
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ера лаш» (6+).
7.45 М/ф «Ка чы ныя гіс-
то рыі» (0+).
8.15 «Ла ві мо мант» 
(16+).
9.10, 21.00 Се ры ял «Кух-
ня. Вай на за га тэль» 
(16+).
10.15 Ба я вік «За лож ні-
ца-2» (16+).
12.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
12.45, 19.00 Се ры ял «Га-
тэль «Эле он» (16+).
14.20 Се ры ял «Пе кар 
і пры га жу ня» (16+).
16.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.55, 0.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
22.00 Ба я вік «Ан ге лы 
Чар лі» (16+).
1.00 Се ры ял «Ад ной чы 
ў мі лі цыі» (16+).
2.25 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
3.45 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
4.40 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
19.30, 23.40 На ві ны 
куль ту ры.
6.35 «Ле та Гас под няе». 
Увя дзен не ў храм Пра-
свя той Ба га ро дзі цы 
[СЦ].
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 20.45 «Цы ві лі за-
цыі». Дак. се ры ял.
8.35 «Ле ген ды су свет-
на га кі но». Яў ген Ля во-
наў.
9.00 Ко лер ча су. Іван 
Крам ской. «Парт рэт не-
вя до май».
9.10, 22.25 «Люд мі-
ла Гур чан ка». Се ры ял 
[СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.15, 14.10, 17.10 
XX Між на род ны тэ ле-
ві зій ны кон курс юных 
му зы кан таў «Шчаў кун-
чык». ІІ тур.
13.15 80 га доў Аляк сею 
Бар та шэ вічу. «Лі нія 
жыц ця» [СЦ].

16.25 «Мі ка лай Сі ма-
наў. Ге рой не на ша-
га ча су». Дак. фільм 
[СЦ].
19.10 Пры го жая пла-
не та.
19.45 «Га лоў ная ро-
ля».
20.30 «Доб рай но чы, 
ма лыя!»
21.45  «Аб са  лют  ны 
слых».
23.10 «Рэ гтайм, або Ра-
за рва ны час» [СЦ].
0.00 «Ха ку сай. Апан-
та ны жы ва пі сам». Дак. 
фільм [СЦ].
1.00 «Што ра біць?»
1.45 ХХ ста год дзе. «Ха-
кей Ана то ля Та ра са ва». 
Дак. фільм.
2.45 Ко лер ча су. На дзя 
Ру ша ва.

6.00 Тэ ле спек такль 
«Гуль ня ў дэ тэк тыў». 
1987 год (16+).
8.20, 9.45, 11.00, 15.45, 
17.00, 20.25, 21.45, 
23.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00 «На-
ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Мо да па-са вец ку». 
2006 год (16+).
13.00 Тэ ле спек такль 
«Уз на га ро да — ты ся-
ча фран каў». 1983 год 
(16+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 
2007 год (12+).
19.00 «Ва кол сме ху». 
1986 год (12+).
0.00 Дак. фільм «Чаў-
на кі. Шко ла вы жы ван-
ня» (16+).
1.20 «Ва кол сме-
ху». «Атэлье гу ма ру». 
1983 год (12+).
3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
3.45 Маст. фільм «Нач-
ныя за ба вы» (16+).

1.50,  5 .00,  10.30, 
21.45 Сну кер.  UK 
Champіonshіp (6+).

2.35 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту 
(12+).
6.30 Watts (12+).
7.00, 15.00 Лыж нае 
двая бор'е. Ку бак све ту 
(12+).
8.00 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту (6+).
9.00, 16.15, 18.00 Бія-
тлон. Ку бак све ту (6+).
12.30, 20.00 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту (12+).
20.40 Кон ны спорт. Ку-
бак све ту (6+).

1.25 Пят ні ца (16+).
3.05 Ся мей нае ра ба ван-
не (16+).
4.45 Муж чын ская жа но-
чая гуль ня (16+).
6.35 Шчас ця! Зда роўя! 
(16+)
8.15 Су пер Баб ро вы 
(12+).
10.05 Су пер Баб ро вы: на-
род ныя мсці ўцы (12+).
11.50 Лю боў ны ме недж-
мент (16+).
13.40 Як ад мыць міль ён 
(12+).
16.05 Superнянь (16+).
17.40 Superнянь-2 (16+).
19.30 Адзі нац цаць сяб-
роў Оў шэ на (12+).

21.45 Эйр Аме ры ка 
(16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).

6.40 М/ф (6+).

7.30 «Шко ла док та ра Ка-

ма роў ска га» (6+).

8.00 «Док тар І...» (16+)

8.30 «Ку ля-дур ні ца». Се-
ры ял (12+).
10.10, 15.30, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
11.10, 18.30 «Сля пая» 
(16+).
12.15, 19.40 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.25, 17.25, 3.15 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).

