
6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.20 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.25 «Наш ра монт» 
(16+).
9.15 М/ф «Ча роў ная кні-
га» (0+).
9.30 М/ф «Па ця шо ба» 
(0+).
9.50 М/ф «Ца рэў на» 
(6+).
10.15 М/ф «Ка чы ныя гіс-
то рыі» (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+).
14.45 Ба я вік «Ня стрым-
ныя-3» (16+).
17.15 Ані ма цый ны фільм 
«Оз: вяр тан не ў Ізум руд-
ны го рад» (0+).
19.00 «Форт Ба ярд» 
(16+).
20.35 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
22.10 Фэн тэ зі «Апош ні 
па ляў ні чы на ведзь маў» 
(16+).
0.10 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай» (16+).
2.05 «Прос та кух ня» 
(16+).
2.34 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
4.15 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Эфект ма тыль ка». 
Дак. се ры ял [СЦ].
7.05 «Дзве каз кі», «Брыд-
кае ка ча ня». М/ф.
7.40 «Ад мі рал На хі маў». 
Маст. фільм.
9.10 «Звы чай ны кан-
цэрт».
9.35 «Мы — гра ма цеі!»
10.15, 0.45 Да юбі лею 
Га лі ны Поль скіх. «Рас-
смя шы це клоў на». Маст. 
фільм.
12.30 «Пісь мы з пра-
він цыі». Ба ры са глеб 
(Яра слаў ская воб ласць) 
[СЦ].
13.00, 0.05 Дыя ло гі пра 
жы вёл. Ло ра Парк. Тэ нэ-
ры фэ [СЦ].
13.40 «Ін шыя Ра ма на-
вы». «Дру гі цэ са рэ віч» 
[СЦ].

14.10 «Мі ка лай Па на ма-
роў-Сцяп ной. Дзе вяць 
дзе ся тых, або Па ра лель-
ная фан тас ты ка». Дак. 
фільм [СЦ].
14.55 Ле ген дар ныя ка ме-
дыі. «Ча ла век у «б'ю і ку». 
Маст. фільм.
16.30 «Кар ці на све ту».
17.10 «Пеш шу...» Маск ва 
Ба вэ [СЦ].
17.35 Да 70-год дзя Аляк-
санд ра Ці це ля. «Бліз кае 
ко ла».
18.35 «Ра ман ты ка ра-
ман са».
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Прос та Са ша». 
Маст. фільм.
21.20 60 га доў Га ры ка 
Су ка чо ва. «Лі нія жыц-
ця» [СЦ].
22.15 «Га дзін нік». Маст. 
фільм.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1975-ы. 1-я част ка. 
2011 год (12+).
7.05 Фільм-кан цэрт «Мі ні-
я цю ры». 1975 год (12+).
7.40 «Му зыч ная га вань 
Эле а но ры Фі лі  най» 
(12+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
9.45, 11.00, 12.55, 17.15, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
12.00 Маст. фільм «Усміх-
ні ся су се ду» (12+).
13.10 Дак. фільм «Фільм 
пра фільм. Я кро чу па 
Маск ве» (12+).
13.50 Фільм-кан цэрт 
«Су стрэ чы з Алай Пу га-
чо вай». 1984 год (12+).
15.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Пра 
ця бе» (16+).
18.00 Дак. фільм «Чаў-
на кі. Шко ла вы жы ван ня» 
(16+).
19.20 «Ва кол сме-
ху». «Атэлье гу ма ру». 
1983 год (12+).
20.50 «Прэс-экс прэс». 
1994 год (16+).
21.45 Маст. фільм «Нач-
ныя за ба вы» (16+).
0.00 Маст. фільм «Вяр-
тан не» (16+).
2.30 «Ма ры ля Ра до віч у 
Маск ве». Фільм-кан цэрт. 
1983 год (12+).

4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).

1.55 На столь ны тэ ніс. Ку-
бак све ту (6+).
3.55, 7.00 Сну кер. UK 
Champіonshіp (6+).
5.00 Кёр лінг. Чэм пі я нат 
Еў ро пы (6+).
8.30, 18.45 Скач кі на лы-
жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту (12+).
9.30, 14.15, 16.40 Бія тлон. 
Ку бак све ту (6+).
10.30, 15.45 Лыж нае 
двая бор'е. Ку бак све ту 
(12+).
12.00 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту.
20.25 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту (12+).
23.45 Сан ны спорт. Ку-
бак све ту (12+).

