
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 М/ф «Ца рэў ны» 
(0+).
7.45 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.50, 21.00 Се ры ял 
«Іва но вы — Іва но вы-4» 
(16+).
9.55 Пры го ды «Мас ка 
Зо ра» (12+).
12.45, 19.00 Се ры ял 
«Кух ня-4» (16+).
14.50 Се ры ял «Вя лі кая 
гуль ня» (16+).
16.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.55, 0.35 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
22.00 Пры го ды «Ле ген да 
Зо ра» (12+).
1.35 Се ры ял «Ад ной чы 
ў мі лі цыі» (16+).
3.00 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.20 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
кі нош ная.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 14.05, 20.45 «Ма-
ры пра бу ду чы ню». Дак. 
се ры ял.
8.35, 2.35 Пры го жая пла-
не та.
8.50, 22.20 «Мес ца су-
стрэ чы змя ніць нель га». 
Се ры ял [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.25 «Ад на во сень 
з жыц ця Яў ге на Свят ла-
на ва». Дак. фільм.
12.25, 18.40, 0.40 «Што 
ра біць?»
13.10 «Штуч ны ад бор».
13.50 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
15.10 «Біб лей скі сю-
жэт».
15.40 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
16.25 «Мар скі воўк». 
Маст. фільм [СЦ].
17.30 Ко лер ча су. Мі-
ке лан джэ ла Бу а на ро ці. 
«Страш ны суд».

17.40 Гіс та рыч ныя кан-
цэр ты. Скрып ка. Ген рык 
Шэ рынг.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 «Аб са лют ны 
слых».
0.00 «Тэх на ло гіі шчас-
ця». Дак. фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Шан сон: гіс то рыя і су-
час насць». 2005 год 
(18+).
6.55, 8.40, 9.45, 11.00, 
12.55, 14.40, 15.45, 17.00, 
20.40, 21.45, 23.00, 1.15, 
3.45, 5.40 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.20, 13.10, 19.00 Маст. 
фільм «Дом ка ля каль-
ца вой да ро гі» (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00 «На-
ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў-
скім: «Аза ртныя гуль ні 
ў СССР». 2007 год (18+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 
2007 год (12+).
0.00 «Ру са ту рыс та. 
Упер шы ню за мя жой» 
(За меж ныя ка ман дзі роў-
кі). 2010 год (12+).
2.00 «Аквариум». Кан-
цэрт. 1990 год (12+).
4.00 Маст. фільм «Да ра гі 
Эды сан» (16+).

2.00, 9.00 Аў та гон кі. 
World Endurance (12+).
3.00, 10.00, 14.15 Ра лі. 
ERC (12+).
3.30 Лёг кая ат ле ты ка. 
Ма ра фон (6+).
5.00, 10.30, 15.45, 21.45 
Сну кер. Northern Іreland 
Open (6+).
7.00 На столь ны тэ ніс. 
Ка манд ны Ку бак све ту. 
Фі на лы (6+).
12.10 Ве ла спорт. «Ву-
эль та» (12+).
13.10 Тэ ніс. US Open 
(6+).
14.45 Кон ны спорт. Ку-
бак све ту (6+).

21.00 Ве ла спорт. «Тур 
Фланд рыі» (12+).

1.10 Як зла віць пя ро 
Жар-Птуш кі (6+).
2.30 ЗащитнеГ (16+).
4.25 Дом з па ра нар маль-
ны мі з'я ва мі (16+).
6.00 Дом з па ра нар маль-
ны мі з'я ва мі-2 (18+).
7.40 Больш, чым ся бар 
(16+).
9.35 Вы шэй шая лі га 
(16+).
11.40 Вы шэй шая лі га-2 
(12+).
13.40 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-3 (16+).
15.15 Свя точ ны пе ра па-
лох (16+).
17.35 Ма наш кі ва ўцё ках 
(16+).

19.30 Кан ва і ры (16+).
21.25 Ня вес та, якая 
ўцяк ла (16+).
23.40 За бой ны фут бол 
(16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.40 М/ф (6+).
7.15 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.45 «Док тар І...» (16+)
8.15 «Вік то рыя». Се ры-
ял (16+).
10.00, 15.20, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
11.00, 18.20 «Сля пая» 
(16+).
12.05, 19.30 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.15, 17.15, 3.15 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.15, 2.20 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.20 «Па ра лель ны 
свет» (16+).
20.40 «На пар ні цы». Се-
ры ял (16+).
22.30 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).

23.05 «10 са мых» (16+).
23.40 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.25 «Му мія». Фэн тэ зі 
(12+).
4.05 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10, 15.55 За бы тае 
(16+).
8.00 Аб лі ві ён (16+).
10.25 Ін шыя (16+).
12.30 Ся мей нае аб ра ба-
ван не (16+).
14.15 Бет хо вен (12+).
17.35 Мар скі бой (12+).
20.10 Та ле на ві ты міс тар 
Рып лі (16+).
22.50 Бан ды Нью-Ёр ка 
(16+).
2.00 Ад ной чы ў Аме ры-
цы (16+).

