
6.05 «Дур нi i да ро гi» 
(16+).
7.20 «Ла вi мо мант» 
(16+).
8.45, 16.00 Се ры ял «Ва-
ро нi ны» (12+).
10.15, 0.05 Се ры ял 
«Збег лыя сва я кi» (16+).
11.20, 17.30, 21.30 
«Ураль скiя пель ме нi» 
(16+).
12.55, 23.00 Се ры ял 
«Бам бi зы» (16+).
14.00, 2.20 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
18.35 Се ры ял «Ка ра нi» 
(16+).
20.30 Се ры ял «Кух ня. 
Вай на за га тэль» (16+).

1.05 Се ры ял «Та та вы 
доч кi» (12+).
3.55 Скетч-шоу «Ад на 

за ўсiх» (16+).

4.45 Скетч-шоу «6 кад-

раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
На вi ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
ва ен ная.
7.05, 20.05 «Пра вi лы 
жыц ця».
7.35, 0.55 «Кроў кла-
наў». Дак. фiльм [СЦ].
8.35, 2.45 Пры го жая 
пла не та.
8.50, 16.30 «Пра фе сiя — 
след чы». Маст. фiльм 
[СЦ].
10.15 «На зi раль нiк».
11.10, 0.00 ХХ ста год-
дзе. «Да i пас ля паў но-
чы». 1987 год.
12.10 «Пi ка са». Маст. 
фiльм (16+).
13.05 «Люд мi ла Фя цi са-
ва. За пом нi це мя не вя-
сё лай...» Дак. фiльм.

13.35 Штуч ны ад бор.
14.15 «Свет, якi пры ду-
маў Бор». Дак. фiльм.
15.05 На вi ны. Пад ра-
бяз на. Кi но.
15.20 «Бiб лей скi сю-
жэт».
15.50 «Бе лая сту дыя».
17.40, 1.50 Му зы ка ба-
ро ка. Жар дзi Са валь, 
ар кестр Lе Соnсеrt dеs 
Nаtiоns i Ка ра леў ская 
ка пэ ла Ка та ло нii. «Ноч 
ка ра лёў: ура чыс ты 
кан цэрт эпо хi Лю до вi-
ка ХIV».
18.35 Пры ступ кi цы вi лi-
за цыi [СЦ].
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, 
ма лыя!»
20 .45  Аб  са  лют  ны 
слых.
21.30 Ула да фак та. 
«Вiк та ры ян ская цы вi-
лi за цыя».
22.10 «За бой ства па 
ал фа вi це». Се ры ял. 
1-я се рыя.
23.10 «Май стэр ня ар хi-
тэк ту ры Анд рэя Чэр нi-
ха ва». Шкля ны лан цуг 
[СЦ].

6.00 «Се вА ло гiя» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Аў то граф». 2005 год 
(18+).
6.50, 8.35, 9.45, 11.00, 
12.50, 14.45, 15.45, 
17.00, 20.40, 21.45, 
23.00, 1.00, 2.40 Му зыч-
ная на сталь гiя (12+).
7.15, 13.15, 19.00 Маст. 
фiльм «Дом ка ля каль-
ца вой да ро гi» (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мi ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 
0.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
12.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па лiт коў скiм: 
«Ма гiя i пе ра бу до ва». 
2007 год (16+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Вiз бар. 
2007 год (12+).
23.45 «Ся дзi i гля дзi». 
1994 год (16+).
1.20 «Ва кол сме ху». 
1981 год (12+).
3.45 Фiльм-спек такль 
«Сы хо дзя чы, азiр нi ся...» 
1981 год (16+).

0.00, 4.00, 10.00, 23.30 
Ве ла спорт. «Джы ра 
д'Iта лiя» (12+).
1.00, 2.30, 7.00, 11.00, 
12.55, 18.15 Тэ нiс. «Ра-
лан Га рос» (6+).
2.15, 9.15, 12.40, 18.00, 
23.15 Тэ нiс. «Ра лан Га-
рос». «Гейм, Шэт i Матс» 
(6+).
9.30 Ве ла спорт. Флэш 
Ва лонь (12+).

