
6.05, 3.55 «Дур ні і да ро-
гі» (16+).
6.50, 5.00 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.25 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).
8.20, 2.15 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь» (16+).
9.15 М/ф «Чы чы лэнд» 
(0+).
9.35 М/ф «Маш кі ны 
стра шыл кі» (0+).
10.05, 18.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
10.40 «Наш ра монт» (16+).
11.30 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
12.20 «Прос та кух ня» 
(16+).
13.00 «Ро гаў. Сту дыя 
24» (16+).
14.00 Ка ме дыя «Ко пы 
ў глы бо кім за па се» (16+).
16.00 Фан тас ты ка «Жы-
вое» (16+).

21.00 Тры лер «Не бяс-
печ ныя па са жы ры цяг-
ні ка 123» (16+).
23.05 Скетч-шоу «Не рэ-
аль ная гіс то рыя» (12+).
0.35 «Ха чу ве рыць!» 
(16+)

6.30 «Чы па лі на». М/ф.

7.15 «Сі та і Ра ма». Се-

ры ял.
9.30 «Звы чай ны кан-
цэрт».
10.00 «Мы — гра ма цеі!»
10.40 «Прос тая гіс то-
рыя». Маст. фільм (0+).
12.05, 2.15 Дыя ло гі пра 
жы вёл. Ло ра Парк. Тэ-
нэ ры фэ.
12.50 «Ма лень кія сак рэ-
ты вя лі кіх кар цін». Дак. 
се ры ял.
13.20 Між на род ны цыр-
ка вы фес ты валь у Ма сі.
14.55 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.

15.10 «Кар дэ ба лет». 
Маст. фільм (12+).
17.05 Юбі лей ны кан цэрт 
Але га Па гу дзі на ў Дзяр-
жаў ным Крам лёў скім 
па ла цы.
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Ра вес ні цы». 
Маст. фільм (12+).
21.30 Ма рыя Ка лас. Га-
ла-кан цэрт у Па рыж скай 
опе ры. 1958 год.
23.05 Кі но на ўсе ча-
сы. «Кен тэр бе рый скія 
рас ка зы». Маст. фільм 
(18+).
1.00 «Воль ны ве цер». 
Маст. фільм (0+).

6.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
6.50, 8.40, 9.45, 11.00, 
12.55, 14.40, 17.00, 17.50, 
2.45, 3.45, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
7.10 «Тэ ат раль ныя 
су стрэ чы». 1980 год 
(12+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
12.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча-
на вым. Год 1974-ы. 
1-я част ка. 2011 год (12+).
13.10 «Пад зна кам за-
дыя ка. Ве чар эпі грам». 
1993 год (12+).
15.00 «Быў час». 2009 
год (16+).
16.00 «Анш лаг! Анш-
лаг!» Эст ра да ўчо ра, 
сён ня і заўт ра. 1988 год 
(12+).
17.20, 5.25 Се ры ял 
«33 квад рат ныя мет ры. 
Дач ныя гіс то рыі» (16+).
18.00 Фільм-спек такль 
«Ба ла лай кін і К». 1975 
год (12+).
20.10 «Пес ня-80» (12+).
21.50 «Гэ ты фан тас-
тыч ны свет». «Знак Са-
ла манд ры». 1984 год 
(12+).
23.00 Фільм-спек такль 
«Аграб лен не апоў на чы». 
1978 год (16+).
0.00 «Яло вая суб ма ры-
на». 2005 год (12+).
0.45 Кан цэрт «Sіxtіes 
Rock». 2004 год (12+).
1.30 Фільм-спек такль 
«Не за пла чу!» 1983 год 
(12+).

1.35, 4.00, 15.30, 18.15, 
21.00 Бія тлон. Чэм пі я нат 
све ту.
2.30 Ве ла спорт. Стра дэ 
Б'ян ке.
3.30, 8.00, 13.15 Гор ныя 
лы жы. Ку бак све ту.
5.00, 8.30 Сну кер. Play-
ers Champіonshіp.
6.30, 10.30, 19.15 Аў та-
гон кі. Фор му ла E.
12.15 Уні вер сі я да.
16.30 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту.
19.45 Ве ла спорт. Па-
рыж — Ні ца.
21.55 Сну кер. Players 
Champіonshіp. Фі нал.

