
6.40 Фільм «Афі цэ ры» (12+).
8.15 «Кам са мол. Сто га доў 
по бач». Хра ні каль на-да ку мен-
таль ны фільм.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10, 12.10, 15.10 Ме лад ра ма 
«Вы дат ні ца» (16+).
17.20, 21.45 Ме лад ра ма 
«Спад чын ні ца па ня во лі» 
(16+).
21.00 «Па на ра ма».

6.50, 17.20 Ка ме дыя «8 пер-
шых спат кан няў» (16+).
8.15, 22.05 «Тэ ле ба ро метр».
8.20 Маст. фільм «За клі наль-
нік ко ней» (16+).
11.05 Ані ма цый ны фільм «Ка-
роль Леў» (0+).
12.40 Ані ма цый ны фільм «Ка-
роль Леў-2: гор дасць Сім бы» 
(0+).
14.05 Ані ма цый ны фільм «Ка-
роль Леў-3: Аку на Ма та та» 
(0+).
15.25, 22.10 Ба я вік «Ча ла век-
му раш ка» (12+).
18.50 «Бліз ня ты» (16+).
19.50 «Вя сель ны па мер» 
(16+).
20.45 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
КЕНО.
0.10 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).

7.30 «Ва сі лі са Пры го жая». 
Фільм-каз ка (6+).
8.40, 13.25 На ві ны куль ту ры.
9.00, 13.45 «Гэ ты дзень».
9.05 «Вол га-Вол га». Ка ме-
дыя (12+).
10.40 «Бе ла рус кая кух ня». Жу-
лі кі па-да лец ку.
11.10 «Бум ба раш». Тра гі ка-
ме дыя (12+).
13.50 Кан цэрт ВІА «Синяя 
птица».
15.00 «Зя лё ны фур гон». 
Маст. фільм (12+).
17.25 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2018». Кан цэрт «За ла-
ты хіт».
19.05 «Вя сел ле ў Ма лі наў-
цы». Ка ме дыя (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Са ба чае сэр ца». Дра-
ма (12+).

23.20 «Пес ня для Еў ра ба чан ня. 
Пят нац цаць га доў гіс то рыі». 
Фі нал на цы я наль на га дзі ця ча-
га кон кур су. 2006 год.

7.10 Ха кей. Лі га чэм пі ё наў. 
1/8 фі на лу. Пер шы матч. «Фрэ-
лун да» (Шве цыя) — «Лу га на» 
(Швей ца рыя).
9.10 Ха кей. КХЛ. ХК «Со чы» — 
«Ды на ма-Мінск».
11.10, 0.50 Фут бол. Лі га чэм-
пі ё наў УЕ ФА. Дзён нік гуль ня-
во га дня.
11.55 Ганд бол. SEHA-Газп рам 
лі га. «За граб» (Хар ва тыя) — 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь).
13.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. «Ін тэр» — «Бар се ло-
на».
15.30 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм пі я нат 
све ту. Муж чы ны. 96 кілаграмаў.
16.55, 19.25 Спорт-мікс.
17.05 Ко зел пра фут бол.
17.25 Спорт-кадр.
18.00 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм пі я нат 
све ту. Жан чы ны. 76 кілаграмаў.
19.35 Ле ген ды су свет на га 
спор ту.
20.10 Слэм-данк.
20.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. ЦСКА (Ра сія) — «Ро ма» 
(Іта лія). (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
22.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ан лайн гуль ня во га дня. 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

7.00, 9.00, 16.00, 20.30 «На шы 
на ві ны».
7.10 Дра ма «Свой ся род чу-
жых, чу жы ся род сва іх» 
(6+).

9.10 «Вя лі кая рэ ва лю цыя. Пра-
він цый ныя гіс то рыі» (12+).
10.10 Маст. фільм «Ту рэц кі 
гам біт» (16+).

12.35 «Зда бы так рэс пуб лі кі: 
Джо Да сэн» (12+).
14.00 Ка ме дыя «Брыль ян та-
вая ру ка» (6+).
16.20 Леў Ле шчан ка, Ва ле рый 
Ме ла дзе, Па лі на Га га ры на і ін-
шыя ў вя лі кім свя точ ным кан-
цэр це «25 га доў «Аў та ра дыё» 
(12+).
18.25 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.30 «Лепш за ўсіх!» (6+).
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «Ма жор» (16+).
22.20 Маст. фільм «Кант ры-
бу цыя» (12+).
0.20 «Ад ной чы ў Па ры жы». Да-
лі да і Да сэн (12+).

