
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.45 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).
9.35 Ба я вік «Па ска рэн-
не» (16+).
11.25 «Поў ны блэ каўт» 
(16+).
12.30 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
13.15 «Наш ра монт» 
(16+).
14.00, 2.20 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.00 Фан тас ты ка «Ра ён 
№ 9» (16+).
18.05, 21.30 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
18.30, 20.30 Се ры ял 
«Кух ня. Вай на за га тэль» 
(16+).
23.00 Се ры ял «Бам бі зы» 
(16+).
0.05 Cерыял «Збег лыя 
сва я кі» (16+).
1.05 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
3.55 «Ад на за ўсіх» (16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30. 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
На ві ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...». Маск ва 
лі та ра тур ная.
7.05 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Швей цар ская пус тэль-
ні ца» [СЦ].
7.35, 18.35, 0.00 Пры-
ступ кі цы ві лі за цыі [СЦ].
8.35 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял. «Ме ся ца-
ход Ба ба кі на».
8.55, 16.25 «Фа ва рыт». 
Маст. фільм. 1-я се рыя.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 0.55 ХХ ста год дзе. 
«Ма гіст ры з Маск вы». 
Дак. фільм.
12.20 Пры го жая пла не-
та.
12.35 Вя лі кія і ма лень кія 
[СЦ].
14.30 «Спра ва N. Аляк-
сандр Гер цэн: пад звон 
«Зва на». Дак. се ры ял 
[СЦ].
15.05 На ві ны. Пад ра бяз-
на. АРТ.
15.20 «Аго ра». Ток-шоу.

17.30, 2.00 Май стры ва-
каль на га мас тац тва. Дзі-
на ра Алі е ва.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай ночы, ма-
лыя!»
20.45 «Ша раш ка — ру-
ха вік пра грэ су». Дак. 
фільм.
21.30 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
22.15 «Со неч ны ўдар». 
Се ры ял. 1-я се рыя.
23.10 Да 150-год дзя з 
дня на ра джэн ня пісь мен-
ні ка. «Бу нін» [СЦ].

6.00 Маст. фільм «Та ям-
ні ца Снеж най ка ра ле вы» 
(6+).
8.15, 11.10, 13.55, 19.00, 
20.35, 21.45, 23.00, 1.00, 
2.30, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
8.35 Ка рот ка мет раж-
ны фільм «Тры руб лі» 
(16+).
9.00 «Быў час» (16+).
10.00 Фільм-спек такль 
«Ве ра (з цык ла «Па ва-
шым ліс це»)». 1983 год 
(12+).
12.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
13.00 Дак. фільм «Сва-
бо да без мас кі» (16+).
14.20 «Рок-н-рол ТБ». 
Кан цэрт Кан стан ці на Ні-
коль ска га. 1992 год (16+).
15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
15.45 Фільм-спек такль 
«Шчыг ры на вая ску ра». 
1975 год (16+).
18.05 The Best of «Се вА-
ло гія» з Се вам На ўга род-
ца вым. 2006 год (18+).
19.10 Маст. фільм «Міль-
ён у шлюб ным ко шы ку» 
(16+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1964-ы. 2-я част ка. 
2011 год (12+).
1.20 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла» (16+).
4.00 «Кол ба ча су».

0.05 Аў та гон кі. WTСR 
(12+).
0.35, 16.00 Ве ла спорт. 

«Джы ра д'І та лія» і «Тур 
Фланд рыі» (12+).
2.30, 9.30, 19.40 Гор-
ныя лы жы. Ку бак све ту 
(12+).
4.00, 8.00, 20.30 Сну кер. 
Еnglіsh Ореn (6+).
6.00, 17.30 Ве ла спорт. 
«Тур Фланд рыі» (12+).
11.30 Маў нцін байк. Чэм-
пі я нат Еў ро пы (12+).
13.30 Ве ла спорт. «Джы-
ра д'І та лія» (12+).
22.30 Ве ла спорт. «Ву эль-
та»-2019. Агляд (12+).
23.30 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс». Агляд (12+).