1.05 На стаў нік го да (16+).
3.00 Сек са го лік (16+).
4.30 На шы па лю боў ні кі 
(18+).
6.15 Міс тар Фе лі чы та 
(16+).
8.00 Пас ля вя сель ны раз-
гром (18+).
9.45 Ка хан не не па па-
ме ры (16+).
11.40 Муж чы ны су праць 
жан чын (16+).
13.55 Жан чы ны су праць 
муж чын (16+).
15.50 Най леп шы і са мы 
яр кі (16+).
17.35 Ка роль ве ча ры нак 
(16+).

19.30 Ад на клас ні цы (16+).
21.00 Ад на клас ні цы: но-
вы па ва рот (16+).
22.25 Ад чы ні це, па лі цыя! 
(16+)

6.00 М/ф (6+).
8.45 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма». Фільм — 
дзе цям «На ва год нія 
пры го ды ў лі пе ні» (6+).

10.10 «Вы ра туй це, я не 
ўмею га та ваць!» (12+)
11.00 «Гля дзі сам» (12+).
11.20, 1.30 «Мая». Cерыял 
(16+).
15.00 «Жон ка. Гіс то рыя 
ка хан ня» (16+).
16.20 «Дом з чор ны мі ка-
та мі». Cерыял (12+).
20.05 «Без пад ма ну» (16+).
21.00 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
21.35 «Бай цоў скі клуб». 
Тры лер (18+).

0.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
4.45 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).
5.30 «Заўт ра сён ня» (12+).

6.10, 17.50 Гуль ня Эн дэ-
ра (12+).
8.30 Код да Він чы (16+).
11.30 Ня вес та, якая 
ўцяк ла (16+).
13.50 Го лая праў да (16+).
15.50 За ту ра: кас міч ная 
пры го да (12+).
20.10 Пя ты эле мент 
(12+).
22.35 За ко ны пры ваб-
нас ці (16+).
0.20 Ва са бі (16+).
2.10 Мая дзяў чы на — 
монстр (18+).
4.15 Асця рож на, дзве ры 
за чы ня юц ца! (16+)

6.20 8 пер шых спат кан-
няў (16+).
8.15 Дзень ра дыё (16+).
10.25 Пра ка хан не (16+).
12.30 Іван Ца рэ віч і Шэ-
ры Воўк-3 (12+).
14.15 Ча со выя цяж кас ці 
(12+).
16.05 Служ бо вы ра ман. 
Наш час (16+).
18.05 За гран ню рэ аль-
нас ці (12+).
20.20 Ка хан не з ак цэн-
там (16+).

22.25 Ста тус: сва бод ны 
(16+).
0.25 Ру сал ка (16+).
2.30 Шчас ця! Зда роўя! 
(16+)
4.20 Ты ў мя не ад на (16+).

0.20, 12.55 Дыя на: згуб-
ле ныя кад ры (16+).
2.10, 21.20 Сак рэт ныя 
ма тэ ры я лы ста ра жыт-
на сці (16+).
3.00 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф (16+).
4.30, 7.40 Са праўд ны су-
пер кар (16+).
6.00 Цу ды ін жы не рыі (16+).
9.10 Вост раў бун та роў 
(16+).
11.20 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
13.40, 17.20, 22.50 Ге ній 
(16+).
18.15, 22.05 Асу шыць 
акі ян (16+).
19.45 «Джэйн» (16+).

8.00, 18.00 Як гэ та ўстро-
е на?
9.00, 19.00 Як гэ та зроб-
ле на?
10.00 Не вя до мая экс пе-
ды цыя.
11.00, 20.00 За ла тая лі-
ха ман ка.
12.00, 2.55 Раз бу раль ні кі 
ле генд.
13.00, 23.00 Му зей ныя 
тай ны.
14.00, 4.40 Муж чын скія 
бяр ло гі.
15.00, 3.50 Апош нія жы-
ха ры Аляс кі.
16.00 Гуль ня ка мя нёў.

