
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 «Прос та кух ня» 
(16+).
11.00 «Ро гаў у спра ве» 
(16+).
12.05 Фан тас ты ка «Ра ён 
№ 9» (16+).
14.15, 21.00 «Ураль скія 
пель ме ні»
16.15 Тры лер «Сноў дан» 
(16+).
18.50 Ані ма цый ны фільм 
«Ча ла век-па вук: праз су-
све ты» (6+).
22.30 Фан тас ты ка «Хэн-
кок» (16+).
0.15 Дра ма «Абя цан не» 
(16+).
2.45 «Кі но ў дэ та лях» 
(16+).
3.35 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Біб лей скі сю жэт».
7.05 «У кра і не ня вы ву-
ча ных уро каў». «Мя шок 
яб лы каў». «Пры го ды 
Мюнх гаў зе на». Мульт-
філь мы.
8.30 «Культ па ход у тэ-
атр». Маст. фільм.
10.00 «Свя ты ні Крам ля». 
Дак. се ры ял [СЦ].
10.30 «Дзе ці Дон Кі хо-
та». Маст. фільм [СЦ].
11.45 «Эр мі таж» [СЦ].
12.15 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.
12.55, 1.35 «Ды нас тыі». 
Дак. фільм [СЦ].
13.50 Да 175-год дзя 
Рус ка га геа гра фіч на-
га та ва рыст ва. «Ехаў 
грэ ка... Па да рож жа па 
са праўд най Ра сіі». Дак. 
се ры ял [СЦ].
14.35 «Пры го ды Арыс-
то це ля ў Маск ве». Дак. 

фільм [СЦ].

15.20 Больш, чым ка хан-
не. Тац ця на Пель тцэр і 
Ганс Тэй блер [СЦ].

16.00 «Ма лы і Карл сан, 
які жы ве на да ху». Маст. 
фільм.
17.30 Вя лі кія і ма лень кія 
[СЦ].
19.25 Кі но на ўсе ча сы. 
«Та кое жыц цё!» Маст. 
фільм.
21.15 «Гіс то рыя на-
ву ко вай фан тас ты кі з 
Джэймсам Кэ ме ра нам». 
Дак. фільм [СЦ].
22.00 «Аго ра». Ток-шоу.
23.00 Клуб 37.
0.10 «Ка ха ная дзяў чы-
на». Маст. фільм.
2.30 «Цу доў ны Го ша». 
«Што там, пад мас кай?» 
Мульт філь мы для да рос-
лых.

6.00 «Элі та Кра і ны Са-
ве таў». Праў да люб Аляк-
сандр Якаў леў. 2008 год 
(16+).
06.35, 8.10, 9.45, 11.00, 
13.00, 14.30, 15.45, 17.00, 
20.15, 21.45, 23.10, 1.10, 
2.10, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
7.00, 13.20, 1.00 Маст. 
фільм «Жан чы ны, якім 
па шан ца ва ла» (16+).
8.30 Маст. фільм «Шчас-
лі вы Ку куш кін» (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 22.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР».
12.00 «Да і пас ля...» Год 
1964-ы (12+).
18.00 Маст. фільм «Та-
ям ні ца Снеж най ка ра ле-
вы» (6+).
20.35 Ка рот ка мет раж-
ны фільм «Тры руб лі» 
(16+).
21.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
22.00 Фільм-спек такль 
«Ве ра» (з цык ла «Па ва-
шым ліс це»).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» 
(12+)
2.40 Маст. фільм «За-
пасное ко ла» (12+).
5.45 «Ся дзі і гля дзі» 
(16+).

0.00, 6.00, 9.30,12.30 Ве-
ла спорт. “Джы ра д’І та лія” 
(12+).
1.30 Ве ла спорт. Схел-
дэп рэйс (12+).

2.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту (12+).
4.00, 8.00, 10.30, 19.45 
Сну кер. Englіsh Open 
(6+).
11.30 Ве ла спорт. Бель гія 
(12+).
17.45, 18.45 Маў нцін-
байк. Чэм пі я нат Еў ро пы 
(12+).

0.50 Муж чы ны ў вя лі кім 
го ра дзе-2 (16+).
3.00 Да спе хі Бо га (16+).
4.35 Вя лі  к і  сал дат 
(16+).
6.20 Не рэ аль нае ка хан-
не (16+).
8.00 SuperЗяць (16+).
9.50 Мі сія: не адэ кват на 
(18+).
11.35 Тач ка на міль ён 
(18+).
13.45 Кан ва і ры (16+).
15.40 Лёг кія па во дзі ны 
(16+).
17.35 Пры ві ды бы лых 
сяб ро вак (16+).
19.30 Кру тая Джор джыя 
(16+).
21.35 Пос пе хаў, Чак 
(16+).
23.30 Без за га ны (16+).

6.00 Калекцыя «Бе-

ларусьфільма» (12+).

8.15 М/ф (6+).

9.15 «Улегцы» (12+).

9.45 «М&S» (12+).

