
6.05, 21.00 Се ры ял 
«Дзяў чын кі не зда юц-
ца» (16+).
6.55, 2.45 «Га ле рэя пры-
га жос ці» (16+).
7.35 М/ф «Ду да і Да да» 
(0+).
8.00 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
8.25 М/ф «Маш кі ны стра-
шыл кі» (0+).
8.50 «Ера лаш» (6+).
9.25, 17.30 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+)
10.25 Скетч-шоу «Не рэ-
аль ная гіс то рыя» (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, 1.05 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
15.50 Ка ме дыя «Пят ні-
ца» (16+).

18.10 Се ры ял «Кух ня» 
(16+).
22.00 Ка ме дыя «Хлоп-
чы кам гэ та па да ба ец ца» 
(12+).
0.00 Се ры ял «Лю дзі Хэ» 
(16+).
1.30 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 

дзі ця чая.

7.05, 20.05 «Пра ві лы 

жыц ця».
7.35 «Ле ген ды су свет-
на га кі но». Лі дзія Смір-
но ва.
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 (16+).

10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.40 ХХ ста год-
дзе. «Ча роў ны ліх тар». 
1976 год.
12.00 «Па ска рэн не. Пул-
каў ская аб сер ва то рыя». 
Дак. фільм.
12.25, 18.40, 0.55 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.15 «Каз кі з глі ны і дрэ-
ва». Кар га паль ская глі-
ня ная цац ка.
13.25 «Мы — гра ма цеі!»
14.05, 20.45 «Сак-
раль ныя мес цы». Дак. 
фільм.
15.10 «Эр мі таж».
15.40 «Бе лая сту дыя».
16.25 «Дзень за днём». 
Се ры ял.
17.35 Зор кі фар тэ пі я на 
XXІ ста год дзя. Марк-
Анд рэ Ам лен.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.35 Штуч ны ад бор.
22.20 «Рэ гтайм, або Ра-
за рва ны час».
0.00 60 га доў Паў лу Кап-
ле ві чу. «Лі нія жыц ця».
2.30 Ге ніі і лі ха дзеі. Ві тус 
Бе рынг.

5.55, 16.00, 22.00, 0.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
6.45, 1.30 Маст. фільм 
«І гэ та ўсё пра яго» (16+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
9.45, 11.30, 15.45, 17.00, 
19.05, 20.30, 21.45, 23.00, 
0.50, 2.30, 5.30 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
10.00 Маст. фільм «Ва-
шы пра вы?» (16+)
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Ква тэр ная куль ту ра». 
2005 год (18+).
13.00 Тэ ле спек такль 
« Н о ч  п а  м ы  л а к » . 
1984 год (16+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Бір жа вы рух». 2006 год 
(16+).
19.20 Маст. фільм «Ме ра 
стры ман ня» (16+).
23.15 Фільм-спек такль 
«Тэ ат раль ныя гіс то рыі». 
1976 год (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Дзён-
ны цяг нік» (16+).

0.00, 3.00, 4.30 Бія тлон. 
Чэм пі я нат све ту.
1.05, 6.00, 9.30, 14.35, 
22.00 Ве ла спорт. Ці рэ-
на — Ад ры я ты ка.
2.00, 10.30 Зі мо выя ві ды 
спор ту. «У па го ні за гіс-
то ры яй».
3.30, 8.30 Гор ныя лы жы. 
Ку бак све ту.
7.00, 23.00 Скач кі на лы-
жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
11.30 Фех та ван не. Се-
рыя Гран-пры.
12.40, 18.45 Сну кер. 
Gіbraltar Open. Фі нал.
19.55 Ха кей на тра ве. 
Pro League.

20.00 Кон ны спорт. Ку-

бак све ту.

21.00 Кон ны спорт. Rolex 

Grand Slam.

1.30 Муж чы ны су праць 

жан чын (16+).

3.45 Жан чы ны су праць 

муж чын (16+).

5.45 Мой адзі ны (16+).

7.45 Як украс ці брыль янт 

(16+).

