
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» (16+).
8.35 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.35 «Ера лаш» (6+).
10.10 М/ф «Па ця шо ба» 
(0+).
10.30 М/ф «Джынг лі кі» 
(0+).
11.00 «Ро гаў у го ра дзе» 
(16+).
12.00 «Ту рыс ты» (16+).
13.00 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
14.50 Ані ма цый ны фільм 
«Ле ген ды нач ных вар та-
вых» (0+).
16.40 «Спра ва бы ла ўве-
ча ры» (16+).
17.40, 1.45 «Ураль скія 
пель ме ні». Гуль ня пры-
ко лаў (16+).
19.05 Ка ме дыя «Міль-
ярд» (12+).
21.00 Фільм-ка та стро фа 
«2012» (12+).
0.00 Тры лер «Да лей па 
ка лі до ры» (18+).

3.05 «Са ран хэ» (16+).
3.55 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
5.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 Лу іс Бу ню эль у пра-
гра ме «Біб лей скі сю-
жэт».
7.05 «Трам! Доб ры 
дзень!», «Дзіў ная боч-
ка», «Во сень скія ка раб-
лі», «Вя лі кі Ух». М/ф.
7.40 «Ча ла век, яко га 
я ка хаю». Маст. фільм 
[СЦ].
9.10, 0.35 «Тэ ле скоп».
9.40 «Рус кая Ат лан ты-
да». Дак. се ры ял. [СЦ].
10.10 Да юбі лею Юліі 
Ба ры са вай. «Па сол Са-
вец ка га Са ю за». Маст. 
фільм [СЦ].

11.35 «Аба ян не та лен ту. 
Юлія Ба ры са ва». Дак. 
фільм [СЦ].
12.30 «Пра баць кі». Іса-
ак [СЦ].
13.00 «Эр мі таж». [СЦ].
13.25, 1.05 «Дзі кія Ан-
ды». Дак. фільм [СЦ].
14.20 «Пры го ды зуб но-
га ўра ча». Маст. фільм 
[СЦ].
15.40 «Ка ло на для Ім-
пе ра та ра». Дак. фільм 
[СЦ].
16.25 100 га доў з дня 
на ра джэн ня Ге ор га От-
са. «Ча ла век без мас кі». 
Дак. фільм.
17.15 «Ха джэн не за тры 
мо ры». Маст. фільм 
[СЦ].
19.40 «Раз вед ка ў асо-
бах. Не ле га лы. Ме му а-
ры». Дак. фільм.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 Кі но на ўсе ча сы. 
«Ка ра ва джа». Маст. 
фільм (18 +).
23.35 «Клуб 37».
2.00 «Шу каль ні кі». «Ту-
рэц кае зо ла та ге не ра лаў 
Ка мен скіх».
2.45 «Каст ра ма». М/ф 
для да рос лых.

6.00 «Яло вая суб ма ры-
на» з Аляк санд рам Ліп-
ніц кім: «40 на ка рысць 
БГ». 2006 год (16+).
6.55, 9.45, 11.00, 12.00, 
13.20, 14.40, 15.45, 17.00, 
19.10, 23.20, 2.45, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.10 «Кі на па на ра ма». 
«Май стры са вец ка га кі-
но». 1982 год (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».
11.40, 17.40 «Па эт Ста-
ні слаў Кра са віц кі чы тае 
свае вер шы». 2005 год 
(16+).

12.10 «Да і пас ля...» Год 

1973-і. 2010 год (12+).

13.40 Фільм-кан цэрт 

«Кры ла тыя пес ні». 1967 

год (12+).

16.00 «Кол ба ча су».

18.00 Маст. фільм «Па-

вет ра ны ра міз нік» (12+).

19.30 «Мы спя ва ем вер-
шы...» 1985 год (12+).
21.00 «Быў час». 2009 
год (16+).

22.00 «Ва кол сме ху». 
Юбі лей ны 25-ы вы пуск. 
1985 год (12+).
0.00 «Спя ем, сяб ры! « з 
Тац ця най Віз бар (12+).
1.00 Тэ ле спек такль 
«Дзень на ра джэн ня». 
1988 год (18+).

