
6.05, 12.45 Се ры ял «Ма-
мач кі-2» (16+).
7.10 М/ф «Ма рын і яго 
сяб ры» (0+).
7.40 М/ф «Лі га Watchcar» 
(6+).
8.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
8.30 Се ры ял «Ся мей ны 
біз нес» (12+).
9.35, 18.00, 0.15 «Ураль-
скія пель ме ні» (16+).
11.40 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
13.50, 2.20 «Уз ва жа ныя 
лю дзі-3» (16+).
15.50 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.30 «Са юз ні кі» (16+).
20.00 Се ры ял «Кух ня-6» 
(16+).
22.00 Ба я вік «Вя лі кі куш» 
(16+).
1.20 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.00 «Ера лаш» (6+).
4.25 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
На ві ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
хле ба соль ная.
7.05 «Эфект ма тыль ка». 
Дак. се ры ял.
7.35, 22.20 «Сі та і Ра ма». 
Се ры ял.
8.25 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
8.40, 16.40 «Воль га Сяр-
ге еў на». Се ры ял. 1-я се-
рыя.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.40 ХХ ста год дзе. 
«Іль ін скі пра Зо шчан ку».
12.20, 18.45, 0.45 Ула да 
фак та. «Па вел І: адзі но кі 
ім пе ра тар».
13.05 Жыц цё вы дат ных 
ідэй. «Па ляў ні чыя на пла-
не ты».
13.35 75 га доў Аляк-
санд ру Ка ба ко ву. «Лі нія 
жыцця».
14.30 Да 120-год дзя 
Мас коў ска га мас тац ка га 
тэат ра. «Тай ны парт рэ-
тна га фае. Вы бра нае».
15.10 «На гэ тым тыд ні... 
100 га доў та му. Неф ран-
та выя на тат кі».
15.35 «Аго ра». Ток-шоу.

18.00 Да 90-год дзя з дня 
на ра джэн ня Юрыя Са уль-
ска га. «Я не адзін, па куль 
я з ва мі...» Дак. фільм.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Сту пе ні цы ві лі за-
цыі. «Нім — фран цуз скі 
Рым». Дак. фільм.
21.35 80 га доў Ру доль фу 
Фур ма на ву. «У па го ні за 
мі ну лым». Дак. фільм.
23.10 «Ін шае жыц цё 
На тал лі Шмяль ко вай. 
Леа нід Гу ба наў і Леў Ры-
жоў».
0.00 Прэм' е ра. Май стэр-
ня Льва До дзі на.
1.20 Су свет ныя скар бы.
2.50 Ко лер ча су. Ва сіль 
Па ле наў. «Мас коў скі дво-
рык».

6.00 «Гэ ты фан тас тыч ны 
свет». 1982 год (12+).
7.25, 11.30, 13.00, 15.45, 
17.00, 19.00, 20.40, 21.45, 
23.00, 23.40, 3.45, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
7.40 «Вас за пра шае Мі-
ха іл Жва нец кі». Твор чы 
ве чар у кан цэрт най сту-
дыі «Астан кі на». 1987 год 
(12+).
9.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
10.00 «Ва кол сме ху». 
«Ка хан не». 1980 год 
(12+).
12.00 «Ман таж». 1989 год 
(16+).
13.15 «Ала Пу га чо-
ва су стра кае сяб роў». 
1994 год (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00 Маст. фільм «Час 
для раз ва жан няў» (16+).
17.20 «Рок-н-рол ТБ». 
1993 год (12+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Шоу-біз нес у СССР». 
2005 год (18+).
19.30 Маст. фільм «Ме ра 
стры ман ня» (12+).
22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
23.20 Маст. фільм «Глы-
бо кія сва я кі» (16+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1975. 2-я част ка. 
2011 год (12+).

1.05 Фільм-спек такль 
«Адз і  ны  свед  ка» . 
1973 год (12+).
4.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
5.15 «Му зыч ны рынг». 
Гур ты «Вежливый от каз» 
и «Джунгли». 1989 год 
(16+).

