
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.15 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
7.35 М/ф «Ці мон і Пум-
ба» (0+).
8.10 «Ла ві мо мант» 
(16+).
9.20 Ба я вік «Рэд-2» 
(16+).

11.40, 20.00 Се ры ял 
«#СеняФедзя» (16+).
12.45, 1.20 Се ры ял «Ад-
ной чы ў мі лі цыі» (16+).
14.50 Се ры ял «Дах све-
ту» (16+).
16.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00 Се ры ял «Іва но вы-
Іва но вы» (16+).
21.00 Се ры ял «Бам бі-
зы» (16+).
22.00 Ба я вік «Пра фе сі я-
нал» (16+).
0.20 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
3.05 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.25 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
5.10 Скетч-шоу «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 
дып ла ма тыч ная.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 14.10 «Лі за ве та 
Пер шая і яе во ра гі». 
Дак. фільм [СЦ].
8.20 Ко лер ча су. Жан 
Эць ен Лі а тар. «Пры го-
жая ша ка лад ні ца».
8.30 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Ле а нід Бы каў.
9.00, 22.20 «Ша хе ра за-
да». Се ры ял [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10 ХХ ста год дзе. 
«Я люб лю ця бе, жыц-

цё!» Пес ні Эду ар да Кал-
ма ноў ска га». 1977 год.
12.00 Ра ман у ка ме ні. 
«Іс па нія. Тар то са». Дак. 
фільм.
12.30, 18.40, 0.30 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.15 «Дом ву чо ных». 
Ба рыс Жы ва тоў ск і 
[СЦ].
13.45 «Са праўд ная са-
вец кая дзяў чы на». Дак. 
фільм.
15.10 «Эр мі таж» [СЦ].
15.40 «Бе лая сту дыя».
16.25 «Доў гая да ро га ў 
дзю нах». Маст. фільм, 
за ключ ная се рыя.
17.40 Гіс та рыч ныя кан-
цэр ты. Вен скае Шу берт-
трыа.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 Штуч ны ад бор.
23.15 Ко лер ча су. Ар-дэ-
ко.
23.50 «Лер ман таў ская 
сот ня».
1.15 «Га лаў ны боль 
спа да ра Люм' ер». Дак. 
фільм.
2.00 — Пра фі лак ты ка.

6.00 «Кі на па на ра ма» 
з Э. Ра за на вым: «Май-
стры са вец ка га кі но». 
1982 год (12+).
7.55 «Му зыч ны Алімп-ІІ». 
1988 год (16+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
9.45, 11.35, 12.50, 14.40, 
15.45, 17.00, 19.00, 20.30, 
21.45, 23.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
10.00 «Ва кол сме ху». Тэ-
ма: «Наш дом». 1981 год 
(12+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Тбі лі сі-80». 2005 год 
(18+).
13.30, 19.30 Маст. фільм 
«Ка ні  ку лы Кро ша» 
(12+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Мас кан цэрт — га лоў-
ны ма на па ліст у СССР». 
2006 год (16+).
0.00 Маст. фільм «Ва ра-
тар» (12+).

1.15 «Анш лаг». Фільм-
кан цэрт. 1983 год (12+).
2.00 Фільм-кан цэрт «Ад-
лі га». Юрый Шаў чук і 
гурт «ДДТ». 1988 год 
(16+).
3.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
4.00 Тэ ле спек такль «Ноч 
па мы лак». 1984 год 
(16+).

1.10, 11.00 Дзю до. Вя лі кі 
шлем.
1.40 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
2.30, 8.00, 19.00 Ве ла-
спорт. «Тур Лам бар-
дыі».
4.00, 9.30, 14.05, 20.45 
Сну кер. Englіsh Open.
6.00 Ве ла спорт. «Гран 
П'е мон це».
7.00 Ве ла спорт. Мі лан — 
Ту рын.
11.30 На столь ны тэ ніс. 
Су свет ны тур.
12.30 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» — 2020.
19.30 Аў та гон кі. Фор му-
ла E.
20.35 Ра лі. Іта лія.