1.40 Ад сям'і не ўця чэш 
(16+).
4.15 Кан ва і ры (16+).
6.05 Лёг кія па во дзі ны 
(16+).
7.55 Тач ка на міль ён 
(18+).
10.05 Ро бін Гуд: муж чы-
ны ў тры ко (12+).
12.05 Афе рыс ты Дзік і 
Джэйн (12+).
13.45 Уда чы, Чак (16+).
15.40 Кру тая Джор джыя 
(16+).
17.50 Вы кі да ла (18+).
19.30 Вель мі страш нае 
кі но (16+).
21.05 Му ві 43 (18+).
22.55 За па лі гэ тым ле-
там (16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
9.15 Мульт фільм (6+).
10.00 «М&S» (12+).
10.35  «Пе рыс коп» 
(16+).
11.00, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
12.00, 19.25 «Сля пая» 
(16+).
13.10, 1.20 «Ак цёр скія 
дра мы» (12+).
14.10 «Кож на му сваё». 
Маст. фільм (12+).
16.05 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
17.15 «Апа ка ліп сіс» 
(12+).
18.25 «Муж чы ны...» 
(16+).
20.35, 4.00 «Ві да воч цы» 
(16+).
21.20 «Звыш на ту раль ны 
ад бор» (16+).

22.30 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).
0.20 «Ві зі цё ры». Се ры ял 
(16+).
2.10 «Ін шая жан чы на». 
Маст. фільм (16+).

6.50 Гуль ні ро зу маў 
(16+).
9.10 Вост раў пра кля тых 
(16+).
11.30 Та ем нае акно 
(12+).
13.15, 5.00 Со мерс бі 
(16+).
15.20 Паў ноч нае сон ца 
(16+).
17.00 Цуд (12+).
19.00 Клі ент (16+).
21.10 Не ві дзім ка (16+).
23.00 Прос тая прось ба 
(18 +).
1.05 Вя лі кая гуль ня 
(18+).
3.15 Як вы крас ці хма ра-
чос (12+).

7.25 Ду рань (16+).
9.45 Да вай раз вя дзём ся! 
(12+)
11.30 Пра любоff (16+).
13.30, 19.00 Ад ва рот ны 
бок Ме ся ца (16+).
15.45 Кі лі ман джа ра 
(16+).
17.10 Ру беж (12+).
21.00 Пры від (12+).
23.05 Доб ры хлоп чык 
(12+).
0.45 Пяць ня вест (16+).
2.30 Цяж кас ці вы жы ван-
ня (16+).
3.50 Ты ў мя не ад на 
(16+).
5.30 Алё ша Па по віч і Ту-
га рын Змей (12+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).
6.15, 10.50, 15.05, 19.15 
Фаб ры ка ежы (16+).
6.40, 10.00 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
7.30 Ка ра лі ры бал кі 
(16+).
8.20 Зра біць за адзін 
дзень (16+).
9.10 Уся рэ дзі не не ве ра-
год най ме ха ні кі (16+).
11.40, 15.55 Па да рож жы 

з Гор да нам Рам зі (16+).

12.30, 16.45 Аў та-SОS 

(16+).

13.20, 17.35, 4.05 Між на-

род ны аэ ра порт Ду бай 

(16+).

14.15, 18.25, 1.45 Рас-

сле да ван ні авія ка та-

строф (16+).

20.05, 3.15 Асу шыць акі-

ян (16+).

23.40 Пад' ём «Кос та 

Кан кор дзіі» (16+).

0.30 Апа ка ліп сіс: вай на 

све таў (16+).

4.50 Су пер збу да ван ні: 

цу ды ін жы не рыі (16+).

5.35 На ву ко выя глуп ствы 

(16+).

8.00 Джэ рэ мі Уэйд: та ям-

ні цы акі я на (16+).

8.45, 18.03 Па ляў ні чыя 

на рэ лік віі (16+).

9.35, 17.12, 22.18 Ма хі на-

та ры (12+).

10.25, 15.30, 21.27 Як гэ-

та ўлад ка ва на? (12+).

11.15, 20.36, 5.42 Па ляў-

ні чыя на скла ды (16+).

12.06, 19.45, 0.51, 4.10 

Бра ты Ды зель (12+).

12.57 Дзіў ныя су вя зі 

(12+).

13.48 Сталь ныя хлоп цы 

(12+).