7.35 Са мы леп шы дзень 
(16+).
9.50 Ад на клас ні  цы 
(16+).
11.20 Не адэ кват ныя лю-
дзі (16+).
13.20 Ка рот кі курс шчас-
лі ва га жыц ця (16+).
15.20 Сня да нак у та ты 
(12+).
17.10 Усё і ад ра зу (16+).

19.00 Кат (16+).
21.00, 5.40 Пра што га-
во раць муж чы ны (16+).
22.45 Ад на клас ні цы: но-
вы па ва рот (16+).
0.15 Нач ная зме на 
(18+).
2.10 Гра ні ца. Та еж ны ра-
ман (16+).
4.20 Вост раў шан ца ван-
ня (16+).

6.00 На ву ко выя не да-
рэч нас ці (16+).
6.20 Па на ра ма 360 
(16+).

6.40 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт (16+).
7.30 Су пер кар са смет-
ні ка (16+).
8.15, 9.45, 12.50 Ле дзя-
ная да ро га (16+).
9.00, 13.40 Вост раў бун-
та роў (16+).
10.30, 20.30 Зо на бу даў-
ніц тва (16+).
11.20, 2.00 Са праўд ны 
су пер кар (16+).
14.20 Су пер збу да ван ні 
(16+).
15.10, 4.25 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф (16+).
16.40 Га ра чыя ме жы: Ла-
цін ская Аме ры ка (16+).
17.25 Апа ка ліп сіс: Пер-
шая су свет ная вай на 
(16+).
18.10, 22.00, 1.10, 3.35 
Дзі кі ту нец (16+).
19.45 Су пер кар са смет-
ні ка (16+).
21.20 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.50 Апа лон: мі сія, якая 
змя ні ла свет (16+).
23.35 Не вя до мая пла не-
та Зям ля (16+).
0.25 Ту рэм ныя цяж кас ці 
(16+).

8.00, 20.20 Апе ра цыя 
«Вы ра та ван не до ма» 
(12+).
8.50, 16.40, 22.10 Ма хі-
на та ры (12+).
9.40, 17.35, 4.25 Хут кія 
і гуч ныя (16+).
10.30, 15.45, 21.15, 7.35 
Як гэ та ўстро е на? (12+)
11.20, 23.05 Ба гаж ныя 
вой ны (12+).
12.15, 0.55, 6.00 Муж чы-
ны, жан чы ны, пры ро да 
(16+).
13.05 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну (12+).
14.00 Па ляў ні чы на цац кі 
(12+).
14.50, 0.00 За гад кі вы-
сад кі на Ме сяц (12+).
18.30, 5.15 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (12+).
19.25, 6.50 Ка ра лі гру за-
ві коў (16+).
1.50 Аў та ма біль ныя па-
да рож жы па да ро гах Ра-
сіі (12+).
2.45 Бяс цэн ныя аў то 
(12+).
3.40 Кру тая ра бо та 
(12+).

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 «Зо на Х» 
(16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.50, 20.00 Сіт кам «Слу га на-
ро да» (16+).
12.10, 18.40, 19.20 Се ры ял 
«Пай сці, каб вяр нуц ца» (12+).
13.05 Дзі ця чы док тар.
13.35, 15.25, 17.05 Ме лад ра ма 
«Адзін на ўсіх». 1—4-я се рыі 
(12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Клуб рэ дак та раў (16+).
22.30 Ме лад ра ма «Та та ў за ко-
не». 1—4-я се рыі (12+).
1.55 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 17.55 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.20, 16.50 «Вя сель ны па мер» 
(16+).
11.20, 18.00 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
13.30 Се ры ял «Жа но чы док-
тар-3» (16+).
14.35 «Кліч кры ві» (16+).
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+).
16.35 «Хто я?» (12+)
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 «Біт ва эк стра сэн саў». 
19-ы се зон (16+).
23.20 Ме лад ра ма «Пры га жун-
чык Ал фі» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». 
Пу пы.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 15.20 «Уцё саў. Пес ня даў-
жы нёю ў жыц цё». Маст. фільм 
(12+).
9.25, 21.05 «Апош ні дзень». Мі-
ка лай Яро мен ка (12+).
10.05 «Вый сце ёсць». На род ны 
ар тыст Бе ла ру сі Ана толь Яр мо-
лен ка (12+).
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Бон-
ды з юш кай.

