
6.05 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).
6.50 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
7.55 «Тур ба мік сер» 
(16+).
8.45 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
9.10 М/ф «Джынг лі кі» 
(0+).
9.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
10.10 «Шоу вы хад но га 
дня» (16+).
11.15 «Ту рыс ты» (16+).
12.20 Се ры ял «Улёт ны 
экі паж-2» (16+).
14.25 Фан тас ты ка «Лю-
дзі ў чор ным» (12+).
16.20 Фан тас ты ка «Лю-
дзі ў чор ным-2» (12+).
18.00 Фан тас ты ка «Лю-
дзі ў чор ным-3» (12+).
20.00 Фан тас ты ка «Па-
ляў ні чыя на пры ві ды» 
(6+).
22.05 «Ураль скія пель-
ме ні» (16+).
0.10 Ка ме дыя «Уда чы, 
Чак!» (18+).
1.50 Се ры ял «Псі ха ла гі-
ні» (16+).
3.40 «Ера лаш» (6+).
4.00 «Ла ві мо мант» 
(16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» 
(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 
ме ма ры яль ная.
7.05 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Ро мі Шнай дэр.
7.35 «Вя сел ле». Маст. 
фільм.
8.35 Да 100-год дзя Тэ ат-
ра ма ры я не так імя А. С. 
Дзе мя ні. Дак. фільм.
9.05, 17.40 «Жыц цё па 
за ко нах стэ паў. Ман го-
лія». Дак. фільм.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.40 ХХ ста-
год дзе. «Га ра док». 
1997 год.
12.10 «Прод кі на шых 
прод каў». Дак. се ры ял.
12.50, 1.25, 2.35 Су свет-
ныя скар бы.

13.10 «Ма ла ды Ка ру за». 
Маст. фільм.
14.30 Уро кі рус кай. Чы-
тан ні. Са ша Чор ны. 
«Мас коў скі вы па дак». 
Чы тае Ба рыс Ня ўзо раў.
15.10 «Ца ры ца над ца-
ра мі. Іры на Буг ры ма ва». 
Дак. фільм.
15.35 «Бет хо вен. Ге ра-
ізм ду ху».
16.35 «Аго ра». Ток-
шоу.
18.35 Ус па мі на ю чы Але-
га Аноф ры е ва. «Лі нія 
жыц ця».
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.05 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
20.50 Юбі лей Ака дэ міі 
рус ка га ба ле та імя А. Я. 
Ва га на вай.
23.50 «Рас тво ў Ве не».

6.00 Маст. фільм «Маё 
ка хан не» (12+).
7.10, 11.40, 15.45, 17.20, 
19.10, 20.45, 21.45, 1.00, 
2.35, 3.45, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
7.30 «Анш лаг! Анш лаг!» 
1987 год (12+).
8.50 «Прэс-экс прэс». 
1994 год (16+).
9.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
10.00 «Пад зна кам за-
дыя ка». «Ка зя рог». 
1992 год (16+).
11.55 «Пес ня-83» (12+).
13.45 «Вя сё лыя ра бя-
ты». 1985 год (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00 Фільм-спек такль 
«Не за пла чу!» 1983 год 
(12+).
18.00 «Се вА ло гія» з 
Се вам На ўга род ца вым: 
«Эміг ра цыя». 2005 год 
(18+).
19.25 «Май стры мас тац-
тваў. Алег Ба сі лаш ві лі». 
1984 год (12+).
22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
23.05 «Пес ня-81» (12+).
0.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1982. 1-я част-
ка. 2011 год (16+).
1.30 Маст. фільм «Прос-
та Са ша» (16+).
4.00 «Кол ба ча су» 
(16+).

5.05 «Пес ня-85». 3-я 
част ка (12+).

0.15, 3.00, 15.30 Фрыс-
тайл. Ку бак све ту.
1.00 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту.
1.30, 3.30, 6.00, 14.30, 
16.30 Бія тлон. Ку бак 
све ту.
2.30, 4.30, 13.3.5 Лыж-
нае двая бор'е. Ку бак 
све ту.
7.00, 17.00, 21.00 Скач кі на 
лы жах з трамп лі на. «Тур нэ 
чатырох трамп лі наў».
8.00, 9.30, 19.30, 22.00 
Алім пій скія гуль ні. «За-
ла сла вы».
9.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Алім пій ская спад чы-
на».
10.30, 12.30 Алім пій скія 
гуль ні. «Ана то мія спор-
ту».
13.30, 21.00 Дзю до.
18.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Лю дзі-бай цы».
20.30 Дзю до. «Мас-
тэрс».

