
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.05 М/ф «Ца рэў ны» 
(6+).
9.25 М/ф «Ску бі Ду» 
(6+).
10.00 «Дзі ця чы КВЗ» 
(6+).
11.00 «Рус кія не смя юц-
ца» (16+).
12.05 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
12.55 Ані ма цый ны фільм 
«Ча ла век-па вук: праз су-
све ты» (6+).
15.05, 22.00, 0.20 «Ураль-
скія пель ме ні» (16+).
17.10 Фан тас ты ка «Хэн-
кок» (16+).
19.00 Тры лер «Ве ном» 
(16+).
21.00 «Поў ны блэ каўт» 
(16+).
22.40 «Спра ва бы ла ве-
ча рам» (16+).
23.45 «Наш ра монт» 
(16+).
1.40 «Прос та кух ня» 
(16+).
2.10 «Ро гаў у спра ве» 
(16+).
3.00 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Дзе я яго ба чыў?». 
«Апош няя ня вес та Змея 
Га ры ны ча». «Не звы чай-
ны матч». «Ста рыя зна-
ё мыя». М/ф.
7.45 «Чы па лі на». Маст. 
фільм [СЦ].
9.10 «Звы чай ны кан-
цэрт».
9.40 «Мы — гра ма цеі!»
10.20 «Чар го вы рэйс». 
Маст. фільм [СЦ].
11.55 «Су зор'е-Йол дыз-
лык. Зда бы так рэс пуб лі-
кі». Дак. фільм.
12.50 Дыя ло гі пра жы вёл. 
Заа парк Рас то ва-на-До-
не [СЦ].
13.30 «Ін шыя Ра ма на-
вы». «На ра джэн не ВПС» 
[СЦ].
14.00 Да 150-год дзя з дня 
на ра джэн ня Іва на Бу ні на. 
«Гуль ня ў бі сер».

14.40, 0.20 «Не тэр мі но-
вая вяс на». Маст. фільм 
[СЦ].
16.50 «Эн цык ла пе дыя 
за га дак». Дак. се ры ял 
[СЦ].
17.20 Вя лі кія вы ка наў-
цы. «Эміль Гі лельс. Адзі-
ны і не паў тор ны». Дак. 
фільм.
18.00 «Пеш шу...». Да-
мы з вы гля дам на сцэ ну 
[СЦ].
18.35 «Ра ман ты ка ра-
ман са». Лі дзіі Рус ла на-
вай пры свя ча ец ца...
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Баць ка». Дак. 
фільм [СЦ].
21.10 «Без свед каў». 
Маст. фільм [СЦ].

22.40 Шэ дэў ры су свет-
на га му зыч на га тэ ат ра. 
Ба лет «Бра ты Ка ра ма-
за вы».
2.30 «Піф-паф, вой-вой-
вой!». «Ад ва рот ны бок 
ме ся ца». М/ф для да-
рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1969-ы. 1-я част ка. 
2011 год (12+).
7.00, 9.45, 11.00, 13.10, 
14.35, 17.25, 20.20, 21.45, 
23.20, 2.20, 3.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.10 Маст. фільм «Да ра гі 
Эды сан» (16+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су».
12.00 Маст. фільм «Па-
вет ра ны ра міз нік» (6+).
13.30 Па ста рон ках пра-
гра мы «Ва кол сме ху». 
1987 год (16+).
15.00 «Быў час». 2008 
год (16+).

16.00 Маст. фільм «Ра-

ніш няя ша ша» (12+).

18.00, 4.00 «На ро джа ныя 

ў СССР» (12+).

19.00 «Пад зна кам за-

дыя ка. Скар пі ён». 1992 
год (18+).
22.00 Маст. фільм «Ка-

лі мне бу дзе 54 га ды» 
(16+).
0.00 Маст. фільм «Амаль 
смеш ная г іс  то рыя» 
(16+).

