
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).
7.20 «Ла ві мо мант» (16+).
8.35 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.10 М/ф «Па ця шо ба» 
(0+).
9.30 М/ф «Ца рэў ны» (6+).
10.00 «Наш ра монт» 
(16+).
10.45 «Ту рыс ты» (16+).
11.45 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
12.40 Пры го ды «Смур фі-
кі-2» (12+).
14.30, 16.05, 3.05 «Ураль-
скія пель ме ні» (16+).
17.30 Ба я вік «Кроп ка аб-
стрэ лу» (12+).
19.10 Фан тас ты ка «Пас-
ля на шай эры» (12+).
21.00 Фан тас ты ка «Пік-
се лі» (12+).
23.00 «Спра ва бы ла ўве-
ча ры» (16+).
0.00 Ба я вік «Вя лі кі ўраў-
няль нік 2» (18+).
2.15 «Дзя куй бо гу, ты 
прый шоў!» (16+)
4.25 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
5.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.
7.05 «Маў глі». М/ф.
8.40 «Да ка го за ля цеў пеў-
чы ке нар». Маст. фільм.
10.15 «Звы чай ны кан-
цэрт з Эду ар дам Эфі ра-
вым».
10.40 «Пе ра соў шчы кі. 
Іван Крам ской» [СЦ].
11.10 «Раз ві тан не сла-
вян кі». Маст. фільм [СЦ].
12.30, 14.55, 18.00, 21.10 
«Пра па вед ні кі». Дак. 
фільм [СЦ].
13.00 Зям ля лю дзей. 
«Заа ня жа не. Бы лі ны 
паў ноч най Эла ды» [СЦ].
13.30 «Эр мі таж» [СЦ].
14.00 «Жы вая пры ро-
да аст ра воў Паўд нё-
ва-Ус ход няй Азіі». Дак. 
фільм.
15.20 80 га доў Ула дзі мі-
ру Ва сіль е ву. «Спар так». 
Фільм-ба лет.
16.50 «Лі нія жыц ця». 
Ула дзі мір Ва сіль еў [СЦ].
18.30 Яў ген Дзят лаў. Лю-
бі мыя ра ман сы.

19.45 «Сяст рыч ка». 
Маст. фільм.
21.40 «Анёль скія спе вы. 
Зна мен ны рас пеў».
23.10 «Сэр ца не ка-
мень». Маст. фільм.
1.25 Ула дзі мір Спі ва коў, 
На цы я наль ны фі лар ма-
ніч ны ар кестр Ра сіі, Ака-
дэ міч ны Вя лі кі хор «Май-
стры ха ра во га спе ву». 
С. Рах ма ні наў. «Зва ны».
2.10 «Ле та Гас под няе». 
Уваск рэ сен не Хрыс то ва. 
Вя лік дзень [СЦ].
2.40 Пры го жая пла не та.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Майк На-
ву мен ка». 2005 год (18+).
6.55, 8.45, 9.45, 11.00, 
12.00, 14.25, 15.45, 17.00, 
19.10, 23.35, 3.45, 5.00 Му-
зыч ная На сталь гія (12+).
7.10 Маст. фільм «Пе ра-
ме на до лі» (16+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».
11.20, 17.20 Дак. фільм 
«Чаў на кі. Шко ла вы жы-
ван ня» (16+).
12.10 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1965. 1-я част ка. 
Госць пра гра мы Леў Пры-
гу ноў. 2009 год (12+).
13.20 Маст. фільм «Ін ша-
зем ка» (12+).
16.00 «Кол ба ча су».
18.00 Маст. фільм «Ня-
бес ны ці ха ход» (12+).
19.25 «...Да 16 і ста рэй-
шым». 1991 год (16+).
20.05 Кі на кан цэрт «Спя-
вае Анд рэй Мі ро наў». 
1988 год (12+).
21.00 «Быў час». 2009 
год (16+).
22.00 Маст. фільм «Шча-
ня» (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар. Гос-
ці пра гра мы — Ва дзім і 
Ва ле рый Мі шчу кі. 2007 
год (12+).
1.05 «Пад зна кам за дыя-
ка». 1994 год (16+).
2.30 Маст. фільм «Шчас-
лі вы Ку куш кін» (16+).

0.00 Аў та гон кі. «24 га дзі ны 
Ле-Ма на». Агляд (12+).

2.00 Мо та гон кі. FІM En-
durance (12+).
2.30 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» (12+).
4.00 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту. Вен ген (12+).
5.30, 7.50 Гор ныя лы жы. 
Ку бак све ту. Кіц бю эль 
(12+).
7.00 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Ад эль бо дэн 
(12+).
8.40 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту. Шлад мінг (12+).
9.30 Тэ ніс. US Open — 
2018 (6+).
11.00 Тэ ніс. US Open — 
2019 (6+).
12.30 Сну кер. Чэм пі я нат 
све ту — 2019 (6+).
15.00 Ве ла спорт. «Ву эль-
та»-2017 (12+).
20.00 Тэ ніс. Australіan 
Open — 2020 (6+).
23.00 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «За ла сла-
вы» (12+).

