
6.05, 12.45 Се ры ял «Ма-
мач кі-2» (16+).
7.10 М/ф «Ма рын і яго 
сяб ры» (0+).
7.40 М/ф «Лі га Watchcar» 
(6+).
8.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
8.30 Се ры ял «Ся мей ны 
біз нес» (12+).
9.30 Ба я вік «Вя лі кі куш» 
(16+).
11.40 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
13.50, 2.00 «Уз ва жа ныя 
лю дзі-3» (16+).
15.50 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00, 23.55 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка. Лёд і по лы мя» 
(12+).
20.00 Се ры ял «Кух ня-6» 
(16+).
22.00 Ка ме дыя «Афе-
рыс ты Дзік і Джэйн» 
(12+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
3.40 «Ера лаш» (6+).
4.25 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
На ві ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
ку пец кая.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 22.20 «Сі та і Ра ма». 
Се ры ял.
8.25 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
8.45, 16.40 «Воль га Сяр-
ге еў на». Се ры ял.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.30 ХХ ста год дзе. 
«І зноў зор ны час!»
12.20, 18.45, 0.45 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.05 Жыц цё вы дат ных 
ідэй. «Пля мы на Сон-
цы».
13.35, 20.45 «Га ра ды, якія 
за ва я ва лі свет. Амстэр-
дам, Лон дан, Нью-Ёрк». 
Дак. фільм. 1-я се рыя.
14.30 «Тай ны парт рэ тна-
га фае. Вы бра нае».
15.10 «Пя тае вы мя-
рэнне».

15.35 «Бе лая сту дыя». 
Мі кі та Мі хал коў.
17.30 Ты дзень сім фа ніч-
най му зы кі. Да лі Гу ца ры-
е ва, Аляк сандр Вя дзер-
ні каў і Дац кі ка ра леў скі 
ар кестр.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 Кі но пра кі но. «Печ-
кі-ла вач кі». Шэ дэўр ад 
ад чаю». Дак. фільм.
23.10 «Ін шае жыц цё На-
тал лі Шмяль ко вай. Ана-
толь Зве раў».
0.00 «Па да рож жа з До-
ма на на бя рэж най». Дак. 
фільм.
2.35 «Pro memorіa». 
«Вод бліс кі».

6.00 «Ман таж». 1989 год 
(16+).
7.00, 9.45, 11.00, 13.00, 
14.40, 15.45, 17.00, 17.40, 
19.00, 21.45, 23.00, 1.25, 
5.30 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.20 «Ала Пу га чо ва 
су стра кае сяб роў». 
1994 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00 Маст. фільм «Час 
для раз ва жан няў» 
(16+).
11.20 «Рок-н-рол ТБ». 
1993 год (12+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Шоу-біз нес у СССР». 
2005 год (18+).
13.30 Маст. фільм «Ме ра 
стры ман ня» (12+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
17.20 Маст. фільм «Глы-
бо кія сва я кі» (16+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ін тэр на цы я на ліс ты «Ан-
го ла». 2005 год (16+).
20.20 Дак. фільм «Джа-
за выя ім пра ві за цыі ад на-
го лё су» (12+).
0.00 «Гэ ты фан тас тыч ны 
свет». 1982 год (12+).
1.40 «Вас за пра шае Мі-
ха іл Жва нец кі». Твор чы 
ве чар у кан цэрт най сту-
дыі «Астан кі на». 1987 год 
(12+).
3.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
4.00 «Ва кол сме ху». «Ка-
хан не». 1980 год (12+).

0.30, 2.20, 13.00 Watts.
0.45, 16.00 Фут бол. Чэм-
пі я нат MLS.
2.30 Лёг кая ат ле ты ка. 
Ма ра фон.
4.00, 8.00, 12.00 Сну кер. 
Englіsh Open. Фі нал.
6.00, 14.00 Фі гур нае ка-
тан не. Гран-пры.
9.30 На столь ны тэ ніс. Ку-
бак све ту.
10.30, 18.00, 21.5 Алім-
пій скія гуль ні. «За ла 
Сла вы».
11.30, 19.30 Алім пій скія 
гуль ні. «Жы выя ле ген-
ды».
11.55, 21.00 «VІP-ло-
жа».
19.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Зям ля ле генд».
20.00 Кон ны спорт. Ку-
бак на цый.
22.00 Ве ла спорт (трэк). 
Шэсць дзён Лон да на.