0.35 Ро бін Гуд (16+).
3.00 Ка хае не ка хае 
(16+).
4.35 З рэ ча мі на вы лет! 
(16+).
6.20 Хот-дог (18+).
8.30 Тат кі без шкод ных 
звы чак (16+).
10.25 Пад мас кай жы га-
ла (16+).
12.10 Да чор та на ро гі 
(16+).
13.55 Ура! Ка ні ку лы! 
(6+).
15.45 Чац вё ра су праць 
бан ка (16+).
17.35 За ва да та ры 
(16+).
19.30 Офіс нае бяз меж-
жа (18+).
21.10 Мі гат лі выя аг ні 
(16+).
23.20 Гуль ні (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.15 «Ры жы. Сум лен ны. 
За ка ха ны». Фільм-каз ка 
(6+).

9.50 «Аскол кі». Се ры ял 
(16+).
11.20 «Гля дзі сам» 
(12+).
11.35 «Пе рыс коп» 
(16+).
12.00 «Асця рож на: мах-
ля ры!» (16+).
12.35 «Без пад ма ну» 
(16+).
13.25 «Сё мы госць». 
Маст. фільм (12+).
15.15 «Не рас кры тыя 
тай ны» (12+).
16.15 «Мой ге рой» 
(12+).
17.10 «Раз ві тан не» 
(16+).
18.05 «Зор насць на 
ка рысць». Дак. фільм 
(12+).
19.40 «Гра ма дзян ка Ка-
ця ры на». Се ры ял (12+).
23.15 «Пры ві тан не 
сям'і». Маст. фільм 
(12+).
1.10 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
1.50 «Зо ла та дур няў». 
Тры лер (16+).
3.35 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10, 13.55 Скна ра 
(16+).
8.00 Тры вож ны вы клік 
(16+).
9.50 Рок Дог (6+).
11.40 Змроч ныя це ні 
(16+).
15.45 Спя шай ся ка хаць 
(12+).
17.45 Эд з тэ ле ві за ра 
(12+).
20.10 Му за (16+).
22.05 Мо ладзь (16+).
0.05 Ка ра ле ва Іс па ніі 
(18 +).
2.30 Пры ста нак зла: ад-
пла та (18+).
4.10 Та та-да сві дос 
(16+).

6.20 Ёл кі-3 (6+).
8.20 Ка хан не ў го ра дзе 
анё лаў (16+).
10.00 Ня год нік (16+).
12.00 Поп (16+).
14.35 Вост раў шан ца-
ван ня (16+).

16.20, 4.20 На ва год ні 
шлюб (12+).
18.20 Іван (6+).
20.20 Снеж ны анёл 
(12+).
22.25 Пры стой ныя лю дзі 
(16+).
0.20 Па мяць во се ні 
(16+).
2.20 Ёл кі (12+).

6.00 Су пер збу да ван ні 
ста ра жыт на сці (16+).
6.50 Гуль ні ро зу му 
(16+).
7.35, 2.05 Аў та-SОS 
(12+).
9.10, 23.40 Mарс (16+).
10.00 Над звы чай ны док-
тар Пол (16+).
10.45 Не ве ра год нае 
па да рож жа «Хаб ла» 
(16+).
11.30, 15.30, 17.05 Па ча-
так (16+).
17.55, 22.05, 3.35 Тай ны 
Гро ба Гас под ня га (16+).
18.40, 21.10 Гіс то рыя 
Бо га (16+).
22.50 Рэ аль насць ці 
фан тас ты ка: до тык Ісу-
са? (16+).
0.30 Асу шыць акі ян 
(16+).
1.15 Дзі кі ту нец (16+).
2.50 Ма шы ны: ра за-
браць і пра даць (16+).
4.25 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
5.15 На ву ко выя не да-
рэч нас ці (16+).