9.35 Лю боў ны ме недж-

мент (16+).

11.25 Пя ты эле мент 

(12+).

13.50 Хут чэй за тру соў 

(16+).

15.45 Скан ды наў скі 

фар саж. Гон кі на лё дзе 

(16+).

17.35 До мік у сэр цы 

(16+).

19.30 Ілю зія пад ма ну 

(16+).

21.35 Ілю зія пад ма ну-2 

(12+).

6.00 М/ф (6+).

7.00 «Шко ла док та ра Ка-

ма роў ска га» (6+).

7.35 «Док тар І...» (16+)

8.05, 19.00, 2.50 «Ад пла-
та». Се ры ял (16+).
10.00, 23.05 «Улег цы» 
(12+).
10.35, 4.30 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).

12.20, 17.45 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.25, 16.45 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.20 «Прос тыя скла да-
нас ці» (12+).
14.55 «Не рас кры тыя тай-
ны» (16+).
15.55 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
21.00 «90-я» (16+).
21.55 «Уся праў да» 
(16+).
22.30 «Вок лад ка» (16+).
23.40 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.25 «Чу жыя». Фан тас-
ты ка (16+).

6.10, 18.05 Мой хлоп чык 
(12+).
8.20 Бра ты Блюз 2000 
(16+).
10.50 Апа лон 13 (12+).
13.40 Не ве ра год нае па-
да рож жа міс та ра Спі ве-
та (6+).
15.55 Вядзь мар ства 
(16+).
20.10 Цём ны ры цар: 
ад ра джэн не ле ген ды 
(16+).
23.20 Уцё кі з Шаў шэн ка 
(16+).

2.10 Ад ной чы ў Ір лан дыі 
(18+).
3.55 Буй ная ры ба (12+).

6.20 Ка ра лёў (12+).
8.40 Су пер ме не джар, 
або Ма ты ка лё су (16+).
10.20 Ад рыў (16+).
12.05 Ка хан не пад пры-
крыц цём (16+).
14.05 Іро нія лё су. Пра цяг 
(12+).
16.20, 4.20 Ма ра фон для 
трох гра цый (12+).
18.20 Пра што га во раць 
муж чы ны (16+).
20.20 Лёд (12+).
22.35 Ка хан не ў го ра дзе 
анё лаў (16+).

0.20 Тан кі (12+).
2.15 «14+» (16+).

0.20, 13.30 Асу шыць акі-
ян (16+).
1.10, 4.20, 9.35 За кі ну тыя 
скар бы Егіп та (16+).
1.55, 16.40 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай (16+).
2.40, 15.55 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф (16+).
3.30, 8.00, 17.30, 21.20 
Аў та-SOS (16+).
5.10 Най буй ней шы ў све-
це ра монт (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+).
7.10 Су пер збу да ван ні 
ста ра жыт на сці (16+).
10.20 Не вя до мы Кі тай 
(16+).
11.10 Дзі кі ту нец (16+).
12.45 Роск віт Ат лан ты ды 
(16+).
14.20 Тай ныя гіс то рыі 
НЛА (16+).
15.05 Тай ныя гіс то рыі 
(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, 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+).
12.00 По гляд знут ры 
(12+).
13.00 Кру ты Чэд (12+).
14.00, 3.50 Ле ген дар ныя 
япон скія аў то (12+).
18.00 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
19.00 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі (16+).
0.00 Зла чын цы Трэ ця га 
рэй ха (16+).
1.00, 6.20 Біт вы ро ба таў 
(12+).
2.00, 7.10 Не спра буй це 
паў та рыць (16+).
2.55 Му зей ныя тай ны 
(12+).
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6.25 «Іс насць».
6.50, 21.45 Ме лад ра ма «Ад на 
хлус ня на два іх». 1—4-я се рыі 
(12+).
8.25 «Ку лі нар ная дып ла ма тыя» 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Марш рут па бу да ва ны». Ту-
раў (12+).
9.50 «Зда роўе» (12+).
10.45 «Да ча» (12+) [СТ].
11.25, 12.10 Ме лад ра ма «Дзет кі 
на пра кат» (12+).
13.30 «Я ве даю» (6+).
15.15 «Кра і на».
15.45 Ме лад ра ма «Пісь мо 
Надзеі». 1—4-я се рыі (12+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 «Па на ра ма».
0.55 Се ры ял «Сва ты-4» (12+).
1.55 «Дзень спор ту».

