
6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.20 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.20, 23.30 «КВЗ. Па-на-
ша му» (16+).
9.25 М/ф «Ца рэў ны» 
(0+).
9.50 М/ф «Ка чы ныя гіс-
то рыі» (0+).
10.15 М/ф «Ці мон і Пум-
ба» (0+).
10.45 «Са ран хэ» (16+).
11.45 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
12.20 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
15.10 Фан тас ты ка «Ві кін-
гі су праць пры шэль цаў» 
(16+).
17.30 Фан тас ты ка «Ры-
дзік» (16+).
19.45 «Ураль скія пель-
ме ні» (16+).
21.20 Пры го ды «Ро бін 
Гуд: па ча так» (12+).
0.35 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай» (16+).
2.25 Се ры ял «#Сеня-
Федзя» (16+).
4.40 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Эфект ма тыль ка». 
Дак. се ры ял [СЦ].
7.05 «Кот у бо тах», «Ка-
ця ня па іме ні Гаў». М/ф.
7.35 «Тай на двух акі я-
наў». Маст. фільм.
10.00 «Мы — гра ма цеі!»
10.40 «Ча па еў». Маст. 
фільм [СЦ].
12.10 Кі но пра кі но. «Ці-
ха, гра ма дзя не! Ча пай 
ду маць бу дзе!» Дак. 
фільм [СЦ].
12.50 «Су зор'е Ёл дыз-
лык. «Зда бы так рэс пуб-
лі кі». Дак. фільм.
13.45, 1.05 Дыя ло гі пра 
жы вёл. Ло ра-парк. Тэ нэ-
ры фе [СЦ].
14.25 «Ін шыя Ра ма на-
вы». «Ці лёг ка быць вя-
лі кім кня зем?» [СЦ]
15.00 «Ма дэ му а зэль Ні-
туш». Маст. фільм.
16.30 «Кар ці на све ту».
17.10 «Пеш шу...» Маск-
ва — Вар шаў ская ша ша 
[СЦ].

17.40 Да юбі лею кам па-
зі та ра. «Свет Аляк санд-
ры Па хму та вай». Дак. 
фільм.
18.25 «Ра ман ты ка ра-
ман са». Аляк санд ра Па-
хму та ва.
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Мес ца су стрэ чы 
змя ніць нель га». Се ры-
ял. 1-я се рыя [СЦ].
21.20 «Бе лая сту дыя».
22.05 Dance open. Між-
на род ны фес ты валь ба-
ле та. Га ла-кан цэрт зо рак 
су свет най сцэ ны.
23.35 «Ка ра леў ская рэ-
га та». Маст. фільм [СЦ].
1.45 «Шу каль ні кі». «Ле-
ген да Гры мя чай ве жы».
2.30 «Да га ні-ве цер». 
«Пер філ і Фа ма». М/ф 
для да рос лых.

6.10 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1980-ы. 2-я част ка. 
2008 год (16+).
7.25, 9.45, 11.00, 17.10, 
17.50, 19.15, 21.45, 23.40, 
0.50, 2.40, 3.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
8.00 «Му зыч ная га вань 
Эле а но ры Фі лі най» 
(12+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
12.00 Маст. фільм «Пра 
Чыр во ную Ша пач ку» 
(12+).
14.15 «Гос ці з Сан-Рэ-
ма». 1992 год (12+).
15.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Ад-
ной чы ў снеж ні» (16+).
17.35 Маст. фільм «Лі-
мон ны торт» (12+).
18.00 «Ру са ту рыс та. 
Упер шы ню за мя жой» 
(За меж ныя ка ман дзі роў-
кі). 2010 год (12+).
20.00 «Аквариум». Кан-
цэрт. 1990 год (12+).
22.00 Маст. фільм «Да-
ра гі Эды сан» (16+).
0.00 «Элі та Кра і ны Са-
ве таў». Дзміт рый Язаў. 
2007 год (12+).
1.15 Фільм-кан цэрт «Як 
гэ та ра бі ла ся ў Адэ се, або 
Адэ сі ты ўсіх кра ін, яд най-
це ся!» 1991 год (12+).
4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).

1.15, 5.25 Ра лі. ERC 

(12+).

1.50 Сам ба. Чэм пі я нат 

све ту (12+).

3.30 Алім пій скія гуль ні. 

«Сі ла асо бы» (6+).

