
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 Дра ма «Сем жыц-
цяў» (12+).
12.00 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
12.30, 21.50 Cерыял 
«Апош ні з Ма гі кян» 
(16+).
14.00, 0.15 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, 23.20 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

19.00 Се ры ял «Ка ра ні» 

(16+).

20.00 Ка ме дыя «Шчас лі-

вы вы па дак» (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...» Сма-

ленск па меж ны.

7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 13.40 «За гад кі Вер-
са ля. Ад ра джэн не па ла-
ца Лю до ві ка XІV». Дак. 
фільм [СЦ].
8.25 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Яфім Ка пе лян.
8.55 Пры го жая пла не та.
9.10, 22.25 «На ро джа ная 
зор кай». Се ры ял [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10 «Апош ні з пал ка за-
ка ха ных. Ула дзі мір Зель-
дзін».
12.10 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял. «Аў та са ні 
Кег рэ са».
12.25, 18.40, 0.40 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.10 «Два ран скія гро шы. 
Спад чы на і па саг». Дак. 
се ры ял [СЦ].
14.30 Да 90-год дзя Сі мо-
на Шно ля. «Ад 0 да 80». 
Дак. се ры ял. [СЦ].

15.10 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кні гі.
15.25 «Эр мі таж» [СЦ].
15.55 «Бе лая сту дыя».
16.40 «Ад люст ра ва ны 
час». Дак. се ры ял. [СЦ].
17.10 ХІ ІІ Зі мо вы між на-
род ны фес ты валь мас-
тац тваў Юрыя Баш ме та.
18.10 75 га доў з дня на ра-
джэн ня Ула дзі сла ва Па зі. 
«В мо ей души за пе чат-
лен...» Дак. фільм.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.35 «Ле а нар да да Він-
чы і сак рэ ты зам ка Шам-
бор». Дак. фільм [СЦ].
21.30 Юбі лей Юліі Ба ры-
са вай. «Аба ян не та лен-
ту». Дак. фільм [СЦ].
23.10 «Два ран скія гро шы. 
Тра ты і крэ ды ты». Дак. 
се ры ял [СЦ].
0.00 «Да ку мен таль ная ка-
ме ра».
1.30 «Апош ні з пал ка за-
ка ха ных. Ула дзі мір Зель-
дзін».
2.30 Ра ман у ка ме ні. «Аў-
стрыя. За льцбург. Па лац 
Аль тэ нау». Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Ад ной-
чы ў снеж ні» (16+).
7.10, 8.35, 13.00, 14.45, 
15.45, 17.00, 19.05, 20.45, 
21.45, 23.00, 5.05 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
7.30 Дак. фільм «Свеч ка 
га рэ ла...» (12+)
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
9.45 «Ва кол сме ху». Бе-
не фіс пісь мен ні ка Ся мё на 
Аль та ва. 1990 год (12+).
11.00 «Ман таж». 1989 год 
(16+).
12.05 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: «Ле-
ген да рок-н-ро ла» (18+).
13.50 Дак. фільм «Абу-
джэн не. Хро ні ка пе ра-
лом ных дзён» (16+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Пі я не ры шоу-біз не са» 
(16+).
19.30 Маст. фільм «Лю дзі 
і ма не ке ны» (12+).
0.00 Маст. фільм «Вол га-
Вол га» (12+).
1.40 Кан цэрт ная пра гра-
ма «На фес ты ва лях поп-
му зы кі». 1987 год (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).

4.00 Фільм-кан цэрт «Мас-
коў скі тэ атр Са ты ры на 
эк ра не». 1970 год (12+).
5.30 Дак. фільм «Пры-
твор шчы кі». 1984 год 
(12+).

0.35, 19.45 Скач кі на лы-
жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту (12+).
1.30, 12.20 Гор ныя лы жы. 
Ку бак све ту (12+).
3.00, 9.30, 15.05, 22.25 
Ве ла спорт. Ці рэ на — Ад-
рыя ты ка (12+).
3.30 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «Алім пій скі 
фар пост» (12+).
4.00 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «За ла сла-
вы» (12+).
5.00, 10.50 Ве ла спорт 
(трэк). Шэсць дзён Ман-
чэс тэ ра (12+).
6.30 Снаў борд. Ку бак све-
ту (12+).
7.30 Фрыс тайл. Ку бак 
све ту (12+).
19.15 Ве ла спорт. Мі лан — 
Сан-Рэ ма (12+).
21.20 Кон ны спорт. Rolex 
Grand Slam (6+).
23.30 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту (6+).

