
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 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 «Вяр ні маё ка хан-
не» (16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+)
14.50, 15.25 Ме лад ра ма «Спад-
чын ні ца» (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».
22.05 Се ры ял «След» (16+).
23.45 Сфе ра ін та рэ саў.
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, 18.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.05, 23.05 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
11.00, 18.10 «Ду эт па пра ве». 
Се ры ял (16+).
12.50, 23.55 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-4» (16+).
13.40 «Свет на вы ва рат. Бра зі лія» 
(16+).
14.50 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+).
17.15 «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 «Бе ла рус кая кух ня». Яб лыч-
ны пі рог.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль ту-
ры.
8.25, 12.15, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30 «Шпі ён». Се ры ял. За ключ-
ныя се рыі (16+) [СЦ].
10.05, 17.30 «...И примкнувший к 
ним Шепилов» (12+).
11.00, 15.20 «Сэр цы трох». Се-
ры ял (12+) [СЦ].

12.20 «Бе ла ру сы». Анас та сія 
Маск ві на.
12.50, 18.20 «Угрум-ра ка». Се-
ры ял (12+) [СЦ].
14.00 «Бе ла рус кая кух ня». Яб-
лыч ны пі рог.
14.25 «Спя вае Бе ла русь». Ан-
самбль на род най пес ні і му зы кі 
«Баб руй скія му зы кі» (г. Баб-
руйск).
16.15 «На род ны май стар». Іван 
Ра ман чук (ган чар, тра ды цый ны 
по суд).
16.40 «Май стар. Рэ жы сёр Вік тар 
Ту раў». Дак. фільм.
19.35 «Ар тэ фак ты» [СЦ].
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Шпі ён». Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі (16+) [СЦ].
22.40 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
23.05 «За піс кі на па лях». Якуб 
Ко лас: са мая пры го жая квет ка 
Па лес ся [СЦ].

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ме та лург».
9.10 Спорт-кадр.
9.40, 19.00, 19.30 Ха кей. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі. Фі нал.
11.35 Тэ ніс. Ку бак Фе дэ ра цый. 
Ква лі фі ка цый ны раўнд. Ні дэр-
лан ды — Бе ла русь.
13.40 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
БГК імя Мяш ко ва — «Вар дар» 
(Ма ке до нія).
15.15 Ха кей для ўсіх.
15.50 На шля ху да То кіа-2020. 
Ві дэа ча со піс.
16.20 Аз бу ка спор ту.
16.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лес тэр» — «Чэл сі».
18.30 Трэ ні ро вач ны дзень.
21.50 Спорт-цэнтр.
22.00 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў.
23.35 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

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 «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+).
19.00 «Аб' ек тыў на».
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, 8.40 «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».
9.00, 0.30 «За гад кi ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «NЕХT-2». Се ры ял (16+).
12.15 «Ва дзiць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.15, 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 «Не ве ра год на цi ка выя гiс-
то рыi» (16+).
15.40 «Гля дзець усiм!» (16+).
15.50, 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».
20.30 «У аб ста ноў цы мi ру».
22.05 «Гля дзець усiм!» (16+)

6.00 Се ры ял «За кон і па ра дак. 
Зла чын ны на мер» [СЦ] (16+).
7.45 Се ры ял «За кон і па ра дак. 
Ад дзел апе ра тыў ных рас сле-
да ван няў» [СЦ] (16+).
9.50, 10.10, 22.15, 0.00 Се ры ял 
«Ку лі нар» (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 «Пры суд!?» (16+)
17.15, 19.20 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след» [СЦ] (16+).
19.55 «Гуль ня 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+).
0.35 «Тры май ся, шоў біз!» (16+)
1.10 «Гуль ня ў праў ду» (16+).
2.10 «Ка мень, на жні цы, па пе ра» 
(16+).
3.05 «Па ляў ні чыя на пры ві даў. 
Біт ва за Маск ву» (16+).
3.35 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 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
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».
6.20 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 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
8.45, 10.25 Се ры ял «Псеў да нім 
«Ал ба нец» (16+).
9.35, 22.00 «НЗ.by».
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 Ба я вік «Мар скія д'яб лы» 
(16+).
16.25, 19.40, 23.15 Сён ня. Га лоў-
нае.
17.05 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.55 Се ры ял «Га ра чая кроп-
ка» (16+).
20.55, 22.20 Ба я вік «Не ўскі. Чу-
жы ся род чу жых» (16+).
23.30 Се ры ял «Тап ту ны» (16+).

7.00, 15.50, 18.20, 21.10, 1.25 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.10 «Мульт па рад». «Дзіў ны свет 
Гам бо ла».
7.35, 15.55, 20.50 «Пры ко лы 13-й 
шко лы».
7.40 Тры лер «Спі раль» (16+).
9.25, 19.55 Се ры ял «Цем ра» 
(16+).
10.15 «За ко ны пры ваб нас ці» (12+).
11.05 Пры го ды «Які бя жыць у 
ла бі рын це» (12+).
13.00 «Док тар ад каз вае».
13.05, 18.25 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).
14.35 Се ры ял «Моц ная жан чы-
на» (12+).
16.00 «Мульт па рад».
16.15 Ка ме дыя «Прос тая гіс то-
рыя» (18+).
20.55 «Ве чар ні ца».
21.00 Ца на не ру хо мас ці.
21.15 Тры лер «Шэр лак Холмс. 
Гуль ня це няў» (16+).
23.20 Пры го ды «Кінг смен. Сак-
рэт ная служ ба» (18+).

