
6.00, 12.45 Се ры ял «Ма-
мач кі» (16+).
7.05 М/ф «Ду да і Да да» 
(0+).
7.30 М/ф « Лі га WatchСar» 
(0+).
8.00 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
8.15 Се ры ял «Га лы гін.
ru» (16+).
9.20 Дра ма «У па го ні за 
шчас цем» (12+).
11.40 Скетч «Асця рож на: 
дзе ці» (6+).
13.50, 2.10 «Уз ва жа ныя 
лю дзі-3» (16+).
15.50 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00, 0.00 «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 Ба я вік «Хут чэй за 
ку лю» (12+).

1.10 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
3.50 «Ера лаш» (6+).
4.25 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай» (16+).

6.30, 7.00, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 На ві-

ны куль ту ры.

6.35 «Пеш шу...» Маск ва 

Іль фа і Пят ро ва.

7.05, 20.05 «Пра ві лы 

жыц ця».

7.35, 22.20 «Сі та і Ра ма». 

Се ры ял.

8.25 «Ак са ка вы. Ся мей-

ныя хро ні кі». Дак. се ры-

ял.

9.05, 16.55 «Ган на Паў-

ла ва». Маст. фільм.

10.15 «На зі раль нік».

11.10, 1.30 «Май стры 

мас тац тваў. На род ны 
ар тыст СССР Яў ген Ля-
во наў». 1977 год.

12.15, 18.40, 0.40 «Што 
ра біць?»
13.00 Су свет ныя скар-
бы.
13.20 «Штуч ны ад бор».
14.05, 20.45 «Жан чы ны-
ва яў ні цы». Дак. фільм.
15.10 «Біб лей скі сю-
жэт».
15.35, 23.10 «Марк За ха-
раў: маё су час нае, мі ну-
лае і бу ду чы ня».
16.05 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
17.50 Зна ка мі тыя ар кест-
ры Еў ро пы. Лон дан скі 
сім фа ніч ны ар кестр.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 «Аб са лют ны 
слых».
0.00 «Кі нес коп». Сан-Се-
басць ян скі МКФ.
2.30 «И ог ля нул ся я на 
де ла мои...» Дак. фільм.

5.55 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Му зыч ны сам вы дат». 
2005 год (18+).
6.55 «Яў ген Еў ту шэн-
ка. Ве чар у кан цэрт-
най сту дыі «Астан кі на». 
1979 год (12+).
8.55, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 
18.50, 20.25, 21.45, 23.00, 
0.40, 3.45, 5.30 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
9.55, 16.00, 22.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
12.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ад якіх прын цы паў мы 
ад мо ві лі ся?» 2007 год 
(16+).
12.40 Маст. фільм «Ак-
тыў ная зо на» (16+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 
2008 год (12+).
19.10 «Гэ ты фан тас-
тыч ны свет». «Псі ха ды-
на мі ка вядзь мар ства». 
1990 год (16+).
20.45 М/ф «Су стра кай це 
ба бу лю». (0+).
0.00 «Аку лы пя ра». 
Гурт «Русский раз мер» 
і пра фе сар Ле бя дзін скі. 
1997 год (12+).
1.00 «Гэ ты фан тас тыч ны 
свет». 1981 год (12+).

2.15 «Вя чэр нія ме ло дыі». 
1984 год (12+).
4.00 Маст. фільм «Дзён-
ны цяг нік» (16+).

4.00, 6.30, 9.30, 14.00 Ве-
ла спорт. «Тур Тур цыі».
5.30, 8.00, 10.30, 12.30, 
17.00, 21.30, 0.30, 2.30 
Тэ ніс. WTА.
11.30 Юнац кія Алім пій-
скія гуль ні.
13.30 Аў та гон кі. WTСR.
23.30, 1.30 Ве ла спорт. 
Мі лан — Ту рын.

1.25 Муж чын ская жа но-
чая гуль ня (16+).
3.10 Асаб лі вы хло пец: 
ту пы су пер ге рой (16+).
4.45 Гэ та ўсё яна (16+).

6.35 Ма дам (16+).
8.15 Жа ніх (12+).
10.00 Дзі кая штуч ка. 
(16+).
11.55 Ёл кі 1914 (12+).
14.00 Ёл кі но выя (6+).
15.35 Ел кі-5 (6+).
17.20 Хот-дог (18+).
19.30 Да зволь це ця бе па-
ца ла ваць... зноў (16+).
21.40 Да зволь це ця бе 
па ца ла ваць на вя сел лі 
(16+).
23.30 Да зволь це ця бе 
па ца ла ваць... Баць ка 
ня вес ты (16+).

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 «Док тар Ко таў». 
Ме лад ра ма (12+).
21.55 «90-я» (16+).
22.50 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
23.25 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.15 «Я, ро бат». Фан тас-
ты ка (12+).
5.10 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10, 15.40 Апе ра цыя 
«Ар го» (16+).
8.35 Ір жа і кост ка (16+).
11.00 Мас ка Зо ра (12+).
13.40 Му за (16+).
18.05 Заў сё ды га ва ры 
«так» (16+).
20.10 Па ву цін не хлус ні 
(16+).
22.40 Маmmа mіа! (16+).
0.50 Уда чы, Чак! (18+).
2.45 Ка хан не жы ве тры 
га ды (16+).
4.20 Вя сел ле най леп ша-
га сяб ра (12+).

