
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.45, 16.00 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
10.15, 0.05 Cерыял 
«Збег лыя сва я к і» 
(16+).
11.20, 17.30, 21.30 
«Ураль скія пель ме ні» 
(16+).
12.55, 23.00 Се ры ял 
«Бам бі зы» (16+).
14.00, 2.20 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
18.35 Се ры ял «Ка ра ні» 
(16+).
20.30 Се ры ял «Кух-
ня. Вай на за га тэль» 
(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 ка ця ры нін ская.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 1.15 «Кроў кла-
наў». Дак. фільм [СЦ].
8.35, 13.25 Пры го жая 
пла не та.
8.50, 16.30 «Пра фе-
сія — след чы». 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.
12.30, 22.15 «Пі ка са». 
Маст. фільм (16+).
13.40 «Гуль ня ў бі сер».
14.20 «Аляк сандр Шы-
лаў. Рэа ліс ты». Дак. 
фільм.
15.05 На ві ны. Пад ра-
бяз на. Кні гі.
15.20 Пя тае вы мя рэн не 
[СЦ].
15.50 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
17.40 Ко лер ча су. Ле а-
нар да да Він чы. «Джа-
кон да».

17.50, 2.10 Му зы ка ба-
ро ка. Дзміт рый Сінь коў-
скі і ан самбль Lа Vосе 
Strumеntаlе.
18.35 Пры ступ кі цы ві лі-
за цыі [СЦ].
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, 
ма лыя!»
20.45 Штуч ны ад бор.
21.30 «Бе лая сту дыя».
23.10 «Май стэр ня ар хі-
тэк ту ры Анд рэя Чэр ні-
ха ва». Ад люст ра ва ная 
рэ аль насць [СЦ].

6.00, 16.00, 22.00 «На-
ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
7.00, 8.40, 12.50, 14.35, 
15.45, 17.00, 18.50, 
20.45, 21.45, 23.00, 1.40, 
3.50, 5.45 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.20 «Ва кол сме ху». 
1981 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
9.45 Фільм-спек такль 
«Сы хо дзя чы, азір ні-
ся...» 1981 год (16+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Аў то граф». 2005 год 
(18+).
13.15, 19.15 Маст. фільм 
«Дом ка ля каль ца вой 
да ро гі» (16+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ма гія і пе ра бу до ва». 
2007 год (16+).
0.00 Дак. фільм «Чор ны 
каст рыч нік. Хро ні ка». 
2007 год (18+).
2.00 Дак. фільм «Я вяр-
таю ваш парт рэт». 1983 
год (12+).
3.00 «Быў час». 2008 
год (16+).
4.00 «Пад зна кам за-
дыя ка. Ша лі». 1991 год 
(18+).

0.30 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс Trаnsfоrm 
Mу Mеаl (12+).
1.30 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «На тхнё-
ныя спор там» (12+).
2.30, 7.00, 11.15, 12.55. 

18.15 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос» (6+).
4.00 Ве ла спорт. «Джы ра 
д'І та лія» і «Льеж — Бас-
тонь — Льеж» (12+).
5.00, 9.45 Ве ла спорт. 
«Джы ра д'І та лія» (12+).
9.30, 12.40, 18.00, 23.15 
Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
«Гейм, Шэт і Матс» 
(6+).
23.30 Ра лі. ЕRС. Тэ ле ча-
со піс Аll Ассеss (12+).

1.50 Са бры на (12+).
5.00 Пра сцяч ка (16+).
6.50 Шпі ён па су сед стве 
(12+).
8.40 Ро бін Гуд (16+).
11.10 SuperЗяць (16+).
13.05 Утай ма ван не сва-
воль на га (16+).
15.10 Вя лі кае па да рож-
жа (6+).
16.45 М/ф «Ілья Му ра-
мец і Са ла вей Раз бой-
нік» (12+).
18.15 М/ф «Тры во ла-
ты і прын цэ са Егіп та» 
(6+).
19.30 Вы пад ко вы шпі ён 
(12+).
21.15 Без за га ны 
(16+).
23.15 Да стаць ка ран-
тыш ку (16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
7.50 М/ф (6+).
8.30, 23.35 «Улег цы» 
(12+).
9.00, 15.25, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
10.00, 17.25 «Ста рац» 
(16+).
11.05, 18.30 «Сля пая» 
(16+).
12.10, 19.35 «Ва раж біт-
ка» (16+).
13.15 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.15 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў» (16+).
16.25, 3.40 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.45 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).
22.35 «Ві зі цё ры». Се ры-
ял (16+).