4.00, 8.30, 22.30 Алім-
пій скія гуль ні. «За ла 
Сла вы».
5.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Алім пій ская спад чы-
на».
5.30, 8.00 Алім пій скія 
гуль ні. «Жы выя ле ген-
ды».
6.00, 11.00, 15.00 Сну кер. 
Englіsh Open. Фі нал.
9.30 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
12.00, 17.00, 20.00 На-
столь ны тэ ніс. Ку бак 
све ту.
13.00, 23.30 Лёг кая ат ле-
ты ка. Ма ра фон.
14.30 Алім пій скія гуль ні. 
«Зям ля ле генд».
18.00 Фі гур нае ка тан не. 
Гран-пры.
21.00 «VІP-ло жа».
21.5 Алім пій скія гуль ні. 
«За ла тое па ка лен не».

1.35 Між анё лам і чор там 
(16+).
4.00 Гэ ты ня ём кі мо мант 
(16+).
6.05 Пра Ада ма (18+).
7.55 Джэнтль ме ны, уда-
чы! (12+).
9.55 Кур' ер (16+).
11.50 Свя точ ны пе ра па-
лох (16+).
14.05 Вя сель ны пе ра па-
лох (16+).
16.05 Эйс Вен ту ра: вы-
шук хат ніх жы вёл (12+).
17.45 Эйс Вен ту ра-2: ка-
лі клі ча пры ро да (12+).
19.30 Стар скі і Хатч 
(12+).
21.25 Фор му ла 51 (16+).
23.05 Тры май удар, дзет-
ка (12+).

6.00 М/ф (6+).
7.35 «10 са мых» (16+).
8.05 «Док тар І...» (16+).

8.35, 19.00, 2.00 «Ву зел 
лё су». Се ры ял (16+).
10.20, 3.30 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
12.05 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+).
12.40 «Без пад ма ну» 
(16+).
13.30 «За бы тае зла-
чын ства». Маст. фільм 
(12+).
15.20, 21.55 «Не рас кры-
тыя тай ны» (12+).
16.20 «Мой ге рой» 
(12+).
17.10 «Раз ві тан не» 
(16+).
18.05 «Цём ныя сі лы. 
Анё лы і дэ ма ны». Дак. 
фільм (16+).
20.50 «Мас коў скія тай-
ны». Се ры ял (12+).
22.55 «Уся праў да» 
(16+).
23.30 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.20 «Брус Усе ма гут ны». 
Ка ме дыя (16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10, 15.30 Ма лыш ка на 
міль ён (16+).
8.50 Ключ ад усіх дзвя-
рэй (16+).
10.55 Тры нац цаць сяб-
роў Оў шэ на (16+).
13.20 Роў ныя (16+).
18.10 Ха ці ко — са мы 
вер ны ся бар (6+).
20.10 Эд з тэ ле ві за ра 
(12+).
22.30 Пе ра пра ва-2 
(16+).
0.55 Ма ё масць з хвас том 
(12+).
2.45 Двай нік (16+).
4.25 Ма ёр Пэйн (12+).

6.20 Гор ка!-2 (16+).
8.15 Раз мо ва (16+).
9.55 Край (16+).
12.20 Мя ня лы (12+).
14.10 Га лоў ны (6+).
16.20, 4.10 Аскол кі шчас-
ця. 1—2-я се рыі (12+).
18.10 Ка ні ку лы прэ зі дэн-
та (16+).
20.20 Спар та (16+).
22.10 Ган на Ка рэ ні-
на. Гіс то рыя Ўрон ска га 
(12+).

0.55 Дух Бал тый скі 
(12+).
2.40 Рэ аль ны та та (12+).

6.00 Най буй ней шы ў све-
це ра монт (16+).
6.50 На ву ко выя не да-
рэчнас ці (16+).
7.35 Зай маль ная на ву ка 
(16+).
8.00, 13.20 Не ве ра год ны 
док тар Пол (16+).
9.30, 0.25 Асу шыць акі ян 
(16+).
10.15, 21.10, 2.45 Аў та-
SOS (12+).
11.00 Зо ла та Юка на 
(16+).
11.45 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.30 Гас па да ры гор 
(16+).
14.05, 2.00 Дзі кі ту нец 
(16+).
15.40, 19.35 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
17.10 Стра ча ныя му міі 
Но вай Гві неі (16+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.25 
Му міі, за сты лыя ў ча се 
(16+).
18.45 Га ды не бяс печ на га 
жыц ця (16+).
22.45 Фа шысц кі ла гер 
смер ці: вя лі кія ўцё кі 
(16+).
23.35 Гіс то рыя пра нас 
(16+).
3.35 Ма шы ны: ра за браць 
і пра даць (16+).
5.10 Рэ аль насць ці фан-
тас ты ка? (16+).

