
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.45 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).
9.35 Тры лер «Ка лек тар» 
(16+).

11.05 «Поў ны блэ каўт» 
(16+).
12.10 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
13.20 «Наш ра монт» 
(16+).
14.00, 2.20 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.00 Ба я вік «Ту рыст» 
(12+).
18.00, 21.30 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Кух ня. 
Вай на за га тэль» (16+).
23.00 Се ры ял «Дыл ды» 
(16+).
0.05 Се ры ял «Збег лыя 
сва я кі» (16+).
1.05 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
3.55 «Ад на за ўсіх» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
чы гу нач ная.
7.05 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Храб ры во ін Ма чу пан» 
[СЦ].
7.40, 18.40 «Ключ да 
раз гад кі ста ра жыт ных 
скар баў». Дак. се ры ял. 
1-я се рыя [СЦ].
8.30. 2.40 Пры го жая пла-
не та.
8.45, 16.15 «Дні хі рур га 
Міш кі на». Маст. фільм. 
1-я се рыя.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.00 ХХ ста год дзе. 
«Гу ма рэс кі Ва лян ці на 
Ка та е ва».

12.00 «Ма рыс Лі е па... 
Я ха чу тан ца ваць сто га-
доў». Дак. фільм.
12.40 Вя лі кія і ма лень кія 
[СЦ].
14.30 «Спра ва N. Ула-
дзі мір Пя чэ рын: ка та лік 
з Ра сіі». Дак. се ры ял 
[СЦ].
15.05 «Аго ра». Ток-шоу.
17.30 Жыц цё вы дат ных 
ідэй. «Но вая фі зі ка. Ра-
ды я цыя і ра дые ак тыў-
насць» [СЦ].
18.00 Ра сій скі на цы я-
наль ны ар кестр. М. Му-
сарг скі. «Ма люн кі з вы-
стаў кі». Ды ры жор Мі ха іл 
Плят нёў.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 «Оставивший 
свет...» Ула дзі мір Аге-
еў». Дак. фільм [СЦ].
21.40 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
22.25 «Д'яб лы». Маст. 
фільм. 1-я се рыя [СЦ].
23.50 Аляк сандр Пуш кін. 
«Ба рыс Га ду ноў» [СЦ].
0.15 «Кі нес коп». 42-і 
Мас коў скі між на род ны 
кі на фэст.
1.45 Ра сій скі на цы я наль-
ны ар кестр. П. Чай коў скі. 
Сім фо нія № 5. Ды ры жор 
Мі ха іл Плят нёў.

6.00 Маст. фільм «Пра 
Чыр во ную Ша пач ку» 
(6+).
8.10, 11.10, 13.05, 14.40, 
15.45, 17.35, 19.00, 20.45, 
21.45, 23.00, 0.55, 2.40, 
3.45. 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
9.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
10.00 Тэ ле спек такль 
«Аль ма нах са ты ры і гу-
ма ру» (12+).
12.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
13.25 Маст. фільм «Лю-
дзі і ма не ке ны» (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00 Тэ ле спек такль «Да 
но вых су стрэч!» (16+)
18.00 The Best of «Се вА-
ло гія» (18+).
19.30 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла». 1-я се рыя: «Ве ра» 
(16+).

0.00 «Да і пас ля ...» Год 
1964-ы (12+).
1.30 Маст. фільм «Ад-
ной чы ў снеж ні» (16+).
4.00 «Кол ба ча су» 
(16+).

0.15 Маў нцін байк. Чэм-
пія нат све ту (12+).
1.05, 10.35 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос» (6+).
4.00, 9.30 Аў та гон кі. 
WTCR (12+).
5.30 Ве ла спорт. «Тур Па-
ры жа» (12+).
6.30 Ве ла спорт. Гент — 
Ве вель гем (12+).
8.00 Ве ла спорт. «Джы ра 
д'І та лія» (12+).
13.30 Сну кер. European 
Masters (6+).
14.45 Сну кер. Englіsh 
Open (6+).

