
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» (16+).
8.35 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.10 «Ера лаш» (6+).
9.50 М/ф «Па ця шо ба» 
(0+).
10.10 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
10.30 М/ф «Ца рэў на» 
(6+).
11.00 «Прос та кух ня» 
(16+).
11.30 «Фор му ла пры га-
жос ці» (16+).
12.30 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
14.20 Фан тас ты ка «Пры-
быц цё» (16+).
16.35 Пры го ды «Смур фі-
кі» (12+).
18.35 «Сла ва бо гу, ты 
прый шоў!» (16+)
19.35 «Ураль скія пель-
ме ні». Аз бу ка Ураль скіх 
пель ме няў — Ж (16+).
21.00 Ка ме дыя «Ма лень-
кая Іта лія» (16+).
23.00 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
0.00 Скетч-шоу «Не рэ-
аль ная гіс то рыя» (12+).
1.20 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
2.40 «Прос та кух ня» 
(16+).
3.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Ма лень кі Ры жык», 
«На ва сел ле ў Брат кі 
Тру са», «Пад зем ны пе-
ра ход». М/ф.
7.55 «Ма ма Ануш». Маст. 
фільм.
9.10 «Звы чай ны кан цэрт 
з Эду ар дам Эфі ра вым».
9.40 «Мы — гра ма цеі!»
10.20 «Шлях да пры ча-
ла». Маст. фільм [СЦ].
11.45 «Ліс ты з пра він-
цыі». Бе ла рэ цкі ра ён 
(Баш кар та стан). [СЦ].
12.15, 1.10 Дыя ло гі пра жы-
вёл. Заа пар кі Чэ хіі [СЦ].
12.55 Да 50-год дзя Вя лі-
ка га дзі ця ча га хо ру імя 
В. С. Па по ва. «Вік тар Па-
поў. Лепш хо рам». Дак. 
фільм.

13.40 «Ін шыя Ра ма на-
вы». «На ву ка ва ла да-
рыць, або Мам чы на дач-
ка». [СЦ].
14.05 Ілю зі ён. «На шы му-
жы». Маст. фільм.
15.50 Да 75-год дзя Вя лі-
кай Пе ра мо гі. «Жыц цё ў 
трох кут ным кан вер це». 
Дак. фільм. [СЦ].
16.30 «Кар ці на све ту».
17.15 «Пеш шу...» Да мы 
мас коў скіх еў ра пей цаў 
[СЦ].
17.40 «Бліз кі круг Аляк-
сея Дзё мі на».
18.35 «Ра ман ты ка ра-
ман са». Ге ор гу От су пры-
свя ча ец ца.
19.30 Вя лі кія філь мы вя-
лі кай вай ны. «Лёс ча ла-
ве ка». Маст. фільм [СЦ].
21.05 «Бе лая сту дыя».
21.45 «Сі бі ры я да». Маст. 
фільм.
0.00 Жа кі Тэ ра сон у кан-
цэрт най за ле «Алім пія».
1.50 «Шу каль ні кі». «Мас-
коў ская схо ван ка Юсу па-
вых».
2.40 «Ле ген ды пе ру ан-
скіх ін дзей цаў». М/ф для 
да рос лых.

6.10 «Да і пас ля...» 
(12+)
7.15, 8.40, 9.45, 11.00, 
13.25, 17.40, 19.25, 20.45, 
21.45, 23.20, 1.05,2.40, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.30 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла». «Зі на» (16+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
12.00 Маст. фільм «Вя сё-
лая мо ладзь» (12+).
13.45 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла». «На та ша» (16+).
15.00 «Быў час» (16+).
16.00 Маст. фільм «Да ра-
гі Эды сан» (16+).
18.00 «Ва кол сме ху». 
1980 год (12+).
19.50 «Не лю ба — не слу-
хай...» (12+)
22.00 Фільм-кан цэрт 
«Рок» (16+).
0.00 «Яло вая суб ма ры-
на» з Аляк санд рам Ліп-
ніц кім: «Гіс то рыя рус-
ка га ро ка». «Звуки Му» 
(16+).

1.30 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла». «Ду ся» (16+).
4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
5.20 Дак. фільм «Фільм 
пра фільм. «Сце ра жы ся 
аў та ма бі ля» (12+).