1.05 Ка роль ве ча ры нак 
(16+).
3.20 8 пер шых спат кан-
няў (16+).
5.00 Дзень дур ня (16+).
6.45 Як скрас ці брыль янт 
(16+).
8.35 Секс на дзве но чы 
(18 +).
10.15 Ня ўдач нік Аль фрэд, 
або Пас ля даж джу... 
дрэн нае на двор'е (12+).
12.05 Дзя ду ля лёг кіх па-
во дзін (18 +).
14.00 Як знаць... (16+).
16.25 Дзя жур ны та та 
(6+).
18.15 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзін (16+).
19.55 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзін-2. Са ста рэ лыя 
мсці ўцы (16+).
21.35 Му ві 43 (18+).
23.20 Ро бін Гуд (16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя Бе ла русь філь ма 
(12+).
7.30 М/ф (6+).
9.05 «Улег цы» (12+).
9.35 «М&S» (12+).
10.05 «Ва ры на ва рэн не» 
(6+).
10.25 «Аб зда роўі. Зна-
рок і ўсур' ёз» (12+).

11.00, 22.10 «Пе рыс коп» 
(16+).
11.20, 5.10 «Да лё ка яшчэ 
да лей» (16+).
12.20, 4.20 «Па го ня за 
гус там» (12+).
13.15, 3.25 «Псі ха са ма-
ты ка» (12+).
13.50 «Но вы дзень» (16+).
14.25, 1.50 «13». Се ры ял 
(16+).
16.15 «Гэ та рэ аль ная гіс-
то рыя» (16+).
17.15 «Якія вяр ну лі ся» 
(16+).
18.15 «Дзён нік эк стра-
сэн са» (16+).
19.15 «Апош ні ге рой. 
Гле да чы су праць зо рак» 
(16+).
20.20 «Інт ры ган кі». Маст. 
фільм (12+).
22.30 «Ту рыст». Маст. 
фільм (16+).
0.25 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).

6.10 Па цу чы ны бег (12+).
8.10, 3.50 Ван Хель сінг 
(12+).
10.30 Шэр лак (16+).
21.00 Пя ты эле мент 
(12+).
23.25 Ідэа льныя ўцё кі 
(16+).
1.05 Вост раў пра кля тых 
(16+).

6.25 Дзе сяць нег ры ця нят 
(12+).
8.45 Глу хар у кі но (16+).
10.35 Муж чы на з га ран-
ты яй (16+).
12.10 Ха та быч (16+).
13.55 Ча ла век з бу ду чы ні 
(16+).
15.15 Як я стаў рус кім 
(16+).
17.00 Вар таў нік (16+).
19.00 Брат (16+).
20.45 Брат-2 (16+).
23.10 Жмур кі (18+).
1.10 Яра слаў. Ты ся чу га-
доў та му (16+).
3.10 Ві кінг (12+).
5.35 Рок-н-рол для прын-
цэс (6+).

6.00 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).

6.25 Па на ра ма 360 гра-
ду саў (16+).
7.15 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
8.00 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
8.50 Су пер збу да ван ні: 
гран ды ёз ны транс парт 
(16+).
9.35 Аў та-SOS (16+).
11.05 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
14.10 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
18.00 Га ра чая зо на 
(16+).
22.45, 1.55 Эпі дэ міі: па 
той бок га ра чай зо ны 
(16+).
23.35 Ві ні Джонс: са мыя 
кру тыя сю жэ ты пра Ра-
сію (16+).
2.40 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
4.25 Вя до мы су свет 
(16+).
5.15 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці (16+).

8.00 Як гэ та ўстро е на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
8.50 Як гэ та ўстро е на? 
(12+).
9.40 Як гэ та зроб ле на? 
(12+).
10.30 Аляс ка: апош ні ру-
беж (16+).
11.25 Аляс ка: сям'я з ле-
су (16+).
12.15 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
13.05, 3.30 Раз бу раль ні кі 
ле генд (12+).
14.50, 6.30 Сталь ныя 
хлоп цы (12+).
15.45, 7.15 Па ля ван не на 
каш тоў ныя ка мя ні (12+).
16.40 Па ляў ні чыя на 
скла ды (16+).
20.20 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
21.15 У па го ні за кла сі-
кай (12+).
22.10 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
0.00 Аў та бан А2 (12+).
0.55 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
1.50 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну: кла січ ныя аў то 
(12+).
5.00 Са ма гон шчы кі 
(18+).
5.45 Сак рэ ты пад зя мел-
ля (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, 18.15, 0.10 Зо на Х. 
Кры мі наль ная хро ні ка (16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» (16+).
10.40 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 18.35 Ме лад ра ма 
«Ска жы праў ду». 1-я се рыя 
(16+).
13.05, 19.20 Ме лад ра ма «Ска-
жы праў ду». 2-я се рыя (16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым 
быць!» (6+)
14.50, 15.25 Ме лад ра ма «Воль-
ная гра ма та» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 На шы (12+).
23.50 Сфе ра ін та рэ саў.
0.30 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
9.40, 20.40 «Ся мей ныя гіс то-
рыі» (16+).
10.10, 23.05 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
11.00, 18.10 «Та ям ні цы го ра да 
Эн». Се ры ял (16+).
12.55, 0.00 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-4» (16+).
13.50 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
14.55 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+).
16.25 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
17.15 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.20 «Мя няю жон ку» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 15.05 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ка пыт цы.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.35 «Зоя». Маст. фільм 
(16+).

