
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.15 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.10 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
8.30 М/ф «Ці мон і Пум ба» 
(0+).
9.00, 0.05 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
10.05 Ка ме дыя «На мо-
ра!» (16+)
12.10 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
13.15, 3.45 Се ры ял «Лю-
дзі Хэ» (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+).
2 0 . 0 0  С е  р ы  я л 
«#СеняФедзя» (16+).
21.00 Се ры ял «Бам бі зы» 
(16+).
22.00 Ка ме дыя «Спат кан-
не ўсля пую» (12+).
1.05 Се ры ял «Ад ной чы 
ў мі лі цыі» (16+).
2.25 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
5.05 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 
Жы ляр дзі.
7.05, 20.05 «Пра ві лы жыц-
ця».
7.35, 14.05, 20.45 «Сак-
раль ныя мяс ці ны». Дак. 
фільм [СЦ].
8.30 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Марк Бер нес.
9.00, 22.20 «Ша хе ра за-
да». Се ры ял [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.20 ХХ ста год дзе. 
«Анд рэй». 1991 год.
12.30, 18.40, 0.30 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.20 «Дом ву чо ных». 
Аляк сей Жоў ці каў [СЦ].
13.50 Ко лер ча су. Па вел 
Фя до таў.
15.10 «Пя тае вы мя рэн не» 
[СЦ].
15.40 «Бе лая сту дыя».
16.25 «Час-не-ча кае». Се-
ры ял.

17.45 Ты дзень ба роч най 
му зы кі. Ча чы лія Бар та лі 
і Бер лін скі фі лар ма ніч ны 
ар кестр.
18.30 «Ко лер ча су». Ілья 
Рэ пін. «Іван Гроз ны і сын 
яго Іван».
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 Штуч ны ад бор.
23.20 «Ко лер ча су». Мі-
ке лан джэ ла Бу а на ро ці. 
«Страш ны суд».
23.50 90 га доў з дня на-
ра джэн ня Льва Яшы на. 
«Больш, чым ка хан не» 
[СЦ].
2.40 Пры го жая пла не та.

6.00, 16.00, 22.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
7.00 «Ва кол сме ху» 
з Аляк санд рам Іва но вым. 
1986 год (12+).
8.25, 9.45, 11.25, 13.00, 
14.25, 15.45, 17.00, 20.25, 
21.45, 23.00, 1.35, 2.45 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00 «Кі на па на ра ма». 
«Па ра лель нае кі но». 
1988 год (12+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: «Ра-
дыё 70-80-х гг.». 2005 год 
(18+).
13.20 Дак. фільм «Яў ген 
Габ ры ло віч» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Вя чэр няя шко ла». 
2006 год (16+).
19.00 Кан цэрт «The Beat-
les іn Washіngton D.C.» 
2003 год (12+).
19.25 Маст. фільм «Вя лі-
кія пе ра го ны» (16+).
0.00 Маст. фільм «Сель-
ская на стаў ні ца» (12+).
1.50 Фільм-кан цэрт «Анд-
рэй Пят роў. Па трэб на доб-
рая ме ло дыя». 1980 год 
(12+).
3.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
4.00 Фільм-кан цэрт гур та 
«Дети». 1988 год (16+).
5.00 «Тэ ат раль ныя сустрэ-
чы». «Не пры ду ма ныя гіс-
то рыі. Смеш ны вы па дак». 
1992 год (12+).

0.15, 4.00, 8.00 Аў та гон кі. 
WTCR.