0.45 Ха лас цяч кі (16+).
2.20 Мах ля ры (16+).
3.55 Бра ты Сіс тарс 
(18+).
5.50 Нін дзя з Бе вер лі 
Хілз (12+).
7.35 Ак са міт ныя руч кі 
(16+).
9.35 Прынц і я (12+).
11.45 Но выя пры го ды 
Ала дзі на (6+).
13.45 Стар скі і Хатч 
(12+).
15.45 Укол па ра со нам 
(16+).
17.40 Утай ма ван не сва-
воль на га (16+).
19.45 Уда члі вы вы па дак 
(16+).
21.35 Це ла а хоў нік кі ле ра 
(18+).
23.45 Ушчэнт (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.00 Ка лек цыя «Бе-
ла русь філь ма». «Веч-
ны муж». Маст. фільм 
(14+).
10.45 «Ра туй це, я не 
ўмею га та ваць!» (12+)
11.35, 2.00 «Апя рэдж-
ва ю чы стрэл». Cерыял 
(16+).
15.20 «Ён і яна» (16+).
16.45 «Кан чат ко вы пры-
га вор». Cерыял (12+).

20.10 «Без пад ма ну» 
(16+).
21.00 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
21.35 «Гла ды я тар». Дра-
ма (16+).
0.35 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10 Ся мей нае ра ба ван-
не (16+).
7.50 Ча го хо чуць жан чы-
ны (16+).
10.20 У гас цях у Эліс 
(16+).
12.05 Паў ноч нае Сон ца 
(16+).
13.40 Га лод ныя гуль ні. 
І ўспых не по лы мя (16+).
16.15 Прад чу ван не 
(16+).
18.00 Фры да (16+).
20.10 Ся мей ка Джон саў 
(16+).
21.55 Зо на цем ры (16+).
23.50 Рэ аль ныя ваў ка ла-
кі (16+).
1.30 Шпі ён, вый дзі вон! 
(18+)
3.50 Ма лыш ка на міль ён 
(16+).

6.20 Зме ша ныя па чуц ці 
(16+).
8.05 Не па мі ла ва ны 
(16+).
10.05 4:0 на ка рысць Та-
неч кі (6+).
11.45 Сталь ны ма ты лёк 
(16+).
13.45 Вы ра та ваць Ле нін-
град (12+).
15.35 Пра што га во раць 
муж чы ны. Пра цяг (16+).
17.20 Кух ня. Апош няя 
біт ва (12+).
19.25 Дзет кі на пра кат 
(12+).
21.05, 5.30 Дзень ра дыё 
(16+).
23.00 Рус кі Бес (18+).
0.50 Ня год нік (16+).
2.35 Асаб лі вас ці на цы я-
наль на га па ля ван ня ў зі-
мо вы пе ры яд (16+).
4.00 Сем вя чэр (12+).

6.00 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).

6.20, 5.10 Ра бі стаў кі і 
ўзры вай (16+).
6.45, 19.45 Па на ра ма 
360 гра ду саў (16+).
7.35 Служ ба вы ра та ван-
ня Аляс кі (16+).
9.00, 1.10 Аў та-SOS 
(16+).
9.50 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
11.20 Са праўд ны ге ній 
(16+).
12.50 Не па кор лі вы вост-
раў (16+).
14.20 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
15.05 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф (16+).
16.40, 22.55, 3.30 Служ-
ба бяс пе кі аэ ра пор та 
(16+).
19.00, 22.05, 2.45 Еў ро па 
з вы шы ні пту шы на га па-
лё ту (16+).
20.30 Ска ну ю чы час 
(16+).
21.20 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
23.40 Асу шыць акі ян 
(16+).
4.20 Най буй ней шы ў све-
це ра монт (16+).
5.35 Гуль ні ро зу му 
(16+).

8.00, 9.40, 17.35 Як гэ та 
зроб ле на? (16+)
8.50, 16.40 Як гэ та ўстро-
е на? (12+)
10.30 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
11.22 Не вя до мая экс пе-
ды цыя (16+).
12.15, 21.15 Кру тая ра бо-
та (16+).
13.05, 22.10 Міль ё ны 
Па бла Эс ка ба ра (16+).
14.00, 23.05, 7.15 Вост-
раў (16+).
14.50, 6.30 Біт вы скар ба-
шу каль ні каў (12+).
15.45 Ра та валь ні кі ма ё-
мас ці (12+).
18.30 Як улад ка ва ны Су-
свет (12+).
0.00 Па гра ніч ная служ ба 
(16+).
0.55 Ма хі на та ры (12+).
1.50, 5.25 Па ляў ні чыя на 
скла ды (16+).
5.45 Бяс цэн ныя аў то 
(12+).

22 лістапада 2019 г.

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, 19.50 Сіт кам «Слу га на-
ро да» (16+).
12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Пай сці, каб вяр нуц ца» (12+).
13.05 Ме лад ра ма «Са мае га-
лоў нае» (12+).
14.50, 15.25 Ме лад ра ма «Трэ-
цяя спро ба» (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+).
10.15 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
10.55 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
11.30 «Да па ба чэн ня!» (16+)
12.25 Ме лад ра ма «Дзень пра-
цы» (12+).
14.25 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
15.10 Ані ма цый ны фільм «Кот у 
бо тах» (12+).
16.30 Ба я вік «Пар кер» (16+).
19.15 Су пер ла то.
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Та та па паў» (16+).
23.35 «Ха дзі сю ды і тан цуй».
23.40 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).
0.35 Се ры ял «Жа но чы док-
тар-3» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Бул-
да ва.
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». Ілья 
Алей ні каў (12+).
10.00, 22.50 «Та лаш». Маст. 
фільм. 1-я се рыя (16+) [СЦ].

