
6.10 «Іс насць».
6.40 Ме лад ра ма «Ка лі на сту-
піць сві та нак». (12+).
8.20 «Ку лі нар ная дып ла ма-
тыя» (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Клуб рэ дак та раў» (16+).
9.50 «Зда роўе» (12+).
10.45 «Транс фар ма цыя» (12+).
11.20 «Да ча».
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
12.50, 15.45, 23.40 Се ры ял 
«Сва ты-6» (12+).
13.50 «Я ве даю».
15.15 «Кра і на».
17.00 Ме лад ра ма «Атэль 
апош няй над зеі». (16+).
21.00 «Па на ра ма».
21.45 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць... Баць ка 
ня вес ты» (12+).
23.30 «Дзень спор ту».

7.00 М/с «Фік сі кі» (0+).
7.40 Фільм для дзя цей «Сі няя 
свеч ка» (6+).
8.40, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».
8.45 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
9.30, 0.35 «Арол і рэш ка. Юбі-
лей ны» (16+).
10.30 «На на жах» (16+).
11.40 «Біт ва са ло наў» (16+).
12.50 Ані ма цый ны фільм «Гіс-
то рыя ца цак: вя лі кія ўцё кі» 
(0+)
14.35 «Аб мен жон ка мі» (16+).
15.55 Пры го ды «Мі сія Дар ві-
на» (12+).
17.35 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).
18.15 «Два руб лі» (12+).
18.35 Ба я вік «Адзі но кі 
рэйнджар» (16+).
21.15 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», «КЕ-
НО».
22.05 Фан тас ты ка «Зор ныя 
вой ны». Эпі зод 3: помс та сіт-
хаў» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00 , 14.25, 20.15»Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.15, 14.45, 20.30 «Гэ ты 
дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.40 «Це ні зні ка юць апоўд ні». 
Дра ма (12+).
10.00 «Бе ла рус кая кух ня». Ку-
ха ны.
10.30 «Бе ла русь як пес ня». На-
тал ля Бяр нац кая.
11.00 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.35 «На ву ка ма нія» (6+).
12.00 «Ка фед ра». Маст. 
фільм (12+).
14.50 Тэ ле вер сія фі на лу 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».
16.20 «Му зеі Бе ла ру сі». Му зей 
Мар ка Ша га ла ў Ві цеб ску.
16.50 «Но на Мар дзю ко ва. «Как 
на све те без любви прожить...» 
Дак. фільм (12+).
17.30 «Стар шы ня». Дра ма 
(12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Над звы чай нае зда-
рэн не». Маст. фільм (12+).

6.45 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Цю мень. Спрынт. Жан чы ны.
8.00, 23.15 Кань ка беж ны 
спорт. Чэм пі я нат све ту ся род 
сту дэн таў.
10.05, 21.15 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Ма я мі.
12.10 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Пер шы паў фі нал. Шос ты 
матч. «Ды на ма» (Ма ла дзеч-
на) — Нё ман (Грод на).
14.05 «Вя лі кі спорт»/ Ток-шоу.
14.50 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Цю мень. Гон ка пе ра сле ду. 
Муж чы ны.
15.45 Трэ ні ро вач ны дзень.
16.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
16.50 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Цю мень. Гон ка пе ра сле ду. 
Жан чы ны.
17.35 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-

ру сі. Дру гі паў фі нал. Шос ты 
матч. «Шах цёр» (Са лі горск) — 
«Юнац тва-Мінск». (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
19.25 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Плэй-оф. Пер шы матч. БГК імя 
Мяш ко ва (Бе ла русь) — «Нант» 
(Фран цыя). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
21.05 Спорт-цэнтр.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 «На шы на ві ны».
7.10 Маст. фільм «Ней лон 
100 %» (12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Спорт» 
(0+).
9.30 «Зда роўе» (16+).
10.40 «Смак» (12+).
11.25 «Ідэа льны ра монт» 
(12+).
12.30 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі» 
(12+).
13.25 «Ера лаш» (6+).
13.50 Се ры ял «Са праўд ная 
Ван га». (12+).
16.20 «Грып. Ува рван не» 
(12+).
17.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+).
18.50 Ме лад ра ма «Пра гул ка 
па Па ры жы» (16+).
20.30 «На шы на ві ны».
21.05 «Ме тэа гід».
21.15 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
21.20 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
23.55 Тра гі ка ме дыя «Сказ 
пра тое, як цар Пётр ара па 
жа ніў» (12+).