0.00 Не спра буй це паў-
та рыць.
1.00 Са ма гон шчы кі.
2.00 За гад ка выя знік-
нен ні.
5.30 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну.
7.10 Кру ты Чэд.

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, 0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.00 «Зо на Х» (16+).
9.10 «Га лоў ны эфір».
10.20,12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Шчас лі вы бі лет» (16+).
12.45, 13.05, 14.40, 15.25 Ме ла-
дра ма «Дом Над зеі» (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» (6+).
22.10 Се ры ял «След» (16+).
23.40 «Арэ на».
0.40 «Дзень спор ту».

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.35 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 20.05 Се ры ял «Зра зу мець. 
Да ра ваць» (16+).
10.05 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).
10.40 «Свет на вы ва рат. Не пал» 
(16+).
11.35 М/с «Кунг-фу пан да: за хап-
ляль ныя ле ген ды» (12+).
12.45 М/с «Чып і Дэйл спя ша юц ца 

на да па мо гу» (0+).

13.35 Ані ма цый ны фільм «У по-

шу ках До ры» (0+).

15.05 Ка ме дыя «Па між не бам 
і зям лёй» (12+).
16.40 Ба я вік «Ла ра Крофт. Рас-
кра даль ні ца граб ніц-2. Ка лыс ка 
жыц ця» (12+).
19.15 «Су пер ла то».

21.05, 22.05 «Та та папаў» (16+).

22.00 КЕ НО.

22.50 «Ідзі сю ды і тан цуй».

22.55 Се ры ял «Тэст на ця жар-
насць» (16+).
23.55 «Сыг рай мя не, ка лі змо-

жаш» (12+).

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Жу лі кі 

па-да лец ку.

8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль ту-

ры.

8.20, 12.15, 20.30 «Гэ ты дзень».

8.25 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.25, 16.30 «За кон ны шлюб». 
Ме лад ра ма (12+).
10.55 «На ву ка ма нія» (6+).
11.25, 21.05 «Апош ні дзень». 
Юрый Ба га ты роў (12+).
12.25 «На пе рад у мі ну лае».
12.50 «Спя вае Бе ла русь».

13.45, 21.45 «Ма ёр Вет раў». 
Маст. фільм. 1-я се рыя (16+).
14.35, 22.35 «Гіс то рыя мі лі цыі 
ў асо бах». 1-я і 2-я се рыі (12+).
15.35 «Люб лю і па мя таю». На род-
ны ар тыст БССР Вік тар Та ра саў.
16.15 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
18.00 Ан та ло гія «Сла вян ска га 
ба за ру». «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску — 2003».
18.55 «До ка зы з мі ну ла га». 
П. І. Чай коў скі (16+).
19.35 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Аляк сандр Грыш-
ке віч.
20.00 «Ар ці Шок». Ба рыс Гра бен-
шчы коў. Вы стаўка кар цін у На-
цыя наль ным мас тац кім му зеі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«То тэн хэм» — «Ар се нал».
8.55 Вы ні кі тыд ня.
9.35 Тэ ніс. WTA. Ака пуль ка. Фі нал.
11.40 Вя лі кі спорт.
12.25, 14.15 Спорт-мікс.
12.35 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Ка леў» (Та лін) — «Цмо кі-
Мінск».
14.25 Трэ ні ро вач ны дзень.
14.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Эвер тан» — «Лі вер пуль».
16.50 Ха кей. КХЛ. 1/4 фі на лу. Ус-
ход няя кан фе рэн цыя. Чац вёр ты 
матч. «Трак тар» (Чэ ля бінск) — 
«Аў та ма бі ліст» (Ека ця рын бург).
19.20 Ха кей. КХЛ. 1/4 фі на лу. За-
ход няя кан фе рэн цыя. Чац вёр ты 
матч. «Ві цязь» (Мас коў ская 
вобл.) — ЦСКА (Маск ва).
21.45 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
22.40 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
Між на род ны тур нір. Кі еў.