8.00, 22.00, 0.00 Ма хі на-
та ры (12+).
9.00, 23.00, 4.40 Біт вы 
ро ба таў (12+).
10.00, 21.00 Як гэ та 
ўстро е на? (12+).
11.00, 5.30 Скла ды: біт ва 
ў Ка на дзе (16+).
12.00, 1.00, 7.10 Не спра-
буй це паў та рыць (16+).
13.00, 17.00, 20.00 За ла-
тая лі ха ман ка (16+).
2.00 Што маг ло пай сці не 
так? (16+).
2.55 Ву ліч ныя гон кі 
(16+).
3.50 Аляс ка: сям'я з ле су 
(16+).
6.20 Хут кія і гуч ныя 
(16+).
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6.45 Ме лад ра ма «Сэр ца жан-
чы ны» (12+).
8.30 Гіс то рыі вы ра та ван ня (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 Марш рут па бу да ва ны. На ва-
гру дак (12+).
10.25 На род ная ра ні ца (6+).
11.05 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ гі-
ён.
12.35 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
13.15 Ме лад ра ма «Сі му лян ты» 
(12+).
15.15 Твой го рад.
15.30 Клуб рэ дак та раў (16+).
16.05 Ме лад ра ма «10 стрэл для 
ад ной» (12+).
20.15 Дзён нік Між на род на га дзі-
ця ча га кон кур су «Еў ра ба чан не-
2018».
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Пер шы раз 
да ру ец ца» (12+).

6.55 М/с «Усё пра Ро зі» (0+).
7.25 Фільм для дзя цей «Ча роў-
нае дрэў ца» (12+).
8.25, 20.05 Тэ ле ба ро метр.
8.30 М/с «Чып і Дэйл спя ша юц ца 
на да па мо гу» (0+).
9.20 «Ве ру — не ве ру» (16+).
10.20 «Жан на Да па ма жы» (16+).
11.20, 23.45 «Арол і рэш ка» 
(16+).
12.20 Ба я вік «Ча ла век-па вук-2» 
(12+).
14.35 «Вя сель ны па мер» (16+).
15.35 «Та та па паў» (16+).
17.55 «Біт ва эк стра сэн саў». 
17-ы се зон (16+).
20.40 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.05 «Трэ ці ліш ні» (16+).
23.10 Сыг рай мя не, ка лі змо жаш 
(12+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 12.40, 20.15 На ві ны куль ту-
ры.
8.15, 13.00, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.30 «Мя до вы ме сяц». Ка ме дыя 
(12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Раў ге-
ня з блі на мі на ка ло дзе.
10.55 «На цы я наль ны хіт-па рад».

11.50 «Май стры і ку мі ры». За слу-
жа ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Іна Афа нась е ва.
13.05 «Ле ген ды кі но». Лю боў Па-
лі шчук (12+).
13.40 «Сал да ты». Маст. фільм 
(12+).
15.25 «І толь кі сны...» Кан цэрт 
за слу жа най ар тыст кі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Іны Афа нась е вай.
16.50 «І зноў Аніс кін». Дэ тэк-
тыў (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Жа на ты ха лас цяк». Ка-
ме дыя (12+).
22.30 «Вя лі кія мас та кі». Ан ры Ту-
луз-Лат рэк (12+).
23.25 «Акт ры са Свят ла на Су ха-
вей». Дак. фільм.

6.00 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.
8.00 Тэ ніс. Ку бак Дэ ві са. Сла ва-
кія — Бе ла русь.
10.05 Гуль ні «на вы раст».
10.35 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Ені сей» 
(Крас на ярск).
12.25 Бокс. Су свет ная су пер се-
рыя. 1/4 фі на лу. І. Ба ран чык (Бе-
ла русь) — Э. Йі гіт (Шве цыя).
14.30 Тэ ніс. WTA. Вы ні ко вы тур-
нір. Сін га пур. Фі нал.
16.25 Піт-стоп.
16.55 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма-
Мінск» — «Ды на ма» (Брэст). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
18.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» — «Эвер-
тан». (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
20.55 Вы ні кі тыд ня.
21.40 Ба раць ба. Чэм пі я нат све ту. 
Фі на лы.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Маст. фільм «Да ча» (12+).
08.45 М/с «Смя ша ры кі. ПІН-код» 
(0+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «Зда роўе» (16+).
10.30 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).
10.50 «Ца на пос пе ху Ле а ні да Фі-
ла та ва» (12+).
11.50 Дра ма «Экі паж» (16+).
15.00 «Ге ор гій Жжо наў. «Усё маё 
жыц цё — су цэль ная па мыл ка» 
(12+).
16.20 «Тры акор ды» (16+).
18.20 «Лепш за ўсіх!» (6+).