7.00 Се ры ял «Цэнт раль ная 
баль ні ца» (16+).
8.35, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».
8.40 Ані ма цый ны фільм «Гіс то-
рыя ца цак» (0+).
10.00 «Ве ру не ве ру» (16+).
10.55 «Хто я?» (12+)
11.15 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).
11.50 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
12.25 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).
13.20 «Бліз ня ты» (16+).
14.15 Фэн тэ зі «Піт і яго дра кон» 
(12+).
16.00 «Та та па паў» (16+).
17.40 «Да па ба чэн ня» (16+).
18.25 Ме лад ра ма «Дзён ні кі 
прын цэ сы-2: як стаць ка ра ле-
вай» (12+).
20.15 Ба я вік «Тры ік сы: су свет-
нае па на ван не» (12+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», КЕ НО.
22.05 Ба я вік «Джэк Ры чэр-2: ні-
ко лі не вяр тай ся» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 14.20, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.40 «Ма ці і ма ча ха». Дра ма 
(12+).
10.00 «Жы вая куль ту ра». Мас-
ле ніч ная аб ра да вая гуль ня «Па-
ха ван не дзе да» (аг ра га ра док 
Даў га пол ле, Га ра доц кі ра ён, Ві-
цеб ская воб ласць).
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Сыр-
ні кі.

10.55 «Спя вае Бе ла русь».
11.45 «Дзяр жаў ная гра ні ца». 
Маст. фільм «Смя рот ны ўлоў» 
(12+).
13.35 «На ву ка ма нія» (6+).
14.30 Фі нал ад бо рач на га ту ра 
ўдзель ні каў Між на род на га дзі-
ця ча га му зыч на га кон кур су «Ві-
цебск-2019».
15.55 «Ка мер тон». За слу жа ны 
ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ста-
ні слаў Тры фа наў.
16.20 «...І ін шыя афі цый ныя 
асо бы». Маст. фільм (12+).
17.50 «Ле ген ды кі но». Вя ча слаў 
Ці ха наў (12+).
18.10 «Адзін шанц з ты ся чы». 
Дра ма (12+).
19.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Ша фёр па ня во лі». Ка ме-
дыя (12+).
22.35 «Ры гор Па лі шчук і сяб ры». 
Кан цэрт.

6.40, 21.40 Фі гур нае ка тан не. 
Чэм пі я нат све ту. Тан цы на лё дзе. 
Ад воль ны та нец.
10.05, 17.50 Спорт-мікс.
10.15 Фак тар сі лы.
10.50 Вя лі кі спорт.
11.35 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі я-
нат све ту. Муж чы ны. Ад воль ная 
пра гра ма.
14.40 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
1/2 фі на лу. Трэ ці матч.
16.55 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Хал мен ко лен. Гон ка пе ра сле ду. 
Жан чы ны.
18.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
18.35 Трэ ні ро вач ны дзень.
19.05 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Хал мен ко лен. Гон ка пе ра сле ду. 
Муж чы ны.
19.55 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
1/8 фі на лу. Пер шы матч. БГК імя 
Мяш ко ва (Бе ла русь) — «Фленс-
бург» (Гер ма нія). (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
23.45 Тэ ніс. WTA. Ма я мі.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 «Іг рай, гар монь лю бі мая!» 
(6+)
8.00 «Вя ча слаў Зай цаў. Сла ва 
і адзі но та» (12+).
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.00 «Ідэа льны ра монт» (6+).
11.05 «Хіт на сня да нак» (12+).
11.45 «Жы вое жыц цё» (12+).
14.10, 23.35 Маст. фільм «У імя 
ка хан ня» (16+).

