
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+).
10.40, 12.10, 18.30, 19.20 Ме-
лад ра ма «Дзе вяць жыц цяў» 
(16+).
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, 0.00 «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.
0.20 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.15 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 22.25 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
11.00, 18.25 Се ры ял «Ус крыц-
цё па ка жа» (16+).
12.50, 23.35 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.40 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
14.50 М/с «Ша хе ра за да. Не рас-
ка за ныя гіс то рыі» (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+).
17.20 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.20 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Сыр ні кі.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.35 «Сям нац цаць ім гнен-
няў вяс ны». Маст. фільм (12+) 
[СЦ].
9.45, 23.25 «На рач — Вер дэн. 

Па мер ці за Фран цыю». Дак. 
фільм з цык ла «Зва рот ны ад-
лік» (12+).
10.10, 16.15 «Стац кі са вет нік». 
Маст. фільм. 3-я і 4-я, за ключ-
ная, се рыі (16+) [СЦ].
12.25 «Бе ла рус кая кух ня». Сыр-
ні кі.
12.55, 21.05 «Апош ні дзень». Вія 
Арт ма нэ (12+).
13.35, 21.40 «Пом ні імя сваё». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
15.20 «Май стры і ку мі ры». Па-
эт, пра за ік, мас так Сяр гей Да-
ві до віч.
18.10 «Арт-гіс то рыі». «Чыр во-
ны. Код на цыі».
19.50 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.50 «Ар тэ фак ты». Ся рэд ня-
веч ны ры цар скі меч.

7.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. «Зе ніт» (Ра сія) — «Бру-
ге» (Бель гія).
8.55 Між ін шым.
9.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. ПСЖ (Фран цыя) — «Ман-
чэс тар Юнай тэд» (Анг лія).
11.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Дзён нік.
11.55 Спорт-кадр.
12.25 Слэм-данк.
13.00, 16.50 Тэ ніс. WTA.
14.50 Фут бол. Бе ла рус-
банк — чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК 
«Мінск» — «Сла вія» (Ма зыр).
19.20 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Маск ва) — «Ды на ма-Мінск». 
(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)
21.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ан лайн гуль ня во га дня. 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.50 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+).

19.00 «Аб' ек тыў НА» (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, 0.45 «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+).
15.50, 16.50 «Джо кер. Апе ра-
цыя «Кап кан». 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».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)

5.00 Маст. фільм «Га ра чыя 
дзянь кі» (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, 4.35 Се ры ял 
«Даіш ні кі» [СЦ] (16+).
22.40, 3.30 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
23.25, 0.15 «Су свет ныя гуль ні 
ро зу му» (12+).
0.15 Маст. фільм «Ра бы ня ка-
хан ня» (12+).
1.55 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» [СЦ] (16+).
4.00 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі кай лю бо ві» (12+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.15 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).

12.15 «Мі кі  та Мі хал коў». 

Фільм Са іды Мядз ве дзе вай 

(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+).
7.35, 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, 21.50 «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, 15.50, 17.25, 21.10, 1.55 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 16.00 «Мульт па рад» (6+).
7.30, 15.55, 20.50 «Пры ко лы 
13-й шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Флэш» (12+).
8.20 Се ры ял «Ад ной чы ў Адэ-
се» (16+).
10.00 «Га туй як шэф» (12+).
10.35 Пры го ды «Ала дзін» (6+).
12.45, 17.30 Се ры ял «Ніт кі лё-
су» (12+).
14.50 Се ры ял «Дзве зі мы і тры 
ле ты» (16+).
16.30 Се ры ял «Ры зы коў ны ра-
ман» (16+).
19.00 Се ры ял «Пад пры крыц-
цём» (16+).
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Дра ма «Вы клю чэн не» 
(16+).
23.10 Тры лер «Слу жы це лі за-
ко на» (16+).
1.15 Се ры ял «Ха дзя чыя мерц-
вя кі» (18+).

