
6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.00 «Наш ра монт» (16+).
7.45 «Па ры на Ка на ры» 
(16+).
8.40 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
9.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
9.35, 4.20 Се ры ял «Ан-
жа лі ка» (16+).
10.40, 17.30 Се ры ял 
«Шчас лі выя ра зам» 
(16+).
12.05, 5.10 Се ры ял «Па-
куль цві це па па раць» 
(16+).
13.10, 1.15 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
14.45, 3.45 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
15.30 Ка ме дыя «50 пер-
шых па ца лун каў» (12+).
19.00, 0.15 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Атэль 
«Эле он» (16+).
22.00 Ба я вік «Гра шо вы 
цяг нік» (16+).
2.30 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
талс тоў ская.
7.05 «Прод кі на шых 
прод каў». Дак. се ры ял 
[СЦ].
7.50 «Ле ген ды су свет-
на га кі но». Сяр гей Мар-
цін сон.
8.25 «Да ка го за ля цеў 
пеў чы ке нар». Маст. 
фільм [СЦ].
10.15 «Больш, чым ка хан-
не». Ка ця ры на Мак сі ма ва 
і Ры хард Зор ге [СЦ].
11.00 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.
12.35 «Лі нія жыц ця». 
Ягор Кан ча лоў скі.
13.30 «Ха ка сія. Па сля-
дах сля доў на скаль ных». 
Дак. фільм [СЦ].
14.15 «Ус пом ніць усё. 
Га ла гра ма па мя ці». Дак. 
фільм.
15.10 Тэ атр на эк ра не. 
Спек такль Тэ ат ра імя 
У. Ма я коў ска га «Та лен-
ты і пры хіль ні кі». За піс 
2012 го да.

18.15, 1.25 Ка мер ная му-
зы ка. Юджа Ванг і Гацье 
Ка пю сон. Кан цэрт на 
фес ты ва лі ў Сен-Прэ.
19.45 «Пры го ды Элект-
ро ні ка». Маст. фільм. 
1-я се рыя (0+).
20.55 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.10 «Больш, чым ка-
хан не». Тац ця на Шмы га 
[СЦ].
21.50 Пры ступ кі цы ві-
лі за цыі. «Вя лі кая тай на 
ма тэ ма ты кі». Дак. фільм 
[СЦ].
22.45 Да 95-год дзя з дня 
на ра джэн ня На тал лі Бех-
це ра вай. «Ма гія моз га». 
Фільм 1-ы [СЦ].
23.35 «Ад чай ныя ра ман-
ты кі». Маст. фільм. 1-я і 
2-я се рыі (18+).
2.40 «Pro memorіa». «Азы 
і Ву зы».

6.00, 22.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
7.00 Маст. фільм «Не-
спа кой ная гас па дар ка» 
(12+).
8.20, 11.25, 13.25, 18.45, 
20.10, 21.45, 23.00, 1.00, 
2.35, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
8.50 М/ф «Бач ты, мас ле-
ні ца!» (12+)
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Тэ ле спек такль. Ос-
кар Уайльд, «Як важ на 
быць сур' ёз ным». 1976 
год (16+).
12.00 «Ва кол сме ху» з 
Аляк санд рам Іва но вым. 
1986 год (12+).
13.50 Фільм-кан цэрт 
«Су стрэ чы з Алай Пу га-
чо вай». 1984 год (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
15.45 Тэ ле спек такль 
«Са ля рыс». 1968 год 
(16+).
18.10 «... Да 16 і ста-
рэй шым» ад 13 чэр ве ня 
1991 го да (12+).
19.00 Тэ ле спек такль 
«У ад ным мік ра ра ё не». 
1-я се рыя. 1976 год (16+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1987-ы. 1-я част ка. 
2010 год (16+).
1.30 Тэ ле спек такль «За-
ла тая рыб ка». 1985 год 
(12+).

4.00 «Кол ба ча су» 
(16+).

