
6.05 «Ла ві мо мант» (16+).
7.20 «Дур ні і да ро гі» (16+).
8.25 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.30 «Ера лаш» (6+).
9.55 М/ф «Ца рэў ны» 
(6+).
10.20 М/ф «Ка чы ныя гіс-
то рыі» (0+).
10.50 «Прос та кух ня» 
(16+).
11.25 «Рус кія не смя юц-
ца» (16+).
12.30 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
14.55 Ані ма цый ны фільм 
«Мах ні кры лом» (0+).
16.45 Ка ме дыя «Ко пы ў 
глы бо кім за па се» (16+).
18.50, 2.15 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.20 Пры го ды «Ка ра тэ-
па цан» (12+).
23.05 «Форт Ба ярд» 
(16+).
0.35 Жа хі «Смоў жань» 
(18+).
3.35 «Са ран хэ» (16+).
4.30 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.
7.05 «Кра ка дзіл Ге на», 
«Ча бу раш ка», «Ша пак-
ляк», «Ча бу раш ка ідзе ў 
шко лу». М/ф.
8.25 «Лю бі мая дзяў чы-
на». Маст. фільм.
9.50, 16.20 Тэ ле скоп.
10.20 «Пе ра дзвіж ні кі. 
Аб рам Ар хі паў» [СЦ].
10.50 «Спад чын ні ца па 
пра мой». Маст. фільм 
[СЦ].
12.20 «Эр мі таж» [СЦ].
12.50 Зям ля лю дзей. 
«Эвен кі. Па за ко не тай-
гі» [СЦ].
13.20, 1.40 «Бла кіт ная 
пла не та». Дак. се ры ял 
[СЦ].
14.10 «Эфект ма тыль-
ка». Дак. се ры ял [СЦ].
14.40 Між на род ны фес-
ты валь «Цырк бу ду чы-
ні».
16.50 Кі но пра кі но. «Сар-
дэч на за пра ша ем, або 
Па боч ным ува ход за ба-
ро не ны». Без сюр пры заў 
не мо жа це?!» Дак. фільм 
[СЦ].

17.30 «Эн цык ла пе дыя 
за га дак». Дак. се ры ял 
[СЦ].
18.00 «Яшчэ раз пра 
ка хан не». Маст. фільм 
[СЦ].
19.30 Вя лі кая опе ра — 
2019.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 Кі но на ўсе ча сы. 
«Кан фар міст». Маст. 
фільм. (18+).
23.55 Клуб 37.
1.00 «Кі нес коп». Прыз 
Еў ра пей скай кі на ака дэ-
міі.
2.30 «Ста рая плас цін ка», 
«Па да рож жа му раш кі». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Міль я нер ка». 
Фільм-спек такль. 1974 
год (16+).
8.35, 9.45, 11.00, 13.00, 
15.45, 17.00, 23.25, 1.00, 
2.45, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
12.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1984. 1-я част-
ка. 2011 год (12+).
13.30, 20.50 «Прэс-экс-
прэс». 1994 год (16+).
13.40 «Му зыч ная га-
вань Эле а но ры Фі лі най» 
(12+).
16.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
18.00 Маст. фільм «Сэр-
цы ча ты рох» (12+).
19.30 Маст. фільм «Лю-
дзі і ма не ке ны». 2-я се-
рыя (12+).
21.00 «Быў час». 2008 
год (16+).
22.00 «Пад зна кам за-
дыя ка». 1993 год (16+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Як пры ма лі кан сты ту-
цыю». 2006 год (12+).
1.30 «Ва кол сме ху». Бе-
не фіс пісь мен ні ка Ся-
мё на Аль та ва. 1990 год 
(12+).

1.10, 17.50 Скач кі на лы-
жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту (12+).

