
6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.20 «Ера лаш» (6+).
8.40 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
9.05 М/ф «Маш кі ны стра-
шыл кі» (0+).
9.35, 23.50 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
10.40, 17.30 Се ры ял 
«Шчас лі выя ра зам» (16+).
12.05, 5.10 «Су пер ма-
мач ка» (16+).
13.10, 0.50 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
14.45, 3.20 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
15.30 Ка ме дыя «Уда члі-
вы вы па дак» (16+).
19.00, 4.20 Се ры ял «Ан-
жа лі ка» (16+).
20.00 Се ры ял «Кух ня» 
(16+).
22.00 Ка ме дыя «Афе-
рыс ты: Дзік і Джэйн за-
баў ля юц ца» (12+).

2.05 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).

6.30 «Пе вень і фар бы». 
«Це рам-це ра мок». «Каз-
ка пра за ла то га пеў ніч-
ка». М/ф.
7.30 «Дзі вос ныя пры го-
ды Дзя ні са Ка раб лё ва». 
Маст. фільм (0+).
9.40 Зям ля лю дзей. 
«Тэ ле нгі ты. Ка чэў ні кі 
XXІ ста год дзя» [СЦ].
10.05 «Звы чай ны кан-
цэрт».
10.35 «Адзі но кім да ец ца 
ін тэр нат». Маст. фільм 
[СЦ] (12+).
12.00 Зям ля лю дзей. 
«Чаў чу ве ны. Уцё кі ў мі-
ну лае» [СЦ].
12.30 «Аляк сей Львоў. 
На ра джэн не Гім на». Дак. 
фільм [СЦ].

13.10 Зям ля лю дзей. 
«Эве ны. За ха валь ні-
кі але не ва га цар ства» 
[СЦ].
13.40 Усе ра сій скі фес-
ты валь на род на га мас-
тац тва «Тан цуй і спя вай, 
мая Ра сія!»
15.30 Зям ля лю дзей. 
«Ту ба ла ры. Вёс ка ша-
ма наў» [СЦ].
16.00 «За віт ры най уні-
вер ма га». Маст. фільм 
[СЦ] (12+).
17.30 Га ла-кан цэрт лаў-
рэ а таў кон кур су «Шчаў-
ку нок» у Санкт-Пе цяр-
бур гу.
19.05 «Д'Ар тань ян і тры 
муш ке цё ры». Маст. 
фільм (0+).
23.20 «На шых пе сень 
дзіў нае жыц цё». Кан цэрт 
бар даў скай пес ні ў Дзяр-
жаў ным Крам лёў скім па-
ла цы.
0.20 «Пер шая паль чат-
ка». Маст. фільм (0+).
1.40 «Шу каль ні  к і». 
«Скарб-пры від».
2.30 «Міс тар Пронь ка». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Два ры на ша га 
дзя цін ства». 1992 год 
(12+).
7.45 Тэ ле спек такль «Ана-
нім ка». 1987 год (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
9.45, 11.00, 11.40, 14.50, 
15.45, 17.00, 20.20, 21.45, 
23.00, 23.40, 3.45, 5.05, 
5.45 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 0.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
11.15, 23.20, 5.20 Се ры ял 

«33 квад рат ныя мет ры. 

Дач ныя гіс то рыі» (16+).

12.00 «Быў час» з Аляк-

санд рам Па літ коў скім: 

«Гро шы для но вай Ра-

сіі». 2007 год (16+).
12.55 «Ня ма праб лем?!» 
Гу ма рыс тыч ная пе ра да-
ча. 1991 год (16+).
13.35 Маст. фільм «Па-
куль не вы паў снег...» 
(16+)
18.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 
2008 год (12+).
19.00 «Ва кол сме ху». 
1981 год (12+).

1.00 «Рок-н-рол ТБ». 
1992 год (12+).
1.45 Мульт-хіт-па рад 
«Ра нень ка». 1990 год 
(12+).
2.50 М/ф «Каз ка для На-
та шы». 1986 год (6+).
4.00 Кі на кан цэрт «Дэ тэк-
тыў... Дэ тэк тыў... Дэ тэк-
тыў!». 1983 год (12+).

