
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, 0.05 Зо на Х 
(16+).
9.10, 22.05 Се ры ял «След» 
(16+).
10.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 
19.20 Ме лад ра ма «Ся дзел ка» 
(16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым 
быць!» (6+)
14.45, 15.25 Ме лад ра ма «Ад-
дай маю ма ру» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 «На кант ро лі Прэ зі дэн та».
23.45 Сфе ра ін та рэ саў.
0.25 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.15 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 23.05 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
10.55, 18.25 «Опер па вы клі-
ку». Се ры ял (16+).
12.45, 0.05 Се ры ял «Са ма ра-2» 
(16+).
13.35 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
14.55 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
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+).
16.25 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
17.20 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 «Су пер жон ка» (16+).
22.05 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 14.45 «Бе ла рус кая кух ня». 
Аў ся ны кі сель.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.15, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 21.05 «Док тар Жы ва га». 
Маст. фільм. 2-я се рыя (16+).
9.20, 21.55 «Хро ні ка Мінск ага 
ге та». Фільм дру гі «За го нар і 
сва бо ду» (12+).

10.15, 16.10 «Апош ні бой ма ё-
ра Пу га чо ва». Маст. фільм. 3-я 
і 4-я, за ключ ная, се рыі (16+).
12.20, 17.50 «Апош ні дзень». 
Юрый Гу ля еў (12+).
13.00, 18.25 «Мой лас ка вы і 
пя шчот ны звер». Маст. фільм 
(12+).
15.15 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
15.40 «Май стэр ня. Гіс то рыя 
ад на го мас та ка». Аляк сандр 
Грыш ке віч.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.45 «Фар бы па мя ці. Ла зар 
Ран».

Тэх ніч ная пра фі лак ты ка.
15.00 Спорт-кадр.
15.35 Ха кей. КХЛ. СКА (Санкт-
Пе цяр бург) — «Ды на ма» 
(Мінск).
17.30 Бія тлон. Ку бак све ту. Па-
клю ка.
21.20 Спорт-цэнтр.
21.30 Слэм-данк.
22.00 Аг ня вы ру беж.
22.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Вест Хэм» — «Лі вер пуль». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

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 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 «І ўсё-ткі я ка-
хаю...» (16+)
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Пры га жу ня» 
(16+).
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+)
16.20, 0.20 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20, 23.10 «На са май 
спра ве» (16+).
19.00 «Аб' ек тыў на».
20.00 Час.

6.00, 6.40,7.45, 8.40 «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, 23.00 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Меч-2». Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.35, 21.15, 23.45 «Са мыя ша-
кі ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).

13.45, 0.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.35 «Як улад ка ва ны свет» 
(16+).
15.30, 16.50 «Важ няк. Гуль ня 
на вы лет». 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».
20.30 «У аб ста ноў цы мі ру».
22.00 «Гля дзець усім!» (16+)

6.00 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
6.30 Маст. фільм «Бест се лер 
па ка хан ні» (12+).

8.30, 10.10 Се ры ял «Пра мень-
чык». 1—4-я се рыі (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10 «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+).
16.15, 19.25 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
21.15 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (0+).
21.50 Се ры ял «Участ ко вы» 
(12+).
0.00 «Гуль ня ў праў ду» (16+).

1.00 «Ся мей ныя гіс то рыі» 

(16+).

1.55 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 

(16+).
2.25 «Вод пуск без пу цёў кі» 
(16+).
3.15 Кан цэрт (16+).
4.55 «Мая-твая ежа» (16+).
5.20 «Зда роўе» (16+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
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.

14.25 «У лю дзях».
15.00 Се ры ял «Тай ны след-
ства».
17.25 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Пры гон ная» 
(12+).
22.15, 23.10 «Ве чар з Ула дзі мі-
рам Са лаў ё вым».

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сён ня.
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.20, 10.20 Се ры ял «ППС» (16+).
9.35, 21.55 «НЗ.by».
10.40 Се ры ял «Шлюб ны кант-
ракт» (16+).
12.30 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.05, 17.05 Ба я вік «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
16.25, 19.40, 23.05 Сён ня. 
Га лоў нае.
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
20.55, 22.15 Дэ тэк тыў «Не ўскі» 
(16+).
23.20 Се ры ял «Ады сея сы-
шчы ка Гу ра ва» (16+).

7.00, 15.10, 18.55, 21.05, 1.05 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.20 М/с «Чып і Дэйл спя-
ша юц ца на да па мо гу».
7.30, 15.15 «Гу ма рын ка».
7.35 Дра ма «Кі роў ца для Ве-
ры» (16+).
9.30, 19.00 Дра ма «Ар ды на-
тар» (16+).
10.15 Дак. се ры ял «Вя лі кі ска-
чок».
10.45 Ме лад ра ма «Шлюб ная 
гіс то рыя» (16+).
13.00, 19.50 Се ры ял «Дуб лін-
скія за бой ствы» (16+).
14.10 Се ры ял «Вя лі кая ім пе ра-
тры ца» (12+).
16.30 Се ры ял «Агент Мак Гай-
вер» (16+).
17.20 Ка ме дыя «Эл він і бу рун-
ду кі» (0+).
20.55 «Ве чар ні ца».
21.10 Ка ме дыя «Грэц кі арэ-
шак» (16+).
22.40 Тры лер «Помс та па ў-
шых» (12+).