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
7.00 (з суб ціт ра мі), 8.00 (з суб ціт-
ра мі), 9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
9.10 «Кон ту ры».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Дэ тэк ты вы» 
(16+).
11.50 «Мод ны пры га вор» (12+).
13.10 Се ры ял «Во дар шып шы-
ны» (12+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20 «Муж чын скае/Жа но чае» (16+).
17.25, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.55 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Ток-шоу «На ша жыц цё».

22.10 Се ры ял «Ва раж біт ка» 
(16+).
23.10 Се ры ял «За бой ная сі ла» 
(16+).
1.00 «На шы на ві ны. Га лоў нае за 
дзень».

5.30 «Вя лі кі го рад».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
6.10, 20.15 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб ра-
га на строю» (6+).
9.05 «У апош ні мо мант» (16+).
9.25 «Ты дзень».
10.40 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».
11.10 Ка ме дыя «Сце ра жы ся аў-
та ма бі ля» (12+).
12.50, 23.45 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
13.45, 0.25 «Не ве ра год на ці ка выя 
гіс то рыі» (16+).
14.45 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
15.15, 16.50 «Лепш не бы вае». 
Се ры ял (16+).
19.55, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.30 «Меч-2». Се ры ял (16+).
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)
23.00 «За гад кі ча ла вец тва» (16+).
0.25 «Не ве ра год на ці ка выя гіс то-
рыі» (16+).
1.10 «Мінт ранс» (16+).
1.55 «Са мая ка рыс ная пра гра ма» 
(16+).

6.00 Се ры ял «Мой ка пі тан» 
(16+).
6.45, 10.10 Се ры ял «Гар дэ ма-
ры ны, на пе рад!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 На-
ві ны (бя гу чы ра док).
13.15, 2.35 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.10, 0.55 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 1.45 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 0.10 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
19.25, 3.30 Се ры ял «Пляж» (16+).
21.20 Се ры ял «Су до вая ка лон-
ка» (16+).
5.05 «Культ/Ту рызм» (16+).
5.30 Се ры ял «Бла гая кроў» 
(16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.45 «Плюс мі нус». На двор'е на 
ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». Ток-
шоу (12+).

12.35, 14.30 Маст. фільм «Са лод-
кае раз ві тан не Ве ры» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
15.35 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.25 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Аку шэр ка. Но-
вае жыц цё» (12+).
22.30, 23.10 «Хто су праць?» Ток-
шоу.
0.30 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаўё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.05 «За гран ню» (16+).
6.25 Жан чы ны і спорт.
7.10 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
8.05 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.40 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
10.20 «Ча кай мя не» (12+).
11.10 «Кру тая гіс то рыя» (12+).
11.55 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
13.30 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.05, 16.30 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.05, 20.00 Се ры ял «Не ўскі. Чу-
жы ся род чу жых» (16+).
19.45 Сён ня. Га лоў нае.
20.55 Се ры ял «Пяць хві лін ці-
шы ні. Вяр тан не» (12+).
22.45 «НЗ.by».
23.10 Се ры ял «Чу жы твар» 
(16+).

7.00, 15.55, 18.55, 21.05, 0.55 «На-
двор'е».
7.05, 16.10 «Мульт па рад».
7.25, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.30 Ка ме дыя «Муж чы ны ў вя-
лі кім го ра дзе» (16+).
9.15 Дак. се ры ял «Ра да выя пра-
клё ны» (12+).
9.40, 19.05 Се ры ял «Кан дзіс Рэ-
ну ар» (16+).
10.35 Мас тац тва-кі но. Дра ма 
«Аль пій ская ба ла да» (12+).
12.20, 20.00 Се ры ял «Апраў да-
ны» (16+).
13.10 Ме лад ра ма «Паль мы 
ў сне зе» (16+).
16.35 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці» (12+).
17.30 Дра ма «Не чу жыя» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Дра ма «Пад ме на» (16+).
23.35 Ка ме дыя «Ама зо нія» 
(16+).

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал
АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

МIРМIР

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.

2 15

панядзелак,  4 сакавіка нядзеля,  10 сакавіка
1 сакавіка 2019 г.
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