9.20 «Кі но ма ёй кра і ны». Част ка 
сё мая. «За ла ты час».
10.05, 16.10 «Ча ты ры тан кіс ты 
і са ба ка». Маст. фільм (12+).
12.25 «Бе ла ру сы». Свят ла на 
Ста цэн ка.
12.50, 21.05 «Соль зям лі». 
Маст. фільм (12+).
13.55, 22.15 «Па ста рай ся за стац-
ца жы вым». Маст. фільм (12+).
15.35 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле-
вік та ры на.
18.10 «Рэ дак цыя» з Ба ры сам 
Герс тэ нам. Вік тар Ша вя ле віч.
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач ка».
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.20 «Хро ні ка Мінск ага ге та». 
Фільм дру гі. «За го нар і сва бо-
ду» (12+).

6.55 Аз бу ка спор ту.
7.10, 18.50 Ха кей. КХЛ.
9.30 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Сла вія» — 
«Рух».
11.30 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Агляд.
12.15 Гуль ні «на вы раст».
12.45 Вось гэ та спорт!
13.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі.
15.10 Аз бу ка спор ту.
15.20 Ба раць ба. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
18.20 На шля ху да То кіа. Ві дэа-
ча со піс.
21.05 Спорт-цэнтр.
21.15 Спорт-кадр.
21.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Се зон 2018—2019. 1/2 фі на лу. 
«То тэн хэм» — «Аякс».

6.00, 7.10, 8.10 «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.
7.05, 8.05 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «За бой ная сі-
ла-2» (16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Здра да» (16+).
15.15, 23.15, 0.00 «Да вай па жэ-
нім ся!» (16+)
16.20, 0.25 «Муж чын скае/Жа-
но чае» (16+).
17.20, 18.20 «У нас усе до ма» 
(16+).
18.45 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Сы шчык». Се ры ял (16+).

22.15 «Док-ток» (16+).
23.45 На шы на ві ны. Вы ні кі дня.

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, 0.35 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Сту дэн ты». Се ры ял 
(16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.20, 23.50 «Са мыя ша-
кі ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.00 «Та ям ні цы Чап-
ман» (16+).
14.45, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.45, 16.50 «След чы Ці ха-
наў». Се ры ял (16+).
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».

6.00 Се ры ял «За кон і па ра дак. 
Зла чын ны на мер» (16+).
8.10, 10.15 Се ры ял «Час ці ца 
су све ту» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10, 1.35 «Спра вы су до выя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 16.20, 2.20 «Спра вы су-
до выя. Но выя гіс то рыі» (16+).
17.20, 19.20, 4.30 Се ры ял 
«Мух тар. Но вы след» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (16+).
20.40 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (12+).
21.15 Ток-шоу «Баць кі і дзе ці» 
(12+).
22.15, 0.00 Се ры ял «Ку лі нар» 
(16+).
3.00 Маст. фільм «Сві нар ка і 
па стух» (6+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (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+).

17.15 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Зу лей ха ад-
кры вае во чы» (16+).
22.30, 23.10 «Ве чар з Ула дзі мі-
рам Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.15 Спорт-мікс.
6.25 Бе ла ру сы (6+).
7.00, 16.25, 19.40, 21.50, 23.10 
Сён ня. Га лоў нае.
7.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.25 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
8.45, 10.25 Се ры ял «Псеў да-
нім «Ал ба нец» (16+).
9.35, 21.55 «ЧП.bу».
11.10 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.55 За гран ню (16+).
14.05 Се ры ял «Вон ка вае на зі-
ран не» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
19.50 Ба я вік «Не ўскі. Цень Ар-
хі тэк та ра» (16+).
22.15 Дра ма «Чу жы ся род 
сва іх» (16+).
23.25 Се ры ял «Чац вёр тая 
зме на» (16+).

7.00, 15.40, 18.15, 21.05, 1.00 
«На двор'е».
7.10, 15.45 «Мульт па рад»: 
«Дзіў ны свет Гам бо ла» (6+).
7.35, 16.25, 20.50 «Пры ко лы 
13-й шко лы» (6+).
7.40 Пры го ды «Каў боі су-
праць пры шэль цаў» (12+).
9.45, 19.55 Се ры ял «Цем ра» 
(18+).
10.40 Дак. фільм.
11.00 Тры лер «Но вая эра Z» 
(16+).
12.55, 18.20 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).
14.30 Се ры ял «Моц ная жан-
чы на» (12+).
16.00 «Пры знай ся, што смач-
на!» (6+)
16.30 Тры лер «Нось бі ты» (16+).
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.10 Пры го ды «Грань бу ду-
чы ні» (12+).
23.05 Фан тас ты ка «Пту шы ны 
ко раб» (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

аўторак, 14 красавіка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

субота, 18 красавіка

МIРМIР

164 13
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