1.20 Муж чы ны ў вя лі кім 
го ра дзе-2 (16+).
4.10 Тач ка на міль ён 
(18+).
6.20 За ва да та ры (16+).
8.05 Як зай мац ца ка хан-
нем па-ан гель ску (18+).
10.00 Агент 117: мі сія ў 
Рыа (16+).
11.55 Вя лі кі сал дат 
(16+).
13.45 Сужэнцы Морган 
ва ўцёках (16+).
15.45 Вы пад ко вы шпі ён 
(12+).
17.30 Ро бін Гуд: муж чы-
ны ў тры ко (12+).
19.30 Лёг кія па во дзі ны 
(16+).
21.20 Да спе хі Бо га 
(16+).
23.00 Ад сям'і не ўця чэш 
(16+).

6.00 Калекцыя «Бела-
русьфільма» (12+).
9.15 М/ф (6+).
10.05 «М&S» (12+).
10.40 «Перыскоп» (16+).
11.05, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. серыял (16+).
12.05, 19.00, 3.05 
«Сляпая» (16+).
13.10, 0.40 «Акцёрскія 
драмы» (12+).
14.05 «Сын». Маст. 
фільм (12+).

1 5 . 5 5  « Ч а л а в е к -
невідзімка» (16+).
17.00 «Апакаліпсіс» 
(12+).
18.05 «Мужчыны...» 
(16+).
20.05, 4.00 «Відавочцы». 
(16+).
20.50 «Звышнатуральны 
адбор» (16+).
21.55 «Косці». Серыял 
(16+).
23.40 «Візіцёры». Серыял 
(16+).
1.30 «Лапачка». Маст. 
фільм (12+).

6.45 Ні ко лі не зда вай ся 
(16+).
8.50 Шан хай скія ры ца ры 
(12+).
10.50 Ка ра тэ-хлап чук 
(12+).
13.20, 5.00 Гос ця (16+).
15.30 Цяп ло на шых цел 
(12+).
17.15 Лю дзі ў чор ным 
(12+).
19.00 Лю дзі ў чор ным-2 
(12+).
20.30 Лю дзі ў чор ным-3 
(12+).
22.25 Дзю на (12+).
0.50 Рэ пра дук цыя (16+).
2.50 Пла не та Ка-Пэкс 
(12+).

7.15 Ле ген да №17 
(12+).
9.30 На ра ё не (16+).
11.10 Экі паж (6+).
13.30, 19.00 Ад ва рот ны 
бок Ме ся ца (16+).
15.45 Аба рон цы (12+).
17.25 Іван Ца рэ віч і Шэ-
ры Воўк (12+).
21.00 Ты ў мя не ад на 
(16+).
22.45 Зайз драсць ба гоў 
(16+).
1.30 Толь кі не яны (16+).
3.25 Эбі гейл (6+).

6.00, 10.55, 15.05, 19.15 
Фаб ры ка ежы (16+).
6.35, 10.00 Сі ла пле ме ні 
(16+).
7.25 На плы тах па Юка-
не (16+).

8.15 Ме га мас ты (16+).

9.10 Ін жы нер ныя ідэі 

(16+).

11.45, 15.55 Па да рож жы 

з Гор да нам Рам зі (16+).

12.35, 16.45 Аў та-SOS 

(16+).

13.25, 17.35, 4.20 Між на-

род ны аэ ра порт Ду бай 

(16+).

14.15, 18.30, 2.00 Рас-

сле да ван ні авія ка та-

строф (16+).

20.10 За кі ну ты храм ін-

каў (16+).

21.00, 3.35 Асу шыць акі-

ян (16+).

23.40 Вяр тан не на «Ты-

та нік» (16+).

0.30 Не рас кры тыя та ям-

ні цы Дру гой су свет най 

вай ны (16+).

