
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).

7.20 «Ла ві мо мант» (16+).

8.45, 16.00 Се ры ял «Ва-

ро ні ны» (12+).

9.15 «Се зон ка хан ня» (16+).

10.15, 0.05 Се ры ял «Збег-

лыя сва я кі» (16+).

11.20, 18.00, 21.30 «Ураль-

скія пель ме ні» (16+).

12.55, 23.00 Се ры ял «Дыл-

ды» (16+).

14.00, 2.20 Се ры ял «Ма-

ла дзёж ка» (16+).

19.30 Се ры ял «Мі ша пса-

ваў усё» (16+).

20.30 Се ры ял «Кух ня. 

Вай на за га тэль» (16+).

1.05 Се ры ял «Та та вы доч-

кі» (12+).

3.55 «Ад на за ўсіх» (16+).

4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 На ві-

ны куль ту ры.

6.35 «Пеш шу...» Маск ва 

Ба ра дзін ская.

7.05, 20.05 «Пра ві лы жыц-

ця».

7.40, 18.40 «Ключ да раз-

гад кі ста ра жыт ных скар-

баў». Дак. се ры ял [СЦ].

8.30, 14.15 Пры го жая пла-

не та.

8.50, 16.15 «Дні хі рур га 

Міш кі на». Маст. фільм.

10.15 «На зі раль нік».

11.10, 0.20 ХХ ста год-

дзе. «Спя вае Эдзі та П'е-

ха. Юбі лей ны кан цэрт». 

1982 год.

12.30, 22.25 «Д'яб лы». 

Маст. фільм [СЦ].

13.35 «Кі нес коп». 42-і 

Мас коў скі між на род ны 

кі на фэст.

14.30,23.50 Аляк сандр 

Пуш кін. «Ба рыс Га ду ноў» 

[СЦ].

15.05 «Эр мі таж» [СЦ].

15.35 «Са ці. Ня сум ная 

кла сі ка...»

17.20 Жыц цё вы дат ных 

ідэй. «Но вая фі зі ка. Тэ о-

рыя ад нос нас ці» [СЦ].

17.50 Ра сій скі на цы я наль-

ны ар кестр. П. Чай коў скі. 

Сім фо нія № 5. Ды ры жор 

Мі ха іл Плят нёў.

19.45 Га лоў ная ро ля.

20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»

20.45 Штуч ны ад бор.

21.25 85 га доў Аляк сею 
Каз ло ву. Лі нія жыц ця 

[СЦ].

1.40 Ра сій скі на цы я наль-

ны ар кестр. М. Му сарг скі. 

«Ма люн кі з вы стаў кі». Ды-

ры жор Мі ха іл Плят нёў.

2.15 «Хра ніч на му пе сі міс-

ту з лю боўю. Са ша Чор-

ны». Дак. фільм.

6.00, 16.00, 22.00, 4.00 

«На ро джа ныя ў СССР» 

(12+).

7.05, 8.40, 9.45, 11.35, 

13.00, 14.45, 15.45, 17.00, 

19.10, 20.40, 21.45, 23.00, 

2.10, 5.10 Му зыч ная на-

сталь гія (12+).

7.25 Маст. фільм «Лю дзі і 

ма не ке ны» (12+).

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 

«Мі ну лы час» (12+).

10.00 Тэ ле спек такль «Да 

но вых су стрэч!» (16+)

12.00 The Best of «Се вА-

ло гія» (18+).

13.30, 19.30 Маст. фільм 

«Жан чы ны, якім па шан-

ца ва ла» (16+).

18.00 «Быў час» з Аляк-

санд рам Па літ коў скім: 

«Дзе ці па лі тыч най элі ты» 

(16+).

0.00 Маст. фільм «Пра 

Чыр во ную Ша пач ку».

3.00 «Быў час». 2008 год 

(16+).

4.00 Тэ ле спек такль «Аль-

ма нах са ты ры і гу ма ру».

1.00, 6.00, 9.30, 12.30 Ве-

ла спорт. «Джы ра д'І та лія» 

(12+).

2.30 Гор ныя лы жы. Ку бак 

све ту (12+).

4.00, 8.00, 11.00, 17.40, 

20.00 Сну кер. Englіsh 

Open (6+).

18.30 Аў та гон кі. WTCR 

(12+).

1.05 Вы кру та сы (12+).

3.05 Утай ма ван не сва-

воль на га (16+).

5.05 SuperЗяць (16+).

7.00 Муж чы ны ў вя лі кім 
го ра дзе-2 (16+).

9.15 Парк куль ту ры і ад-
па чын ку (18 +).

11.15 Мі сія: не адэ кват на 
(18+).

