
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.45 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).
9.35 Се ры ял «Псі ха ла гі-
ні» (16+).
10.40 «Поў ны блэ каўт» 
(16+).
11.40, 21.30 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
12.20 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
13.20 «Наш ра монт» 
(16+).
14.00, 2.20 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.00 Ба я вік «Пар кер» 
(16+).
18.25 Се ры ял «Кух ня. 
Вай на за га тэль» (16+).
23.00 Се ры ял «Бам бі зы» 
(16+).
0.05 Cерыял «Збег лыя 
сва я кі» (16+).
1.05 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
3.55 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
На ві ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
два ро вая.
7.05 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Вай на і свет вя лі ка га 
кня зя» [СЦ].
7.35, 1.00 «Кроў кла наў». 
Дак. фільм [СЦ].
8.35 Ко лер ча су. Ва сіль 
Па ле наў. «Мас коў скі 
дво рык».
8.45 «На стаў нік му зы кі». 
Маст. фільм [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 0.00 ХХ ста год дзе. 
«Ус па мі на ю чы Ра неў-
скую». Дак. фільм.
12.15 «Па вел Па по віч. 
Кас міч ны ху лі ган». Дак. 
фільм.
12.50 Вя лі кія і ма лень кія 
[СЦ].
15.05 На ві ны. Пад ра бяз-
на. АРТ.

15.20 «Аго ра». Ток-шоу.

16.25 «Рас клад на пас-

ля заўт ра». Маст. фільм 

[СЦ].

17.50, 2.00 Му зы ка ба-
ро ка. Фі ліп Ярус кі і ан-
самбль ста ра даў няй 
му зы кі пад кі раў ніц твам 
Юрыя Мар ты на ва.
18.35 Пры ступ кі цы ві лі-
за цыі [СЦ].
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 80 га доў з дня на-
ра джэн ня Вік та ра Паў ла-
ва. Аст ра вы.
21.30 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
22.15 «Пі ка са». Маст. 
фільм (16+).
23.10 «Май стэр ня ар хі-
тэк ту ры Анд рэя Чэр ні-
ха ва». Мі фа ло гія свят ла 
[СЦ].
2.40 Пры го жая пла не та. 
«Грэ цыя. Ся рэд ня веч ны 
го рад Ра дос».

6.00 Дак. фільм «Чор ны 
каст рыч нік. Хро ні ка». 
2007 год (18+).
7.40, 9.50, 11.45, 13.00, 
14.40, 18.50, 20.35, 21.45, 
23.00, 1.00, 2.50, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
8.00 Дак. фільм «Я вяр-
таю ваш парт рэт». 1983 
год (12+).
9.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
10.00 «Пад зна кам за-
дыя ка. Ша лі». 1991 год 
(18+).
12.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
13.20 «Ва кол сме ху». 
1981 год (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
15.45 Фільм-спек такль 
«Сы хо дзя чы, азір ні ся...» 
(16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Аў то граф». 2005 год 
(18+).
19.15 Маст. фільм «Дом 
ка ля каль ца вой да ро гі». 
1-я се рыя. (16+).
0.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча-
на вым. Год 1985-ы. 
2-я част ка. 2010 год 
(12+).
1.15 Маст. фільм «Шча-
ня». (16+).
4.00 «Кол ба ча су».

0.30 Ра лі. ЕRС. Агляд 
(12+).
1.00, 7.00, 11.00, 11.55, 
22.30 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос» (6+).
4.00 Ве ла спорт. «Льеж — 
Бас тонь — Льеж» (12+).
5.00, 9.45 Ве ла спорт. 
«Джы ра д'І та лія» і 
«Льеж — Бас тонь — 
Льеж» (12+).
9.30, 11.40, 22.15 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос». «Гейм, 
Шэт і Матс» (6+).
23.30 Ве ла спорт. «Джы-
ра д'І та лія» (12+).