0.35 Фан фан-цюль пан 
(12+).
3.00 Пяць ня вест (16+).
5.00 Цвя ро зы кі роў ца 
(16+).
6.55 Дзе ці сек су не пе ра-
шко да (16+).
9.00 Так сі (16+).
10.45, 23.30 Так сі-2 
(16+).
12.25 Вы гляд звер ху леп-
шы (12+).
14.05 За муж на два дні 
(12+).
16.10 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзін (16+).
17.50 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзін-2. Са ста рэ лыя 
мсці ўцы (16+).
19.30 Ко пы ў глы бо кім 
за па се (12+).
21.30 Ад чы ні це, па лі цыя! 
(16+)

6.00 М/ф (6+).
6.50 «Шко ла док та ра 
Кама роў ска га» (6+).
7.20 «Док тар І...» (16+)

7.50, 19.15, 2.25 «Дзя-
воч нік». Се ры ял (16+).
9.35, 23.35 «Улег цы» 
(12+).
10.05, 14.50, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
11.05, 17.00 «Сля пая» 
(16+).
12.10, 18.10 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.15, 15.55 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.15, 4.05 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
21.10 «На пар ні цы». Се-
ры ял (16+).
22.50 «90-я» (16+).
0.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.50 «Ра ка вая кра су ня». 
Ме лад ра ма (16+).

6.10 Спа да ры ня Ба ва ры 
(16+).
8.30 Лі за ве та (16+).
10.55 Тур ба (6+).
12.40 Сфе ра (16+).
14.45 Афе ра па-аме ры-
кан ску (16+).
17.25 Еш, ма лі ся, ка хай 
(16+).
20.10 Бан ды Нью-Ёр ка 
(16+).
23.20 Код да Він чы 
(16+).
2.05 Ма гія ме ся цо ва га 
свят ла (18+).
4.10 Ідэн ты фі ка цыя Бор-
на (12+).

7.50 Элас ты ка (16+).
9.35 Па тэ ле фа нуй це 
Мыш кі ну (12+).
11.10, 3.30 Пры від (6+).
13.20 Ме тад Лаў ро вай 
(16+).
15.15 За гран ню рэ аль-
нас ці (12+).
17.20 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе (16+).
19.00 Апост ал (16+).
21.00, 5.40 Ду рань 
(16+).
23.20 Жан чы ны су праць 
муж чын (18 +).
1.20 Ка ні ку лы стро га га 
рэ жы му (12+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).

6.25 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
7.15, 10.25, 19.45, 1.55 
Аў та-SOS (16+).
8.05,  14.20,  18.15, 
22.05. 1.10, 3.35 Ле дзя-
ная да ро га (16+).
8.55, 13.35 Ін стынкт 
вы жы ван ня (16+).
9.40 Actіvate: гла баль-
ны гра ма дзян скі рух 
(16+).
11.10  Дзі  к і  т у  нец 
(16+).
12.50 Гас па да ры гор 
(16+).
15.05, 4.20 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф 
(16+).
16.40 Служ ба бяс пе кі 
аэ ра пор та (16+).
17.25 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха (16+).
20.30 Па ра нар маль нае 
(16+).
21.15 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.50 Асу шыць акі ян 
(16+).
23.35 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
0.20 Не па кор ныя акі я-
ны (16+).
5.10 Як пе ра ма гаць ва 
ўсім (16+).
5.35 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці (16+).