6.20, 22.40 «Ле ген ды СССР» 
(16+).
11.50, 1.50 Тра гі ка ме дыя «Во-
сень скі ма ра фон» (12+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 
га дзі ны».
13.40, 16.40, 20.00 «Ка тоў скі». 
Се ры ял (16+).
19.55 «СТБ-спорт».
21.00 Кан цэрт, пры све ча ны 
100-год дзю ВЛКСМ.

6.00 «Вой, ма мач кі!» (12+).
6.30 Маст. фільм «Зя лё ны 
фур гон» (12+).
9.35, 10.10, 20.30 Маст. фільм 
«Ня ўлоў ныя мсці ўцы» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
11.20, 22.10 Маст. фільм «Но-
выя пры го ды ня ўлоў ных» 
(12+).
13.15, 3.45 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.00, 3.00 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00, 2.10 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 1.15 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
19.25, 4.35 Се ры ял «Агент 
асо ба га пры зна чэн ня» (16+).
0.10 Дак. фільм «Чыр во ны па-
ва рот» (12+).
5.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.

11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.35, 14.25, 20.40 Се ры ял 
«Га ду ноў» (16+).
15.30 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.00 Вест кі. Мяс цо вы час.
17.25 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра-
мы эфір» (16+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Ду эт па 
пра ве» (12+).
0.25 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15, 7.10 Ка ме дыя «Мая ма-
рач ка» (12+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сён ня».
8.10 Ме лад ра ма «Па ва дыр».
10.20 Се ры ял «Свед кі» 
(16+).
11.15 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
13.25, 18.30 «Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не».
14.05, 16.35 Се ры ял «Ву лі цы 
раз бі тых ліх та роў» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
19.45 Се ры ял «Ку ба» (16+).
21.30 Се ры ял «Ня ўлоў ныя» 
(16+).
23.40 «Па да зра юц ца ўсе» 
(16+).

7.00, 15.55, 19.40, 21.00, 0.45 
«На двор'е».
7.05 М/с «Кунг-фу пан да. Дзіў-
ныя ле ген ды».
7.30, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.35 Се ры ял «Два з па ло вай 
ча ла ве кі» (16+).
8.35 Се ры ял «Бліз ня ты» 
(16+).
9.30, 19.45 Се ры ял «Мост» 
(16+).
10.25 Се ры ял «Ад' ютант яго 
пра вас ха дзі цель ства» (12+).
11.40 Маст. фільм «Зя лё ны 
фур гон» (12+).
14.00 Се ры ял «Ім пе рыя пад 
уда рам» (16+).
16.05 «Мульт па рад» (0+).
16.30 Дак. се ры ял «Ма лыя» 
(0+).
17.15 «Стыль няш ка».
17.20 Се ры ял «Пра жыць 
жыц цё» (16+).
18.50 Се ры ял «Сак рэт ныя 
ма тэ ры я лы» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Дра ма «Дні Тур бі ных» 
(12+).

6.05, 12.45 Се ры ял «Ма-
мач кі-3» (16+).
7.10 М/ф «Чы чы лэнд» 
(0+).
7.30 М/ф «Ма рын і яго 
сяб ры» (6+).
8.00 М/ф «Ма шы ны каз-
кі» (0+).
8.35 Се ры ял «Ся мей ны 
біз нес» (12+).
9.40 Ка ме дыя «Сня да нак 
у та ты» (12+).
11.35 «Ту рыс ты» (16+).
13.50, 0.45 Се ры ял «Вы-
жыць пас ля» (16+).
15.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00 «Ураль скія пель-
ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Іва но-
вы — Іва но вы-3» (16+).
20.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны» (12+).
22.00 Ме лад ра ма «Еш, 
ма лі ся, ка хай» (12+).
2.30 Се ры ял «Дах све-
ту-2» (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, 23.10 
На ві ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
Цвя та е вай.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35, 22.25 «Сі та і Ра ма». 
Се ры ял.
8.25, 17.30 Су свет ныя 
скар бы.
8.30, 16.25 «Два ка пі-
та ны». Маст. фільм, за-
ключ ная се рыя.
10.15 «Член ура да». 
Маст. фільм.
11.55 «Аст ра вы». Ве ра 
Ма рэц кая.
12.50 «Куль тур ны ад па-
чы нак». Дак. се ры ял.
13.20 «Хрус таль ная 
ноч. Яў рэй скі па гром — 
1938». Дак. фільм.
14.15 Кі но пра кі но. «Пу-
дзі ла. Ня ём кая праў да». 
Дак. фільм.
15.10 «Пісь мы з пра він-
цыі». Ся ло Кі жын га (Бу-
ра ція).
15.40 «Эніг ма». Іль дар 
Аб дра за каў.
17.50 Май стры вы ка-
наль ніц ка га мас тац тва.