14.39 Вы гад ная ста рыз-

на (12+).

16.21, 1.42 Му зей ныя за-

гад кі (12+).

18.54 Па лё ты ўглыб 

Аляс кі (12+).

23.09 Ба гаж ныя вой ны 

(12+).

0.00 Кру ты цю нінг (12+).

2.33 Даль на бой шчы кі 

(12+).

3.24 Не сак рэт ныя ма тэ-

ры я лы (16+).

4.56 Як гэ та зроб ле на? 

(12+).

6.28 Го лыя і на па ло ха-

ныя (16+).

7.14 Аляс ка: сям'я з ле су 

(16+).
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6.25 Ме лад ра ма «Скры жа ван-
не». 2-я се рыя (16+).
8.20 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві-
ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
10.40 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня 
(16+).
11.15 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны 
рэгі ён.
12.35 Ме лад ра ма «Пад 
даж джом не ві даць слёз» 
(12+).
14.25 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
15.15 Род ныя лю дзі (6+).
15.30 «1418 дзён. Гіс то рыя Пе-
ра мо гі». Хра ні каль на-да ку мен-
таль ны фільм (12+).
16.10 Адзін дзень (12+).
16.40, 19.10 Ме лад ра ма «Будзь 
што бу дзе» (16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.05 Ме лад ра ма «Змяк чаль-
ныя ака ліч нас ці». 1-я і 2-я се-
рыі (16+).

7.00 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
08.50 М/с «Стыч!» (6+)
9.35, 19.40 Тэ ле ба ро метр.
9.40 «Да па ба чэн ня» (16+).
10.25 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
11.25 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
12.25 Ме лад ра ма «Бліз ка да 
сэр ца» (12+).
14.30 «Та та па паў» (16+).
17.00 «Ве жа» (12+).
17.50 «Біт ва эк стра сэн саў» 
(16+).
20.10 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, 
КЕНО.
21.15 Дра ма «Крам ныя зла-
дзюж кі» (16+).
23.35 Ка ме дыя «Чу ма вая пят-
ні ца» (12+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 14.15, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.20 «Гэ ты дзень».

8.25 «Дзве каз кі». Мульт фільм 
(0+).
8.40 «Зда ец ца ква тэ ра з дзі-
цем». Маст. фільм (6+) [СЦ].
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Пша ніч ная кач ка.
10.55 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.45 «Ня дзель ная ноч». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
13.25 «Май стар. Рэ жы сёр Вік-
тар Ту раў». Дак. фільм.
14.35 «Па не Ка хан ку». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ-
міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра 
імя М. Гор ка га.
17.10 «Бе ра жы це жан чын». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
19.30 «Кад ры жыц ця». Сцэ на-
рыст, рэ жы сёр Мі ха іл Жда ноў-
скі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Уцё саў. Пес ня даў жы-
нёю ў жыц цё». Маст. фільм 
(12+).

6.20 Фі гур нае ка тан не.
9.25, 22.15 Тэ ніс. WTA.
11.35 Вось гэ та спорт!
11.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
12.20 Піт-стоп.
12.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Нё ман» 
(Грод на) — «Сла вія» (Ма зыр).
14.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. РЦАР-БДУ 
(Мінск) — «Шах цёр» (Са лі-
горск).
16.50 Авер тайм. КХЛ.
17.10 Ха кей КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Поў на чсталь» (Ча ра-
па вец). У пе ра пын ках  — Авер-
тайм. КХЛ.
19.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Вул вер хэмп тан» — «Нью-
касл». (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
21.30 Вы ні кі тыд ня.
23.50 Пла ван не. Між на род ны 
тур нір.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] На шы на-
ві ны.
7.15 «Зда роўе» (16+).
8.10 «Жыц цё ін шых» (12+).
9.15 «Пра фе сій ная се ра да» 
(16+).
9.40 «Ме тэа гід».
10.00 «Ці ба чы лі ві дэа?» (6+)
11.40 Да 75-год дзя Мі кі ты Мі хал-
ко ва. «Сам-на сам з усі мі» (16+).