6.20 «Сту дэн ты» Се ры ял 
(16+).
7.55 «Ан фас».
8.10, 17.05 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
9.50 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
10.30 «Ра монт па-сум лен на-
му» (16+).
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.30 Ка ме дыя «Пры шэль-
цы-2: ка лі до ры ча су». (12+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».

13.40, 0.00 Ка ме дыя «Ад-
крый це, па лі цыя!» (16+).
15.30 «Да ра гая пе ра да ча» 
(16+).
15.55 «Вя лі кі го рад».
16.45 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Ба я вік «Ня стрым-
ныя-2». (12+).
21.45 «За сак рэ ча ныя спі сы». 
(16+).
23.10 «Дзіў ная спра ва» (16+).

6.00, 8.20 М/ф (6+).
7.50 «Са юз ні кі» (12+).
9.00 «Вой, ма мач кі!» (12+).
9.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны.
10.15 «Зда бы так рэс пуб лік» 
(12+).
10.45 Маст. фільм «Каз ка пра 
стра ча ны час» (0+).
12.15 Маст. фільм «Вый сці 
за муж за ка пі та на» (12+).
14.00 Маст. фільм «Ар лет» 
(16+).
16.15, 19.15 Се ры ял «Спра ва 
бы ла на Ку ба ні». (16+).
0.45 Се ры ял «Па цук». (16+).
4.25 Маст. фільм «Маё ка хан-
не» (6+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.50 Се ры ял «Служ ба да ве-
ру». (16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Жы выя гіс то рыі». 
(12+).
12.10 «Пя цё ра на ад на го». 
(12+).
13.00 «На ша спра ва». (16+).
13.15 Маст. фільм «З ка ха ны-
мі не расc та вай це ся». (12+).
14.40 «Із май лаў скі парк». Вя-
лі кі гу ма рыс тыч ны кан цэрт. 
(16+).
16.45 Маст. фільм «Хто я». 
(12+).
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.40 Маст. фільм «Род ныя 
пе на ты». (12+).

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 Се ры ял «Ад ва кат». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Ура чэб ныя тай ны плюс». 
(12+).
8.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
9.25 «НЗ.by».
10.25 Га лоў ная да ро га. (16+).
11.05 «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+).
14.10 Дра ма «Мёрт вае сэр-
ца». (16+).
16.25 «След ства вя лі...» 
(16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». 
Аляк сей Глы зін. (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Ты су пер!» Між на род ны 
ва каль ны кон курс. (6+).
22.05 Ба я вік «Толь кі на пе-
рад». (16+).
23.55 «Брэйн-рынг». (12+).

9.00, 15.55, 19.05, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.25 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
9.30 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
9.40 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.15 Дра ма «Зя лё ная мі ля» 
(12+).
14.30 «Су пер кні га».
15.00 М/ф.
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
16.30 «Зда роўе».
17.10 Ка ме дыя «Ча ла век з 
Рыа» (12+).
19.10 Ка ме дыя «Пту шач ка на 
про ва дзе» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
21.15 Дра ма «Ле кар. Ву чань 
Аві цэ ны» (12+).
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6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
7.30 «Га ле рэя пры га жос ці». 
(16+).
8.00 «Дзі ця чы КВЗ». (6+).
9.00, 3.00 М/ф «Маш кі ны стра-
шыл кі». (0+)
9.20, 3.20 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)
9.45, 3.45 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
10.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
10.30 Ані ма цый ны фільм «Мар-
тыш кі ў кос ма се». (12+).
12.10 Се ры ял «Ма мач кі». (16+).
14.10 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя 
лю дзі». (16+).
16.00 Тры лер «Двац цаць ад-
но». (16+).
18.20, 22.30 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
20.20 Ка ме дыя «Астэ рыкс на 
Алім пій скіх гуль нях». (12+).
0.00 Жа хі «Пі ран ні 3D». (16+).
1.30 «Ха чу ве рыць!» (16+).
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.
7.00 «Мой лас ка вы і пя шчот ны 
звер». Маст. фільм.
8.45 «Пун со вень кая кве тач ка». 
М/ф.
9.25 «Свя ты ні Крам ля». Дак. 
се ры ял.
9.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кі на-
паэ зія.
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.25 «Толь кі ў мю зік-хо ле». 
Маст. фільм.
11.30 Ула да фак та. «Крым ская 
вай на».
12.10, 1.40 «Стра у сы. Жыц цё 
на бя гу». Дак. фільм.
13.00 Вя лі кія міс ты фі ка цыі. 
«Ба рыс Ско сы раў. Пер шы і 
апош ні ка роль Ан до ры».
13.30 «Эр мі таж».

