
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.05 М/ф «Ца рэў на» 
(6+).
9.25 М/ф «Ску бі Ду» 
(6+).
10.00 «Дзі ця чы КВЗ» 
(6+).
11.00 «Рус кія не смя юц-
ца» (16+).
12.00 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
12.50 Ані ма цый ны фільм 
«Па па-ма ма гу сак» (6+).
14.50, 22.00, 0.20 «Ураль-
скія пель ме ні» (16+).
16.45 Ба я вік «Ро бін Гуд: 
па ча так» (12+).
19.00 Фан тас ты ка «Го нар 
і прад узя тасць, і зом бі» 
(16+).
21.00 «Поў ны блэ каўт» 
(16+).
22.40 «Спра ва бы ла ўве-
ча ры» (16+).
23.45 «Наш ра монт» 
(16+).
2.05 «Прос та кух ня» 
(16+).
2.35 «Ро гаў у спра ве» 
(16+).
3.25 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Люс тэр ка», «У ляс-
ным гу шча ры». Мульт-
філь мы.
7.10 «Ка мер тон». Маст. 
фільм.
9.25 «Звы чай ны кан-
цэрт».
9.55 «Мы — гра ма цеі!»
10.35 «Адзін ра док». 
Маст. фільм.
12.10 Ліс ты з пра він цыі. 
Пскоў ская воб ласць [СЦ].
12.40, 0.20 Дыя ло гі пра 
жы вёл. Заа парк Рас то-
ва-на-До не [СЦ].
13.20 «Гуль ня ў бі сер».
14.05 «Ін шыя Ра ма на-
вы». «Швей цар ская пус-
тэль ні ца» [СЦ].
14.35 «Міс ты фі ка цыя». 
Спек такль тэ ат ра «Лен-
кам». Па ста ноў ка Мар ка 
За ха ра ва. За піс 2005 го-
да.

16.30 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
16.45 Кі но пра кі но. «12 
крэс лаў. Тры май це грос-
май стра!» Дак. фільм 
[СЦ].
17.25 Вя лі кія вы ка наў цы. 
«Су ніч ная па ля на Свя-
та сла ва Рых тэ ра». Дак. 
фільм.
18.05 «Пеш шу...» Звя ні-
гарад па тай ны [СЦ].
18.35 «Ра ман ты ка ра-
ман са».
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Дзе ці Дон Кі хо та». 
Маст. фільм [СЦ].
21.30 «Пры го ды Арыс-
то це ля ў Маск ве». Дак. 
фільм [СЦ].
22.10 Ан не-Са фі Му тэр, 
Джон Уіль ямс і Вен скі фі-
лар ма ніч ны ар кестр. Му-
зы ка да кі на філь маў.
1.00 Шу каль ні кі. «За вя-
шчан не Стэ лец ка га».
1.45 «За гад ка Сфінк са». 
Мульт фільм для да рос-
лых.
2.00 Пра фі лак ты ка на 
ка на ле.

6.00 «Да і пас ля ...» Год 
1964-ы (12+).
7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 
14.15, 17.10, 19.55, 0.35, 
2.10, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
7.20, 1.00 Маст. фільм 
«Жан чы ны, якім па шан-
ца ва ла» (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
12.00 Маст. фільм «Та ям-
ні ца Снеж най ка ра ле вы 
(6+).
14.35 Ка рот ка мет раж-
ны фільм «Тры руб лі» 
(16+).
15.00 «Быў час». 2008 
год (16+).
16.00 Фільм-спек такль 
«Ве ра» (з цык ла «Па ва-
шым ліс це») (12+).
18.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
19.00 Дак. фільм «Сва бо-
да без мас кі» (16+).
20.20 «Рок-н-рол ТБ». 
Кан цэрт Кан стан ці на 
Ніколь ска га (16+).
21.45 Фільм-спек такль 
«Шчыг ры на вая ску ра» 
(16+).
0.00 «Элі та Кра і ны Са ве-

таў». Праў да люб Аляк-
сандр Якаў леў. 2008 год 
(16+).
2.30 Маст. фільм «Шчас-
лі вы Ку куш кін» (12+).

