
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 М/ф «Ца рэў ны» 
(0+).
8.00 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.50 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).
9.25 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
10.30, 11.30, 13.00, 14.30, 
16.00, 17.30, 19.00 Се ры-
ял «Бам бі зы» (16+).
21.00 Се ры ял «Іва но-
вы — Іва но вы-4» (16+).
22.00 Ба я вік «Яма ка сі: 
сва бо да ў ру ху» (12+).
23.25 «Рус кія не смя юц-
ца» (16+).
0.50 Се ры ял «Ад ной чы ў 
мі лі цыі» (16+).
2.15 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
3.35 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
4.40 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...» Рас тоў 
Вя лі кі.
7.05 «Пе ра дзвіж ні кі. Іла-
ры ён Пра ніш ні каў» [СЦ].
7.35 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Грэйс Ке лі.
8.10 Пры го жая пла не та. 
«Фран цыя. Гіс та рыч ная 
крэ пасць Кар ка сон».
8.25, 22.20 «Мес ца су-
стрэ чы змя ніць нель га». 
Се ры ял. 1-я се рыя [СЦ].
9.30 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Ці лёг ка быць вя лі кім 
кня зем?» [СЦ]
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.10 100 га доў з 
дня на ра джэн ня Яфі-
ма Бя рэ зі на. Та ра пунь-
ка і Штэп сель у му зыч-
ным філь ме «Ад і да». 
1976 г.
12.25, 18.40, 0.30 Ула да 
фак та. «Вя лі кі ска чок».
13.05 «Эн цык ла пе дыя 
за га дак». Дак. се ры ял 
[СЦ].
13.30 «Мар кус Вольф. 
Раз вед ка ў асо бах». Дак. 
фільм.
15.10 «Аго ра». Ток-шоу.
16.10 «Мар скі воўк». 
Маст. фільм. 1-я се рыя 
[СЦ].

17.45 Гіс та рыч ныя кан-
цэр ты. Скрып ка. Да від 
Ой страх.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 «Ма ры пра бу ду чы-
ню». Дак. се ры ял.
21.40 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
0.00 Ад кры тая кні га. Анд-
рэй Аства ца ту раў. «Не 
кар мі це і не ча пай це пе-
лі ка наў» [СЦ].
2.20 «Ат лан ты. У по шу-
ках іс ці ны». «Бу ду чы ня 
Зям лі — гі бель або но-
вае на ра джэн не?»
2.45 Ко лер ча су. Аль-
брэхт Дзю рэр. «Ме лан-
хо лія».

6.00 Маст. фільм «Пра 
Чыр во ную Ша пач ку» 
(12+).
8.15 «Гос ці з Сан-Рэ ма». 
1992 год (12+).
9.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Ад-
ной чы ў снеж ні» (16+).
11.10, 11.45, 13.15, 15.45, 
17.40, 18.55, 20.40, 21.45, 
23.00, 1.25, 3.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
11.30 Маст. фільм «Лі-
мон ны торт» (12+).
12.00 «Ру са ту рыс та. 
Упер шы ню за мя жой» 
(За меж ныя ка ман дзі роў-
кі). 2010 год (12+).
14.00 «Аквариум». Кан-
цэрт. 1990 год (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00 Маст. фільм «Да ра-
гі Эды сан» (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Шан сон: гіс то рыя і су-
час насць». 2005 год 
(18+).
19.20 Маст. фільм «Дом 
ка ля каль ца вой да ро гі». 
1-я се рыя (16+).
22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
0.10 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1980-ы. 2-я част ка. 
2008 год (16+).
2.00 «Му зыч ная га вань 
Эле а но ры Фі лі  най» 
(12+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

0.35, 12.30 Сам ба. Чэм-
пія нат све ту (12+).
2.00, 8.30 Ра лі. ERC 
(12+).
2.30, 9.00 Аў та гон кі. 
World Endurance (12+).
3.30, 15.00 Сну кер. World 
Open. Фі нал (6+).
5.00 Ве ла спорт. «Джы ра 
д'І та лія» (12+).
6.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» (12+).
7.00 Ве ла спорт. «Ву эль-
та» (12+).
8.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Жы выя ле ген ды» (6+).
10.30 На столь ны тэ ніс. 
Ка манд ны Ку бак све ту. 
Фі на лы (6+).
13.30, 21.00 Сну кер. 
Englіsh Open. Фі нал (6+).
15.45, 21.45 Сну кер. 
Northern Іreland Open.

