
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 М/ф «Па ця шо ба» 
(0+).
7.40 М/ф «Ка чы ныя гіс-
то рыі» (0+).
8.10 «Ла ві мо мант» 
(16+).
9.05, 21.00 Се ры ял 
«Іва но вы — Іва но вы-4» 
(16+).
10.10 Ба я вік «Яма ка сі: 
сва бо да ў ру ху» (12+).
12.00 Ка ме дыя «Кух ня 
ў Па ры жы» (12+).

14.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (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, 0.45 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Кух ня-4» 
(16+).
22.00 Пры го ды «Мас ка 
Зо ра» (12+).
1.45 Се ры ял «Ад ной чы 
ў мі лі цыі» (16+).
3.10 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.30 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...» Гор кі 
Ле нін скія.
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.
8.30, 17.30 Пры го жая 
пла не та.
8.45, 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 «Дзе вяць на-
вел пра шчас це». Дак. 
фільм.

12.10 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
12.25, 18.40, 0.40 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.10 «Свет Аляк санд-
ры Па хму та вай». Дак. 
фільм.
13.55 Ко лер ча су. Ле а-
нар да да Він чы. «Джа-
кон да».
15.10 «Эр мі таж» [СЦ].
15.40 «Бе лая сту дыя».
16.25 «Мар скі воўк». 
Маст. фільм [СЦ].
17.45 Гіс та рыч ныя кан-
цэр ты. Скрып ка. Ар цюр 
Грум'ё.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 «Штуч ны ад бор».
23.30 Ко лер ча су. Ало-
вак.
0.00 «Да цяг нуц ца да 
ня бё саў». Дак. фільм 
[СЦ].
2.20 «Ат лан ты. У по шу-
ках іс ці ны». «Ад куль ча-
каць бя ды на сель ні кам 
на шай пла не ты — звон-
ку ці знут ры?»
2.45 Ко лер ча су. Ле а-
нар да да Він чы. «Джа-
кон да».

6.00 «Ру са ту рыс та. 
Упер шы ню за мя жой» 
(За меж ныя ка ман дзі роў-
кі). 2010 год (12+).
7.15, 9.45, 11.40, 12.55, 
14.40, 15.45, 17.00, 18.50, 
20.40, 21.45, 23.00, 5.10, 
5.45 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
8.00 «Аквариум». Кан-
цэрт. 1990 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00 Маст. фільм «Да-
ра гі Эды сан» (16+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Шан сон: гіс то рыя і су-
час насць». 2005 год 
(18+).
13.20, 19.10 Маст. фільм 
«Дом ка ля каль ца вой да-
ро гі» (16+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Аза ртныя гуль ні ў 
СССР». 2007 год (18+).
0.00 Маст. фільм «Пра 
Чыр во ную Ша пач ку» 
(12+).

2.15 «Гос ці з Сан-Рэ ма». 
1992 год (12+).
3.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Ад-
ной чы ў снеж ні» (16+).
5.30 Маст. фільм «Лі мон-
ны торт» (12+).

2.05 Ве ла спорт. Мі лан — 
Сан-Рэ ма (12+).
3.30 Снаў борд. Ку бак 
све ту (12+).
5.00, 10.30, 15.00, 21.45 
Сну кер. Northern Іreland 
Open (6+).
7.00, 13.00 Аў та гон кі. 
World Endurance (12+).
9.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Жы выя ле ген ды» (6+).
9.30 Алім пій скія гуль ні. 
Camps to champs (6+).
10.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Сі ла асо бы» (6+).
12.30 Ра лі. ERC (12+).
21.10 «Най леп шае з кон-
на га спор ту» (6+).

1.05 За кры тыя пра сто ры 
(16+).
3.00 Чац вё ра су праць 
бан ка (16+).
4.45 Ма наш кі ва ўцё ках 
(16+).
6.40 Гор ка!-2 (16+).
8.35 За бой ны фут бол 
(16+).

10.40 Су пер ге рой скае кі-

но (16+).

12.15 Не па гра жай паўд-

нё ва м у цэнт ра лу, па пі ва-

ю чы сок у ся бе ў квар та-

ле (16+).
14.00 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-2 (16+).
15.50 Ся мей нае аб ра ба-
ван не (16+).
17.35 Больш, чым ся бар 
(16+).
19.30 2+1 (16+).

21.45 Дзя жур ны та та 
(6+).
23.35 Міль ярд (12+).

6.00 М/ф (6+).
7.05 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.35 «Док тар І...» (16+)
8.05 «Вік то рыя». Се ры ял 
(16+).
9.50, 23.45 «Улег цы» 
(12+).
10.20, 15.40, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.20, 18.40 «Сля пая» 
(16+).
12.25, 19.50 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.35, 17.35, 3.40 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.35, 2.45 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.40 «Па ра лель ны 
свет» (16+).
21.00 «На пар ні цы». Се-
ры ял (16+).
22.50 «90-я» (16+).
0.15 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
1.00 «Да ра гі Джон». Дра-
ма (16+).

