
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «Ера лаш» (6+).
9.00 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
9.20 М/ф «Ка чы ныя гіс то-
рыі» (0+).
9.40 М/ф «Ці мон і Пум ба» 
(0+).
10.15 Ба я вік «Стэлс».
12.35 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
13.30, 18.30 Се ры ял 
«#СеняФедзя» (16+).
14.30, 1.45 Се ры ял «Вы-
жыць пас ля» (16+).
16.30 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.30, 23.55 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Дыл ды» 
(16+).
21.00 Се ры ял «Іва но вы — 
Іва но вы» (16+).
22.00 Ка ме дыя «Шчас лі-
вы вы па дак».
0.50 Се ры ял «Цац кі» 
(16+).
3.25 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
па соль ская.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 14.05 «Ле ген дар-
ны па ход Га ні ба ла». Дак. 
фільм [СЦ].
8.25 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Вя ча слаў Ці ха наў.
8.55, 17.40 Пры го жая 
пла не та.
9.10, 22.20 «Рас кол». Се-
ры ял (16+) [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.30 ХХ ста год дзе. 
Ра ман Кар цаў і Вік тар 
Ільчан ка ў па ста ноў цы 
Мар ка Ра зоў ска га «Пту-
шы ны па лёт». Аў тар Міхаіл 
Жва нец кі. 1990 год.
12.30, 18.40, 0.45 «Што 
ра біць?»
13.20 Штуч ны ад бор.
15.10 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кі но.
15.25 Біб лей скі сю жэт.

15.55 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
16.40 «Лю дзі і дэль фі ны». 
Се ры ял.
18.00 Да юбі лею Дзяр-
жаў на га квар тэ та імя 
А. П. Ба ра дзі на. Фар тэ-
пі ян ны квін тэт А. Двор-
жа ка. Свя та слаў Рых-
тэр (фар тэ пі я на). За піс 
1982 го да.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Пры ступ кі цы ві лі-
за цыі. «Аляк сандр Ма ке-
дон скі. Шлях да ўла ды». 
Дак. фільм [СЦ].
21.30 Ко лер ча су. Ка ме-
ра-аб ску ра.
21.40  «Аб са  лют  ны 
слых».
23.10 Са ліс ты XXІ ста год-
дзя. Ва сіль Ла дзюк.
0.00 «Клет ка». Сяр гей 
Ча хо цін». Дак. фільм 
[СЦ].

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Джаз». 
2005 год (18+).
6.50, 9.45, 11.00, 13.00, 
14.40, 15.45, 17.00, 20.05, 
21.45, 23.00, 3.45, 5.25 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
7.20 «Гу мар, які мы стра-
ці лі (Гу мар са вец кай эпо-
хі)». 2008 год (16+).
8.00 Фільм-кан цэрт Ба ры-
са Гра бен шчы ко ва і гур-
та «Аква ри ум». 1990 год 
(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 л іт  коў-
скім: «Воб раз во ра га». 
2007 год (16+).
13.30 Тэ ле спек такль 
«Карч мар ка». 1975 год 
(16+).
18.00 «Спя ем, сяб-
ры!» з Тац ця най Віз бар. 
2008 год (12+).
19.00 Тэ ле спек такль «За-
ла тая рыб ка». 1985 год 
(16+).
0.00 «Ва кол сме ху». 
1982 год (12+).
1.30 «Ман таж». 1988 год 
(16+).
2.25 «Ра ніш няя пош та». 
1989 год (12+).
4.00 «Кінапанарама». 
« Га н  н а  М а н ь  я  н і » . 
1983 год (16+).

2.05 Цык лак рос. Чэм пі я-
нат све ту (12+).
3.30, 9.00, 20.00 Лёг кая 
ат ле ты ка. World Іndoor 
Tour (6+).
5.00, 15.00, 21.05 Сну кер. 
Су свет ны Гран-пры (6+).
7.00 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту (12+).
10.30 Тэ ніс. Australіan 
Open (6+).
12.30, 13.30 Скач кі на лы-
жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту (12+).

1.25 Па да ру нак з ха рак-
та рам (12+).
3.25 Га лі вуд скія ко пы 
(12+).
5.35 Вы шэй шая лі га 
(16+).
7.40 Вы шэй шая лі га-2 
(12+).
9.40 Усё ма гу (16+).
11.20 За ха чу і са ско чу. 
Май стар-клас (16+).
13.35 1 + 1 (16+).
15.50 Дзень вы ба раў па-
фран цуз ску (16+).
17.35 Ка ман да ма ры 
(16+).
19.30 Сар дэч на за пра ша-
ем у джунг лі (12+).
21.15 За ха чу і са ско чу. 
Су пер ге роі (16+).
23.10 Лю боў-мар коў-3 
(12+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.40 М/ф (6+).
7.15 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.55 «Док тар І...» (16+)
8.25 «Вой, ма-мач-кі!-2». 
Се ры ял (12+).
10.15, 15.30, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.15, 18.35 «Сля пая» 
(16+).
12.20, 19.45 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.25, 17.30, 3.10 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.25, 2.40 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.30, 4.00 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.55 «Пад ма ні мя не». 
Тэ ле се ры ял (16+).

