ча му Ме сяц не з 
чы гу ну». Дак. фільм.

6.00 The Best of «Се вА-
ло гія» (18+).
7.05, 8.45, 9.45, 11.00, 
12.55, 15.45, 17.00, 20.50, 
21.45, 23.00, 1.55, 3.45, 
5.20 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.20 Маст. фільм «Двое 
пад ад ным па ра со нам» 
(16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00 «На-
ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ка а пе ра та ры. Яны бы-
лі пер шы мі» (16+).
13.10 Маст. фільм «Ма-
лень кая па слу га» (16+).
14.25 «Ра ніш няя пош та». 
1988 год (12+).
18.00 «Спя ем, сяб ры 
(12+).
19.00 Маст. фільм «Та-
ня» (16+).
0.00 Маст. фільм «Дзі кае 
ка хан не» (18+).
2.10 Фільм-кан цэрт «Зі-
мо вы ве чар... у Луж ні-
ках!» (12+)
4.00 Тэ ле спек такль 
«Звы чай ныя аб ста ві ны» 
(16+).

0.00 Аў та гон кі. «24 га-
дзі ны Ле-Ма на». Агляд 
(12+).

1.00, 4.00, 8.00 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос» (6+).
2.30, 6.00, 9.30, 14.40 
Сну кер. Еurореаn Mаstеrs 
(6+).
11.30 Аў та гон кі. WTСR. 
Агляд (12+).
12.00 Аў та гон кі. «24 га-
дзі ны Ле-Ма на» (12+).
13.30 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс». Агляд (12+).

1.00 За бі мя не трой чы 
(18+).
2.45 Лю боў не па па ме-
ры (16+).
4.30 Дрэн ны Сан та 
(16+).
6.15 Дрэн ны Сан та-2 
(16+).
8.00 Эйр Аме ры ка 
(16+).
10.10 За бой ны агень чык 
(16+).
12.00 Ка бель шчык 
(16+).
13.50 Дач ка май го бо са 
(12+).
15.30 Да па ма жы це стаць 
баць кам (16+).
17.20 Хот-дог (18+).

19.30 Уль тра аме ры кан-
цы (18+).
21.20 Ду шэў ная кух ня 
(16+).
23.15 За ча ра ва ная Эла 
(12+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
8.00 М/ф (6+).
9.05, 15.30, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
10.05, 17.30 «Ста рац» 
(16+).
11.10, 18.35 «Сля пая» 
(16+).
12.15, 19.40 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.20, 3.40 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.20, 2.20 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.30, 3.15 «Зна кі лё су» 
(16+).

20.50 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).
22.35 «Ві зі цё ры». Се ры-
ял (16+).
23.35 «10 са мых» (16+).
0.15 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
0.50 «Пры від ны па труль». 
Фан тас ты ка (12+).

7.10 Га дзі ла (12+).
9.40 Но вы Ча ла век-па-
вук (12+).
12.05 Но вы Ча ла век-па-
вук: вы со кае на пру жан-
не (16+).
14.35 Іс пан ская-анг лій-
ская (16+).
17.00 Гіс то рыя ад на го 
вам пі ра (16+).
19.00, 5.30 Ві зан тыя 
(16+).
21.05 Ван Хель сінг (12+).
23.25 Сар дэч на за пра-
ша ем у Zомбілэнд (16+).
0.55 Код да Він чы (16+).
3.20 Анё лы і Дэ ма ны 
(16+).

6.00 Любоў-моркоў (12+).
8.00 Любоў-моркоў-2 
(12+).
10.00 Любоў-моркоў-3 
(12+).
11.45 Вяселле па абмене 
(16+).

13.20, 19.00 Метад 
Фрэйда-2 (16+).
15.35 Неадэкватныя 
людзі (16+).
17.30 Пікавая дама: 
Залюстроўе (16+).
20.55 Нявеста (16+).
22.40 Русалка. Возера 
мёртвых (16+).
0.10 Неадэкватныя людзі 
(16+).
2.00 Бумер (18+).
3.50 Бумер-2 (16+).

6.00, 11.35, 15.50, 20.05 
Фаб ры ка ежы (16+).