6.20 Вась мёр ка.
8.10, 22.35 Ад лі га (16+).
9.20 Ста тус: сва бод ны 
(16+).

11.20 Я ка хаць ця бе бу-

ду, мож на? (12+).

12.25 Пра хін дзі я да, або 

Бег на мес цы (16+).

14.15 Кух ня ў Па ры жы 

(12+).

16.20, 4.10 За муж пас ля 

ўсіх. 1—2-я се рыі (12+).

18.15 Ка хан не з аб ме жа-

ван ня мі (16+).

20.25 Ка хан не пад пры-
крыц цём (16+).

23.40 Кур' ер з «Раю» 
(12+).
1.30 9-я ро та (16+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
6.50 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).
7.40 Як пе ра ма гаць ва 
ўсім (16+).
8.00, 13.20 Не ве ра год ны 
док тар Пол (16+).
9.30 Шан дун: кра і на Кан-
фу цыя (16+).
10.20, 21.10, 3.35 Аў та-
SOS (12+).
11.05, 2.00 Зо ла та Юка-
на (12+).
11.50 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.35 Гас па да ры гор 
(16+).
14.05, 17.10, 22.00, 1.15, 
4.20 Дзі кі ту нец (12+).
15.40, 19.40 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
18.45 Га ды не бяс печ на га 
жыц ця (16+).
22.45 «Ма фія» (16+).
23.35 Гіс то рыя Бо га (16+).
0.25 Асу шыць акі ян (16+).
2.45 Ма шы ны: ра за браць 
і пра даць (16+).
5.10 Рэ аль насць ці фан-
тас ты ка? (16+).

8.00, 16.00, 22.00 Ма хі на-
та ры на тра се (12+).
9.00, 23.00, 4.40 Біт вы 
ро ба таў (12+).
10.00, 15.00 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, 1.00, 7.10 
Не спра буй це паў та рыць 
(16+).
13.00 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
14.00, 3.50 Вост раў 
(16+).
17.00 Вы пра ба ван не хо-
ла дам (12+).
19.00 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (16+).
21.00 Як гэ та ўстро е на? 
(12+).
0.00 Як устро е ны Су свет 
(12+).
2.00 Што маг ло пай сці не 
так? (16+).
2.55 Тэх на ге ні ка (12+).
6.20 Хут кія і гуч ныя (16+).
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6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 1.15 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15 «Зо на Х» (16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.50, 12.10.18.40, 19.20 Се ры ял 
«Сын» (12+).
13.05 «Дзі ця чы док тар».
13.35 «Дзень у вя лі кім го ра дзе».
14.35, 15.25 Се ры ял «Су ха цвет. 
Но вая на дзея» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Сва ты. Жыц цё без гры му». 
Дак. цыкл (12+).
21.00 «Па на ра ма».
21.50 Ме лад ра ма «Уро кі шчас-
ця» (16+).
1.35 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.40 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.45 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.15, 17.40 Се ры ял «След ства 
ка хан ня» (16+).
12.15 «Вя сель ны па мер» (16+).
13.25, 20.55 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
14.35 «Ка лі мы до ма-2». Скетч-
кам (16+).
15.10 Се ры ял «Цэнт раль ная 
баль ні ца» (16+).
16.15, 0.15 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 0.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект (12+).
17.05 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», КЕ НО.
22.05 «Біт ва эк стра сэн саў». 17-ы 
се зон (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Буль ба 
з су ша най ры бай.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль ту-
ры.
8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.30, 17.55 «Жу каў». Маст. фільм 
(16+).
9.25, 18.50 «Апош ні дзень». Рас-
ці слаў Плят (12+).
10.00 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» Зам-
ка вае ко ла (6+).
10.25 «Тэ атр у дэ та лях». Ба лет 
На цы я наль на га ака дэ міч на га Вя-
лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь «Ба я дэр ка».
10.50, 16.35 «Чу жыя тут не хо-
дзяць». Маст. фільм (12+).

12.25 «Сі ла ве ры».
12.50 «Жы вая куль ту ра». Мяс-
цо вы пе сен ны стыль вы ка нан ня 
тра ды цый ных аб ра да вых і па за-
абра да вых тво раў фальк лор ным 
ка лек ты вам «Па лес кія на пе вы» 
(в. Но вае Па лес се, Лель чыц кі ра-
ён, Го мель ская воб ласць).
13.20, 21.05 «ТАСС упаў на ва жа-
ны за явіць...» Маст. фільм, за-
ключ ная се рыя (12+).
14.30, 22.15 «Ды вер сан ты Трэ-
ця га рэй ха». 1-я се рыя «Ды вер-
сант № 1» (12+).
15.10 «Вы пра ба ван не». «План 
«Ост», за ключ ны.
15.40 Гос ці «Сла вян ска га ба за-
ру».
19.25 «Ка мер тон». Ды ры жор, на-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Аляк сандр 
Ані сі маў.
20.15 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» Ма-
зыр (6+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Час кі но». Ра бо ты сту дэн-
таў Бе ла рус кай дзяр жаў най ака-
дэ міі мас тац тваў.
23.00 «Май». Дак. фільм (12+).
23.15 «Сэр ца-вы кры ва льнік». 
Маст. фільм (16+).

