
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+).

9.35 Фан тас ты ка «Тэр-

мі на тар 2: Суд ны дзень» 

(16+).

12.30 М/ф «Ча ра дзей ная 

кні га» (0+).

12.40, 21.45 Cерыял 

«Апош ні з Ма гі кян» 

(16+).

14.10, 1.05 Се ры ял «Ма-

ла дзёж ка» (16+).

16.05, 2.45 «Су пер ма мач-

ка» (16+).

17.05 Се ры ял «Шчас лі-

выя ра зам» (16+).

18.00, 23.15 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

18.35 Се ры ял «Мі ша псуе 

ўсё» (16+).

20.00 Фан тас ты ка «Макс 

Стыл» (12+).

3.35 Се ры ял «Бяз моў ны 

свед ка» (16+).

4.55 Скетч-шоу «6 кад-

раў» (16+).

6.30 «Ліс ты з пра він цыі». 

Сві яжск.

7.00 «Ле ген ды су свет на га 

кі но». Сяр гей Фі лі паў.

7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 

18.20, 19.25, 20.45 Вя лі-

кія ма лень кім.

7.35, 19.35 «Ін шыя Ра ма-

на вы». «Шлях на Гал го-

фу» [СЦ].

8.00, 20.00 «Ісус Хрыс тос. 

Жыц цё і ву чэн не». Пра-

ект міт ра па лі та Іла ры ё на 

[СЦ].

8.50 ХХ ста год дзе. «Ба-

бу лі на па лам ска за лі. Ба-

рыс Ула дзі мі раў і Ва дзім 

Тон каў». 1979 год.

10.00, 21.30 «Да ста еў-

скі». Се ры ял.

11.00, 22.30 «След ства 

вя дуць знаў цы». Маст. 

фільм.

12.30 Academіa. На тал ля 

Ба соў ская. «Ду хоў ная ат-

мас фе ра эпо хі Ран ня га 

Ся рэд ня веч ча ў За ход няй 

Еў ро пе». 2-я лек цыя.

13.20 «Са ці. Ня сум ная 

кла сі ка...»

14.05 Спек такль тэ ат ра 
«Шко ла дра ма тыч на га мас-
тац тва» «Ка ця, Со ня, По ля, 
Га ля, Ве ра, Оля, Та ня...» 
Па ста ноў ка Дзміт рыя Кры-
ма ва. За піс 2012 го да.
15.35 Пры го жая пла не та.
15.55, 0.00 Да 80-год дзя 
Ула дзі мі ра Ва сіль е ва. 
«Вя лі кі ба лет». Фільм 
1-ы [СЦ].
16.20 Фільм-ба лет «Дом 
ля да ро гі».
17.05 «Біб лей скі сю жэт».
17.35 «Па лі глот». Анг лій-
ская з ну ля за 16 га дзін! 
№ 7.
18.25 Кі но пра кі но. «Ча-
ла век з буль ва ра Ка пу-
цы наў». Бі лі, за ра джай!» 
Дак. фільм.
19.10 Ад кры ты му зей.
20.50 Да 80-год дзя Ула-
дзі мі ра Кос ма. «Бе лая 
сту дыя».
0.25 «Ула дзі мір Ва сіль еў. 
«І май стэр ства, і на тхнен-
не...» Сцэ ны з ба ле таў.
1.15 Ра ман у ка ме ні. 
«Маль та». Дак. фільм.
1.45 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял. «Кар кас ны 
дом Ла гу цен ка».
2.00 Пра фі лак ты ка на ка-
на ле.