0.05, 17.45, 22.50 Аў та-
гон кі. «24 га дзі ны Ле-Ма-
на».
1.00, 14.00 Watts.
1.15, 4.00, 7.00, 9.30, 
12.30, 15.15, 22.15 Ве-
ла спорт. «Кры тэ ры ум 
Да фі нэ».
2.30, 8.00, 14.15, 21.20 
Тэ ніс. «Ра лан Га рос».
3.30, 9.00, 13.30 Мо та-
гон кі. All Access.
5.00, 10.30 Лёг кая ат ле-
ты ка. Гуль ні Па ава Нур-
мі.
13.00 Ве ла спорт. «Тур 
Бры та ніі».

1.05 Гра ма бой (12+).
2.55 Секс на дзве но чы 
(16+).
4.40 Ад пе ты ма ча (16+).
6.20 Вя сел ле па аб ме не 
(16+).
8.10 Лю боў ны ме недж-
мент (16+).
10.00 Мой адзі ны (16+).
12.05 Жа ніх (12+).
13.55 Гу ляй, Ва ся! (16+)
15.45 Пе не ло па (12+).
17.45 Ка хан не з ры зы кай 
для жыц ця (16+).
19.30 Так сі-5 (18+).
21.25 Су пер Брыс (12+).
23.05 Кра су ня на ўсю га-
ла ву (16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя Бе ла русь філь ма 
(12+).
6.40 М/ф (6+).
7.40 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
8.20 «Док тар І...» (16+).
8.50, 19.10, 2.05 «Мас-
коў скія тай ны». Се ры ял 
(12+).
10.30, 3.35 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).

12.10, 17.50 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.45, 16.45, 5.10 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.50, 4.25 «Суд ідзе» 
(16+).
15.55 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
21.00 «Мен та ліст». Се-
ры ял (16+).
22.50 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
23.25 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.10 «Ін тэр в'ю з вам пі-
рам». Фэн тэ зі (16+).

6.10, 18.05 Дзе ці шпі ё-
наў-2: вост раў ня спраў-
джа ных на дзей (6+).
8.30 Мах ля ры (12+).
10.40 Джэйн Эйр (12+).
13.05 К-19 (12+).
15.55 Сфе ра (16+).
20.10 Элі зі ум: рай не на 
Зям лі (16+).
22.20 Аляк сандр (16+).
1.40 Ма ла ві та (16+).
3.45 Тай на ся мі сяс цёр 
(16+).

6.20 Вій (12+).
8.50 14+ (16+).
10.55 Блок бас тар (16+).
12.35 Чор ная ва да 
(16+).
14.45 Пра ва дыр раз на-
ску рых (16+).
16.35 Карп ад ма ро жа ны 
(12+).
18.30 Пра што га во раць 
муж чы ны (16+).

20.20 Пра што яшчэ га-

во раць муж чы ны (16+).

22.15 Пра што га во раць 

муж чы ны. Пра цяг (16+).

0.10 Хард кор (18+).

1.55 Ма ёр (18+).

3.35 Ка шчэй Бес смя рот-

ны (0+).

4.45 Ня ўлоў ныя (16+).

6.00, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці (16+).
6.50, 14.25 Пра рыў 
(16+).
7.30, 13.35 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
8.20, 18.10, 22.05, 1.10, 
4.10 Дзі кі ту нец (16+).
9.45 Су пер кар са смет ні-
ка (16+).
10.35 Ка ра лі шахт (16+).
11.20, 16.40, 21.15, 3.25 
Аў та-SOS (16+).
12.50 Егі пет з вы шы ні 
пту шы на га па лё ту (16+).
15.05, 4.55 Аста на: го рад 
бу ду чы ні (16+).
15.55, 20.30, 2.40 Рас-
сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
19.45 Як гэ та звя за на 
(16+).
22.50 Ка ра лі ры бал кі 
(16+).
23.35 Апа ка ліп сіс: Пер-
шая су свет ная вай на 
(16+).
0.20 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
1.55 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та (16+).