8.00, 16.00, 22.00, 0.00 
Ма хі на та ры (12+).
9.00, 17.00, 23.00, 4.40 
Кру ты цю нінг (12+).
10.00, 15.00, 21.00 Як гэ-
та ўстро е на? (12+).
11.00, 20.00, 5.30 Ба гаж-
ныя вой ны (12+).
12.00, 1.00, 6.20 Бра ты 
па зброі (12+).
13.00 Ма дэль для збор кі 
(16+).
14.00, 3.50 Май стры 
зброі (16+).
18.00 За ла тая лі ха ман-
ка (16+).
19.00, 2.00, 7.10 Скрозь 
кра то вую на ру (12+).
2.55 Га ра ды, якія то нуць 
(12+).
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6.25 Сло ва міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на дзень 
Свя той Сям'і.
6.35 Ме лад ра ма «40+ (плюс), 
або Геа мет рыя па чуц цяў» 
(16+).
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 год ні марш рут па Мін скім 
ра ё не (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 «Шлях 
скрозь сня гі» (12+).
15.15 «Твой го рад».
15.30 Се ры ял «Сва ты» (12+).
16.55 Ме лад ра ма «Ін шы» 
(16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Я ні ко лі не 
пла чу» (16+).

7.00 М/с «Усё пра Ро зі» (0+).
7.30 Фільм для дзя цей «Тры 
арэш кі для Па пя луш кі» (12+).
8.50, 19.55 «Тэ ле ба ро метр».
8.55 М/с «Чып і Дэйл спя ша юц-
ца на да па мо гу» (0+).
9.55 «Ве ру не ве ру» (16+).
10.50 «Жан на Па жа ні» (16+).
11.50, 23.45 «Арол і рэш ка. Кру-
га свет ка» (16+).
12.50 Ба я вік «Мсці ўцы» 
(12+).
15.15 «Вя сель ны па мер» (16+).
16.15 Пры го ды «Алі са ў Краі-
не цу даў» (12+).
18.05 Пры го ды «Алі са ў За-
люст роўі» (6+).
20.25 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
КЕ НО.
22.05 «Трэ ці ліш ні» (16+).
23.05 «Ха дзі сю ды і тан цуй».
23.10 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).

7.35, 15.45, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
7.55, 16.05, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.00 М/ф (0+).

8.15 «Дзяў чы на з гі та рай». 
Ка ме дыя (12+).
9.50 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Ку-
ры ца, за пе ча ная ў цес це.
11.00 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+).
11.25 «Спя вае Бе ла русь».
12.15 «Вя сел ле ў Ма лі наў цы». 
Ка ме дыя (12+).
13.50 «Май стры і ку мі ры». За-
слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Аляк сандр Са ла ду ха.
14.40 «Гэ та — шчас це». Спя вае 
Аляк сандр Са ла ду ха.
16.10 «Пад кі дыш». Ка ме дыя 
(6+).
17.20 Кан цэрт ВІА «Синяя 
птица».
18.15 «Вя лі кая сям'я». Маст. 
фільм (12+).
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Зі мо вы ве чар у Гаг-
рах». Маст. фільм (12+).
22.35 «Ка мер тон». За слу жа ны 
ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ігар Сі гоў.
23.00 Га ла-кан цэрт фі на ліс таў 
V Мінск ага між на род на га Ка-
ляд на га кон кур су ва ка ліс таў.

6.00, 23.35 Зме ша ныя адзі на-
бор ствы. UFC.
8.00 Ва лей бол. Чэм пі я нат Ра сіі. 
«Мін чан ка» (Мінск) — «Ды на-
ма-Ме тар» (Ча ля бінск).
10.05 Спорт-мікс.
10.15 Ха кей. Ма ла дзёж ны чэм-
пі я нат све ту. Ка на да — Чэ хія.
12.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«То тэн хэм» — «Вул вер хэмп-
тан».
14.20 Піт-стоп.
14.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Крыс тал Пэ лас» — «Чэл сі».
16.50 Ха кей. КХЛ. «Ла ка ма-
тыў» (Яра слаўль) — «Ды на-
ма-Мінск». (У пе ра пын ках — 
Спорт-цэнтр.)
19.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Юнай тэд» — 
«Борн мут». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
21.20 Вы ні кі го да.
22.05 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту — 2018. Вы ні кі.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Фільм-каз ка «Вар ва ра-
кра са, доў гая ка са» (0+).
8.45 М/ф «Ма ша і Мядз ведзь» 
(0+).