6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «Ера лаш» (6+).
9.00 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
9.20 М/ф «Ка чы ныя гіс то-
рыі» (0+).
9.40 М/ф «Ці мон і Пум-
ба» (0+).
10.15 Тры лер «Зо ла та» 
(16+).

12.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
12.55 Се ры ял «#Сеня-
Федзя» (16+).
14.30 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
15.30 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
16.30 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.30 Се ры ял «Бам бі зы» 
(16+).
20.00 «Спра ва бы ла ве-
ча рам» (16+).
21.00 Тры лер «Сноў дэн» 
(16+).
23.30 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
0.00 Ба я вік «Джон Уік-2» 
(18 +).
2.15 «Кі но ў дэ та лях» 
(16+).
3.10 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.30 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 На ві-
ны куль ту ры.

6.35 «Пеш шу...» Маск ва 

ар мян ская.

7.05 «Пра ві лы жыц ця».

7.35, 13.40 «Кель ты: кроў 

і жа ле за». Дак. фільм.
8.35 «Ма на ло гі вя лі ка га 
Ду ні». Дак. се ры ял. Фільм 
4-ы, за ключ ны [СЦ].
9.05 «Рас кол». Се ры ял 
(16+) [СЦ].

10.15 «На зі раль нік» 
[СЦ].
11.15 Шэ дэў ры ста ро га 
кі но. «Су во раў». Маст. 
фільм.
13.00 «Ана толь Га лаў ня». 
Дак. фільм.
14.30 Са ліс ты XXІ ста год-
дзя. Дзя ніс Родзь кін.
15.10 «Пісь мы з пра він-
цыі» [СЦ].
15.40 Эк ра ні за цыі тво-
раў А. П. Чэ ха ва. «Квет-
кі за поз не ныя». Маст. 
фільм.
17.15 Ды ры жо ры XXІ ста-
год дзя. Анд рыс Нэл санс і 
Ка ра леў скі ар кестр Кан-
цэрт ге бау.
19.00 Сме ха на сталь гія.
19.45 Да 85-год дзя Яў ге-
на Ве лі ха ва. «Лі нія жыц-
ця».
20.45, 2.05 «Шу каль ні-
кі».
21.35 «Ся бар мой, Коль-
ка!..» Маст. фільм.
23.20 «2 Вер нік 2».
0.10 «Культ кі но». «Вяс-
на, ле та, во сень, зі ма... і 
зноў вяс на». Маст. фільм 
(18+).
2.50 «Цу доў ны Го ша». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
На тал ляй Ка зял ко вай. 
2004 год (12+).
7.00, 1.10 Маст. фільм 
«Дом ля каль ца вой да-
ро гі» (16+).
8.40, 9.45, 11.00, 14.00, 
15.45, 17.00, 21.45, 23.00, 
0.40, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
12.00 Тэ ле спек такль 
«Да ро га на Ча та ну гу». 
П'е са Вік та ра Сла ві на. 
1992 год (12+).
18.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-

вым. Год 1978-ы. 2-я 

част ка. 2008 год (12+).

19.05 Маст. фільм «Та ня» 

(12+).

22.00 «Кол ба ча су» 

(16+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім. 
2007 год (16+).
2.40 Кі на кан цэрт «Спя-
вае Анд рэй Мі ро наў». 
1988 год (12+).

1.05 Ве ла спорт. Маль ёр-
ка (12+).
1.25, 4.30, 6.30, 11.15, 
14.30 Тэ ніс. «Гейм, Шэт 
і Матс» (6+).
2.00, 7.00, 11.30, 19.05 
Тэ ніс. Australіan Open 
(6+).
5.00, 15.55 Сну кер. Ger-
man Masters (6+).
15.00 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту. 
(12+).
22.15 Лёг кая ат ле ты ка. 
World Іndoor tour (6+).

0.55 За ко ну тут не мес ца 
(12+).
2.35 100 міль ё наў еў ра 
(16+).
4.15 Ажа ні ся са мною, чу-
вак (18+).
6.00 Усё ці ні чо га (16+).
7.45 Дню ха (16+).
9.35 Тач ка на міль ён 
(18+).
11.50 Твой вы хад, дзет-
ка! (18+)
13.40 Га лі вуд скія ко пы 
(12+).
16.00 Ша фер на пра кат 
(18+).

17.55 Дзюп лекс (12+).
19.30 Шэф (12+).
21.10 Усё ма гу (16+).
22.45 Дрэн ны Сан та-2 
(16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
7.00 М/ф (6+).
8.10 «Вой, ма-мач-кі». 
Се ры ял (12+).
10.00, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
11.00, 18.20 «Сля пая» 
(16+).
12.05 «Ва раж біт ка» (12+).
13.15, 17.15 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).

14.20 «Па ляў ні чыя на 

пры ві даў» (16+).

15.25 «Мой ге рой» 

(12+).

16.15, 3.15 «Зна кі лё су» 

(16+).

19.30 «Ча ла век-не ві дзім-

ка» (16+).

20.35, 2.25 «Гуч ныя спра-

вы» (16+).

21.40 «Мы — Мі ле ры». 

Ка ме дыя.

23.50 «Ілю зія па лё ту». 

Ба я вік.

1.40 «90-я» (16+).

6.10, 18.30 У гас цях у 

Эліс (16+).

7.55 Прад чу ван не (16+).

9.35 Аб ліч чы ў на тоў пе 

(16+).

11.25 Су пер Брыс (16+).

13.05 Ся мей нае ра ба ван-

не (16+).

14.40 Не гле дзя чы ні на 

што (16+).

16.40 Д'я бал і Дэ ні эл 

Уэбс тэр (16+).

20.10 З лю боўю, Ро зі 

(16+).

22.00 Сан ктум (16+).

23.55 Рэ аль ныя ваў ка ла-

кі (16+).

1.45 Апан та насць (18+).

3.55 Ілю зія пад ма ну 

(12+).

6.55 Ца рэў на-жаб ка 

(6+).

7.50 Уця кач кі (12+).

9.45 Ты ў мя не ад на 

(16+).

11.30 Свед кі (16+).

13.30 Па вук (16+).

15.25 Гор ка! (16+)

17.15 Гор ка!-2 (16+)

19.00 Са мы леп шы дзень 

(16+).

20.55 Асаб лі вас ці на цыя-

наль на га па ля ван ня 

(16+).

22.40 Асаб лі вас ці на цы я-

наль най ры бал кі (16+).

0.30 Асаб лі вас ці на цы я-

наль на га па ля ван ня ў зі-
мо вы пе ры яд (16+).
1.55 Дзень ра дыё (16+).
3.50 30 спат кан няў 
(16+).
5.30 Чор ная ку ры ца, 
або Пад зем ныя жы ха ры 
(6+).

6.00 Як пе ра ма гаць ва 
ўсім (16+).
6.25 Служ ба вы ра та ван-
ня Аляс кі (16+).
7.15, 12.00, 2.55 Аў та-
SOS (16+).
8.00 Дзі кі ту нец (16+).
8.50 Зо ла та Юка на (16+).
9.40, 15.05, 18.10, 21.20, 
4.25 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф (16+).
10.30 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.45, 3.40 Ма шы ны: ра-
за браць і пра даць (16+).
13.35 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
14.20 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
16.40, 22.10 Свед кі ка та-
строф (16+).
17.25 Шан дун: кра і на 
Кан фу цыя (16+).
19.00, 22.55, 2.05 Ва ро-
жая пла не та (16+).
19.45, 23.45 Па да рож жы 
з Гор да нам Рам зі (16+).
20.35 Эк стрэ маль нае па-
да рож жа (16+).
0.35 На цы я наль ныя свя-
ты (16+).
1.20 Рэ аль нае па ра нар-
маль нае (16+).
5.10 Біт ва ка лек цы я не-
раў (16+).

8.00, 20.40, 3.30 Аляс ка: 
сям'я з ле су (16+).
8.50, 15.40, 22.20 Ма хі на-
та ры (12+).
9.40, 16.30, 21.55, 5.00 Як 
гэ та ўстро е на? (12+)
10.30, 18.10, 2.40 Мя цеж-
ны га раж (16+).
11.20, 17.20, 23.10 Па ляў-
ні чыя на рэ лік віі (16+).
12.15 Зор нае вы жы ван-
не з Бе а рам Грыл сам 
(16+).
13.05, 7.15 За ла тая лі ха-
ман ка (16+).
14.50 Не вы тлу ма чаль нае 
і ня вы ву ча нае (12+).
19.00, 4.15 Скла ды: біт ва 
ў Ка на дзе (16+).
19.50, 5.45 Ла ба ра то рыя 
вы бу хо вых ідэй (16+).
21.30 Руч ная ра бо та 
(12+).
0.00 Ра ка за быц ця (16+).
0.55 Аляс ка: апош ні ру-
беж (16+).
1.50 Бе ар Грылс: вы пра-
ба ван не стра хам (16+).
6.30 Вост раў з Бе а рам 
Грыл сам (16+).
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Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

серада, 29 сту дзе ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

пятніца, 31 сту дзе ня

МIРМIР

186 11

СТБСТБ