0.30, 6.00, 20.30 Ве ла-
спорт. «Джы ра д'І та лія» 
(12+).
2.30, 8.00, 17.15 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос» (6+).
4.00, 22.30 Ве ла спорт. 
«Ву эль та» (12+).
9.30 Ве ла спорт. «Тур 
Фланд рыі» (12+).
10.40, 18.35 Ве ла спорт. 
Па рыж — Ру бэ.

0.20 Лёг кія па во дзі ны 
(16+).
2.10 Кра і на цу даў (12+).
4.00 Ня вес та лю бой ца-
ной (16+).
5.50 Як ад мыць міль ён 
(12+).
8.15 Кру тая Джор джыя 
(16+).
10.25 Дзя ду ля лёг кіх па-
во дзін (18+).
12.20 Не ма гу да ча кац ца 
(16+).
14.15 Вель мі не бяс печ-
ная штуч ка (16+).
15.55 Ге рой су пер мар ке-
та (12+).
17.40 Таў стун су праць 
усіх (16+).
19.30 Стар скі і Хатч 
(12+).
21.25 Па ляў ні чы за га ло-
ва мі (16+).
23.30 Су тэ нёр (16+).

6.00, 8.15 Ка лек цыя «Бе-
ла русь філь ма» (12+).
7.45 «Улег цы» (12+).
10.20 «Вы ра туй це, я не 
ўмею га та ваць!» (12+)
11.10, 2.05 Се ры ял «За-
ла тая паст ка» (16+).
15 .15  Ан і  ма  цый  ны 
фільм «Ге рой Са мСам» 
(6+).

16.45 Се ры ял «Ка хан не ў 
вы шу ку» (12+).
20.35 «ТБ3 вя дзе рас сле-
да ван не» (16+).
21.40 «Асця рож на ашу-
кан цы!» (16+)
22.20 «Пляж». Маст. 
фільм (16+).
0.35 «Грым». Се ры ял 
(16+).
5.20 «Без пад ма ну» 
(16+).

7.15 Гно меа і Джуль е та 
(12+).
8.55 Двух сот га до вы ча-
ла век (6+).
11.10 Усё ці ні чо га (16+).
13.10 Ад на клас н і  к і 
(16+).
15.00 Ад на клас ні кі-2 
(16+).
16.45 У імя ка ра ля: гіс-
то рыя аб ло гі пад зя мел ля 
(12+).
19.00, 5.00 Ро бін Гуд: па-
ча так (16+).

21.00 Ро бін Гуд (16+).
23.25 Ро бін Гуд: Прынц 
зла дзе яў (12+).
1.55 За бы тае (16+).
3.25 Што ха вае хлус ня 
(16+).

7.05 Ня ўлоў ныя (16+).
8.45 Ня ўлоў ныя: Апош ні 
ге рой (16+).
10.00 Ня ўлоў ныя: Банг-
кок (16+).
11.30 Ня ўлоў ныя: Джэк-
пот (16+).
13.00 Тры во ла ты і Ша ма-
хан ская ца ры ца (12+).
14.20 Тры во ла ты на да-
лё кіх бе ра гах (6+).
15.35 Тры во ла ты: Ход 
ка нём (6+).
16.55 Пры цяг нен не 
(12+).
19.00 Спа да рож нік 
(16+).
21.05 Час Пер шых (6+).
23.40 Га га рын. Пер шы ў 
кос ма се (6+).
1.35 14+ (16+).

3.25 Та ям ні ца пя чат кі 
дра ко на (6+).
5.30 Джунг лі (12+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).
7.40, 3.35 Аў та-SОS 
(16+).
8.30 Ма шы ны: ра за браць 
і пра даць (16+).
9.25 Еў ро па з вы шы ні 
пту шы на га па лё ту (16+).
11.05 Жан чы ны-ва я ры ві-
кін гаў (16+).
11.55 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
14.25 Га ра чыя ме жы: Ла-
цін ская Аме ры ка (16+).
15.15 Служ ба бяс пе кі 
аэра пор та: Пе ру (16+).
17.40 Па да рож жы з Гор-
да нам Рам зі (16+).
23.30 Фаб ры ка ежы 
(16+).
1.35, 5.55 Зра біць за 
адзін дзень (16+).
2.00 Асу шыць акі ян 
(16+).