0.15 «90-я» (16+).
1.05 «Пя тае вы мя рэн-
не». Маст. фільм (16+).

2.55 «Ак цёр скія дра мы» 
(12+).

7.05, 17.10 Ма ціль да 
(6+).
8.45 Ад ной чы ў Аме ры-
цы (16+).
12.50 Эма (16+).
15.05 Джэйн Эйр (12+).
19.00, 5.00 Біб лі я тэ кар: 
у по шу ках кап'я лё су 
(16+).
20.40 Рэ пра дук цыя 
(16+).
22.30 Прад чу ван не 
(16+).
0.15 Воб лач ны ат лас 
(16+).
3.00 Фры да (16+).

8.00 Лёд (12+).
10.00 Грэц кі арэ шак 
(16+).
11.40 Мядз ве джы па ца-
лу нак (16+).
13.20, 19.05 Ад ва рот ны 
бок Ме ся ца (16+).
15.20, 3.40 Пі раМ ММі да 
(16+).
17.15 Цвя ро зы кі роў ца 
(16+).
21.05 Адзін удых (12+).
23.00 Пад кі ды (18+).
0.30 Усё ці ні чо га (16+).
2.10 Ма ра фон жа дан-
няў (16+).

6.00, 11.00, 15.10, 19.15, 
21.00, 3.30 Фаб ры ка 
ежы (16+).
6.45, 10.10 Моц пле мя 
(16+).
7.35 На плы тах па Юка-
не (16+).

8.25 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
9.15 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
11.50, 16.00 За кі ну ты 
храм ін каў (16+).
12.40, 16.50 Аў та-SОS 
(16+).
13.30, 17.40 Кос мас: 
маг чы мыя су све ты 
(16+).
20.10 Па да рож жы з Гор-
да нам Рам зі (16+).
0.20 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха (16+).
1.55 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
4.15 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
5.00 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 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+)
10.50, 5.19 Як гэ та зроб-
ле на? (12+).
11.15 Па ляў ні чыя на 
скла ды (16+).
12.06, 14.39, 19.45, 4.10, 
6.28 Бра ты Ды зель 
(16+).
12.57 Скрыў лен не ча су 
(16+).
13.48, 7.14 Кру ты цю-
нінг (12+).
16.21, 1.42 Му зей ныя 
за гад кі (16+).
18.03 Біт ва за не ру хо-
масць (12+).
18.54 Па лё ты ўглыб 
Аляс кі (12+).
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 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (12+).
0.51 Муж чы на, жан чы-
на, пры ро да (12+).
2.33 Даль на бой шчы кі 
(12+).
3.24 Джэ рэ мі Уэйд: та-
ям ні цы акі я на (16+).
4.56 Як гэ та ўлад ка-
ва на: аў та ма бі лі ма ры 
(12+).
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6.10 Iс насць [СЦ].
6.40, 19.15 Ме лад ра ма «Ка лей да-
скоп лё су». 1-я i 2-я се рыi (16+).
8.30 Адзiн дзень (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На вi ны.
9.10 Сэнс жыц ця (12+).
9.40 Зда роўе (12+) [СЦ].
10.30 Да ча (12+).
11.05, 12.10 Ме лад ра ма «Чыс та-
сар дэч нае пры знан не» (16+).
15.10 Кра i на.
15.40 Ме лад ра ма «Пры вi тан не 
ад бус ла». 1—4-я се рыi (12+).
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ме лад ра ма «Ка лей да скоп 
лё су» (16+).
23.35 Ме лад ра ма «За кон за ха-
ван ня ка хан ня». 1-я i 2-я се рыi 
(16+).
1.35 Дзень спор ту.

7.00 «Не на ра дзi ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
08.50 М/с «Стыч!» (6+)
9.30, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.35 Анi ма цый ны фiльм «Пры го-
ды Флi ка» (6+).
11.05 «Ве жа» (12+).
11.50 Ка мень, на жнi цы, па пе ра 
(16+).
12.25 «Свет на вы ва рат. Бра зi лiя» 
(16+).
13.20 Фiльм для ўсёй сям'i 
«Бель i Се басць ян: Сяб ры на-
век» (6+).
14.55 «Ка лi мы до ма-2». Скетч-
кам (16+).
15.20 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
17.05 Дра ма «Тру сi ная на ра» 
(16+).
18.40 Пры го ды «Ба я вы конь» 
(12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 Пры го ды «Пi ра ты Ка рыб-
ска га мо ра: Пра клён Чор най 
жам чу жы ны (16+).
23.45 «Арол i рэш ка. Мар скi се-
зон» (16+).

