
6.05, 4.00 «Ла ві мо мант» 

(16+).

6.35, 3.00 «Дур ні і да ро-

гі» (16+).

7.30 М/ф «Па ця шо ба» 

(0+).

7.50 М/ф «Ца рэў на» 

(6+).

8.25 М/ф «Ма ша і Мядз-

ведзь» (0+).

9.00 «Ера лаш» (6+).

9.40 «Ураль скія пель ме-

ні» (16+).

10.45 17.30 Се ры ял 

«Шчас лі выя ра зам» 

(16+).

12.10 Се ры ял «Ва ро ні-

ны» (12+).

14.15, 0.45 Скетч-шоу 

«Ад на за ўсіх» (16+).

14.40 Маст. фільм «Час 

пер шых» (12+).

19.00 Се ры ял «Вя лі кая 

гуль ня» (16+).

20.00 Се ры ял «Кух ня» 

(16+).

22.00 Фан тас ты ка «Аба-

рон цы» (12+).

23.45, 5.10 Се ры ял «Ма-

мы чэм пі ё наў» (16+).

1.45 Се ры ял «Бяз моў ны 

свед ка» (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 На ві ны куль-

ту ры.

6.35 «Пеш шу...» Маск ва 

ша ка лад ная.

7.05, 2.45 Ко лер ча су. 

Ілья Рэ пін. «Іван Гроз ны 

і сын яго Іван».

7.15 «Са ля рыс». Маст. 

фільм (СЦ) (12+).

10.15 «На зі раль нік».

11.10, 23.50 ХХ ста год-

дзе. «Ма эст ра. Рай манд 

Паўлс». Твор чы ве-

чар у Тэ ат ры эст ра ды. 

1982 год.

12.20 Су свет ныя скар-

бы.

12.40 «Мы — гра ма цеі!»

13.20 Да 75-год дзя 

з дня на ра джэн ня Дзміт-

рыя Па кроў ска га. «Іг ра-

ем «Па кроў ска га». Дак. 

фільм.

14.05 «Бач нае ня бач-

нае». Дак. фільм (СЦ).

15.10 «Эр мі таж» (СЦ).

15.40 «Бе лая сту дыя».

16.20 Пётр Анд ржэў скі, 

Кент На га на і Ман рэ аль-

скі сім фа ніч ны ар кестр.

18.05 Да 90-год дзя з дня 

на ра джэн ня Ге ор гія Га-

ча ва. «Больш, чым ка-

хан не» (СЦ).

19.45 «Га лоў ная ро ля».

20.05 Да 80-год дзя Ле а-

 ні да Ка неў ска га. «Лі нія 

жыц ця» (СЦ).

21.00 «След ства вя дуць 

зна та кі». Маст. фільм 

(СЦ) (0+).

1.00 «Дождж у чу жым го-

ра дзе». Маст. фільм. 2-я 

се рыя.

2.05 «Ад ра джэн не ды ры-

жаб ля». Дак. фільм.

6.00 Тэ ле спек такль 

«Гуль ня ў дэ тэк тыў». 

1987 год (12+).

8.20, 9.45, 11.35, 13.15, 

15.45, 17.00, 20.15, 21.45, 

23.00, 1.15, 2.35 Му зыч-

ная на сталь гія (12+).

9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-

лы час» (12+).

10.00 «Ва кол сме ху». 

«Наш дом». 1981 год 

(12+).

12.00 «Гэ ты фан тас тыч-

ны свет». «Псі ха ды на мі-

ка вядзь мар ства». 1990 

год (12+).

13.30 Маст. фільм «Бы лы 

та та, бы лы сын» (16+).

16.00, 22.00 «На ро джа-

ныя ў СССР» (12+).

18.00 Маст. фільм «Ме-

ло дыя на два га ла сы» 

(16+).

0.00 Маст. фільм «Му-

зыч ная гіс то рыя» (12+).

1.40 Дак. фільм «Алі са 

Фрэй ндліх. Вы бра нае» 

(12+).

3.00 «Быў час». 2010 год 

(16+).

4.00 «Тэ ат раль ныя су-

стрэ чы». «Не пры ду ма-

ныя гіс то рыі. Смеш ны вы-

па дак». 1992 год (12+).

5.00 Фільм-кан цэрт 

«Кры ла тыя пес ні». 1967 

год (12+).

0.00, 2.30, 7.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 20.30 Сну-

кер. Чэм пі я нат све ту.

1.05, 6.00, 11.05 Ве ла-

спорт. Льеж — Бас тонь — 

Льеж.