0.40 Ня вес та, якая збег-
ла (16+).
3.15 Ібі ца (16+).
4.50 Лёг кі на ўспа мін 
(12+).
6.25 Су жэн цы Мор ган ва 
ўцё ках (16+).
8.25 Спо ведзь не ві дзім кі 
(12+).
10.20 Вул кан страс цей 
(12+).
12.05 Ча ла век, які за над-
та ма ла ве даў (16+).
14.00 Мод ная штуч ка 
(12+).
16.00 Тэ о рыя ха о су 
(12+).
17.40 Не ве ра год ныя пры-
го ды фа кі ра (16+).
19.30 Вам пір скі за сос 
(16+).
21.00 Но выя пры го ды 
Ала дзі на (6+).
23.00 Вель мі страш нае кі-
но-2 (16+).

6.00 М/ф (6+).
6.50 «Шко ла док та ра 
Ка ма роў ска га» (6+).

7.30 «Док тар І...» (16+)
8.00 «Не спа кой ны ўчас-
так». Се ры ял (12+).
9.35, 23.20 «Улег цы» 
(12+).
10.05, 15.25, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.05, 18.30 Се ры ял 
«Сля пая» (16+).
12.10, 19.40 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.15, 17.25, 3.20 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.15, 2.25 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
15.25, 4.30 «Суд ідзе» 
(16+).
16.25, 4.05 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.50 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).
22.35 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
23.50 «90-я». (16+).
0.35 «Пя тае вы мя рэн не». 
Маст. фільм (16+).

6.10, 15.25 Ха лод ная га-
ра (16+).
9.15 Су пер Брыс (16+).
11.00 Ма дам Ба ва ры 
(16+).
13.00 Апош ні кі на ге рой 
(12+).
18.15 Дзень су рка (12+).
20.10 Мон стры на ка ні ку-
лах (6+).
21.50 Га дзі ла (12+).
0.20 Ана кон да (16+).
1.55 Свя точ ны пе ра па лох 
(18+).
4.05 Да ры ян Грэй (16+).

7.10 Ле ген да № 17 (12+).
9.50 Элас ты ка (16+).
11.30 Са дна вяр шы ні 
(16+).
13.25, 2.15 Гор ка! (16+)
15.15, 3.50 Гор ка!-2 
(16+).
17.00 Код апа ка ліп сі са 
(16+).
19.00 Ме тад Лаў ро вай 
(16+).
20.50 Аба рон цы (12+).
22.30 Духlеss-2 (16+).
0.25 Рус кі Бес (18+).
5.30 Кар лік Нос (12+).

6.00 Па на ра ма 360 
(16+).

6.25 Асу шыць акі ян 
(16+).
7.15, 13.35 За кі ну тыя 
скар бы Майя (16+).
8.05 Гас па да ры гор 
(16+).
8.55 Япо нія: па між не бам 
і зям лёй (16+).
9.40, 18.10, 19.45 У дзі кай 
пры ро дзе з Бе а рам Грыл-
сам (16+).
10.25 Ме га за во ды (16+).
12.05, 19.00, 22.05, 1.10, 
4.10 Аў та-SOS (16+).
14.20 Га ра чыя ме жы: Ла-
цін ская Аме ры ка (16+).
15.05, 20.35, 2.40 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
16.40, 21.20 Служ ба бяс-
пе кі аэ ра пор та: пер шы 
клас (16+).
17.25 Гіс то рыі вы ра та ван-
ня (16+).
22.50 Ба ку: сха ва ныя тай-
ны га ра доў (16+).
23.35 Ге нуя: хра на ло гія 
ка та стро фы (16+).
0.25 Наф та вае за брудж-
ван не ста год дзя (16+).
4.55 Са мыя дзіў ныя фа та-
гра фіі Natіonal Geographіc 
(16+).
5.45 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці (16+).