7.35 «Сi ла ве ры».
8.00, 15.00, 20.20 На вi ны куль ту ры.
8.20, 15.20 Гэ ты дзень.
8.25 «Воў ка ў тры дзя вя тым цар-
стве». М/ф (0+).
8.45 «Ка ха ная жан чы на ме ха-
нi ка Гаў ры ла ва». Маст. фiльм 
(12+) [СЦ].
10.00 «Бе ла рус кая кух ня». Рыб-
ныя каў бас кi па-за ба лац ку.
10.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)

10.55 «Ясе нiн». Маст. фiльм 
(16+).
14.35 «На ву ка ма нiя» (6+).
15.25 «Фор му ла ка хан ня». Маст. 
фiльм (12+) [СЦ].
17.00 «Ка мер тон». За слу жа ная 
ар тыст ка Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
Iры на На рбе ка ва.
17.25 «Сва i мi сло ва мi». Тэ ле вiк-
та ры на.
18.05 «На род ны май стар». Свят-
ла на Ска выр ка (май стар па вы ра-
бе ма ля ва ных ды ва ноў).
18.30 «Нач ное зда рэн не». Маст. 
фiльм (12+) [СЦ].
20.05 «Су раз моў цы». Ула дзi мiр 
Мi шчан чук.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Да ча». Маст. фiльм (12+) 
[СЦ].
22.35 «Арт-гiс то рыi». Га лоў ны ге-
рой па iме нi Свят ло.
23.00 Кан цэрт Дзяр жаў на га ака-
дэ мiч на га сiм фа нiч на га ар кест ра 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Ды ры жор — 
Ар кадзь Бе рын.

7.00, 16.00 Тэ нiс. Ра лан Га рос.
9.25 Свет анг лiй скай прэм' ер-лi гi. 
Вi дэа ча со пiс.
9.55 Авер тайм.
10.25 Ха кей КХЛ. «Ды на ма-
Мiнск» — «Кунь лунь РС» (Пе-
кiн).
12.20 Ха кей на тра ве. Чэм пi я нат 
Бе ла ру сi. «Бу даў нiк» (Брэст) — 
ХК «Мiнск».
13.50 Мi нi-фут бол. Чэм пi я нат Бе-
ла ру сi. ВРЗ (Го мель) — «МФК 
Мiнск».
15.50 Спорт-мiкс.
18.05 Ха кей для ўсiх.
18.35 Вось гэ та спорт!
18.50 Бокс. Су свет ная су пер се-
рыя.
21.00 Фут бол. Лi га чэм пi ё наў 
УЕФА. Вi дэа ча со пiс.
21.35 Фут бол. Лi га На цый УЕ ФА. 
Укра i на — Гер ма нiя. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
23.40 Трэ нi ро вач ны дзень.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00, 20.00 
На шы на вi ны.
7.15 «Мар каў. Нi чо га аса бiс та га» 
(16+).
8.00 «101 пы тан не да рос ла му» 
(12+).
9.15 Маст. фiльм «Пры ходзь це 
заўт ра...» (0+)
11.05 «Цi ба чы лi вi дэа?» (6+)
13.25 «На да чу!» (6+)
14.30 «Хто хо ча стаць мiль я не-
рам?» (12+)
16.20, 18.20 «Лед нi ко вы пе ры яд» 
(6+).

20.45 «Ме тэа гiд».
21.05 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
22.45 «Ла ба да. Су пер стар-шоу!» 
(16+)

6.15, 0.10 «Сак рэт ныя тэ ры то рыi» 
(16+).
8.00 «Ан фас».
8.20 «Са мая ка рыс ная пра гра ма» 
(16+).
9.10 Дак. пра ект (16+).
10.00 «Мiнск i мiн ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гi ён».
11.00, 13.40, 16.40, 20.05 «Сын 
баць кi на ро даў». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На вi ны «24 га-
дзi ны».
19.55 «СТБ-спорт».
23.15 Кiк бок сiнг. Чэм пi я нат Бе ла-
ру сi. Фi на лы.