0.00 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «За ла сла-
вы» (12+).
1.00 Ве ла спорт. «Тур па 
да ро гах Фланд рыі» (12+).
4.00, 7.00 Ра лі. ЕRС 
(12+).
5.00 Аў та гон кі. «24 га дзі-
ны Ле-Ма на» (12+).
6.00 Аў та гон кі. Фор му ла 
Е (12+).
8.00 Аў та гон кі. WTСR 
(12+).
8.30 Тэ ніс. «Ра лан Га рос» 
(6+).
11.30 Тэ ніс. Аustrаlіаn 
Ореn (6+).
14.30 Ве ла спорт. «Тур 
Фланд рыі» (12+).
18.00 Сну кер. Thе Рlауеrs 
Сhаmріоnshір (6+).
20.00, 23.30 Бія тлон. Ку-
бак све ту. Кан ці я лах ці. 
Муж чы ны (6+).
21.45 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Кан ці я лах ці. Жан чы-
ны (6+).

0.40 Скан ды наў скі фар-
саж (16+).
2.50 Скан ды наў скі фар-
саж. Гон кі на лё дзе 
(16+).
4.35 На ша Russіa. Яй кі 
лё су (16+).
6.15 У лож ку з Вік то ры яй 
(18+).
8.10 Уль тра аме ры кан цы 
(18+).
10.00 Хот-дог (18+).
12.15 Ад пе ты ма ча (16+).
14.00 Пра сцяч ка (16+).
15.55 Прасуну ты (16+).
17.35 Вы кі да ла (18+).
19.15 Звод ныя бра ты 
(18+).
21.10 ЗащитнеГ (16+).
23.00 За бой ны агень чык 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
8.00 «Улег цы» (12+).

8.30 Ка лек цыя Бе ла-
русь філь ма. «Ры жык у 
За люст роўі» (16+).
10.35 «Вы ра туй це, я не 
ўмею га та ваць!» (12+)
11.25, 2.00 Се ры ял «Хто 
ты» (16+).
15.00 Ані ма цый ны фільм 
«Гад кі я» (0+).
16.35 Се ры ял «Снай пер. 
Зброя помс ты» (16+).
20.00 «ТБ3 вя дзе рас сле-
да ван не» (16+).
21.00 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
21.35 Дра ма «Авія тар» 
(16+).
0.35 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
5.00 «Пе рыс коп» (16+).
5.20 «Без пад ма ну» 
(16+).

6.10 Вя сель ны пе ра па лох 
(12+).
7.55 За бы тае (16+).
9.30 Код да Він чы (16+).
12.10 Анё лы і дэ ма ны 
(16+).
14.35 Эва лю цыя (12+).
16.30 Як вы крас ці хма ра-
чос (12+).
18.20 Ма ціль да (6+).
20.10 Ка пі тан Фі ліпс 
(16+).
22.40 Тры стан і Ізоль да 
(12+).
0.50 Ма дам (16+).
2.25 Не ве ра год ныя пры-
го ды Фа кі ра (16+).
3.55 Мас ка Зо ра (12+).

7.45 Шэ рыя ваў кі (16+).
10.10 Эле фант (12+).
11.45 Ча со выя цяж кас ці 
(12+).
13.20 Кух ня ў Па ры жы 
(12+).
15.15 Кух ня. Апош няя 
біт ва (12+).
17.20 Дзяў ча ты бы ва юць 
роз ныя (16+).
19.00 Да ма вік (6+).
21.00, 5.30 Без меж (12+).
22.50 Ка хан не з аб ме жа-
ван ня мі (16+).
1.05 Ха чу ў тур му (12+).
3.10 Уцё кі (16+).

6.00, 9.05 Ін стынкт вы жы-
ван ня (16+).

6.25 Па на ра ма 360 гра-
ду саў (16+).
7.35, 5.10 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці (16+).
9.30 У по шу ках спад чы-
ны (16+).
10.15 Аў та-SOS (16+).
11.00 Фры-со ла (16+).
12.40 Ба ку: сха ва ныя 
тай ны га ра доў (16+).
13.25 За кі ну тыя тай ны 
Кар до вы (16+).
14.15 Ві ні Джонс: са мыя 
кру тыя сю жэ ты пра Ра-
сію (16+).
16.30, 19.45 У дзі кай пры-
ро дзе з Бе а рам Грыл сам 
(16+).
19.00, 22.10, 0.25, 4.25 
Кос мас: маг чы мыя све-
ты (16+).
22.55 Кос мас: пра сто ра і 
час (16+).
1.10 Асу шыць акі ян 
(16+).
2.45 Зла віць кант ра бан-
дыс та (16+).