6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» (16+).
8.35 Се ры ял «Ся мей ны 
біз нес» (16+).
9.35 Ка ме дыя «Дзя жур-
ны та та» (12+).
11.25 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
12.20 «Па ры на Ка на ры» 
(16+).
12.55 Cерыял «Апош ні з 
Ма гі кян» (16+).
14.25 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
15.00 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
16.00, 2.30 «Су пер ма мач-
ка» (16+).
17.00 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
17.45  Фан тас  ты ка 
«Ус пом ніць усё» (16+).
20.00 «Спра ва бы ла ўве-
ча ры» (16+).
21.00 Тры лер «Дзяў чы на 
з та ту і роў кай дра ко на» 
(16+).
0.00 Жа хі «Сар дэч на за-
пра ша ем у Zомбілэнд» 
(18+).
1.40 «Кі но ў дэ та лях» 
(16+).
3.20 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.40 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
5.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 
зо ла та га ло вая.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35, 13.35 «Мі сія па лё ту 
да Сон ца». Дак. фільм 
[СЦ].
8.20 «Ну, па ча кай!» М/ф.
8.35 «Мі хай ла Ла ма но-
саў». Маст. фільм [СЦ].
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
На ві ны куль ту ры.
10.20 Шэ дэў ры ста ро га 
кі но. «Муж насць». Маст. 
фільм.
11.25 «Алег Жа каў». Дак. 
фільм.
12.05 Ад кры тая кні га. 
Мі ха іл Елі за раў. «Зям ля» 
[СЦ].
12.35 «Ядзер нае ка хан-
не». Дак. фільм.
14.20 «Ля ту чы ка ра-
бель», «За гад ка вая пла-
не та». М/ф.

15.10 «Ліс ты з пра він-
цыі». Бе ла рэ цкі ра ён 
(Баш кар та стан) [СЦ].
15.40 «Эніг ма. То мас 
Хэмп сан».
16.25 «Вы шэй за Радугу». 
Маст. фільм [СЦ].
17.40 Фес ты валь Верб'е. 
Мі ха іл Плят нёў, Га бар Та-
кач-Надзь і Фес ты валь ны 
ар кестр Верб'е.
18.50 «Цар ская ло жа».
19.45 «Шу каль ні кі». 
«Мас коў ская схо ван ка 
Юсу па вых».
20.35 «Лі нія жыц ця». На-
тал ля Ка сат кі на [СЦ].
21.30 «Вы ка нан не жа дан-
няў». Маст. фільм [СЦ].
23.30 «2 Вер нік 2».
0.15 «Культ кі но». «Зер-
не». Маст. фільм.
2.35 «Вя лі кі пад зем ны 
баль». М/ф для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» (12+)
6.55 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла». «Ні на» (16+).
8.05, 9.45, 11.00, 13.05, 
14.40, 15.45, 17.00, 18.00, 
19.15, 20.40, 21.45, 23.00, 
2.45, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
8.20 «Ві да воч нае — не-
ве ра год нае» (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 «Яло вая суб ма ры-
на» з Аляк санд рам Ліп-
ніц кім: «Гіс то рыя рус ка га 
ро ка». «Гукі Му» (16+).
13.30 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла». «Ду ся» (16+).
17.20 Дак. фільм «Фільм 
пра фільм. «Сце ра жы ся 
аў та ма бі ля» (12+).
18.10 «Да і пас ля...» (12+)
19.30 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла». «Зі на» (16+).
22.00 «Кол ба ча су» (16+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім 
(16+).
1.30 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла». «Ве ра» (16+).

0.00 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «За ла сла-
вы» (12+).

1.00 Ве ла спорт. Бель гія 
(12+).
4.00 Аў та гон кі. «24 га дзі-
ны Ле-Ма на» (12+).
5.00 Аў та гон кі. Wоrld 
Еndurаnсе (12+).
6.00 Аў та гон кі. Фор му ла Е 
(12+).
7.00 Аў та гон кі. WTСR 
(12+).
8.00 Ра лі-рэйд. Да кар 
(12+).
8.30 Тэ ніс. Аustrаlіаn 
Ореn — 2017. Жан чы ны 
(6+).
09.30 Тэ ніс. US Ореn — 
2018. Жан чы ны (6+).
11.00 Тэ ніс. US Ореn — 
2019. Жан чы ны (6+).
13.00 Тэ ніс. Аustrаlіаn 
Ореn — 2019. Жан чы ны 
(6+).
14.30 Ве ла спорт. Гент — 
Ве вель гем (12+).
16.00 Сну кер. Sсоttіsh 
Ореn (6+).
18.00 Сну кер. «Мас тэрс» 
(6+).
20.00 Бія тлон. Чэм пі я нат 
све ту. Ант хольц. Муж чы-
ны (6+).
22.00 Бія тлон. Чэм пі я нат 
све ту. Ант хольц. Жан чы-
ны (6+).

