
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).

7.20 «Ла ві мо мант» (16+).

8.35 «Ера лаш» (6+).

9.00 М/ф «Тры ка ты» 

(0+).

9.20 М/ф «Ка чы ныя гіс то-

рыі» (0+).

9.40 М/ф «Ці мон і Пум ба» 

(0+).

10.15 Ба я вік «Да спе хі Бо-

га» (12+).

12.15 Скетч-шоу «Да еш 

мо ладзь» (16+).

12.55, 18.30 Се ры ял «#Се-

няФедзя» (16+).

14.30, 1.05 Се ры ял «Вы-

жыць пас ля» (16+).

16.30 Се ры ял «Шчас лі-

выя ра зам» (16+).

17.30, 23.10 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

19.30 Се ры ял «Бам бі зы» 

(16+).

21.00 Ба я вік «Да спе хі Бо-

га-2» (12+).

0.10 Се ры ял «Цац кі» 

(16+).

2.45 Се ры ял «Бяз моў ны 

свед ка» (16+).

4.05 Скетч-шоу «Ад на за 

ўсіх» (16+).

4.45 Скетч-шоу «6 кад-

раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 На ві-

ны куль ту ры.

6.35 «Пеш шу...» Маск ва 

вод ная.

7.05, 20.05 «Пра ві лы жыц-

ця».

7.35 «Зор ка жыц ця і смер-

ці». Дак. фільм [СЦ].

8.20, 17.15, 2.40 Пры го-

жая пла не та.

8.35, 23.10 «Ма на ло гі вя-

лі ка га Ду ні». Дак. се ры ял 

[СЦ].

9.05, 22.20 «Рас кол». Се-

ры ял (16+) [СЦ].

10.15 «На зі раль нік».

11.10, 1.40 ХХ ста год дзе. 

«У све це жы вёл. Тэ атр 

звя роў імя В. Л. Ду ра ва».

12.20, 18.40, 0.55 «Тым 

ча сам. Сэн сы».

13.10 «Ад люст ра ва ны 

час». Дак. се ры ял.

13.35 «Я па він на рас ка-
заць». Дак. фільм [СЦ].

14.30 Са ліс ты XXІ ста год-
дзя. Эр нэст Ла ты паў.

15.10 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кні гі.

15.25 «Пя тае вы мя рэн не» 
[СЦ].

15.50 «Бе лая сту дыя».

16.35 Эк ра ні за цыі тво раў 
А. П. Чэ ха ва. «Юбі лей». 
Маст. фільм.

17.30 Ды ры жо ры XXІ ста-
год дзя. Бер нард Хай цінк і 
Ка ра леў скі ар кестр Кан-
цэрт ге бау.

19.45 Га лоў ная ро ля.

20.30 «Доб рай но чы, ма-

лыя!»

20.45 «Кель ты: кроў і жа-

ле за». Дак. фільм.

21.40 Штуч ны ад бор.

0.00 «Ро мас, То мас і Іо-

сіф». Дак. фільм [СЦ].

6.00 «На ро джа ныя ў 

СССР». Най леп шае. 2005 

год (12+).

6.55 Маст. фільм «Ко лер 

бе ла га сне гу» (16+).

7.35, 9.45, 12.40, 14.40, 

15.45, 17.00, 18.40, 21.45, 

23.00, 1.25, 5.20 Му зыч-

ная на сталь гія (12+).

7.50 «Тэ ат раль ныя су-

стрэ чы». «Не пры ду ма ныя 

гіс то рыі. За баў ны вы па-

дак». 1992 год (16+).

9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы 

час» (12+).

9.55 «Гіс то рыя ка ня». 

Спек такль Ле нін град ска-
га БДТ. 1989 год (16+).

12.00 Дак. фільм «Аў та-
парт рэт». Ула дзі мір Вы-
соц кі. 1987 год (16+).

13.20, 19.10 Маст. фільм 
«Дом ля каль ца вой да ро-
гі» (16+).

16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).

18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім. 
2007 год (16+).

20.40 Кі на кан цэрт «Спя-
вае Анд рэй Мі ро наў». 
1988 год (12+).

0.00 Маст. фільм «Цырк» 
(12+).

1.40 Фільм-кан цэрт «Ін-
тэр-поп-шоу». 1989 год 
(12+).

3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).

4.00 «Пад зна кам за дыя-
ка. Ва да ліў». 1993 год 
(16+).

0.30 Ве ла спорт. «Ву эль та 
Сан-Ху а на» (12+).

