
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 «Прос та кух ня» 
(16+).
11.00 «Ро гаў у спра ве» 
(16+).
12.05, 21.00, 2.55 «Ураль-
скія пель ме ні» (16+).
13.40 Ка ме дыя «Без ме-
жаў» (12+).
15.35 Фан тас ты ка «Го-
нар і прад узя тасць і зом-
бі» (16+).
17.35 Ані ма цый ны фільм 
«Воб лач на, маг чы мыя 
апад кі ў вы гля дзе фры-
ка дэ лек» (12+).
19.15 Ані ма цый ны фільм 
«Воб лач на... 2: Помс та 
ГМА» (0+).
22.30 Ка ме дыя «Су пер-
баб ро вы» (12+).
0.15 Тры лер «Да лей па 
ка лі до ры» (18+).

2.00 «Кі но ў дэ та лях» 
(16+).
4.15 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Біб лей скі сю-

жэт».

7.05 «Кош кін дом». «Вяр-

тан не блуд на га па пу гая». 

М/ф.
8.05 «Фа ва рыт». Маст. 
фільм.
10.10 «Звы чай ны кан-
цэрт».
10.40 «Свя ты ні Крам ля». 
Дак. се ры ял [СЦ].
11.10 «Без све дак». 
Маст. фільм [СЦ].
12.40 Пя тае вы мя рэн не 
[СЦ].

13.10 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.
13.50, 1.35 «Не сей ка. 
Ма лод шая дач ка». Дак. 
фільм [СЦ].
14.40 Да 175-год дзя 
Рус ка га геа гра фіч на-
га та ва рыст ва. «Ехаў 
грэ ка... Па да рож жа па 
са праўд най Ра сіі». Дак. 
се ры ял [СЦ].
15.30 «Ры на Зя лё ная — 
імя ўлас нае». Дак. фільм 
[СЦ].
16.10 «Чы па лі на». Маст. 
фільм [СЦ].
17.30 Вя лі кія і ма лень кія 
[СЦ].
19.35 «Ма ма». Дак. 
фільм [СЦ].
20.40 «Ня ўваж лі вы». 
Маст. фільм.
22.00 «Аго ра». Ток-шоу.
23.00 Клуб 37.
23.55 «Чар го вы рэйс». 
Маст. фільм [СЦ].
2.20 «Міс тар Пронь ка». 
«Цу доў ны Го ша». М/ф 
для да рос лых.

6.00 Маст. фільм «Амаль 
смеш ная гіс  то рыя» 
(16+).
8.20, 9.45, 11.00, 13.00, 
15.45, 17.00, 19.10, 20.35, 
23.25, 1.40, 2.50, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».
12.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1969-ы. 1-я 
част ка. 2011 год (12+).
13.10 Маст. фільм «Да-
ра гі Эды сан» (16+).

16.00 «Кол ба ча су».
18.00 Маст. фільм «Па-
вет ра ны ра міз нік». 1943 
год (6+).
19.30 Па ста рон ках пра-
гра мы «Ва кол сме ху». 
1987 год (16+).

21.00 «Быў час». 2008 

год (16+).

22.00 Маст. фільм «Ра-
ніш няя ша ша» (12+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар. 2007 
год (12+).
1.00 Маст. фільм «Ко-
лер бе ла га сне гу» 
(16+).
2.00 Дак. фільм «Бег-
лыя на тат кі аб пе ра-
тва рэн нях улас нас ці...» 
(Пры ва ты за цыя) 1993 
год (16+).
5.20 Дак. фільм «Фар-
цоў шчы кі. Не бяс печ ная 
спра ва». 2-я част ка. 2010 
год (16+).

0.30, 6.00, 11.30, 20.30 
Ве ла спорт. «Джы ра д'І-
та лія» (12+).
2.30, 8.00, 18.50 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос» (6+).
4.00, 9.30, 22.30 Ве-
ла спорт. «Ву эль та» 
(12+).
13.25 Ве ла спорт. «Джы-
ра д'І та лія» і «Ву эль та».

1.20 Тач ка на міль ён 
(18+).
3.25, 21.00 Вель мі страш-
нае кі но-3 (16+).
4.55 Як скрас ці брыль янт 
(16+).
6.45 Да спе хі Бо га (16+).
8.25 Да спе хі Бо га: Апе-
ра цыя «Яст раб» (12+).
10.30 Не бяс печ ны біз нес 
(18+).
12.30 Уда чы, Чак (16+).
14.20 За ко ну тут не мес-
ца (12+).
16.10 Вы кі да ла (18+).
17.50 Вель мі страш нае 
кі но (16+).
19.30 Вель мі страш нае 
кі но-2 (16+).
22.30 Му ві 43 (18+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
9.00 «Улег цы» (12+).
9.30 «М&S» (12+).
10.05 «Аб зда роўі. Сме-
хам і ўсур' ёз» (12+).
10.40, 22.35 «Пе рыс коп» 
(16+).
11.00 «Ва кол све ту. Мес-
цы сі лы» (16+).