13.00 Ро бін Гуд (16+).

15.25 Без за га ны (16+).

17.30 Кан ва і ры (16+).

19.30 Дзень су рка (12+).

21.25 Да спе хі Бо га: апе-
ра цыя Яст раб (12+).

23.30 Кейт і Леа (12+).

6.00 Калекцыя «Беларусь-

фільма» (12+).

7.50 М/ф (6+).

8.30, 23.35 «Улегцы» (12+).

9.00, 15.25, 4.30 «Суд 

ідзе». Дак. серыял (16+).

10.00, 17.25 «Старац» 

(16+).

11.05, 18.30 «Сляпая» 

(16+).

12.10, 19.35 «Варажбітка» 

(16+).

13.15 «Містычныя гісто-

рыі» (12+).

14.15 «Паляўнічыя на 

прывідаў» (16+).

16.25, 3.40 «Знакі лёсу» 

(16+).

20.45 «Косці». Серыял 

(16+).

22.35 «Візіцёры». Серыял 

(16+).

0.15 «90-я». (16+).

1.05 «Востраў». Маст. 

фільм (12+).

3.20 «Перыскоп» (16+).

7.15, 17.00 Век Ада лін 

(16+).

9.25 Дзю на (12+).

11.55 Лю дзі ў чор ным 

(12+).

13.35 Лю дзі ў чор ным-2 

(12+).

15.05 Лю дзі ў чор ным-3 
(12+).

19.00 Ні ко лі не зда вай ся 
(16+).
21.00 Паў ноч нае сон ца 
(16+).
22.35 Бруд ныя тан цы-2: 
Га ван скія но чы (16+).
0.05 То ня су праць усіх 
(18+).
2.05 Цяп ло на шых цел 
(12+).
3.35 На каўт (16+).

5.00 Фар саж (16+).

6.00, 16.05 Іван Ца рэ віч і 
Шэ ры Воўк (12+).
7.45 Аба рон цы (12+).
9.15 Эбігейл (6+).
11.15 Зайз драсць ба гоў 
(16+).
13.45, 19.00 Ад ва рот ны 
бок Ме ся ца (16+).

17.40 Іван Ца рэ віч і Шэ ры 
Воўк-2 (6+).

20.55 На ра ё не (16+).

22.40 Элас ці ка (16+).

0.05 Скіф (18+).

1.55 Яра слаў. Ты ся чу га-
доў та му (16+).

3.35 Ваў ка даў з ро ду 
Шэ рых Са бак (16+).

6.00, 10.45, 15.05, 19.15, 
21.00, 3.30 Фаб ры ка ежы 
(16+).
6.30, 9.55 Ін стынкт вы жы-

ван ня (16+).

7.20 На плы тах па Юка не 

(16+).

8.10 Ме га мас ты (16+).

9.05 Ін жы нер ныя ідэі 

(16+).

11.40, 15.55 Асу шыць 

акі ян (16+).

12.30, 16.45 Аў та-SOS 

(16+).

13.20, 17.35, 4.15 Між на-

род ны аэ ра порт Ду бай 

(16+).

14.15, 18.25, 1.55 Рас сле-

да ван ні авія ка та строф 

(16+).

20.10 Па да рож жы з Гор-

да нам Рам зі (16+).

0.25 Не рас кры тыя та ям-

ні цы Дру гой су свет най 

вай ны (16+).

5.00 Су пер збу да ван ні: цу-

ды ін жы не рыі (16+).

5.40 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).

8.00, 3.24 Джэ рэ мі Уэйд: 
та ям ні цы акі я на (16+).
8.45 Па ляў ні чыя на рэ лік-
віі (16+).
9.35, 17.12, 22.18 Ма хі на-
та ры (12+).
10.25, 15.30, 21.27 Як гэ та 
ўлад ка ва на? (12+)
11.15, 20.36, 5.42 Па ляў ні-
чыя на скла ды (16+).
12.06, 14.39, 19.45, 4.10, 
6.28 Бра ты Ды зель (12+).
12.57 Дзіў ныя су вя зі (12+).

13.48, 7.14 Кру ты цю нінг 
(12+).

16.21, 1.42 Му зей ныя за-
гад кі (12+).

18.03 Біт ва за не ру хо-
масць (12+).

18.54 Па лё ты ўглыб Аляс-
кі (12+).

23.09 Ба гаж ныя вой ны 
(12+).

0.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю 
(12+).
0.51 Муж чы на, жан чы на, 
пры ро да (12+).
2.33 Даль на бой шчы кі 
(12+).

4.56 Як гэ та зроб ле на? 
(12+).
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6.10 Іс насць [СЦ].