3.35, 7.30, 16.30, 21.45 
Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Чэм пі я нат све ту па 
па лё тах (12+).
5.00, 9.30 Гор ныя лы жы. 
Ку бак све ту (12+).
6.30, 8.30, 19.25, 20.35, 
22.50 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту (6+).
18.30 Ве ла спорт. Мі-
лан — Сан-Рэ ма.
20.05 Бія тлон. Ку бак све-
ту (6+).
23.30 Кон ны спорт. Saut 
Hermes (6+).

0.50 Мой адзі ны (16+).
2.40 Бе лае ві но з Ба бу-
дою (16+).
4.25 Нянь ка па вы клі ку 
(16+).
6.00 Спы тай це ў Сін дзі 
(16+).
7.50 Мод ная штуч ка (12+).
9.55 Джу ман джы (6+).
11.55 Дзяў чы на з Джэр сі 
(16+).
13.55 Я ні ко лі не бу ду 
тва ёй (16+).
15.45 Ка хан не з па ве-
дам лен нем (16+).
17.45 Ча ла век, які за над-
та ма ла ве даў (16+).
19.35 Ібі ца (16+).
21.10 Фай ны вы клад чык 
(16+).
23.30 Фай ны вы клад-
чык-3 (18+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
7.30 М/ф (6+).
9.00, 4.40 «Улег цы» 
(12+).
9.30 «М & S» (12+).
10.00 «Ва ры на ва рэн не» 
(6+).
10.20 «Аб зда роўі. Зна-
рок і ўсур' ёз» (12+).
10.55, 23.40 «Пе рыс коп» 
(16+).

11.15, 5.10 «Да лё ка яшчэ 
да лей» (16+).
12.15 «Па го ня за сма-
кам». (12+).
13.10, 3.00 «Псі ха са ма-
ты ка». (12+).
14.15 «Но вы дзень» 
(16+).
14.50, 1.25 «13». Се ры ял 
(16+).
16.45 «Гэ та рэ аль ная гіс-
то рыя» (16+).
17.45 «Якія вяр ну лі ся» 
(16+).
18.45 «Дзён нік эк стра-
сэн са» (16+).
19.45 «Дом Сон ца». Ме-
лад ра ма (16+).
21.40 Маст. фільм «Да-
ра гі Джон» (16+).
0.00 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
3.55 «Сны» (16+).
5.10 «Да лё ка яшчэ да-
лей» (16+).

6.10, 15.55 Га дзі ла 
(12+).
8.50 Бы вай, дзет ка, бы-
вай (16+).
10.55 Тай нае акно (12+).
12.40 Мон стры на ка ні ку-
лах (6+).
14.15 Ана кон да (16+).
18.25 Лю дзі ў чор ным 
(12+).
20.10 Лю дзі ў чор ным-2 
(12+).
21.45 Лю дзі ў чор ным-3 
(12+).
23.40 Апош няе ка хан не 
на Зям лі (16+).
1.20 К-9: са ба чая ра бо та 
(12+).
3.00 Ся мей нае аб ра ба-
ван не (16+).
4.20 Са цы яль ная сет ка 
(16+).

7.25 Дзе сяць нег ры ця нят 
(12+).
10.10 Код апа ка ліп сі са 
(16+).
12.20 Духlеss-2 (16+).
14.15 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзін (16+).
15.50 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзін-2. Са ста рэ лыя 
мсці ўцы (16+).
17.25, 5.35 Аба рон цы 
(12+).
19.00 Пра што га во раць 
муж чы ны (16+).
20.45 Пра што яшчэ га-
во раць муж чы ны (16+).

22.35 Пра што га во раць 
муж чы ны. Пра цяг (16+).
0.20 Та рас Буль ба 
(16+).
2.35 Ня вес та лю бой ца-
ной (16+).
4.10 Па тэ ле фа нуй це 
Мыш кі ну (12+).