0.00, 3.30, 10.00, 21.00 
Ра лі. ЕRС.
0.30, 5.30, 11.30 Сну кер. 
Ку бак све ту. Фі нал.
1.30, 4.00, 13.00, 18.00 
Ве ла спорт. На цы я наль-
ны чэм пі я нат.
2.30, 7.30, 10.30, 16.30 
Вяс ляр ны сла лам. Ку-
бак све ту.
8.30 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» — 2018.
9.30, 20.30 Аў та гон кі. Су-
пер ку бак Роrsсhе.
17.30 Ве ла спорт. Ха ле — 
Ін гой гем.
19.00 Wаtts.
20.00 Кон ны спорт. Glоbаl 
Сhаmріоns Lеаguе.
21.35 Алім пій скія гуль ні. 
«Пер шае па ка лен не».
23.30 Алім пій скія гуль ні. 
«Сі ла асо бы».

1.00 Па да рож жа Гек та-
ра ў по шу ках шчас ця 
(12+).
3.00 Бум (12+).
5.00 Бум-2 (16+).
7.00 Па мя таю — не па-
мя таю (12+).
8.20 За ва да та ры (16+).
10.10 Ша лё ныя су се дзі 
(16+).
11.55 Сек су шмат не бы-
вае (18+).
14.00 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзін (16+).
15.40 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзін-2. Са ста рэ лыя 
мсці ўцы (16+).
17.20 Хот-дог (18+).
19.30 Муж чы ны су праць 
жан чын (16+).
21.40 Жан чы ны су праць 
муж чын (16+).
23.35 Кух ня ў Па ры жы 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
8.20 «М&S» (12+).
8.50 Ка лек цыя Бе ла-
русь філь ма. «У чэр ве ні 
41-га». Маст. фільм (16+).
10.40 «Пе рыс коп» (16+).
11.00, 4.15 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).

12.40 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
13.15 «Без пад ма ну» 
(16+).
14.10 «Рэ стаў ра тар». 
Маст. фільм (12+).
16.00, 23.10 «Не рас кры-
тыя тай ны» (12+).
16.40 «Мой ге рой» 
(12+).
17.30 «Раз ві тан не» 
(16+).
18.30 «Тай ныя дзе ці зо-
рак». Дак. фільм (16+).
19.25, 2.40 «Ана то мія за-
бой ства». Се ры ял (12+).
21.20 «Мен та ліст». Се-
ры ял (16+).
0.10 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.55 «Мы — Мі ле ры». Ка-
ме дыя (16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10, 17.55 Апе ра цыя 
«Ар го» (16+).
8.30 Пры від опе ры 
(12+).
11.10 Ле ген да Зо ра 
(16+).
13.40 Тры стан і Ізоль да 
(12+).
16.00 Ся мей ка Крудс 
(6+).
20.15 Дзет са даў скі па лі-
цэй скі (12+).
22.25 Лі за ве та (16+).
0.45 Вяр нуць ад праў ні ку 
(18+).
2.25 Ма гія ме ся ца ва га 
свят ла (18+).
4.20 Шо па-кап (12+).

6.20 Фо та на па мяць 
(16+).
7.45 Лю боў-мар коў-3 
(12+).
9.40 Ду эль. Пуш кін — 
Лер ман таў (12+).
12.20, 4.25 Дзя ду ля 
(12+).
14.25 Гу ляй, Ва ся! (16+)
16.15 Га лоў ны (6+).
18.20 Ге рой на ша га ча су. 
1—2-я се рыі (12+).
20.20 На ва год ні та та 
(12+).
22.15 Здра да (16+).
0.35 Ра бі на вы вальс 
(12+).
2.35 Лю боў-мар коў 
(12+).

6.00 На ву ко выя не да рэч-

нас ці (16+).

6.40, 14.25 Не ве ра год-

ныя ма шы ны (16+).

7.25, 13.40, 17.25 Ін-

стынкт вы жы ван ня 

(16+).

8.10 Дзі кі ту нец (16+).

9.45, 18.15 Па іх улас ных 

сло вах (16+).

10.35 Цяж кае зо ла та 

Аляс кі (16+).

11.20, 21.25 Аў та-SOS 

(16+).

12.50 За кі ну тыя скар бы 

Майя (16+).

15.10 Су пер збу да ван ні 

(16+).

15.55, 22.10, 5.20 Рас-

сле да ван ні авія ка та-

строф (16+).

19.00, 22.55, 3.35 Апа лон: 

Ме ся ца вая мі сія (16+).

20.35, 0.30 Мі сія: да Плу-

то на і да лей (16+).

1.15 Ліх ту гі за мя жой 

(16+).

2.05 Га ра чыя ме жы 

(16+).

