
6.05 «Ро гаў. Сту дыя 24» 
(16+).
7.00 «Наш ра монт» (16+).
7.55 М/ф «Ду да і Да да» 
(0+).
8.20 «Ера лаш» (6+).
9.00 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).
9.55 Се ры ял «Апош ні 
з Ма гі кян» (12+).
11.50, 3.10 «Руб лё ва-Бі-
ру лё ва» (16+).
12.50 Се ры ял «Ва ро ні-
ны» (12+).
14.45, 0.45 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
15.25 Тры лер «Ка ма тоз-
ні кі» (16+).
17.40 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
19.05 Се ры ял «Кух ня» 
(16+).
21.00 Се ры ял «Дзяў чын-
кі не зда юц ца» (16+).
22.00 Ка ме дыя «Пят ні-
ца» (16+).
23.45 Се ры ял «Лю дзі 
Хэ» (16+).
1.55 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
5.00 «Ла ві мо мант» 
(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...» Маск ва 
лі ца дзей ская.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».

7.35 «Ма лень кія сак рэ-

ты вя лі кіх кар цін». Дак. 

се ры ял.

8.00 «Сі та і Ра ма». Се-

ры ял.
8.45 Су свет ныя скар бы.
9.05, 22.45 «Пі ка са». 
Маст. фільм. 1-я се рыя 
(16+).
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.15 ХХ ста год-
дзе. «Кінапанарама». 
1984 год.
12.25, 18.45, 0.30 Ула да 
фак та. «Ку бін ская рэ ва-
лю цыя: пры чы ны і на-
ступ ствы».
13.10 Каз кі з глі ны і дрэ-
ва. Дым каў ская цац ка.
13.20 «Лі нія жыц ця». 
Аляк сандр Ба шы раў.

14.15 «Мі фы і мон стры». 
Дак. се ры ял.
15.10 «На гэ тым тыд ні... 
100 га доў та му».
15.40 «Аго ра». Ток-шоу.
16.40 «Дзень за днём». 
Се ры ял.
17.40 Звёз ды фар тэ пі я-
на XXІ ста год дзя. Ні ка-
лас Ан ге ліч.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Сту пе ні цы ві лі за цыі. 
«Сак раль ныя мес цы». 
Дак. фільм. 1-я се рыя.
21.35 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
22.20 «Рэ гтайм, або Ра-
за рва ны час».
0.00 «Ад кры тая кні га. 
Леў Да ніл кін». «Ле нін: 
пан так ра тар со неч ных 
па ру шы нак».
2.30 «Ге ніі і лі ха дзеі». Эн-
дзі Уор хал.

6.00, 11.55, 22.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
6.50, 8.35, 11.30, 15.45, 
17.35, 21.45, 23.00, 1.00, 
2.30, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
7.30, 12.45, 1.30 Маст. 
фільм «І гэ та ўсё пра 
яго» (16+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Дзён-
ны цяг нік» (16+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00 Маст. фільм «Ва-
шы пра вы?» (16+)
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Ква тэр ная куль ту ра». 
2005 год (18+).
19.00 Тэ ле спек такль 
« Н о ч  п а  м ы  л а к » . 
1984 год (16+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1974-ы. 2-я част ка. 
2011 год (12+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).
5.25 Се ры ял «33 квад-
рат ныя мет ры. Дач ныя 
гіс то рыі» (16+).

0.00, 12.00 Зі мо выя ві ды 
спор ту. «У па го ні за гіс-
то ры яй».

1.05, 5.00, 8.30, 13.00, 
18.45 Ве ла спорт. Па-
рыж — Ні ца.
1.45, 6.00, 9.30, 15.00 
Ве ла спорт. Ці рэ на — Ад-
рыя ты ка.
2.30 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
3.30, 14.00, 20.00 Біятлон. 
Чэм пі я нат све ту.
4.00, 20.30 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту.
07.00 Сну кер. Gіbraltar 
Open. Фі нал.
10.30 Скач кі на лы жах 
з трамп лі на. Ку бак све ту.
21.05 Кёр лінг. Чэм пі я нат 
све ту.