6.00 Код не бяс пе кі 
(16+).
6.25 Гіс то рыя дзе ся ці-
год дзяў (16+).
7.15, 4.55 Цу ды ін жы не-
рыі (16+).
8.50, 4.10 Унут ры не ве-
ра год най ме ха ні кі (16+).
9.35, 2.35 Аў та-SOS 
(16+).
11.05 Су пер збу да ван ні 
(16+).
12.40, 21.15, 3.25 Су пер-
збу да ван ні: цу ды ін жы не-
рыі (16+).
13.25, 22.00 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай (16+).
18.55 Гіс то рыя Эмі ра таў 
(16+).
1.05 Тай ная гіс то рыя 
(16+).
5.40 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).

8.00, 9.40 Як гэ та зроб-
ле на? (16+).
8.50 Руч ная ра бо та 
(12+).
9.15 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
10.30 Аляс ка: апош ні 
ру беж (16+).
11.20 Аляс ка: сям'я з ле-
су (16+).
12.15, 20.20 Ма хі на та ры: 
ма шы на ма ры (12+).
13.05, 3.30 Раз бу раль ні кі 
ле генд (16+).
14.50, 6.30 Сталь ныя 
хлоп цы (12+).
15.45, 7.15 Па ля ван не на 
каш тоў ныя ка мя ні (12+).
16.40 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі (16+).
21.15 У па го ні за кла сі-
кай (12+).
22.10 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
0.00 Аў та бан А2 (12+).
0.55 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
1.50 Бяс цэн ныя аў то 
(12+).
5.00 Са ма гон шчы кі (16+).
5.45 На ву ка ма гіі (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, 0.30 Зо на Х. Кры-
мі наль ная хро ні ка (16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Ме-
лад ра ма «Асі нае гняз до» (12+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+)
14.50, 15.25 Ме лад ра ма «Увес ну 
рас цві тае ка хан не» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Спе цы яль ны рэ пар таж АТН 
(12+).
22.10 «Наш HLEB». Дак. фільм 
(12+).
0.15 Сфе ра ін та рэ саў.
0.55 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 «Зра зу мець. Да ра ваць» 
(16+).
9.40, 20.40 «Ся мей ныя гіс то рыі» 
(16+) [СЦ].
10.15, 22.40 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
11.00, 18.15 «Ду эт па пра ве». Се-
ры ял (16+).
12.55, 23.35 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-4» (16+).
13.50 «Свет на вы ва рат. Бра зі лія» 
(16+).
14.50 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+).
17.15 «Арол і рэш ка. Рай і пек ла» 
(16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.20 «Ча ты ры вя сел лі» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Гру ца па-
ра дзю коў ску.
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 «Мес ца су стрэ чы змя-
ніць нель га». Се ры ял (12+) [СЦ].
9.40, 22.15 Дак. фільм «Les Rame-
urs. Дні на ва дзе» (12+).
10.50, 15.30 «У по шу ках ка пі та на 
Гран та». Се ры ял. 1-я се рыя (12+).

12.25 «Ды вер сія ў Асі по ві чах. Іх ве-
да лі толь кі ў твар». Дак. фільм з 
цык ла «Ад ва рот ны ад лік» (12+).
12.50, 18.10 «Час вы браў нас». 
Се ры ял (12+) [СЦ].
14.10 «Бе ла рус кая кух ня». Гру ца 
па-ра дзю коў ску.
14.35 «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).
16.35 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
16.50 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Ды зай нер Мі ла на 
Ха сі не віч.
17.20 «Ха тынь. Вай на без пра віл». 
Фільм пер шы «Пры чы ны для маў-
чан ня» (12+).
17.45 «Апе ра цыя «Зо рач ка». Двой-
чы вы ра та ва ныя». Дак. фільм з 
цык ла «Ад ва рот ны ад лік» (12+).
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач ка».
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.20 «Ка мер тон». Арыс тарх 
Лі ва наў.