0.30 Муж чын ская жа но-
чая гуль ня (16+).
2.25 Та рыф «На ва год ні» 
(12+).
4.00 Вы со кі блан дзін у 
чор ным ча ра ві ку (12+).
5.45 Пі пец (18+).
8.00 Гор ка (16+).
10.00 Апош нія дзяў ча ты 
(16+).
11.45 Больш, чым ся бар 
(16+).
13.45 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе (16+).
15.25 Вы шэй шая лі га 
(16+).
17.25 Вы шэй шая лі га-2 
(12+).
19.30 Ма наш кі ва ўцё ках 
(16+).
21.20 Свя точ ны пе ра па-
лох (16+).
23.35 Ва са бі (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.00 «Пе рыс коп» (16+).
8.20 «Ры жык у За люст-
роўі». Фільм — дзе цям 
(6+).
10.25 «Суд ідзе». Дак. се-
ры ял (16+).
11.25 «Сля пая» (16+).
12.30 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
13.05 «Без пад ма ну» 
(16+).

13.55 «Ба бань кі». Маст. 
фільм (16+).
15.35 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
16.35 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
17.25 «Мой ге рой» (12+).
18.15 «Раз ві тан не» (16+).
19.10, 3.15 «Бляск і га ле-
ча са вец кіх міль я не раў». 
Дак. фільм (12+).
20.05, 3.55 «Ак цёр скія 
лё сы. Ад на лю бы». Дак. 
фільм (12+).
21.00 «На пар ні цы». Се-
ры ял (16+).
22.50, 2.35 «Пры га вор» 
(16+).
23.40, 4.35 «Уся праў да» 
(12+).
0.15 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
1.00 «50 пер шых па ца-
лун каў». Ка ме дыя (16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10, 17.30 Сем га доў у 
Ты бе це (16+).
9.10 Ідэа льныя ўцё кі 
(16+).
11.00 Ад ной чы ў Аме ры-
цы (16+).
15.10 Яна (16+).
20.10 Халк (16+).
22.45 Ра мэа і Джуль е та 
(12+).
1.05 Апош ні парт рэт (18+).
2.45 Д'я бал і Дэ ні эл Уэбс-
тэр (16+).
4.25 Пры го ды Цін ці на: 
тай на «Ад на ро га» (12+).

7.45 Вост раў шан ца ван-
ня (16+).
9.15 Ру сал ка. Во зе ра 
мёрт вых (16+).
10.55 Ву чыл ка (12+).
13.30 Ка рот кі курс шчас-
лі ва га жыц ця (16+).
15.35 Шэ рая Шый ка 
(6+).
15.50 Ка хан не ў го ра дзе 
анё лаў (16+).
17.30 Унук кас ма на ўта 
(12+).
19.00 Мас газ (16+).
21.00, 5.40 Па ца лу нак 
скрозь сця ну (16+).
22.45 Свед кі (16+).
0.50 30 спат кан няў 
(16+).
2.30 Гу ма рыст (16+).
4.20 За цьмен не (12+).

6.00 Па на ра ма 360 
(16+).
6.20, 5.40 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці (16+).
6.45 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт (16+).
7.30, 19.45 Аў та-SOS 
(16+).
8.20, 12.50 Ле дзя ная да-
ро га (16+).
9.05, 13.40 Вост раў бун-
та роў (16+).
9.50 Еў ро па з вы шы ні 
пту шы на га па лё ту (16+).
10.35, 20.30 Су пер збу да-
ван ні (16+).
11.20, 1.50 Са праўд ны 
су пер кар (16+).
14.25 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
15.10, 4.10 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 Пер шая су свет-
ная вай на: ту не лі смер ці 
(16+).
18.15, 22.00, 1.05, 3.25 
За кі ну тыя га ра ды (16+).
21.15 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.45 У па го ні за раў на-
дзен ствам (16+).
23.30 Не вя до мая пла не-
та Зям ля (16+).
0.20 Ту рэм ныя цяж кас ці 
(16+).