19.00 «Мі кі та Да лгу шын. 
Каз ка яго жыц ця». Дак. 
фільм.
19.45 200 га доў з дня 
на ра джэн ня Іва на Тур ге-
не ва. «Ме сяц у вёс цы». 
Спек такль Ра сій ска га 
ака дэ міч на га тэ ат ра імя 
Ф. Вол ка ва.
23.30 Клуб «Ша ба лаў ка, 
37».
0.25 Парт рэт па ка лен ня. 
«Ці ка вае жыц цё». Маст. 
фільм.
2.00 «Шу каль ні  к і». 
«Апош ні схрон пі цер ска-
га аў та ры тэ ту».
2.45 «Ко лер ча су». Эль 
Грэ ка.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 
2007 год (12+).
7.05 Маст. фільм «Бы лы 
та та, бы лы сын» (16+).
8.30 «Ра ніш няя пош та». 
1986 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
9.45, 11.00, 12.50, 15.45, 
17.00, 17.35, 20.05, 21.45, 
23.00, 23.35, 0.50, 3.45 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
12.00 «Элі та Кра і ны Са-
ве таў». Ле а нід Зо рын. 
2007 год (12+).
13.55 «Што? Дзе? Ка-
лі?» Пер шы паў фі нал 
1982 го да (12+).
17.25, 23.25 «Мас так і па-
эт Мі ха іл Гроб ман чы тае 
свае вер шы». 2005 год 
(18+).
18.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1962. 1-я част-
ка. 2010 год (12+).
19.10 «Шы нок «13 крэс-
лаў». 1968 год (12+).
2 0 . 1 5  Тэ  л е  ф і л ь м 
«А. П. Чэ хаў. Сцэн кі». 
1973 год (12+).
22.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Бы вай, 7 Ліс та па да...» 
2005 год (12+).
1.00 Пра гра ма «Тэ ма» 
з Ула дзі сла вам Лісць-
е вым: «Ала Пу га чо ва». 
1992 год (12+).

1.40 «Зям ля — Па вет-
ра». «Ночные снай пе-
ры». 2002 год (12+).
5 . 0 0  « П е с  н я - 8 2 » . 
3-я част ка (12+).
5.40 М/ф «Па даў ле таш ні 
снег» (12+).

0.00, 3.30, 13.30, 15.30, 
18.30, 22.30 Алім пій скія 
гуль ні. «Жы выя ле ген-
ды».
0.30, 3.00, 6.30, 10.00, 
19.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Алім пій ская спад чы-
на».
1.00 Фі гур нае ка тан не. 
Гран-пры Фін лян дыі.
4.00, 6.00, 9.30, 20.45 
Watts.
5.00, 14.30, 17.30, 21.30 
Алім пій скія гуль ні. «За ла 
сла вы».
7.00 Сну кер. Englіsh 
Open. Фі нал.
10.30, 13.30, 16.00, 19.30, 
23.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS. Плэй-оф.
12.00 Дро ны. DR1 
Champіons.

0.20 Вель мі страш нае кі-
но-2 (16+).
1.55 Вель мі страш нае кі-
но-3 (16+).
3.25 За муж пас ля ўсіх 
(1—4-я се рыі) (16+).
7.15 На ша Russіa. Яй кі 
Лё су (16+).
8.55 Шпі ён па су сед стве 
(12+).
10.45 Рэ аль ныя ваў ка ла-
кі (16+).
12.25 Муж чы на з га ран-
ты яй (16+).
14.05 Ня ўда члі  выя 
(16+).
16.00 Ажа ні ся са мною, 
чу вак (18+).
17.50 Афе рыс ты Дзік і 
Джэйн (12+).
19.30 Джу ман джы (6+).
21.25 Са мы леп шы та та 
(16+).
23.20 Дрэн ны Сан та 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
7.30 «У вы дат най фор-
ме» (12+).