6.00, 16.00, 22.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
7.05 Фільм-кан цэрт «Ін тэр-
поп-шоу». 1989 год (12+).
8.15 «... Да 16 і ста рэй-
шым». 1991 год (16+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
9.45, 11.25, 15.45, 17.00, 
18.55, 20.35, 21.45, 23.00, 
1.00, 5.25 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
10.00 Маст. фільм «Ра-
ніш няя ша ша» (16+).
12.00 Фільм-спек такль 
«Мы не ўба чым ся з та-
бой». 1981 год (16+).
13.55 «Рыт мы пла не ты». 
1985 год (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Са вец кі  анек дот». 
2006 год (16+).
19.15 Маст. фільм «Ка-
хан не — смя рот ная гуль-
ня» (18+).
0.00 Маст. фільм «Дзяў-
чы на спя ша ец ца на спат-
кан не» (12+).

1.20 «Ва кол сме ху». 

1987 год (12+).

2.30 Фільм-кан цэрт «Спя-

вае Ва ле рый Ля вонць еў». 

1988 год (12+).

3.00 «Быў час». 2009 год 

(16+).

4.00 Маст. фільм «Двое 

пад ад ным па ра со нам» 

(16+).

0.00 Аў та гон кі. WTCR 

(12+).

2.30 Ве ла спорт. Чэм пі я-

нат све ту — 2017 (12+).

4.00 Скач кі на лы жах 

з трамп лі на. «Тур нэ 4 

трамп лі наў» (12+).

9.30 Тэ ніс. Australіan Open 

(6+).

12.30 Сну кер. «Мас-

тэрс» — 2019 (6+).

15.00 Ве ла спорт. «Джы ра 

д'І та лія» (12+).

20.00 Тэ ніс. US Open — 

2018 (6+).

21.30 Тэ ніс. US Open — 

2019 (6+).

23.00 Алім пій скія гуль ні. 

Тэ ле ча со піс «За ла сла-

вы» (12+).

0.45 Вя лі кі сал дат (16+).

2.35 Зноў у шко лу (16+).

4.25 Ка хан не без пе ра са-

дак (16+).

6.20 Шпі ён па су сед стве 

(12+).

8.10 За ко ну тут не мес ца 

(12+).

10.00 Як я стаў рус кім 

(16+).

11.55 Гам біт (16+).

13.35 Авеч ка До лі бы-

ла злая і ра на па мер ла 

(6+).

16.00 Секс на дзве но чы 

(18+).

17.40 Дзя жур ны та та 

(6+).

19.30 Як знаць... (16+).

21.50 Пе не ло па (12+).

23.45 Рыб ка па іме ні Ван-

да (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 «Дру гое ды хан не». 

Се ры ял (16+).

9.40, 23.30 «Улег цы» (12+).

10.10, 15.30, 4.30 «Суд 

ідзе». Дак. се ры ял (16+).

11.10, 18.35, 3.15 «Сля-

пая» (16+).

12.15, 19.45 «Ва раж біт-

ка» (12+).

13.20, 17.30 «Міс тыч ныя 

гіс то рыі» (12+).

14.20, 2.20 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).

16.30 «Зна кі лё су» (16+).

20.55 «Мен та ліст». Се ры-

ял (16+).

22.45 «Звыш на ту раль-

нае». Се ры ял (16+).

0.00 «90-я» (16+).

0.45 «Жан чы на ў чор-

ным». Маст. фільм (16+).

4.10 «Пе рыс коп» (16+).

6.10 Зна ём це ся, Джо 

Блэк (16+).

9.45 Ра мэа і Джуль е та 

(12+).

11.55 Цуд (12+).

13.55 Воб лач ны ат лас 

(16+).

17.00 Шэр лак (16+).

23.55 Кейт і Леа (12+).

2.05 Па цу чы ны бег (12+).

4.05 Вя лі кія во чы (16+).

6.45 Ад на клас ні цы: Но вы 

па ва рот (16+).

8.10 Грэц кі арэ шак (16+).

9.55 Ка хан не прэт-а-пар-

тэ (12+).

11.25 Ты ў мя не ад на 

(16+).

13.15, 19.05 Па вук (16+).

15.10 Бла га сла ві це жан-

чы ну (12+).