1.10 Ду шэў ная кух ня 
(16+).
3.15 Ка ні ку лы стро га га 
рэ жы му (12+).
5.40 Гэ ты ня ём кі мо мант 
(16+).
7.40 Сцер ва (16+).
9.30 Зя лё ны шэр шань 
(12+).

11.45 Між анё лам і чор-
там (16+).
13.55 Фор му ла 51 (16+).
15.40 Стар скі і Хатч 
(12+).
17.40 Два дні (16+).
19.30 Ула да ры сноў 
(16+).
21.00 Эйс Вен ту ра: вы-
шук хат ніх жы вёл (12+).
22.40 Эйс Вен ту ра-2: ка-
лі клі ча пры ро да (12+).

6.00 М/ф (6+).
7.20 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).

7.50 «Док тар І...» (16+).
8.20, 19.00, 2.15 «Ву зел 
лё су». Се ры ял (16+).
10.00, 3.55 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
11.45, 17.20 «Ва раж біт-
ка» (12+).
12.50, 16.15 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
13.50 «Ад кры та» з Ак са-
най Бай рак (16+).
14.50 «Прос тыя скла да-
нас ці» (12+).
15.25 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
21.00 «Мас коў скія тай-
ны». Се ры ял (12+).
22.00 «Не рас кры тыя 
тай ны» (12+).
22.55, 5.30 «Вок лад ка» 
(16+).
23.30 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.20 «9 з па ло вай тыд-
няў». Ме лад ра ма (18+).

6.10, 17.45 Адзі нац цаць 
сяб роў Оў шэ на (16+).
8 .35  Пе ра  пра  ва -2 
(16+).
11.10 Эд з тэ ле ві за ра 
(12+).
13.40 Ма ё масць з хвас-
том (12+).
15.45 Двай нік (16+).
20.10 Яшчэ ад на з ро ду 
Ба лейн (16+).
22.25 Го лая праў да 
(16+).
0.20 Ілю зія пад ма ну 
(12+).
2.30 Тры вож ны вы клік 
(16+).
4.20 Будзь ма ім хлоп цам 
на пяць хві лін (16+).

6.20 Ган на Ка рэ ні на. Гіс-
то рыя Врон ска га (12+).
9.00 Спар та (16+).
10.45 Дух Бал тый скі 
(12+).
12.25 Баць ка сал да та 
(6+).
14.20 Брат (16+).
16.20, 4.15 Аскол кі 
шчас ця. (12+).
18.20 Гор ка!-2 (16+).
20.20 Пад дуб ны (6+).
22.45 Сяб ры сяб роў 
(16+).
0.35 Ну ля вы кі ла метр 
(16+).

2.25 Ка ні ку лы прэ зі дэн-
та (16+).

6.00 Най буй ней шы ў 
све це ра монт (16+).
6.50, 17.10 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці (16+).
7.40 Зай маль ная на ву ка 
(16+).
8.00, 13.20 Не ве ра год-
ны док тар Пол (16+).
9.30 Му міі, за сты лыя ў 
ча се (16+).
10.20, 21.10, 2.45 Аў та-
SOS (12+).
11.05 Зо ла та Юка на 
(16+).
11.45 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.30 Гас па да ры гор 
(16+).
14.05, 2.00 Дзі кі ту нец 
(16+).
15.40, 19.35 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.20 
Ін стынкт вы жы ван ня 
(16+).
18.45 Га ды не бяс печ на-
га жыц ця (16+).
22.45 Су пер збу да ван ні 
(16+).
23.35 Гіс то рыя пра нас 
(16+).
0.20 Асу шыць акі ян 
(16+).
3.35 Ма шы ны: ра за-
браць і пра даць (16+).
5.10 Рэ аль насць ці фан-
тас ты ка? (16+).