7.00, 18.35 Аз бу ка спор ту.
7.10 Кань ка беж ны спорт. Ку бак 
све ту. Хе рэн вен.
11.20 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. 1/2 фі на лу. «Шах цёр» (Са лі-
горск) — «Нё ман» (Грод на).
13.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
14.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Эвер тан» — «Лі вер пуль».
16.10, 17.40 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Кан ці я лах ці. Гон ка пе ра сле ду. 
Муж чы ны. Жан чы ны.
17.10 Піт-стоп.
18.45 На шля ху да ЕЎ РА-2020. Ві-
дэа ча со піс.
19.20 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
1/2 фі на лу. «Ды на ма» (Ма ла дзеч-
на) — «Юнац тва-Мінск». (У пе ра-
пын ках — Спорт-цэнтр.)
21.40 На шля ху да То кіа-2020. 
Ві дэа ча со піс.
22.10 Спорт-кадр.
22.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Матч у ад-
каз. «Ман чэс тэр Сі ці» (Анг лія) — 
«Рэ ал» (Іс па нія). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)

6.00, 7.10, 8.10 «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.
7.05, 8.05 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Пры ват ны за каз» 
(16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).

13.10 Се ры ял «Дзе ля ка хан ня я 
ўсё зма гу!» (16+)
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.55 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20, 23.25, 0.00 «На са май 
спра ве» (16+).
18.50 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 Се ры ял «Ма га ма еў» (16+).
22.20 «Док-ток» (16+).
23.45 На шы на ві ны. Вы ні кі дня.

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Ра ні ца 
СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 
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 «Ні на». Се ры ял (16+).
12.30, 21.15, 23.50 «Са мыя ша кі ру-
ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.30 «Тай ны Чап ман» 
(16+).
14.40, 0.40 «Не ве ра год на ці ка выя 
гіс то рыі» (16+).
15.40, 16.50 «Мар' ін гай». Се ры-
ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».

6.00 Маст. фільм «Пун со выя вет-
ра зі» (12+).
7.05, 10.10 Маст. фільм «Вя лі кі 
пе ра пы нак» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 На-
ві ны (бя гу чы ра док).
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+).
17.10, 19.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
21.10 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(12+).
21.50, 0.00 Се ры ял «Но вае жыц-
цё сы шчы ка Гу ра ва. Пра цяг» 
(16+).
2.00 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
2.30 «Га ра ды Бе ла ру сі» (16+).
3.25 Кан цэрт (16+).
4.50 «Елі ў Яме лі» (16+).
5.20 «Зда роўе» (16+).

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» 
(12+).
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «За крок ад раю» 
(12+).
22.30, 23.10 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Спорт-мікс.
6.20 «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, 10.20 Се ры ял «Дзя вя ты ад-
дзел» (16+).
9.35, 22.00 «НЗ.by».
10.55 Се ры ял «Маск ва. Тры вак-
за лы» (16+).
12.40 Род ныя лю дзі.
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.00, 17.05 Ба я вік «Мар скія д'яб-
лы» (16+).
16.25, 19.40, 23.30 Сён ня. Га лоў-
нае.
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Се ры ял «Га ра чы пункт» 
(16+).
22.20 Ба я вік «Не ўскі. Чу жы ся-
род чу жых» (16+).
23.10, 23.45 «Тап ту ны» (16+).

7.00, 15.45, 18.05, 21.05, 1.40 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.15 М/с «Шча ню ко вы па труль».
7.35 16.30, 20.45 «Пры ко лы 13-й 
шко лы».
7.40 Ка ме дыя «Па-бан ку» (16+).
9.30, 19.45 Дра ма «Іс пан ская 
прын цэ са» (16+).
10.35 Дак. фільм «Вя лі кі ска чок» 
(12+).
11.00 Ба я вік «Ча ла век-па вук» 
(12+).
13.15 «Сад і ага род».
13.20, 18.15 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).
14.50 Се ры ял «За кі ну тыя ў кос-
ма се» (12+).
15.55 «Мульт па рад».
16.10 «Пры знай ся, што смач на!»
16.35 Дра ма «Ваш рэ пе ты тар» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Ме лад ра ма «Ме му а ры гей-
шы» (12+).
23.40 Тры лер «Да стаць на жы» 
(16+).
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GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
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субота, 21 сакавіка
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