8.00, 3.30 Ча ла век су-
праць мядз ве дзя (12+).
8.50, 15.45, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
9.40 Як пра цу юць ма шы-
ны (12+).
10.30 Мя цеж ны га раж 
(12+).
11.20, 23.05 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (16+).
12.15, 1.50, 6.30 Го лыя і 
на па ло ха ныя (16+).
13.05 Бяс цэн ныя аў то 
(12+).
14.50, 7.15 Ма хі на та ры: 
ма шы на ма ры (12+).
16.40, 5.00 Як гэ та зроб-
ле на? (16+)
17.35, 2.40 У па го ні за 
кла сі кай (12+).
18.30, 4.15 Га раж нае зо-
ла та (12+).
19.25, 5.45 Ры бал ка го лы-
мі ру ка мі (12+).
20.20 Экс пе ды цыя Мун га 
(16+).
21.15 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
0.00 Вя лі кае і Ры чард 
Ха манд (12+).
0.55 Як уладкаваны 
Су свет (12+).
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6.00 Іс насць.
6.25, 21.45 Ме лад ра ма «Па дзя-
лі ся шчас цем сва ім» (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». Алег Ру мо 
(12+).
9.50 Зда роўе (12+).
10.45 Ста рое — но вае (12+).
11.20 Да ча (12+).
12.10 Ме лад ра ма «Тры ў ад-
ным». 1-я се рыя (16+).
13.25 «Я ве даю» (6+).
15.15 Кра і на.
15.45 «Кух ня жыц ця» (12+).
16.15 Ме лад ра ма «Ча ла век без 
сэр ца». 1—4-я се рыі (16+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
1.55 Дзень спор ту.

7.00 «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 «За ха-
валь нік Ме ся ца» (0+).
10.50 Хто я? (12+)
11.10 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
11.40 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.10 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
13.05 «Ча ты ры вя сел лі» (16+).
14.25 Ка ме дыя «Ты ся ча слоў» 
(12+).
16.00 Бія тлон. Ку бак све ту. Гон ка 
пе ра сле ду. Жан чы ны.
17.20 «Ка роль дэ сер таў» (12+).
19.15 Тры лер «Па вет ра ны мар-
шал» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
22.15 Тры лер «Асоб ная дум ка» 
(12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 15.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.25 «Храб ры за яц». М/ф (0+).
8.40 «Зда ец ца ква тэ ра з дзі-
цем». Маст. фільм (6+) [СЦ].
10.00 «Жы вая куль ту ра». Тра-
ды цыі ган чар най вы твор час ці з 
аў тэн тыч ны мі эле мен та мі (в. Га-
рад ная, Сто лін скі ра ён, Брэсц кая 
воб ласць).
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». За пе-
ча ны гар буз.

10.55 «Ня ўлоў ныя мсці ўцы». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
12.15 «Но выя пры го ды ня ўлоў-
ных». Маст. фільм (12+) [СЦ].
13.35 «Дыс ка тэ ка СССР». «Дзень 
доб ры, сяб ры!» Кан цэрт.
14.35 «На ву ка ма нія» (6+).
15.20 «За піс кі на па лях». Фран ці-
шак Ба гу шэ віч: баць ка і дзе ці.
15.45 У. Кан дру се віч. «Соф'я 
Галь шан ская». Спек такль Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га ака дэ міч-
на га му зыч на га тэ ат ра.
17.35 «Ідзі і гля дзі». Маст. 
фільм (16+).
20.00 «Су раз моў цы». Га лоў ны 
рэ дак тар ча со пі са «Ма ла досць» 
Свят ла на Во ці на ва.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Дзе зна хо дзіц ца «но фе-
лэт»?» Маст. фільм (12+).
22.25 «Апош ні дзень». Ле а нід 
Уцё саў (12+).
23.05 «Вя сё лыя ра бя ты». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].

6.00 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі я нат 
све ту. Тан цы на лё дзе. Рыт міч ны 
та нец.
9.00 Вя лі кі спорт.
9.45 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі я-
нат све ту. Жан чы ны. Ад воль ная 
пра гра ма.
12.50 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла русі. 
1/2 фі на лу. «Ды на ма» (Ма ла-
дзеч на) — «Юнац тва-Мінск».
15.10 Аз бу ка спор ту.
15.20 Фак тар сі лы.
15.55, 19.25 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Хал мен ко лен. Гон ка пе ра сле ду. 
Жан чы ны.
17.00 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — БК «Ніж-
ні Ноў га рад». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
18.40 Бія тлон. Ку бак све ту. Хал-
мен ко лен. Гон ка пе ра сле ду. 
Муж чы ны.
20.00 Трэ ні ро вач ны дзень.
20.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лі вер пуль» — «Крыс тал Пэ лас». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.30 Фі гур нае ка тан не. Чэм пія-
нат све ту. Тан цы на лё дзе. Ад-
воль ны та нец.