1.20 Ча со ва ця жар ная 
(16+).
2.55 Ка хан не зда ра ец ца 
(16+).
4.40 Муж чын ская жа но-
чая гуль ня (16+).
6.30 Ад на клас ні  цы 
(16+).
8.05 Ад на клас ні цы: но вы 
па ва рот (16+).
9.25 Ро бін Гуд: муж чы ны 
ў тры ко (12+).
11.30 Ін струк цыі не да да-
юц ца (12+).
13.50 Спат кан не ўсля-
пую (16+).
15.40 Скан ды наў скі фар-
саж (16+).
17.30 Джу ман джы (6+).
19.30 Па цу чы ныя бе гі 
(12+).
21.40 Уце ка чы (12+).
23.20 Кру тая Джор джыя 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
7.05 «Каз ка пра Зор на га 
хлоп чы ка». Фільм-каз ка 
(0+).
9.20 «М&S» (12+).
9.50 «Гля дзі сам» (12+).
10.10 «Пе рыс коп» (16+).
10.30, 3.35 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
12.15 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
12.50 «Без пад ма ну» 
(16+).
13.40 «Чац вер, 12-га». 
Маст. фільм (16+).
15.25, 21.00 «Не рас кры-
тыя тай ны» (12+).
16.20 «Мой ге рой» 
(12+).

17.10 «Раз ві тан не» (16+).
18.05 «Сле да пы ты па-
ра лель на га све ту». Дак. 
фільм (16+).
18.55, 1.50 «Ад пла та». 
Се ры ял (16+).
21.55 «Здрад ні кі. Тыя, 
ад якіх не ча ка еш». Дак. 
фільм (16+).
23.25 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.10 «Больш, чым ся-
бар». Ка ме дыя (12+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10, 15.20 Ад ры ну тыя 
(12+).
9.15 Тур ба (12+).
11.15 1 + 1 (16+).

13.30 Бет хо вен (12+).
18.20 Стой! Ці мая ма ма 
бу дзе стра ляць (12+).
20.10 Апа лон 13 (12+).
22.50 Бра ты Блюз 2000 
(16+).
1.10 Вяр нуць ад праў ні ку 
(18+).
2.55 Вядзь мар ства 
(16+).
4.35 За ха валь нік Ме ся-
ца (6+).

6.20 Зем ля трус (12+).

8.20 Пра што га во раць 

муж чы ны. Пра цяг (16+).

10.15 Бу ду па мя таць 

(16+).

12.10 Па мяць во се ні (16+).

14.10 Кня зёў на Мэ ры 

(12+).

16.20, 4.20 Ма ра фон для 

трох гра цый. 1—2-я се-

рыі (12+).
18.20 Алім пі ус Ін фер на 
(16+).
20.20 Су пер ме не джар, 
або Ма ты ка лё су (16+).
22.05 Ка ра лёў (12+).

0.25 Ад рыў (16+).
2.15 Іро нія лё су. Пра цяг 
(12+).

0.40 Ге ній (16+).
3.20 У по шу ках праў ды: 
Ат лан ты да (16+).
4.05, 15.05 Тай ныя гіс то-
рыі (16+).
4.30 Са праўд ны су пер-
кар (16+).
6.00 Гуль ні ро зу му (16+).
6.25 Па на ра ма 360. Аб'-
ект су свет най спад чы ны 
(16+).
7.15 Су пер збу да ван ні 
ста ра жыт на сці (16+).
8.05, 17.30, 21.20 Аў та-
SOS (16+).
9.35, 13.30 Асу шыць акі-
ян (16+).
10.25 Мар ское ўзбя-
рэж жа: фо та ванд роў ка 
(16+).
11.10 Дзі кі ту нец (16+).
12.45 Знік лыя га ра ды 
Ама зо ніі (16+).
14.20, 19.45, 22.50 Ува-
рван не на Зям лю (16+).
15.55 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
16.40 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
18.15, 22.00 За кі ну тыя 
скар бы Егіп та (16+).
20.30 Сі ла пле ме ні (16+).
23.35 Дру гая су свет ная 
вай на: пек ла пад ва дой 
(16+).