2.30, 11.00, 13.30 Тэ ніс. 
Australіan Open (6+).

10.45, 13.00 Тэ ніс. «Гейм, 
Шэт і Матс» (6+).

14.30 Фех та ван не. Се рыя 
Гран-пры (6+).

15.30 Сну кер. European 
Masters (6+).

17.05 Ве ла спорт (трэк). 
Шэсць дзён Бер лі на (12+).

18.00, 22.00 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту (12+).

20.45 Кон ны спорт. Ку бак 
све ту (6+).

1.00 Пят ні ца (16+).

2.30 Пра су ну ты (16+).

4.05 Укол па ра со нам 
(16+).

5.40 Ча го хо чуць жан чы-
ны? (16+)

8.10 Дзень вы ба раў-2 
(12+).

10.15 Усё ці ні чо га (16+).

12.00 Парк куль ту ры і ад-

па чын ку (18 +).

14.00 Дзень ра дыё (16+).

16.00 Без тар ма зоў (16+).

17.45 Вы пад ко вы муж 

(16+).

19.30 Пя ты эле мент (12+).

21.50 Га лі вуд скія ко пы 

(12+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).

6.15 М/ф (6+).

7.00 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).

7.30 «Док тар І...» (16+)

8.00 «Вой, ма-мач-кі». Се-

ры ял (12+).

9.50, 23.35 «Улег цы» 

(12+).

10.20, 15.35, 4.30 «Суд 

ідзе». Дак. се ры ял (16+).

11.20, 18.40 «Сля пая» 

(16+).

12.25, 19.50 «Ва раж біт-

ка» (12+).

13.30, 17.35, 3.40 «Міс-

тыч ныя гіс то рыі» (12+).

14.30, 2.45 «Па ляў ні чыя 

на пры ві даў» (16+).

16.35 «Зна кі лё су» (16+).

21.00 «Пад ма ні мя не». 

Се ры ял (16+).

22.45 «90-я» (16+).

0.05 «Звыш на ту раль нае». 

Се ры ял (16+).

0.50 «Ус пом ніць усё». 

Ба я вік.

6.10, 18.00 Пла не та Ка-

Пэкс (12+).

8.20 Не гле дзя чы ні на 

што (16+).

10.20 Д'я бал і Дэ ні эл 

Уэбс тэр (16+).

12.10 Спа да ры ня Ба ва ры 

(16+).

14.15 У гас цях у Эліс 

(16+).

16.00 Бы вай, дзет ка, бы-

вай! (16+)

20.10 Ілю зія пад ма ну 

(12+).

22.05 Ілю зія пад ма ну-2 

(12+).

0.25 Апан та насць (18+).

2.25 Зо ны цем ры (16+).

4.10 «Лін кальн» для ад ва-

ка та (16+).

7.55 Шпі ён (16+).

9.50 Свед кі (16+).

11.50 Карп ад ма ро жа ны 

(12+).

13.35, 19.05 Па вук (16+).

15.30 Тэр мі но ва вый ду 

за муж (16+).

17.25, 5.30 30 спат кан няў 

(16+).

21.00 Ле нін. Не па збеж-

насць (16+).

23.10 Дзень ра дыё (16+).

1.00 Глу хар у кі но (16+).

2.35 Дзя куй дзе ду за пе-

ра мо гу (6+).

4.05 Ру сал ка. Во зе ра 

мёрт вых (16+).

6.00 Як пе ра ма гаць ва 
ўсім (16+).
6.25 Служ ба вы ра та ван ня 
Аляс кі (16+).
7.10, 12.00, 1.50 Аў та-
SOS (16+).
8.00 Дзі кі ту нец (16+).
8.50 Зо ла та Юка на (16+).
9.40, 18.10 У дзі кай пры-
ро дзе з Бе а рам Грыл сам 
(16+).
10.30 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.50, 2.40 Ма шы ны: ра-
за браць і пра даць (16+).
13.35 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
14.20 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
15.05, 20.30, 4.15 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
16.40, 21.15 Тра ге дыя 
«Чэ лен джа ра» (16+).
17.25, 23.35 У по шу ках 
спад чы ны (16+).
19.00, 22.00, 1.05, 3.25 
Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(16+).
19.45 Эк стрэ маль нае па-
да рож жа (16+).
22.50 Свед кі ка та строф 
(16+).
0.20 Ува рван не на Зям лю 
(16+).
5.05, 5.35 Ра бі стаў кі і 
ўзры вай (16+).

8.00, 3.30 Аляс ка: сям'я з 
ле су (16+).
8.50, 14.50, 22.20, 7.15 
Ма хі на та ры (12+).