20.00 «Кон ту ры».
21.05 Маст. фільм «Ня/гле дзя-
чы ні на што» (16+).
23.10 «Што? Дзе? Ка лі?» Во сень-
ская се рыя гуль няў.
0.20 Дра ма «Ня бес ны суд» 
(16+).

6.25 Маст. фільм «Не каль кі 
дзён з жыц ця І. І. Аб ло ма ва» 
(12+).
8.45 «Дзіў ная спра ва» (16+).
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.00, 13.40, 16.40 «Джо кер. Апе-
ра цыя «Кап кан». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
17.55 «Джо кер. Ад пла та». Се-
ры ял.
19.30 «Ты дзень».
20.35 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
22.50 «Ты дзень спор ту».
23.20 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
1.00 «Соль». Кан цэрт ная вер сія. 
Ва дзім Са мой лаў «Ага та Крыс ці. 
Усе хі ты» (16+).

6.10, 8.00 М/ф (0+).
6.15 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.30 «Бе ла русь сён ня» (12+).
7.05 «Ве да ем рус кую» (6+).
8.05, 3.20 Маст. фільм «Жа ніць-
ба Баль за мі на ва» (6+).
10.00, 16.00 На ві ны.
10.15 «Яшчэ тан ней» (12+).
10.45 «Культ/Ту рызм» (16+).
11.15 «Зда бы так рэс пуб лік» 
(12+).
11.50, 16.40, 19.45, 1.00 Се ры-
ял «Дзе вяць жыц цяў Не ста ра 
Мах но» (12+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
4.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі ка-
га ка хан ня» (12+).
5.25 Се ры ял «Ад лі га» (16+).

7.00 Маст. фільм «Жан чы ны» 
(12+).
8.40 Маст. фільм «Ты маё свят-
ло» (12+).
10.30 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на» (16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр» 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та» (16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
14.00 Па кой сме ху (16+).

14.50 Маст. фільм «Аг ні вя лі кай 
вёс кі» (12+).
16.20 «Смя яц ца да зва ля ец ца» 
(16+).
18.15, 21.45 Маст. фільм «Скры-
жа ван не» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
23.25 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
0.15 «Ня дзель ны ве чар з Ула дзі-
мі рам Са лаў ё вым».

6.30 «Аст рап раг ноз».
6.35 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Іх но ра вы» (0+).
8.45 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі» (12+).
12.00 «Дач ны ад каз» (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.00 Се ры ял «Так сіст» (16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+).
18.05 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.40 Ты не па ве рыш! (16+).
22.35 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
23.15 «Мус лім Ма га ма еў. Вяр тан-
не» (16+).
0.10 «Ад ной чы...» (16+).

7.00, 15.20, 18.55, 21.05, 1.05 «На-
двор'е».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. се ры ял «Ма лыя» (0+).
8.00 М/ф «Ляс ная брат ва».
9.25 «Утрямдия».
9.30 «Мой лю бі мы га да ва нец».
10.00 Дра ма «Раз лом Сан-Анд-
рэ ас».
12.00 Маст. фільм «Тра ге дыя» 
(16+).
13.30 Дра ма «Кан да гар» (16+).
15.25 «Стыль няш ка».
15.30 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Ка ме дыя «Эл він і бу рун дуч кі» 
(6+).
17.40 «Ад каз вай ка».
17.45 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
18.00 Се ры ял «Яна на пі са ла за-
бой ства» (12+).
19.00 Ка ме дыя «Ад пе тыя мах-
ля ры» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Ме лад ра ма «Ка хан не пад 
аб ло ка мі» (16+).
23.10 Ка ме дыя «Мар лі і я» 
(12+).

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

нядзеля,  28 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

панядзелак,  22 каст рыч ні ка

МIРМIР

1514 3