8.00, 16.00, 22.00 Ма хі на-
та ры (12+).
9.00, 17.00, 23.00, 4.40 
Кру ты цю нінг (12+).
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Як гэ та ўстро е на? (12+)
11.00, 20.00, 5.30 Па-
ляў ні чыя на ста рыз ну 
(12+).
13.00 Муж чын скія бяр ло-
гі (12+).
14.00, 3.50 Най леп шы 
зброй нік (16+).
18.00 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
19.00 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі (16+).
0.00 Ле ген дар ныя япон-
скія аў то (12+).
1.00, 6.20 Біт вы ро ба таў 
(12+).
2.00, 7.10 Не спра буй це 
паў та рыць (16+).
2.55 Апош нія жы ха ры 
Аляс кі (16+).
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6.45 Ме лад ра ма «Ад на хлус ня 
на два іх» (12+).
8.20 «Клуб рэ дак та раў» (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня (16+).
10.20 «Марш рут па бу да ва ны». 
Ба ра на ві чы (12+).
11.00, 12.35 Се ры ял «Сва ты-4» 
(12+).
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ гі ён.
13.35 «Я ве даю» (6+).
15.15 «Твой го рад».
15.30 «Ва кол пла не ты».
16.20 «Усё пу цём». Тэ ле фільм 
АТН.
16.40 Ме лад ра ма «Ава рыя». 
1—4-я се рыі (16+).
20.40 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Пісь мо 
Надзеі» (12+).

7.00 Се ры ял «Цэнт раль ная 
баль ні ца» (16+).
8.40, 19.55 «Тэ ле ба ро метр».
8.45 М/с «Ма шы ны каз кі» (0+).
8.55 М/с «Чып і Дэйл спя ша юц ца 
на да па мо гу» (0+).
9.40 «Свет на вы ва рат. Не пал» 
(16+).
10.40 «Жан на Па жа ні» (16+).
11.35 Ме лад ра ма «Дзён ні кі 
прын цэ сы-2: як стаць ка ра ле-
вай» (12+).
13.30 Ба я вік «Джэк Ры чэр-2: ні-
ко лі не вяр тай ся» (12+).
15.25, 23.55 «Арол і рэш ка. Кру-
га свет ка» (16+).
16.20 «Та та па паў» (16+).
18.05 «Біт ва эк стра сэн саў. 17-ы 
се зон» (16+).
20.25 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», КЕ НО.
22.05 «Вяр ні це мне пры га жосць» 
(16+).
23.20 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 14.05, 20.15 На ві ны куль ту-
ры.
8.15, 14.25, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.30 «Ша фёр па ня во лі». Маст. 
фільм (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». За ліў-
ное з ры бы.
10.55 «На цы я наль ны хіт-па рад».
11.50 «Адзін шанц з ты ся чы». 
Дра ма (12+).

13.15 «Май стры і ку мі ры». На-
род ная ар тыст ка БССР Лю боў 
Кас пор ская.
14.30 Фі нал ад бо рач на га ту ра 
ўдзель ні каў Між на род на га кон-
кур су вы ка наў цаў эст рад най пес-
ні «Ві цебск-2019».
16.00 «Ка мер тон». На род ная ар тыст-
ка Бе ла ру сі Анас та сія Маск ві на.
16.25 «Ма ці і ма ча ха». Дра ма 
(12+).
17.45 «Дзяр жаў ная гра ні ца». 
Маст. фільм «Смя рот ны ўлоў» 
(12+).
19.35 «Арт-гіс то рыі». Дзя ду ля бе-
ла рус ка га аван гар да.
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «...І ін шыя афі цый ныя 
асо бы». Маст. фільм (12+).
22.30 «Ле ген ды кі но». Вя ча слаў 
Ці ха наў (12+).
22.55 А. Суль я наў. «Ад на ноч ге-
не ра ла Скар ня ко ва». Тэ ле ві зій ны 
спек такль.
23.55 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці на род на га ар тыс та БССР 
Юрыя Сту па ко ва.

6.55 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Хал мен ко лен. Гон ка пе ра сле ду. 
Жан чы ны.
7.45 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Хал мен ко лен. Гон ка пе ра сле ду. 
Муж чы ны.
8.30 Піт-стоп.
9.00 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі я нат 
све ту. Га ла-па каз.
12.00 Гуль ні «на вы раст».
12.30 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
1/2 фі на лу. Трэ ці матч.
14.50 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Па рма» 
(Перм).
15.45 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Хал мен ко лен. Мас-старт. Жан-
чы ны.
16.50 Ва лей бол. Ад кры ты чэм пія-
нат Ра сіі. Жан чы ны. «Мін чан ка» 
(Мінск) — «Пра тон» (Са ра таў).
18.30 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Хал мен ко лен. Мас-старт. Муж-
чы ны.
19.10 Спорт-цэнтр.
19.20 Тэ ніс. WTA. Ма я мі.
21.30 Вы ні кі тыд ня.
22.15 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЧЕ-2020. Прэв'ю.
22.40 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЧЕ-2020. Паў ноч ная Ір лан дыя — 
Бе ла русь.
0.40 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да ЧЕ-
2020. Дзён нік гуль ня во га дня.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Ме лад ра ма «Кур' ер» (12+).

