
6.05, 12.30 Се ры ял «Ма-
мач кі-2» (16+).
7.10 М/ф «Ма рын і яго 
сяб ры» (0+).
7.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
8.00, 4.00 «Ера лаш» 
(6+).
8.35 Се ры ял «Ся мей ны 
біз нес» (12+).
9.40, 2.35 Ані ма цый ны 
фільм «Бар бі і яе сёст-
ры ў па го ні за шча ню ка-
мі» (0+).
11.10 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
13.35 Фэн тэ зі «Мой хат ні 
ды на заўр» (12+).
15.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00, 0.30 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Іва но-
вы — Іва но вы-3» (16+).
20.00 Се ры ял «Кух ня-6» 
(16+).
22.00 Фэн тэ зі «Тыгр, які 
кра дзец ца, дра кон, які 
за та іў ся» (12+).
1.35 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
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...» Ту ла жа-
лез ная.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 22.25 «Сі та і Ра ма». 
Се ры ял.
8.25, 13.45 «Пер шыя 
ў све це». Дак. се ры ял.
8.45, 16.20 «Воль га Сяр-
ге еў на». Се ры ял.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.25 «Ха кей, ха-
кей...» Дак. фільм.
12.15, 18.40, 0.40 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.05 «Мы — гра ма цеі!»
14.00, 20.45 «Ста ра-
жыт ны Егі пет — жыц цё і 
смерць у Да лі не Ца роў». 
Дак. фільм.
15.10 «Эр мі таж».
15.40 «Бе лая сту дыя».
17.30 Гіс та рыч ныя кан-
цэр ты. ВЯ лі кія ды ры жо-
ры. Сей дзі Ад за ва.
19.45 «Га лоў ная ро ля».

20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.45 «Штуч ны ад бор».
23.10 «Куль тур ны ад па-
чы нак». Дак. се ры ял.
0.00 Дзень па мя ці ах-
вяр па лі тыч ных рэ прэ-
сій. «Са ла вец кі. Пер шы 
і апош ні». Дак. фільм.
2.25 «Іван Озе раў. Муд-
рэц з Чух ла мы». Дак. 
фільм.

6.00 «Май стры мас тац-
тваў. Алег Ба сі лаш ві лі». 
1984 год (16+).
7.20, 8.45, 9.45, 11.15, 
13.05, 14.10, 15.45, 17.00, 
19.00, 20.45, 21.45, 23.00, 
5.20 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.35 «Гэ ты фан тас тыч ны 
свет». 1981 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00 Маст. фільм «Я бу-
ду ча каць...» (16+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Роллинг Сто унз». 2005 
год (18+).
13.20 «Ман таж». 1988 
год (16+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Фі гур нае ка тан не». 
2005 год (12+).
19.10 Маст. фільм «Вось 
та кая гіс то рыя...» (16+).
0.00 Маст. фільм «Сэр цы 
ча ты рох» (12+).
1.30 «Су стрэ ча ў кан-
цэрт най сту дыі «Астан-
кі на» з Мі кі там Мі хал ко-
вым». 1986 год (12+).
3.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
4.00 «Пад зна кам за дыя-
ка. Скар пі ён». 1992 год 
(12+).

0.00 Аў та гон кі. Су пер ку-
бак Porsche.
0.30 Дро ны. DR1 
Champіons.
1.35 Watts.
1.50, 5.00, 8.00, 10.30, 
13.00, 14.30, 18.00, 22.00 
Сну кер. Іnternatіonal 
Champіonshіp.
3.30, 6.30, 14.00 Гор ныя 
лы жы. Ку бак све ту.

19.00 Аў та гон кі. WTCR.
20.00 «Дух па рус на га 
спор ту».
20.30 Лёг кая ат ле ты ка. 
Паў ма ра фон. Нью-Ёрк.
21.30 «Най леп шае з кон-
на га спор ту».

1.05 Усё ўклю ча на-2 
(16+).
3.00 Усё і ад ра зу (16+).
4.40 Вя сель ны пе ра па-
лох (16+).
6.40 Ула да ры сноў (16+).
8.15 Два дні (16+).
10.05 Сак рэ ты сек су і ка-
хан ня (18+).
12.00 Го лая праў да 
(16+).
13.55 Ро бін Гуд: муж чы-
ны ў тры ко (12+).

15.55 Лёг кія па во дзі ны 
(16+).
17.45 Ры ца ры ка ра леў-
ства кру та сці (18+).
19.30 Рэ аль ныя ваў ка ла-
кі (16+).
21.05 Вам пір кі (16+).
22.50 Гіт лер ка пут! (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.15 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.45 «Док тар І...» (16+).
8.15, 19.00, 2.20 «Ву зел 
лё су». Се ры ял (16+).
10.00, 4.05 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
11.45, 17.15 «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 «Арэ на для за бой-
ства». Се ры ял (12+).
22.00 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

22.55, 5.35 «Вок лад ка» 
(16+).
23.30 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.20 «Сай лент Хіл». Жа хі 
(18+).