10.20 «Аб здароўі. Не на 

самай справе і ўсур'ёз» 

(12+).

10.55, 22.35 «Перыскоп» 

(16+).

11.15 «Вакол святла. 

Месцы сілы» (16+).

12.20 «Гучныя справы» 

(16+).

13.25, 4.10 «Псіха-

саматыка» (12+).

14.05, 5.35 «Новы дзень» 

(16+).

14.45, 2.40 «Невядомы». 

Серыял (16+).

16.30 «Апакаліпсіс» 

(12+).

17.35 «Звышнатуральны 

адбор» (16+).

18.40 «Дзённік экстра-

сэнса» (16+).

19.45 «Мужчыны...» 

(16+).

20.40 «Кожнаму сваё». 
Маст. фільм (12+).
22.55 Баявік «Моцны 
арэшак-3» (16+).
1.10 «Візіцёры». Серыял 
(16+).
5.05 «10 самых» (16+).

7.20 Чыр во ная Шап ка су-
праць зла (12+).
8.45 На каўт (16+).
10.25 Тва ры ў на тоў пе 
(16+).
12.05 Солт (16+).
13.50 Лю дзі ў чор ным 
(12+).
15.35 Лю дзі ў чор ным-2 
(12+).
17.05 Лю дзі ў чор ным-3 
(12+).
19.00 Тры мет ры над уз-
роў нем не ба (16+).
21.10 Тры мет ры над уз-
роў нем не ба: я ця бе ха чу 
(16+).
23.30 Ка хан не і ін шыя 
ле кі (16+).
1.30 Бруд ныя тан цы-2: 
Га ван скія но чы (16+).
2.55 Шан хай скія ры ца ры 
(12+).
5.00 Вост раў га ла ва рэ-
заў (6+).

6.45 Вя зень зам ка Іф. 
Граф Мон тэ-Крыс та 
(12+).
8.00, 2.05 Вар таў нік 
(16+).
9.55 Ро ба (6+).
11.20 Элас тыка (16+).
12.55 Пяць ня вест (16+).
14.50 Ле ген да № 17 
(12+).
17.15 На ра ё не (16+).
19.00 Лю біць не лю біць 
(16+).
20.30 Як я стаў рус кім 
(16+).
22.10 Цяж кас ці вы жы-
ван ня (16+).
23.50 Ду рань (16+).
4.00 Іван Ца рэ віч і Шэ ры 
Воўк-3 (6+).
5.30 Кі л і  ман джа ра 
(16+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).
7.25, 2.40 Аў та-SOS. 
(16+).

8.20 Ма шы ны: ра за-
браць і пра даць (16+).
9.10 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
10.50, 5.45 Зра біць за 
адзін дзень (16+).
11.40 Фаб ры ка ежы 
(16+).
14.15 Па да рож жы з 
Гор да нам Рам зі (16+).
15.55 Ста ра жыт ны Кі-
тай з вы шы ні пту шы на-
га па лё ту (16+).
18 .25  Ме га  за  во  ды 
(16+).
19.15 Ра зум ныя га ра-
ды све ту: Амстэр дам 
(16+).
20.05 Су пер збу да ван ні 
(16+).
21.00 Еў ро па з вы шы-
ні пту шы на га па лё ту 
(16+).

21.50 Ства рэн не Рай-

ска га вост ра ва (16+).

0.20 Служ ба бяс пе-

кі  аэ ра пор та:  Пе ру 

(16+).

4.55 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 Уз ры ва ю чы гіс то-

рыю (12+).

10.00 Аляс ка: сям'я з 

ле су (16+).

10.50, 21.27 Го лыя і на-

па ло ха ныя (16+).

12.32, 19.20 Кру ты цю-

нінг (12+).

13.23, 6.28 Сталь ныя 

хлоп цы (12+).

14.14, 7.14 Вы гад ная 

ста рыз на (12+).

15.05 Ба гаж ныя вой ны 

(12+).

20.11 Бра ты Ды зель 

(12+).

23.09 Звар' я це лае ле-

та са Сну пам До гам 

(16+).

0.00 Смя рот ны ўлоў 

(16+).

0.51 Біт ва ма то раў 

(12+).

2.33 Як улад ка ва ны Су-

свет (12+).

4.10 Олі Сміт: па сля дах 

элю (16+).