2.00, 7.00, 13.30, 16.00 
Бія тлон. Ку бак све ту 
(6+).
5.00, 8.30, 21.00 Сну кер. 
Scottіsh Open (6+).
5.00 Фрыс тайл. Ку бак 
све ту (12+).
6.00 Снаў борд. Ку бак 
све ту (12+).
10.30, 14.50, 20.00 Гор-
ныя лы жы. Ку бак све ту 
(12+).
17.30 Лыж ныя гон кі. 
Ку бак све ту.

1.15 Сум лен ны ча ла век 
(18+).
2.45 Звыч ка рас ста вац-
ца (16+).
4.20 Рэ ста ран спа да ра 
Сеп ты ма (12+).
6.05 Ня ўдач нік Аль фрэд, 
або Пас ля даж джу... 
дрэн нае на двор'е (12+).
7.55 Вы кру та сы (12+).

9.50 Гэ ты ня ём кі мо мант 
(16+).
11.45 Пры га жун чык са 
ста жам (16+).
13.35 Вя сель ны пе ра па-
лох (16+).
15.35 Укра дзі маю жон ку 
(16+).
17.30 Пры ві ды бы лых 
сяб ро вак (16+).
19.30 Плэй бой пад пры-
крыц цём (18+).
21.15 На стаў нік го да 
(16+).
23.25 Мой хло пец — 
кі лер (18+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя Бе ла русь філь ма 
(12+).
7.10 М/ф (6+).
9.15 «М&S» (12+).
9.45 «Аб зда роўі. Зна рок 
і ўсур' ёз» (12+).
10.15, 23.50 «Пе рыс коп» 
(16+).
10.35 «Да лё ка яшчэ да-
лей» (16+).
11.30, 1.35 «Зла чын-
ства ў фо ку се». Cерыял 
(16+).

15.05 «Па го ня за сма-
кам» (12+).
16.05 «Раз ві тан не» 
(16+).
17.00 «Знак якас ці» 
(16+).
17.55, 5.30 «10 са мых» 
(16+).
18.30, 4.35 «Дзён нік 
эк стра сэн са» (16+).
19.35 «Ге ра сім». Маст. 
фільм (16+).
21.30 «У імя ка ра ля». 
Дра ма (12+).
0.10 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).

6.10, 12.15 Смур фі кі 
(0+).
8.10 Гос ця (16+).
10.35 Тур ба (6+).
14.05 Со мерс бі (16+).
16.05 Эва лю цыя (12+).
17.55 Джу лі і Джу лія: га-
ту ем шчас це па рэ цэп це 
(12+).
20.10 Бан дыт кі (12+).
21.50 Элі зі ум: рай не на 
Зям лі (16+).
23.45 1 + 1 (16+).
2.00 Дзя вят кі (16+).
3.55 Бой фрэнд з бу ду чы-
ні (16+).

7.10 Усё або ні чо га 
(16+).
8.50 Кан да гар (16+).
10.45 Вер ты каль (6+).
12.10 Ка хан не прэт-а-
пар тэ (12+).
13.45 Па да ру нак з ха рак-
та рам (6+).
15.20 Я ху дзею (16+).
17.10 Ня ўлоў ныя: апош ні 
ге рой (16+).
18.35 Гіс то рыя ад на го 
на зна чэн ня (12+).
20.40 Гор ка! (16+)
22.35 Та рас Буль ба 
(16+).
1.00 Духless (18+).
2.50 Лас ка вы май (16+).
4.40 У ру ху (16+).

5.55, 5.10 Ра бі стаў кі і 
ўзры вай (16+).
6.20, 5.35 Гуль ні ро зу му 
(16+).
6.45 На цы я наль ныя пар кі 
Аме ры кі (16+).