8.00 Ма хі на та ры (12+).
8.45, 21.02 Як гэ та ўлад-
ка ва на: аў та ма бі лі ма ры 
(12+).
9.10 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
10.00 За ла ты шлях Пар-
ке ра Шна бе ля (16+).
10.50, 5.42 Ата ка Ша ка 
(16+).
11.41 Як улад ка ва ны Су-
свет (12+).
13.23, 23.09 Даль на-
бой шчык у Ін да не зіі 
(12+).
14.14, 7.14 Па ляў ні чыя на 
ды на заў раў (12+).
15.05 Бра ты Ды зель 
(12+).
19.20 Як гэ та ўлад ка ва-
на? (12+).
20.11 Як гэ та зроб ле на? 
(12+).
21.27 Не спра буй це паў-
та рыць (16+).
0.00, 6.28 Вар та выя пад-
зем кі (12+).
0.51 Олі Сміт: па сля дах 
эля (16+).
1.42 Па ляў ні чыя на скла-
ды (16+).
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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 «Зо на Х». Кры мі наль-
ная хро ні ка (16+).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.15 На ві ны на двор'я.
10.40, 12.10, 18.30, 19.20 Ме-
лад ра ма «Моц ная сла бая жан-
чы на» (16+).
13.05, 15.25 Ме лад ра ма «Не на-
ві джу» (16+).
15.10, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 0.10 «Зо на Х». Кры мі-
наль ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 Зра зу ме лая па лі ты ка.
21.55 Се ры ял «След» (16+).
23.50 Арэ на.
0.35 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 19.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.00 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
10.10 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
10.45 «Да па ба чэн ня» (16+).
11.35 Маст. фільм «Бель і Се-
басць ян: сяб ры на век» (6+).
13.15 Фэн тэ зі «Мэ ры По пінс 
вяр та ец ца» (6+).
15.20 Ані ма цый ны фільм 
«Ат лан ты да: за кі ну ты свет» 
(0+).
16.55 Пры го ды «Пі ра ты Ка-
рыб ска га мо ра: ку фар мерц-
вя ка» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.20 «Та та па паў» (16+).
23.55 «Ха чу ў тэ ле ві зар!»
0.00 Се ры ял «Ана то мія страс-
ці» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Стром га з яб лы ка мі.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.30 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
9.55 «Кад ры жыц ця». За слу жа-
ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь На тал ля Та ме ла.

10.45, 18.55 «Дзей ні чай па аб-
ста ві нах». Маст. фільм (12+) 
[СЦ].
12.55 «Жа ніх з та го све ту». 
Маст. фільм (12+).
13.45 «На пе рад у мі ну лае».
14.15, 21.40 «Нар ман дыя — 
Нё ман». Маст. фільм (12+).
16.15 «На ву ка ма нія» (6+).
16.40 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску — 2019». Іры на Да ра-
фе е ва з пра гра май «Акры-
ляй».
18.25 «Ка мер тон». Рэ жы сёр 
Галі на Ада мо віч.
20.05 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Апош ні дзень». Ігар Ста-
ры гін (12+).