14.25, 2.20 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.30 «Па ра лель ны свет» 
(16+).
20.50 «На пар ні цы». Се ры-
ял (16+).
22.35 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
23.10 «10 са мых» (16+).
23.45 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.30 «Га лі вуд скі фі нал». 
Ка ме дыя (16+).
4.05 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10, 13.50 Паў ноч нае 
сон ца (16+).
7.55 Па цу чы ныя скач кі 
(12+).
10.05 Аб ліч чы ў на тоў пе 
(16+).
11.55 Во сень у Нью-Ёр ку 
(12+).
15.25 Ма лыш ка на міль ён 
(16+).
17.55 Ча го хо чуць жан чы-
ны (16+).
20.10 Іс пан ская-анг лій-
ская (16+).
22.35 Га лод ныя гуль-
ні: сой ка-пе ра смеш ні ца. 
Част ка І (16+).
0.40 Бел фе гор — пры від 
Луў ра (12+).
2.40 Рэ аль ныя ваў ка ла кі 
(16+).
4.15 Воб лас ці цем ры 
(16+).

7.15 Ахоў вай мя не, мой 
та ліс ман (12+).
8.40 Ад рыў (16+).
10.15 Муж чы на з га ран-
ты яй (16+).
11.55 Дзет кі на пра кат 
(12+).
13.30, 19.00 Ад лі га (16+).
15.40 Зме ша ныя па чуц ці 
(16+).
17.15 Пры стой ныя лю дзі 
(16+).
21.05, 5.30 На пар нік 
(12+).
22.40 Ві кінг (12+).
1.15 Дзень ра дыё (16+).
3.25 Ра бі на вы вальс 
(12+).

6.00 Па на ра ма 360° 
(16+).

6.25 Ме га по лі сы (16+).
7.15, 11.10, 19.45, 2.05 
Аў та-SOS (16+).
8.05, 18.10, 22.10, 1.20, 
3.40 Дзі кі ту нец (16+).
8.50 Эк стрэ маль ны экс-
прэс (16+).
9.35 Эк стрэ маль нае па-
да рож жа (16+).
10.25 Асу шыць акі ян 
(16+).
12.45 Ле дзя ная да ро га: 
(16+).
13.30, 20.35 Па да рож жы 
з Гор да нам Рам зі (16+).
14.20 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
15.05, 4.25 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф (16+).
16.35, 21.20 Ма гіст ры 
ка та строф (16+).
17.25 Ра зум ныя га ра ды 
све ту (16+).
23.00 Ка ра лі ры бал кі 
(16+).
23.45 Кас міч ны «Шатл» 
(16+).
0.30 Тай ныя гіс то рыі 
(16+).
5.15 Рас плаў ле ныя гро-
шы (16+).
5.35 На ву ко выя не да-
рэчнас ці (16+).

8.00, 20.20, 1.50 Го лыя і 
на па ло ха ныя (16+).
8.50, 16.40, 22.10 Ма хі-
на та ры (12+).
9.40, 17.35, 4.15 Хут кія і 
гуч ныя (12+).
10.30, 16.10, 21.40, 5.45 
Як гэ та ўстро е на? (12+)
10.55, 15.45, 21.15, 
6.10 Як гэ та зроб ле на? 
(16+)
11.20, 18.30, 23.05, 5.00 
Па ляў ні чыя на скла ды 
(16+).
12.15, 0.55, 6.30 Як 
устро е ны Су свет (12+).
13.05 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну (12+).
14.00 Па ляў ні чы на цац кі 
(12+).
14.50 За гад кі вы сад кі на 
Ме сяц (12+).
19.25 Што маг ло пай сці 
не так? (16+)
0.00 За гад кі вы сад кі на 
Ме сяц (12+).
2.40 Бяс цэн ныя аў то 
(12+).
3.30 Кру тая ра бо та 
(12+).
7.15 Сід нэй ская бух 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, 0.10 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Шыфр» (16+).
13.05 Дзі ця чы док тар.
13.35, 15.25, 17.05 Се ры ял 
«Усход—За хад-2» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Клуб рэ дак та раў (16+).
22.30 Ме лад ра ма «Адзі но та» 
(12+).
1.55 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.00 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.10 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
11.15, 18.05 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
13.20 Се ры ял «Жа но чы док-
тар-3» (16+).
14.20 «Сак рэт ны міль я нер». Са-
цы яль нае (16+).
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+).
16.35 «Хто я?» (12+)
16.55 «Вя сель ны па мер» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 «Біт ва эк стра сэн саў. 
19-ы се зон» (16+).
23.10 Фан тас ты ка «Вай на ба-
гоў: бес смя рот ныя» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ква-
со лі ха.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.15, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.25 «Зі мо вая віш ня». 
Маст. фільм (12+).
9.25, 16.55 «Бу ду ча му ве ку». 
Маст. фільм, за ключ ная се-
рыя (12+).
10.35 «Май стры і ку мі ры». За слу-
жа ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Ве ра Ка ва ле ра ва.
11.30 «Бе ла рус кая кух ня». За пя-
кан ка з ры бы ў цес це.
12.20, 18.00 «Ад ва рот ны ад лік». 
«На рач — Вер дэн. Па мер ці за 
Фран цыю» (12+).