4.00 Фрыс тайл. Ку бак 

све ту (12+).

5.00 Watts. Топ-10 (12+).

5.55, 22.35 Аў та гон кі. 

World Endurance (12+).

11.30 Тэ ніс. «Ра лан Га-

рос» (6+).

12.30 Тэ ніс. US Open 

(6+).

13.30, 23.35 Сну кер. 

World Open. Фі нал (6+).

14.10, 20.30 Ве ла спорт. 

Чэм пі я нат све ту (12+).

15.40 Ве ла крос. Чэм пі я-

нат Еў ро пы (12+).

18.30 На столь ны тэ ніс. 

Ка манд ны Ку бак све ту 

(6+).

1.15 Шчас ця! Зда роўя!.. 

(16+)

3.10 Дуб лёр (16+).

4.45 Пры ві тан не, Біл! 

(18+)

6.35 Ка ра леў ства Поў на-

га Ме ся ца (16+).

8.20 Су пер ге рой скае кі-

но (16+).

10.00 Ва са бі (16+).

11.50 Са мы леп шы дзень 

(16+).

13.55 Не па гра жай паў-

днё ва м у цэнт ра лу, па пі-

ва ю чы сок у ся бе ў квар-

та ле (16+).

15.35 За бой ны фут бол 

(16+).

17.35 Ка хан не ў вя лі кім 

го ра дзе (16+).

19.20 Ка хан не ў вя лі кім 

го ра дзе-2 (16+).

21.05 Ка хан не ў вя лі кім 

го ра дзе-3 (16+).

22.40 Раз бор кі ў сты лі 

кунг-фу (16+).

6.00 М/ф (6+).

8.10 Ка лек цыя Бе ла-

русь філь ма. «Ры жык у 

За люст роўі». Фільм — 

дзе цям (6+).

10.20 «Вы ра туй це, я не 

ўмею га та ваць!» (12+)
11.10, 1.25 «Ураў нен не 
ка хан ня». Се ры ял (16+).
15.00 «Ён і яна» (16+).
16.25 «Ма тыль кі і птуш-
кі». Се ры ял (12+).
20.00 «Без пад ма ну» 
(16+).
20.50 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
21.25 «Ча ла век са ста-
лі». Фан тас ты ка (12+).
0.00 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
4.45 «10 са мых» (16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10, 16.15 Апош няе ка-
хан не на Зям лі (16+).
8.00 Ся мей нае аб ра ба-
ван не (16+).
9.45 За бы тае (16+).
11.30 Мар скі бой (12+).
14.00 Бра ты Грым (12+).
18.00 Цуд (12+).
20.10 Ад ной чы ў Аме ры-
цы (16+).
0.20 Ідэа льныя ўцё кі 
(16+).
2.10 Ка ло нія Дзіг ні дад 
(18+).
4.05 Яна (16+).

7.50 Не адэ кват ныя лю дзі 
(16+).
9.55 Шэ рыя ваў кі (16+).
12.05 Да ра гі та та (12+).
13.45 Снеж ная Ка ра ле-
ва: за люст роўе (6+).
15.20 На ша Russіa. Яй кі 
лё су (16+).
17.00 Сэл фі (16+).
19.10 Вост раў шан ца ван-
ня (16+).
20.45, 5.30 Гра ні ца. 
Та еж ны ра ман (16+).
23.05 Ру сал ка. Во зе ра 
мёрт вых (16+).
0.50 Ка хан не пад пры-
крыц цем (16+).
3.00 Ву чыл ка (12+).

6.00 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).
6.20 Ра бі стаў кі і пад ры-
вай (16+).
6.45, 20.30, 23.40, 5.10 
Па на ра ма 360 (16+).

7.30 Ша ша праз пек ла 
(16+).
9.05, 1.15 Аў та-SOS 
(16+).
9.50 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
10.35 Ва ро жая пла не та 
(16+).
11.25 За гад кі Юр ска га 
пе ры я ду (16+).
13.00 Вост раў бун та роў 
(16+).
14.30 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
15.15 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
16.50 Служ ба бяс пе кі 
аэ ра пор та (16+).
18.15, 22.55, 3.35 Ге нуя: 
хра на ло гія ка та стро фы 
(16+).
19.00, 22.10, 2.50 Еў ро па 
з вы шы ні пту шы на га па-
лё ту (16+).
19.45 Ра зум ныя га ра ды 
све ту (16+).
21.20 Ме га мас ты (16+).
0.25 Ска ну ю чы час 
(16+).
4.25 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
5.35 Гуль ні ро зу му (16+).