6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.45, 19.50 Се ры ял «Мі-
ша псуе ўсё» (16+).
9.40 «Се зо ны ка хан ня» 
(16+).
10.15 «Не рэ аль ная гіс то-
рыя» (12+).
11.20, 18.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
12.55 «Стэн дап ан дэг-
раўнд» (16+).
14.00 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
14.45 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
16.00 Се ры ял «Дах све-
ту».
18.40 «Спра ва бы ла ве-
ча рам» (16+).
20.30 «Рус кія не смя юц-
ца» (16+).
21.30 Ка ме дыя «Без ме-
жаў» (12+).

23.25 Ка ме дыя «Ма лень-
кая Іта лія» (16+).
1.25 Ба я вік «Анё лы Чар-
лі-2: Толь кі на пе рад» 
(16+).
3.20 «Ад на за ўсіх» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
цар ская.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.

8.20 Ра ман у ка ме ні. 

«Маль та». Дак. фільм.

8.50 «Асо ба на мі шэ ні». 

Маст. фільм.

10.15 100 га доў з дня на-

ра джэн ня Джа ні Ра да ры. 

«На зі раль нік».

11.10 «Чы па лі на». Мульт-

фільм.
11.55 «Гу чан не жыц ця. 
Аляк сандр Ме лік-Па ша-
еў». Дак. фільм.

12.35, 22.00 «Со неч ны 
ўдар». Се ры ял.
14.30 Да 150-год дзя з дня 
на ра джэн ня пісь мен ні ка. 
«Бу нін» [СЦ].
15.05 Ліс ты з пра він цыі. 
Мур ман ская воб ласць 
[СЦ].
15.35 «Эніг ма». Воль га 
Пе ра цяць ка.
16.20, 0.10 «Апош ні ві-
зіт». Маст. фільм.
17.35, 1.25 Май стры ва-
каль на га мас тац тва. Хіб-
ла Герз ма ва.
18.45 «Кві ток у Вя лі кі».
19.45 «Сме ха на сталь-
гія».
20.15 Шу каль ні кі. «Гуч-
ная спра ва Мар ка Валь-
ян» [СЦ].
21.00 Да 75-год дзя Мі кі-
ты Мі хал ко ва. Лі нія жыц-
ця [СЦ].
23.00 «2 Вер нік 2».
2.35 «Каз ка пра дур-
но га му жа». «Пер філ і 
Та маш». «Гэ та зу сім не 
пра гэ та». М/ф для да-
рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар. 2007 
год (12+).
7.00 Маст. фільм «Ко лер 
бе ла га сне гу» (16+).
7.40, 8.50, 9.45,11.00, 
14.20, 15.45, 17.00, 19.00, 
21.45, 23.00, 1.00, 2.40, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
8.00 Дак. фільм «Бег лыя 
на тат кі аб пе ра тва рэн нях 
улас нас ці...» (Пры ва ты-
за цыя) 1993 год (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР».
11.20, 5.20 Дак. фільм 
«Фар цоў шчы кі. Не бяс-
печ ная спра ва». 2-я част-
ка. 2010 год (16+).
12.00 Маст. фільм 
«Амаль смеш ная гіс то-
рыя» (16+).
18.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1969-ы. 1-я 
част ка. 2011 год (12+).
19.10 Маст. фільм «Да ра-
гі Эды сан» (16+).
22.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Рэ клам ны бум па-са-

вец ку». 2006 год (16+).
1.10 Маст. фільм «Дзве 
вер сіі ад на го су тык нен-
ня» (16+).

0.40, 6.00, 11.30, 20.30 
Ве ла спорт. «Джы ра д'Іта-
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».