7.30 Зо ла та ў ха лод най 
ва дзе (16+).
9.00 Са праўд ны су пер-
кар (16+).
9.45 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
11.15 Кос мас: пра сто ра і 
час (16+).
12.50 Эк стрэ маль ны экс-
прэс (16+).
14.20, 0.20 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай (16+).
15.05 Асу шыць акі ян 
(16+).
16.35 Ме га мас ты (16+).
17.25 Бу даў ніц тва ту нэ ля 
(16+).
18.10 Еў ро па з вы шы-
ні пту шы на га па лё ту 
(16+).
18.55, 22.00 Су пер збу-
да ван ні Трэ ця га рэй ха 
(16+).
19.45, 22.45 Жан чы ны-
во і ны ві кін гаў (16+).
20.30 Пет ра: тай ны ста-
ра жыт ных бу дын каў 
(16+).
21.15 За гад кі во ла таў 
ка мен на га ве ку (16+).
23.35 Вы ра та ваць Ты-
та нік: скар бы з глы бі ні 
(16+).
2.40 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф (16+).
4.20 Най буй ней шы ў све-
це ра монт (16+).

8.00, 7.15 Як гэ та зроб-
ле на? (12+)
8.25, 7.40 Як гэ та ўстро-
е на? (12+)
10.30, 3.30 За гад кі вы-
сад кі на Ме сяц (12+).
11.20, 2.40 Аляс ка: сям'я 
з ле су (16+).
12.15 Ма хі на та ры (12+).
13.05, 6.30 Ве ру-не-ве ру 
(12+).
14.00 Ге ній аў та ды зай ну 
(12+).
14.50, 4.15 Па ляў ні чыя 
на ста рыз ну (12+).
16.40, 5.00 Па ляў ні чы на 
цац кі (12+).
17.35, 20.45 Па ляў ні чыя 
на скла ды (16+).
21.15 Гі ганц кія бу доў лі 
(12+).
23.05 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
0.00, 5.45 Не вя до мая 
экс пе ды цыя (16+).
0.55 Га раж ны ра монт 
(12+).

6 снежня 2019 г.

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 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» (16+).
10.45, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Шыфр» (16+).
13.05 Дзі ця чы док тар.
13.35, 15.25 Се ры ял «Ус ход—
За хад-2» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
23.50 Сфе ра ін та рэ саў.
0.35 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 17.40 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.50 Се ры ял «Зра зу мець. 
Да ра ваць» (16+).
9.55, 20.30 Се ры ял «Ся мей ныя 
гісто рыі» (16+) [СЦ].
10.30, 23.05 «Эк стра сэн сы-
дэ тэк ты вы» (16+).
11.30, 17.45 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
13.35, 0.10 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-3» (16+).
14.35 «Под ыум» (12+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.40 «Вя сель ны па мер» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». На ліс-
ні кі з гры ба мі.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.35 «Зі мо вая віш ня». 
Маст. фільм (12+).
9.25, 16.50 «Апош ні рэйс «Аль-
бат ро са». Маст. фільм. 1-я се-
рыя (12+).
10.35 «Май стры і ку мі ры». За-
слу жа ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ган на Радзь ко.
11.30 «Бе ла рус кая кух ня». Карп 
у вярш ках.
12.20, 18.10 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Вя зень ла ге ра «Heposuo» (12+).
12.45, 21.05 «Дзяр жаў ная гра-
ні ца». Маст. фільм. «Год со рак 
пер шы» (12+) [СЦ].

15.10 «За піс кі на па лях». Мак-
сім Га рэц кі: ру ка пі сы не га раць 
[СЦ].
15.30 «Спя вае Бе ла русь». На-
род ны фальк лор ны ка лек тыў 
«Прас ні ца» (аг ра га ра док Іванск, 
Чаш ніц кі ра ён, Ві цеб ская воб-
ласць).
16.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач ка».
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.25 «Ар тэ фак ты». Брэсц кая 
біб лія.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Пер шы ды ві зі ён. Бе ла-
русь—Аў стрыя.
9.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Пер шы ды ві зі ён. Дзён нік 
гуль ня во га дня.
9.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
10.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вест Хэм»—«Ар се нал».
12.20 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Пер шы ды ві зі ён. Сла ве-
нія—Да нія.
14.40 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Эс тэр сунд. Эс та фе та. Муж чы ны.
15.50 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Пер шы ды ві зі ён. Аў стрыя—
Нар ве гія.
18.15 Піт-стоп.
18.45 Спорт-кадр.
19.20 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту. U-20. Пер шы ды ві зі ён. Лат-
вія—Бе ла русь. (У пе ра пын ках — 
Спорт-цэнтр.)
21.45 Спорт-цэнтр.
21.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 6-ы тур. «За льцбург» 
(Аў стрыя)—«Лі вер пуль» (Анг лія). 
2-і тайм.
22.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 6-ы тур. Ан лайн гуль ня-
во га дня. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
0.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ ФА. 
6-ы тур. Дзён нік гуль ня во га дня.