10.55 «Бе ла рус кая кух ня». Раў-
ге ня з блі на мі на ка ло дзе.
11.20, 16.50 «Ста лін град ская 
біт ва». Фільм пер шы «Па ча так» 
(12+).
12.25 «На пе рад у мі ну лае».
12.55 «Дзі кае па ля ван не ка ра-
ля Ста ха». Дра ма (12+) [СЦ].
15.10 «На ву ка ма нія» (6+).
15.40, 21.40 «Соль зям лі». 
Маст. фільм (12+).
17.25 «Рас клад на пас ля заўт-
ра». Ме лад ра ма (12+).
18.55 «Яў ген Гле баў. Му зы ка да 
кі на філь маў». Кан цэрт.
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Бас кет бол. Адзі ная лі-
га ВТБ. «Хім кі» (Мас коў ская 
вобл.) — «Цмо кі-Мінск».
8.55 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма» 
(Брэст) — ФК «Ві цебск».
10.50 Вы ні кі тыд ня.
11.35 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ (Ба-
ры саў) — «Ды на ма-Мінск».
13.30 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Агляд ту ра.
14.15 Вя лі кі спорт.
14.55 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 
све ту. Бе ла русь — Се не гал.
16.20 Трэ ні ро вач ны дзень.
16.50 Пляж ны фут бол. Чэм пі я-
нат све ту. Ра сія — ААЭ.
18.15 Гуль ні «на вы раст».
18.50 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. «Нё ман» (Грод на) — «Юнац-
тва-Мінск». (У пе ра пын ках — 
Спорт-цэнтр.)
21.10 «Вось гэ та спорт!»
21.20 Кік на дзэ. Мер ка ван не.
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
22.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Астан Ві ла» — «Нью касл». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

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 На шы на ві ны.
9.10 «Кон ту ры».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Я вяр ну ся» 
(16+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Шчас лі вы бі-
лет» (16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.20 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20, 23.15 «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 «Ні што не зда ра ец ца 
двой чы». Се ры ял (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».
8.40 «Ты дзень».
10.15 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
10.40 «Мас коў ская бар зая». 
Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.15, 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+).
15.05 «Як уладкаваны свет» (16+).
16.00, 16.50 «Вы шук-3». 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 «Гля дзець усім!» (16+)
0.35 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).

6.00, 10.10 Се ры ял «За ка ха-
ныя жан чы ны» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «За ла су да. Біт ва за гро-
шы» (16+).
14.10 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 19.25 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
20.45 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (0+).
21.15, 0.00 Се ры ял «1942» 
(16+).
0.35 «Та ко му ма ма не на ву-
чыць» (12+).
1.00 Се ры ял «Ні ка наў і Ко». 
1—4-я се рыі (16+).
4.10 Се ры ял «Па ляў ні чыя 
на дыя мен ты». 1—3-я се рыі 
(16+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.35 «На ша спра ва» (16+).
13.00 «У лю дзях».

13.35 «Плюс-мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35, 22.25, 23.10 «Хто су-
праць?» Ток-шоу.
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Тай ны след-
ства-18» (12+).
0.25 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 Бе ла веж ская пу шча (6+).
6.25 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.05, 10.20 Се ры ял «Ко дэкс го-
на ру» (16+).
10.20 «Ча кай мя не» (12+).
11.15 «Ты не па ве рыш!» (16+)
11.55 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.10, 16.30 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы. Смерч» (16+).
16.25, 19.40, 23.20 Сён ня. Га-
лоў нае.
17.50 «ДНК» (16+).
19.55, 22.25 Се ры ял «Пяць хві-
лін ці шы ні. Вяр тан не» (12+).
22.00 «НЗ.by».
23.35 Се ры ял «Вер сія» (16+).

7.00, 15.55, 18.25, 21.05, 0.00 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10, 16.05 М/с «Чып і Дэйл спя-
ша юц ца на да па мо гу».
7.35, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.40 Дэ тэк тыў «Мег рэ рас-
стаў ляе паст кі» (16+).
9.10 Дак. се ры ял «Га ра ды з гіс-
то ры яй» (12+).
9.40, 18.30 Се ры ял «Па вук» 
(16+).
11.30 Ба я вік «Праў дзі вая хлус-
ня» (16+).
13.50, 20.05 Се ры ял «Міс тар 
Ро бат» (16+).
14.40 Се ры ял «Га тэль «Дэль 
Ме сяц» (12+).
16.10 Се ры ял «Агент Мак Гай-
вер» (16+).
17.40, 23.15 Се ры ял «Ім пе рыя» 
(16+).
20.55 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Дра ма «Апе ра цыя 
«Валь кі рыя» (16+).

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, 25 лістапада

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля, 1 снежня

МIРМIР

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