1.15 Як зай мац ца лю-
боўю па-анг л iй ску 
(18+).
3.10 Чу ма выя бо ты 
(16+).
5.10 Агент 117: Мi сiя ў 
Рыа (16+).
7.05 (Не)ча ка ны прынц 
(16+).
8.45 Да стаць ка ран тыш-
ку (16+).
10.45 Ад сям'i не ўця чэш 
(16+).
12.50 Кейт i Леа (12+).
15.10 М/ф «Тры во ла ты 
i Ша ма хан ская ца ры ца» 
(12+).
16.35 М/ф «Тры во ла ты: 
Ход ка нём» (6+).
17.55 М/ф «Тры во ла ты 
i спад чын нi ца пра сто ла» 
(6+).
19.30 Прак тыч ная ма гiя 
(16+).
21.30 Парк куль ту ры i 
ад па чын ку (18 +).
23.30 За ва да та ры 
(16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь фiль ма» (12+).
8.30 М/ф (6+).
9.05, 15.30, 4.30 «Суд 
iдзе». Дак. се ры ял 
(16+).
10.05, 17.30 «Ста рац» 
(16+).
11.10, 18.35 «Сля пая» 
(16+).
12.15, 19.40 «Ва раж бiт-
ка» (12+).
13.20 «Мiс тыч ныя гiс то-
рыi» (12+).
14.20, 3.05 «Па ляў нi чыя 
на пры вi даў» (16+).

16.30, 4.00 «Зна кi лё су» 
(16+).
20.50 «Кос цi». Се ры ял 
(16+).
22.40 «Вi зi цё ры». Се ры-
ял (16+).
23.40 «10 са мых» (16+).
0.20 «Лi нiя аба ро ны» 
(16+).
0.55 «Моц ны арэ шак». 
Ба я вiк (16+).

6.40 Рэ пра дук цыя (16+).
8.50 Прад чу ван не (16+).
10.30 Фры да (16+).
12.40 Воб лач ны ат лас 
(16+).
15.40 Бiб лi я тэ кар: у по-
шу ках кап'я лё су (16+).
17.25 Пiнг вi ны Ма да гас-
ка ра (6+).
19.00, 5.00 Ста год дзе 
Ада лiн (16+).
21.00 Цяп ло на шых це л 
(12+).

22.40 Гос ця (16+).
0.50 Ко ла цу даў (16+).
2.40 Ле ген ды во се нi 
(16+).

6.00 Аll inсlusivе, або Усё 
ўклю ча на! (16+)
8.00 Усё ўклю ча на-2 
(12+).
9.55 Пi раМ ММi да (16+).
11.50 Цвя ро зы кi роў ца 
(16+).
13.35, 19.00 Ад ва рот ны 
бок Ме ся ца (16+).
15.35 Адзiн удых (12+).
17.25 Да ра гi та та (12+).
20.50, 5.30 Па ра граф 78: 
фiльм пер шы (16+).
0.05 Мядз ве джы па ца лу-
нак (16+).
2.00 Усё цi нi чо га (16+).
3.40 Чэм пi ё ны: Хут чэй. 
Вы шэй. Мац ней (6+).

6.00, 10.55, 15.05, 19.15 
Фаб ры ка ежы (16+).

6.40, 10.05 Моц пле мя 
(16+).
7.30 На плы тах па Юка-
не (16+).
8.20 Цу ды iн жы не рыi 
(16+).
9.10 Iн жы нер ныя iдэi 
(16+).
12.35, 16.45 Аў та-SОS 
(16+).
13.25, 17.35 Кос мас: маг-
чы мыя су све ты (16+).
20.05 Зра бiць за адзiн 
дзень (16+).
21.00, 3.25 Не па кор лi вы 
вост раў (16+).
22.40 Эк стрэ маль нае 
па да рож жа: Дру гая су-
свет ная вай на (16+).
0.20 Су пер збу да ван нi 
Трэ ця га рэй ха (16+).
1.50 Рас сле да ван нi авiя-
ка та строф (16+).
4.55 Унут ры не ве ра год-
най ме ха нi кi (16+).
5.40 На ву ко выя глуп-
ствы (16+).