6.10, 17.25 Лепш не бы-
вае (12+).
8.50 Хо лад у лі пе ні 
(16+).
11.00 Штуч ны ін тэ лект. 
До ступ не аб ме жа ва ны 
(16+).
12.55 Джу лі і Джу лія: га-
ту ем шчас це па рэ цэп це 
(16+).
15.20 Эк стра сэнс (16+).
20.10 Чар лі і ша ка лад ная 
фаб ры ка (12+).
22.25 Ша лё ны від ка хан-
ня (16+).
0.15 Ня сцерп ная жорст-
касць (12+).
2.10 Лэ дзі Мак бет (18+).
4.00 Хо лад у лі пе ні 
(16+).

6.20 Ха та быч (16+).

8.15 Не хле бам адзі ным 

(12+).

10.35 Как тэ бель (12+).

12.50 Пра хін дзі я да, або 

Бег на мес цы (16+).

14.35 Алё ша Па по віч і 

Ту га рын Змей (12+).

16.20, 4.45 Тры шчас лі-

выя жан чы ны. 1—2-я се-

рыі (12+).

18.20 Хут чэй, чым тру сы 

(16+).

20.20 Тан кі (12+).

22.20 Дзет кі на пра кат 

(12+).

0.10 Гра фа ма фія (12+).

2.10 Да бры ня Ні кі ціч і 

Змей Га ры ныч (12+).

3.20 Ба бу ля лёг кіх па во-
дзін (16+).

6.00 Най буй ней шы ў све-
це ра монт (16+).
6.50 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).
7.40 Зай маль ная на ву ка 
(16+).
8.05, 13.25 Не ве ра год ны 
док тар Пол (16+).
9.35 Ар хі тэк та ры ста ра-
жыт на сці (16+).

10.20, 21.10, 2.45 Аў та-
SOS (12+).
11.05 Зо ла та Юка на 
(16+).
11.50 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.35 Гас па да ры гор 
(16+).
14.10, 2.00 Дзі кі ту нец 
(16+).
15.40, 19.40 Рас сле да-
ван не авія ка та строф 
(16+).
17.15, 22.00, 1.10, 4.25 
Ін стынкт вы жы ван ня 
(16+).
18.45 Га ды не бяс печ на га 
жыц ця (16+).
22.45 Кім Чэн Ын — не-
афі цый ная бія гра фія 
(16+).
23.30 Гіс то рыя Бо га 
(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, 14.00, 16.00, 22.00, 
3.50 Ма хі на та ры (12+).
9.00, 17.00, 23.00, 4.40 
Па ляў ні чыя на скла ды 
(16+).
10.00, 15.00, 21.30 Як гэ-
та зроб ле на? (12+).
11.00, 20.00, 5.30 Скла-
ды (16+).
12.00, 1.00, 7.10 Не спра-
буй це паў та рыць (16+).
13.00 Чы гун ка Аў стра ліі 
(12+).

18.00 За ла тая лі ха ман ка 

(12+).

19.00 За бы тая ін жы не-

рыя (12+).

21.00 Скрозь пра сто ру 

і час (12+).

0.00 Вост раў (12+).

2.55 У по шу ках скар баў 

(16+).

6.20 Хут кія і гуч ныя 
(16+).
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6.15 Сло ва міт ра па лі та Паў ла 
на Дзі міт раў скую баць коў скую 
су бо ту.
6.25 «Іс насць».
6.50 Ме лад ра ма «Ча ты ры кры-
зі сы ка хан ня» (16+).
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». 
Пінск (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 «Ка хан не 
з усі мі пры пын ка мі» (12+).
15.15 «Кра і на».
15.45 Ме лад ра ма «На сту піць 
сві тан не» (16+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 «Па на ра ма».
21.45 Ме лад ра ма «Пісь мы з мі-
ну ла га» (16+).
1.05 «Дзень спор ту».

7.00 М/с «Усё пра Ро зі» (0+).
7.30 Фільм для дзя цей «Аль-
пій ская каз ка» (6+).
9.10, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».
9.20 Ані ма цый ны фільм «Вя лі-
кае па да рож жа» (0+).
10.40 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
11.20 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).
11.55, 0.25 «Хто я?» (12+).
12.15 «Спат кан не з бу ду чы няй» 
(16+).
13.20 «Бліз ня ты» (16+).
14.20 «Вя сель ны па мер» (16+).
15.15 «Аб мен жон ка мі» (16+).
16.30 Дра ма «Ра зум ні ца Уіл 
Хан тынг» (16+).
18.40 Фан тас ты ка «Пас ля на-
шай эры» (12+).
20.25 «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-3: 
во раг у ад люст ра ван ні» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 15.50, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 16.05, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.25 «Сем ня вест яф рэй та ра 
Збру е ва». Ка ме дыя (12+).
10.00 «Жы вая куль ту ра». Тра ды-
цый нае бел аў зо рыс тае ткац тва 
Па ня мон ня (г. Лі да і вёс кі ра ё на, 
Гро дзен ская воб ласць).