8.00 «Док тар І...» (16+).
8.30 «Ад важ ныя жон кі». 
Се ры ял (16+).
10.10, 4.30 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
11.50, 16.55 «Ва раж біт-
ка» (12+).
12.55 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.00 «Ад кры та» з Ак са-
най Бай рак (16+).
14.55 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).
16.00 «Мой ге рой» 
(12+).
18.45, 0.30 «Код жыц ця». 
Дак. фільм (12+).
20.20 «Д'я бал но сіць 
Prada». Ка ме дыя (16+).
22.25 «Па тра шы це лі». 
Фан тас ты ка (16+).
1.55 «90-я» (16+).
2.40 «Са вец кія ма фіі» 
(16+).
3.20 «Дзі кія гро шы» 
(16+).
4.00 «Уся праў да» (16+).

6.10, 14.15 Гіс то рыя ад-
на го вам пі ра (16+).
8.20 Са ліст (16+).
10.35 Сцю арт Літл (0+).
12.20 Бел фе гор — пры-
від Луў ра (12+).
16.25 Скна ра (16+).
18.15 Фан тас тыч нае ка-
хан не і дзе яго знай сці 
(16+).
20.10 За ту ра: кас міч ная 
пры го да (12+).
22.10 Во сень у Нью-Ёр ку 
(12+).
0.15 Шпі ён, вый дзі вон! 
(18+).
2.35 Скры жа лі лё су 
(16+).
4.25 Брыд кі я (12+).

6.20 Без ме жаў (12+).
8.15 Ду эль. Пуш кін — 
Лер ман таў (12+).
10.55 Ня вес та (16+).
12.50 Джунг лі (12+).
14.35 22 хві лі ны (16+)
16.20, 4.10 Сві ры да вы 
(16+).
18.15 Зем ля трус (12+).
20.20 Па да ры мне ме сяч-
нае свят ло (12+).
22.20 Ня ўлоў ныя (16+).
0.10 Пі раМ ММі да (16+).
2.25 Гу ляй, Ва ся! (16+).

6.00 Па на ра ма 360°. 
Аб'ект су свет най спад-
чы ны (16+).
6.50 Гуль ні ро зу му 
(16+).
8.00 Не ве ра год ны док-
тар Пол (16+).
9.30, 15.40 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф (16+).
10.20, 2.40 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+).
13.25 Сі ла пле ме ні 
(16+).
14.10, 1.55 Дзі кі ту нец 
(16+).
17.15, 22.00. 1.10, 4.10 
Дзі кая Фла ры да (16+).
18.45, 23.35 Кос мас: пра-
сто ра і час (16+).
19.35 Са праўд ны ге ній 
(12+).
20.20 Вя до мы Су свет 
(16+).
21.10 Не вя до мая пла не-
та Зям ля (12+).
22.45 Унут ры коль цаў 
Са тур на (16+).
23.35 Кос мас: пра сто ра і 
час (16+).
0.20 Асу шыць акі ян 
(16+).
4.55 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
5.45 На ву ко выя не да-
рэчнас ці (16+).

8.00, 16.00, 22.00 Ма хі-
на та ры.
9.00, 17.00, 23.00, 4.40 
Кру ты цю нінг.
10.00, 15.00, 21.00 Як гэ-
та ўстро е на?
11.00, 20.00, 5.30 Скла-
ды.
11.30 Скрозь час і пра-
сто ру.
12.00, 1.00, 6.20 Зброя 
па-аме ры кан ску.
13.00 Бу доў ля на Аляс-
цы.
14.00, 18.00, 3.50 За ла-
тая лі ха ман ка.
19.00, 2.00, 7.10 Скрозь 
кра то вую на ру.
0.00 Аляс ка: сям'я з ле-
су.
2.55 Пантыяк — ры цар 
да рог.
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Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

серада,  7 лістапада

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

пятніца,  9 лістапада

МIРМIР

186 11