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 «Рэ пар цёр» (16+).
8.05 «Сяр гей Юр скі. Су праць 
пра віл» (12+).
9.10 Маст. фільм «Скры жа ван-
не» (16+).
11.10 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)

12.00 Да юбі лею Над зеі Баб кі най. 
«Мод ны пры суд». Спе цы яль ны 
вы пуск (6+).
13.00 «На дзея Баб кі на. «Ка лі ў 
вір, то з га ла вой!» (12+)
14.00 Юбі лей ны кан цэрт Над зеі 
Баб кі най (12+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)
17.55 «Сён ня ве ча рам» (16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.10 «Клуб Вя сё лых і Зна ход лі-
вых». Вы шэй шая лі га (16+).
23.10 Маст. фільм «72 мет ры» 
(16+).

6.20, 0.25 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі» (16+).
8.00 «Ан фас».
8.20 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.15 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, 20.05 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
12.15, 13.40, 16.40 «Мар' ін гай». 
Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 
га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
22.25 «Тэ ры то рыя па мы лак» (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10 «Са юз ні кі» (12+).
6.40, 7.50, 5.30 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+).
9.10 «Сла бае звя но» (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 «А зол кі тут 
ці хія» (12+).
15.20 Се ры ял «Ган на Гер ман. 
Тай на бе ла га анё ла» (16+).
2.35 Се ры ял «Адзі ны муж чы-
на» (16+).

7.00 Маст. фільм «Белыя росы» 
(12+).
8.50 Маст. фільм «Ма роз па 
ску ры» (12+).
11.00 «Звы чай ны кан цэрт з Эду-
ар дам Эфі ра вым» (12+).

11.35 «Па сак рэ це ўся му све ту» 
(12+).
12.30 «Пя цё ра на ад на го» (12+).
13.20 «Сто да ад на го» (12+).
14.10 «Смя яц ца да зва ля ец ца». 
(16+).
16.20 Маст. фільм «Даў гі сум-
лен ня» (12+).
19.45 «Плюс-мі нус».
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.40 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(16+)
22.25 Маст. фільм «Дзе ля твай-
го шчас ця» (12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.10 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.45 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).
7.20 «Да ча» (12+).
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+).
9.30 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
10.25 «Га лоў ная да ро га» (16+).
10.55 «Жы вая ежа» (12+).
11.50 «Ква тэр нае пы тан не» 
(0+).
12.50 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
13.45 Се ры ял «Лек тар» (16+).
15.25 «НЗ. Рас сле да ван не» (16+).
16.25 «Сак рэт на міль ён». Але на 
Хан га (16+).
18.15 «След ства вя лі...» (16+)
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.40 Се ры ял «Жы вы» (16+).
0.30 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 14.00, 18.30, 21.15, 1.05 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10 М/ф «Ат лан ты да» (6+).
8.45, 14.45 «Пры ко лы 13-й шко-
лы».
8.50 Ме лад ра ма «Тры та по лі на 
Плю шчы се» (12+).
10.10 «Пры знай ся, што смач-
на!»
10.35 «Док тар ад каз вае».
10.40 Дра ма «Ха лод нае тан га» 
(16+).
12.25 Тры лер «Цуд на Гу дзо-
не» (16+).
14.05 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 
«Ца рэў на-жаб ка».
14.50 Пры го ды «Агент 07. 
Спектр» (16+).
17.25 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
18.35 Ме лад ра ма «Ле ген ды во-
се ні» (16+).
20.55 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 Дра ма «47 ро ні наў» (12+).
23.15 Дэ тэк тыў «За бой ства ва 
ўсход нім экс прэ се» (16+).
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Беларусь 1Беларусь 1
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Беларусь 5Беларусь 5

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

субота, 21 сакавіка

АНТАНТ
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КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя
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TБ1000TБ1000
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Рускае кіноРускае кіно
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аўторак, 17 сакавіка
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