8.00, 16.40, 7.35 Як гэ та 
ўстро е на? (12+)
9.40, 17.35 Як гэ та зроб-
ле на? (16+)
10.30 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
12.15 Кру тая ра бо та 
(12+).
13.05, 22.10 Міль яр дэр 
пад пры крыц цем (12+).
14.00, 6.50 Вост раў 
(16+).
14.50, 6.00 Біт вы скар ба-
шу каль ні каў (12+).
15.45 Ра та валь ні кі ма ё-
мас ці (12+).
18.30 Дзі кія экс пе ры мен-
ты (12+).
21.15 Кру тая ра бо та 
(12+).
23.05 Кан такт (12+).
0.00 Па гра ніч ная служ ба 
(16+).
0.55 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
1.50, 4.50 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі (16+).
5.15 Бяс цэн ныя аў то 
(12+).
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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, 18.15, 23.50 «Зо на 
Х» (16+).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 На ві ны на двор'я.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Ча ка ец ца ўра ган ны 
ве цер» (16+).
13.05, 15.25 Ме лад ра ма «Сар-
дэч на за пра ша ем на Ка на-
ры». 1—4-я се рыі (12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Се ры ял «След» (16+).
23.30 Арэ на.
0.15 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 Се ры ял «Зра зу-
мець. Да ра ваць» (16+).
10.10 Ка пей ка ў ка пей ку 
(12+).
10.50 Ка мень, на жні цы, па пе-
ра (16+).
11.30 «Се ла па ля це ла» (16+).
12.05 «Да па ба чэн ня» (16+).
13.15 Фэн тэ зі «Спай дэр вік: 
хро ні кі» (12+).
14.55 Ані ма цый ны фільм «Шрэк 
на заў сё ды» (12+).
16.30 Дра ма «Та кі ж не та кі, 
як я» (16+).
19.15 Су пер ла то.
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Та та па паў» (16+).
23.45 Ідзі сю ды і тан цуй.
23.50 Се ры ял «Жа но чы док-
тар-3» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ру лет 
са сві ні ны па-ка быль ску.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты 
дзень».
8.30 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
9.25, 21.05 «Апош ні дзень». Мі-
ха іл Шо ла хаў (12+).
10.05 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)

10.30 «На ву ка ма нія» (6+).
11.00, 16.30 «Да свед ча ная 
кры ні ца ў Маск ве». Маст. 
фільм (16+).
12.20 «Я ро дам з дзя цін ства». 
Дра ма (12+) [СЦ].
13.55, 21.45 «Ці хі Дон». Маст. 
фільм. 1-я се рыя (12+) [СЦ].
15.40 «Час кі но».
15.50 «Ад на сям'я». Дак. фільм 
(12+).
17.20 «За па сны аэ ра дром». 
Маст. фільм (12+).
19.00 Пар ла менц кія вы ба ры-
2019.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.30 Да 80-год дзя На цы я наль-
на га мас тац ка га му зея Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь. «Дом, дзе жы ве 
мас тац тва». Дак. фільм. Фільм 
пер шы.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Агляд ту ра.
7.55 Вы ні кі тыд ня.
8.40 На столь ны тэ ніс. Belarus 
open — 2019. Фі на лы.
12.00 Вя лі кі спорт.
12.45 Ве ла трэк. Этап Куб ка 
све ту. Мінск.
16.50 Ха кей. КХЛ. «Ві цязь» 
(Мас коў ская вобл.) — «Тар пе-
да» (Ніж ні Ноў га рад). (У пе ра-
пын ках — Спорт-цэнтр.)
19.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Эвер тан» — «То тэн хэм».
21.10 Трэ ні ро вач ны дзень.
21.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
22.40 Тэ ніс. Вы ні ко вы тур нір 
WTA. Шэнь чжэнь. Фі нал.

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні-
ца».
7.00 (з суб ціт ра мі), 8.00 (з суб-
ціт ра мі), 9.00 (з суб ціт ра мі), 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з суб-
ціт ра мі), 20.30 На шы на ві ны.
9.10 «Кон ту ры».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Па ля ван не на 
ізюб ра» (16+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Кож ны за ся-
бе» (16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+)
16.20 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.20, 18.20 «На са май спра-
ве» (16+).