8 . 0 0  М а  х і  н а  т а  р ы 
(12+).
8.50, 16.40 Як гэ та ўстро-
е на? (12+)
9.15 Аў та бан А2 (12+).
10.05 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
10.55, 22.35 Не вя до мая 
экс пе ды цыя (16+).
12.15, 21.40 Даль на-
бой шчык у В'ет на ме 
(12+).
13.05, 5.00 НА СА: не вы-
тлу ма чаль ныя ма тэ ры я-
лы (12+).
14.00, 5.45 За бы тая ін-
жы не рыя (12+).
14.50, 7.15 За ха валь-
ні кі ба лот Эверг лейдс 
(16+).
15.45 Ра та валь ні кі ма ё-
мас ці (12+).
17.35 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
18.00 Сак рэ ты пад зя мел-
ля (12+).
19.50 Ста ды ён (12+).
20.45 Як улад ка ва ны Су-
свет (12+).
0.00, 6.30 Па гра ніч ная 
служ ба: Іс па нія (16+).
0.55 Са ма гон шчы кі 
(18+).
1.50 Га раж нае зо ла та 
(12+).
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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, 18.15 Зо на Х. Кры мі-
наль ная хро ні ка (16+).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 На ві ны на двор'я.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Ме лад ра-
ма «Вяр ні маё ка хан не» (16+).
13.05, 15.25 Ме лад ра ма «Жа ніх 
для дур ні цы». 1-я і 2-я се рыі 
(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 Зра зу ме лая па лі ты ка.
22.00 Се ры ял «След» (16+).
23.45 Арэ на.
0.05 «Зо на Х». Кры мі наль ныя на-
ві ны (16+).
0.30 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.40 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
10.05 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
10.35 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
11.05 «Да па ба чэн ня» (16+).
11.55 Ка ме дыя «Жа ніх на пра-
кат» (12+).
13.50 «Жан на Па жа ні» (16+).
14.45 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
15.30 Ані ма цый ны фільм «Эр-
нэст і Се лес ці на: пры го ды 
Мыш кі і мядз ве дзя» (6+).
16.45 Дра ма «Помс та ад ку цюр» 
(16+).
19.15 Су пер ла то.
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Та та па паў» (16+).
22.55 Ідзі сю ды і тан цуй.
23.00 «Вя чэ ра не па трэб на» (16+).
23.50 Се ры ял «Жа но чы док-
тар-4» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ка пус ныя 
блі ны і кіс лая ка пус та з про сам.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 21.05 «Нар ман дыя — Нё-
ман». Маст. фільм (12+).
10.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
10.55, 20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла-
ру сі».
11.10, 16.50 «Сэр цы трох». Се-
ры ял. 1-я се рыя (12+) [СЦ].

12.25, 17.45 «Згод на з пла нам 
«Д». Як па чы на ла ся сак рэт ная 
вай на». Дак. фільм (12+).
12.50, 18.05 «Угрум-ра ка». Се-
ры ял. 1-я се рыя (12+) [СЦ].
14.15 «На пе рад у мі ну лае».
14.45 «На цы я наль ны хіт-па рад».
15.40 «На ву ка ма нія» (6+).
16.05 «Люб лю і па мя таю». Ге-
надзь Шку ра таў.
19.35 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра 
бе ла рус кай дра ма тур гіі «Шлюб 
з вет рам».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.00 Бе не фіс Ры го ра Па лі шчу ка. 
Да 30-год дзя твор чай дзей нас ці.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Ганд бол. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
СКА-Мінск — БГК імя Мяш ко ва 
(Брэст).
8.45 Фут бол. Бе ла рус банк — чэм-
пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Сма ля ві-
чы» — ФК «Іс лач».
10.40 Вы ні кі тыд ня.
11.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Нё ман (Грод-
на) — ФК «Ві цебск».
13.15 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. Агляд ту ра.
13.55 Вось гэ та спорт!
14.05 Фут бол. Су пер ку бак Бе ла-
ру сі. Жан чы ны. ФК «Мінск» — 
«Зор ка-БДУ» (Мінск).
16.00 Гуль ні «на вы раст».
16.30 Ха кей. КХЛ. «Спар так» 
(Маск ва) — «Ды на ма-Мінск».
18.30 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Аў та дар» 
(Са ра таў).
20.05 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь) — 
«Ма тор» (Укра і на).
21.35 Спорт-цэнтр.
21.45 Вя лі кі спорт. На до пін га вай 
іг ле.
22.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі.

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 «Кон ту ры».
10.10 «Бе ла русь. Зда бы так Рэс-
пуб лі кі» (16+).
11.10 Се ры ял «За бой ная сі ла-1» 
(16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Ідэа льны шлюб» 
(16+).
15.15 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.50 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20, 23.20, 0.00 «На са-
май спра ве» (16+).
18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).