8.00 Як па бу да ваць... 
што за ўгод на (12+).
8.25, 21.15 Гі ганц кія ха-
бы (12+).
9.20, 22.10 «Бо ні: рус кі 
рэ корд на са ля ным во-
зе ры» (12+).
10.15, 23.05 Бія рыц: рус кі 
кас там у Еў ро пе (12+).
11.10, 14.20 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (16+).
14.50, 4.35 Вы жыць лю-
бой ца ной (12+).
16.40, 6.20 Па да рож жа ў 
не вя до масць (16+).
17.35, 7.10 Тра са «Ка лы-
ма» (12+).
18.30 За бы тая ін жы не-
рыя (12+).
19.25 За гад кі пла не ты 
Зям ля (16+).
20.20 Ме га-піт-сто пы 
(12+).
0.00 НА СА: не вы тлу-
ма чаль ныя ма тэ ры я лы 
(12+).
0.55 Па ляў ні чыя на скла-
ды (16+).
2.45 Бра ты Ды зель (12+).
3.40 Умель цы су праць 
апа ка ліп сі са (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, 1.35 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15 «Зо на Х» (16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.50, 12.10, 18.45, 19.20 Се ры-
ял «Пры го жае жыц цё» (16+).
13.05 Дзі ця чы док тар.
13.35 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.35, 15.25 Се ры ял «Чор ная 
кош ка» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Се ры ял «Сва ты-6» 
(12+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Клуб рэ дак та раў (16+).
22.30 Ме лад ра ма «Яго ка хан-
не». 1—4-я се рыі (12+).
1.55 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.00 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.00 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 20.55 «Арол і рэш ка. Рай 
і пек ла» (16+).
11.05, 18.05 Се ры ял «Опер па 
вы клі ку» (16+).
13.00 Се ры ял «Жа но чы док-
тар-2» (16+).
13.55 «Вя сель ны па мер» (16+).
14.55 М/с «Чып і Дэйл спя ша юц-
ца на да па мо гу» (0+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45, 0.00 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект 
(12+).
16.35 Се ры ял «Цэнт раль ная 
баль ні ца» (16+).
17.30 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.05 «Біт ва эк стра сэн саў. 17-ы 
се зон» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.15 «Бе ла рус кая кух ня». 
Вант ра бян ка.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.00 «Зі мо вая віш ня». 
Маст. фільм (12+).
9.20, 15.55 «Не хле бам адзі-
ным». Маст. фільм (12+).
11.20, 21.05 «Апош ні дзень». 
Ле а нід Фі ла таў (12+).
12.40 «Сі ла ве ры».

13.05 «Пар ты за ны». Ве ра Ха ру-
жая (12+) [СЦ].
13.35, 18.50 «Ста лін град ская біт-
ва». «Вай на ў го ра дзе» (12+).
14.10, 21.40 «Апост ал». Маст. 
фільм (16+) [СЦ].
15.05 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Ар нольд 
Па ма зан.
19.35 «Ка мер тон». Ды ры жор 
Анд рэй Га ла наў.
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.35 Кім Брэй тбург. Мю зікл 
«Дуб роў скі» па ма ты вах апо-
вес ці А. С. Пуш кі на.

7.00 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Жан чы ны. Аў стра лія — Бра зі-
лія.
8.55 Гуль ні.bу.
9.15 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль ян-
та вая лі га. Ос ла.
11.25 На ша Алім пі я да.
12.00, 23.20 Тэ ніс. Тур нір АТР 
250. Штут гарт. Тур нір WTА. Но-
тын гем, Хер та ген бош.
15.55 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Жан чы ны. Япо нія — Шат лан дыя.
18.00 Фак тар сі лы.
18.35 Фут бол. Бе ла рус-
банк — чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК 
«Мінск» — «Нё ман» (Грод на). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.40 На ша Алім пі я да.
21.15 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Матч за 3-е мес ца. (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
7.00 (з суб ціт ра мі), 8.00 (з суб ціт-
ра мі), 9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00 (з суб ціт ра-
мі), 20.30 На шы на ві ны.
9.10 «Сён ня 14 чэр ве ня. Дзень 
па чы на ец ца» (6+).
9.50 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Аў та шко ла» 
(12+).
12.05 «Мод ны пры га вор» 
(12+).
13.10 Се ры ял «Чыр во ная ка-
ра ле ва» (16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.35 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
16.40 «Экс клю зіў» (16+).
18.20 «Ва кол сме ху» (16+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «По ле цу даў» (16+).
20.00 «Час».
21.10 «Тры акор ды» (16+).
23.10 «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе-
ла ру сі. Лет няя се рыя гуль няў 
(16+).