12.30 Да 75-год дзя Мі кі ты Мі-
хал ко ва. «Рух уверх» (12+).
13.55, 16.20 Маст. фільм 
«Стац кі са вет нік» (16+).
18.20 «Тры акор ды» (16+).
20.00 «Кон ту ры».
21.20 «Што? Дзе? Ка лі?» 
Во сень ская се рыя гуль няў 
(16+).
22.35 «Спарт клуб» (16+).
22.55 Маст. фільм «Гра хі на-
шы» (16+).

6.30, 23.50 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі» (16+).
8.15 Дак. пра ект (16+).
9.10 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скардзіцца дазваля-
ец ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.00 «Не вя до мая гіс то рыя» 
(16+).
12.30, 13.40, 16.40 «Джо кер. 
Апе ра цыя «Кап кан». Се ры ял 
(16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
20.50 Дак. спец пра ект (16+).
22.30 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).

5.00 Маст. фільм «Сла ны — 
мае сяб ры» (12+).
6.55 М/ф (0+).
8.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кай лю бо ві» (12+).
9.25 «Фа зэн да Лайф» (12+).
10.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
10.10, 16.15, 19.30 Се ры ял 
«Вет ра ная жан чы на» (16+).
16.00 На двор'е ў све це.
18.30, 0.00 Вы ні ко вая «Ра-
зам».
23.35, 1.00 Се ры ял «За га ны і 
іх пры хіль ні кі». 1—4-я се рыі 
[СЦ] (16+).
4.15 Се ры ял «Пер шае пра ві ла 
ка ра ле вы». 1-я се рыя (16+).

7.00 Маст. фільм «Чу жая» 
(12+).
10.30, 11.30 Маст. фільм «Не 
сы ходзь» (12+).
11.00 Вест кі.
14.40 Маст. фільм «Кошт 
здра ды» (12+).
16.35 Маст. фільм «Лі нія жыц-
ця» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.

21.25 Маст. фільм «Я па да ру 
са бе цуд» (12+).
23.00 Маск ва. Крэмль. Пу цін.

23.40 «Ня дзель ны ве чар з Ула-

дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».

6.05 «На ву ка ма нія» (6+).

6.40 «50 рэ цэп таў пер ша га» 

(12+).

7.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 

(12+)

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.

8.20 «24 пы тан ні» (12+).

8.50 Бе ла ру сы (6+).

9.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 

(6+).

10.20 «Пер шая пе ра да ча» 

(16+).

10.50 «Цуд тэх ні кі» (12+).

11.40 «Дач ны ад каз» (0+).

12.35 Гіс то рыі вы ра та ван ня 

(12+).

13.05 «На шСпа жыў Наг ляд» 

(16+).

14.00 Дэ тэк тыў «Рас тоў» 
(16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+)

18.00 «Но выя рус кія сен са цыі» 

(16+).

19.00 «Вы ні кі тыд ня».

20.05 «Зор кі сыш лі ся» (16+).

21.25 Ты не па ве рыш! (16+)

22.20 «За сна ва на на рэ аль ных 

па дзе ях» (16+).

7.00, 12.20, 15.30, 21.10, 1.05 
«На двор'е» + «Эра на».

7.05 «Мульт па рад». «Том і Джэ-

ры. Шпі ён Квэст» (0+).

8.20 «Пры ко лы 13-й шко лы» 

(6+).

8.25 Ка ме дыя «Па ла са ты 
рэйс» (12+).
9.55 Дра ма «Дач ка» (16+).
12.25 Гля дзім усёй сям' ёй: 

«Сад ко» (0+).

13.45 Ме лад ра ма «Мі лы ся-
бар» (12+).
15.35 «Дэ тэк тыў на эк ра-
не». «Ка ра ле ва брыль ян таў» 
(12+).
18.35 Се ры ял «Касл» (12+).
19.20 «На двор'е».

19.25 Ка ме дыя «Поў нач у Па-
ры жы» (16+).
21.05 «Ве чар ні ца» (6+).

21.15 Пры го ды «Джунг лі» 
(18+).
23.10 Ба я вік «Ін ша зе мец» 
(18+).
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ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак, 19 кастрычніка

МIРМIР

1114 3

СТБСТБ

DisсоvеrуDisсоvеrу

[СЦ] — фільм транс лю ец ца 
са скры ты мі суб ціт ра мі.
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