18.55 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 «За ступ ні кі». Се ры ял (16+).
22.20 «Док-ток» (16+).
23.45 На шы на ві ны. Вы ні кі дня.

6.00, 6.40, 7.45 «Ра нi ца СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
На вi ны «24 га дзi ны».
8.40 «Ты дзень».
9.45 «За гад кi ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «NЕХT-2». Се ры ял (16+).
12.15 «Ва дзiць па-рус ку» (16+).
12.35, 21.25, 23.50 «Са мыя ша кi-
ру ю чыя гi по тэ зы» (16+).
13.45, 23.00 «Тай ны Чап ман» 
(16+).
14.40, 20.30 «Не ве ра год на цi ка-
выя гiс то рыi» (16+).
15.40, 16.50 «Не па праў ныя». Се-
ры ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста лiч ныя пад ра бяз нас-
цi».
20.15 «Мiн шчы на».
22.15 «Гля дзець усiм!» (16+)

6.00 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі ка-
га ка хан ня» (12+).
7.05 Маст. фільм «Вас ча кае гра-
ма дзян ка Ні ка но ра ва» (12+).
8.50, 10.10 Маст. фільм «Ля цяць 
жу раў лі» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
11.00 Маст. фільм «Цэль ба чу» 
(12+).
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, 16.15 «Спра вы су до выя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
17.15, 19.20 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след» [СЦ] (16+).
19.55 «Гуль ні ў кі но» (16+).
20.40 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(12+).
21.15 Ток-шоу «Баць кі і дзе ці» 
(16+).
22.15, 0.00 Се ры ял «Ку лі нар» 
(16+).
1.35 «Ка мень, на жні цы, па пе ра» 
(16+).
2.25 «Па ляў ні чыя на пры ві даў. 
Біт ва за Маск ву» (16+).
2.55 «Га ра ды Бе ла ру сі» (16+).
3.45 Кан цэрт (16+).
4.55 «Пра віль ны фаст фуд» (16+).
5.20 «Зда роўе» (16+).

7.00 «Но вая ра нi ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кi.

11.25 «Пра са мае га лоў нае». Ток-
шоу (12+).
12.35 «Па сак рэ це ўся му све ту» 
(12+).
13.00 «У лю дзях».
13.35 «Плюс-мi нус».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На вi-
ны — Бе ла русь.
14.40 Се ры ял «Тай ны след ства» 
(12+).
17.25 «60 хвi лiн». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфiр» (16+).
20.40 Се ры ял «Па ром шчы ца» 
(12+).
22.30, 23.10 «Ве чар з Ула дзi мi рам 
Са лаў ё вым».

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.25 Спорт-мікс.
6.35 «50 рэ цэп таў пер ша га» (12+).
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.30 «Зра зу мець і абяс шко дзіць» 
(12+).
9.00 Ты не па ве рыш! (16+)
10.25 «Ча кай мя не» (12+).
11.15 Се ры ял «Маск ва. Тры вак-
за лы» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.00, 17.00 Ба я вік «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
16.25, 19.40, 23.35 Сён ня. Га лоў-
нае.
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 «Экс пер ты за зла чын стваў» 
(16+).
20.25 Се ры ял «Га ра чая кроп ка» 
(16+).
21.25, 22.45 Ба я вік «Не ўскі. Чу-
жы ся род чу жых» (16+).
22.25 «НЗ.by».
23.50 Се ры ял «Тап ту ны» (16+).

7.00, 15.50, 18.20, 21.00, 1.10 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.15, 16.00 «Мульт па рад». «Дзіў-
ны свет Гам бо ла».
7.35, 15.55, 18.15, 20.50 «Пры ко-
лы 13-й шко лы».
7.40 Дра ма «Не маг чы мае» (16+).
9.40, 20.00 Се ры ял «Цем ра».
10.30 Дак. фільм «На ша пла не та».
11.20 Ка ме дыя «Іван Ва сіле віч 
мя няе пра фе сію» (12+).
12.55 «Док тар ад каз вае».
13.00, 18.25 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).
14.40 Се ры ял «Моц ная жан чы-
на» (12+).
16.30 Тры лер «451 па Фа рэн гей-
це» (16+).
20.55 «Ве чар ні ца».
21.05 «Ге роі ко мік саў на эк ра-
не». «Но вая эра» (16+).
23.00 Тры лер «12 малпаў» (16+).

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

панядзелак, 30 сакавіка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля, 5 краса  ві ка

МIРМIР

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
[СЦ] – фільм транслюецца 
са скрытымі субцітрамі.
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