14.00 Да 80-год дзя Вік та ра За-
хар чан кі. Ку бан скі ка зац кі хор 
у кан цэр це «Ка за кі Ра сій скай 
ім пе рыі».
15.15 Кі но на ўсе ча сы. «Бун-
таў шчы кі без пры чы ны». Маст. 
фільм.
17.00 «Гуль ня ў бі сер». «Паэ зія 
Гаў ры і ла Дзяр жа ві на».
17.45 «Шу каль ні кі». «Люс тэр ка 
Дра ку лы».
18.30 «Алег Та ба коў. Аб ло-
маў на шля ху Штоль ца». Дак. 
фільм.
19.25 «Вы пра ба валь ны тэр-
мін». Маст. фільм.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.05 Ган на Ня трэб ка, Ёнас 
Каў фман, То мас Хэмп сан і 
Іль дар Аб дра за каў у га ла-кан-
цэр це ў Мюн хе не.
23.30 «Ня скон ча ная вя чэ ра». 
Маст. фільм.
2.30 М/ф для да рос лых.

6.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім. «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка. В. Цой. 
«Дзе ці хві лін». 1-я част ка. 2008 
год (16+).
6.55, 8.35, 9.40, 11.00, 15.40, 
17.00, 20.45, 23.35, 2.45, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія (12+).
7.15 Маст. фільм «Ні хто не за-
ме ніць ця бе». (16+).
8.25 «Ра ніш няя пош та». «Маск-
ва». 1989 год (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
12.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1992. 
2-я част ка. 2010 год (16+).
13.05 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі ха і лам 
За до рна вым». 1992 год (12+).
14.10 «Кан цэрт То та Ку туньё». 
1985 год (12+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
17.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі». 
(16+).

18.00 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі ха і лам 
Уль я на вым». 1981 год (12+).
19.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Фі-
нал 1982 го да (12+).
21.00 «Быў час». 2009 год (16+).
22.00 Маст. фільм «Ма ра». (12+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. Па мя ці Яў ге на 
Кляч кі на. 2008 год (12+).
0.50 Тэ ле фільм «Дзень на два-
іх». (16+).

3.00,5.00, 8.30 Ве ла спорт. 
Гран-пры E3.
3.30, 6.00, 9.00, 21.50 Сну кер. 
The Players Champіonshіp.
8.00, 17.45 Ве ла спорт. «Ву эль-
та Ка та ло ніі».
10.35, 19.15 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту.
13.45, 15.45 Лыж нае двая бор'е. 
Ку бак све ту.
15.00, 16.45, 20.30 Бія тлон. Ку-
бак све ту.
21.00 Су пер байк. Этап чэм пі-
я на ту све ту.
1.30 Кон ны спорт. Global 
Champіons Tour.

1.35 Бар мен. (16+).
3.40 Ста рая доб рая ор гія. 
(16+).
5.25 Я вый шла за муж за пры-
дур ка. (16+).
7.30 Вун дэр кін ды. (16+).
9.35 Ін струк цыі не пры кла да-
юц ца. (12+).
11.50 1 + 1. (16+).
14.00 2 + 1. (16+).
16.05 Поў нае пе ра тва рэн не. 
(16+).
17.45 100 міль ё наў еў ра. (16+).
19.30 Вы со кая мо да. (16+).
22.00 Эль за і Фрэд. (12+).

6.00 М/ф (6+).
10.10 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!» (6+).

11.00, 1.35 «Хро ні кі мас коў ска-
га по бы ту» (16+).
11.50, 2.15 «Ці хія лю дзі». Се-
ры ял (12+).
15.15 «Тай ны на ша га кі но. 
«Брыль ян та вая ру ка» (12+).
15.50 «Брыль ян та вая ру ка». 
Ка ме дыя (0+).
17.40 «Ся мей ка Крудс». Ані ма-
цый ны фільм (0+).
19.20 «10 са мых» (16+).
19.55 «Па моч ні ца». Ме лад ра-
ма (12+).
22.05 «Кру тая Джор джыя». 
Тра гі ка ме дыя (16+).
0.05 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).