6.10, 13.55 Ула да стра ху 
(16+).
8.45 Ра мэа і Джуль е та 
(12+).
11.15 Халк (16+).
16.10 Д'я бал і Дэ ні эл 
Уэбс тэр (16+).
18.05 Пры го ды Цін ці на: 
тай на «Ад на ро га» (12+).
20.10 Бет хо вен (12+).
21.50 Аб лі ві ён (16+).
0.15 Ін шыя (16+).
2.15 Цюль пан ная лі ха-
ман ка (18+).
4.00 Мар скі бой (12+).

7.30 Унук кас ма на ўта 
(12+).
9.05 Свед кі (16+).
11.15 30 спат кан няў 
(16+).
13.15 Ка рот кі курс шчас-
лі ва га жыц ця (16+).
15.15 Гу ма рыст (16+).
17.15, 5.40 Па цы ен ты 
(16+).
19.00 Мас газ (16+).
21.00 Са мы леп шы дзень 
(16+).
23.10 Ад на клас ні цы (16+).
0.40 Не адэ кват ныя лю дзі 
(16+).

2.30 Па да ры мне свят ло 
Ме ся ца (12+).
4.10 Сня да нак у та ты 
(12+).

6.00 Па на ра ма 360 
(16+).
6.45 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт (16+).
7.30 Аў та-SOS (16+).
8.20, 12.50, 18.15, 22.05, 
1.15, 3.40 Ле дзя ная да-
ро га (16+).
9.05, 13.40 Вост раў бун-
та роў (16+).
9.50 За кі ну тыя га ра ды 
(16+).
10.35, 20.30 Бу даў ніц тва 
ту не ля (16+).
11.20, 2.00 Са праўд ны 
су пер кар (16+).
14.25 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+).
21.15 Се кун ды да ка та-
стро фы (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, 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, 14.50, 17.35, 3.40 
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 Га раж ны ра монт 
(16+).
18.30, 5.15 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (12+).
19.25 Ка ра лі гру за ві коў 
(12+).
0.00 Кру тая ра бо та 
(12+).
2.45 Міль яр дэр пад пры-
крыц цём (12+).
6.50 У па го ні за ўра га-
нам (12+).

6.25 Іс насць.
6.50, 16.20 Ме лад ра ма «Змяк-
чаль ныя ака ліч нас ці» (16+).
8.25 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
9.45 Зда роўе (12+).
10.35 Ста рое — но вае (12+).
11.15, 12.10 Ме лад ра ма «Та та 
ў за ко не». 1-я і 2-я се рыі (12+).
15.15 Кра і на.
15.45 «Кух ня жыц ця» (12+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ме лад ра ма «Аса біс тая 
пра сто ра». 1—4-я се рыі (16+).
1.35 Дзень спор ту.

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, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.10 Ані ма цый ны фільм «Мой ма-
лень кі по ні» (0+).
10.45 «Хто я?» (12+)
11.05 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
11.45 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.20 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку чае 
вяр тан не» (16+).
13.20 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
15.15 Дра ма «Трэ нер Кар тэр» 
(12+).
17.35 «Ка хан не на вы жы ван не» 
(16+).
19.20 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Весп рэм» (Венг рыя) — БГК імя 
Мяш ко ва (Бе ла русь).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 Тры лер «За кі ну ты го рад 
Z» (12+).
23.40 Фан тас ты ка «Су пер 8» 
(12+).

7.30 «Сі ла ве ры».
8.00, 15.30, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 15.50, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.20 «Да ра гі мой ча ла век». Ме-
лад ра ма (12+) [СЦ].
10.00 «Жы вая куль ту ра». Тра-
ды цый ны вя сель ны ка ра вай на 
Ваў ка вы шчы не (Гро дзен ская 
воб ласць).
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Ма-
ры на ва ны ка рась.
11.00 «На род ны май стар». На-
тал ля Да мя ні ка ва.

11.30 «Узяць жы вым». Дра ма 
(12+).
15.05 «На ву ка ма нія» (6+).
15.55 «Пес ня мая — Бе ла русь». 
Кан цэрт ная пра гра ма з удзе лам 
ан самб ля «Сяб ры».
17.30 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
18.10 «Ін спек тар ДАІ». Дра ма 
(12+) [СЦ].
19.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Кін-дза-дза!» Тра гі ка ме-
дыя (12+).
23.25 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль Ма гі лёў ска га аб лас но га 
тэ ат ра ля лек «Кан дыд, або Ап-
ты мізм».

