
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 Ба я вік «Ня стрым-
ныя» (12+).
11.35 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
12.30, 22.00 «Апош ні з 
Ма гі кян» (16+).
14.00, 0.25 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.00, 2.05 «Су пер ма-
мач ка» (16+).
17.00 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00, 23.30 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Ка ра ні» 
(16+).
20.00 Ба я вік «Ня стрым-
ныя-2» (12+).
2.55 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.15 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх» (16+).
5.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 
пісь мен ніц кая.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 13.30, 20.50 «Пе-
ра мен лі вая пла не та 
Зям ля». Дак. се ры ял 
[СЦ].
8.25 «Ну, па ча кай!» 
М/ф.
8.40, 22.20 «Мі хай ла Ла-
ма но саў». Маст. фільм 
[СЦ].
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 На ві ны куль ту-
ры.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.25 ХХ ста год-
дзе. «Бе лы мядз ведзь». 
Дак. фільм.
12.10, 18.45, 0.40 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.00 Ра ман у ка ме-
ні. «Ма лай зія. Вост-
раў Ланг ка ві». Дак. 
фільм.
14.20 «Каз ка пра ры ба-
ка і рыб ку». М/ф.
15.10 На ві ны. Пад ра-
бяз на. Кні гі.
15.25 «Эр мі таж» [СЦ].

15.55 «Бе лая сту дыя».
16.35 «Пры го ды Элект-
ро ні ка». Маст. фільм 
[СЦ].
17.40 Фес ты валь Верб'е. 
Ры чард Гуд.
19.45 Ад кры ты му зей.
20.35 «Доб рай но чы, 
ма лыя!»
21.35 Да 95-год дзя з 
дня на ра джэн ня Паў ла 
Хом ска га. «Тэ ат раль-
ны ле та піс». Вы бра нае 
[СЦ].
0.00 Да ку мен таль ная 
ка ме ра. «Рым у кі но і ў 
рэ ча іс нас ці. Пра сто ра 
ўза ем на га па зна ван-
ня».
2.30 Ра ман у ка ме ні. 
«Іс па нія. Тэ ру эль». Дак. 
фільм.

6.00 Маст. фільм «Дзі-
вак-ча ла век» (12+).
7.05 «Дзве га дзі ны з бар-
да мі». 1987 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
9.45, 11.35, 12.55, 14.15, 
17.00, 18.55, 20.45, 
21.45, 23.00, 2.15, 5.30 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
10.00 Маст. фільм 
«Апёк» (16+).
12.00 Маст. фільм «Нач-
ныя за ба вы» (16+).
14.15 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
14.40 Маст. фільм 
«Агуль ная сця на» (16+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім 
(16+).
19.30 Маст. фільм 
«Жан чы ны, якім па-
шан ца ва ла». 1-я се рыя. 
«Ве ра» (16+).
0.00 Маст. фільм «Тай-
на Снеж най ка ра ле вы» 
(12+).
3.00 «Быў час» (16+).
4.00 Маст. фільм «Міль-
ён у шлюб ным ко шы ку» 
(16+).

0.00 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «За ла сла-
вы» (12+).

1.00 Ве ла спорт. «Тур 
ААЭ» (12+).
4.00 Аў та гон кі. Фор му ла 
Е (12+).
5.00 Аў та гон кі. Wоrld 
Еndurаnсе (12+).
6.00 Ра лі. ЕRС. Агляд 
се зо на (12+).
7.00 Ра лі-рэйд. Да кар 
(12+).
8.30 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос» — 2018 (6+).
11.30 Тэ ніс. Аustrаlіаn 
Ореn — 2018 (6+).
13.00 Тэ ніс. US Ореn — 
2017 (6+).
14.30 Ве ла спорт. Кюр-
нэ — Бру сель — Кюр нэ 
(12+).
15.30 Ве ла спорт. Ле-
Са мен (12+).
16.00 Сну кер. Wоrld 
Ореn (6+).
18.00 Сну кер. Nоrthеrn 
Іrеlаnd Ореn (6+).
20.00 Бія тлон. Ку бак 
све ту. Обер хоф. Муж-
чы ны (6+).
22.30 Бія тлон. Ку бак 
све ту. Обер хоф. Жан-
чы ны (6+).

0.40 Ад чы ні це, па лі цыя! 
(16+)
3.15 Цац ка (12+).
5.10 Кар сі ка нец (16+).
7.00 Усё і  ад ра зу 
(16+).
8.50 Рас се я ны (6+).
10.30 Уль тра аме ры кан-
цы (18+).
12.25 SuperАлібі (16+).
14.15  За ва  да  та  ры 
(16+).
16.05 За бі мя не трой чы 
(18+).
17.45 (Не)ча ка ны прынц 
(16+).
19.30 Эйр Аме ры ка 
(16+).
21.40 Ад пе ты ма ча 
(16+).
23.20 Кра су ні (16+).

6.00 М/ф (6+).
6.55 «Шко ла док та ра 
Ка ма роў ска га» (6+).
7.35 «Док тар І...» (16+)
8.05 «Жан чы на ў бя дзе» 
(12+).
9.35, 23.25 «Улег цы» 
(12+).

