
6.00, 12.45 Се ры ял «Ма-
мач кі» (16+).
7.05, 3.30 М/ф «Тры ка-
ты» (0+).
7.25, 3.45 М/ф «Ду да 
і Да да» (0+).
7.50, 4.05 М/ф «Ма ша 
і Мядз ведзь» (0+).
8.15 «Ера лаш» (6+).
8.45 Се ры ял «Га лы гін.
ru» (16+).
9.50 Ка ме дыя «Шо па-
коп» (12+).
11.40 Скетч «Асця рож-
на: дзе ці» (6+).
13.50, 1.50 «Уз ва жа ныя 
лю дзі-3» (16+).
15.50 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00, 23.50 «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-5» 
(16+).

22.00 Ка ме дыя «Таў стун 
су праць усіх» (12+).
1.00 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, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На-
ві ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
кніж ная.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.40 Ко лер ча су. Ты цы-
ян.
7.55 «Блу кан не па па ку-
тах». Маст. фільм.
9.10, 17.40 Му зыч ны 
фес ты валь Верб'е. Анд-
раш Шыф.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.40 ХХ ста год-
дзе. «Мы спя ва ем вер-
шы. Тац ця на і Сяр гей 
Ні кі ці ны». 1984 год.

12.25, 18.40, 0.55 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.10 Су свет ныя скар-
бы.
13.30 «Дом ву чо ных». 
Ва дзім Гла ды шаў.
14.00, 20.45 «Ва ша ўнут-
ра ная ры ба». Дак. се ры-
ял.
15.10 «Эр мі таж».
15.40, 23.10 «Дзі вы». 
Дак. се ры ял.
16.10 «Бе лая сту дыя». 
Аляк сандр Рад нян скі.
16.55, 22.20 «Сі та і Ра-
ма». Се ры ял.
18.25 «Пер шыя ў све-
це». Дак. се ры ял.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 Штуч ны ад бор.
0.00 «Са мая шчас лі вая 
во сень. Ва дзім і Юлія Сі-
дур». Дак. фільм.

6.00 «Аку лы пя ра». Аляк-
сандр Град скі. 1998 год 
(12+).
6.50 «Тэ ма» з Ула дзі-
сла вам Лісць е вым: «Гу-
мар». 1992 год (12+).
7.30, 8.45, 12.55, 15.45, 
17.00, 19.05, 20.35, 
21.45, 23.00, 2.30, 5.45 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
7.50 «12 раз гне ва ных 
муж чын. Дзядзь ка Ва-
ня і ін шыя». 1993 год 
(12+).
9.00 Тэ ле спек такль 
«Дом, дзе раз бі ва юц ца 
сэр цы». 1975 год (16+).
12.00 «Се вА ло гія» з 
Се вам На ўга род ца-
вым: «Міць кі». 2005 год 
(18+).
13.15 Маст. фільм «Два 
га ла сы». (16+).
14.25 «Ра ніш няя пош-
та». 1989 год (12+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Тэ ле ба чан не Пе ра бу до-
вы: «По гляд». 2006 год 
(16+).
19.25 Маст. фільм 
«Шлях да ся бе». 1-я се-
рыя. (16+).

20.50 М/ф «Бю ро зна хо-
дак». (0+).

0.00 Маст. фільм «Ня-
бес ны ці ха ход». (12+).
1.15 «Ва кол сме ху». 
1983 год (12+).
3.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
4.00 «Пад зна кам за-
дыя ка. Ша лі». 1991 год 
(16+).

4.00, 16.00 Ве ла спорт 
(ша сэ). Чэм пі я нат све-
ту.
5.00, 8.00, 11.00, 14.00 
Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
6.30, 9.30, 19.35, 2.30 
Сну кер.  Еurореаn 
Mаstеrs.
12.00, 0.00 Аў та гон кі. 
WTСR.
12.30 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
17.00, 1.30 Ве ла спорт. 
Бенш — Шы ме — 
Бенш.
18.30 Кон ны спорт.
0.30 Аў та гон кі. Се рыя 
Blаnсраіn Еndurаnсе.