22.45 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
23.20 «10 са мых» (16+).
23.55 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.40 «Дзён нік па мя ці». 
Ме лад ра ма (12+).

6.10, 17.10 Воб лач ны 
атлас (16+).
9.30 Бан дыт кі (12+).
11.20 Ро бін Гуд: прынц 
зла дзе яў (12+).
13.55 Вы пад ко вы муж 
(16+).
15.30 Бел фе гор — пры від 
Луў ра (12+).
20.10 Зла ві таў сту ху, ка лі 
змо жаш (16+).
22.10 Эва лю цыя (12+).
23.55 Пра ві лы ві на ро баў 
(16+).
2.15 Свец кае жыц цё 
(18+).
4.00 Са цы яль ная сет ка 
(16+).

7.30 Шэ рая Шый ка (6+).
8.00, 5.30 Усё і ад ра зу 
(16+).
9.40 Ура! Ка ні ку лы! (6+)
11.35 Сэл фі (16+).
13.35, 19.00 Ша кал 
(16+).
15.35 Ха чу ў тур му (12+).
17.20 Дзяў ча ты бы ва юць 
роз ныя (16+).
20.55 Кух ня ў Па ры жы 
(12+).
22.50 Кух ня. Апош няя біт-
ва (12+).
0.50 Асаб лі вас ці на цы я- 
наль на га па ля ван ня 
ў зімо вы пе ры яд (16+).
2.10 Доб ры хлоп чык 
(12+).
3.50 Чэм пі ё ны. Хут чэй. 
Вы шэй. Мац ней (6+).

6.00 На ву ко выя не да-
рэчнас ці (16+).
6.25 Асу шыць акі ян 
(16+).
7.15, 11.55, 3.45 Аў та-
SOS (16+).
8.05, 22.05, 18.10, 1.20, 
4.30 Дзі кі ту нец (16+).
8.55 Зо ла та Юка на 
(16+).
9.40 Гіс то рыі вы ра та ван-
ня (16+).
10.25 Вост раў бун та роў 
(16+).

12.40 Ма шы ны: ра за-
браць і пра даць (16+).
13.30 Па да рож жы з Гор-
да нам Рам зі (16+).
14.15 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
15.05, 20.30, 2.10 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
16.40, 21.20 Служ ба бяс-
пе кі аэ ра пор та: Бра зі лія 
(16+).
17.25 Су пер збу да ван ні: 
цу ды ін жы не рыі (16+).
19.45 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
22.55 Ка ра лі ры бал кі 
(16+).
23.40 Га ра чая зо на 
(16+).
5.15 Кос мас: пра сто ра 
і час (16+).

8.00 Міль яр дэр пад пры-
крыц цём (12+).
8.50, 15.45, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
9.40, 21.15, 5.00 Як гэ та 
ўстро е на? (12+)
10.05 Руч ная ра бо та 
(12+).
10.30, 17.35, 2.40 Мя цеж-
ны га раж (16+).
11.20, 23.05 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (16+).
12.15 Вы жыць лю бой ца-
ной (16+).
13.05 Ча ла век су праць 
мядз ве дзя (12+).
14.00 Сталь ныя хлоп цы 
(12+).
14.50 Па ляў ні чы на цац кі 
(12+).
16.40 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
17.05 Як гэ та ўстро е на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
18.30 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну (12+).
19.25 Вой ны за ма люс каў 
(16+).
20.20, 3.30 Аляс ка: сям'я 
з ле су (16+).
0.00 Даль на бой шчык 
у Аме ры цы (12+).
0.55 Экс пе ды цыя Мун га 
(16+).
1.50 Бе ар Грылс: вы пра-
ба ван не стра хам (16+).
4.15 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе (16+).
5.45 Ла ба ра то рыя вы бу-
хо вых ідэй (16+).
6.30 Бе ар Грылс: па 
сля дах тых, хто вы жыў 
(12+).
7.15 Сак рэт ныя ба зы на-
цыс таў (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, 23.50 «Зо на Х» 
(16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 
Ме лад ра ма «Ся дзел ка». За-
ключ ныя се рыі (16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+)
14.50, 15.25 Ме лад ра ма «Пры-
го жае жыц цё» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Сэнс жыц ця». На тал ля 
Цы лін ская (12+).
17.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Клуб рэ дак та раў (16+).
22.30 Ме лад ра ма «Яе сак рэт». 
1—4-я се рыі (16+).
2.00 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 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
10.55, 18.20 «Мас коў ская бар-
зая». Се ры ял. 1-я і 2-я cерыі 
(16+).
12.40 Се ры ял «Са ма ра-2». За-
ключ ная се рыя (16+).
13.35 «Жан на Па жа ні» (16+).
14.30 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+).
17.20 «Арол і рэш ка. Рай і пек-
ла» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Ка ме дыя «Зна ём ства 
з баць ка мі» (12+).
23.10 Тры лер «Зва нок» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». На ліс-
ні кі з гры ба мі.
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 «Док тар Жы ва га». 
Се ры ял (16+).