10.05, 15.25, 4.30 «Суд 
ідзе». Се ры ял (16+).
11.05, 18.30 «Сля пая» 
(16+).
12.10, 19.40 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.15, 17.25 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.15, 2.45 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.25, 3.40 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.50 «Мен та ліст». Се-
ры ял (16+).
22.40 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
23.55 «90-я» (16+).
0.40 «Сем» (16+).

6.10, 16.15 У гас цях у 
Эліс (16+).
8.10 Па цу чы ны бег 
(12+).
10.10 Апус кан не (16+).
12.10 Гон ка ста год дзя 
(16+).
14.00 Пра ві лы ві на ро-
баў (16+).
18.00 Ін ша пла не ця нін 
(6+).
20.10 Ле ген ды во се ні 
(16+).
22.40 Пла не та Ка-Пэкс 
(12+).
0.50 Ко ла цу даў (16+).
2.35 1+1 (16+).
4.20 Ня гле дзя чы ні на 
што (16+).

6.05 Кан да гар (16+).
8.15 Экі паж (6+).
11.00 9-я ро та (16+).
13.30, 19.00 Мас газ (16+).
15.25 Ва ра шы лаў скі 
стра лок (16+).
17.10 Та та (12+).
21.00, 5.30 Ча со выя 
цяж кас ці (12+).
22.30 Раз віт вац ца не 
бу дзем (6+).
0.35 Жан чы ны су праць 
муж чын (18+).
2.10 Пра вад нік (16+).
3.50 Дар (16+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.25 Асу шыць акі ян 
(16+).

7.15, 13.30 За кі ну тыя 

скар бы Егіп та (16+).

8.05 Зо ла та ў ха лод най 

ва дзе (16+).

8.50 На цы я наль ныя пар-

кі Аме ры кі (16+).

9.40 За кі ну тыя тай ны 

Кар до вы (16+).

10.25 Аста на: го рад бу-

ду чы ні (16+).

11.15 Су пер збу да ван ні: 

Са гра да Фа мілья (16+).

12.00, 18.10, 22.00, 1.00, 
4.05 Аў та-SOS (16+).

14.15 Га ра чыя ме жы: 

Ла цін ская Аме ры ка 

(16+).

15.00, 20.30, 2.35 Рас-

сле да ван ні авія ка та-

строф (16+).

16.35 Мя жа (16+).

17.20 Па іх улас ных сло-

вах (16+).

19.45 Майкл Пэй лін у 

Паў ноч най Ка рэі (16+).

21.20 Служ ба бяс пе кі 

аэ ра пор та: Ка лум бія 

(16+).

22.45 Сха ва ныя жам чу-

жы ны Тур цыі (16+).

4.50 Ска ну ю чы час 

(16+).

5.40 На ву ко выя не да рэ ч-

нас ці (16+).

8.00 Экс пе ды цыя Мун га 

(16+).

8.50, 15.45, 22.10 Ма хі-

на та ры (12+).

9.40 Зроб ле на з дру гас-

най сы ра ві ны (12+).

10.30, 17.35, 2.40 У па-

го ні за кла сі кай (12+).

11.20, 23.05 Сталь ныя 

хлоп цы (12+).

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, 21.15 Як гэ та 

зроб ле на? (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, 3.30 Даль на бой-

шчык у Аме ры цы (12+).

0.00 Ста ды ён (12+).

0.55 Як улад ка ва ны Су-

свет (12+).

5.00 Як пра цу юць ма-

шы ны (12+).
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6.20 Іс насць.
6.45, 21.45 Ме лад ра ма «Но вы 
муж» (12+).
8.25 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 На ві ны.
9.10 Сэнс жыц ця. Аляк сей Ка-
люж ны (12+).
9.45 Зда роўе (12+).
10.40 Ста рое — но вае (12+).
11.20 Да ча (12+).
12.10 Ме лад ра ма «Тры ў ад-
ным-3». 1-я се рыя (16+).
13.20 «Я ве даю» (6+).
15.15 Кра і на.
15.45 «Кух ня жыц ця» (12+).
16.15 Ме лад ра ма «Год са ба-
кі». 1—4-я се рыі (16+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
1.15 Дзень спор ту.

7.00 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
8.30 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).
9.40, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.50 Ані ма цый ны фільм «Пад-
вод ная брат ва» (6+).
11.15 Хто я? (12+)
11.35 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
12.05 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.40 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
13.40 «Ча ты ры вя сел лі» (16+).
14.55 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).
16.15 Ка ме дыя «Ка хан не не 
па па ме ры» (12+).
17.50 «Ка роль дэ сер таў» (12+).
19.20 Ба я вік «Ад чай ны» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Ве жа» (12+).
22.05 Экшн «Пер шы мсці ўца: 
ін шая вай на» (12+).
0.15 «Ка лі мы до ма» (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.05, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 14.25, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.25 «Мі мі но». 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». Кат-
ле ты са шчу па ка.
10.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)