1.00, 12.00 Су пер байк. 
Этап чэм пі я на ту све ту.
1.30, 13.30 Ве ла спорт. 
«Тур Па ры жа».
2.30, 17.30 Ве ла спорт. 
«Тур Лам бар дыі».
6.00, 22.20 Алім пій скія 
гуль ні. «Жы выя ле ген-
ды».
6.30, 22.45 Алім пій-
скія гуль ні. Camps to 
champs.
7.00, 23.15 Алім пій скія 
гуль ні. «Сі ла асо бы».
7.30 Watts.
10.20, 14.30 Сну кер. 
Englіsh Open. Фі нал.
16.35 Ве ла спорт. Мі-
лан — Ту рын.
18.30 Кон ны спорт. Ку-
бак све ту.
19.30 Кон ны спорт. Ку-
бак на цый.
20.00 «Най леп шае з кон-
на га спор ту».
20.35 Аў та гон кі. ESET V4 
Cup.
20.50 Аў та гон кі. Blancpaіn 
GT World Challenge.
21.20 Аў та гон кі. Фор му-
ла E.

0.55 Вы пад ко вы муж 
(16+).
2.40 Гэ ты ня ём кі мо мант 
(16+).
4.30 Агент 117: мі сія ў 
Рыа (16+).
6.25 Бе лае ві но з Ба бу-
дою (16+).
8.25 Прад ві ну ты (16+).
10.05 Пры стой ныя лю дзі 
(16+).
11.55 За ко ну тут не мес-
ца (12+).
13.45 Та кія роз ныя бліз-
ня ты (12+).
15.25 Ко пы ў глы бо кім 
за па се (12+).
17.25 Ні чо га не ба чу, ні-
чо га не чую (16+).
19.30 Звод ныя бра ты 
(18+).
21.20 Ана на са вы экс-
прэс: ся джу, ку ру (18+).
23.30 100 міль ё наў еў ра 
(16+).

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

7.50 «Чыс тая про ба». 
Се ры ял (16+).
9.35, 23.30 «Улег цы» 
(12+).
10.05, 15.25, 4.25 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
11.05, 18.35 «Сля пая» 
(16+).
12.10, 19.45 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.15, 17.30, 3.35 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.15, 2.35 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.30 «Па ра лель ны 
свет» (16+).
20.55 «На пар ні цы». Се-
ры ял (16+).
22.40 «90-я» (16+).
0.00 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.45 «Лар га Вінч: па ча-
так». Пры го ды (16+).

6.10, 18.10 Вя сел ле най-
леп ша га сяб ра (12+).
8.10 За ла ты век (16+).
10.20 Да руй, ха чу з та-
бой ажа ніц ца (12+).
12.25 Эван Усё ма гут ны 
(12+).
14.15 Сан ктум (16+).
16.20 Пры від ны па труль 
(12+).
20.10 Мон стры на ка ні ку-
лах (6+).
21.55 Анё лы і дэ ма ны 
(12+).
0.30 Вы пад ко вы муж 
(16+).
2.20 Го лас мон стра 
(16+).
4.10 Уль ты ма тум Бор на 
(16+).

8.00 Пер шыя (12+).
9.50 Су пер Баб ро вы 
(12+).
11.40 Ха чу ў тур му 
(12+).
13.30 Лон данг рад. Ве дай 
на шых (16+).
15.25 Пра вад нік (16+).
17.05, 5.30 Карп ад ма ро-
жа ны (12+).
19.00 Вольф Ме сінг: які 
ба чыў скрозь час (12+).
20.45 Ёл кі апош нія (6+).
22.40 Ня бес ны суд 
(16+).
0.30 Тэ ры то рыя (12+).
3.40 Ёл кі но выя (6+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.25 Су пер збу да ван ні 
(16+).
7.15, 10.25, 19.45, 1.55 
Аў та-SOS (16+).
8.00, 14.15, 18.10, 22.05, 
1.05, 3.30 Ле дзя ная да-
ро га (16+).
8.55, 13.30 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
9.40 Со неч ны фа ра он 
Егіп та (16+).
11.10 Дзі кі ту нец (16+).
12.45 Зо ла та ў ха лод най 
ва дзе (16+).
15.05, 4.20 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф (16+).
16.35 Служ ба бяс пе кі 
аэра пор та (16+).
17.20 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха (16+).
20.30 НЛА над Еў ро пай 
(16+).
21.20 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.50 Асу шыць акі ян 
(16+).
23.40 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
0.25 Нар ка Блінг: зла віць 
Ча по Гус ма на (16+).
5.10 Як пе ра ма гаць ва 
ўсім (16+).
5.35 На ву ко выя не да-
рэчнас ці (16+).