0.25 Кух ня ў Па ры жы. 
(16+).
2.25 Кух ня. Апош няя біт-
ва. (12+).
4.40 Бяз меж жа ў ся рэд-
няй шко ле. (12+).
6.15 Шлюб па-італь ян-
ску. (0+).
8.10 Гу дзон скі яст раб. 
(16+).
10.10 SuperАлібі. (16+).
12.00 Па ляў ні чыя на 
пры ві даў. (6+).
14.00 Імя. (16+).
16.05 Так сі. (16+).
17.50 Так сі-2. (16+).
19.30 Так сі-3. (16+).
21.05 Так сі-4. (16+).
22.45 Дом з па ра нар-
маль ны мі з'я ва мі-2. 
(18+).

6.00 М/ф (6+).
7.30 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
8.00 «Док тар І...» (16+).
8.30, 19.00, 2.05 «Ву зел 
лё су». Се ры ял (16+).
10.00, 3.35 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
11.40, 17.10 «Ва раж біт ка» 
(12+).
12.45, 16.05 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
13.45 «Ад кры та» з Ак са-
най Бай рак (16+).
14.40 «Прос тыя скла да-
нас ці» (12+).
15.15 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
20.50 «Ліш ні». Дэ тэк тыў 
(12+).
21.55, 5.10 «Не рас кры тыя 
тай ны» (12+).
22.55 «Вок лад ка» (16+).
23.30 «Грань». Се ры ял 
(16+).
0.20 «Грань бу ду чы ні». 
Фан тас ты ка (12+).

6.10, 17.50 Ку ды пры-
водзяць ма ры (12+).
8.30 Но вая эра Z (16+).
10.45 Ін струк цыі не да да-
юц ца (12+).
13.10 Ла-Ла Лэнд (16+).
15.45 Па куль не згу ляў 
у скры ню (12+).
20.10 Ка хан не з па ве дам-
лен нем (12+).
22.10 Стой! Ці мая ма ма 
бу дзе стра ляць (12+).
0.00 Ва ўцё ках (16+).
2.00 Апош няе ка хан не на 
Зям лі (16+).
3.55 Жон ка на гляд чы ка 
заа пар ка (16+).

6.20 Бы вай це, док тар 
Фрэйд! (12+).
8.30, 22.35 Ад лі га (16+).

10.00 Снеж ны анёл 
(12+).
12.15 Кры мі наль ны квар-
тэт (12+).
14.10 Ка хан не з ак цэн там 
(16+).
16.20, 4.30 На стаў ні кі. 
1-2-я се рыі (12+).
18.20 Зя зю ля (16+).
20.20 Раз віт вац ца не бу-
дзем (6+).
23.45 Ка лек тар (16+).
1.15 Мас коў скі жы га ла 
(18+).
2.55 Без ме жаў (12+).

6.00, 4.50 Ін жы нер ныя ідэі 
(12+).
6.50, 17.10, 22.00, 1.00, 
4.05, 5.40 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці (12+).
8.00, 13.20 Не ве ра год ны 
док тар Пол (16+).
9.35 Лі ніі На ска (16+).
10.20, 21.10, 2.35 Аў та-
SOS (12+).
11.05, 1.50 Зо ла та Юка на 
(12+).
12.35 Гас па да ры гор 
(16+).
14.05 Дзі кі ту нец (12+).
15.40, 19.35 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф (16+).
18.45 Га ды не бяс печ на га 
жыц ця (12+).
22.45 2000-я: най вя лік-
шыя тра ге дыі (16+).
23.30 Эва ку а цыя Зям лі 
(16+).
0.15 Асу шыць акі ян 
(12+).