4.56 Не спра буй це паў-

та рыць (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+).
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Вень я мі-
на ў го нар свят ка ван ня 550-год-
дзя зда быц ця Жы ро віц кай іко ны 
Бо жай Ма ці.
9.10, 21.45 Се ры ял «След» (16+).
10.45, 12.10, 18.30, 19.20 Ме ла-
д ра ма «Моц ная сла бая жан-
чы на» (16+).
13.05, 14.45, 15.25 Ме лад ра ма 
«За ба ро не нае ка хан не» (16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым 
быць!» (6+) [СЦ]
15.10, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 0.00 «Зо на Х». Кры мі-
наль ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
23.40 Сфе ра ін та рэ саў.
0.20 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.15 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
9.40, 20.40 «Ся мей ныя гіс то рыі» 
(16+).
10.20, 22.30 «Эк стра сэн сы-
дэтэк ты вы» (16+).
11.15, 18.20 Се ры ял «Ана та ма -
ван не па ка жа». 1 і 2-я се рыі 
(16+).
13.05, 23.35 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.55 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
14.50 Ані ма цый на-пры год ніц кі 
се ры ял «Стыч!» (6+)
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «Пін-код» (12+).
16.30 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
17.20 «Арол і рэш ка. Мар скі 
сезон» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.20 «Трэ ці ліш ні» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ка ла ту ха з блі на мі.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.30, 17.55 «Чыр во ная ка пэ ла». 
Се ры ял (16+).

10.05, 23.15 «Ле он з Эль за-
са. Бе ла рус кі пар ты зан». Дак. 
фільм з цык ла «Зва рот ны ад-
лік» (12+).
10.30 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].
10.45, 16.00 «Бу кет мі мо зы і ін-
шыя квет кі». Маст. фільм (12+) 
[СЦ].
12.55 Апош ні дзень». Сяр гей 
Бад роў (12+).
13.35, 21.40 «Іх ве да лі толь кі ў 
твар». Маст. фільм (12+).
15.05 «Май стры і ку мі ры». 
Арнольд Па ма зан.
17.15 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].
17.30 «Ха тынь. Вай на без пра-
віл». Фільм пер шы «Пры чы ны 
для маў чан ня» (12+).
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач ка».
20.00 «Су раз моў цы». Ула дзі мір 
Мі шчан чук.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Апош ні дзень». Ні на Са-
зо на ва (12+).
23.40 «Арт-гіс то рыі». Ча ты ры 
жыц ці Язэ па Драз до ві ча [СЦ].

7.00, 12.40 Спорт-мікс.
7.10 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЕЎ РА-2020. Плэй-оф.
9.10 Ха кей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
цяр бург) — «Ды на ма» (Маск ва).
11.10 На гра ні фо лу. Фут боль-
ны агляд.
12.10 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
12.50 Тэ ніс. «Ра лан Га рос».
15.10 Авер тайм.
15.40 Мі ні-фут бол. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. ВРЗ (Го мель) — МФК 
«Мінск».
17.40 Піт-стоп.
18.15 Спорт-кадр.
18.50 Ха кей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Трак тар» (Чэ-
ля бінск). Пра мая транс ля-
цыя. (У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)
21.20 Вось гэ та спорт!
21.35 Фут бол. Лі га На цый УЕ-
ФА. Укра і на — Іс па нія. Пра мая 
транс ля цыя. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
23.40 Ха кей для ўсіх.

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 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.00 «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+).
15.10 «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». Но вая 
спра ва ма ё ра Чар ка са ва» (16+).

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «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, 23.55 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Як улад ка ва ны свет» 
(16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.15, 0.40 «Са мыя ша ка-
валь ныя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.05 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.40, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.30, 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 нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».

5.00, 10.10 Се ры ял “За будзь і 
ўзгадай” (16+).
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, 3.05 «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+).
3.40 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кай лю бо ві» (12+).
4.45 Се ры ял «Вы хо джу ця бе 
шу каць-2» (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+).
12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
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 
Салаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
6.40, 16.20, 19.40, 22.15, 23.35 
Сён ня. Га лоў нае.
6.45 «Зда роўе» (12+).
7.30, 8.20 «Спра ва ўрачоў» 
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.35, 22.45 «НЗ.by».
10.20, 23.00, 23.45 Се ры ял 
«Вон ка вае на зі ран не» (16+).
11.15 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (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+).
16.50 «ДНК» (16+).
18.00, 19.50 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны» (16+).
21.45 Се ры ял «Зва нар» (16+).
0.15 Дэ тэк тыў «Пляж» (16+).

7.00, 15.25, 17.25, 21.10, 1.50 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.35 «Мульт-па рад» (6+).
7.30, 15.30, 20.50 «Пры ко лы 13-й 
шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Флэш» (12+).
9.00, 19.00 Се ры ял «Ад ной чы 
ў Адэ се» (16+).
9.50 «Ар хіў СБ ТБ».
10.00 Ба я вік «Тэ о рыя змо вы» 
(16+).
12.10, 17.30 Се ры ял «Ніт кі лё-
су» (18+).
13.50 Се ры ял «Дзве зі мы і тры 
ле та» (16+).
16.00 «Га туй як шэф!» (6+)
16.30 Се ры ял «За груз ка».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Дра ма «Крык ці шы ні» 
(16+).
22.50 Дра ма «Ле ген ды во се-
ні» (16+).
1.05 Се ры ял «Ха дзя чыя мерц-
вя кі» (18+).

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, 13 кастрычніка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

субота, 17 кастрычніка

МIРМIР

124 13

СТБСТБ

DisсоvеrуDisсоvеrу