8.00, 11.10, 13.55, 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» (12+).
9.20, 16.40, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
10.15, 17.35, 4.25 Кру ты 
цю нінг (12+).
12.05, 23.05 Ба гаж ныя 
вой ны (12+).
13.00 Да ро га да пры быт-
ку (12+).
14.50, 3.40 Хут кія і гуч-
ныя (12+).
18.30, 5.15 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (16+).
19.25, 6.50 У па го ні за 
ўра га нам (12+).
0.00 Кру тая ра бо та 
(12+).
0.55, 6.00 Гуль ня на жыц-
цё (16+).
2.45 Міль яр дэр пад пры-
крыц цём (12+).
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6.25 Іс насць.
6.50, 21.45 Ме лад ра ма «Ні за 
што не здам ся» (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].
11.15, 12.10, 13.15 Ме лад ра ма 
«Двай ная хлус ня» (16+).
15.15 Кра і на.
15.45 Па ка лен не.by.
16.00 Ме лад ра ма «Пад даж-
джом не ві даць слёз» (12+).
17.50 «Сэр ца — дом для ка хан-
ня». Кан цэрт Та і сіі Па ва лій.
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
1.05 Дзень спор ту.

7.00 Се ры ял «Я не ро бат» 
(16+).
9.10, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.20 Ані ма цый ны фільм «Шрэк 
Трэ ці» (12+).
10.50 Хто я? (12+)
11.15 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
11.50 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.35 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку чае 
вяр тан не» (16+).
13.35 «Ка роль дэ сер таў» (12+).
15.25 Маст. фільм «Атэль для 
са бак» (12+).
17.05 «Ка хан не на вы жы ван не» 
(16+).
18.45 Ка ме дыя «Ка ра цей» 
(16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Шэр ла кі» (16+).
22.15 Фан тас ты ка «Асоб ная 
дум ка» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 15.30, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 15.50. 20.35 «Гэ ты дзень».
8.25 «Мый да дзір». М/ф (0+).
8.40 «Доў гая да ро га да ся бе». 
Дра ма (12+) [СЦ].
10.00 «Жы вая куль ту ра». Спеў-
ная тра ды цыя вы ка нан ня хрэсь-
бін ных і вя сель ных пе сень (аг ра-
га ра док Пар шы на, Го рац кі ра ён, 
Ма гі лёў ская воб ласць).
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». За пя-
кан ка з ры бы ў цес це.
10.55 «Спя вае Бе ла русь». Му-
зыч на-гу ма рыс тыч ны гурт 
«Будзь ма» (г. Чэр вень, Мін ская 
воб ласць).

11.45 «На род ны май стар». Іван 
Ра ман чук.
12.15 «Вя сел ле ў Ма лі наў цы». 
Ка ме дыя (12+) [СЦ].
13.45 «На ву ка ма нія» (6+).
14.10 «Раз ві таль ная гаст роль 
«Ар тыс та». Дэ тэк тыў (12+).
15.55 «Каш тоў ны па да ру нак». 
Маст. фільм (12+).
17.10 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
17.50 «Пяць дзён, пяць на чэй». 
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 «Куль тур ны рэ пар таж». 
Фес ты валь Баш ме та ў Мін ску.
21.20 XІV Між на род ны фес ты-
валь Юрыя Баш ме та. Ура чыс-
тае за крыц цё. Ула даль нік прэ міі 
«Грэ мі» ка мер ны ан самбль «Са-
ліс ты Маск вы» пад кі раў ніц твам 
на род на га ар тыс та СССР і Ра сіі 
Юрыя Баш ме та.
22.50 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 
[СЦ].

