
6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.20 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.25 «Наш ра монт» 
(16+).
9.10 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+)
9.30 М/ф «Па ця шо ба» 
(0+).
9.50 М/ф «Ца рэў ны» 
(6+).
10.15 М/ф «Ка чы ныя гіс-
то рыі» (0+).
10.45 «Са ран хэ» (16+).
11.50 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
12.20 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
14.45 Ба я вік «Міс тар і мі-
сіс Сміт» (16+).

17.05 Ані ма цый ны фільм 
«Та та-ма ма гу сак» (6+).
18.50 М/ф «Ча ра дзей ная 
кні га» (0+).
19.00 «Форт Ба ярд» 
(16+).
20.30 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
22.00 Ба я вік «Ня стрым-
ныя-3» (16+).
23.05 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
0.25 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай» (16+).
2.50 «Ро гаў. Сту дыя 24» 
(16+).
3.40 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
4.40 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Эфект ма тыль ка». 
Дак. се ры ял.
7.05 «Каз ка пра ца ра 
Сал та на». М/ф.
8.00 «Пра ця бе». Маст. 
фільм.
9.20 «Звы чай ны кан-
цэрт».
9.50 «Мы — гра ма цеі!»
10.35 «Спра ва № 36». 
Маст. фільм [СЦ].
11.55 «Ліс ты з пра він-
цыі». Ва ро неж [СЦ].

12.25 Дыя ло гі пра жы-
вёл. Ло ра-парк. Тэ нэ ры-
фе [СЦ].
13.05 «Ін шыя Ра ма на-
вы». «Кел ля для прын-
цэ сы» [СЦ].
13.35 «Па ле наў». Дак. 
фільм. 2-я се рыя [СЦ].
14.25 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
14.40, 0.35 Ле ген дар ныя 
ка ме дыі. «Ві зіт». Маст. 
фільм.
16.30 «Кар ці на све ту».
17.15 «Пеш шу...» Маск-
ва — Звя ні га рад ская ша-
ша [СЦ].
17.40 «Пры га жосць па-
рус ку». Дак. фільм [СЦ].
18.35 «Ра ман ты ка ра-
ман са». Мар ку Мін ко ву 
пры свя ча ец ца...
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Спа да рож нік». 
Маст. фільм [СЦ].
21.30 «Ма та Ха ры: кур-
ты зан ка, шпі ён ка ці ах вя-
ра?» Дак. фільм. (16+).
22.20 Ус па мі на ю чы 
Дзміт рыя Хва рас тоў ска-
га. Кан цэрт у Дзяр жаў-
ным Крам лёў скім па ла-
цы. За піс 2009 го да.
2.25 «Ар га наў ты». «Ка-
му наль ная гіс то рыя». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1981-ы. 2-я част ка. 
2010 год (12+).
7.05 «Му зыч ная га вань» 
Эле а но ры Фі лі  най» 
(12+).
8.05, 9.45, 11.00, 14.15, 
17.00, 19.15, 21.45, 23.00, 
2.35, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
8.15 Маст. фільм «Ко лер 
бе ла га сне гу» (16+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
12.00 Маст. фільм «Тай-
на Снеж най ка ра ле вы» 
(12+).
14.40 Маст. фільм «Пе ра-
пы нак» (16+).
15.00 «Быў час». 2008 
год (16+).
16.00 Маст. фільм «Два 
га ла сы» (16+).
18.00 Дак. фільм «Ку-
мі ры. На зад у СССР» 
(16+).
20.00 Фільм-кан цэрт 
«Кан цэрт гур та «Алиса». 
1988 год (16+).

22.00 Маст. фільм «Ме-
лад ра ма з за ма хам на 
за бой ства» (16+).
0.00 Маст. фільм «Веч ны 
муж» (16+).
2.50 М/ф «Бач ты, Мас ле-
ні ца!» (12+)
4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).

0.45, 12.00, 15.15, 22.00 
Гор ныя лы жы. Ку бак све-
ту (12+).
1.20, 7.00, 16.15, 19.45 
Кёр лінг. Чэм пі я нат Еў-
ро пы (6+).
3.30, 10.30 Скач кі на лы-
жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту (12+).
5.00, 19.00 Аў та гон кі. 
Фор му ла E (12+).
6.00 Пла ван не. Іnter-
natіonal Swіmmіng League 
(6+).
17.45 Сан ны спорт. Ку-
бак све ту (12+).
21.45 Watts (12+).

1.30, 15.55 Вя лі кі сал дат 
(16+).
3.45 Без за га ны (16+).
5.45 Афе рыс ты па ня во лі 
(18+).
7.40 Спа кус нік-2 (16+).
10.00 Бе лыя цы пач кі 
(12+).
12.05 Шпі ён па су сед стве 
(12+).
14.00 Мах ля ры (16+).
17.50 Нін дзя з Бе вер лі 
Хілз (12+).
19.30 Як я стаў рус кім 
(16+).
21.20 Жан чы ны су праць 
муж чын (18+).
22.55 Вель мі не бяс печ-
ная штуч ка (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.15 Ка лек цыя Бе ла-
русь філь ма. «Чор ны за-
мак Аль шан скі». Дра ма 
(14+).
10.30 «Вы ра туй це, я не 
ўмею га та ваць!» (12+)
11.20, 1.45 «Апя рэдж-
ва ю чы стрэл». Се ры ял 
(16+).
15.20 «Ён і яна» (16+).
16.45 «Дзе жы ве На-
дзея». Се ры ял (12+).