8.00, 22.00, 3.50 Ма хі на-
та ры (12+).
9.00, 23.00, 4.40 Біт вы 
ро ба таў (12+).
10.00, 21.30 Як гэ та 
ўстро е на? (12+).
11.00, 5.30 Скла ды: біт-
ва ў Ка на дзе (16+).
12.00, 1.00, 7.10 Не 
спра буй це паў та рыць 
(16+).
13.00, 17.00, 20.00 За-
ла тая лі ха ман ка (16+).
21.00 Скрозь пра сто ру і 
час (12+).
0.00 Вост раў (16+).
2.00 Што маг ло пай сці 
не так? (16+).
2.55 У по шу ках скар баў 
(16+).
6.20 Хут кія і гуч ныя 
(16+).
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6.25 Іс насць.
6.50 Ме лад ра ма «Сі му лян ты» 
(12+).
8.25 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Марш рут па бу да ва ны. На-
ра чан скі край (12+).
9.50 Зда роўе (12+).
10.45 Да ча (12+).
11.20 Пад ключ (12+).
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
12.50 Ме лад ра ма «Сэр ца жан-
чы ны» (12+).
15.15 Кра і на.
15.45 Ме лад ра ма «Пер шы раз 
да ру ец ца». 1—4-я се рыі (12+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ме лад ра ма «Гра ма дзян-
ка Ка ця ры на». 1—4-я се рыі 
(12+).
1.05 Дзень спор ту.

7.00 М/с «Усё пра Ро зі» (0+).
7.30 Фільм для дзя цей «Прын-
цэ са Ма лен» (12+).
8.30, 21.55 Тэ ле ба ро метр.
8.35 Ані ма цый ны фільм 
«Вольт» (12+).
10.15 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
10.50, 0.20 Хто я? (12+).
11.15 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
11.50 «Спат кан не з бу ду чы няй» 
(16+).
12.55 «Бліз ня ты» (16+).
13.55 «Вя сель ны па мер» (16+).
15.00 «Аб мен жон ка мі» (16+).
16.10 Ка ме дыя «Жа хі» (12+).
18.00 Тры лер «Ілю зія пад ма-
ну-2» (12+).
20.15 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.05 Ба я вік «Ча ла век-па вук-2» 
(12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 15.50, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 16.10, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.35 «Жа на ты ха лас цяк». Ка ме-
дыя (12+).
10.00 «Жы вая куль ту ра». Тэх на-
ло гія вы ра бу шчэ па вай птуш кі-
абя рэ га (г. Бя ро за і вёс кі ра ё на, 
Брэсц кая воб ласць).

10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Сві-
ное ка ле на па-аў цю коў ску.
11.00 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
11.25 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
11.55 «І зноў Аніс кін». Дэ тэк-
тыў (12+).
15.20 «На ву ка ма нія» (6+).
16.15 «Бе лы пра клён». Маст. 
фільм (12+).
17.35 «Ле ген ды кі но». Лю боў Па-
лі шчук (12+).
18.15 «Сал да ты». Маст. фільм 
(12+).
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Мя до вы ме сяц». Ка ме дыя 
(12+).
22.35 «Сэр Пол Макарт ні: 
«Мне — 75». Кан цэрт На цы-
я наль на га ака дэ міч на га кан-
цэрт на га ар кест ра Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь пад кі раў ніц твам на-
род на га ар тыс та Бе ла ру сі Мі-
ха і ла Фін бер га.
23.50 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці мас та ка-гра фі ка Ула дзі-
мі ра Са ка ло ва.