8.00, 20.20, 1.50 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, 14.00, 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, 3.40, 5.15 Здзі чэ-
лыя (12+).
14.50 Як гэ та зроб ле на? 
(16+)
18.30 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі (12+).
19.25 Ка ра лі гру за ві коў 
(12+).
2.45 Вост раў (16+).
6.50 У па го ні за ўра га нам 
(12+).

5.40 Ме лад ра ма «Змяк чаль-
ныя ака ліч нас ці» (16+).
7.20 Клуб рэ дак та раў (16+).
8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
На ві ны.
8.10 «Усе за стол!» (12+)
9.15 «Ар се нал» (12+).
9.45 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
10.15 Ва кол пла не ты.
11.00 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
11.35 Па ка лен не.by (6+).
12.15 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.40 Марш рут па бу да ва ны (12+).
13.15, 15.40, 22.00 Ме лад ра ма 
«Адзін на ўсіх». (12+).
15.25 Твой го рад.
18.20 «Род ныя лю дзі» (6+).
18.45 «На вы лет!» (12+)
19.35 На ві ны на двор'я.
20.00 Га лоў ны эфір.

7.00 Се ры ял «Аў та шко ла» 
(12+).
7.50 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).
9.05, 19.35 Тэ ле ба ро метр.
9.10 «Кліч кры ві». За ключ ны 
вы пуск (16+).
10.05 «Ве ру — не ве ру» (16+).
11.00 «Да па ба чэн ня!» (16+)
11.50 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку-
чае вяр тан не». За ключ ны вы-
пуск (16+).
12.45 Тры лер «За кі ну ты го рад 
Z» (12+).
15.05 «Та та па паў» (16+).
17.35 «Біт ва эк стра сэн саў» 
(16+).
20.05 «Арол і рэш ка». Пе ра за-
груз ка» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 «Су пер жон ка» (16+).
22.10 «Трэ ці ліш ні» (16+).
23.15 Ме лад ра ма «Пры га жун-
чык Ал фі» (16+).

7.20, 17.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
7.40, 20.35 «Гэ ты дзень».
7.45 «Кін-дза-дза!» Тра гі ка ме-
дыя (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Пе-
ча ная ка пус та.
10.55 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
11.35 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».

12.25 «Пя шчот ная зі ма». Ме-
лад ра ма (12+) [СЦ].
16.05 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Ана толь 
Яр мо лен ка.
17.20 Кан цэрт ан самб ля на род-
най му зы кі «Бя се да».
18.10 «Пер шая паль чат ка». 
Маст. фільм (12+).
19.35 «Фар бы па мя ці. Пётр Дур-
чын».
20.00 «На вы шы ні». Мас тач ка 
Але ся Ска ра ба га тая.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Узяць жы вым». Дра ма 
(12+).

6.25 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
«Еў ра-2020». Гер ма нія — Бе-
ла русь.
8.20 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
«Еў ра-2020». Ра сія — Бель гія.
10.15 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
«Еў ра-2020». Дзён нік гуль ня во-
га дня.
11.00 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Весп рэм» (Венг рыя) — БГК імя 
Мяш ко ва (Бе ла русь).
12.35 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Аван гард» (Омск).
14.30 Кань ка беж ны спорт. Этап 
Куб ка све ту. Мінск.
17.20 Ганд бол. Ку бак ЕГФ. 3-і 
раўнд. Пер шы матч. СКА-Мінск 
(Бе ла русь) — «Рэйн Ле вен» 
(Гер ма нія). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
19.00 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Ені сей» 
(Крас на ярск).
20.50 Гуль ні «на вы раст».
21.25 Піт-стоп.
22.00 Вы ні кі тыд ня.
22.45 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
«Еў ра-2020». Ал ба нія — Фран-
цыя. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
0.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
U-17. Фі нал. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)

7.00 «Жыц цё ін шых» (12+).
8.00, 11.00, 13.00, 23.00 На шы 
на ві ны.
8.30 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
8.45 «Ме тэа гід».
9.05 Маст. фільм «Ка хан не з 
пра бір кі» (16+).
11.30, 13.30 «Ба чы лі ві дэа?» 
(6+)
14.15 Ка ме дыя «Апе ра цыя «Ы» і 
ін шыя пры го ды Шу ры ка» (6+).
16.00, 18.00 Ін фар ма цый ны ка-
нал.

