
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.45, 19.30 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, 21.30 
«Ураль скія пель ме ні» 
(16+).
12.55 Се ры ял «Бам бі зы» 
(16+).
13.30 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
14.00, 2.20 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.00 Се ры ял «Дах све-
ту».
20.30 Се ры ял «Кух ня. 
Вай на за га тэль» (16+).
23.00 Ба я вік «Ня стрым-
ны» (16+).
0.40 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 
хра ма вая.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35, 18.35, 0.00 Пры-
ступ кі цы ві лі за цыі [СЦ].
8.35, 12.10 Ко лер ча су.
8.45, 16.35 «Асо ба на мі-
шэ ні». Маст. фільм.
10.15, 23.10 150 га доў 
з дня на ра джэн ня Іва на 
Бу ні на. «На зі раль нік».
11.10, 0.55 ХХ ста год дзе. 
«Па той бок рам пы. Ма-
рыя Мі ро на ва — учо ра, 
сён ня, заўт ра».
12.20 «Ула да ры коль-
ца. Гіс то рыя ства рэн ня 
сін хра фа зат ро на». Дак. 
фільм [СЦ].
12.55 Аб са лют ны слых.
13.35, 22.15 «Со неч ны 
ўдар». Се ры ял.
14.30 150 га доў з дня на-
ра джэн ня пісь мен ні ка. 
«Бу нін» [СЦ].
15.05 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Тэ атр.
15.20 Пер ні ка вы до мік 
[СЦ].

15.45 «2 Вер нік 2».
17.40, 1.50 Май стры ва-
каль на га мас тац тва. Ма-
рыя Гу ле гі на.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 Ад кры тая кні га. 
Воль га Ела гі на. «Кон-
тур ныя кар ты» [СЦ].
20.30 «Добрай ночы, ма-
лыя!»
20.45 Кі но пра кі но. «За-
ла тое ця ля». З та кім 
шчас цем — і на эк ра не». 
Дак. фільм [СЦ].
21.30 «Эніг ма». Воль га 
Пе ра цяць ка.
2.45 Ко лер ча су. Гус таў 
Клімт. «За ла тая Ад эль».

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па л і т  коў-
скім: «Рэ клам ны бум 
па-са вец ку». 2006 год 
(16+).
7.00, 8.40, 9.45, 11.00, 
13.40,14.50, 15.45, 17.00, 
20.20, 21.45, 23.00, 1.00, 
2.35, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
7.10 Маст. фільм «Дзве 
вер сіі ад на го су тык нен-
ня» (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 
«На ро джа ныя ў СССР».
11.20, 17.20 Дак. фільм 
«Фар цоў шчы кі. Не бяс-
печ ная спра ва». 1-я част-
ка. 2010 год (16+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 2007 
год (12+).
13.00 Маст. фільм «Ко-
лер бе ла га сне гу» (16+).
14.00 Дак. фільм «Бег-
лыя на тат кі аб пе ра-
тва рэн нях улас нас ці...» 
(Пры ва ты за цыя) 1993 
год (16+).
18.00 Маст. фільм 
«Амаль смеш ная гіс то-
рыя» (16+).
0.05 The Best of «Се вА-
ло гія» з Се вам На ўга род-
ца вым. 2006 год (18+).
1.10 Маст. фільм «Міль-
ён у шлюб ным ко шы ку» 
(16+).

0.30, 6.00, 11.30, 20.30 
Ве ла спорт. «Джы ра д'І-
та лія» (12+).

2.30 Ве ла спорт. Бру ге — 
Дэ па нэ (12+).
4.00, 9.30, 22.30 Ве ла-
спорт. «Ву эль та» (12+).
8.00, 18.50 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос» (6+).
13.25 Ве ла спорт. «Джы-
ра д'І та лія» і «Ву эль та».