0.30 Шпі ён, які мя не кі нуў 
(16+).
3.05 SuperАлібі (16+).
4.50 Кра і на цу даў (12+).
6.25 За бі мя не трой чы 
(18+).
8.05 Хот-дог (18+).
10.15 Звод ныя бра ты 
(18+).
12.10 Ад пе ты ма ча (16+).
13.55 Прасуну ты (16+).
15.35 За бой ны агень чык 
(16+).
17.30 ЗащитнеГ (16+).
19.30 Вы кі да ла (18+).
21.10 Пра сцяч ка (16+).
23.05 Уль тра аме ры кан цы 
(18+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
7.00 М/ф (6+).
8.20 «Жан чы на ў бя дзе» 
(12+).
10.00, 4.30 «Суд ідзе». 
Се ры ял (16+).
11.00, 18.15 «Сля пая» 
(16+).

12.05 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.10, 17.10 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.15, 3.35 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
15.20 «Мой ге рой» 
(12+).
16.10 «Зна кі лё су» 
(16+).
19.25 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
20.30, 2.45 «Гуч ныя спра-
вы» (16+).
21.35 Ка ме дыя «Усе без 
ро зу му ад Мэ ры» (16+).
23.55 Тры лер «Змроч ныя 
це ні» (16+).
2.00 «90-я» (16+).

6.10 Раз ня (16+).
7.40 Не ве ра год ныя пры-
го ды Фа кі ра (16+).
9.25 Мас ка Зо ра (12+).
11.55 Ле ген да Зо ра 
(16+).
14.15 Па цу чы ны бег 
(12+).
16.15 Апус кан не (16+).
18.20 Гон ка ста год дзя 
(16+).
20.10 Сэр ца ед (16+).
22.05 Ся мей ка Джон саў 
(16+).
23.50 Рэ аль ныя ваў ка ла-
кі (16+).
1.25 Ле ген ды во се ні 
(16+).
4.00 Пла не та Ка-Пэкс 
(12+).

7.50 Ха чу ў тур му (12+).
9.50 У ру ху (16+).
11.40 Та та (12+).
13.30, 19.00 Мас газ 
(16+).
15.25 Кан да гар (16+).
17.15, 5.40 Дзень дур ня 
(16+).
20.55 Бар мен (16+).
22.30 Пят ні ца (16+).
0.05 Раз віт вац ца не бу-
дзем (6+).
2.05 Фо та на па мяць 
(16+).
3.25 9-я ро та (16+).

6.00 Ра бі стаў кі і ўзры вай 
(16+).
6.25 Асу шыць акі ян 
(16+).

7.10, 10.20 Най буй ней шы 

ў све це ра монт (16+).

8.00 Зо ла та Юка на 

(16+).

8.50 Ме га по лі сы (16+).

9.35, 18.10 Зла віць кант-

ра бан дыс та (16+).

12.00, 2.05 Аў та-SOS 

(16+).

13.35 Сха ва ныя жам чу-

жы ны Тур цыі (16+).

14.20, 19.00, 22.05, 1.20, 

4.25, 5.55 Ін стынкт вы жы-

ван ня (16+).

15.05, 21.20, 2.55 Рас сле-

да ван ні авія ка та строф 

(16+).

16.40 Мя жа (16+).

17.25 Се кун ды да ка та-

стро фы (16+).

19.45 Тай ныя гіс то рыі 

(16+).

20.35 Свед кі ка та строф 

(16+).

22.55 Рэ аль насць ці фан-

тас ты ка? (16+)

5.15 Збор нік «Гуль няў ро-

зу му» (16+).

8.00, 3.30 Даль на бой-

шчык у Аме ры цы (12+).

8.50, 15.45, 22.10 Ма хі на-

та ры (12+).

9.40 Як гэ та зроб ле на? 

(16+)

10.30, 17.35, 1.50, 2.40 

У па го ні за кла сі кай (12+).

11.20, 23.05 Сталь ныя 

хлоп цы (12+).

12.15, 1.50, 6.30 Го лыя і 

на па ло ха ныя (16+).

13.05, 20.20, 7.15 За ла-

тая лі ха ман ка (16+).

14.00 За ла тая лі ха ман ка: 

бур лі выя во ды (16+).

14.50 Як улад ка ва ны Су-

свет (12+).

16.40 Як гэ та ўстро е на: 

аў та ма бі лі ма ры (12+).

17.05, 21.15 Як гэ та зроб-

ле на? (12+)

18.30, 4.15 Га раж нае зо-

ла та (12+).

18.55 Па ляў ні чыя на рэ-

лік віі (16+).

19.25, 5.45 Ры бал ка го-

лы мі ру ка мі (12+).

0.00 Аляс ка: сям'я з ле су 

(16+).

0.55 Аляс ка: апош ні ру-

беж (16+).

5.00 Як гэ та ўстро е на? 

(12+)
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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

серада, 1 красавіка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

пятніца, 3 красавіка

МIРМIР

186 11

СТБСТБ