11.25 «Дзі кае па ля ван не ка ра-
ля Ста ха». Маст. фільм (12+) 
[СЦ].
13.40 «На ву ка ма нія» (6+).
14.30 «Пра да дзе ны смех». 
Маст. фільм (6+).
16.50 «Апош ні дзень». На тал ля 
Гун да ра ва (12+).
17.30 «Ве ча ры ў Ма ла дзеч не». 
Гурт «Па лац».
18.25 «Пра вер ка на да ро гах». 
Маст. фільм (12+).
20.00 «Су раз моў цы». Ула дзі мір 
Гі леп.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Дзяў чы на без ад ра са». 
Маст. фільм (12+).
22.35 Ка ра о ке-шоу «Сва ты». 
Спек такль Ма ла дзёж на га тэ-
ат ра эст ра ды.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі я -
нат Еў ро пы. Па ры. Ка рот кая 
пра гра ма.
9.15 Фак тар сі лы.
9.45 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 3-і тур. 
«Ды на ма-Мінск» — «Тар пе да-
Бе лАЗ» (Жо дзі на).
11.40 На шля ху да То кіа-2020. 
Ві дэа ча со піс.
12.10 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
Фі нал. Пя ты матч.
14.05 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
14.35 Вя лі кі спорт.
15.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 3-і тур. 
«Шах цёр» (Са лі горск) — «Нё-
ман» (Грод на). (У пе ра пын ку — 
Спорт-мікс.)
17.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 3-і тур. БА-
ТЭ (Ба ры саў) — «Рух» (Брэст). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
19.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 3-і тур. 
«Ды на ма» (Брэст) — «Сла-
вія» (Ма зыр). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
21.20 Трэ ні ро вач ны дзень.
21.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
22.20 Бокс. Су свет ная су пер-
се рыя.

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 «Жа нін» (12+).
9.10 «Праз 25 га доў» (6+).

14.15 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Ы» і ін шыя пры го ды Шу ры-
ка» (6+).
16.20 «Яны вы зва ля лі Бе ла-
русь. Фільм шос ты» (16+).
17.10 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.10 Се ры ял «Ка сір кі» (16+).
0.35 «Пра ка хан не» (16+).

6.10, 0.50 «Жы вая тэ ма» (16+).
7.50 «Ан фас».
8.10 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.00 «Аба ро на Ма гi лё ва». Дак. 
фiльм.
10.00 «Мiнск i мiн ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гi ён».
11.00, 20.05 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
12.25, 13.40, 16.40 «Не па праў-
ныя». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На вi ны «24 
га дзi ны».
19.55 «СТБ-спорт».
22.20 «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» (16+).
6.40, 7.50, 3.50 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 «Сла бае звя но» (16+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.10 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.50 «Су свет ная лэ дзі» (12+).
11.25 Маст. фільм «Па кроў-
скія ва ро ты» [СЦ] (0+).
13.25, 16.15, 19.15 Се ры ял 
«Крык са вы» [СЦ] (16+).
2.05 Маст. фільм «Вяс на» 
(12+).
4.00 Маст. фільм «Рым скія ка-
ні ку лы» [СЦ] (0+).

7.00 Маст. фiльм «Маё ка хан-
не» (16+).
9.00 Маст. фiльм «Ца на здра-
ды» (12+).
10.50 «Звы чай ны кан цэрт» (12+).
11.20 «Па сак рэ це ўся му све-
ту» (12+).

12.15 «Пя цё ра на ад на го» (12+).
13.05 «Сто да ад на го» (12+).
14.00 «Смя яц ца да зва ля ец ца» 
(16+).
16.20 Маст. фiльм «Це нi мi ну-
ла га» (12+).
19.45 «Плюс-мi нус».
20.00 Вест кi ў су бо ту.
20.40 «Пры вi тан не, Анд рэй!» 
(16+)
22.25 Маст. фiльм «Шчас це 
мож на да рыць» (12+).

6.05 «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+).
9.25 «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+)
13.40 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
14.10 Ба я вік «Мар скія д'яб лы» 
(16+).
16.25 «Сак рэт на міль ён». На-
тал ля Штурм (16+).
18.15 «След ства вя лі...» (16+)
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.35 Се ры ял «Жы вы» (16+).
0.20 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 14.05, 18.25, 21.15, 1.50 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10 М/ф «Ча роў ны меч» (6+).
8.35, 15.35 «Пры ко лы 13-й шко-
лы».
8.40 Пры го ды «Ма ле сі фен та» 
(6+).
10.25 «Пры знай ся, што смач на!»
10.50 Ме лад ра ма «А ша рык 
вяр нуў ся...» (12+)
14.10 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф.
15.40 Ме лад ра ма «На шля ху 
да Грэйс» (12+).
17.30 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
18.30 Тры лер «Апош няя пры-
го да» (18+).
20.55 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 Ме лад ра ма «Я так са ма 
яго ка хаю» (16+).
0.25 Ка ме дыя «Нач ныя гуль-
ні» (18+).

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, 28 сакавіка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 31 сакавіка

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


