
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).

7.20 «Ла ві мо мант» (16+).

8.35 Се ры ял «Ся мей ны 
біз нес» (16+).

9.40 Ба я вік «Дзі ця на $30 
000 000» (6+).

12.10 «Да еш мо ладзь» 
(16+).

13.00, 1.00 Се ры ял «Бе-
л авод дзе. Тай на за кі ну-
тай кра і ны» (16+).

14.00, 2.50 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).

16.00, 1.55 «Су пер ма мач-
ка» (16+).

17.00 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).

18.00 Cерыял «Как я стаў 
рус кім» (16+).

21.00 Се ры ял «Фі ла таў» 
(16+).

22.00 Ба я вік «Ха ос» (16+).

0.05 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).

4.30 «Ад на за ўсіх» (16+).

5.00 «6 кад раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 На ві-
ны куль ту ры.

6.35 «Пеш шу...» Маск ва 

Ста ні слаў ска га.

7.05, 20.05 «Пра ві лы жыц-

ця».

7.35, 14.10, 20.45 «Са-

праўд ная вай на пра сто-

лаў». Дак. фільм [СЦ].

8.25 «Ле ген ды су свет на-

га кі но». Зоя Фё да ра ва.

8.55, 2.40 Пры го жая пла-

не та.

9.10, 22.10 «На ро джа ная 

зор кай». Се ры ял [СЦ].

10.15 «На зі раль нік».

11.10, 1.40 «Пер со на. 

Аляк сандр Та тар скі».

12.15, 18.40, 0.50 «Што 

ра біць?»

13.00 Ра ман у ка ме ні. 

«Гер ма нія. За мак Ра зен-

ш тайн». Дак. фільм [СЦ].

13.30 Штуч ны ад бор.

15.10 На ві ны. Пад ра бяз-

на. Кі но.

15.25 «Ба бін век». Дак. 

се ры ял [СЦ].

15.50 Біб лей скі сю жэт.

16.20 Дзі вы. Ма рыя 

Гу ле гі на.

17.25 «След ства вя дуць 

зна та кі». Маст. фільм

19.45 «Га лоў ная ро ля».

20.30 «Доб рай но чы, ма-

лыя!»

21.30 «Аб са лют ны слых».

22.55 «Між дзвюх ку лі-

саў». «Дзміт рый Кры маў. 

Сва і мі сло ва мі» [СЦ].

0.05 «Бун та ры без со-

ра му». Дак. фільм (16+) 

[СЦ].

6.00 «Лай ма Вай ку ле ў 

кан цэрт най за ле «Ра сія». 

1990 год (12+).

7.05 Маст. фільм «Муж чы-

ны і ўсе ас тат нія» (16+).

8.25, 9.45, 11.00, 15.45, 

17.00, 20.15, 21.45, 23.00 

Му зыч ная на сталь гія 

(12+).

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 

«Мі ну лы час» (12+).

10.00, 16.00 «На ро джа-

ныя ў СССР» (12+).

12.00 «Быў час» з Аляк-

санд рам Па літ коў скім: 

«Вяс но вы пры зыў». 2007 

год (12+).

12.55 Маст. фільм «Ка-

лі мне бу дзе 54 га ды» 

(16+).

14.20 «Ня ма праб лем?!» 

(16+)

18.00 «Спя ем, сяб ры!» 

з Тац ця най Віз бар (12+).

19.00 Маст. фільм «Лю дзі 

і ма не ке ны» (12+).

20.30 «Ма ры ля Ра до віч у 

Маск ве». Фільм-кан цэрт. 

1983 год (12+).

0.00 Маст. фільм «Ці мур 

і яго ка ман да» (6+).

2.10 «...Да 16 і ста рэй-

шым». 1988 год (16+).

3.45 Фільм-кан цэрт «Су-

стрэ чы з Алай Пу га чо-

вай». 1984 год (12+).

4.55 Маст. фільм «Два га-

ла сы» (16+).

0.05, 11.30, 22.00 Ве ла-

спорт. «Тур ААЭ» (12+).

2.30, 9.00 Аў та гон кi. Фор-

му ла Е (12+).