8.00 Ве ру-не-ве ру 
(12+).
8.45, 18.03 Бiт ва за не-
ру хо масць (12+).
9.35, 17.12, 22.18 Ма хi-
на та ры (12+).
10.25, 15.30, 21.27 
Як гэ та ўлад ка ва на? 
(12+)
11.15 Па ляў нi чыя на 
скла ды (16+).
12.06, 19.45, 4.10 Бра-
ты Ды зель (16+).
12.57 Гiс то рыi Кра мя-
нё вай да лi ны (12+).
13.48, 0.00, 6.28 Го лыя i 
на па ло ха ныя (16+).
16.21 Му зей ныя за гад кi 
(16+).
18.54 Па лё ты ўглыб 
Аляс кi (12+).
20.36, 5.42 Па ляў нi чыя 
на ста рыз ну (12+).
23.09 Па ляў нi чыя на рэ-
лiк вii (16+).
0.51 Муж чы на, жан чы-
на, пры ро да (12+).
1.42 Му зей ныя за гад кi 
(12+).
2.33 Даль на бой шчы кi 
(12+).
3.24 Джэ рэ мi Уэйд: та-
ям нi цы акi я на (16+).
4.56 Як гэ та зроб ле на? 
(16+)
7.14 Уз ры ва ю чы гiс то-
рыю (12+).
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6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра нi 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 вi ны.
7.05, 8.05 На вi ны эка но мi кi.
7.10, 8.10 «Зо на Х». Кры мi наль ная 
хро нi ка (16+).
8.50 Сло ва Мiт ра па лi та Вень я мi на 
на Дзень Свя то га апост ала i еван-
ге лiс та Лу кi.
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.40, 18.45 Ме лад ра ма «Моц-
ная сла бая жан чы на». 3-я се рыя 
(16+).
12.10, 19.20 Ме лад ра ма «Моц-
ная сла бая жан чы на». 4-я се рыя 
(16+).
13.05, 14.40, 15.25 Ме лад ра ма 
«Спы тай це ў во се нi» (16+).
13.55 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+) [СЦ]
15.10, 18.00 На вi ны рэ гi ё на.
17.05 Сэнс жыц ця (12+).
17.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
18.15 «Зо на Х». Вы нi кi тыд ня 
(16+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 Клуб рэ дак та раў (16+).
22.20 Ме лад ра ма «Чыс та сар-
дэч нае пры знан не». 1—4-я се-
рыi (16+).
2.15 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 «Су пер жон ка» (16+).
10.55, 18.20 Се ры ял «Жа лез ны 
лес» (16+).
12.45, 23.10 Се ры ял «Ана то мiя 
страс цi» (16+).
13.30 «Арол i рэш ка. Мар скi се-
зон» (16+).
14.25 «Жан на Па жа нi» (16+).
15.10 На ву ко вае шоу пра фе са ра 
Ад кры ва шкi на (6+).
15.40 Нi чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «Пiн_код». Iн тэр ак тыў ны ма-
ла дзёж ны пра ект (12+).
16.25 «Не на ра дзi ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
17.20 «Муж на пра кат» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 «Бiт ва эк стра сэн саў» (16+).
23.10 Ме лад ра ма «Пры кiнь ся 
ма iм хлоп цам» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Пi рог 
з тру ся цi най.

8.05, 12.00, 20.20 На вi ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20 Гэ ты дзень.
8.30, 18.00 «Чыр во ная ка пэ ла». 
Маст. фiльм. (16+).
10.10, 22.20 «Тра фей сяр жан та 
Ба га мо ла ва». Дак. фiльм. Рэ жы-
сёр — Ана толь Алай (12+).
10.35, 15.40 «Га ра джа не». 
Маст. фiльм (12+) [СЦ].
12.25 «Сi ла ве ры».
12.55 «Апош нi дзень». Яў ген Еў-
сцiг не еў (12+).
13.30, 21.05 «Атрад асо ба га 
пры зна чэн ня». Маст. фiльм 
(12+) [СЦ].
14.45 «Май стры i ку мi ры». За-
слу жа ны ар тыст Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь Аляк сандр Каш пе раў.
17.05 «Сла вян скi ба зар — 2019». 
Най леп шае.
19.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
20.05 «Су раз моў цы». Ба жэ на 
Ма цюк.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.45 «Вазь му твой боль». 
Маст. фiльм (12+) [СЦ].

7.00, 16.00 Тэ нiс. Ра лан Га рос.
8.30 Фут бол. Ква лi фi ка цыя да 
ЕЎ РА-2020. Гру зiя — Бе ла русь.
10.25 Ганд бол. Чэм пi я нат Бе ла-
ру сi. «СКА-Мiнск» — «Мяш коў 
Брэст».
11.55 Вось гэ та спорт!
12.10 Фут бол. Ква лi фi ка цыя да 
ЕЎ РА-2020.
18.30 Авер тайм.
19.00 Авер тайм. КХЛ.
19.25 Ха кей КХЛ. «Ды на ма-
Мiнск» — «Кунь лунь РС» (Пе-
кiн). (У пе ра пын ках — Авер тайм. 
КХЛ.)
21.55 Спорт-цэнтр.
22.05 Бас кет бол. Адзi ная лi га 
ВТБ. «Унiк са» (Ка зань) — «Цмо-
кi-Мiнск».
23.50 Фут бол. Ква лi фi ка цыя да 
ЕЎ РА-2021. (U-21.) Бе ла русь — 
Кiпр.