6.10, 17.40 Двое ў Су све це 
(16+).
8.40 Не ве ра год ны Халк (16+).
11.00 Пер са наж (12+).
13.20 Бе ла снеж ка: помс та гно-
маў (12+).
15.30 Вя лі кі куш (16+).
20.10 Па ляў ні чыя на пры ві даў 
(12+).
22.15 Мой хло пец — псіх 
(16+).
0.35 Но вая эра Z (16+).
2.35 Джу ні ор (12+).
4.25 Зом бі па іме ні Шон (16+).

6.20 Рус кая гуль ня (16+).
8.20 Маск ва, я люб лю ця бе! 
(16+).
10.30 Пад сад ны.
12.30 Зя лё ная ка рэ та (6+).
14.30 Па да ру нак з ха рак та рам 
(0+).
16.20, 4.20 Па ляў ні чы-1. Ча ла-
век з мі ну ла га (16+).
18.20 На пар нік (12+).
20.20 Ма ра фон (12+).
22.20 Кух ня ў Па ры жы (12+).
0.20 Мар га ры та На за ра ва. 
(16+).
2.25 Маль тый скі крыж (16+).
4.25 Па да ру нак з ха рак та рам 
(0+).

6.00, 11.45 На ву ка бу ду чы ні. 
(12+).
6.45 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.35, 13.15 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.25, 14.50, 18.00, 22.00 За кі-
ну тыя скар бы змя і ных ца роў 
мая. (16+).
9.15 Аў та-SOS. (12+).
10.05 Су пер збу да ван ні. (12+).
10.55 Ме га за во ды. (12+).
12.30 Вя до мы Су свет. (12+).
14.05 Шля хі эва лю цыі. (12+).
15.40 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
16.30 Ша ша праз пек ла. (12+).
17.15 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).
18.50, 22.45, 1.10 Пад зем ны 
свет мая: са праўд ны ка нец 
све ту. (12+).
19.35 Сак рэт ныя ма тэ ры я лы 
ста ра жыт на сці. (16+).
20.25 Джэйн. (12+).
23.35 Пра рыў. (12+).
0.25 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
1.55 Па ра нар маль нае. (16+).
2.45 Ін стынкт вы жы ван ня. 
(16+).
3.35 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
5.10 Вя до мы Су свет. (12+).

8.00 Хлоп цы з Юка на.
9.00 Рэ аль ныя даль на бой шчы кі.
10.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
11.00 За гад кі пла не ты Зям ля.
12.00 Сак рэ ты пад зя мел ля.
13.00 Хут кія і ці каў ныя.
14.00, 7.10 Ір жа вая ім пе рыя.
15.00 Зроб ле на з дру гас най 
сы ра ві ны.
16.00, 19.30 Біт вы за кан тэй-
не ры.
20.00, 0.00 За ла тая лі ха ман ка.
1.00 Ты дзень хут ка сці — 2018.
2.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
4.40 Пры ро джа ныя ме ха ні кі.

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

Су бо та, 
24 сакавіка

КінакамедыяКінакамедыя
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АНТАНТ

Мы ла ў эфі рыМы ла ў эфі ры  

Са мыя 
ўплы во выя

Ня ма су мнен няў у тым, што 
ця пер тэ ле ба чан не пе ра жы вае 
прак тыч на не бы ва лы роск віт: у 
се ры я лах мож на ўба чыць на ват 
зна ка мі тых га лі вуд скіх ак цё раў, 
якіх, зда ва ла ся б, на ма лым эк ра-
не яшчэ зу сім ня даў на не маг чы ма 
бы ло ўя віць (ус пом ніць хоць бы 
Мэ рыл Стрып). Ад зна ча ю чы на ды-
ход «за ла то га ве ку тэ ле ба чан ня», 
Yаhоо склаў спіс з 10 се ры я лаў 
ХХІ ста год дзя, якія ака за лі най-
боль шы ўплыў на гэ ты роск віт.