9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 На ва год ні кан цэрт Мі ха і ла 
За до рна ва.
11.00 Се ры ял «На ва год ні 
рэйс» (16+).
15.00, 16.20 «Тры акор ды» (16+).
17.10 «Экс клю зіў» (16+).
18.50, 21.05 Цы ры мо нія ўру-
чэн ня на род най прэ міі «За ла ты 
гра ма фон» (16+).
20.00 «Кон ту ры».
23.15 «Што? Дзе? Ка лі?» Фі нал 
го да (16+).
1.05 «Вя чэр ні Ургант» (16+).

6.25 «Ежа ба гоў» (16+).
8.10, 22.15 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
10.00 «Вёс ка Lіve».
10.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.20, 13.40, 16.40 «Пад аб ца-
сам». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
20.35 «Гор ка!-2» Маст. фільм 
(16+).
23.10 «Ты дзень спор ту».
23.40 «Два нац цаць крэс лаў». 
Ка ме дыя (6+).

6.00, 7.25, 5.00 М/ф (0+).
6.10 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду» (6+).
6.25 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
8.10 Маст. фільм «Агонь, ва да 
і мед ныя тру бы» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны.
10.15, 4.15 Дак. фільм «Но вы 
год. Су стра ка ем ра зам» (12+).
11.10 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня» (12+).
11.40, 2.40 Маст. фільм «Пун-
со выя вет ра зі» (12+).
13.25 Маст. фільм «Фі ніст — 
Яс ны со кал» (12+).
15.0, 16.15, 19.30 Маст. фільм 
«Д'Ар тань ян і тры муш ке цё-
ры» (0+).
18.30 «Ра зам».
21.35 Маст. фільм «Шу кай це 
жан чы ну» (0+).
0.30 Маст. фільм «Па пя луш-
ка» (12+).

7.00 «Пер ні ка вы до мік».
7.30 Маст. фільм «Тэ о рыя не-
ве ра год нас ці» (12+).
11.00 Вест кі.

11.20 Маст. фільм «Ня лю бы» 
(12+).
14.50 «Із май лаў скі парк». Вя лі кі 
гу ма рыс тыч ны кан цэрт.
16.50 Маст. фільм «Род ныя 
пе на ты». (16+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.45 Маст. фільм «На ва год-
няя жон ка» (12+).
23.30 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
0.20 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

5.50 «Аст рап раг ноз».
5.55 «Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая» (6+).
6.30 «Экс пер ты за зла чын-
стваў» (16+).
7.05 Се ры ял «Рус кі дубль» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сён ня».
8.20 «Па е дзем, па я дзім!» (0+).
8.15 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.45 «Спе цы яль ны рэ пар таж» 
(12+).
10.25 «Га лоў ная да ро га» (16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі» (12+).
12.00 «Ква тэр нае пы тан не» (0+).
13.10 «На шСпа жыў Наг ляд» (16+).
14.15 Се ры ял «Асноў ная вер-
сія» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+).
18.05, 19.30 Дэ тэк тыў «Пёс» 
(16+).
22.30 «Най вы шэй шая лі га-
2018». Му зыч ная прэ мія (12+).

7.00, 15.05, 18.55, 21.05, 0.05 
«На двор'е».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. се ры ял «Ма лыя» 
(0+).
8.00 М/ф «Га ла ва лом ка».
9.40 «Утрам дзія».
9.45 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
10.15 Маст. фільм «Гар дэ ма-
ры ны, на пе рад!» (12+).
15.10 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Ка ме дыя «Ча ра дзеі» (6+).
17.40 «Ад каз вай ка» (0+).
17.45 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
18.00 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
19.00 Ка ме дыя «Пры шэль цы. 
Ка лі до ры ча су» (12+).
20.55 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Ба я вік «Праў дзі вая 
хлус ня» (16+).
23.25 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Ы» і ін шыя пры го ды Шу ры-
ка» (12+).

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

нядзеля,  30 снеж ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак,  24 снеж ня

МIРМIР

1514 3

СТБСТБ