6.05, 5.40 На ву ко выя 
глуп ствы (16+).
7.20, 13.20, 17.35 Па да-
рож жы з Гор да нам Рам зі 
(16+).
8.10 Ка ра лі шахт (16+).
9.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
9.55 Са мыя леп шыя су-
пер ка ры (16+).
10.45 Бу дзе шторм 
(16+).
14.10, 18.25 Аў та-SОS 
(16+).
15.00, 19.15, 2.05 Рас-
сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
21.00, 2.50 Драў ля ная 
ску ра (16+).
22.55 Кос мас: маг чы мыя 
Су све ты (16+).
0.35 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха: вай на з 
Аме ры кай (16+).
4.30 Са праўд ны ге ній 
(16+).
5.15 Гуль ні ро зу му 
(16+).

8.00 Ілю зі я ніст (12+).
8.45 Біт ва за не ру хо-
масць (12+).
9.35, 22.18 Ма хі на та ры 
(12+).
10.25, 17.12, 21.27, 4.56 
Як гэ та ўлад ка ва на? 
(12+)
11.15, 5.42 Па ляў ні чыя 
на ста рыз ну (12+).
12.06, 19.45, 4.10 Бра ты 
Ды зель (16+).
12.57 Скрыў лен не ча су 
(16+).
13.48 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
14.39 Ста лё выя хлоп цы 
(12+).
15.30 Вы гад ная ста рыз-
на (12+).
16.21 Вя лі кі ма хі на тар 
(12+).
18.03 Даль на бой шчы кі 
(12+).
18.54, 3.24 Ве ру-не-ве ру 
(12+).
20.36 Ір жа вая ім пе рыя 
(12+).
23.09 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі (16+).
0.00, 6.28 Го лыя і на па ло-
ха ныя (16+).
1.42 Му зей ныя за гад кі 
(12+).
2.33 Аў та бан А2 (12+).
7.14 Вы бу хо вае шоу 
(16+).
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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 «Зо на Х». Кры мі наль-
ная хро ні ка (16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.45, 12.10, 18.45, 19.20 Ме ла-
д ра ма «Ува хо дзя чы ў ха ту, азір-
ні ся». За ключ ныя се рыі (16+).
13.05, 14.45, 15.25 Ме лад ра ма 
«Спы тай це ў во се ні» (16+).
13.55 «Здо ра ва зда ро вым 
быць!» (6+) [СЦ]
15.10, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Сэнс жыц ця (12+).
17.30 Марш рут па бу да ва ны (12+).
18.15 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня 
(16+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 Клуб рэ дак та раў (16+).
22.20 Ме лад ра ма «Вы бар». 
1—4-я се рыі (16+).
2.10 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.15 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00 «Су пер жон ка» (16+).
10.55, 18.20 Се ры ял «Атру ча-
нае жыц цё». За ключ ныя се-
рыі (16+).
12.40 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.30 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку-
чае вяр тан не» (16+).
14.20 «Жан на Па жа ні» (16+).
15.15 Эле мен та ры ум (6+).
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+).
16.30 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
17.20 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Дра ма «Спра ва храб-
рых» (16+).
23.40 Фэн тэ зі «Вай на Ба гоў: 
не смя рот ныя» (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, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.25 Гэ ты дзень.

8.30, 18.05 «Контр гуль ня». Се-
ры ял. За ключ ныя се рыі (12+).
10.05, 19.40 «Апош ні дзень». 
Сяр гей Бан дар чук (12+).
10.45 «Май стры і ку мі ры». Ва-
ле рый Іва ноў.
11.40 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» [СЦ].
12.15 «Сі ла ве ры».
12.40 «Сля ды на ва дзе». Маст. 
фільм (16+).
14.20, 21.05 «Лёс ча ла ве ка». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
16.00 «Фар бы па мя ці». Мас так 
Пётр Дур чын.
16.25, 23.10 «Сак рэт ны фар-
ва тар». Се ры ял. За ключ ная 
се рыя (12+) [СЦ].
17.40 «Арт-гіс то рыі». Мас так 
Ва сіль Пу кі раў і яго кар ці на 
«Ня роў ны шлюб» [СЦ].
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.45 «За піс кі на па лях». Мак-
сім Баг да но віч: з до му на Ра-
дзі му [СЦ].