12.05 «Гуч ныя спра вы» 
(16+).
13.10, 4.25 «Псі ха са ма-
ты ка» (12+).
13.50 «Но вы дзень» 
(16+).
14.30, 2.45 «Не вя до мы». 
Се ры ял (16+).
16.30 «Апа ка ліп сіс» 
(12+).
17.35 «Звыш на ту раль ны 
ад бор» (16+).
18.40 «Дзён нік эк стра-
сэн са» (16+).
19.45 «Муж чы ны...» 
(16+).
20.40 «Ра ка па мя ці». 
Маст. фільм (12+).
22.55 «Моц ны арэ шак-4». 
Ба я вік (16+).
1.15 «Ві зі цё ры». Се ры ял 
(16+).
5.20 «Знак якас ці» 
(16+).

7.05 Клі ент (16+).
9.25 Не ві дзім ка (16+).
11.15 Мам ма MІA! 
(16+).
13.15 Да ра гі Джон 
(16+).
15.10 Цуд (12+).
17.10 За стань ся (16+).
19.00 Ад на клас ні  к і 
(16+).
20.45 Ад на клас ні кі-2 
(16+).
22.35 Усё ці ні чо га 
(16+).
0.30 Двух сот га до вы ча-
ла век (6+).
2.55 Клі ент (16+).
5.00 Яна (16+).

7.15 Ру беж (12+).
9.10 Звыч ка рас ста вац-
ца (16+).
10.35 Джунг лі (12+).
12.00, 13.30 8 но вых 
спат кан няў (12+).
15.10 Тэр мі но ва вый ду 
за муж (16+).
17.10 Да вай раз ве дзём-
ся! (12+)

19.00 Ня ўлоў ныя (16+).

20.35 Ня ўлоў ныя: Апош ні 

ге рой (16+).

22.00 Ня ўлоў ныя: Банг-
кок (16+).
23.40 Ня ўлоў ныя: Джэк-
пот (16+).
1.20 На се ле ны вост раў 
(12+).

3.35 На се ле ны вост раў: 
Су тыч ка (12+).
5.30 Чор ная ку ры ца, 
або Пад зем ныя жы ха ры 
(6+).

7.30, 2.35 Аў та-SОS 

(16+).

8.25 Ма шы ны: ра за браць 

і пра даць (16+).

9.15 Не ве ра год ныя ма-

шы ны (16+).

10.55, 5.45 Зра біць за 

адзін дзень (16+).

11.45 Фаб ры ка ежы 

(16+).

14.20 Па да рож жы з Гор-

да нам Рам зі (16+).

16.00 Свед кі ка та строф 

(16+).

21.00 Су пер збу да ван ні 

Трэ ця га рэй ха (16+).

0.20 Служ ба бяс пе-

кі  аэра пор та: Пе ру 

(16+).

4.55 Асу шыць акі ян 

(16+).

8 . 0 0  М а  х і  н а  т а  р ы 

(12+).

8.45, 21.02 Як гэ та ўлад-

ка ва на: аў та ма бі лі ма ры 

(12+).

9.10, 21.27 Уз ры ва ю чы 

гіс то рыю (12+).

10.00 Аляс ка: сям'я з ле-

су (16+).

10.50, 22.18 Го лыя і на-

па ло ха ныя (16+).

11.41, 19.20 Кру ты цю-

нінг (12+).

12.32, 20.11 Бра ты Ды-

зель (12+).

13.23, 6.28 Сталь ныя 

хлоп цы (12+).

14.14, 7.14 Вы гад ная 

ста рыз на (12+).

15.05 Ба гаж ныя вой ны 

(12+).

23.09 Ата ка Ша ка (16+).

0.00 Смя рот ны ўлоў 

(16+).

0.51 Біт ва ма то раў 

(12+).

2.33 Як улад ка ва ны Су-

свет (12+).

4.10 Олі Сміт: па сля дах 

эля (16+).