17.20 Ха та быч (16+).

21.05, 5.30 Вар таў нік 

(16+).

23.00 Ду рань (16+).

1.15 Ста тус: воль ны (16+).

3.10 Час Пер шых (6+).

6.00 Ра бі стаў кі і ўзры вай 

(16+).

6.25 Асу шыць акі ян-2 

(16+).

7.20, 10.25 Ін жы нер ныя 

ідэі (16+).

8.10 Ша ша праз пек ла 

(16+).

8.55 Ра зум ныя га ра ды 

све ту: Бу ха рэст (16+).

9.40 Вяр тан не на «Ты та-

нік» (16+).

12.05, 18.15, 22.05, 1.15, 
4.25 Аў та-SOS (16+).

12.50 Апа лон: мі сія, якая 

змя ні ла свет (16+).

13.35 За кі ну тыя та ям ні цы 

Кар до вы (16+).

14.20 Сі ла пле ме ні (16+).

15.10, 21.20, 22.50, 2.50, 
3.40 Рас сле да ван ні авія-

ка та строф (16+).

16.40 Служ ба бяс пе кі аэ-

ра пор та: Пе ру (16+).

17.25, 0.25 Се кун ды да 

ка та стро фы (16+).

19.45 Сак рэт ныя ма тэ-

ры я лы ста ра жыт на сці 

(16+).

20.30 Кры тыч ная сі ту а-

цыя (16+).

2.00 Ліх ту гі за мя жой 

(16+).

5.15 Гуль ні ро зу му (16+).

8.00 Даль на бой шчык у 

Аме ры цы (12+).

8.50, 15.45, 22.10 Ма хі на-

та ры (12+).

9.40 Як гэ та зроб ле на? 

(12+).

10.30, 17.35, 14.50, 2.40 
У па го ні за кла сі кай (12+).

11.20, 23.05 Па ляў ні чыя 

на скла ды (16+).

12.15 Раз бу раль ні кі ле-

генд (16+).

13.05 Біт вы ро ба таў 

(12+).

13.55, 7.15 Хут кія і гуч ныя 

(12+).

16.40, 5.00 Як гэ та ўстро-

е на? (12+).

18.30 Па ляў ні чы на цац кі 

(12+).

19.25 Аў та бан А2 (12+).

20.20 За ла тая лі ха ман ка 

(16+).

21.15 Дзіў ныя фур го ны 

(12+).

0.00 Вя лі кае і Ры чард Ха-

манд (12+).

0.55 Са мыя не бяс печ-

ныя ві ру сы. Ка ра на ві рус 

(16+).

1.50 Го лыя і на па ло ха ныя 

(16+).

3.30 За ла тая лі ха ман ка: 

за кі ну ты пры іск Дэй ва Ту-

ры на (16+).

4.15 Па ляў ні чыя на рэ лік-

віі (16+).

5.45 Ры бал ка го лы мі ру-

ка мі (12+).

6.30 Го лыя і на па ло ха ныя 

XL (16+).
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6.15 Іс насць.
6.45 Ме лад ра ма «Мая зор ка». 
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. Аляк сандр 
Па тліс (12+).
9.50 Зда роўе (12+).
10.45 Ста рое — но вае (12+).
11.20 Да ча (12+).
12.10 Род ныя лю дзі (6+).
12.30 Ме лад ра ма «Па трэб на ня-
вес та з пра жы ван нем». 1-я се-
рыя (12+).
13.30 «Я ве даю» (6+).
15.15 Кра і на.
15.45 «Эк зарх з ро ду Вах ра ме е-
вых». Тэ ле фільм АТН (12+).
16.15 Ме лад ра ма «Ся мей ная 
спра ва». 1—4-я се рыі (12+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ме лад ра ма «Олюш ка». 
1-я і 2-я се рыі (12+).
23.45 Свя точ нае Бо га слу жэн не 
на Свет лае Хрыс то ва Уваск рэ-
сен не па ка лен да ры пра ва слаў-
най кан фе сіі з Мінск ага Свя та-
Ду ха ва ка фед раль на га са бо ра. 
Пра мая транс ля цыя.
2.35 Дзень спор ту.