8.00,  11.10,  15.45, 
21.15, 7.35 Як гэ та 
ўстро е на? (12+)
8.25, 20.20, 1.50 Апе-
ра цыя «Вы ра та ван не 
до ма» (16+).
9.20, 16.40, 22.10 Ма хі-
на та ры (12+).
10.15, 17.35, 5.15 Кру-
ты цю нінг (12+).
12.05 Ка ра лі аў кцы ё-
наў (12+).
13.00 Да ро га да пры-
быт ку (12+).
13.55, 3.40 Хут кія і гуч-
ныя (12+).
18.30, 6.00 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (16+).
19.25, 6.50 У па го ні за 
ўра га нам (12+).
23.05 Ба гаж ныя вой ны 
(12+).
0.00 Дзі кія экс пе ры-
мен ты (12+).
0.55 Гуль ня на жыц цё 
(16+).
2.45 Міль яр дэр пад 
пры крыц цём (12+).
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6.10 Іс насць.
6.35 Ме лад ра ма «Не са лод кая 
помс та» (16+).
8.25 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
9.45 Зда роўе (12+).
10.40 Да ча (12+) [СЦ].
11.20, 12.10, 13.20 Ме лад ра ма 
«Сэл фі з лё сам» (16+).
15.15 Кра і на.
15.45 «Усе за стол!» (12+)
16.35 Ме лад ра ма «Но вы муж» 
(12+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ме лад ра ма «Маш кін 
дом». 1—4-я се рыі (16+).
0.35 Дзень спор ту.

6.55 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+)
7.45 Се ры ял «Улю бён цы». За-
ключ ныя се рыі (16+).
9.10, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.15 Ані ма цый ны фільм 
«Шрэк-2» (12+).
10.45 Хто я? (12+)
11.05 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
11.40 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.20 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку чае 
вяр тан не» (16+).
13.20 «Ка роль дэ сер таў» (12+).
15.05 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
15.35 Ка ме дыя «Монстр-тра-
кі» (6+).
17.20 «Ка хан не на вы жы ван не» 
(16+).
19.05 Фан тас ты ка «Вай на све-
таў Z» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Шэр ла кі» (16+).
22.10 Тры лер «Мюн хен» (16+).

7.25 «Сі ла ве ры».
7.50, 13.55, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.10, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.15 «Зноў двой ка». М/ф (0+).
8.35 «Мая Ан фі са». Ме лад ра-
ма (12+).
9.50 «Жы вая куль ту ра». Тра ды-
цыя вя сел ля са звы ча я мі (г. Дуб-
роў на і вёс кі ра ё на, Ві цеб ская 
воб ласць).
10.15 «Бе ла рус кая кух ня». Пша-
ніч ная кач ка.

10.45 «Спя вае Бе ла русь». Ан-
самбль на род най му зы кі «Ля во-
ны» (г. п. Во ра на ва, Гро дзен ская 
воб ласць).
11.35 «На род ны май стар». Ла-
ры са Лям ца ва.
12.00 «Пе ра хоп». Ба я вік (12+) 
[СЦ].
13.30 «На ву ка ма нія» (6+).
14.15 «Сла вян скі ба зар — 2019». 
Най леп шае.
15.10 «Пер шы тра лей бус». 
Маст. фільм (12+).
16.40 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
17.15 «Ва дзі цель аў то бу са». 
Дра ма (12+) [СЦ].
19.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
20.00 «Су раз моў цы»
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 XІV Між на род ны фес ты-
валь Юрыя Баш ме та. «Ноч кла-
сі кі ў мет ро! Мод ная вер сія».
22.35 Да 220-год дзя з дня на ра-
джэн ня Ада ма Міц ке ві ча. «Адам. 
Жыц цё ча ла ве ка». Дак. фільм. 
Фільм пер шы. [СЦ].
23.00 «Арт-гіс то рыі». Мас так Ва-
сіль Пу кі раў і яго кар ці на «Ня роў-
ны шлюб».