5.10 Гуль ні ро зу му 

(16+).

5.35 Зай маль ная на ву ка 

(16+).

8.00, 11.10, 13.55, 15.45, 
21.15 Як гэ та ўстро е на? 

(12+).

8.25, 18.30, 0.00 Аме ры-

кан скі чо пер (16+).

9.20, 16.40, 22.10 Ма хі на-

та ры (12+).

10.15, 17.35, 4.35 Хут кія 

і гуч ныя (12+).

12.05, 23.05 Па ляў ні чыя 

на скла ды (16+).

13.00, 3.40 Апе ра цыя 

«Вы ра та ван не до ма» 

(16+).

14.50 Як гэ та зроб ле на? 

(12+).

19.25, 7.10 Ме та ла лом-

шчы кі (12+).

20.20, 5.30 Біт вы за кан-

тэй не ры (12+).

0.55, 6.20 Вы жыць ра зам 

(16+).

1.50 Са ма гон шчы кі 

(18+).

2.45 Го лыя і на па ло ха-

ныя (16+).
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6.20 Сло ва міт ра па лі та Паў ла на 
свя та Рас тва Іа а на Прад це чы.
6.30 Ме лад ра ма «Анёл у сэр-
цы» (12+).
8.20 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 Се ры ял «Сва ты-6» (12+).
10.50 «На вы лет!» (12+)
11.35 «Не за бы ты подз віг». Дак. 
фільм (12+).
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
13.15 Ме лад ра ма «Інт ры ган-
кі» (12+).
15.15 Твой го рад.
15.30 Ва кол пла не ты.
16.15 «Жан чы ны і спорт». Дак. 
фільм.
16.50 Ме лад ра ма «Па ка хай 
мя не та кой...» (12+)
20.40 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Мая лю бі-
мая свяк роў. Мас коў скія ка-
ні ку лы» (16+).

7.00 Се ры ял «Снай пер. Зброя 
ад пла ты». За ключ ныя се рыі 
(12+).
8.45, 20.00 Тэ ле ба ро метр.
8.50 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
9.50 «Свет на вы ва рат. Япо нія» 
(16+).
10.40 «Жан на Па жа ні» (16+).
11.40 Ба я вік «Ла ра Крофт. Рас-
кра даль ні ца граб ніц» (12+).
13.15 Фан тас ты ка «Транс фор-
ме ры: апош ні ры цар» (12+).
15.40 «Та та па паў» (16+).
18.00 «Арол і рэш ка. Рай і пек-
ла» (16+).
19.05 «Вя сель ны па мер» (16+).
20.30 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.05 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].
23.00 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
23.35 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).

7.35 М/ф (0+).
8.00, 14.05, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 14.25, 20.35 Гэ ты дзень.
8.25 «Дом, у якім я жы ву». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
10.00 «На пе рад у мі ну лае».

10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Пі рог 
з тру ся ці най.
11.00 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.55 «У не бе «Нач ныя ведзь-
мы». Дра ма (12+) [СЦ].
13.15 «Май стры і ку мі ры». Ак-
цёр Аляк сандр Жда но віч.
14.30 «Дзе сяць фа та гра фій». 
Ан ге лі на Воўк (12+).
15.05 «Зда ец ца ква тэ ра з дзі-
цем». Ка ме дыя (6+) [СЦ].
16.25 «Шпі ён». Маст. фільм 
(16+) [СЦ].
19.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Тры пра цэн ты ры зы кі». 
Дра ма (12+) [СЦ].
22.10 «За піс кі на па лях». Ян ка 
Ку па ла: адзі ная Паў лін ка.
22.35 «Паў лін ка». Ка ме дыя 
(12+).

7.00 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Жан чы ны. Матч за 3-е мес ца.
8.55 Бас кет бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Жан чы ны.
10.45 Спорт-мікс.
10.55 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Ві-
цебск» — «Ды на ма» (Брэст).
12.55 Бас кет бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Жан чы ны. 1/2 фі на лу.
14.40 Аў та спорт. Дрыф тынг. Па-
ры-матч — чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
Трэ ці этап. Ма гі лёў.
15.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Іс лач» 
(Мін скі р-н) — «Сла вія» (Ма-
зыр).
17.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Жан чы ны. Фі нал. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
20.05 Піт-стоп.
20.35 Вы ні кі тыд ня.
21.20 Бас кет бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Жан чы ны. Фі нал. (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.30 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Агляд ту ра.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
7.10 М/с «Ма ша і Мядз ведзь» 
(0+).
7.45 «Жыц цё ін шых» (12+).
8.40 «Ме тэа гід».
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 Ка ме дыя «Вер ныя сяб-
ры» (0+).
11.20 «Мус лім Ма га ма еў. «Ты 
моя мелодия...» (16+)