5.35 «Гля дзець усім!» (16+)
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
6.10, 20.15 «Мін шчы на».
6.20, 7.50 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
7.40, 13.50, 16.50 «Эк стран ны 
вы клік».
9.15 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
9.35, 23.00 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Аляк санд раў скі сад-2». 
Се ры ял (16+).
12.30 «У апош ні мо мант» (16+).
12.40, 21.20, 23.45 «Са мыя ша-
кі ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
14.00, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.45 «Як устро е ны Су свет» 
(16+).
15.35, 16.50 «Ша тун». Се ры ял 
(16+).
19.55, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)
0.30 «Ме тад». Се ры ял (18+).

6.15 Се ры ял «Су жэн цы» (16+).
8.05, 10.20 Се ры ял «Вы шук» 
(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» (12+).
13.15 «За ла су да. Біт ва за гро-
шы» (16+).
14.10 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15 «Та ко му ма ма не на ву-
чыць» (12+).
16.45 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
19.20 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (0+).
20.00 Се ры ял «За піс кі экс пе-
ды та ра тай най кан цы ля рыі» 
(16+).
3.00 «Тры май ся, шо у біз!» (16+)
3.30 Маст. фільм «Чыс та анг-
лій скае за бой ства» (0+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.35, 14.00 Се ры ял «Учас так 
лей тэ нан та Ка чу ры» (16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.05 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!» 
(16+)
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.45, 23.10 Маст. фільм «Не-
зна ём ка ў люс тэр ку» (12+).
0.10 «Пес ня го да». Вя лі кі кан-
цэрт (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 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
6.30 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).
7.10 «Маль ца ва» (12+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Мух тар. Но-
вы след» (16+).
8.45, 10.20 Се ры ял «Пча ляр» 
(16+).
9.40, 23.10 «НЗ.by».
12.00 «Суд пры сяж ных» (16+).
13.25 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Лё сы» (16+).
16.30 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
17.05 «ДНК» (16+).
18.05 «НЗ. Рас сле да ван не» 
(16+).
18.40, 19.50 Се ры ял «Ву лі цы 
раз бі тых ліх та роў» (16+).
19.35 Сён ня. Га лоў нае.
21.20 Се ры ял «Не ад клад нае 
рэ ага ван не» (16+).
23.40 «Кру тая гіс то рыя» (12+).

7.00, 15.55, 19.00, 21.05, 1.10 
«На двор'е + Эра на».
7.05, 16.05 М/с «Прын цэ са Але-
на».
7.25, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.30 Ка ме дыя «Міс тар і мі сіс 
Сміт» (16+).
9.30, 19.05 Се ры ял «Ча со ва не-
да ступ ны».
10.25 Дак. се ры ял «Гон шчы кі 
Гран-пры».
10.50 Ка ме дыя «Зноў пра ка-
хан не».
12.50, 20.00 Се ры ял «Смя рот-
ная зброя» (16+).
13.40 Фан тас ты ка «Жа лез ны 
ча ла век» (12+).
16.30 «Сінь цзян».
17.00 Дак. фільм «Дзі ця ня ты ў 
дзі кай пры ро дзе».
17.15 Дэ тэк тыў «Ня бач ны 
госць» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 «Вя чэр ні квар тал-95».
22.40 «Ге роі ко мік саў на эк ра-
не». Фан тас ты ка «Вай на бяс-
кон цас ці» (16+).

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, 14 чэр ве ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

серада, 12 чэр ве ня

МIРМIР

1910 7

СТБСТБ