16.20 «100 ім ёнаў Бе ла ру сі». 
«Аляк сандр Чы жэў скі. Па ла нё-
ны сон цам» (12+).
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».
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
21.10 Да 70-год дзя Ва ле рыя Ля-
вонць е ва. Вя лі кі юбі лей ны кан-
цэрт (12+).

6.05 «Жы вая тэ ма» (16+).
7.45 «Ан фас».
8.05 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.00 «Тай ны Бе ла ру сі» (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.35 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.05, 13.45, 16.45, 20.05 «Бан-
ды». Се ры ял (12+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
0.00 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).

6.00 «Да вед нік. Урал. Эк стрэ-
маль ныя ві ды спор ту» (16+).
6.30 «Са юз ні кі» (12+).
7.05 «З мі ру па ніт цы». За па вед-
нік Шуль ган-Таш» (12+).
7.35 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы. Яр-
мо» (16+).
8.05 М/ф (0+).
8.55 «Вой, ма мач кі!» (12+)
9.25 «Зда бы так рэс пуб лік. Не-
вяр тан цы. Р. Ну ры еў» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-
чы ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не. Баш кір-
ска я кух ня» (12+).
10.45 «Ка хан не без ме жаў» (12+).
11.45 Маст. фільм «Каз ка пра 
стра ча ны час» (0+).
13.30 Маст. фільм «Да мы за-
пра ша юць ка ва ле раў» (6+).
15.05, 16.15 Маст. фільм «Дзе ці 
Дон-Кі хо та» (12+).
17.05, 19.15 Се ры ял «Сла ва» 
(12+).
22.00 Маст. фільм «Тан цуй, тан-
цуй» (12+).
1.00 Маст. фільм «Ка лі б...» 
(16+)
3.10 Маст. фільм «Сла ны мае 
сяб ры» (12+).

7.00 «Ра ні ца Бе ла ру сі».
10.00 «Сто да ад на го» (12+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Пя цё ра на ад на го» (12+).

12.15 Маст. фільм «Ада грэй 
маё сэр ца» (12+).
14.15 Маст. фільм «Жа на ты ха-
лас цяк» (0+).
16.05 Маст. фільм «Ка хаць і ве-
рыць» (12+).
19.45 «Плюс мі нус». На двор'е на 
ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.45 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(16+)
22.45 Маст. фільм «Жан чы на 
з мі ну лым» (12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00 Terra іncognіta. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.30 «Зра зу мець і абяс шко дзіць» 
(12+).
7.00 Ты не па ве рыш! (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.by».
8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.25 Гіс то рыі вы ра та ван ня.
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
11.10 «Ежа жы вая і мёрт вая» 
(12+).
12.05 Ква тэр нае пы тан не (0+).
13.10 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
14.05 Се ры ял «Спе цы я ліст» 
(16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
17.15 «Сак рэт на міль ён» (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.25 «Ты су пер!» Су пер се зон (6+).
22.35 Дэ тэк тыў «Па ляў ні чыя на 
брыль ян ты» (16+).
0.30 «Брэйн-рынг» (12+).

7.00, 18.55, 21.15, 1.50 «На двор'е».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. се ры ял «Не вя до мая 
пла не та Зям ля».
8.00 М/ф.
9.10 «Утрам дзія».
9.15 Тра гі ка ме дыя «Кін-дза-
дза» (0+).
11.35 Се ры ял «Без тэр мі ну даў-
нас ці».
13.10 Ка ме дыя «Па кроў скія ва-
ро ты» (0+).
15.35 «Ад каз вай ка» (0+).
15.40 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 
«Прын цэ са Егіп та».
16.55 Пры го ды «Маў глі».
18.40 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
19.00 Дра ма «Сліз ган не» (18+).
20.55 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 Вес тэрн «Дрэн ны, доб ры, 
злы» (16+).
0.20 Ка ме дыя «Па ла са ты рэйс» 
(12+).

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,  23 сакавіка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак,  19 сакавіка

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