0.50 Тач ка на міль ён 
(18+).
3.25 Хлоп чык у дзяў чын-
цы (16+).
5.10 Му ві 43 (18+).
7.00 Да спе хі Бо га: Апе-
ра цыя «Яст раб» (12+).
9.05 Уда чы, Чак (16+).
11.00 Вы кі да ла (18+).
12.40 Вель мі страш нае 
кі но-3 (16+).
14.10 За ко ну тут не мес-
ца (12+).

15.55 Як скрас ці брыль-
янт (16+).
17.45 Ге рой су пер мар ке-
та (12+).
19.30 Таў стун су праць 
усіх (16+).
21.20 Не бяс печ ны біз нес 
(18+).
23.20 Су тэ нёр (16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
8.20, 23.35 «Улег цы» 
(12+).
8.55, 15.25, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
9.55, 17.10 «Ста рац» 
(16+).
11.00, 18.20, 3.05 «Сля-
пая» (16+).
12.05, 19.30, 4.00 «Ва-

раж біт ка» (12+).

13.10 «Міс тыч ныя гіс то-

рыі» (12+).

14.15 «Па ляў ні чыя на 

пры ві даў» (16+).

16.30 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.45 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).
22.35 «Грым». Се ры ял 
(16+).

0.15 «Знак якас ці» (16+).
1.05 «Цяг нік на Юму». 
Маст. фільм (16+).

7.10 За бы тае (16+).
8.45 Гуль ні ро зу маў 
(16+).

10.55 Ка хан не і ін шыя 
ле кі (16+).
13.00 Тры мет ры над уз-
роў нем не ба (16+).
15.10 Тры мет ры над уз-
роў нем не ба: Я ця бе ха чу 
(16+).
17.30 Гна меа і Джуль е та 
(12+).
19.00, 5.00 Ілю зі я ніст 
(16+).
21.00 До ры ян Грэй 
(16+).
23.00 Бы вай, дзет ка, бы-
вай (16+).
0.55 Што ха вае хлус ня 
(16+).
2.40 Вост раў пра кля тых 
(16+).

7.15 На се ле ны вост раў 
(12+).
9.20 На се ле ны вост раў: 
Су тыч ка (12+).

11.15 Та ям ні ца пя чат кі 
дра ко на (6+).

13.25, 19.00 Фар ца 

(16+).

15.15 Доб ры хлоп чык 

(12+).

17.00 14+ (16+).

21.05 Бла сла ві це жан чы-

ну (12+).

23.15 Тро і ца (18+).

0.40 Ты ў мя не ад на 

(16+).

2.25 Пры від (12+).

4.10 Ру беж (12+).

5.30 Пра любоff (16+).

6.20, 10.55, 15.05, 19.15 
Фаб ры ка ежы (16+).
6.45, 10.05 Па да рож жы з 
Гор да нам Рам зі (16+).
7.30 Ка ра лі ры бал кі 
(16+).
8.25 Са мыя леп шыя су-
пер ка ры (16+).
9.15 Уся рэ дзі не не ве ра-
год най ме ха ні кі (16+).
11.45, 15.55 Не па кор лі вы 
вост раў (16+).
12.35, 16.45 Аў та-SОS 
(16+).
13.25, 17.35, 4.05 Між на-
род ны аэ ра порт Ду бай 
(16+).
14.15, 18.25, 20.10, 1.45 
Рас сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
21.50 Служ ба бяс пе кі 
аэ ра пор та: Бра зі лія і Пе-
ру (16+).
0.15 Апа ка ліп сіс: узы хо-
джан не Гіт ле ра (16+).
4.50 Най буй ней шы ў све-
це ра монт (16+).
5.40 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 Біт ва ма то раў (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 За ла ты шлях Пар ке-
ра Шна бе ля (16+).
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? 
(12+).
6.28 Го лыя, на па ло ха ныя 
і са мот ныя (16+).
7.14 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).