0.30, 6.00, 9.30, 10.45 
Ве ла спорт. «Джы ра д'І-
та лія» (12+).
2.30 Гор ныя лы жы. Золь-
дэн (12+).
4.00, 8.00, 19.15 Сну кер. 
Englіsh Open (6+).
17.45, 18.30 Вес ла ван не 
на бай дар ках і ка ноэ. Ку-
бак све ту (6+).

1.35 Парк куль ту ры і ад-
па чын ку (18 +).
3.25 Вы со кі блан дын у 
чор ным ча ра ві ку (12+).
5.05 Сня да нак у та ты 
(12+).
6.50 За па лі гэ тым ле там 
(16+).
8.35 За ко ну тут не мес ца 
(12+).
10.25 Як скрас ці брыль-
янт (16+).
12.15 Хлоп чык у дзяў-
чын цы (16+).
14.05 Да спе хі Бо га 
(16+).
15.45 Да спе хі Бо га: апе-
ра цыя Яст раб (12+).
17.50 Афе рыс ты Дзік і 
Джэйн (12+).
19.30 Дзень су рка (12+).
21.25 Ро бін Гуд: муж чы-
ны ў тры ко (12+).
23.25 Муж чы ны ў вя лі кім 
го ра дзе-2 (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.45 «Улегцы» (12+).
8.15 Маст.  фільм 
«Дзяржаўная граніца» 
(12+).
10.15 «Ратуйце, я не 
ўмею гатаваць!» (12+).
11.05, 2.05 Серыял 
«Залаты капкан» (16+).
15.00 Анімацыйны фільм 
«Мегамозг». (0+).
16.35 Серыял «Агата і 
вышук. Рулетка лёсу» 
(12+).
20.30 «ТБ3 вядзе 
расследаванне» (16+).
21.35 «Асцярожна, 
ашуканцы!» (16+).

22.15 «Цягнік на Юму». 
Маст. фільм (16+).
0.35 «Візіцёры». Серыял 
(16+).
5.20 «Без падману» 
(16+).

7.20, 1.25 Паў ноч нае сон-
ца (16+).
9.10 Бруд ныя тан цы-2: 
Га ван скія но чы (16+).
10.40 Тры мет ры над уз-
роў нем не ба (16+).
12.50 Тры мет ры над уз-
роў нем не ба: я ця бе ха чу 
(16+).
15.10 Ка хан не і ін шыя ле-
кі (16+).
17.10 Та ем нае акно 
(12+).
19.00 Гуль ні ро зу маў 
(16+).
21.10 Вост раў пра кля тых 
(16+).
23.45, 5.00 За стань ся 
(16+).
3.00 Со мерс бі (16+).

6.50 Вя зень зам ка Іф. Аз 
ад дам (12+).
8.35 Лю біць не лю біць 
(16+).
10.05 Як я стаў рус кім 
(16+).
11.40 Цяж кас ці вы жы-
ван ня (16+).
13.20 Алё ша Па по віч і Ту-
га рын Змей (12+).
14.40 Да бры ня Мі кі ціч і 
Змей Га ры ныч (6+).
15.55 Ілья Му ра мец і Са-
ла вей-Раз бой нік (6+).
17.25 Доб ры хлоп чык 
(12+).
19.05 Да вай раз ве дзём-
ся! (12+).
20.55 Пра любоff (16+).
23.00 Арыт мія (18+).
0.55 За вод (18+).
2.40 Ро ба (6+).
4.05 Іван Ца рэ віч і Шэ ры 
Воўк-4 (6+).
5.30 Вар таў нік (16+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).
7.35, 3.35 Аў та-SOS 
(16+).
8.25 Ма шы ны: ра за браць 
і пра даць (16+).
9.15 Еў ро па з вы шы ні 

пту шы на га па лё ту (16+).
10.55 За кі ну тыя га ра ды 
з Аль бер там Лі нам: най-
леп шае (16+).
12.40 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
14.20 Га ра чыя ме жы: Ла-
цін ская Аме ры ка (16+).
15.10 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та: Пе ру (16+).
17.40 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф (16+).
19.20 Сі ла пле ме ні 
(16+).
21.00 Па да рож жы з Гор-
да нам Рам зі (16+).