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра нi ца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 
20.30, 1.00 На шы на вi ны.
9.15 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.15 Се ры ял «Ясе нiн» (12+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.15, 23.15 Се ры ял «Нiт кi лё-
су» (16+).
15.05 «Да вай па жэ нiм ся!» 
(16+)
16.20, 18.20 «Муж чын скае / Жа-
но чае» (16+).

18.50, 21.10 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нiк (12+).
18.55 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.15 «Го лас» (12+).
1.00 На шы на вi ны.

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, 23.55 «За гад кi ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Як улад ка ва ны свет» 
(16+).
12.20 «Ва дзiць па-рус ку».
12.40, 21.20, 0.40 «Са мыя ша ка-
валь ныя гi по тэ зы» (16+).
13.45, 23.05 «Та ям нi цы Чап ман» 
(16+).
14.35, 20.30 «Не ве ра год на цi ка-
выя гiс то рыi» (16+).
15.30, 16.50 Дак. спец пра ект 
(16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста лiч ныя пад ра бяз нас-
цi».
20.15 «Мiн шчы на».
22.05 «Гля дзець усiм!» (16+)

5.00 Се ры ял «Вы хо джу ця бе 
шу каць» (16+).
6.20, 10.20 Се ры ял «Ку лi нар-2» 
[СЦ] (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На вi ны (бя гу чы ра док).
10.10 «У гас цях у лiч бы» (12+).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр нi це!» (16+)
14.10, 16.20 «Спра вы су до выя. 
Бiт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы су до выя. Но выя 
гiс то рыi» (16+).
17.00 Маст. фiльм «Адзi но кiм 
пра да стаў ля ец ца iн тэр нат» 
[СЦ] (6+).
19.15 Ток-шоу «Сла бае звя но» 
(12+).
20.15 «Гуль ня ў кi но» (12+).
21.00 «Су свет ныя гуль нi ро зу му» 
(12+).
21.40 Маст. фiльм «Ча ла век 
з буль ва ра Ка пу цы наў» [СЦ] 
(12+).
23.40 Свя точ ны кан цэрт «Мiр» у 
«Сэр цы Еў ра зii» (12+).
0.55 Се ры ял «40+, або Геа мет-
рыя па чуц цяў» (12+).
4.30 Маст. фiльм «Блiз ня ты» 
[СЦ].

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

11.30 «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 «Ка сат ка» 
(12+).
17.15 «60 хвi лiн». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфiр» (16+).
21.05 «Гу ма ры на-2020» (16+).
23.10 Маст. фiльм «На су пе рак 
лё су» (12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 «Га ра ды Бе ла ру сi» (6+).
6.40, 16.20, 19.35, 22.35, 23.30 
Сён ня. Га лоў нае.
6.45 «Зда роўе» (12+).
7.35, 8.25 «Спра ва ўра чоў» 
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.40 «НЗ.bу».
10.25 Се ры ял «Вон ка вае на зi-
ран не» (16+).
11.15 Ба я вiк «Мар скiя д'яб лы. 
Смерч» (16+).
13.20, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.50 Се ры ял «Вы со кiя стаў кi. 
Рэ ванш» (16+).
16.55 «ДНК» (16+).
18.00 Се ры ял «Мян тоў скiя 
вой ны» (16+).
19.50, 23.05, 23.45 Ба я вiк «Пе-
ра лёт ныя птуш кi» (16+).
22.40 «НЗ.bу: час вы нi каў».
0.15 «Па сле дзе мон стра» 
(16+).

7.00, 15.50, 21.10, 1.45 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05, 16.00 «Мульт па рад» (6+).
7.30. 15.55, 20.50 «Пры ко лы 13-й 
шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Флэш».
8.20, 20.00 Се ры ял «Спра ва 
№ 1» (16+).
10.00 «Уда лыя па ра ды» СБ ТБ.
10.15 Дэ тэк тыў «Пра ва ка тар».
13.20, 18.00 Се ры ял «Вядзь-
мак» (16+).
14.20 Се ры ял «Дзве зi мы i тры 
ле ты».
16.25 Се ры ял «Зор ны шлях».
19.55 «На двор'е».
20.55 «Ве чар нi ца» (6+).
21.15 Ка ме дыя «За вiс нуць у 
Палм-Спрынгс» (18+).
22.45 Ка ме дыя «Адзi нац цаць 
сяб роў Оў шэ на» (12+).
0.40 Се ры ял «Ха дзя чыя мерц-
вя кi» (18+).

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

пятніца, 9 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

серада, 7 каст рыч ні ка

МIРМIР

1510 7

СТБСТБ