11.00 «Май стар. Рэ жы сёр Вік тар 
Ту раў». Дак. фільм.
12.25 «Ін спек тар ДАІ». Дра ма 
(12+) [СЦ].
13.45 «Сі ла ве ры».
14.10, 21.40 «Стро га вы». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
16.15 «Зон дэр ге та». Дак. фільм 
(12+).
17.10 «Да ра гі мой ча ла век». 
Ме лад ра ма (12+) [СЦ].
19.00 Га ла-кан цэрт да 90-год дзя 
з дня на ра джэн ня кам па зі та ра, 
на род на га ар тыс та СССР Яў ге-
на Гле ба ва.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Час кі но».
23.05 «УНОВИС». Дак. фільм 
(12+).

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10, 20.30 Фут бол. Чэм пі я нат 
све ту. U-17. 1/2 фі на лу.
9.05 Авер тайм.
9.35 Ха кей. КХЛ. ЦСКА (Маск-
ва) — «Са ла ват Юла еў» (Уфа).
11.30 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
«Еў ра-2020». Чэ хія — Ко са ва.
13.25 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.
15.40 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
16.15 Вось гэ та спорт!
16.25 Фак тар сі лы.
17.00, 19.05 Кань ка беж ны спорт. 
Этап Куб ка све ту. Мінск.
18.55 Спорт-цэнтр.
22.30 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
«Еў ра-2020». Ру мы нія — Шве-
цыя. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
7.00 (з суб ціт ра мі), 8.00 (з суб ціт-
ра мі), 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.
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Я вяр ну ся» 
(16+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Да ро га ў пус-
та ту» (16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 1.05 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
16.40 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.35, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.55 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Го лас». Но вы се зон 
(12+).

23.10 Маст. фільм «Ка хан не 
з пра бір кі» (16+).

6.00, 6.40, 7.40, 8.40 «Ра ні ца 
СТБ».
6.30, 7.30, 8.30, 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 вецт-
ва» (16+).
10.40 «Мас коў ская бар зая». 
Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.15, 23.45 «Са мыя ша-
кі ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.50, 16.50 «Эк стран ны вы клік» 
(16+).
14.00 «Не ве ра год на ці ка выя гіс-
то рыі» (16+).
15.35, 17.00 «Жыц цё толь кі па-
чы на ец ца». 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».
20.30 «Тай ны Бе ла ру сі».
22.05 «Гля дзець усім!»
0.25 «Элік сір ма ла до сці» (16+).
2.00 «Як устро е ны свет» (16+).

6.00, 16.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
7.45, 10.20 Се ры ял «1941» 
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
10.10 «У гас цях у ліч бы» (12+).
13.15 «За ла су да. Біт ва за гро-
шы» (16+).
14.10 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы ся мей ныя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
18.20, 19.25 «Су свет ныя гуль ні 
ро зу му» (0+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
20.55 «Гуль ня ў праў ду» (16+).
21.50 Маст. фільм «Дзе ці Дон 
Кі хо та» (12+).
23.30 «Нач ны экс прэс» (12+).
0.50 «Тры май ся, шо у біз!» (16+)
1.20 Маст. фільм «Тан цор дыс-
ка» (12+).
3.35 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
4.00 Маст. фільм «Док тар Ай-
ба літ» (6+).
5.10 М/ф (6+).

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, 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 «Гу ма ры на» (16+).
0.55 «Сто пры чын для сме ху». 
Ся мён Аль таў (16+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 На шы (6+).
6.25 Бе ла ру сы (6+).
7.10 «На шСпа жыў Наг ляд» (16+).
8.05, 10.20 Се ры ял «Дэль та. 
Пра цяг» (16+).
9.35 За гран ню (16+).
10.55 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.15, 16.30 Се ры ял «Дзі кі» 
(16+).
16.25, 19.40 Сён ня. Га лоў нае.
19.55 «Экс пер ты за зла чын-
стваў» (16+).
20.25 Се ры ял «Пёс» (16+).
21.25, 23.05 Се ры ял «Кан цы-
ляр скі па цук. Вя лі кі пе ра дзел» 
(16+).
22.30 «НЗ.by: час вы ні каў».
0.10 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).

7.00, 15.55, 18.20, 21.05, 1.30 
«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 Ка ме дыя «Мон тэ-Кар ла» 
(0+).
9.30, 18.25 Се ры ял «Усё па ча-
ло ся ў Хар бі не» (16+).
10.20 Дак. се ры ял.
11.35 «Га туй як шэф».
11.00 Дра ма «Гла ды я тар» (16+).
13.50, 20.00 Се ры ял «Міс тар 
Ро бат» (16+).
14.40 Се ры ял «Га тэль «Дэль 
Ме сяц» (12+).
16.10 Ка ме дыя «Усё ма гу» (16+).
17.40 Се ры ял «Ім пе рыя».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 «Вя чэр ні квар тал — 95» 
(18+).
22.30 Фан тас ты ка «Бэт мен 
і Су пер мен» (16+).
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TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя
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пятніца, 15 лістапада серада, 13 лістапада
9 лістапада 2019 г.