0.20 Фаб ры ка ежы 
(16+).
1.35 Зра біць за адзін 
дзень (16+).
2.00, 5.05 Асу шыць акі ян 
(16+).

8.00 Ма хі на та ры (12+).
8.45, 21.02 Як гэ та ўлад-
ка ва на: аў та ма бі лі ма ры 
(12+).
9.10 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
10.00 За ла ты шлях Пар-
ке ра Шна бе ля (16+).
10.50, 5.42 Звар' я це лае 
ле та са Сну пам До гам 
(16+).
11.41 Як улад ка ва ны Су-
свет (12+).
13.23, 23.09 Даль на бой-
шчык у Ін да не зіі (12+).
14.14, 7.14 Па ляў ні чыя на 
ды на заў раў (12+).
15.05 Бра ты Ды зель 
(12+).
19.20 Як гэ та ўлад ка ва-
на? (12+)
20.11 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
21.27 Не спра буй це паў-
та рыць (16+).
0.00, 6.28 Вар та выя пад-
зем кі (12+).
0.51 Олі Сміт: па сля дах 
элю (16+).
1.42 Па ляў ні чыя на скла-
ды (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 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10 Зо на Х. Кры мі наль ная 
хро ні ка (16+).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.15 На ві ны на двор'я.
10.40, 12.10, 18.30, 19.20 Ме-
лад ра ма «Моц ная сла бая жан-
чы на». 1—4-я се рыі (16+).
13.05, 15.25 Ме лад ра ма «Пе-
чы ва з прад ка зан нем». 1—4-я 
се рыі (12+).
15.10, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 0.10 «Зо на Х». Кры мі-
наль ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 Зра зу ме лая па лі ты ка.
21.55 Се ры ял «След» (16+).
23.50 Арэ на.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 19.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.00 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
10.10 «Ся мей ныя гіс то рыі» 
(16+).
10.45 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
11.20 «Да па ба чэн ня» (16+).
12.05 Фільм для ўсёй сям'і. 
«Бель і Се басць ян: пры го ды 
пра цяг ва юц ца» (6+).
13.45 «Жан на Па жа ні» (16+).
14.45 Ані ма цый на-пры год ніц кі 
се ры ял «Стыч!» (6+)
15.25 Ані ма цый ны фільм «Пры-
го ды Флі ка» (0+).
17.00 Пры го ды «Пі ра ты Ка-
рыб ска га мо ра: Пра клён 
«Чор най жам чу жы ны» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Та та па паў» (16+).
23.50 Ха чу ў тэ ле ві зар!
23.55 Се ры ял «Ана то мія страс-
ці» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух-
ня». Рыб ныя каў бас кі па-за ба-
лац ку.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.30 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.20 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].

9.35 «Кад ры жыц ця». Іры на 
Яром кі на.
10.30 «Фор му ла ка хан ня». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
12.55, 17.50 «Між вы со кай зба-
жы ны». Маст. фільм (12+).
14.20 «На пе рад у мі ну лае».
14.45, 21.40 «Пры мор скі буль-
вар». Маст. фільм (12+).
17.00 «На ву ка ма нія» (6+).
17.25 «Арт-гіс то рыі». Га лоў ны 
ге рой па іме ні Свят ло.
19.10 «Пе ра мож цам сла ва!» 
Кан цэрт Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га ан самб ля «Пес ня ры».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Апош ні дзень». Сяр гей 
Бад роў (12+).

7.00 Спорт-мікс.
7.10 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ды на ма» (Ры га).
9.10 Вы ні кі тыд ня.
9.55, 22.45 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Муж чы ны. Фі нал.
13.05 Фут бол. Лі га На цый УЕФА. 
Літ ва — Бе ла русь.
15.05 Спорт-мікс.
15.15 Ха кей на тра ве. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. Муж чы ны. «Бу даў нік» 
(Брэст) — ХК «Мінск».
16.45 Фут бол. Лі га На цый УЕФА. 
Фран цыя — Пар ту га лія.
18.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
19.20 Ха кей. КХЛ. СКА (Санкт-
Пе цяр бург) — «Ды на ма» (Маск-
ва). Пра мая транс ля цыя. (У пе-
ра пын ках — Спорт-цэнтр.)
21.45 На гра ні фо лу. Фут боль ны 
агляд. Пра мая транс ля цыя.