3.30, 10.00 Сну кер. Thе 

Рlауеrs Сhаmрiоnshiр (6+).

5.00 Лыж нае двая бор'е. 

Ку бак све ту (12+).

5.30, 15.35 Лыж ныя гон кi. 

Ку бак све ту (6+).

7.00 Ве ла спорт. «Тур Тай-

ва ня» (12+).

13.30, 19.10 Скач кi на лы-
жах з трамп лi на. Ку бак 
све ту (12+).

21.00 Ве ла спорт. Су свет-
ны тур (12+).

0.45 Пры ві тан не, Біл! 
(18+)

2.30 Ся мей нае ра ба ван-
не (16+).

4.10 Ва са бі (16+).

6.00 Ма наш кі ва ўцё ках 
(16+).

7.55 SuperЗять (16+).

9.50 Эдзі (12+).

11.45 Уда чы, Чак! (16+)

13.40 Без па чуц цяў (16+).

15.30 Джэй і Маўк лі вы 
Боб на но сяць удар у ад-
каз (16+).

17.30 З лю боўю, Ро зі 
(16+).

19.30 Спя вак на вя сел лі 
(12+).

21.20 Ду шэў ная кух ня 
(16+).

23.15 Плэй бой пад пры-
крыц цём (18+).

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

6.30 М/ф (6+).
7.00 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.40 «Док тар І...» (16+)
8.10 «Учас так лей тэ нан та 
Ка чу ры». Се ры ял (12+).
10.00, 15.20, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.00, 18.25 «Сля пая» 
(16+).
12.05, 19.35 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.10, 17.20, 2.55 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.10, 2.25 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.20, 3.40 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.45 «След ства па це-
ле». Се ры ял (16+).

22.35 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).

23.10 «10 са мых» (16+).

23.45 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).

0.30 «Пра ме тэй». Фан-
тас ты ка (16+).

6.10, 18.05 Цуд (12+).
8.25 Бан дыт кі (12+).
10.15 Ра ён № 9 (16+).
12.15 Іс пан ская-анг лій-
ская (16+).
14.45 Брыд кі я (6+).
16.20 Брыд кі я-2 (6+).
20.10 Да ра гі Джон (16+).
22.10 Шан хай скія ры ца-
ры (12+).
0.10 Зоны цем ры (16+).
2.20 Ад ной чы ў Аме ры цы 
(16+).

7.20 Мі фы (16+).

9.25 Скар бы В. К. (16+)

11.40 Тай на пя чат кі дра-

ко на (6+).

13.45 Кры ва вая лэ дзі 

Ба та ры (16+).

15.40 Мядз ве джы па ца-

лу нак (16+).

17.25 Не рэ аль нае ка хан-

не (12+).

19.00 Ме тад Лаў ро вай 

(16+).

20.50 Дзень ра дыё (16+).

22.45 Дзень вы ба раў-2 

(12+).

0.45 Вы соц кі. Дзя куй, што 

жы вы (16+).

3.10 Ваў ка даў з ро ду Шэ-

рых Са бак (16+).

5.30 Шэ рая Шый ка (6+).

6.00, 18.10 Па на ра ма 360 

(16+).

6.25 Асу шыць акі ян (16+).

7.15, 13.40 За гад кі во-
ла таў ка мен на га ве ку 
(16+).
8.00 Дзі кі ту нец: Поў нач 
су праць Поўд ня (16+).
8.50 Еў ро па з вы шы ні 
пту шы на га па лё ту (16+).
9.35 Гіс то рыі вы ра та ван-
ня (16+).
10.25 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт (16+).
12.10, 1.45 Аў та-SOS (16+).
12.55 Су пер кар са смет-
ні ка (16+).
14.25 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
15.10, 20.30, 2.30 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
16.45, 21.20 Служ ба бяс пе-
кі аэ ра пор та: Пе ру (16+).
17.25 Свед кі ка та строф 
(16+).
19.00, 22.00, 1.00, 4.05 
Сха ва ныя жам чу жы ны 
Тур цыі (16+).
19.45 У дзі кай пры ро дзе 
з Бе а рам Грыл сам (16+).
22.45 Дзіў ная Дру гая 
су свет ная (16+).
4.50 Ме га по лі сы (16+).
5.40 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці (16+).