5.10 Су пер збу да ван ні: 

цу ды ін жы не рыі (16+).

5.40 На ву ко выя глуп ствы 

(16+).

8.00, 3.24 Джэ рэ мі Уэйд: 

та ям ні цы акі я на (16+).

8.45 Па ляў ні чыя на рэ лік-

віі (16+).

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+)

11.15, 20.36, 5.42 Па ляў-

ні чыя на скла ды (16+).

12.06, 19.45, 0.51, 4.10 
Бра ты Ды зель (12+).

12.57 Дзіў ныя су вя зі 

(12+).

13.48 Сталь ныя хлоп цы 

(12+).

14.39 Вы гад ная ста рыз-

на (12+).

16.21, 1.42 Му зей ныя за-

гад кі (12+).

18.03 Біт ва за не ру хо-

масць (12+).

18.54 Па лё ты ўглыб 

Аляс кі (12+).

23.09 Ба гаж ныя вой ны 

(12+).

0.00 Кру ты цю нінг (12+).

2.33 Даль на бой шчы кі 

(12+).

4.56 Як гэ та зроб ле на? 

(16+)

6.28 Го лыя і на па ло ха-

ныя (16+).

7.14 Аляс ка: сям'я з ле су 

(16+).
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6.25 Ме лад ра ма «Мірт звы-
чай ны» (16+).
8.20 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві-
ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
10.20 Род ныя лю дзі (6+).
10.40 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня 
(16+).
11.15 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны 
рэ гі ён.
12.35 Ме лад ра ма «Сін дром 
не да ка за нас ці». 1-я і 2-я се-
рыі (16+).
14.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
15.15 «1418 дзён. Гіс то рыя 
Пе ра мо гі». Дак. фільм. (12+).
15.55 Адзін дзень (12+).
16.25, 19.10 Ме лад ра ма «Мірт 
звы чай ны». 1—4-я се рыі 
(16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.05 Ме лад ра ма «Двай ная 
хлус ня». 1-я і 2-я се рыі (16+).

7.00 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
8.45 Ані ма цый на-пры год ніц кі 
се ры ял «Стыч!» (6+)
9.05, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.10 «Да па ба чэн ня» (16+).
10.00 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
11.00 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
12.05 Ме лад ра ма «Вя лі кае 
вя сел ле» (12+).
13.35 «Та та па паў» (16+).
16.05 «Ве жа» (12+).
17.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Спар так» (Маск ва). 
Пра мая транс ля цыя.
19.30 «Біт ва эк стра сэн саў» 
(16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.50 Ка ме дыя «Блан дзін ка ў 
эфі ры» (16+).
23.40 «Трэ ці ліш ні» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 14.25, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 14.45 «Гэ ты дзень».
8.25 «Трое з Пра стак ва шы на». 
М/ф (0+).

8.45 «Сем ня нек». Маст. фільм 
(12+) [СЦ].
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Баб ка-
гра ча нік.
10.55 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.50 «Кар на вал». Маст. фільм 
(12+) [СЦ].

14.50 «УНО ВІС». Дак. фільм 
(12+).
15.45 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2020». За ла ты хіт.
17.50 «Да ма з па пу га ем». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
19.30 «Кад ры жыц ця». На тал ля 
Та ме ла.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Ясе нін». Се ры ял (16+).

7.00 Спорт-мікс.

7.10 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. 26-ы тур. 

«Нё ман» (Грод на) — ФК «Га-

ра дзея».

9.05 Дзю до. Чэм пі я нат Бе ла ру сі.
11.10 Пла ван не. Між на род ны 
тур нір.
13.20 Піт-стоп.
13.50 Мі ні-фут бол. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. «Ста лі ца» (Мінск) — 
Ві тЭн (Ор ша). Пра мая транс-
ля цыя.
15.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 26-ы тур. 
«Іс лач» (Мін скі р-н) — БА ТЭ (Ба-
ры саў). Пра мая транс ля цыя.
17.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 26-ы тур. 
«Шах цёр» (Са лі горск) — «Ды-
на ма-Мінск». Пра мая транс ля-
цыя. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
19.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Спар так» (Маск ва).
21.55 Вы ні кі тыд ня.
22.40 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Агляд ту ра.
23.25 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 На-
шы на ві ны.