4.00, 9.30 Аў та гон кі. 

WTCR.

5.30 Аў та гон кі. Фор му-

ла E.

10.00 Фех та ван не. Се-

рыя Гран-пры.

20.00 «Най леп шае з кон-

на га спор ту».

0.55 Афе рыс ты па ня во лі 

(18+).

2.40 Не адэ кват ныя лю-

дзі (16+).

4.40 Ну, доб ры дзень, Ак-

са на Са ка ло ва! (16+)

6.40 Су пер Баб ро вы (12+).

8.30 Дзён нік кар' е рыст кі 

(16+).

10.15 Чац вё ра су праць 

бан ка (16+).

12.05 Уль тра аме ры кан-

цы (18+).

14.00 Больш, чым ся бар 

(16+).

15.55 Вя лі кі сал дат (16+).

17.50 Су пер ге рой скае 

кі но (16+).

19.30 Без тар ма зоў (16+).

21.10 Аме лі (16+).

23.30 Што вы тва ра юць 

муж чы ны! (18+)

6.00 М/ф (6+).

7.05 «Шко ла док та ра Ка-

ма роў ска га» (6+).

7.45 «Док тар І...» (16+)

8.15, 19.00, 2.50 «Ад пла-

та». Се ры ял (16+).

10.00, 23.35 «Улег цы» 

(12+).

10.35, 4.30 «Су до выя 

страс ці». Дак. се ры ял 

(16+).

12.10, 17.50 «Ва раж біт-

ка» (12+).

13.20, 16.45 «Міс тыч ныя 

гіс то рыі» (12+).

14.20 «Прос тыя скла да-

нас ці» (12+).

14.55 «Не рас кры тыя тай-

ны» (16+).

15.55 «На ту раль ны ад-

бор» (12+).

20.55 «Мен та ліст». Се-

ры ял (16+).

22.45 «90-я» (16+).

0.05 «Звыш на ту раль-

нае». Се ры ял (16+).

0.50 «Тры нац цаць сяб-

роў Оў шэ на». Ка ме дыя 

(16+).

6.10, 18.15 Во сень у Нью-

Ёр ку (12+).

8.15 Тур ба (6+).

10.05 Сфе ра (16+).

12.15 Стой! Ці мая ма ма 

бу дзе стра ляць (16+).

13.55 Пе ра мот ка (16+).

15.55 Тай на ся мі сяс цёр 

(16+).

20.20 Го лая праў да (16+).

22.25 12 га доў раб ства 

(16+).

1.10 Ка ра ле ва Іс па ніі 

(18+).

3.50 Гуль ня Эн дэ ра (12+).

6.20 Пра любоff (16+).

8.30 Па да ры мне ме ся-

ца вае свят ло (12+).

10.20 Баб ло (16+).

12.10 Цём ны свет: раў-

на ва га (12+).

14.05 Кух ня. Апош няя 

біт ва (12+).

16.20, 4.20 Тры шчас лі-

выя жан чы ны (12+).

18.20 Кур' ер з «Раю» 

(12+).

20.20 Сем вя чэр (12+).

22.10 Ня бес ны суд (16+).

0.10 Уцё кі (16+).

2.40 Кі лі ман джа ра (16+).

6.00 На ву ко выя не да рэ ч-

нас ці (16+).

6.20 Зай маль ная на ву ка 

(16+).

6.40 Ін жы нер ныя ідэі 

(16+).

7.25, 15.15, 5.15 Bugattі 

Chіron: па ляп ша ю чы дас-

ка на ласць (16+).

8.15, 17.30, 21.20, 1.15, 

3.40 Аў та-SOS (16+).

9.00 Ма шы ны (16+).

9.45 Егі пет з най вя лік-

шым да след чы кам у све-

це (16+).

10.35 Згу біц ца ў Ка рэі 

(16+).

11.20 Ка ра лі ры бал кі 

(16+).

12.55 Зо ла та Юка на (16+).

13.40 Асу шыць акі ян (16+).

14.25, 19.50, 22.55 Па ра-

нар маль нае (16+).

16.00, 2.50 Рас сле да ван-

ні авія ка та строф (16+).

16.45, 2.00 Між на род ны 

аэ ра порт Ду бай (16+).

20.35 Ін стынкт вы жы ван-

ня (16+).

23.40 Су пер збу да ван ні 

Трэ ця га рэй ха (16+).

0.25 Ліх ту гі за мя жой 

(16+).