9.40, 16.30, 21.30, 5.00 Як 

гэ та ўстро е на? (12+)

10.30, 18.10, 2.40 Мя цеж-

ны га раж (16+).

11.20, 17.20, 23.10 Па ляў-

ні чыя на рэ лік віі (16+).

12.15, 1.50 Зор нае вы жы-

ван не з Бе а рам Грыл сам 

(16+).

13.05 Тур ба ду эт (12+).

19.00, 4.15 Скла ды: біт ва 

ў Ка на дзе (16+).

19.50, 5.45 Ла ба ра то рыя 
вы бу хо вых ідэй (16+).
20.40 Міль ё ны Па бла Эс-
ка ба ра (16+).
0.00 Сак рэт ныя ба зы на-
цыс таў (12+).
0.55 Не вы тлу ма чаль нае і 
ня вы ву ча нае (12+).
6.30 Вост раў з Бе а рам 
Грыл сам (16+).
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6.25 Іс насць.

6.50 Ме лад ра ма «Маё но вае 
жыц цё». 1-я і 2-я се рыі (16+).
8.25 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).

9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.

9.10 Сэнс жыц ця (12+).

9.45 Зда роўе (12+).

10.35 Ста рое — но вае (12+).

11.10 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).

12.10 Па ка лен не.by (6+).

12.35 Ме лад ра ма «Ка тоў крыў-
дзіць не рэ ка мен ду ец ца». 1-я 
се рыя (16+).
13.30 «Я ве даю» (6+).

15.15 Кра і на.

16.00 «Кух ня жыц ця» (12+).

16.30 Ме лад ра ма «Пісь мо па 
па мыл цы». 1—4-я се рыі (16+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».

21.00 Па на ра ма.

21.45 Ме лад ра ма «На ма ля ва-
нае шчас це». 1-я і 2-я се рыі 
(16+).
1.00 Дзень спор ту.

7.00 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
8.30 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас ка-
ра» (0+).

9.20, 21.05 Тэ ле ба ро метр.

9.25 Ані ма цый ны фільм «Ляс ная 
брат ва» (12+).

10.40 «Хто я?» (12+)

11.00 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).

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

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

13.10 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).

14.40 «Арол і рэш ка. Пе ра за груз-
ка» (16+).

15.35, 0.10 «Ка лі мы до ма». 
Скетч кам (16+).
16.05 Ка ме дыя «Ка хан не і ін-
шыя не пры ем нас ці» (12+).
17.40 «Ка хан не на вы жы ван не» 
(16+).

19.15 Ба я вік «РЭД» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

21.15 «Ча ла век-не ві дзім ка» (16+).

22.10 Фан тас ты ка «Зор ны 
шлях» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».

8.00, 14.25, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.

8.20, 14.45, 20.35 «Гэ ты дзень».

8.25 «А рап там атры ма ец ца!..» 

М/ф (0+)

8.30 «Дай це кні гу скар гаў». 
Маст. фільм (12+).
10.00 «Жы вая куль ту ра». Твор-
часць май стра па вы ра бе га бе ле-
наў Але ны Шу ней ка (г. Грод на).
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Пша-
ніч ная кач ка.
10.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
11.20 «Пры го ды Шэр ла ка Холм-
са і док та ра Ват са на». «Двац-
ца тае ста год дзе па чы на ец ца» 
(12+) [СЦ].
14.00 «На ву ка ма нія» (6+).
14.50 «За ла ты рос сып апе рэ ты». 
Га ла-кан цэрт да 50-год дзя Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га ака дэ міч на-
га му зыч на га тэ ат ра.
15.55 «Ка мер тон». На род ная ар-
тыст ка Бе ла ру сі На тал ля Гай да.
16.20 «Пад кі дыш». Маст. фільм 
(6+) [СЦ].
17.30 «Сіль ва». Маст. фільм 
(12+).
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Шмат шу му з ні чо га». 
Маст. фільм (12+).
22.25 «Сэр Пол Мак карт ні: мне — 
75». Кан цэрт На цы я наль на га 
ака дэ міч на га кан цэрт на га ар-
кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь пад 
кі раў ніц твам на род на га ар тыс та 
Бе ла ру сі Мі ха і ла Фін бер га.