7.00 Тэ ніс. WTА. Ку бак Крам ля. 
1/4 фі на лу.
9.05 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Нё ман» (Грод на) — «Ды на ма» 
(Ма ла дзеч на).
11.05 Фак тар сі лы.
11.35 Трэ ні ро вач ны дзень.
12.05 Вя лі кі спорт.
12.50 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Ме та ллург» (Жло бін) — «Юнац-
тва-Мінск».
15.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. Ві дэа ча со піс.
15.45 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ (Ба-
ры саў) — ФК «Го мель».
17.50 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь) — 
«Ві вэ» (Поль шча). (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
19.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Крыс тал Пэ лас» — «Ман чэс тэр 
Сі ці». (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
21.30 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. БК «Ніж ні Ноў га рад» — 
«Цмо кі-Мінск».
23.15 Тэ ніс. АТР. Стак гольм. 
1/2 фі на лу.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.

7.10 «Іг рай, гар мо нік лю бы!» 
(12+)
8.00 «Хут кая да па мо га» (16+).
9.10 «Мі ха іл Ка за коў. «Хі ба я не 
ге ні яль ны?!» (12+)
10.15 Маст. фільм «Ча ла век-
ам фі бія» (6+).
12.30 Се ры ял «І ў го ры, і ў ра-
дас ці» (12+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам» (12+).
17.55, 21.10 «Сён ня ве ча рам» 
(16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
22.15 Маст. фільм «Таб лет ка 
ад слёз» (16+).
0.00 «Пра ка хан не» (16+).

6.15 «Ежа ба гоў» (16+).
7.55 «Ан фас».
8.15 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.10, 21.25, 2.20 Да ку мен таль-
ны спец пра ект (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.35 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.05, 13.40, 16.40, 20.05 «Баць-
кі». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
23.00 «Го рад». Се ры ял (12+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10, 8.55, 5.05 М/ф (6+).
6.20 «Са юз ні кі» (12+).
6.50 «Та кія роз ныя» (16+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
7.50 «Ка хан не без ме жаў» 
(12+).
9.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.50 Маст. фільм «Дзе зна хо-
дзіц ца но фе лет?» (0+)
12.30, 16.15, 19.15 Се ры ял 
«Жыць спа чат ку» (16+).
3.30 Маст. фільм «Фо та ма ёй 
дзяў чы ны» (12+).

7.00 «Ра ні ца Бе ла ру сі».
10.05 «Сто да ад на го» (12+).
11.00 Вест кі.

11.20 «Пя цё ра на ад на го» 
(12+).
12.15 Маст. фільм «Дняп роў-
скі ру беж» (16+).
14.50 «Пет ра сян-шоу» (16+).
16.15 Маст. фільм «Цяг нік лё-
су» (12+).
19.45 «Плюс мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(16+)
22.40 Маст. фільм «Заўт ра бу-
дзе но вы дзень» (12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.05 Tеrrа іnсоgnіtа. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.35 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
7.05 Дэ тэк тыў «На гляд чык 
ма я ка» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.bу: час вы ні каў».
8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.25 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая» 
(12+).
12.05 Ква тэр нае пы тан не (0+).
13.10 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
14.05 Маст. фільм «На стаў нік 
у за ко не» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
17.05 Се ры ял «Шэ лест» 
(16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.40 Се ры ял «Шэф. Гуль ня 
на па вы шэн не» (16+).
23.35 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).

7.00, 15.40, 19.00, 21.20, 1.35 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10 М/ф.
7.55 «Утрам дзія».
8.00 Маст. фільм «Гар дэ ма ры-
ны, на пе рад!»
12.50 Фан тас ты ка «Ін тэр стэ-
лар» (12+).
15.45 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Пры го ды «Ра бін зон Кру за».
17.15, 0.45 Се ры ял «Ім пе-
рыя».
18.00 «За ко ны пры ваб нас ці».
19.05 Дэ тэк тыў «Лін кальн» 
для ад ва ка та» (16+).
20.55 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.25 «Жорст кія муж чын скія 
гуль ні». Дра ма «Хрос ны баць-
ка-2».

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, 19 каст рыч ні ка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 15 каст рыч ні ка

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