8.00, 0.55 Не вя до мая экс-
пе ды цыя (16+).
8.50, 15.45, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
9.40, 16.40, 21.15, 5.00 Як 
гэ та ўстро е на? (12+)
10.05 Руч ная ра бо та (12+).
10.30, 17.35, 2.40 Мя цеж-
ны га раж (16+).
11.20, 23.05 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (12+).
12.15 Бе ар Грылс: па сля-
дах тых, хто вы жыў (12+).
13.05, 20.20 Ча ла век су-
праць мядз ве дзя (12+).
14.00 Сталь ныя хлоп цы 
(12+).
14.50 Па ляў ні чы на цац кі 
(12+).
18.30, 4.15 Па ляў ні чыя на 
ста рыз ну (12+).
19.25, 5.45 Сі бір ская ру-
лет ка (16+).
0.00 Даль на бой шчык 
у Аме ры цы (12+).
1.50 Вы жыць лю бой ца-
ной (16+).
3.30 За гад кі вы сад кі на 
Ме сяц (12+).
6.30 Го лыя і на па ло ха ныя 
(16+).
7.15 Вя лі кае і Ры чард Ха-
манд (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, 0.25 Зо на Х. Кры мі-
наль ная хро ні ка (16+).

9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.50 Дзень у вя лі кім го ра дзе.

11.50, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 
Ме лад ра ма «Сі ніч ка-2». За-
ключ ныя се рыі (16+).
13.55 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+)

14.45, 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 Сэнс жыц ця. Мі ка лай Чар-
гі нец (12+).

17.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).

18.15 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня (16+).

21.00 Па на ра ма.

21.50 Клуб рэ дак та раў (16+).

22.30 Ме лад ра ма «Каб уба-
чыць вя сёл ку, трэ ба пе ра жыць 
дождж». 1—4-я се рыі (16+).
2.05 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)

9.00, 17.20 Тэ ле ба ро метр.

9.05 Се ры ял «Сля пая» (16+).
10.00 «Ча ла век-не ві дзім ка» (16+).

10.55, 17.25 «Ду эт па пра ве». 
Се ры ял (16+).

12.40 Се ры ял «Тэст на ця-
жар насць». За ключ ная се рыя 
(16+).
13.40 «Жан на Па жа ні» (16+).

14.35 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+).

16.30 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
19.20 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Спрынт. Муж чы ны.

21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

21.15 Фэн тэ зі «Алі са ў кра і не 
цу даў» (12+).
23.00 Ме лад ра ма «Пры га жун-
чык Ал фі, або Ча го хо чуць 
муж чы ны» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Хво-
раст.

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 «Чка лаў». Се ры ял 
(16+).

9.20, 22.00 «Рэ дак цыя». Эле а но-

ра Язер ская.

9.55 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».

10.10, 17.45 «Май стар і Мар-
га ры та». Се ры ял. За ключ ныя 
се рыі (16+).

12.25 «Апош ні дзень». Фрун зік 

Мкртчан (12+).

13.00 «Гіс то рыя мі лі цыі ў асо-

бах». За ключ ныя се рыі (12+).

14.10 «Сі ла ве ры».

14.35 «Спя вае Бе ла русь». На род-

ны ама тар скі фальк лор на-эт на -

гра фіч ны ка лек тыў «Кры ні цы» 

(в. Пін ка ві чы, Пін скі ра ён, Брэсц кая 

воб ласць).

15.35 «Апош ні дзень». Мі ка лай 

Рыб ні каў (12+).

16.10 «Вяс на на За рэ чнай ву лі-
цы». Маст. фільм (12+) [СЦ].

19.35 «Ар тэ фак ты». Ме ма ры яль-

ная плі та з ра да во дам Вай ні ло ві-

чаў [СЦ].

20.00 «Куль тур ны рэ пар таж».

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

22.25 «Сем ста рых і ад на дзяў-
чы на». Маст. фільм (12+).