18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.55 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «Ай чым» 
(16+).
23.15 «Са праўд ная гіс то рыя 
рус кай рэ ва лю цыі» (12+).

6.00, 6.40, 7.40 «Ра ні ца СТБ».
6.30, 7.30, 8.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 На ві ны «24 
га дзі ны».
8.40 «Ты дзень».
9.45, 23.00 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Ін струк тар». Се ры ял 
(16+).
12.25, 14.45 «Ва дзіць па-рус-
ку» (16+).
12.35, 21.20, 23.50 «Са мыя ша-
кі ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.30 «Не ве ра год на ці-
ка выя гіс то рыі» (16+).
15.15, 16.50 «Лік ві да цыя». Се-
ры ял (12+).
19.00 Пар ла менц кія вы ба ры — 
2019. Дэ ба ты.
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.00 «Гля дзець усім!» (16+)
0.35 «Мінт ранс» (16+).
1.15 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).

6.00, 10.15 Се ры ял «Пётр Пер-
шы. За вя шчан не».
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны.
11.05, 16.15, 5.15 Се ры ял «За-
піс кі экс пе ды та ра тай най 
кан цы ля рыі» (16+).
19.15 Се ры ял «За піс кі экс-
пе ды та ра тай най кан цы ля-
рыі-2» (12+)
2.30 Маст фільм «Ня ўлоў ныя 
мсці ўцы» (12+).
3.50 Маст. фільм «Но выя пры-
го ды ня ўлоў ных» (12+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00 «Плюс мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
11.15 «У лю дзях».
11.50, 14.20 Маст. фільм «Ка-
хан не з вы пра ба валь ным 
тэр мі нам» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.

14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.

16.00 «100янаў» (16+).

17.00 Ка ме дыя «Ідэа льная па-

ра» (12+).

19.00, 20.30 Маст. фільм «Ты 

толь кі будзь са мною по бач» 

(12+).

23.10 Маст. фільм «Рух уверх» 

(12+).

6.15 «Аст рап раг ноз».

6.20 На шы (6+).

6.35 Бе ла ру сы (6+).

7.10 «Зда роўе» (12+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сён ня.

8.20 Дра ма «Па між жыц цём і 

смер цю» (16+).

10.25 Се ры ял «Дэль та. Пра-

цяг» (16+).

11.25 Се ры ял «Ляс нік. Свая 

зям ля» (16+).

13.25 «Ча кай мя не» (12+).

14.20 Пра ку рор ская пра вер ка 

(16+).

15.35, 16.30 Се ры ял «Ін спек-

тар Ку пер. Ня бач ны во раг» 

(16+).

16.25, 19.30 Сён ня. Га лоў нае.

17.50 «ДНК» (16+).

19.45 Се ры ял «Пёс» (16+).

20.55, 22.25 Се ры ял «Кан цы-

ляр скі па цук. Вя лі кі пе ра-

дзел» (16+).

22.00 «НЗ.by».

23.20 Се ры ял «Свед кі» (16+).

7.00, 15.55, 18.25, 21.05, 1.10 

«На двор'е» + «Эра на».

7.10, 16.00 М/с «Ці мон і Пум-

ба».

7.35, 16.00 «Гу ма рын ка».

7.40 Ба я вік «Па гна лі».

9.15, 18.30 Се ры ял «Лік ві да-

цыя» (16+).

10.45 Дак. се ры ял «Вы ра та-

валь ні кі Эве рэс та».

11.30 Ба я вік «Мі сія не вы ка-

наль ная» (16+).

14.05 «Не звы чай ныя вёс кі».

14.10, 20.05 Се ры ял «Зям ля» 

(16+).

14.55 Се ры ял «Пун со вае сэр-

ца» (12+).

16.10 Ка ме дыя «Ты, я, ён, 

яна» (12+).

17.40, 0.25 Се ры ял «Ім пе-

рыя».

20.50 «Ве чар ні ца» (0+).

21.10 Дра ма «Ты та нік» (12+).

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

панядзелак, 4 лістапада

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля, 10 ліс та па да

МIРМIР

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
[СЦ] – фільм транслюецца 
са скрытымі субцітрамі.
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