7.05, 19.10 Ба раць ба. Чэм пі я нат 
све ту. Фі на лы.
8.45 Ха кей для ўсіх.
9.15 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
3-і тур. Агляд.
10.15 Вя лі кі спорт.
11.00, 21.00 Тэ ніс. WTA. Вы ні ко-
вы тур нір. Сін га пур. Паў фі нал.
13.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. Ві дэа ча со піс.
13.30 Трэ ні ро вач ны дзень.
14.00 Тэ ніс. Ку бак Дэ ві са. Сла-
ва кія — Бе ла русь. Матч пар на га 
раз ра ду.
16.00 Тэ ніс. Ку бак Дэ ві са. Сла ва-
кія — Бе ла русь. Матч адзі ноч на-
га раз ра ду.
17.30 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Ені сей» 
(Крас на ярск). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
23.10 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Ка ме дыя «Пус тая мі тус-
ня» (12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).
9.30 Су свет ны фес ты валь цыр-
ка во га мас тац тва «Ідал-2017» 
(6+).

11.10 «Ва кол сме ху» (12+).
12.50, 16.20 Се ры ял «Час для 
два іх» (16+).
17.20 «Экс клю зіў» (16+).
18.50, 21.10 «Сён ня ўве ча ры» 
(16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
22.50 Маст. фільм «Эс кад рыл-
ля «Ла фа ет» (16+).

6.15 «Ан фас».
6.35 «Дзіў ная спра ва» (16+).
8.20 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.15 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.35 «Вя лі кі го рад».
11.10 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
11.40, 13.40, 16.40 «Джо кер». 
Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 га-
дзі ны».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
21.50 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
0.20 Маст. фільм «Не каль кі 
дзён з жыц ця І. І. Аб ло ма ва». 
2-я се рыя (12+).

6.15 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.30 «Са юз ні кі» (16+).
7.05 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.35 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
7.50 Маст. фільм «Та бар ідзе ў 
не ба» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны.
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45 «Вой, ма мач кі!» (12+).
11.15 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
11.50, 16.15, 19.15 Се ры ял «Ад-
лі га» (16+).
2.05 Се ры ял «Знай сці му жа ў 
вя лі кім го ра дзе» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі. Су бо та».
10.00 «Дыя ло гі пра жы вёл. Мас-
коў скі заа парк» (12+).
11.00 Вест кі.
11.20 Маст. фільм «Здзі ві мя-
не» (12+).
13.00 «На ша спра ва» (16+).
13.10 «Пя цё ра на ад на го» (12+).

14.00 «Да лё кія бліз кія».
15.15 Маст. фільм «Ты маё 
свят ло» (12+).
17.05 «Вы хад у лю дзі» (16+).
18.25 «Су бот ні ве чар» (16+).
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.40 Маст. фільм «Гра ма дзян-
ская жон ка» (12+).

6.25 «Аст рап раг ноз».
6.30 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.by».
8.55 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.30 «Вя лі кі сэл фі-тур» (12+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
11.15 «Ежа жы вая і мёрт вая» 
(12+).
12.15 Ква тэр нае пы тан не (0+).
13.20 «Па е дзем, па я дзім!» (0+).
14.00 Се ры ял «Так сіст» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». Аляк-
сандр Алеш ка (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чанне».
20.45 Ба я вік «Ін ка са та ры» 
(16+).

7.00, 18.45, 21.10, 1.05 «На-
двор'е».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. фільм «Ма лыя» (0+).
7.55 М/ф «Ле ген ды нач ных вар-
та вых».
9.25 «Утрямдия».
9.30 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
9.40 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.10 Ме лад ра ма «Ста рэй шы 
сын» (12+).
13.25 Дра ма «Два дні» (16+).
15.00 «Стыль няш ка».
15.05 Гля дзім усёй сям'ёй. 
Маст. фільм «Ра бін зон 
Круза».
16.35 «Ад каз вай ка».
16.40 Ка ме дыя «Дэ жа вю» 
(16+).
18.30 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
18.50 Дра ма «Мы з бу ду чы ні» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.00 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.15 Тры лер «Чор ная ар хі дэя» 
(16+).
23.20 Дра ма «Бэй лі» (6+).

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

субота,  27 кастрычніка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак,  23 кастрычніка

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5