17.00, 19.00 Кан цэрт Аляк санд-
ра Ся ро ва (12+).
20.00 «Кон ту ры».
21.35, 23.15 Маст. фільм 
«Вальс-бас тон» (12+).
23.35 «Спарт клуб» (16+).
23.55 «Пра ка хан не» (16+).

6.05 «Ежа ба гоў» (16+).
8.30, 10.30, 13.30, 16.30, 0.30 
На ві ны «24 га дзі ны».
8.40 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
9.20 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.45 «Вя лі кі го рад».
11.15, 13.50, 16.50 «Вы шук». 
Се ры ял (16+).
19.30 «Ты дзень».
21.05, 23.00, 0.40 «Жыц цё 
толь кі па чы на ец ца». Се ры ял 
(16+).
22.30 «Ты дзень спор ту».
1.05 Чэм пі я нат Еў ро пы па тай-
скім бок се. Фі на лы.
2.10 «Мас коў ская бар зая». Се-
ры ял (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10 «Бе ла русь сён ня» (12+).
6.40 М/ф (6+).
6.55 «Ве да ем рус кую» (6+).
7.50 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.20 «Яшчэ тан ней» (12+).
8.55 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(0+).
9.25 «Фа зэн да Лайф» (6+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.15 «Ніт ка да ніт кі» (12+).
10.50 «Гуль ня ў праў ду» (16+).
11.50, 16.15, 19.30, 1.00 Се ры ял 
«Тро хі не ў са бе» (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
3.05 Маст. фільм «Свет лы 
шлях» (12+).
4.45 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
5.30 Се ры ял «Дрэн ная кроў» 
(16+).

7.00 Маст. фільм «Уця кач ка» 
(12+).
10.30 «Сме ха па на ра ма» Яў ге на 
Пет ра ся на» (16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр» (12+).
12.15 «Ра ніш няя пош та» (16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 На ві-
ны — Бе ла русь.

14.00, 17.00 Маст. фільм «На 
арэ лях лё су» (12+).
18.15 Усе ра сій скі ад кры ты тэ ле-
ві зій ны кон курс юных та лен таў 
«Сі няя птуш ка».
20.00 Вест кі тыд ня.
21.15 «У лю дзях».
21.45 Маст. фільм «Лю боў і Ра-
ман» (12+).
23.25 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
0.05 «Ве чар у ня дзе лю».

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 «Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая» (6+).
6.55 «Це ла ча ла ве ка» (16+).
7.25 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Род ныя лю дзі».
8.40 «Ад ной чы...» (16+)
9.20 «Хто ў до ме гас па дар?» (12+)
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
11.00 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.55 «Дач ны ад каз» (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.05 «Сак рэт на міль ён». Ла-
лі та. Упер шы ню ад кры та пра 
раз вод (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».
20.10 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.30 «Ты не па ве рыш!» (16+)
22.35 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
23.10 «Ра сія ру ліць!» (12+)

7.00, 14.30, 18.55, 21.05, 0.50 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10 М/ф «Ро лі і эльф».
8.30 Ка ме дыя «Са ба чае жыц-
цё» (6+).
10.10 «Утрам дзія».
10.15 «Га туй як шэф» (12+).
10.30 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
11.20 «Вя чэр ні квар тал — 95» 
(18+).
12.30 Ані ма цый ны фільм «Эве-
рэст» (12+).
14.35 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Пры го ды. «Уцё кі ра га тых ві-
кін гаў» (0+).
15.45 Ме лад ра ма «Свец кае 
жыц цё» (18+).
17.20 «Belfashіon.tv» (12+).
18.10 Се ры ял «Касл» (12+).
19.00 Дра ма «Шпі ён» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Тры лер «Су тык нен не 
з без дан ню» (12+).
23.10 Ме лад ра ма «Спя шай ся 
ка хаць» (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

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

МIРМIР

14 3

СТБСТБ

нядзеля,  17 ліс та па да панядзелак,  11 ліс та па да
9 лістапада 2019 г.
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