7.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ды на ма» (Ры га).
9.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
Агляд ту ра.
10.00 Тэ ніс. WTA. Эліт тро фі. 
Жухай. Паў фі на лы.
14.05 Вя лі кі спорт.
14.50 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — УНІКС 
(Ка зань).
16.45 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Го-
мель» — «Ды на ма» (Брэст). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
18.50 Ха кей для ўсіх.
19.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Берн лі» — «Чэл сі». (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
21.25 Вось гэ та спорт!
21.35 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. Ві дэа ча со піс.
22.10 Трэ ні ро вач ны дзень.
22.45 Фут бол. Чэм пі я нат све ту 
U-17. Бра зі лія — Ка на да. (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

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 Да юбі лею Мі ка лая Ка ра-
чан ца ва. «Я те бя никогда не 
увижу...» (12+)
9.10 Ка ме дыя «Бе лыя Ро сы» 
(12+).

10.50 «Мі ка лай Ка ра чан цаў. «Ка-
хан ню не на зва ная ца на» (16+).
12.25 Се ры ял «Па мяць сэр ца» 
(12+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)
18.00 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.10 «Клуб Вя сё лых і Зна ход лі-
вых». Вы шэй шая лі га (16+).
23.25 Маст. фільм «Веч ная каз-
ка» (16+).

6.15 «Ежа ба гоў» (16+).
7.55 «Ан фас».
8.15 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.10 Да ку мен таль ны 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 «Адэ-
са-ма ма». Се ры ял (12+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 га-
дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
21.30 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).
23.00 Спар тыў ныя баль ныя тан-
цы. Capіtal Cup Mіnsk. Фі на лы. 
1-ы дзень.
23.45 «Хрос ны». Се ры ял (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10 М/ф (6+).
6.25 «Са юз ні кі» (12+).
6.55 «Та кія роз ныя» (16+).
7.25 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
7.55 «Ка хан не без ме жаў» 
(12+).
8.55 «Рэ аль нае ўсы наў лен не» 
(6+).
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. Як у Япо-
ніі» (12+).
10.45 Маст. фільм «Вак зал для 
два іх» (12+).
13.40, 16.15, 19.15 Се ры ял «Афі-
цэр скія жон кі» (16+).
1.55 Маст. фільм «Чыс та анг лій-
скае за бой ства» (0+).
4.35 Маст. фільм «Дзяў чы на 
з ха рак та рам» (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 «На ша спра ва» (16+).
12.30 Маст. фільм «Пе ра вяр ні 
ста рон ку» (12+).
14.25 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!!!» 
(16+)
16.20 Маст. фільм «На аб ры ве» 
(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 «Зу сім чу-
жыя» (12+).

5.50 «Аст рап раг ноз».
6.00 Terra іncognіta. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.30 «Зра зу мець і абяс шко дзіць» 
(12+).
7.00 Дэ тэк тыў «На гляд чык мая-
ка» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.by: 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+)
14.10 Ба я вік «Бег ад смер ці» 
(12+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.40 Се ры ял «Цень за спі най» 
(16+).
22.30 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).
0.00 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 15.55, 18.55, 21.15, 1.00 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10 М/ф «Са юз звя роў».
8.40 «Утрам дзія».
8.45 Ме лад ра ма «Ха лод ны раз-
лік» (12+).
11.45 Ме лад ра ма «Рэ пе ты тар» 
(16+).
13.20 Тры лер «Цём ны ры цар» 
(12+).
16.00 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 
«Том і Джэ ры. Шпі ён».
17.15 Се ры ял «Ім пе рыя» (16+).
18.00 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
19.00 Вес тэрн «Не да ра ва ны» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
21.20 «Жорст кія муж чын скія 
гуль ні». Дра ма «Хрос ны баць-
ка» (16+).
0.15 Се ры ял «Ім пе рыя» (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

субота, 26 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, 22 каст рыч ні ка

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