6.00, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 
20.30 На шы на ві ны.
7.05, 8.05 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Фур ца ва. Ле ген да 
пра Ка ця ры ну» (16+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Дрэн ная кроў» 
(16+).
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)

16.20, 0.15 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20, 23.05 «На са май 
спра ве» (16+).
18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.55 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 Се ры ял «Тэст на ця жар-
насць» (16+).

6.00, 6.40, 7.45 «Ра ні ца СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
На ві ны «24 га дзі ны».
9.00, 23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «NEXT». Се ры ял (16+).
12.25 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.45, 21.15, 23.50 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.30, 1.20 «Не ве ра год на 
ці ка выя гіс то рыі» (16+).
14.40, 0.35 «Як улад ка ва ны свет» 
(16+).
15.35, 16.50 «Сё мая ру на». Се-
ры ял (12+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».

6.00, 10.10 Се ры ял «Да іш ні кі» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10 «Спра вы су до выя. Біт ва за 
бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы су до выя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15, 19.25 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
20.45 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (0+).
21.30, 0.00 Се ры ял «На пар ні-
цы» (16+).
0.35 «Та ко му ма ма не на ву чыць» 
(12+).
1.00 «Трэ ці ліш ні» (16+).
1.50 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
2.20 «Вод пуск без пу цёў кі» (16+).
3.10 Bryan Ferry: Lіve іn Lyon (16+).
4.45 «Смак па кі шэ ні» (16+).
5.10 «Аз бу ка зда роўя» (16+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.

11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны—Бе ла русь.
14.35, 22.25, 23.10 «Хто су-
праць?» Ток-шоу.
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Тай ны след-
ства-19» (12+).
0.25 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.10 «Ежа жы вая і мёрт вая» 
(12+).
8.05, 10.20 Се ры ял «Ко дэкс 
го на ру» (16+).
9.35, 22.00 «НЗ.by».
10.50 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.10, 16.30 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы. Смерч» (16+).
16.25, 19.40, 23.20 Сён ня. Га лоў-
нае.
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Се ры ял «Пёс» (16+).
20.55, 22.25 Се ры ял «Ге ній» 
(16+).
23.35 Се ры ял «Вер сія» (16+).

7.00, 15.55, 18.10, 21.05, 0.05 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10, 16.05 М/с «Чып і Дэйл спя-
ша юц ца на да па мо гу».
7.35, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.40 Тры лер «Паст ка» (16+).
9.45, 18.15 Се ры ял «Кат» (16+).
11.35 Дак. се ры ял «Міль ён 
пы тан няў аб пры ро дзе».
11.50 Дра ма «За бой ства свя-
шчэн на га але ня» (18+).
13.50, 20.00 Се ры ял «Міс тар 
Ро бат» (16+).
14.45 Се ры ял «Вя лі кая Ім пе ра-
тры ца» (12+).
16.10 «Пры знай ся, што смач-
на!»
16.30 Се ры ял «Агент Мак Гай-
вер».
17.15, 23.15 Се ры ял «Ім пе-
рыя».
20.55 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Дра ма «Дзён нік па мя ці» 
(12+).

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

аўторак, 10 снежня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

субота, 14 снежня

МIРМIР

164 13
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