9.20 «Май стры і ку мі ры».
10.10 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
10.25 «За мах». Се ры ял, за-
ключ ныя се рыі (16+) [СЦ].
12.20, 17.10 «Апош ні дзень». Вя-
ча слаў Ці ха наў (12+).
13.00 На цы я наль ны фес ты валь 
бе ла рус кай пес ні і паэ зіі ў Ма ла-
дзеч не. «Зор ны ка ра год».
14.45 «Сі ла ве ры».
15.10 «За мах». Се ры ял, за-
ключ ныя се рыі (16+) [СЦ].
16.45 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Мар та Шма та-
ва.
17.50, 21.50 «Люс тэр ка». Маст. 
фільм (12+).
19.30 «Ар тэ фак ты».
20.00 «На вы шы ні». Ва ка ліст ка 
Анас та сія Міх на вец.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.00, 12.05 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі я-
нат Еў ро пы.
9.55 Авер тайм.
10.25 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Дру гі гру па вы раўнд. Бе ла-
русь — Чэ хія.
12.15 На шля ху да То кіа-2020. 
Ві дэа ча со піс.
12.45 Бія тлон. Ку бак све ту. Па-
клю ка. Мас- старт. Муж чы ны.
13.45 Вось гэ та спорт!
14.00 Бія тлон. Ку бак све ту. Па-
клю ка. Мас- старт. Жан чы ны.
15.00, 21.20 Фак тар сі лы.
15.30 Тэ ніс. Ку бак Фе дэ ра цый. 
Ні дэр лан ды — Бе ла русь.
20.40, 22.20 Спорт-цэнтр.
20.50 Трэ ні ро вач ны дзень.
21.50 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
22.30 Кань ка беж ны спорт. Ку бак 
све ту. Кал га ры.

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 «І ўсё-та кі я ка-
хаю...» (16+)
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10, 23.10 Ме лад ра ма «Гэ та 
мой са ба ка» (12+).
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 1.50 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
16.40 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.35 «На са май спра ве» (16+).
18.50 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.

21.10 Усе на юбі леі Ле а ні да Агу-
ці на. Част ка 2-я (12+).
0.55 «Пра ка хан не» (16+).

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Ра ні ца 
СТБ».
6.30 [CЦ], 7.30 [CЦ], 8.30 [CЦ], 
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 «Меч-2». Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.20, 23.45 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.50, 16.50 «Эк стран ны вы-
клік».
14.00, 20.30, 1.10 «Не ве ра год на 
ці ка выя гіс то рыі» (16+).
14.55, 22.10 «Гля дзець усім!» 
(16+)
15.05, 17.00 «Сё мая ру на». Се-
ры ял (12+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».

6.00, 10.20 Се ры ял «За кон і па-
ра дак» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
10.10 «У гас цях у ліч бы» (16+).
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+)
17.20 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+).
20.20 Маст. фільм «Дзе ці Дон 
Кі хо та» (12+).
21.55 Маст. фільм «Ты — мне, 
я — та бе!» (0+)
23.45 «Нач ны экс прэс» (12+).
0.50 «Тры май ся, шоў біз!» (16+)
1.15 Маст. фільм «Ма ця рын-
ская клят ва» (12+).
3.35 Маст. фільм «Бліз ня ты» 
(0+).
4.55 М/ф (6+).

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.
14.40 Се ры ял «Тай ны след-
ства».
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.50 «Гу ма ры на» (16+).
23.10 Маст. фільм «Шчас це на-
па ло ву» (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сён ня.
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.20 Се ры ял «ППС» (16+).
9.35, 22.30 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «ППС» (16+).
10.45 Се ры ял «Шлюб ны кант-
ракт» (16+).
12.35 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка. 
(16+).
15.05, 17.05 Ба я вік «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
16.25, 19.40, 23.20 Сён ня. Га лоў-
нае.
17.55 «ДНК» (16+).
19.55 «Экс пер ты за зла чын стваў» 
(16+).
20.25 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
21.30, 23.05, 23.35 Дэ тэк тыў 
«Не ўскі» (16+).
22.30 «НЗ.by: час вы ні каў».
0.15 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 16.00, 19.55, 21.05, 1.35 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 М/с.
7.30 «Гу ма рын ка».
7.35 Ка ме дыя «Жы лі-бы лі...» 
(12+)
9.00 М/ф «Па даў ле таш ні снег».
9.15, 20.00 Дра ма «Ар ды на тар» 
(16+).
10.00 Дак. фільм «Тай на ва ды» 
(12+).
11.25 Ба я вік «Ня хай прый дзе 
вы ра та валь нік» (12+).
13.20, 18.20 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).
14.50 Се ры ял «Вя лі кая ім пе ра-
тры ца» (12+).
16.05 «Мульт па рад».
17.30 Се ры ял «Агент Мак Гай-
вер» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Пры го ды «Пер ша му гуль-
цу быць на па га то ве» (12+).
23.30 Ба я вік «Тэр мі на тар. Лёс 
пе ра пі са ны» (12+).

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, 7 лю та га

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

серада, 5 лю та га

МIРМIР

1910 7

СТБСТБ