20.20 «Без пад ма ну» 
(16+).
21.10 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
21.45 «Вост раў пра кля-
тых». Тры лер (16+).
0.20 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10 Ма ма (16+).
8.10 Ня/гле дзя чы ні на 
што (16+).
10.25 Гер ца гі ня (16+).
12.30 Вя лі кія во чы (16+).
14.30 Га лод ныя гуль ні 
(16+).
17.10 Ха лод ная га ра 
(16+).

20.10 Ра ён № 9 (16+).
22.15 Ша лё ныя гро шы 
(16+).
0.15 Ды хай дзе ля нас 
(18 +).
2.25 Усмеш ка Мо ны Лі зы 
(12+).
4.20 Да ры ян Грэй (16+).

7.15 Кі лі ман джа ра (16+).
8.40 Міль ён у шлюб ным 
ко шы ку (12+).
10.25 Кры ва вая лэ дзі Ба-
та ры (16+).
12.50 Нянь кі (16+).
14.35 Пра што яшчэ га во-
раць муж чы ны (16+).
16.25, 0.10 Ад ной ле вай 
(12+).
18.00 Час пер шых (6+).
20.40 Веч нае жыц цё 
Аляк санд ра Хрыс та фо-
ра ва (16+).
22.45 Фо та на па мяць 
(16+).
1.45 Пра любоff (16+).
3.55 Пры цяг нен не (12+).

6.00 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).
6.20 Ра бі стаў кі і ўзры вай 
(16+).

6.45, 20.30, 5.10 Па на ра-
ма 360 гра ду саў (16+).
7.30 Служ ба вы ра та ван-
ня Аляс кі (16+).
9.05, 1.15 Аў та-SОS 
(16+).
9.50 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
11.20 Больш, чым ты ра-
на заўр (16+).
12.05 Сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы Юр ска га пе ры я-
ду (16+).
12.50 Не па кор лі вы вост-
раў (16+).
14.20 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
15.10 У по шу ках Аме ліі 
(16+).
16.45 Служ ба бяс пе кі 
аэ ра пор та (16+).
18.10, 21.20, 22.50, 3.30 
Су пер збу да ван ні (16+).
19.00, 22.05, 2.45 Еў ро па 
з вы шы ні пту шы на га па-
лё ту (16+).
19.45 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
23.35 Асу шыць акі ян 
(16+).
4.20 Най буй ней шы ў све-
це ра монт (16+).
5.35 Гуль ні ро зу му (16+).

8.00, 9.40, 17.35 Як гэ та 

зроб ле на? (12+)

8.50, 16.40, 7.35 Як гэ та 

ўстро е на? (12+)

10.30 За ла тая лі ха ман ка 

(16+).

11.20 Гуль ні, у якія гу ля-

юць лю дзі (12+).

12.15, 0.55 Кру тая ра бо-

та (12+).

13.05, 22.10 Міль яр дэр 

пад пры крыц цём (12+).

14.00, 23.05, 6.50 Вост-

раў (16+).

14.50, 6.00 Біт вы скар ба-

шу каль ні каў (12+).

15.45 Ра та валь ні кі ма ё-

мас ці (12+).

18.30 Як устро е ны Су-
свет (12+).
21.15 Бай кал: ма то ры і 
лёд (12+).
0.00 Па гра ніч ная служ ба 
(16+).
1.50, 4.50 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі (12+).
5.15 Бяс цэн ныя аў то 
(12+).

15 лістапада 2019 г.

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, 23.50 «Зо на 
Х» (16+).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 На ві ны на двор'я.
10.40, 19.50 Сіт кам «Слу га на-
ро да» (16+).
12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Пай сці, каб вяр нуц ца» (12+).
13.05, 15.25 Ме лад ра ма «Зноў 
адзін на ўсіх». 1—4-я се рыі 
(12+).
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 Се ры ял «След» (16+).
23.30 Арэ на.
0.15 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+).
10.10 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
10.50 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
11.25 «Да па ба чэн ня» (16+).
12.15 Дра ма «Трэ нер Кар тэр» 
(12+).
14.40 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
15.05 Ані ма цый ны фільм «Мой 
ма лень кі по ні» (0+).
16.40 Фан тас ты ка «Су пер 8» 
(12+).
19.15 Су пер ла то.
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Та та па паў» (16+).
23.45 Ідзі сю ды і тан цуй.
23.50 Се ры ял «Жа но чы док-
тар-3» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ма ры-
на ва ны ка рась.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25 «Пя шчот ная зі ма». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
12.20, 20.35 Гэ ты дзень.
12.25 «На пе рад у мі ну лае».
12.55 «На цы я наль ны хіт-па рад».
13.45 «На ву ка ма нія» (6+).
14.10, 21.40 «Стро га вы». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
15.30, 21.05 «Апош ні дзень». Вя-
ча слаў Ня він ны (12+).