6.00, 7.15, 8.15 «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, 0.50 На шы на ві ны.
9.15 «Кон ту ры».
10.05 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.15 Да 125-год дзя паэ та. Се-
ры ял «Ясе нін» (12+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.15, 22.15 Се ры ял «Ніт кі лё-
су» (16+).
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+)
16.20, 0.00 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20 «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 «Мас газ». 

Новая спра ва ма ё ра Чар ка са-
ва»(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».
8.40 «Ты дзень».
10.40 «Як улад ка ва ны свет» 
(16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.20 «Са мыя ша ка валь-
ныя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.05 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.35, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.25, 16.50 «Важ няк. Гуль ня 
на вы лёт». Се ры ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
насці».
20.15 «Мін шчы на».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)
23.55 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
0.40 «Мінт ранс» (16+).

5.00 Се ры ял «Раз вод і дзя во-
чае проз ві шча» (12+).
8.20, 10.10 Се ры ял «Сё мае не-
ба» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10, 17.15 «Спра вы су-
до выя. Біт ва за бу ду чы ню» 
(16+).
15.05, 16.15 «Спра вы су до выя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
18.10, 19.25 Се ры ял «Ку лі-
нар-2» [СЦ] (16+).
22.40 «Гуль ня ў кі но» (12+).
23.25, 0.15 «Су свет ныя гуль ні 
ро зу му» (12+).
0.50 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» [СЦ] (16+).
2.15 Се ры ял «За будзь і ўспом-
ні» (16+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Пра са мае га лоў нае» 
(12+).
12.30 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
13.35 «Плюс-мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.

14.40 Се ры ял «Ка сат ка». 
(12+).
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
21.05 Се ры ял «Вяр тан не» 
(12+).
23.10 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 Бе ла веж ская пу шча 
(6+).
6.30 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.20 «Спра ва ўрачоў» (16+).
9.10, 10.20 Дэ тэк тыў «Са ба чая 
пра ца» (16+).
13.20, 16.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.50 Се ры ял «Вы со кія стаў кі. 
Рэ ванш» (16+).
16.20, 19.40, 22.15, 23.35 Сён ня. 
Га лоў нае.
16.50 «ДНК» (16+).
18.00, 19.50 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны» (16+).
21.45 Се ры ял «Зва нар» (16+).
22.45 «НЗ.by».
23.00, 23.45 Се ры ял «Вон ка вае 
на зі ран не» (16+).
0.15 Дэ тэк тыў «Пляж» (16+).

7.00, 15.40, 17.30, 21.05, 1.30 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.50 «Мульт-па рад» (6+).
7.30, 15.45, 20.45 «Пры ко лы 
13-й шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Флэш» (12+).
8.25 Се ры ял «Спра ва № 1» 
(16+).
9.15 Дак. фільм.
10.00 Гля дзім усёй сям' ёй. 
«Фан тас тыч ныя ства рэн ні і 
дзе яны пра жы ва юць» (12+).
12.15 Се ры ял «Вядзь мак».
14.05 Се ры ял «Дзве зі мы і тры 
ле та» (16+).
16.15 Се ры ял «За груз ка».
17.35 Се ры ял «Ніт кі лё су» 
(18+).
19.15 «Су пер ла то».
19.50 Се ры ял «Ад ной чы ў 
Адэ се» (16+).

20.50 «Ве чар ні ца» (6+).

21.10 Ка ме дыя «Поў нач у Па-

ры жы».

22.45 Ба я вік «Тэ о рыя змо вы» 

(16+).

0.45 Се ры ял «Ха дзя чыя мерц-

вя кі» (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

панядзелак, 12 кастрычніка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля, 18 кастрычніка

МIРМIР

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
[СЦ] – фільм транслюецца 
са скрытымі субцітрамі.
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DisсоvеrуDisсоvеrу


