
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35, 16.00 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
10.05, 23.00 Се ры ял 
«Псі ха ла гі ні» (16+).
11.35 «Ураль скія пель-
ме ні». Па це шчы ным 
за га дзе (16+).
13.05, 0.25 Се ры ял 
«Дзяў чын кі не зда юц-
ца» (16+).
14.05, 2.25 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
17.30 «Ураль скія пель-
ме ні» (16+).
18.35 Се ры ял «Ка ра ні» 
(16+).
20.30 Се ры ял «Кух ня. 
Вай на за га тэль» (16+).
21.30 «Ураль скія пель-
ме ні». Каў боі тут ці хія 
(16+).
1.15 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
4.00 «Ад на за ўсіх» 
(16+).
5.10 «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 
ня мец кая.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 23.50 «Якія апя рэ-
дзі лі Ка лум ба. Са праўд-
ныя пер ша ад кры ва льні-
кі Аме ры кі». Дак. фільм 
[СЦ].
8.35 Ко лер ча су. Ва-
сіль Кан дзін скі. «Жоў ты 
гук».
8.50, 16.35 «Сваё шчас-
це». Маст. фільм [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 0.45 ХХ ста год-
дзе. «Кі на па на ра ма. Нам 
30 га доў». 1992 год.
12.25, 22.10 «Пі ка са». 
Маст. фільм (16+).
13.15, 2.40 Пры го жая 
пла не та.
13.30 Аб са лют ны слых.
14.10 «Гіс то рыя Пра аб-
ра жэн ска га пал ка, або 
Жа лез ная сця на». Дак. 
фільм [СЦ].
15.05 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Тэ атр.

15.20 Мая лю боў — Ра-
сія! «Не вя до мы Плёс» 
[СЦ].
15.50 Больш, чым ка хан-
не. Дзміт рый і Зі на і да Лі-
ха чо вы.
17.45, 1.55 Май стар-клас. 
Дзміт рый Аляк се еў.
18.35 Пры ступ кі цы ві лі за-
цыі. «Та ям ні цы кельцкіх 
ма гіль няў». Дак. фільм 
[СЦ].
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Кі но пра кі но. «Экі-
паж». За пас тры ва лас-
ці». Дак. фільм [СЦ].
21.25 «Эніг ма».
23.00 «Ад люст ра ва ны 
час». Дак. се ры ял [СЦ].

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Чор ны каст рыч нік 
93 года» (16+).
6.55, 8.35, 9.45, 11.00, 
14.00, 15.45, 17.00, 20.15, 
21.45, 23.00, 2.30, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.20 Маст. фільм «Ся род 
ты ся чы да рог...» (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 
«На ро джа ныя ў СССР».
11.20, 5.20 Дак. фільм 
«Цэ ха ві кі. Не бяс печ ная 
спра ва» (16+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» 
(12+).
13.00 Маст. фільм «Лю-
дзі і ма не ке ны» (12+).
14.40 Маст. фільм 
«Агуль ная сця на» (12+).
17.45 «Ся дзі і гля дзі» 
(16+).
18.00 Маст. фільм «Джа-
май ка» (18+).
0.00 Маст. фільм «Час-
не-ча кае» (16+).

0.35, 8.30 Ве ла спорт. 
BіnсkBаnk тур (12+).
1.30, 7.30 Ве ла спорт. 
Флэш Ва лонь (12+).
2.30, 9.45, 22.30 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос» (6+).
6.30 Ве ла спорт. Чэм пі я-
нат све ту (12+).
9.30, 22.15 Тэ ніс. «Ра-
лан Га рос». «Гейм, Шэт 
і Матс» (6+).

1.00 Уль тра аме ры кан цы 
(18+).
2.55 За бі мя не трой чы 
(18+).
4.25 За га дай жа дан не 
(12+).
6.05 Сек су шмат не бы-
вае (18+).
8.05 Тата-да сві  дос 
(16+).
10.15 Пя ты эле мент 
(12+).

12.40 За ва да та ры 
(16+).
14.30 Са бры на (12+).
17.00 Ро бін Гуд (16+).
19.30 Шпі ён па су сед-
стве (12+).
21.20 Як зай мац ца ка-
хан нем па-ан гель ску 
(18+).
23.10 Дач ка май го бо са 
(12+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
7.45 М/ф (6+).
8.25, 23.35 «Улег цы» 
(12+).
9.00, 15.25, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
10.00, 17.25 «Ста рац» 
(16+).
11.05, 18.30 «Сля пая» 
(16+).
12.10, 19.35 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.15, 3.40 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.15 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў» (16+).
16.25, 3.10 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.45 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).
22.35 «Ві зі цё ры». Се ры-
ял (16+).
0.15 «Знак якас ці» 
(16+).
1.00 «Ча ла век у жа лез-
най мас цы». Маст. фільм 
(16+).

7.15 Ча роў ная кра і на 
(12+).
9.10 Ка пі тан Крук 
(12+).
11.40 Двай ное жыц-
цё Чар лі Сан-Клаў да 
(16+).
13.25 Цуд (12+).
15.25 Ма лень кі Ман хэ-
тэн (12+).
17.05, 3.10 Якія не спяць 
у Сі эт ле (6+).
19.00, 5.00 Лепш не бы-
вае (12+).
21.30 Дзюп лекс (16+).
23.05 Эма (16+).
1.10 Вя лі кія во чы (16+).

6.10 Уда члі вы вы па дак 
(12+).
8.00 Лю боў-мар коў 
(12+).
10.00 Лю боў-мар коў-2 
(12+).
11.40 Лю боў-мар коў-3 
(12+).
13.25, 19.00 Ад ва рот ны 
бок Ме ся ца (16+).
15.25 Дзень ра дыё 
(16+).
17.15 30 спат кан няў 
(16+).
21.00 Пра што га во раць 
муж чы ны (16+).

22.40 Пра што яшчэ ка-
жуць муж чы ны (16+).
0.30 Жан чы ны су праць 
муж чын (18+).
1.55 Ла ві мо мант (16+).
3.10 Ржэў скі су праць 
На па ле о на (16+).
4.30 Пі ка вая да ма: За-
люст роўе (16+).
5.55 Кух ня ў Па ры жы 
(12+).

6.00 Фаб ры ка ежы 
(16+).
6.15, 10.55, 15.05, 19.15 
Зра біць за адзін дзень 
(16+).

6.40, 12.35, 16.45 Па да-
рож жы з Гор да нам Рам-
зі (16+).
7.30 Ка ра лі шахт (16+).
8.20 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
9.10 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
10.05 Гіс то рыі вы ра та-
ван ня (16+).
11.45, 15.55 Ві ні Джонс: 
са мыя кру тыя сю жэ ты 
пра Ра сію (16+).
13.25, 17.40 Аў та-SOS 
(16+).
14.15, 18.25, 20.10, 1.50 
Рас сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
21.50 Служ ба бяс пе-
кі аэ ра пор та: Бра зі лія 
(16+).
0.20 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная (16+).
4.05 Асу шыць акі ян: глы-
бо кае апус кан не (16+).
4.55 Не ве ра год ныя ма-
шы ны (16+).
5.40 На ву ко выя глуп-
ствы (16+).

8.00, 3.24 Ве ру-не-ве ру 
(12+).
8.45, 18.03 Біт ва за не-
ру хо масць (12+).
9.35, 17.12, 22.18 Ма хі-
на та ры (12+).
10.25, 15.30, 21.27, 5.19 
Як гэ та ўлад ка ва на? 
(12+).
11.15, 11.15 Па ляў ні чыя 
на скла ды (16+).
12.06, 19.45, 4.10 Бра ты 
Ды зель (12+).
12.57 Скрыў лен не ча су 
(16+).
13.48 Ме га пе ра воз кі 
(12+).
16.21, 1.42 Му зей ныя 
за гад кі (12+).
18.54 Даль на бой шчы кі 
(16+).
20.36, 5.42 Па ляў ні чыя 
на ста рыз ну (12+).
23.09 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі (16+).
0.00 За ла ты шлях Пар-
ке ра Шна бе ля (16+).
0.51 Муж чы на, жан чы-
на, пры ро да (12+).
2.33 Ка ра лі гру за ві коў 
(12+).
4.56 Як гэ та ўлад ка ва на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
6.28 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).

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, 22.15 Се ры ял «След» 
(16+).
10.45, 12.10, 18.30, 19.20 Ме ла-
дра ма «Бу ме ранг» (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 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 0.25 «Зо на Х». Кры мі наль-
ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 Адзін дзень (12+).
0.10 Сфе ра ін та рэ саў.
0.50 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, 23.00 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
10.55, 18.25 Се ры ял «Га тэль 
«Та ле да» (16+).
12.40, 0.05 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.25 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).
14.20 «Муж на пра кат» (16+).
15.15 На ву ко вае шоу пра фе са ра 
Ад кры ва шкі на (6+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «Пін_код» (12+).
16.25 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
17.20 «Су пер жон ка (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ка рась 
за пе ча ны.
8.05, 12.00, 18.50 На ві ны куль ту-
ры.
8.25, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.30, 17.20 «Вый сці за муж за 
ка пі та на». Маст. фільм (12+).
10.00, 12.20, 20.10 «Гу кі ў фут-
ля ры».
10.30, 15.55 «Ма ма вый шла за-
муж». Маст. фільм (12+).

12.45 «Апош ні дзень». Алег Яф-
рэ маў (12+).
13.20, 21.05 «Дзень доб ры, я ва-
ша цёт ка!» Маст. фільм (12+) 
[СЦ].
15.00 «Май стры і ку мі ры». Аляк-
сандр Ані сі маў.
19.10 Га ла-кан цэрт, пры све ча ны 
ад крыц цю фі лар ма ніч на га се зо-
на «Су стрэ ча з кла сі кай».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.45 Га ла-кан цэрт, пры све ча ны 
ад крыц цю фі лар ма ніч на га се зо на 
«Шэ дэў ры су свет най кла сі кі».

7.00, 14.00 Фут бол. Лі га чэм-
піё наў УЕ ФА. Плэй-оф. Матч у 
ад каз.
8.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. Плэй-оф. Мат чы ў ад каз. 
Дзён нік.
9.25 Між ін шым.
9.45 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Мяш коў Брэст» (Бе ла русь) — 
ПСЖ (Фран цыя).
11.25 Матч-пойнт.
12.0, 23.25 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Пра мая транс ля цыя.
15.30 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Ені сей» (Крас на ярск) — 
«Цмо кі-Мінск». Пра мая транс-
ля цыя.
17.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 23-і тур. 
РЦАР-БДУ — ФК «Слуцк».
18.30 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Ры га) — «Ды на ма-Мінск». Пра-
мая транс ля цыя. (У пе ра пын-
ках — Спорт-цэнтр.)
20.50 Слэм-данк.
21.15 Фак тар сі лы.
21.45 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Нант» (Фран цыя) — «Бар се-
ло на» (Іс па нія). Пра мая транс-
ля цыя. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)

6.00, 7.15, 8.15 «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, 1.20 На шы на ві ны.
9.15 «Аб' ек тыў НА» (16+)
10.15 «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, 22.40 Се ры ял «Па ка ёў-
ка» (16+).
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.30 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.50 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.

21.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
21.40 Се ры ял «Ва раж біт ка» 
(16+).

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, 23.55 «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, 21.40, 0.45 «Са мыя ша ка-
валь ныя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.05 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.35, 20.50 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.35, 16.50 «Ба ец. На ра джэн-
не ле ген ды». Се ры ял (16+).
17.50 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
20.30 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».

5.00 Се ры ял «Вы хо джу ця бе 
шу каць» (16+).
7.35, 10.10, 18.15, 19.25 Се ры ял 
«Ку лі нар» [СЦ] (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10, 17.15 «Спра вы су до выя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 16.15 «Спра вы су до выя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
22.40, 3.05 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
23.25, 0.15 «Су свет ныя гуль ні ро-
зу му» (12+).
0.50 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» [СЦ] (16+).
3.35 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кага кахання» (12+).
4.15 Се ры ял «Вы хо джу ця бе 
шу каць» (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» 
(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 «По шу кі до ка-
заў» (12+).
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
21.05 Се ры ял «Спас кая» 
(12+).
23.10 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
6.4016.20, 19.40, 22.15, 23.30 
Сён ня. Га лоў нае.
6.50 «Зда роўе» (12+).
7.30, 8.25 «Спра ва ўрачоў» 
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.35, 22.40 «НЗ.by».
10.20, 23.00, 23.45 Се ры ял 
«Вон ка вае на зі ран не» (16+).
11.10 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
13.20, 16.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.50 Се ры ял «Вы со кія стаў-
кі» (16+).
16.55 «ДНК» (16+).
18.05, 19.50 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны» (16+).
21.40 Се ры ял «Зва нар» (16+).
0.05 Дэ тэк тыў «Пляж» (16+).

7.00, 15.35, 21.10, 1.20 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.45 Мульт се ры ял «Дал-
ма цінец» (6+).
7.30, 15.40, 20.50 «Пры ко лы 13-й 
шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Флэш».
8.30, 19.15 Се ры ял «Ад ной чы 
ў Рас то ве» (16+).
10.00 Дак. фільм.
10.45 Тры лер «Вост раў пра-
кля тых» (18+).
13.05 Се ры ял «Доб рыя зна-
кі».
14.00 Се ры ял «Су ве нір з Адэ-
сы».
16.10 Ка ме дыя «Не ве ра год ныя 
пры го ды італь ян цаў у Ра сіі» 
(12+).
17.55 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
18.10 Се ры ял «Вядзь мак».
19.10 «На двор'е».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Дэ тэк тыў «За ла тая стра-
ла» (16+).
0.15 Се ры ял «Ха дзя чыя мерц-
вя кі» (18+).
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Беларусь 5Беларусь 5

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

чацвер, 1 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

чацвер, 1 каст рыч ні ка
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