16.05 Кан цэрт, пры све ча ны па-
мя ці Яка ва На ву мен кі з удзе-
лам ан самб ля на род най му зы кі 
«Бя се да».
17.00 «Час кі но».
17.10 «УНОВИС». Дак. фільм 
(12+).
18.00 «Вяс на». Ка ме дыя (12+).
19.50 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль Ма гі лёў ска га аб лас но га 
тэ ат ра ля лек «Кан дыд, або Ап-
ты мізм».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.55 «Куль тур ны рэ пар таж». 
Фес ты валь Баш ме та ў Мін ску.
23.10 «Ар тэ фак ты». Па цём кін-
скі гар дэ роб.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
U-17. Матч за 3-е мес ца.
9.05 Вы ні кі тыд ня.
9.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
U-17. Фі нал.
11.45 Вя лі кі спорт.
12.25 Ганд бол. Ку бак ЕГФ. 3-і 
раўнд. Пер шы матч. СКА-Мінск 
(Бе ла русь) — «Рэйн Ле вен» 
(Гер ма нія).
14.00 Кань ка беж ны спорт. Этап 
Куб ка све ту. Мінск.
16.45 Гуль ні «на вы раст».
17.15 Кі берс порт. World of Tanks. 
Blіtz Twіster Cup-2019. Мінск.
19.20 Ха кей. КХЛ. «Аван гард» 
(Омск) — «Са ла ват Юла еў» 
(Уфа). (У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)
21.50 Фак тар сі лы.
22.25 Вось гэ та спорт!
22.35 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЕЎ РА-2020. Ір лан дыя — Да нія. 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

6.00, 7.15, 8.15 «На ша ра ні ца».
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 На шы 
на ві ны.
9.15 Кон ту ры.
10.15 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Я вяр ну ся» 
(16+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Да ро га ў пус-
та ту» (16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.25 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20, 23.15 «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 «Ні чо га не зда ра ец ца 
двой чы». Се ры ял (16+).

6.00, 6.40, 7.45 «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».
8.40 «Ты дзень».
10.15 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
10.40 «Мас коў ская бар зая». 
Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.20, 0.45 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.05 «Як устро е ны свет» (16+).
16.00, 16.50 «Вы шук-2». Се ры-
ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.00 «Гля дзець усім!» (16+)
23.00 Чэм пі я нат Еў ро пы па тай-
скім бок се. Паў фі на лы.
0.05 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
1.25 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).

6.00, 10.10, 5.30 Се ры ял «Бла-
гая кроў» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15, 2.30 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.10, 1.00 «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, 19.25 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
20.40 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (0+).
21.15 Се ры ял «1941» (12+).
22.15, 0.00 Се ры ял «1942» 
(16+).
0.35 «Та ко му ма ма не на ву-
чыць» (12+).
3.15 «Культ/Ту рызм» (16+).
3.40 Маст. фільм «На стаў нік» 
(0+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.35 «Па сак рэ це ўся му све-
ту».
12.50 «У лю дзях».

13.35 «Плюс мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35, 22.25, 23.10 «Хто су-
праць?» Ток-шоу.
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «За мак з пяс-
ку» (12+).
0.25 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 Бе ла веж ская пу шча (6+).
6.25 Бе ла ру сы (6+).
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.05 Се ры ял «Ко дэкс го на ру» 
(16+).
10.20 «Ча кай мя не» (12+).
11.15 Ты не па ве рыш! (16+)
11.50 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.05 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.15, 16.30 Се ры ял «Дзі кі» 
(16+).
16.25, 19.40, 23.30 Сён ня. Га-
лоў нае.
17.45 «ДНК» (16+).
19.55 Се ры ял «Пёс» (16+).
21.00, 22.30 Се ры ял «Пяць хві-
лін ці шы ні» (12+).
22.05 «НЗ.by».
23.40 Се ры ял «Вер сія» (16+).

7.00, 15.55, 18.25, 21.05, 0.15 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10, 16.05 М/с «Чып і Дэйл спя-
ша юц ца на да па мо гу».
7.35, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.40 Тры лер «Су тык нен не з 
без дан ню» (12+).
9.35 «Не звы чай ныя вёс кі».
9.40, 18.30 Се ры ял «Усё па ча-
ло ся ў Хар бі не» (16+).
11.15 «BELFASHІON.TV» (12+).
11.45 Вес тэрн «Цяг нік на Юму» 
(16+).
13.50, 20.00 Се ры ял «Міс тар 
Ро бат» (16+).
14.40 Се ры ял «Атэль «Дэль 
Ме сяц» (12+).
16.10 Се ры ял «Агент Мак Гай-
вер» (16+).
17.40, 23.30 Се ры ял «Ім пе-
рыя».
20.45 «Не звы чай ныя вёс кі».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «Вост раў пра-
кля тых» (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

панядзелак, 18 лістапада

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля, 24 ліс та па да

МIРМIР

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
[СЦ] – фільм транслюецца 
са скрытымі субцітрамі.
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