1.30 Ка хан не з ак цэн там 
(16+).
3.25 Афе рыс ты па ня во лі 
(18+).
5.05 Як зай мац ца лю-
боўю па-анг лій ску (18+).
6.55 Пя ты эле мент 
(12+).
9.20 За ва да та ры (16+).
11.10 Мы — Мі ле ры 
(16+).
13.15 Хо дзяць чут кі 
(12+).
15.10 М/ф «Алё ша Па-
по віч і Ту га рын Змей» 
(12+).
16.40 М/ф «Да бры ня Ні-
кі ціч і Змей Га ры ныч» 
(6+).
18.00 М/ф «Тры во ла ты і 
мар скі цар» (6+).
19.30 Кейт і Леа (12+).
21.45 Ад сям'і не ўця чэш 
(16+).
23.55 Чу ма выя бо ты 
(16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
9.15 М/ф (6+).
10.05 «М&S» (12+).
10.40, 3.15 «Пе рыс коп» 
(16+).
11.05, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
12.05, 19.00, 3.35 «Сля-
пая» (16+).
13.10, 0.40 «Ак цёр скія 
дра мы» (12+).
14.05 «Жан кі». Маст. 
фільм (16+).
15.55 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).

17.00 «Апа ка ліп сіс» 
(12+).
18.05 «Муж чы ны...» 
(16+)
20.05 «Ві да воч цы» 
(16+).
20.50 «Звыш на ту раль ны 
ад бор» (16+).
21.55 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).
23.40 «Ві зі цё ры». Се ры-
ял (16+).
1.30 «Ча го ча каць, ка-
лі ча ка еш дзі ця». Маст. 
фільм (16+).

6.45 Ана кон да (16+).
8.25 Джу ман джы (6+).
10.10 Пінг ві ны Ма да гас-
ка ра (6+).
11.45 Біб лі я тэ кар: у по-
шу ках кап'я лё су (16+).
13.20 Дуп лекс (16+).
15.00 Двай ное жыц-
цё Чар лі Сан-Клаў дзіі 
(16+).
16.45 Пла не та Ка-Пэкс 
(12+).
19.00, 5.00 Абу джэн не 
(6+).
21.10 Ад ной чы ў Аме ры-
цы (16+).
1.10 Джэйн Эйр (12+).
3.05 Эма (16+).

6.05 Адзін удых (12+).
8.05 Чэм пі ё ны: Хут чэй. 
Вы шэй. Мац ней (6+).
10.05 З дна вяр шы ні 
(16+).
12.00 Ма ра фон жа дан-
няў (16+).
13.35, 19.00 Ад ва рот ны 
бок Ме ся ца (16+).
15.35 30 спат кан няў 
(16+).
17.15 Грэц кі арэ шак 
(16+).
20.55 Лёд (12+).
23.00 Тэкст (18+).
1.40, 5.55 Ван Го гі (16+).
3.40 Мядз ве джы па ца лу-
нак (16+).

6.00, 15.05, 19.20 Фаб ры-
ка ежы (16+).
6.20, 10.55 Зра біць за 
адзін дзень (16+).
6.45, 10.05 Моц пле мя 
(16+).

7.30 На плы тах па Юка-
не (16+).
8.20 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
9.15 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
11.45, 16.00 Па да рож жы 
з Гор да нам Рам зі (16+).
12.35, 16.45 Аў та-SОS 
(16+).
13.25, 17.40 Кос мас: маг-
чы мыя су све ты (16+).
20.10 За кі ну тыя та ям ні-
цы Кор да вы (16+).
21.00, 3.20 За кі ну ты 
храм ін каў (16+).
21.50 За кі ну тыя га ра ды 
(16+).
0.20 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная (16+).
1.50 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф (16+).
4.10 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
4.55 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
5.40 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).

8.00 Ве ру-не-ве ру (12+).
8.45, 18.03 Біт ва за не ру-
хо масць (12+).
9.35, 17.12, 22.18 Ма хі на-
та ры (12+).
10.25, 15.30, 21.27 Як гэ-
та ўлад ка ва на? (12+)
11.15 Па ляў ні чыя на 
скла ды (16+).
12.06, 19.45, 0.51, 4.10 
Бра ты Ды зель (16+).
12.57 Скрыў лен не ча су 
(16+).
13.48 Сталь ныя хлоп цы 
(12+).
14.39 Вы гад ная ста рыз-
на (12+).
16.21, 1.42 Му зей ныя за-
гад кі (12+).
18.54 Даль на бой шчы кі 
(16+).
20.36, 5.42 Па ляў ні чыя 
на ста рыз ну (12+).
23.09 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі (16+).
0.00 Кру ты цю нінг (12+).
2.33 Ка ра лі гру за ві коў 
(12+).
3.24 Джэ рэ мі Уэйд: та ям-
ні цы акі я на (12+).
4.56 Як гэ та ўлад ка ва на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
5.19 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
6.28 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
7.14 Аляс ка: сям'я з ле су 
(16+).
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6.30 Ме лад ра ма «Ка лей да-
скоп лё су» (16+).
8.20 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На вi ны.
9.10 «Ар се нал». (12+).
9.45 Гiс то рыi вы ра та ван ня 
(12+).
10.40 «Зо на Х». Вы нi кi тыд ня 
(16+).
11.15 Ва кол пла не ты.
12.10 На вi ны. Цэнт раль ны рэ-
гi ён.
12.35 Ме лад ра ма «За кон за-
ха ван ня ка хан ня». 1-я i 2-я се-
рыi (16+).
14.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
15.15 Род ныя лю дзi (6+).
15.30 «1418 дзён. Гiс то рыя Пе-
ра мо гi». Дак. фiльм (12+).
16.10 Адзiн дзень (12+).
16.40, 19.10 Ме лад ра ма «Пе-
чы ва з прад ка зан нем» (12+).
20.35 На вi ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфiр.
22.05 Ме лад ра ма «Пры вi тан не 
ад бус ла». 1—4-я се рыi (12+).