6.55 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
8.35 М/с «Ці мон і Пум ба» (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+).
12.05 «Свет на вы ва рат. Бра зі лія» 
(16+).
13.00 «Мя няю жон ку» (16+).
14.25 Фільм для ўсёй сям'і. «Ха-
ці ка: са мы вер ны ся бар» (12+).
15.55 Ме лад ра ма «Цуд» (12+).
17.45 «Ка роль дэ сер таў» (12+).
19.15 Ме лад ра ма «Дзён ні кі 
Прын цэ сы-2: як стаць Ка ра ле-
вай» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Ве жа» (12+).
22.10 Дра ма «Па вел, апост ал 
Хрыс та» (16+).
23.55 «Ся мей ныя гіс то рыі» (16+).
0.30 «Арол і рэш ка. Пе ра за груз-
ка» (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.05, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 20.35 «Гэ ты дзень».

8.25 «Гры бок-це ра мок». Мульт-
фільм (0+).
8.35 «Бе лыя ро сы». Маст. фільм 
(12+) [СЦ].
10.00 «Жы вая куль ту ра». Ган чар-
ныя вы ра бы май строў Баб руй ска-
га ра ё на (Ма гі лёў ская воб ласць).
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Ку ла-
га бе ла рус кая.
10.55, 23.35 «Я ха чу гэ та ўба-
чыць!» (6+)
11.25 «Па ся мей ных аб ста ві-
нах». Маст. фільм (12+) [СЦ].
13.40 «На ву ка ма нія» (6+).
14.25 «Апош ні дзень». Рас ці слаў 
Плят (12+).
15.05 «Жа ніх з та го све ту». 
Маст. фільм (12+).
15.55 «Май стры і ку мі ры». На род ны 
ар тыст Бе ла ру сі Эду ард Ха нок.
16.45 «Дзе сяць фа та гра фій». 
Ала Су ры ка ва (12+).
17.25 «Шу кай це жан чы ну». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 Кан цэрт па мя ці Але га Мол-
ча на «Я ня су вам дар».
22.00 «Аль пій ская ба ла да». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].

6.55 Аз бу ка спор ту.
7.10 Свет анг лій скай прэм' ер-лі гі. 
Ві дэа ча со піс.
7.40, 21.55 Фут бол. Бе ла рус-
банк — чэм пі я нат Бе ла ру сі.
9.30 Трэ ні ро вач ны дзень.
10.00 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
Між на род ны тур нір. Мінск.
12.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
12.35 Ха кей для ўсіх.
13.05 Вя лі кі спорт.
13.50 Фут бол. Бе ла рус банк — чэм-
пі я нат Бе ла ру сі. «Рух» — «Мінск».
15.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пія нат Бе ла ру сі. «Іс лач» — 
«Сла вія».
17.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ві цебск» — 
«Ды на ма-Брэст». (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
19.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ — 
«Тар пе да-Бе лАЗ». (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
22.40 Ба раць ба. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.

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 «У кан цы ту нэ ля» (16+).
8.05 «Не пу цё выя на тат кі» (12+).
8.30 «Мэ та 99. Дом без ад хо даў» 
(16+).
9.10 Маст. фільм «Вя сел ля не 
бу дзе» (16+).

10.55 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
12.30 «Ала Пу га чо ва. І гэ та ўсё 
пра яе ...» (16+).
14.55 «Мак сім Гал кін. Мая жон-
ка — Ала Пу га чо ва» (12+)
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)
17.55 «Па да ру нак для Алы». Вя-
лі кі свя точ ны кан цэрт (12+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.10 «Го лас. Дзе ці» (0+).
23.00 Маст. фільм «Ма ра фон» 
(16+).