8.00, 14.00, 17.00, 22.00, 
3.50 Ма хі на та ры. (12+).
9.00, 15.00, 23.00, 4.40 Біт-
вы ро ба таў. (16+).
10.00, 16.00, 21.00 Як гэ та 
зроб ле на? (16+).
11.00, 20.00, 5.30 Па ляў ні-
чыя на рэ лік віі. (16+).
12.00, 18.00, 7.10 Ві да воч-
ца. (12+).
13.00 Чы гун ка Аў стра ліі 
(16+).
19.00 Пя цёр ка най леп-
шых (12+).
0.00 Вост раў (16+).
1.00 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
2.00 Не спра буй це паў та-
рыць (16+).
2.55 Мя цеж ны га раж 
(12+).
6.20 Хут кія і гуч ныя (16+).
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6.30 «Іс насць».
6.55 Ме лад ра ма «Май скі 
дождж» (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». Ма-
ла дзеч на (12+).
9.50 «Зда роўе» (12+).
10.45 «Да ча» (12+).
11.20 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня 
(16+).
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
12.50 Ме лад ра ма «Ад сэр ца да 
сэр ца» (16+).
15.15 «Кра і на».
15.45 Ме лад ра ма «Вы со кія ад-
но сі ны» (16+).
19.55 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 «Па на ра ма».
21.45 Ме лад ра ма «Па ру шэн не 
пра ві лаў» (16+).
1.10 «Дзень спор ту».

7.00 М/с «Усё пра Ро зі» (0+).
7.40 Фільм для дзя цей «Пры го-
ды То ма Со е ра» (6+).
9.15, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».
9.20 «Ка мень, на жні цы, па пе ра» 
(16+).
9.55 «Спат кан не з бу ду чы няй» 
(16+).
11.00 «Жан на Да па ма жы» (16+).
12.05 Ані ма цый ны фільм «У гос-
ці да Ро бін са наў» (12+).
13.40, 23.20 «Вя сель ны па мер» 
(16+).
14.40 «Арол і рэш ка» (16+).
15.40 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).
16.15 «Хто я?» (12+).
16.40 «Аб мен жон ка мі» (16+).
17.55 Ме лад ра ма «У гас цях 
у Эліс» (16+).
19.40 Фэн тэ зі «Ма ле фі сен та» 
(12+).
21.15 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», КЕ НО.
22.05 «Вяр ні це мне пры га жосць» 
(16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 15.25, 20.15 На ві ны куль ту-
ры.
8.15, 15.45, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.45 «З ка ха ны мі не рас-
ставайцеся». Ме лад ра ма (12+).
10.00 «Жы вая куль ту ра». Рэ-
гія наль ная тра ды цый ная кух ня 
(а\г Адэльск, Гро дзен ская воб-
ласць).

10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Па-
са хі.
10.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» Ма-
зыр (6+).
11.20 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
11.50 «Снай пер. Зброя помс ты». 
Маст. фільм (12+).
15.00 «На ву ка ма нія» (6+).
15.50 «Штар ма вое па пя рэ джан-
не». Маст. фільм (12+).
17.10 «Ле ген ды кі но». Алег Ян коў-
скі (12+).
17.45 Кан цэрт ан самб ля на род най 
му зы кі «Бя се да».
18.40 «Без пра ва на пра вал». 
Дэ тэк тыў (12+).
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Дом, у якім я жы ву». 
Маст. фільм (12+).
22.45 «Ка мер тон». На род ны ар-
тыст Бе ла ру сі Ва лян цін Дуд ке віч.
23.10 Юбі лей ны кан цэрт Ва лян ці-
на Дуд ке ві ча.

7.05 Фак тар сі лы.
7.30 Ха кей. КХЛ. «Аван гард» 
(Омск) — «Ды на ма» (Ры га).
9.30, 14.30 Тэ ніс. WTА. Пе кін. Паў-
фі нал.
11.30 Вя лі кі спорт.
12.15 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
2-і тур. Агляд гуль ня во га дня.
13.15 Спорт-мікс.
13.25 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. Ві дэа ча со піс.
14.00 Трэ ні ро вач ны дзень.
15.50 Ха кей. КХЛ. ХК «Со чы» — 
«Ды на ма-Мінск». (У пе ра пын-
ках — Спорт-цэнтр.)
18.10 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь) — 
«Весп рэм» (Венг рыя).
19.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» — «Нью-
касл». (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
21.30 Спар тыў ныя баль ныя тан-
цы. Шоу «Па ра па па рах».
23.10 Скач кі на ба ту це. Этап Куб-
ка све ту. Ло ле.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Маст. фільм «Ду шач ка» 
(6+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Но выя пры-
го ды» (0+).
9.30 «Бонс цік-квэст па Бе ла ру сі» 
(6+).
9.50 Ані ма цый ны фільм «Вя лі-
кія са ба чыя ўцё кі» (0+).
11.25 «Ва кол сме ху» (12+).
13.15, 16.20 «У наш час» (12+).
17.00 «Лёс мой — Бе ла русь» 
(12+).