1.05 Кан ва і ры (16+).
3.00 Вель мі страш нае кі-
но (16+).
4.30 Вель мі страш нае кі-
но-2 (16+).
6.00 Кру тая Джор джыя 
(16+).
8.05 За па лі гэ тым ле там 
(16+).
9.50 Дзя ду ля лёг кіх па во-
дзін (18+).
11.50 Не ма гу да ча кац ца 
(16+).
13.45 Афе рыс ты Дзік і 
Джэйн (12+).
15.25 Стар скі і Хатч 
(12+).
17.20 Па ляў ні чы за га ло-
ва мі (16+).
19.30 Вель мі не бяс печ-
ная штуч ка (16+).
21.05 Як ад мыць міль ён 
(12+).
23.30 Хлоп чык у дзяў-
чын цы (16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
8.45, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
9.45, 17.25 «Ста рац» 
(16+).
10.50, 18.35, 3.35 «Сля-
пая» (16+).
12.00 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.10 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.15, 3.10 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
15.25 «Ва кол све ту. Мес-
цы сі лы» (16+).
16.25 «Зна кі лё су» 
(16+).
19.45 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).

20.55 «Гуч ныя спра вы» 
(16+).
22.00 Ка ме дыя «Брус 
Усё ма гут ны» (12+).

23.55 «Ад ва кат Д'яб ла». 
Маст. фільм (16+).
2.25 «90-я» (16+).

7.00 Бы вай, дзет ка, бы-
вай (16+).
9.15 До ры ян Грэй (16+).
11.10 Гно меа і Джуль е та 
(12+).
12.40 Не ві дзім ка (16+).
14.30 Вост раў пра кля тых 
(16+).

17.00 Ілю зі я ніст (16+).
19.00 Да ра гі  Джон 
(16+).
20.55 Мам ма MІA! 
(16+).
23.00 За стань ся (16+).
0.35 Прос тая прось ба 
(18+).
2.50 Яна (16+).
5.00 Цуд (12+).

7.35 14+ (16+).
9.35 Пры від (12+).
11.30 Ру беж (12+).
13.15, 19.00 Фар ца 
(16+).
15.15 Бла сла ві це жан чы-
ну (12+).
17.30 Джунг лі (12+).
21.05 8 но вых спат кан няў 
(12+).
22.40 8 леп шых спат кан-
няў (12+).
0.20 Арыт мія (18+).
2.25 Як я стаў рус кім 
(16+).
4.05 Звыч ка рас ста вац-
ца (16+).
5.30 На Дзе ры ба саў скай 
доб рае на двор'е, ці На 
Брай тан-Біч зноў ідуць 
даж джы (16+).

6.20, 10.50, 15.05, 19.15 
Фаб ры ка ежы (16+).
6.40, 10.00 Па да рож жы з 
Гор да нам Рам зі (16+).
7.30 Ка ра лі ры бал кі 
(16+).
8.20 Са мыя леп шыя су-
пер ка ры (16+).
9.15 Су пер кар са смет ні-
ка (16+).
11.45, 14.15, 15.55, 18.25, 
2.00 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф (16+).
12.35, 16.45 Аў та-SОS 
(16+).
13.25, 17.35, 4.20 Між на-
род ны аэ ра порт Ду бай 
(16+).
20.05, 2.45 Не вя до мая 
пла не та Зям ля (16+).
22.45 Кос мас: маг чы мыя 
су све ты (16+).
0.25 Апош нія кро кі Гіт ле-
ра (16+).
5.10 Най буй ней шы ў све-
це ра монт (16+).
5.55 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).

8.00, 3.24 Не сак рэт ныя 
ма тэ ры я лы (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, 19.45,4.10 Бра ты 
Ды зель (12+).
12.57 Дзіў ныя су вя зі 
(12+).

13.48, 7.14 За ла ты шлях 

Пар ке ра Шна бе ля (16+).

14.39, 0.00 Аляс ка: сям'я 

з ле су (16+).

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+).
0.51 Го лыя і на па ло ха ныя 
XL (16+).
2.33 Даль на бой шчы кі 
(16+).
4.56 Як гэ та зроб ле на? 
(16+).
6.28 Го лыя, на па ло ха ныя 
і са мот ныя (16+).

16 кастрычніка 2020 г.

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

серада, 21 кастрычніка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

пятніца, 23 кастрычніка

МIРМIР

146 11

СТБСТБ

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