6.05 «Жы вая тэ ма» (16+).
7.45 «Ан фас».
8.05 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.00 Да ку мен таль ны пра ект (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.00 «Не вя до мая гіс то рыя» (16+).
12.35, 13.40, 16.40, 20.00 «След-
чы Ці ха наў». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 га-
дзі ны».
21.40 «Тэ ры то рыя па мы лак» (16+).
22.50 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
0.25 «Жы вая тэ ма» (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10 «Са юз ні кі» (12+).
6.40, 7.50, 4.40 М/ф (6+).
6.50 «Та кія роз ныя» (16+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.35 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі ка-
га ка хан ня» (12+).
9.05 Ток-шоу «Сла бае звя но» 
(12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-
чы ра док).
10.10 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45 Маст. фільм «Адзі но кім 
да ец ца ін тэр нат» (6+).
12.35, 16.15, 19.15 Се ры ял 
«Жыць спа чат ку» (16+).
3.15 Маст. фільм «Дзяў чы на з 
ха рак та рам» (12+).

7.00 Маст. фільм «З ка ха ны мі 
не рас ста вай це ся» (12+).
8.25 Маст. фільм «Чу жыя дзе-
ці» (12+).
10.15 «Звы чай ны кан цэрт з 
Эдуар  дам Эфі ра вым» (12+).
10.45 «Па сак рэ це ўся му све ту» 
(12+).
11.40 «Пя цё ра на ад на го» (12+).
12.30 «Смя яц ца да зва ля ец ца» 
(16+).

14.30 Маст. фільм «Ка лі сон ца 
ўзы дзе» (12+).
17.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» (16+).
19.45 «Плюс-мі нус».
20.00 Вест кі ў су бо ту.
21.00 Маст. фільм «Са мая лю-
бі мая» (12+).
23.20 Вест кі. Спец вы пуск.
23.30 «Вя лік дзень Хрыс то вы». 
Пра мая транс ля цыя Ве лі код на-
га бо га слу жэн ня з Хра ма Хрыс та 
Зба ві це ля.

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Сён ня. Га лоў нае.
6.15 Tеrrа іnсоgnіtа. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.50 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).
7.25 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 13.00 Сён ня.
8.20 «ЧП.bу: час вы ні каў».
8.55 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
9.25 «Ура чэб ныя та ям ні цы плюс» 
(12+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
11.00 «Жы вая ежа» (12+).
11.55 Ква тэр нае пы тан не (0+).
13.15 «Сы хо джан не Жы ва твор-
на га агню». Пра мая транс ля цыя 
з Іе ру са лі ма.
14.30 Се ры ял «Вон ка вае на зі-
ран не» (16+).
16.10 Па е дзем, па я дзім! (0+)
17.05 «Сак рэт на міль ён». На дзея 
Баб кі на, част ка 2-я (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.40 Маст. фільм «На ста я-
цель» (16+).
22.25 Маст. фільм «На ста я-
цель-2» (16+).
0.05 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 14.05, 18.25, 21.15, 2.00 
«На двор'е».
7.10 М/ф «Да ро га на Эль да ра-
да» (6+).
8.40, 15.25 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.45 Пры го ды «Ча ра дзей ка» 
(12+).
10.25 «Пры знай ся, што смач на!» 
(6+)
10.50 Дра ма «Не па кор лі вая» 
(16+).
14.10 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 
«Том і Джэ ры» (6+).
15.30 Ме лад ра ма «Даль няя да-
ро га» (16+).
17.40 «За ко ны пры ваб нас ці» (12+).
18.30 Тры лер «Зор ныя вой ны» 
(12+).
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
21.20 Дра ма «Ка роль» (18+).
23.45 Тры лер «Нось бі ты» (16+).
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Беларусь 5Беларусь 5
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Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

субота, 18 красавіка
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GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
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аўторак, 14 красавіка
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