8.00, 14.00, 16.00, 22.00, 

3.50 Ма хі на та ры (12+).

9.00, 17.00, 4.40 Хут кія 

і гуч ныя (12+).

10.00, 15.00, 21.00 Як гэ-

та ўстро е на? (12+)

11.00, 23.00 Па ляў ні чыя 

на рэ лік віі (16+).

12.00 Бра ты Ды зель 

(16+).

18.00 За ла тая лі ха ман ка 

(16+).

19.00 Бруд ная ра бот ка 

(12+).

20.00, 5.30 Па ляў ні чыя 

на ста рыз ну (12+).

0.00 Зла чын цы Трэ ця га 

рэй ха (16+).

1.00, 6.20 Най леп шы 

зброй нік (16+).

2.00, 7.10 Не спра буй це 

паў та рыць (16+).

2.55 Не вя до мая экс пе-

ды цыя (16+).
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6.25 «Іс насць».

6.50, 21.45 Ме лад ра ма «Птуш ка 
ў клет цы». 1—4-я се рыі (12+).

8.30 «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». 
Ва ло жын (12+).

9.50 «Зда роўе» (12+).

10.40 «Да ча» (12+) [СЦ].

11.20, 12.10 Ме лад ра ма «Дзя-
ду ля ма ёй ма ры» (12+).

13.30 «Я ве даю». За ключ ны вы-
пуск (6+).

15.15 «Кра і на».

15.45 Ме лад ра ма «На су пе рак 
лё су». 1—4-я се рыі (16+).

20.00 «Ма ка ён ка, 9».

21.00 «Па на ра ма».

1.10 Се ры ял «Сва ты-5» (12+).

2.00 «Дзень спор ту».

7.00 Се ры ял «Цэнт раль ная 
баль ні ца» (16+).

8.35, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».

8.50 Ані ма цый ны фільм «Кар па-
ра цыя мон страў» (0+).

10.15 «Па го ня за сма кам» (16+).

11.10 «Хто я?» (12+)

11.30 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).

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

12.40 «Муж на пра кат» (16+).

13.40 Ка ме дыя «Ка хае не ка-
хае» (12+).

15.05 «Та та па паў» (16+).

17.00 «Да па ба чэн ня» (16+).

17.55 Ба я вік «Но вы Ча ла век-
па вук: вы со кае на пру жан не» 
(12+).

20.10 Фан тас ты ка «Я — чац-
вёр ты» (12+).

22.00 «Спорт ла то 6 з 49», КЕ НО.

22.10 Дра ма «Са лют-7» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».

8.00, 15.05, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.

8.20, 20.30 «Гэ ты дзень».

8.25 «Ва ен на-па ля вы ра ман». 
Ме лад ра ма (12+) [СЦ].

10.00 «Жы вая куль ту ра». Мяс-
цо вы пе сен ны стыль вы ка нан ня 
тра ды цый ных аб ра да вых і па-
заа бра да вых тво раў аў тэн тыч-
ным фальк лор ным ка лек ты вам 
«Па лес кія на пе вы» (в. Но вае Па-
лес се, Лель чыц кі ра ён, Го мель-
ская воб ласць).

10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Квас 

з ую на мі, хут кі хлеб.

10.50 «Спя вае Бе ла русь».

11.40 «МУР». Маст. фільм. 
«1945» (16+).

14.40 «На ву ка ма нія» (6+).

15.25 «Ка хан не з пры ві ле я мі». 
Дра ма (16+).

17.35 «Лю боў Па лі шчук. Жорст-

кае тан га». Дак. фільм (12+).

18.15 «Па за ко нах ва ен на га ча-
су». Дра ма (12+).

19.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 

(6+)

20.00 «Су раз моў цы».

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «Зя лё ны фур гон». Пры го-

ды (12+) [СЦ].

23.20 «Свят ло да лё кай зор кі». 

Па мя ці тэ ат раль на га рэ жы сё ра, 

пе да го га, за слу жа на га дзея ча 

мас тац тваў БССР Ула дзі мі ра 

Ма лан кі на.

6.45 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
1/2 фі на лу. Пер шы матч. «Ар се-
нал» — «Ва лен сія».
8.40 Вя лі кі спорт.
9.25 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль ян-
та вая лі га.
11.00 На ша Алім пі я да.
11.30 Трэ ні ро вач ны дзень.
12.00 Тэ ніс. WTA. Пра га. Фі нал.
14.10 Спорт-мікс.
14.20, 23.45 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту. Пер шы ды ві зі ён. Ка зах стан —
Бе ла русь. (У пе ра пын ках — 
Спорт-цэнтр.)
16.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вест Хэм» — «Са ўтгэмп тан».
18.45 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Тар пе да» 
(Мінск) — «Дняп ро» (Ма гі лёў). (У 
пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Нё ман» 
(Грод на) — «Тар пе да-Бе лАЗ» 
(Жо дзі на). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
22.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Нью касл» — «Лі вер пуль».