6.35 Ме лад ра ма «Мірт звы чай-
ны». 1-я і 2-я се рыі (16+).
8.30 Адзін дзень (12+).

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві ны.

9.10 Сэнс жыц ця (12+).

9.45 Зда роўе (12+) [СЦ].

10.35 Да ча (12+).

11.10, 12.10 Ме лад ра ма «Жан-
 чы ны». 1-2-я се рыі (12+).
15.10 Кра і на.

15.40 Ме лад ра ма «Двай ная 
хлус ня». 1-я і 2-я се рыі (16+).
19.10, 21.40 Ме лад ра ма «Не на-
ві джу». 1—4-я се рыі (16+).
21.00 Па на ра ма.

23.35 Ме лад ра ма «Сін дром 
не да ка за нас ці». 1-я і 2-я се рыі 
(16+).
1.35 Дзень спор ту.

7.00 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
8.45 Ані ма цый на-пры год ніц кі се-
ры ял «Стыч!» (6+).

9.35, 21.05 Тэ ле ба ро метр.

9.40 Ані ма цый ны фільм «Ат лан-
ты да: за кі ну ты свет» (0+).

11.15 «Ве жа» (12+).

12.05 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).

12.40 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).

13.40 Фільм для ўсёй сям'і. 
«Бель і Се басць ян: сяб ры на-
век» (6+).
15.10, 23.50 «Ка лі мы до ма-2» 
(16+).

15.40 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).

17.15 Фэн тэ зі «Мэ ры По пінс 
вяр та ец ца» (6+).
19.25 Ме лад ра ма «Вя лі кае вя-
сел ле» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

21.15 Пры го ды «Пі ра ты Ка рыб-
ска га мо ра: ку фар мерц вя ка» 
(12+).

7.35 «Сі ла ве ры».

8.00, 14.40, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.

8.20, 15.00 «Гэ ты дзень».

8.25 «Да ма з па пу га ем». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
10.00 «Жы вая куль ту ра». Тра ды-

цыя вы пя кан ня гра ча на га хле-

ба (вёс кі Ма ла рыц ка га ра ё на 

Брэсц кай воб лас ці).

10.25 «Бе ла рус кая кух ня». 

Стром га з яб лы ка мі.

11.00 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 

(6+)

11.25 «Ясе нін». Се ры ял (16+).
14.15 «На ву ка ма нія» (6+).

15.05 «Кад ры жыц ця». Мі ка лай 
Чар гі нец.

15.55 «Жа ніх з та го све ту». 
Маст. фільм (12+).
16.50 «Сва і мі сло ва мі».

17.30 «Кар на вал». Маст. фільм 
(12+) [СЦ].
20.05 «Су раз моў цы». Алесь Ка-

ма роў скі.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «Сем ня нек». Маст. фільм 

(12+) [СЦ].

22.25 «Арт-гіс то рыі». «Гуль ні Пі-

ка са» ў ке ра мі цы. Гіс то рыя не-

спа дзя ва на га да ру На дзі Ле жэ.

22.50 Свя точ ны кан цэрт да 200-год-

дзя Ста ні сла ва Ма нюш кі.

6.45 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. 26-ы тур. ФК 

«Слуцк» — ФК «Мінск».

8.15 Ха кей КХЛ. «Ды на ма-

Мінск» — «Ла ка ма тыў» (Яра-

слаўль).

10.00, 21.30 Пла ван не. Між на-

род ны тур нір.

12.05 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 

ХК «Го мель» — ХК «Ма гі лёў». 

Пра мая транс ля цыя.

14.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Эвер тан» — «Лі вер пуль». Пра-

мая транс ля цыя.

16.20 Дзю до. Чэм пі я нат Бе ла-

ру сі.

17.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. 26-ы тур. 

«Нё ман» (Грод на) — ФК «Га ра-

дзея». Пра мая транс ля цыя. (У 

пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

19.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Ман чэс тэр Сі ці» — «Ар се нал». 

Пра мая транс ля цыя. (У пе ра пын-

ку — Спорт-цэнтр.)

23.00 Дзю до. Чэм пі я нат Бе ла-

ру сі.

7.00, 9.00,16.00 [СЦ], 18.00, 20.00 

На шы на ві ны.

7.15 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-

га» (16+).

8.00 Прэм' е ра. «101 пы тан не да-

рос ла му» (12+).

9.15 Фільм «Вяс на на За рэ чнай 

ву лі цы» (12+).

10.55 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)

12.30 «На да чу!» (6+)

13.35 «Са спра вы ма ё ра Чар ка -
са ва». Кат. «Без тэр мі ну даў -

нас ці» (16+).

14.35 «Хто хо ча стаць міль я не-

рам?» (12+)

16.20, 18.20 «Лед ні ко вы 

пе ры яд» (6+).