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10, 23.50 Тэ ніс. WTА.
8.45 Фут бол. Су пер ку бак 
УЕ ФА. «Се вілья» (Іс па нія) — 
«Ба ва рыя» (Гер ма нія).
10.35 Авер тайм.
11.05, 14.50 Ха кей на тра ве. 
Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Рытм» 
(Грод на) — ХК «Мінск».
12.30 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
13.00 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Бар се ло на» (Іс па нія) — «Цэ-
ле» (Сла ве нія).
14.35 Вось гэ та спорт!
16.25 Ха кей для ўсіх.
16.55 Ха кей. КХЛ. «Аў та ма бі-
ліст» (Ека ця рын бург) — «Ды-
на ма-Мінск». (У пе ра пын ках — 
Спорт-цэнтр.)
19.20 Ха кей. КХЛ. СКА (Санкт-
Пе цяр бург) — «Ак Барс» (Ка-
зань). (У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)
21.45 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль-
ян та вая лі га.

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 
20.30, 0.45 На шы на ві ны.
9.15 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.15 Се ры ял «Сі нія но чы» (12+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.15, 22.50 Се ры ял «Ліст ча-
кан ня» (16+).
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 18.20 «Муж чын скае/Жа-
но чае» (16+).

18.50 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.10 Маст. фільм «Арыф ме-
ты ка под лас ці» (16+).

6.00, 6.40, 7.45 «Ра ні ца СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
На ві ны «24 га дзі ны».
9.00, 23.55 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Як улад ка ва ны свет» (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.20, 0.40 «Са мыя ша ка-
валь ныя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.05 «Та ям ні цы Чап-
ман» (16+).
14.30, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.20, 16.50 «Ба ла да пра Бом-
бе ра». Се ры ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)

5.00 Се ры ял «Вы хо джу ця бе 
шу каць» (16+).
7.20, 10.20 Се ры ял «Апя кун» 
[СЦ] (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
10.10 «У гас цях у ліч бы» (12+).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10, 16.20 «Спра вы су до выя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы су до выя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
17.20 Маст. фільм «Сар дэч на 
за пра ша ем, ці Ста рон нім ува-
ход за ба ро не ны» [СЦ] (6+).
19.15 Ток-шоу «Сла бае звя но» 
(12+).
20.15 «Гуль ня ў кі но» (12+).
21.00 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (12+).
21.40 Маст. фільм «На Дзе ры-
ба саў скай доб рае на двор'е, 
ці На Брай тан-біч із ноў ідуць 
даж джы» (12+).
23.35 Маст. фільм «Но выя 
ама зон кі» (16+).
1.30 «Нач ны экс прэс». Му ра ка-
мі (12+).
2.30 Се ры ял «Та та на пра кат». 
1—3-я се рыі (16+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.

11.30 «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.
14.40 Се ры ял «Та ям ні цы след-
ства» (12+).
17.15 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
21.05 «Гу ма ры на-2020» (16+).
23.10 Маст. фільм «Доб ры 
дзень» (12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.10 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
6.40, 16.20, 19.35, 22.05, 23.05 
Сён ня. Га лоў нае.
6.50 «Зда роўе» (12+).
7.30, 8.25 «Спра ва ле ка раў» 
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.40 «НЗ.by».
10.25 Дра ма «Бан ды» (16+).
11.20 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.55 Се ры ял «Вы со кія стаў-
кі» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05, 19.55 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны» (16+).
20.50, 23.10, 23.45 Дра ма 
«Мёрт вае сэр ца» (16+).
22.40 «НЗ.by: га дзі на вы ні-
каў».

7.00, 15.50, 21.10, 1.15 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05, 16.00 М/с «Дал ма ці нец» 
(6+).
7.30, 15.55, 20.50 «Пры ко лы 
13-й шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Флэш».
8.20, 19.15 Се ры ял «Ад ной чы 
ў Рас то ве» (16+).
9.50 «Уда лыя па ра ды» СБ ТБ.
10.15 Дэ тэк тыў «Ме жы зла» 
(16+).
13.15, 18.10 Се ры ял «Доб рыя 
зна кі».
14.15 Се ры ял «Су ве нір з Адэ-
сы».
16.30 Пры го ды «У па го ні за 
вет рам» (12+).
19.10 «На двор'е».
20.55 «Ве чар ні ца».
21.15 Тры лер «На сві тан ку 
спра вяд лі вас ці» (12+).
0.15 Се ры ял «Буль вар ныя жа-
хі» (18+).

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 ве рас ня

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 ве рас ня

МIРМIР

1510 7

СТБСТБ
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