6.55 «Не на ра дзi ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
08.40 М/с «Стыч!» (6+)

9.25, 19.40 Тэ ле ба ро метр.

9.30 «Да па ба чэн ня» (16+).

10.15 «Ча ла век-не вi дзiм ка» 

(16+).

11.15 «Свет на вы ва рат. Бра зi-

лiя» (16+).

12.15 Пры го ды «Ба я вы конь» 
(12+).
14.40 «Та та па паў» (16+).

17.05 «Ве жа» (12+).

17.55 «Бiт ва эк стра сэн саў» 

(16+).

20.15 «Арол i рэш ка. Мар скi се-

зон» (16+).

21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

21.20 Ме лад ра ма «Пры кiнь ся 
ма iм хлоп цам» (16+).
23.00 Дра ма «Тру сi ная на ра» 
(16+).

7.35 «Свя ты нi Бе ла ру сi».
8.00, 14.15, 20.20 На вi ны куль-
ту ры.
8.20, 14.35 Гэ ты дзень.
8.25 «Пры га жун i па чва ра». 
М/ф (0+).
8.30 «Да ча». Маст. фiльм (12+) 
[СЦ].

10.00 «На пе рад у мi ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Зра-
зы буль бя ныя.
10.55 «На цы я наль ны хiт-па-
рад».
11.50 «Нач ное зда рэн не». 
Маст. фiльм (12+) [СЦ].
13.20 На цы я наль ны фес ты валь 
бе ла рус кай пес нi i паэ зii «Ма-
ла дзеч на-2019». «Зор ны ка ра-
год».
14.40 «Ка ха ная жан чы на ме-
ха нi ка Гаў ры ла ва». Маст. 
фiльм (12+) [СЦ].
16.00 «Ка мер тон». На род ны 
ар тыст Бе ла ру сi Яў ген Глад-
коў.
16.25 «Вазь му твой боль». 
Маст. фiльм (12+) [СЦ].
17.50 В. Куз ня цоў. «Анас та сiя». 
Ба лет На цы я наль на га ака дэ-
мiч на га Вя лi ка га тэ ат ра опе ры 
i ба ле та Бе ла ру сi.
19.30 «Кад ры жыц ця». Ба ле ры-
на, на род ная ар тыст ка Бе ла ру-
сi Iры на Яром кi на.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Ясе нiн». Маст. фiльм 
(16+).

7.00, 12.50 Ха кей на тра ве. 

Чэм пi я нат Бе ла ру сi. «Бу даў нiк» 

(Брэст) — ХК «Мiнск».

8.20 Фут бол. Лi га На цый УЕ ФА. 

Укра i на — Гер ма нiя.

10.15 Тэ нiс. Ра лан Га рос.

12.20 Пiт-стоп.

14.25 Вось гэ та спорт!

14.40 Бас кет бол. Адзi ная лi га 

ВТБ. «Унiк са» (Ка зань) — «Цмо-

кi-Мiнск».

16.30 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-

Мiнск» — «Ды на ма» (Ры га). 

(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)

18.55 Фут бол. Лi га На цый 

УЕФА. Лiт ва — Бе ла русь. (У 

пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

21.00 Фут бол. Лi га На цый 

УЕФА. Дзён нiк гуль ня во га дня.

21.35 Фут бол. Лi га На цый 

УЕФА. Фран цыя — Пар ту га лiя. 

(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

23.40 Вы нi кi тыд ня.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 На-

шы на вi ны.
7.15 «Зда роўе» (16+).
8.10 «Жыц цё iн шых» (12+).
9.15 «Бес тал ко выя на тат кi» 
(12+).
9.35 «Ме тэа гiд».