7.15 «Зда роўе» (16+).
8.10 «Жыц цё ін шых» (12+).
9.15 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).
9.35 «Ме тэа гід».
9.55 Фільм «Ад дам жон ку ў 
доб рыя ру кі» (16+).
11.40 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
13.55 «На да чу!» (6+).
15.10 «100 ім ёнаў Бе ла ру сі.» 
Якаў Зяль до віч. Тэ о рыя га рэн-
ня і вы бу ху «(16+).
16.20 «Ээхх, раз гу ляй!» (16+).
18.20 «Тры акор ды». (16+).
20.00 «Кон ту ры».
21.20 «Што? Дзе? Ка лі?» Во-
сень ская се рыя гуль няў (16+).
22.45 «Спарт клуб» (16+).
23.05 Фільм «Егер» (16+)

6.30, 23.50 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі» (16+).
8.15 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
9.10 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.00 «Не вя до мая гіс то рыя» 
(16+).
11.55, 13.40, 16.40 «Важ няк. 
Гуль ня на вы лёт». Се ры ял 
(16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
20.50 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
22.25 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).

5.00 Се ры ял «Дзяў чы на ся-
рэд ніх га доў» (12+).
6.15 Мульт філь мы (0+).
8.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кай лю бо ві» (12+).
9.25 «Фа зен да Лайф» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Се-
ры ял «Жыць спа чат ку» [СЦ] 
(16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».

7.00 Маст. фільм «Па слух мя-
ная жон ка» (12+).
10.30, 11.30 Маст. фільм 
«Сям'я мань я ка Бя ля е ва» 
(12+).
11.00 Вест кі.

14.40 Маст. фільм «Злы жарт» 
(12+).
16.35 Маст. фільм «За бы ва ю-
чы пра ўсё» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.25 Маст. фільм «Тан га ма-
тыль ка» (12+).
23.00 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
23.40 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 «На ву ка ма нія» (6+).
6.40 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «24 пы тан ні» (12+).
8.50 Бе ла ру сы (6+).
9.20 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
10.20 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
10.50 Цуд тэх ні кі (12+).
11.40 «Дач ны ад каз» (0+).
12.40 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
13.10 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.10 Дэ тэк тыў «Са ба чая пра-
ца» (16+).
16.20 «След ства вя лі ...» (16+).
18.00 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.25 Ты не па ве рыш! (16+).
22.25 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).

7.00, 13.40, 16.40, 21.10, 0.50 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мульт-па рад». «Дзюй мо-
вач ка» (0+).
8.25 «Пры ко лы 13-й шко лы» 
(6+).
8.30 Ка ме дыя «Афо ня» (12+).
10.05 Дра ма «Фар фо ра вае 
жыц цё» (16+).
13.45 Гля дзім усёй сям' ёй. 
«Пух на ты шпі ён» (0+).
15.05 Фэн тэ зі «Ча ра дзей ка» 
(0+).
16.45 Дэ тэк тыў «Па мя нуш цы 
Прынц».
18.20 Се ры ял «Касл» (12+).
19.05 «На двор'е».
19.10 Ба я вік «Фар саж» (16+).
21.00 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Ба я вік «Па двой ны фар-
саж» (16+).
23.10 Ба я вік «Та кій скі Дрыфт» 
(16+).
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TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак, 12 кастрычніка

МIРМIР

1114 3

СТБСТБ

DisсоvеrуDisсоvеrу

[СЦ] — фільм транс лю ец ца 
са скры ты мі суб ціт ра мі.