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 «Іг рай, гар мо нік лю бі мы!» 
(6+)
8.00 «Ла ры са Лу жы на. Не за-
муж нія даў жэй жы вуць» (12+).
9.10 «Хіт на сня да нак» (12+).
9.50 Ка ме дыя «Ку бан скія ка-
за кі» (6+).
11.40 «Ле а нід Ха ры то наў. Па-

дзен не зор кі» (12+).

12.35 Ка ме дыя «Сал дат Іван 

Броў кін» (6+).

14.15 Ка ме дыя «Іван Броў кін 

на ца лі не» (6+).

16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-

рам» (12+).

17.50, 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».

21.05 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-

нік (12+).

22.10 Се ры ял «Шу каю муж чы-

ну» (12+).

6.00 «Ку бан скія ка за кі». Ка ме-

дыя (0+).

7.50 «Ан фас».

8.10 «Са мая ка рыс ная пра гра-

ма» (16+).

9.05, 21.45 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 «Фронт». Се ры ял (16+).

13.00 «Дзень сак рэт ных пра ек-

таў» (16+).

13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 

«24 га дзі ны».

13.45, 16.45, 20.05 «Пры за-

гад ка вых аб ста ві нах». Се ры ял 

(16+).

19.55, 22.55 «СТБ-спорт».

6.00, 8.00 М/ф (0+).

6.15 «Міль ён пы тан няў аб пры-

ро дзе» (6+).

6.30 «Са юз ні кі» (12+).

7.05 «Та кія роз ныя» (16+).

7.35 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 

(16+).

9.00 «Вой, ма мач кі!» (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+).

10.45 Маст. фільм «Рым скія 

ка ні ку лы» (0+).

13.15 Маст. фільм «Вак зал для 

два іх» (12+).

16.15 Маст. фільм «Ча ла век 

з буль ва ра Ка пу цы наў» (16+).

18.40, 19.15 Маст. фільм «Жа-

ніць ба Баль за мі на ва» (6+).

21.20 Се ры ял «Ад ва рот ны бок 

Ме ся ца» (16+).

1.25 Маст. фільм «Кры жа нос-

цы» (12+).

5.30 «Ра ні ца Бе ла ру сі».
8.30 Се ры ял «Ка хан не на міль-
ён» (12+).
10.35, 11.25 Се ры ял «Там, дзе 
ты» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
12.45, 14.25 Се ры ял «Сэр ца не 
ка мень» (12+).
15.45 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!» 
(16+)
16.20 Се ры ял «За цьмен не» 
(12+).
18.45, 20.25 Се ры ял «Ідэа льны 
во раг» (12+).
19.45 «Плюс мі нус». На двор'е на 
ты дзень.
0.45 Між на род ная пра фе сій ная 
му зыч ная прэ мія «BrаVо».

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 Terra іncognіta. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.50 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
7.20 «Па да зра юц ца ўсе» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сён ня.
8.20, 10.25 Се ры ял «Пад ста ва» 
(16+).
13.00 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
14.10 «Се ры ял» Мар скія д'яб-
лы. Смерч» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
17.05 «Сак рэт на міль ён». Са со 
Паў лі яш ві лі (16+).
19.20 «Ты су пер!» Су пер се зон 
(6+).
21.35 Дэ тэк тыў «Рэ кві ем для 
свед кі» (16+).

7.00, 18.50, 21.15, 1.00 «На-
двор'е».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. фільм.
8.05 М/с «Ру са лач ка».
9.30 «Утрам дзія».
9.35 Фан тас ты ка «Мсці ўцы».
12.00 Се ры ял «Без тэр мі ну 
даў нас ці» (16+).
13.35 Дра ма «Ха рыс ты».
15.15 М/ф.
16.50 Дэ тэк тыў «Са му рай».
18.35 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
18.55 Ка ме дыя «Рэ пар цёр».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).

21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».

21.20 Тры лер «Сак рэт нае 
дасье» (16+).

23.20 Ка ме дыя «Афе рыс ты па-
ня во лі» (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, 4 мая

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 30 кра са ві ка

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