10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Юш-
ка з кры ві.
10.55 «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.
11.50 «Ма ёр Вет раў». Маст. 
фільм (16+).
15.20 «На ву ка ма нія» (6+).
16.10 «За піс кі на па лях». Якуб 
Ко лас: са мая пры го жая квет ка 
Па лес ся.
16.40 «Два доў гія гуд кі ў ту ма-
не». Маст. фільм (12+).
17.55 «Ле ген ды кі но». Ге ор гій 
Ві цын (12+).
18.35 «Жэ ня, Жэ неч ка і «Ка цю-
ша». Тра гі ка ме дыя (12+).
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «По бач з на мі». Маст. 
фільм (12+).
22.35 «Сы мон-му зы ка». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ міч-
на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы.

7.10 Ха кей. КХЛ. «Ме та лург» 
(Маг ні та горск) — «Ёке рыт» 
(Хель сін кі).
9.15 Фак тар сі лы.
9.45 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
10.15, 12.50 Спорт-мікс.
10.25 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. «Юнац тва-Мінск» — «Ды на-
ма» (Ма ла дзеч на).
12.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
13.00 Вя лі кі спорт.
13.45 Трэ ні ро вач ны дзень.
14.20 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
14.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Ві-
цебск» — «Ды на ма-Мінск».
16.50 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ба рыс» (Аста на). 
(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)
19.20 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Вар дар» (Ма ке до нія) — БГК 
імя Мяш ко ва (Бе ла русь). (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ар се нал» — «Лі вер пуль». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.35 Бокс. Су свет ная су пер се-
рыя.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 «Іг рай, гар мо нік лю бы!» 
(6+).
8.00 «Лю боў Па лі шчук. Апош няе 
тан га» (12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).

9.30 «Ідэа льны ра монт» (12+).
10.45 «Ва кол сме ху» (12+).
12.40 Ка ме дыя «Пры го ды Па-
дзінг та на» (6+).
14.45, 16.20 «Та лент кра і ны» 
(6+).
17.20 «Экс клю зіў» (16+).
18.50, 21.10 «Сён ня ве ча рам» 
(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+).
23.00 Дра ма «72 мет ры» 
(16+).

6.15 «Ан фас».
6.35 «Ежа ба гоў» (16+).
7.30 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
8.15 «Тай ны Бе ла ру сі» (16+).
9.10 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.35 «Вя лі кі го рад».
11.10, 13.40, 19.30 «Чор ныя 
кош кі». Се ры ял (12+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
16.40, 20.10 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
20.00 «СТБ-спорт».
22.30 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).

6.15 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.30 «Са юз ні кі» (6+).
7.05 «Та кія роз ныя» (16+).
7.35 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
7.55, 1.30 Маст. фільм 
«Выпрабавальны тэрмін» 
(0+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45 «Вой, ма мач кі!» (12+).
11.15, 3.20 «На ша кі но. Гіс то рыя 
вя лі ка га ка хан ня» (12+).
11.50, 15.10, 19.15 Се ры ял «Ад-
ва рот ны бок Ме ся ца» (16+).
11.50 Маст. фільм «Ня ўлоў ныя 
мсці ўцы» (12+).
13.30 Маст. фільм «Но выя пры-
го ды ня ўлоў ных» (12+).
3.50 Маст. фільм «Жорсткі 
раманс» (12+).

7.00 «Ра ні ца Бе ла ру сі».
10.00 «Дыя ло гі пра жы вёл. Мас-
коў скі заа парк» (12+).

11.00 Вест кі.
11.20 Маст. фільм «Доб ра ах-
вот ні кі» (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 «Па ву цін ка 
ба бі на га ле та» (16+).
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+).
22.00 Маст. фільм «Мы ўсё 
роў на бу дзем ра зам» (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+).
11.10 «Ежа жы вая і мёрт вая» (12+).
12.10 «Ква тэр нае пы тан не» (0+).
13.20 «Па е дзем, па я дзім!» (0+).
14.10 Дра ма «Зло дзеі ў за ко-
не» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». Сяр-
гей Ма за еў (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.45 Ба я вік «Ін ка са та ры» 
(16+).

7.00, 18.45, 21.15, 1.00 «На двор'е».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. фільм «Ма лыя» (0+).
7.55 М/ф «Ра бін зон Кру за».
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 «Мой лас ка-
вы і пя шчот ны звер» (12+).
13.00 Дра ма «Кі роў ца для Ве-
ры» (16+).
15.00 «Стыль няш ка».
15.05 Гля дзім усёй сям' ёй. М/ф 
«Гар бун з Нотр-Да ма».
16.30 «Ад каз вай ка».
16.35 Вес тэрн «След Со ка ла» 
(12+).
18.30 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
18.50 Тры лер «Шторм» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 Тры лер «Шпі ён скі мост» 
(16+).
23.35 Ка ме дыя «Бла кіт ная кроў» 
(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,  3 лістапада

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу
TБ1000 TБ1000 

Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак,  30 кастрычніка

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5