20.45 «Ме тэа гід».

21.05 «Сён ня ўве ча ры» (16+).

22.45 Фільм «Ад дам жон ку ў 
доб рыя ру кі» (16+).

0.30 «Сам-на сам з усі мі» (16+).

6.15, 23.30 «Сак рэт ныя тэ ры то-

рыі» (16+).

8.00 «Ан фас».

8.20 «Са мая ка рыс ная пра гра-

ма» (16+).

09.10 Да ку мен таль ны пра ект 

(16+).

10.00 «Мінск і мін ча не».

10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».

11.00, 13.40, 16.40, 20.05 «Важ-
няк. Гуль ня на вы лёт». Се ры ял 
(16+).

13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 

«24 га дзі ны».

19.55 «СТБ-спорт».

22.35 Кік бок сінг. Чэм пі я нат Бе-

ла ру сі. Фі на лы.

5.00 Маст. фільм «Маё ка хан-
не» [СЦ] (12+).

5.10, 7.50 Мульт філь мы (0+).

7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 

(16+).

8.00 «Ве да ем рус кую» (12+).

9.00 Ток-шоу «Сла бае звя но» 

(12+).

10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-

чы ра док).

10.10 Маст. фільм «Вій» [СЦ] 
(12+).

11.50, 16.15 Се ры ял «За па сны 
ін стынкт» [СЦ] (12+).

16.40, 19.15 Се ры ял «Дом-фан-
том у па саг» [СЦ] (16+).

21.25 Се ры ял «Мой аса біс ты 
во раг» (16+).

1.30 Маст. фільм «Ахоў нік для 
дач кі» [СЦ] (16+).

3.15 Се ры ял «Дзяў чы на ся рэд-
ніх га доў» (12+).

7.00 Маст. фільм «Ка хан не на 
се не» (16+).

9.00 Маст. фільм «Каб ды 
ка лі б» (12+).

11.00 Вест кі.

11.15 «На ша спра ва» (16+).

11.30 «Сто да ад на го».

12.20 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!!!» 

(16+).

13.20 «Док тар Мяс ні коў» (12+).

14.25 «Ма ма Мія». Свя точ ны кан-

цэрт, пры све ча ны Дню ма ці.

16.15 Маст. фільм «Маё сэр ца 
з та бой» (12+).

19.45 «Плюс-мі нус». На двор'е на 

ты дзень.

20.00 Вест кі ў су бо ту.

20.45 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 

(12+)

22.30 Маст. фільм «Па слух мя-
ная жон ка» (12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».

6.05 Сён ня. Га лоў нае.

6.10 «На ву ка ма нія» (6+).

6.45 «50 рэ цэп таў пер ша га» 

(12+).

7.20 «Да ча» (12+).

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.

8.20 «НЗ.by: час вы ні каў».

8.45 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).

9.20 «Ура чэб ныя та ям ні цы плюс» 

(12+).

10.20 Га лоў ная да ро га (16+).

10.55 «Жы вая ежа» (12+).

11.45 Ква тэр нае пы тан не (0+).

12.45 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).

13.15 «Па е дзем, па ядзім!» (0+)

14.10 Дэ тэк тыў «Са ба чая пра-
ца» (16+).

16.20 «Сак рэт на міль ён». Ма рыя 

Ар ба та ва (16+).

18.05 «След ства вя лі...» (16+).

19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-

не».

20.05 «Ты су пер!» (6+)

22.35 Маст. фільм «Дзень ад-
чаю» (16+).

0.25 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 14.40, 18.40, 21.15 «На-

двор'е» + «Эра на».

7.05 М/ф «Са юз звя роў».

8.45 «Пры ко лы 13-й шко лы» 

(6+).

8.50 Тры лер «Ува рван не» (16+).

11.05 Дра ма «Фар фо ра вае 
жыц цё». 1—4-я се рыі.

14.45 Гля дзім усёй сям' ёй. 
«Фан тас тыч ныя ства рэн ні. 
Зла чын ства» (12+).

17.00 Пры го ды «Сі ні во жык» 
(6+).

18.45 Дра ма «Помс та» (16+).

20.50 «Ве чар ні ца» (6+).

21.00 «Фэшн іs mу пра фэшн» 

(12+).

21.20 Дра ма «Афі цэр і шпі ён» 
(16+).

23.30 Ка ме дыя «Пад зор ным 
не бам» (18+).

1.00 «На двор'е».

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

субота, 17 кастрычніка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 13 каст рыч ні ка  

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1312 5

СТБСТБ

[СЦ] — фільм транс лю ец ца 
са скры ты мі суб ціт ра мі.