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10, 14.20 Кань ка беж ны спорт. 
Этап Куб ка све ту. Мінск.
10.15 Вось гэ та спорт!
10.25 Свет анг лій скай прэм' ер-лі-
гі. Ві дэа ча со піс.
10.55 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
«Еў ра-2020». Ру мы нія — Шве-
цыя.
12.55 Фак тар сі лы.
13.25 Аз бу ка спор ту.
13.35 Вя лі кі спорт.
17.20 На шля ху да «То кіа-2020». 
Ві дэа ча со піс.
17.55 Трэ ні ро вач ны дзень.
18.30 Авер тайм. КХЛ.
19.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Аван гард» (Омск). 
(У пе ра пын ках — Авер тайм. КХЛ.)
21.30 Спорт-цэнтр.
21.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
22.10 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
«Еў ра-2020». Прэв'ю.
22.40 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
«Еў ра-2020». Гер ма нія — Бе ла-
русь.
0.40 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
«Еў ра-2020». Дзён нік гуль ня во-
га дня.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) На-
шы на ві ны.
7.10 «Іг рай, гар мо нік лю бы!» 
(12+)
7.55 «Ад крыц цё Кі тая» (12+).
9.10 Ка ме дыя «Дзяў чы на без 
ад ра са» (6+).
10.50 Да дня на ра джэн ня вя лі ка-
га ка ме ды ёг ра фа. «Эль дар Ра за-
наў. «Увесь гу мар я па тра ціў на 
кі но» (12+).
11.50 «Ідэа льны ра монт» (6+).
12.50 Дра ма «Кі роў ца для Ве-
ры» (16+).

14.55 «Дзміт рый Дзіб роў. Муж чы-
на ў поў ным роск ві це сіл» (12+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам» (12+).
17.55 «Та лент кра і ны» (6+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.10 «Сён ня ве ча рам» (16+).
22.55 «Дзень на ра джэн ня «КВЗ» 
(16+).

6.25 «Ежа ба гоў» (16+).
7.55 «Ан фас».
8.15 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.05 «Тай ны Бе ла ру сі».
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.35 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.05 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
11.20, 13.40, 16.40 «Вы шук». Се-
ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
20.05 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
23.15 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).
0.40 Чэм пі я нат Еў ро пы па тай-
скім бок се. Паў фі на лы.
1.45 «Мас коў ская бар зая». Се-
ры ял (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10 «Са юз ні кі» (12+).
6.40, 5.35 М/ф (6+).
6.50 «Та кія роз ныя» (16+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
7.50 «Ка хан не без ме жаў» 
(12+).
8.55 «Вой, ма мач кі!» (16+)
9.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі ка-
га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-
чы ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не. Як у Япо-
ніі» (12+).
10.45 Маст. фільм «Дзе ці Дон 
Кі хо та» (12+).
12.25, 16.15, 19.15 Се ры ял 
«Дрэн ная кроў» (16+).
3.20 Маст. фільм «Тан цор дыс-
ка» (12+).

7.00 Маст. фільм «Ма ма вый-
шла за муж» (16+).
08.35 Маст. фільм «З ка ха ны мі 
не рас та вай це ся» (12+).
10.05 «Сто да ад на го».
11.00 Вест кі.

11.20 «Пя цё ра на ад на го» (12+).
12.15 Маст. фільм «Маё чу жое 
дзі ця» (12+).
14.15 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!!!» 
(16+)
16.15 Маст. фільм «Це шча-ка-
ман дзір» (12+).
19.45 «Плюс — мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(16+)
22.40 Маст. фільм «Уця кач ка» 
(12+).

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 «НЗ.by: час вы ні каў».
8.50 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
9.25 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
10.25 «Га лоў ная да ро га» (16+).
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая» 
(12+).
12.00 «Ква тэр нае пы тан не» (0+).
13.10 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
14.05 Маст. фільм «Ад стаў нік» 
(16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.35 Ка ме дыя «Вы клік» (16+).
22.20 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).
23.50 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 14.55, 18.05, 21.15, 1.15 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10 М/ф «Уцё кі з ку рат ні ка».
8.35 «Утрам дзія».
8.40 Ка ме дыя «Служ бо вы ра-
ман. Наш час» (16+).
10.20 Фан тас ты ка «Гра ві та-
цыя».
11.55 Фан тас ты ка «Бэт мен і Су-
пер мен» (16+).
15.00 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 
«Пух на тыя су праць зу бас тых».
16.20 Се ры ял «Ім пе рыя» (16+).
17.10 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
18.10 «Аляк сандр Са ла ду ха 6.0». 
На цы я наль ны алім пій скі ста ды ён 
«Ды на ма».
20.25 Се ры ял «Спат кан ні».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 «Жорст кія муж чын скія 
гуль ні». Тры лер «Рэ валь вер» 
(18+).
23.10 Вес тэрн «Цяг нік на Юму» 
(16+).
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субота,  16 ліс та па да аўторак,  12 ліс та па да
9 лістапада 2019 г.