4.56 Не спра буй це паў та-

рыць (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, 21.45 Се ры ял «След» 
(16+).
10.45, 12.10, 18.30, 19.20 Ме-
лад ра ма «Дзе вяць жыц-
цяў».
13.05, 14.45, 15.25 Ме лад ра-
ма «За ба ро не нае ка хан не» 
(16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым 
быць!» (6+) [СЦ]
15.10, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 23.55 «Зо на Х». Кры мі-
наль ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
23.40 Сфе ра ін та рэ саў.
00.20 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.00 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
9.45, 20.40 «Ся мей ныя гіс то-
рыі» (16+).
10.20, 22.25 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
11.15, 18.15 Се ры ял «Ус крыц-
цё па ка жа» (16+).
13.05, 23.35 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.55 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
14.55 М/с «Стыч!» (6+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект 
(12+).
16.25 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
17.15 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.20 «Трэ ці ліш ні» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Лешч у гар чы цы.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.25,12.20 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.15 «Сям нац цаць ім-
гнен няў вяс ны». Маст. фільм 
(12+) [СЦ].

9.45, 23.15 «Па ляў ні чыя і ведзь-
мы. Ра да вы пра клён». Дак. 
фільм з цык ла «Зва рот ны ад-
лік» (12+).
10.10, 16.00 «Стац кі са вет нік». 
Маст. фільм (16+) [СЦ].
12.55, 21.05 Апош ні дзень». 
(12+).
13.30, 21.40 «Мак сім Пе ра пя лі-
ца». Маст. фільм (12+).
15.05 «Май стры і ку мі ры». За-
слу жа ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Та ма ра Пя чын ская.
17.50 «Арт-гіс то рыі». Тай на 
ка лек цыі Віль гель ма Ка тар бін-
ска га.
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.00 «Су раз моў цы». Алесь Ка-
ма роў скі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.40 «Ар тэ фак ты». Баб руй скі 
шлем.

7.00 Спорт-мікс.
7.10 Пла ван не. Між на род ны 
тур нір.
9.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
10.10 На гра ні фо лу. Фут боль-
ны агляд.
11.15 Спар тыў ныя баль ныя тан-
цы. Між на род ны тур нір.
13.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
13.55 Спорт-кадр.
14.30 Тэ ніс. WTA.
17.35 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Юнац тва-Мінск — «Шах-
цёр» (Са лі горск). (У пе ра пын-
ках — Спорт-цэнтр.)
19.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. «Ды на ма» (Кі еў) — 
«Ювен тус» (Іта лія). (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
21.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ан лайн гуль ня во га дня. 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Дзён нік.

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 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.15 «Гра ма дзян ская аба ро-
на» (16+).
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+).

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».
9.00, 23.55 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Як улад ка ва ны свет» 
(16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
12.40, 21.20, 0.35 «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+).
15.30, 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».
22.00 «Скар дзіц ца дазваляецца».

5.00 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кай лю бо ві» (12+).
5.25, 10.10 Се ры ял «Жыць 
спа чат ку» [СЦ] (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» [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 «Га ра чыя 
дзянь кі» (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+).

12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
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».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
6.40, 16.20, 19.35, 21.45, 23.05 
Сён ня. Га лоў нае.
6.50 «Зда роўе» (12+).
7.30, 8.25 «Спра ва ўра чоў» 
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.50 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.40, 22.50 «НЗ.by».
10.20, 23.20 Се ры ял «Вон ка-
вае на зі ран не» (16+).
11.15 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (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+).
16.55 «ДНК» (16+).
18.00, 19.50 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны» (16+).
22.05 Се ры ял «Зва нар» (16+).
0.20 Дэ тэк тыў «Пляж» (16+).

7.00, 16.00, 17.25, 21.10, 1.30 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 16.10 «Мульт па рад» (6+).
7.30, 16.05, 20.50 «Пры ко лы 
13-й шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Флэш» (12+).
9.00, 19.00 Се ры ял «Ад ной чы 
ў Адэ се» (16+).
9.50 «Ар хіў СБ ТБ».
10.00 Ка ме дыя «Хэ пі-энд» 
(12+).
11.30 Тры лер «Па ву цін не 
хлус ні» (16+).
13.45, 17.30 Се ры ял «Ніт кі лё-
су» (12+).
14.30 Се ры ял «Дзве зі мы і 
тры ле ты» (16+).
16.20 Се ры ял «Ры зы коў ны 
ра ман» (16+).
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Ме лад ра ма «Мі лы ся-
бар» (12+).
23.00 Ка ме дыя «Шэсць дзён, 
сем на чэй» (16+).
0.45 Се ры ял «Ха дзя чыя мерц-
вя кі» (18+).
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субота, 24 кастрычніка

МIРМIР

124 13

СТБСТБ

DisсоvеrуDisсоvеrу


	16kas-12_optim