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 Леў Ле шчан ка, Ва ле рый Ме-
ла дзэ, Юрый Ан то наў у свя точ ным 
кан цэр це «25 га доў «Аўтарадыё» 
(12+).

6.25 «Ан фас».
6.45 «Жы вая тэ ма» (16+).
8.20 «Са мая ка рыс ная пра гра ма» 
(16+).
9.10 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.00, 23.30 Да ку мен таль ны спец-
пра ект (16+).
12.05, 13.40, 16.40 «Ра зум нік». 
Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 га-
дзі ны».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 «Пры ві тан не ад Ка цю шы». 
Се ры ял (12+).
1.05 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).

6.00, 6.45, 4.55 М/ф (0+).
6.30 «Міль ён пы тан няў аб пры ро-
дзе» (6+).
6.45 «Са юз ні кі» (12+).
7.15 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.45 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.10 Маст. фільм «Ак се ле рат-
ка» (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 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
11.45, 16.15, 19.15 Се ры ял «Ад-
дзел С.С.С.Р.» (16+).
20.10, 23.00 Се ры ял «Гэ та на шы 
дзе ці!» (12+).
0.30 Маст. фільм «Па тра бу ец ца 
ня ня» (16+).
2.50 Маст. фільм «Ка ха ны па 
най му» (16+).
4.30 Маст. фільм «Дзе ці Дон-Кі-
хо та» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі. Су бо та».
9.50 Маст. фільм «Вод пуск у ве-
рас ні». (16+).
11.00 Вест кі.
11.20 Маст. фільм «Ка мін ны 
госць».

12.00 «Дыя ло гі пра жы вёл. Мас-
коў скі заа парк». (12+).
13.00 «Пя цё ра на ад на го». (12+).
14.00 «Да лё кія бліз кія».
15.15 Маст. фільм «На су пе рак 
лё су». (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 «По ле Каць-
кі».

5.30 «Аст рап раг ноз».
5.35 «Ты су пер» (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.bу».
8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.25 «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+).
13.15 «Па е дзем, па я дзім!» (0+).
14.10 Ба я вік «Цэ зар» (16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+).
17.15 «Сак рэт на міль ён» (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.45 Маст. фільм «Зброя» 
(16+).
22.20 Ба я вік «Бой з це нем-3. 
Апош ні раўнд» (16+).
0.40 «Ад ной чы...» (16+).

7.00, 18.50, 21.20, 1.05 «На-
двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
7.15 Дак. фільм «Ма лы шы» (0+).
8.00 М/ф «Прын цэ са-ле бедзь».
9.25 «Утряндия».
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 Се ры ял «Верб ная ня дзе-
ля» (16+).
13.05 Дра ма «За каз» (18+).
14.25 Ка ме дыя «Мі мі но» (16+).
16.00 «Стыль няш ка».
16.05 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 
«Брыд кі я».
17.20 «Ад каз вай ка».
17.25 Ка ме дыя «Жа ніць ба Баль-
за мі на ва» (12+).
18.55 Ка ме дыя «Сак рэт ная 
служ ба» (18+).
20.55 «Ве чар ні ца».
21.10 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.25 Ка ме дыя «Бры джэт 
Джонс» (16+).
23.25 Ка ме дыя «Ста рыя-раз-
бой ні кі» (18+).

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,  6 кастрычніка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак,  2 кастрычніка

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5