7.10 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Ме та лург» (Жло бін) — «Ды на-
ма» (Ма ла дзеч на).
9.00, 13.00 Тэ ніс. WTА. Ган конг. 
Чвэрць фі на лы.
11.05 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да Еў-
ра-2019. U-21. Бе ла русь — Чэ хія.
17.15 Авер тайм.
17.45 Ле ген ды су свет на га спор ту.
18.20 Свет анг лій скай прэм' ер-лі гі. 
Ві дэа ча со піс.
18.50 Ха кей для ўсіх.
19.25 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ла ка ма тыў» (Яра-
слаўль). (У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)
21.45 Фут бол. Лі га на цый. Бе ла-
русь — Люк сем бург. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
23.45 Фут бол. Лі га на цый. Дзён нік 
гуль ня во га дня.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 7.30, 
8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 9.00 (з 
суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 На шы 
на ві ны.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 «Сён ня 12 каст рыч ні ка. Дзень 
па чы на ец ца» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+).
11.10 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
11.50 «Мод ны пры га вор» (12+).
13.10 Се ры ял «Два ко ле ры 
страс ці» (16+).

15.00 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20, 18.20 Дра ма «Зло дзей» 
(16+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «По ле цу даў» (16+).
20.00 «Час».
21.10 «Го лас. Пе ра за груз ка» 
(12+).
23.10 «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе ла-
ру сі». Во сень ская се рыя гуль няў 
(16+).
0.45 «На шы на ві ны». Га лоў нае за 
дзень.

5.30 «Усім па кат ку» (16+).
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 На ві ны «24 га дзі ны».
6.10, 20.15 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб ра-
га на строю» (6+).
9.00 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
9.20, 23.05 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Ба ец. На ра джэн не ле ген-
ды». Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 0.00 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
13.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
14.40 «Дзіў ная спра ва» (16+).
15.35, 16.50 «Ку лі нар». Се ры ял 
(16+).
19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.25 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
20.50, 0.35 Да ку мен таль ны спец-
пра ект (16+).

6.00 «Як у рэ ста ра не» (12+).
6.30 Се ры ял «АСА» (16+).
8.50, 10.15 Се ры ял «Доў гая да-
ро га» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 На-
ві ны (бя гу чы ра док).
10.10 «Еў ра зія. Вя лі кая ліч ба» 
(12+).
13.10 «За ла су да. Біт ва за гро шы» 
(16+).
14.05, 1.40 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00, 2.30 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра-2» (16+).
19.20, 3.25 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай» (16+).
22.25, 0.10 Маст. фільм «Тэ ра пія 
ка хан нем» (16+).
0.50 Кан цэрт «Спя ва ем ра зам» 
(6+).

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 Се ры ял «Мас коў-
ская бар зая-2» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.35 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.00 Вест кі. Мяс цо вы час.
17.25 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
18.30 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40, 23.10 «Анш лаг і Кам па нія» 
(16+).
23.45 Маст. фільм «Прос тая 
дзяў чын ка» (16+).

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сён ня.
6.10 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).
7.10 «Дзе ла вая ра ні ца НТБ» (12+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра» (16+).
9.40, 23.15 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «Свед кі» (16+).
11.15 Се ры ял «Маск ва. Тры вак-
за лы» (16+).
13.30, 18.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.10 Се ры ял «Пча ляр» (16+).
15.05, 16.35 Се ры ял «Не ўскі» 
(16+).
17.25 «ДНК» (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб лы. 
Ру бя жы ра дзі мы» (16+).
23.55 Се ры ял «Сцер вы» (18+).

7.00, 15.55, 19.50, 21.00, 0.25 «На-
двор'е».
7.05 М/с.
7.30, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.35 Се ры ял «На шчад кі» (16+).
8.40 Се ры ял «Цяж кі пя сок» (16+).
9.35, 19.55 Се ры ял «Ад ва рот ны 
ад лік» (16+).
10.25 «Зда роўе».
10.50, 18.30 Се ры ял «Свя та мая» 
(16+).
11.50 Дра ма «Лік на хві лі ны» 
(16+).
14.20 Се ры ял «Пры го ды ма ла-
до га Ін дыя ны Джон са» (12+).
16.05 «Мульт па рад» (0+).
16.30 Дак. се ры ял «Дзе цям пра 
зве ра нят».
16.55 «Стыль няш ка».
17.00 Се ры ял «Пра жыць жыц-
цё» (16+).
19.20 «Мой лю бі мы га да ва нец».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Тры лер «Вост раў пра кля-
тых» (16+).
23.20 Се ры ял «Блуд лі вая Ка лі-
фор нія» (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

пятніца,  12 кастрычніка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу
TБ1000 TБ1000 

Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

серада,  10 кастрычніка

МIРМIР

1910 7