6.00 Тэ ніс. WTA. Ман тэ рэй.

10.05, 11.30, 12.00, 14.45, 23.00 Бія т-

лон. Ку бак све ту. Но вэ-Мес та.

13.35 Аз бу ка спор ту.

13.45 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

Агляд ту ра.

16.30 Авер тайм.

17.00 Свет анг лій скай прэм' ер-лі-

гі. Ві дэа ча со піс.

17.30 Тэ ніс. Ку бак Дэ ві са. Прэв'ю.

18.00, 20.30 Тэ ніс. Ку бак Дэ ві са. 

Гер ма нія — Бе ла русь. Матч адзі-

ноч на га раз ра ду.

20.05 Спорт-цэнтр.

20.20 Вось гэ та спорт!

22.30 Фак тар сі лы.

6.00, 7.05, 8.05 «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.

9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).

9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)

11.10 Се ры ял «Гра ні ца. Та еж ны 
ра ман» (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, 1.45 «Тры вож ная кноп ка» 

(16+).

16.40, 18.20 «Муж чын скае/Жа-

но чае» (16+).

18.55 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Го лас. Дзе ці» (0+).
23.00 Маст. фільм «Я ця бе ні ко-
лі не за бу ду» (16+).
0.50 «Пра ка хан не» (16+).

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 «Пан тэ ра». Се ры ял (16+).
12.15 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.35, 21.20, 0.30 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.50, 16.50 «Эк стран ны вы клік».
14.00, 20.30 «Тай ны Чап ман» 
(16+).
14.55, 1.10 «Не ве ра год на ці ка выя 
гіс то рыі» (16+).
15.45, 17.00 «Нар вег». 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».
22.15 «Гля дзець усім!» (16+)

6.00 Се ры ял «За кон і па ра дак. 
Зла чын ны на мер» (16+).
8.35, 10.20 Се ры ял «За кон і па-
ра дак. Ад дзел апе ра тыў ных 
рас сле да ван няў» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
10.10 «У гас цях у ліч бы» (16+).
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+).
16.20 «Пры суд!?» (16+)
17.25 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
18.25 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(12+).
19.15 «Сла бае звя но» (12+).
20.10 Маст. фільм «Вак зал для 
два іх» (12+).
23.10 «Гуль ня ў кі но» (12+).
23.55 «Нач ны экс прэс» (12+).
1.00 Маст. фільм «Помс та і за-
кон» (16+).
4.10 Маст. фільм «Дзяў чы-
на спя ша ец ца на спат кан не» 
(12+).
5.10 М/ф (6+).

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» 
(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».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.50 Вя лі кі гу ма рыс тыч ны кан-
цэрт «Іро нія вяс ны» (16+).
23.10 Маст. фільм «Да це шчы 
на блі ны» (12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 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 «Дзі кі» 
(16+).
9.35 «НЗ.by».
10.50 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
12.40 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка. 
(16+).
15.05, 17.00 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 «Экс пер ты за зла чын стваў» 
(16+).
20.25, 22.55, 23.45 Ба я вік «Чор-
ная ра ка» (16+).
22.20 «НЗ.by: час вы ні каў».

7.00, 15.45, 19.55, 21.05, 1.20 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 М/с «Мой ма лень кі по ні».
7.30 «Гу ма рын ка».
7.35 Ка ме дыя «Бры джыт Джонс. 
Гра ні ра зум на га» (16+).
9.30, 20.00 Дра ма «Ар ды на тар» 
(16+).
10.45 Дак. фільм «Зі мо вы стэп».
11.00 Ме лад ра ма «Ле ген ды во-
се ні» (16+).
13.15, 18.20 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).
14.50 Се ры ял «За кі ну тыя ў кос-
ма се» (12+).
15.50 «Мульт па рад».
16.00 Ка ме дыя «Офіс» (16+).
16.30 Дра ма «Мой лас ка вы і пя-
шчот ны звер» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Пры го ды «Ры цар дня» 
(16+).

23.10 Мю зікл «Лос-Ан джэ лес» 
(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

пятніца, 6 сакавіка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

серада, 4 са ка ві ка
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