12.50, 21.05 «Дзяр жаў ная гра-
ні ца». Маст. фільм. «Чыр во ны 
пя сок» (12+) [СЦ].
15.10 «Сі ла ве ры».
15.35 «Спя вае Бе ла русь». На-
род ны ан самбль на род най пес ні 
«Ра бі нач кі» (в. Сты ты ча ва, Пін скі 
ра ён, Брэсц кая воб ласць).
16.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
19.20 Ан та ло гія «Сла вян ска-
га ба за ру». «Сла вян скі ба зар 
у Віцеб ску — 2012».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.30 «Час кі но».
23.45 «Вя лі кае па да рож жа кня зя 
Мі ка лая Хрыс та фо ра Ра дзі ві ла 
Сі рот кі». Дак. фільм (12+).

6.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ар се нал» — «Брай тан».
8.30 Бія тлон. Ку бак све ту. Эс-
тэр сунд. Ін ды ві ду аль ная гон ка. 
Жан чы ны.
10.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Шэ філд Юнай тэд» — «Нью-
касл».
12.00 Свет анг лій скай прэм' ер-лі-
гі. Ві дэа ча со піс.
12.30 Пла ван не. Чэм пі я нат Еў ро-
пы на ка рот кай ва дзе. Ра ніш няя 
се сія.
15.30 Кань ка беж ны спорт. Этап 
Куб ка све ту. Нур-Сул тан.
17.50 Вось гэ та спорт!
18.00 Ха кей для ўсіх.
18.30 Авер тайм. КХЛ.
19.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Поў на чсталь» (Ча ра-
па вец). (У пе ра пын ках — Авер-
тайм. КХЛ.)
21.35 Спорт-цэнтр.
21.45 Пла ван не. Чэм пі я нат Еў ро-
пы на ка рот кай ва дзе. Вя чэр няя 
се сія.
23.30 Фут бол. Чэм пі я нат Пар ту-
га ліі. «Ба а віш та» — «Бен фі ка».

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 «Фур ца ва. Ле ген-
да пра Ка ця ры ну» (16+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Бла гая кроў» 
(16+).
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 1.20 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
16.40 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.35, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).

18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.55 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Го лас» (12+).
23.00 «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе-
ла ру сі. Зі мо вая се рыя гуль няў 
(16+).
0.25 «Пра ка хан не» (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, 23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Па ля ван не на гаў ляй та-
ра». Се ры ял (12+).
12.30, 21.20, 23.50 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.50, 16.50 «Эк стра ны вы клік».
14.00, 20.30, 1.25 «Не ве ра год на 
ці ка выя гіс то рыі» (16+).
14.50 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
15.20, 17.00 «Ін ка са та ры». 
Серы ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.00 «Гля дзець усім!» (16+)
0.35 «Як устро е ны свет» (16+).

6.15, 4.50 М/ф (6+).
6.55 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі ка-
га ка хан ня» (12+).
7.50, 10.20 Се ры ял «1943» 
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
10.10 «У гас цях у ліч бы» (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 «Спра вы су до выя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15 «Пры га вор?!» (16+)
17.20 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
18.20 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(0+).
19.25 «Гуль ня ў кі но» (12+).
20.25 Маст. фільм «Пры го ды 
прын ца Фла ры зе ля» (12+).
0.20 «Нач ны экс прэс» (12+).
1.30 «Тры май ся, шо у біз!» (16+)
1.55 Маст. фільм «Фор му ла ка-
хан ня» (0+).
3.25 Маст. фільм «Дзяў чы на 
з ха рак та рам» (12+).

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.
14.35, 0.30 «Хто су праць?» 
Ток-шоу.
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра-
мы эфір» (16+).
20.40, 23.10 Се ры ял «Тай ны 
след ства-18» (12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 Спорт-мікс.
6.25 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.10 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
8.05, 10.20 Се ры ял «Ко дэкс 
го на ру» (16+).
9.35 «НЗ.by».
10.50 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.10, 16.30 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы. Смерч» (16+).
16.25, 19.40, 23.20 Сён ня. Га-
лоў нае.
19.55 «Экс пер ты за зла чын-
стваў» (16+).
20.30, 23.00, 23.35 Се ры ял 
«Чор ны са ба ка» (12+).
22.25 «НЗ.by: час вы ні каў».

7.00, 15.35, 18.10, 21.05, 1.20 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10, 15.45 М/с «Чып і Дэйл 
спя ша юц ца на да па мо гу».
7.35, 15.40 «Гу ма рын ка».
7.40 Ба я вік «Эва лю цыя Бор-
на» (16+).
9.50, 18.15 Се ры ял «Па вук» 
(16+).
10.45 «Га туй як шэф».
11.00 Дак. фільм.
11.30 Фан тас ты ка «Лю дзі 
Ікс» (18+).
13.50, 20.05 Се ры ял «Міс тар 
Ро бат» (16+).
14.40 Се ры ял «Вя лі кая ім пе-
ра тры ца» (12+).
15.55 Се ры ял «Агент Мак 
Гай вер» (16+).
17.25, 0.40 Се ры ял «Ім пе рыя» 
(16+).
20.55 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «Яно» (18+).
23.10 Фільм жа хаў «Аня ме-
лыя ад стра ху» (16+).
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Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

пятніца, 6 снежня
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КультураКультура
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TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно
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серада, 4 снежня
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