7.00, 20.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Муж чы ны. Ад воль-
ная пра гра ма.
11.05 На шля ху да «То кіа-2020». 
Ві дэа ча со піс.
11.35 Вя лі кі спорт.
12.20 Трэ ні ро вач ны дзень.
12.50 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм-
пі я нат све ту. Спрынт. Юні ё ры.
14.10 Ха кей. КХЛ. «Сі бір» (Но ва-
сі бірск) — «Ды на ма» (Мінск).
15.55 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм-
пі я нат све ту. Спрынт. Юні ёр кі.
17.20 Ганд бол. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. БГК імя Мяш ко ва — СКА-Мінск. 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
19.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лі вер пуль» — «Са ўтгемп тан». 
2-і тайм.
20.10 «Вось гэ та спорт!»
20.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» — «Вул-
вер хэмп тан». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
22.25 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм-
пі я нат све ту. Спрынт. Юні ё ры. 
Юні ёр кі.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] На шы на-
ві ны.
7.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та га» 
(16+).

7.45 «Леў Ле шчан ка. «Ты пом-
нишь, плыли две звез ды...» (16+)
9.10 Ка ме дыя «За дву ма зай-
ца мі» (0+).
10.40 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
12.20 Се ры ял «Два Іва ны» (16+).
16.20 «Леў Ле шчан ка. Кан цэрт у 
дзень на ра джэн ня» (12+).
18.25, 21.10 «Сён ня ўве ча ры» 
(16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
0.25 «Пра ка хан не» (16+).

6.10 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
7.50 «Ан фас».
8.10 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.05 «Тайны Бе ла ру сі».
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.35 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.10 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
12.20, 13.40, 16.40, 20.05 «Важ-
няк. Гуль ня на вы лет». Се ры ял 
(16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
22.30 «Тэ ры то рыя па мы лак» (16+).
23.30 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
1.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10 «Са юз ні кі» (12+).
6.40, 8.55, 4.30 М/ф (6+).
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+).
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 «Су свет ныя лэ дзі» (12+).
11.25 Маст. фільм «Жорст кі ра-
манс» (12+).
14.25, 16.15 Се ры ял «Міф пра 
ідэа льна га муж чы ну» (16+).
18.40, 19.15 Се ры ял «Сяб роў ка 
асо ба га пры зна чэн ня» (0+).
23.35 Се ры ял «Тры паў гра цыі» 
(12+).
2.55 Маст. фільм «У по шу ках 
ра дас ці» (12+).

7.00 Маст. фільм «За ла тая мі-
на» (12+).
9.30 Маст. фільм «Лёд, які не 
рас тае» (12+).

11.20 «Па сак рэ це ўся му све ту» 

(12+).

12.15 «Звы чай ны кан цэрт» з Эду-

ар дам Эфі ра вым» (12+).

12.35 Маст. фільм «Вый сці за-
муж за ка пі та на» (12+).

14.20 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!!!» 

(16+)

16.20 Маст. фільм «Пе чы ва 
з прад ка зан нем» (12+).

19.45 «Плюс-мі нус».

20.00 Вест кі ў су бо ту.

20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 

(16+)

22.40 Маст. фільм «Снеж ны 
ком» (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».

6.10 Спорт-мікс.

6.25 Terra іncognіta. Бе ла русь 

не вя до мая (6+).

6.55 «Це ла ча ла ве ка» (16+).

7.25 Жан чы ны і спорт.

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.

8.20 «НЗ.by: час вы ні каў».

8.55 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).

09.25 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 

(12+).

10.20 Га лоў ная да ро га (16+).

11.00 «Ежа жы вая і мёрт вая» 

(12+).

11.50 Ква тэр нае пы тан не (0+).

12.45 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)

13.30 Лёс гі ган таў (6+).

14.00 Се ры ял «Чар ноў» (16+).

16.25 «След ства вя лі...» (16+)

19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-

не».

20.35 Се ры ял «Хут кая да па мо-
га» (16+).

0.20 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 15.35, 19.15, 21.15, 1.50 
«На двор'е» + «Эра на».

7.05 М/ф.

8.40 «Утрам дзія».

8.45 Фільм — дзе цям «Па ке-
мон».

10.30 «Пры знай ся, што смач-

на!»

10.50 Ба я вік «Ці ха акі ян скі 
ру беж».

13.35 Ка ме дыя «Ма ма Мія».

15.40 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 

«Ка роль леў».

17.30 Пры го ды «Тар зан. Ле ген-
да».

19.20 Ка ме дыя «Жы лі-бы лі» 
(12+).

20.55 «Ве чар ні ца».

21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».

21.20 Дра ма «Вя лі кая гуль ня» 
(18+).

23.35 Дра ма «Во ін» (12+).

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, 25 сту дзе ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 28 сту дзе ня

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