8.40 «Ме тэа гід».
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «Зда роўе» (16+).
10.35 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).
10.55 «Жыц цё ін шых» (12+).
11.55 Ка ме дыя «Кра су ня на ўсю 
га ла ву» (16+).
13.55 «Га лоў ная ро ля» (12+).
15.10, 16.20 «Тры акор ды» 
(16+).
17.25 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)
18.30 «Лепш за ўсіх!» (0+)
20.00 «Кон ту ры».
21.05 Тры лер «Уцё кі» (12+).
23.10 «Што? Дзе? Ка лі?» Вяс но-
вая се рыя гуль няў (16+).
0.20 Дра ма «Бе лы тыгр» (16+).

6.05, 23.30 «Дзе зна хо дзіц ца но-
фе лет?» Ка ме дыя (12+).
7.25 «Дзіў ная спра ва» (16+).
9.05 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.00, 21.45 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
12.25, 13.40 «Крэ мень». Се ры-
ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі ны».
16.40, 20.35 «Крэ мень. Вы зва-
лен не». Се ры ял (16+).
19.30 «Ты дзень».
23.00 «Ты дзень спор ту».
0.50 «Анек дот-шоу» (16+).

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 М/ф (0+).
6.15 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
7.05 «Бе ла русь сён ня» (12+).
8.05 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.55 «Яшчэ тан ней» (12+).
9.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі ка-
га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
10.15 Маст. фільм «Вас ча-
кае гра ма дзян ка Ні ка но ра ва» 
(12+).
12.05, 16.15, 19.30, 1.00 Се ры ял 
«Вяс ко вая ка ме дыя» (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
1.40 Маст. фільм «Бо бі» (16+).
4.30 Маст. фільм «Цырк» (0+).

7.00 Маст. фільм «Ад ной чы пе-
ра сту піў шы ры су» (12+).
8.40 Маст. фільм «Вы бар ма ёй 
ма ту лі» (16+).
10.30 «Сме ха па на ра ма» Яў ге на 
Пет ра ся на» (16+).

11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр» (16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та» (16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
14.00 «Смя яц ца да зва ля ец ца» 
(16+).
16.10 «Да лё кія бліз кія» (12+).
17.40, 21.45 Маст. фільм «Рас-
пла та за шчас це» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
23.00 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
23.40 «Ня дзель ны ве чар з Ула дзі-
мі рам Са лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.05 Terra іncognіta. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.35, 0.30 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
7.05 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
8.40 «Ад ной чы...» (16+)
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» (16+)
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі» (12+).
12.00 «Дач ны ад каз» (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.05 Се ры ял «Спе цы я ліст» 
(16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
18.05 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.30 Ты не па ве рыш! (16+)
22.30 Дэ тэк тыў «Па ляў ні чыя на 
брыль ян ты» (16+).

7.00, 15.05, 18.55, 21.05, 23.25 
«На двор'е».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. се ры ял «Ды нас тыя».
8.15 М/ф «Тры во ла ты».
9.25 «Утрам дзія».
9.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
10.00 «Сінь цзян» (0+).
10.30 «Вя чэр ні квар тал».
11.30 Ка ме дыя «Ра ка выя кра-
су ні».
13.30 Ка ме дыя «Ста рыя-раз-
бой ні кі» (12+).
15.10 «Гля дзім усёй сям' ёй». Пры-
го ды «Бель і Се басць ян» (6+).
16.50 Дак. се ры ял «Ды нас тыя».
17.50 «Ад каз вай ка» (0+).
17.55 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
18.10 Се ры ял «Касл» (12+).
19.00 Ме лад ра ма «Мой лас ка вы 
і пя шчот ны звер» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Пры го ды «Згуб ле ны го-
рад» (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

нядзеля,  24 сакавіка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак,  18 сакавіка

МIРМIР

1514 3
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