6.00, 7.20 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, 22.15 Се ры ял «След» 
(16+).
10.45, 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, 0.25 «Зо на Х». Кры мі-
наль ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 Адзін дзень (12+).
0.10 Сфе ра ін та рэ саў.
0.50 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+).
10.05, 23.05 «Эк стра сэн сы-дэ-

тэк ты вы» (16+).

11.05, 18.25 Се ры ял «Ус крыц-
цё па ка жа» (16+).
12.55, 0.20 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.45 «Арол і рэш ка. Мар скі се-

зон» (16+).

14.35 «Муж на пра кат» (16+).

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 «Су пер жон ка» (16+).

21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

21.20 «Вя сел ле ўсля пую» 
(16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Яб лыч ны пі рог.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.40 «Сям нац цаць ім-
гнен няў вяс ны». Маст. фільм. 
(12+) [СЦ].

9.45, 15.15 «Ня спеш ная вяс-
на». Маст. фільм (12+) [СЦ].
12.55, 21.05 «Апош ні дзень». 
Мі ха іл Глуз скі (12+).
13.30, 21.40 «Іван Ма ка ра віч». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
14.55 «Ім не бы ло і шас нац ца-
ці». Дак. фільм.
17.30 «Арт-гіс то рыі». Мір ёсць 
Мір. Гіс то рыя ад ра джэн ня.
17.55 «Хлап чу кі-хлап чу кі». Дак. 
фільм.
19.50 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.10 «Ар тэ фак ты». Скарб 
з вёс кі Жа бер.

7.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. «Рэ ал» (Іс па нія) — «Шах-
цёр» (Укра і на).
8.45 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Маск ва) — «Ды на ма-Мінск».
10.25 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. «Ба ва рыя» (Гер ма нія) — 
«Ат ле ты ка» (Іс па нія).
12.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Дзён нік.
13.00 Тэ ніс. WTA.
16.50 Ха кей для ўсіх.
17.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма» 
(Брэст) — ФК «Слуцк». (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
19.20 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Прэв'ю.
19.45 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Мяш коў Брэст» (Бе ла русь) — 
«Пік» (Венг рыя).
21.35 Вось гэ та спорт!
21.50 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. «Сел тык» (Шат лан-
дыя) — «Мі лан» (Іта лія). (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.50 Слэм-данк.

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, 1.20 На шы на ві ны.
9.15 «Аб' ек тыў НА» (16+).
10.15 «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, 22.45 Се ры ял «Ніт кі лё-
су» (16+).
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+)
16.20, 0.30 «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 «Мар каў. Ні чо га аса біс-
та га» (16+).
21.40 «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+).
12.15 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
12.40, 21.40, 0.50 «Са мыя ша ка-
валь ныя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.05 «Та ям ні цы Чап-
ман» (16+).
14.50, 20.50 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.45, 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».
20.30 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».

5.00, 10.10, 17.10, 19.25, 4.25 
Се ры ял «Да іш ні кі» [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+).
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 «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.
11.30 «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+).
7.35, 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, 15.40, 21.10, 0.50 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.50 «Мульт па рад» (6+).
7.30, 15.45, 20.50 «Пры ко лы 
13-й шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Флэш» (12+).
8.30, 19.05 Се ры ял «Пад пры-
крыц цём» (16+).
10.15 Дак. фільм.

10.35 Дра ма «Леў Яшын. Ва-
ра тар ма ёй ма ры» (16+).
12.30, 17.25 Се ры ял «Ніт кі лё-
су» (12+).
14.00 Дра ма «Ка лі на чыр во-
ная» (0+).
16.15 Се ры ял «Ры зы коў ны 
ра ман» (16+).
17.10 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
19.00 «На двор'е».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Дэ тэк тыў «З чыс тым 
сум лен нем» (16+).
0.05 Се ры ял «Ха дзя чыя мерц-
вя кі» (18+).

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

чацвер, 22 каст рыч ні ка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

чацвер, 22 каст рыч ні ка

МIРМIР

168 9

СТБСТБ


	16kas-16_optim