Дзіў на, але «Гуль ню тро наў», якую 
мно гія не мірг нуў шы во кам па ста ві-
лі б у рэй тын гу са мых уплы во вых на 
пер шае мес ца, ства раль ні кі спі су па-
ста ві лі толь кі на дру гое. А се ры я лам, 
які ака заў най боль шае ўздзе ян не на 
ма са вую куль ту ру і раз віц цё тэ ле-
ба чан ня, на дум ку Yаhоо, апы нуў ся 
куль та вы «Клан Са пра на». 

1. «Клан Са пра на» (1999—2007); 
2. «Гуль ня тро наў» (2011—); 3. «Пра-
слу хоў ка» (2002—2008); 4. «Ва ўсе 
цяж кія» (2008—2013); 5. «Офіс»(бры-
тан ская вер сія) (2001—2003); 6. 
«Вар' я ты» (2007—2015); 7.»Зор ны 
крэй сер «Га лак ты ка» (2003—2009); 
8. «Thе Dаіlу Shоw» (1996—); 9. «Бра-
ты па зброі» (2001); 10. «За стац ца ў 
жы вых» (2004—2010).

«Ва ро ні ны»- 
рэкардсмены

Ра сій скі се ры ял «Ва ро ні ны» 
ўвай шоў у Кні гу рэ кор даў Гі не са як 
са мы пра цяг лы адап та ва ны тэ ле-
ві зій ны пра ект у све це. Афі цый ны 
прад стаў нік Кні гі рэ кор даў Гі не са 
за фік са ваў да сяг нен не на здым ках 
455-га эпі зо ду се ры я ла.

«Ва ро ні ны» — адап та ва ны ва-
ры янт аме ры кан ска га сіт ка ма «Усе 
лю бяць Рэй ман да», які транс ля ваў-
ся на ка на ле СBS з 1996 па 2005 
га ды (у адап та цыі пас ля 210-й се-
рыі пер са на жы ста лі жыць сва ім 
жыц цём). Прэм' е ра ра сій скай вер сіі 
ад бы ла ся ў 2009 го дзе, а ле тась аў-
та ры прад ста ві лі 20-ы се зон.

Ва ро ні ны — гэ та вель мі доб рая 
сям'я — муж Кос ця моц на лю біць 
сваю жон ку Ве ру, у іх трое цу доў ных 
дзя цей. Але так зда ры ла ся, што на 
ад ной з імі лес віч най пля цоў цы жы-
вуць баць кі Кос ці, якія ста но вяц ца 
час ты мі гас ця мі ма ла дой сям'і.

Тро хі зай маль ных фак таў пра 
«Ва ро ні ных».

— Толь кі за чатыры се зо ны ак цё-
ры па жар та ва лі ў кад ры 856 ра зоў.

— Акт рыс Ка ця ры ну Вол ка ву і 
Ган ну Фра лоў ца ву гры мі ру юць га-
дзі ну, муж чын — уся го 15 хві лін.

— З пер ша га дня зды мак вы-
дат ка ва на 450 гра маў та наль ных 
срод каў.

— У гар дэ ро бе Ва ро ні ных на-
ліч ва ец ца 100 асноў ных кас цю маў. 
І гэ та яшчэ не мя жа, кас цю ме ры 
па ста ян на неш та да куп ля юць.

— 1 м 20 см — даў жы ня ка са-
ва га чэ ка з хар чо вай кра мы, дзе 
на бы ваў ся рэ кві зіт для зды мак 
вя сель на га ста ла ў ад ной са сцэн 
«Ва ро ні ных».

— Больш за 520 кі ла гра маў ядо-
ма га рэ кві зі ту пры га та ва на для 
за столь ных сцэн «Ва ро ні ных» за 
ўвесь зды мач ны пе ры яд.

— Ха ла дзіль ні кі, якія вы ка рыс-
тоў ва юц ца ў здым ках, не пра цу юць, 
бо іх гук пе ра шка джае зды мач на му 
пра цэ су.

— Восем прад стаў ні коў фаў ны 
пры ма лі ўдзел у здым ках: дзве ры бы, 
ігу а на, ха мяк, два са ба кі, бык і ка за.

— 123 ра зы ге рой Ба ры са Клю е-
ва ка жа сваю лю бі мую фра зу: «Егі-
пец кая сі ла!»