5.00 Маст. фiльм «Блiз ня ты» 
[СЦ].
5.50, 7.50 М/ф.
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.00 «Ве да ем рус кую» (12+).
9.00 Ток-шоу «Сла бае звя но» 
(12+).
10.00 «На вi ны (бя гу чы ра док). Са-
юз нi кi».
10.10 Маст. фiльм «Адзi но кiм 
пра да стаў ля ец ца iн тэр нат» 
[СЦ].
12.00, 16.15 Се ры ял «Сё мае не-
ба». 1—4-я се рыi (16+).
16.00, 19.00 На вi ны (бя гу чы ра-
док).
16.40, 19.15 Се ры ял «Вя лi кае 
зло i дроб ныя га дас цi». 1—3-я 
се рыi [СЦ] (12+).
21.20 Се ры ял «Раз вод i дзя во-
чае проз вi шча». 1—4-я се рыi 
(12+).
1.40 Се ры ял «40+, або Геа мет-
рыя па чуц цяў». 1—4-я се рыi 
(12+).

7.00 «Па сак рэ це ўся му све ту».
7.25 Маст. фiльм «Усiм — дзя-
куй!..» (12+)
9.10 Маст. фiльм «Спра вы ся-
мей ныя» (12+).
11.00 Вест кi.
11.30 «Сто да ад на го».
12.20 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!!!» 
(16+)
13.20 «Док тар Мяс нi коў» (12+).
14.25 Маст. фiльм «На су пе рак 
лё су» (12+).
16.10 Маст. фiльм «Мi шэль» 
(12+).

19.45 «Плюс-мi нус».

20.00 Вест кi ў су бо ту.

20.45 «Пры вi тан не, Анд рэй!» 

(12+)

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

6.05 «Аст рап раг ноз».

6.10 Сён ня. Га лоў нае.

6.15 Tеrrа inсоgnitа. Бе ла русь не-

вя до мая (6+).

6.50 «50 рэ цэп таў пер ша га» 

(12+).

7.25 «Да ча» (12+).

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.

8.20 «НЗ.bу: час вы нi каў».

8.50 «Га ра ды Бе ла ру сi» (6+).

9.20 «Ура чэб ныя та ям нi цы плюс» 

(12+).

10.20 Га лоў ная да ро га (16+).

10.55 «Жы вая ежа» (12+).

11.45 Ква тэр нае пы тан не (0+).

12.45 Гiс то рыi вы ра та ван ня 

(12+).

13.15 Па е дзем, па я дзiм! (0+)

14.10 Дэ тэк тыў «Са ба чая ра бо-
та» (16+).
16.20 «Сак рэт на мiль ён». Та ям нi-

цы сям'i Пра сня ко вых (16+).

18.05 «След ства вя лi...» (16+)

19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-

не».

20.10 «Ты су пер!» Но вы се зон 

(6+).

22.20 Ба я вiк «Асоб нае да ру чэн-
не». (16+).
23.55 «Та ям нi чая Ра сiя» (16+).

7.00, 15.10, 19.15, 21.15 «На-

двор'е» + «Эра на».

7.05 М/ф «Пух на ты шпi ён» (6+).

8.25 «Пры ко лы 13-й шко лы» 

(6+).

8.30 Ме лад ра ма «Ча ла век-ам-
фi бiя».
10.00 Дра ма «Га су да ры ня».
13.35 Ка ме дыя «За вiс нуць у 
Палм-Спрынгс» (18+).
15.15 Гля дзiм усёй сям' ёй. «Фан-

тас тыч ныя ства рэн нi i дзе яны 

жы вуць (12+).

17.45 Пры го ды «Ай ван — адзiны 
i не паў тор ны».
19.20 Ка ме дыя «Не мая са ба чая 
спра ва».
20.50 «Ве чар нi ца» (6+).

21.00 «Фэшн is mу пра фэшн» 

(12+).

21.20 Ка ме дыя «Два нац цаць 
сяб роў Оў шэ на» (16+).
23.25 Ка ме дыя «Джэнтль ме ны» 
(18+).
1.20 «На двор'е».
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РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

субота, 10 кастрычніка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 6 кастрычніка

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1312 5

СТБСТБ