14.05 Ка ме дыя «Брыль ян та вая 
ру ка» (6+).
16.20 «Ся мей ныя тай ны» (16+).
17.55 «Дзень сям'і, ка хан ня і 
вер нас ці». Свя точ ны кан цэрт 
(12+).
20.00 Кон ту ры.
21.05 Га ла-кан цэрт «Зроб ле на 
ў Бе ла ру сі» рэс пуб лі кан ска га 
свя та «Ку пал ле» («Алек санд-
рыя збі рае сяб роў») (6+).
23.25 «Спарт клуб» (16+).
23.45 «Што? Дзе? Ка лі?» Лет няя 
се рыя гуль няў. Фі нал (16+).

6.05 «Ежа ба гоў» (16+).
7.45, 22.05 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
9.25 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.00, 13.40, 16.40, 20.35 «Зні-
шчаль ні кі». Се ры ял (12+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
0.25 «Вост раў не па трэб ных 
лю дзей». Се ры ял (16+).
1.55 «Соль: ле ген ды су свет най 
му зы кі». «Lіnkіn Park — Road to 
Revolutіon: Lіve at Mіlton Keynes» 
(16+).

6.00, 6.25 М/ф (0+).
6.15 «Міль ён пы тан няў пра пры-
ро ду» (6+).
6.40 «Бе ла русь сён ня» (12+).
7.10 «Па ля ван не на пра цу» 
(12+).
7.45 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.20 «Яшчэ тан ней» (12+).
8.50 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(0+).
9.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.15, 16.15, 19.30, 1.00 Се ры ял 
«Дрэн ная кроў» (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
3.20 Маст. фільм «Не ба май го 
дзя цін ства» (6+).
5.00 Се ры ял «Здра да» (16+).

7.00 «Па сак рэ це ўся му све-
ту».
7.50 Дра ма «Брэсц кая крэ-
пасць» (12+).
10.30 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на» (16+).
11.00 Вест кі.

11.20 «Сто да ад на го» (12+).
12.15 «Ра ніш няя пош та» (16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
14.00 «Смя яц ца да зва ля ец ца» 
(16+).
14.45, 21.45 Се ры ял «За ла тая 
клет ка» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
23.00 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
23.40 «Ня дзель ны ве чар».
1.15 «Дзе ю чыя асо бы» (12+).

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.20 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.50, 23.15 «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 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
8.40 «Вус на мі дзі ця ці» (0+).
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+)
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
11.00 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.55 «Дач ны ад каз» (0+).
13.00 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.05 Дра ма «Брат» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
19.35 Маст. фільм «Ад стаў-
нік-2» (16+).
21.05 Дра ма «Брат-2» (16+).
23.50 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 15.45, 18.25, 21.05, 0.15 
«На двор'е».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. фільм «Дзі ця ня ты 
ў дзі кай пры ро дзе».
7.45 М/ф «Іван Ца рэ віч і Шэ ры 
Воўк».
9.10 «Утрам дзія».
9.15 «Су стрэ ча Луў ра з за ба ро-
не ным го ра дам» (0+).
10.00 «Вя чэр ні квар тал-95» 
(18+).
11.15 Ка ме дыя «8 но вых спат-
кан няў» (12+).
12.40 Ка ме дыя «Во сем най-
леп шых спат кан няў» (12+).
14.15 Се ры ял «За стац ца ў жы-
вых» (16+).
15.50 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Фільм — дзе цям «Дзяў чын ка 
шу кае баць ку».
17.20 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
17.40 Се ры ял «Касл» (12+).
18.30 Фан тас ты ка «Га дзі ла» 
(12+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Дра ма «Пер шы ча ла век» 
(12+).
23.25 Се ры ял «Са рві га ла ва» 
(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

нядзеля, 7 лі пе ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак, 1 лі пе ня

МIРМIР

1514 3

СТБСТБ