7.00 Спорт-мікс.
7.10, 17.00 Пла ван не. Між на-
род ны тур нір.
9.15 Вы ні кі тыд ня.
9.55 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Агляд 
тура.
10.40 Спар тыў ныя баль ныя тан-
цы. Між на род ны тур нір.
12.45 Вось гэ та спорт!
13.00, 19.00 Тэ ніс. WTA.
20.50 На гра ні фо лу. Фут боль-
ны агляд.
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Лідс» — «Вул вер хэмп тан». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 
20.30, 0.50 На шы на ві ны.
9.15 «Кон ту ры».
10.05 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.15 Се ры ял «Ясе нін» (12+).
12.10 «Мод ны пры га вор» 
(6+).
13.15, 22.15 Се ры ял «Ніт кі лё-
су» (16+).
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+)
16.20, 0.00 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.50 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Мас газ». Но вая спра-
ва ма ё ра Чар ка са ва. Кат ран 
(16+).
22.15 Се ры ял «Ніт кі лё су» 
(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».
10.40 «Як улад ка ва ны свет» 
(16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40 «Са мыя ша ка валь ныя гі-
по тэ зы» (16+).
13.45, 23.05 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.40, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.35, 16.50 «Джо кер». 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».
21.20 «Са мыя ша ка валь ныя 
гіпо тэ зы» (16+).
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)
23.55 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
0.40 «Мінт ранс» (16+).
1.25 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).

5.00 Се ры ял «За па сны ін-
стынкт». 1—4-я се рыі [СЦ] 
(16+).
8.15, 10.10 Се ры ял «Мой аса-
біс ты во раг». 1—4-я се рыі 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10, 17.15 «Спра вы су до выя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 16.15 «Спра вы су до выя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
17.50, 19.25 Се ры ял «Да іш ні-
кі». 1—4-я се рыі [СЦ] (16+).
22.40, 3.05 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
23.25, 0.15 «Су свет ныя гуль ні 
ро зу му» (12+).
0.50 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» [СЦ] (16+).
3.35 Маст. фільм «Трак та рыс-
ты» [СЦ] (12+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Пра са мае га лоў нае». 

Ток-шоу (12+).

12.20 «Та ям ні цы Бе ла ру сі».

13.20 «На ша спра ва» (16+).
13.35 «Плюс-мі нус».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.40 Се ры ял «Мас коў ская 
борздая» (12+).
17.15 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
21.05 Се ры ял «Вяр тан не» 
(12+).
23.10 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 Бе ла веж ская пу шча (6+).
6.30 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.25 «Спра ва ўра чоў» (16+).
9.10, 10.20 Дэ тэк тыў «Са ба чая 
ра бо та» (16+).
13.20, 16.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.50 Се ры ял «Ці хае па ля ван-
не» (16+).
16.20, 19.35, 21.45, 23.05 Сён ня. 
Га лоў нае.
16.55 «ДНК» (16+).
18.00. 19.50 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны» (16+).
21.50 «НЗ.by».
22.05 Се ры ял «Зва нар» (16+).
23.20 Се ры ял «Вон ка вае на зі-
ран не» (16+).
0.20 Дэ тэк тыў «Пляж» (16+).

7.00, 16.20,18.25, 21.05, 1.30 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 16.30 «Мульт па рад» (6+).
7.30, 16.25, 20.45 «Пры ко лы 
13-й шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Флэш» (12+).
8.25, 19.50 Се ры ял «Ад ной чы 
ў Адэ се» (16+).
10.10 Дак. фільм «Грэн лан дыя. 
Шэпт лё ду» (16+).
11.00 Гля дзім усёй сям' ёй: «Фан-
тас тыч ныя ства рэн ні. Зла чын-
ства» (12+).
13.15, 18.30 Се ры ял «Ніт кі лё-
су» (12+).
14.50 Се ры ял «Дзве зі мы і тры 
ле ты» (16+).
17.20 Се ры ял «Ры зы коў ны ра-
ман» (16+).
19.15 «Су пер ла то».
20.50 «Ве чар ні ца» (6+).

21.10 Ка ме дыя «Хэ пі-энд» (12+).

22.40 Тры лер «Па ву цін не хлус-

ні» (16+).

0.50 Се ры ял «Ха дзя чыя мерц-

вя кі» (18+).
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8 ка нал8 ка нал

панядзелак, 19 кастрычніка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля, 25 кастрычніка

МIРМIР

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