9.55, 21.20 Маст. фiльм «Фо та 
на ня доб рую па мяць» (16+).
11.50 «Цi ба чы лi вi дэа?» (6+)
13.45 «На да чу!» (6+)
15.00 Да юбi лею Вiк та ра Паў-
ла ва. «Па мiж анё лам i ня чыс-
цi кам» (12+).
16.20 Свя точ ны кан цэрт (12+).
18.20 «Тры акор ды» (16+).
20.00 «Кон ту ры».
23.15 «Спарт клуб» (16+).
23.35 Маст. фiльм «Ад на клас-
нi кi» (16+).

6.35, 0.10 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыi» (16+).
8.15 Дак. пра ект (16+).
9.10 «Мiнт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзiц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лi кi го рад».
11.00, 13.40, 20.50 Дак. спец-
пра ект (16+).
13.30, 16.30 На вi ны «24 га дзi-
ны».
16.00, 16.40 «Трэ ця га не да-
дзе на». Се ры ял (12+).
19.30 «Ты дзень».
22.45 «За сак рэ ча ныя спi сы» 
(16+).

5.00 Се ры ял «40+, або Геа мет-
рыя па чуц цяў» (12+).
5.20 М/ф (12+).
6.55 Маст. фiльм «Ча ла век з 
буль ва ра Ка пу цы наў» [СЦ] 
(16+).
8.50 «На ша кi но. Гiс то рыя вя лi-
кай лю бо вi» (12+).
9.25 «Фа зэн да Лайф» (12+).
10.00, 16.00 На вi ны (бя гу чы ра-
док).
10.10, 16.15, 19.30 Се ры ял «За-
будзь i ўспом нi» (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
23.15, 1.00 Се ры ял «Вя лi кае 
зло i дроб ныя га дас цi». 1—4-я 
се рыя [СЦ] (12+).
3.50 Се ры ял «Сё мае не ба». 
1-я се рыя (16+).

7.00 Маст. фiльм «Так сiст ка» 
(12+).

10.35, 11.30 Маст. фiльм «Чор-

ная па зна ка». (12+).
11.00 Вест кi.

14.35 Маст. фiльм «Олюш ка» 

(12+).
16.30 Маст. фiльм «Ня ма жыц-
ця без ця бе» (12+).

20.00 Вест кi тыд ня.

21.25 Маст. фiльм «Абя цан не 
маў чан ня» (12+).
23.00 Маск ва. Крэмль. Пу цiн.
23.40 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзi мi рам Са лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 Tеrrа inсоgnitа. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.40 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «24 пы тан нi» (12+).
8.50 Бе ла ру сы (6+).
9.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
10.20 «Пер шая пе ра да ча» 
(16+).
10.50 Цуд тэх нi кi (12+).
11.40 «Дач ны ад каз» (0+).
12.40 Гiс то рыi вы ра та ван ня 
(12+).
13.10 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.10 Дэ тэк тыў «Са ба чая ра-
бо та» (16+).
16.20 За гран ню (16+).
16.30 «След ства вя лi...» (16+).
18.05 «Но выя рус кiя сен са цыi» 
(16+).
19.00 «Вы нi кi тыд ня».
20.05 «Зор кi сыш лi ся» (16+).
21.25 Ты не па ве рыш! (16+).
22.20 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).

7.00, 13.25, 16.45. 21.10 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мульт па рад». «Трус Пi-
тэр» (0+).
8.55 «Пры ко лы 13-й шко лы» 
(6+).
9.00 Дра ма «Га су да ры ня» 
(12+).
13.30 Гля дзiм усёй сям' ёй. 
М/ф «Ба ле ры на» (6+).
15.05 Ка ме дыя «Ча роў ны ла-
гер» (12+).
16.50 Дэ тэк тыў «Па лон нi ца 
чор на га вi ра» (16+).
18.25 Се ры ял «Касл» (12+).
19.10, 1.10 «На двор'е».
19.15 Ка ме дыя «Ле та, ад на-
клас нi кi, ка хан не» (16+).
20.50 «Ве чар нi ца» (6+).
21.15 Ка ме дыя «Тры нац цаць 
сяб роў Оў шэ на» (16+).
23.20 Ка ме дыя «Во сем сяб ро-
вак Оў шэ на» (18+).
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Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

нядзеля, 11 кастрычніка 
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панядзелак, 5 кастрычніка
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