
6.05, 12.45 Се ры ял «Ма-
мач кі-2» (16+).
7.10 М/ф «Ду да і Да да» 
(0+).
7.30 М/ф «Лі га Watchcar» 
(6+).
8.00 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
8.25 Се ры ял «Га лы гін.
ru» (16+).
9.30 Тры лер «Па кой 
стра ху» (12+).
11.40 Скетч «Асця рож на: 
дзе ці» (6+).
13.50, 2.20 «Уз ва жа ныя 
лю дзі-3» (16+).
15.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00, 0.15 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка. Лёд і по лы мя» 
(12+).
20.00 Се ры ял «Кух ня-6» 
(16+).
22.00 Тры лер «Го ты ка» 
(16+).
1.10 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.00 «Ера лаш» (6+).
4.25 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай» (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 
кам па зі тар ская.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 22.20 «Сі та і Ра ма». 
Се ры ял.
8.25, 13.05, 18.25, 1.35 
Су свет ныя скар бы.
8.40, 16.25 «Ба гач, бяд-
няк...» Се ры ял.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.30 ХХ ста год дзе. 
«Жыц цё і жы ціе Ава ку-
ма». 1991 год.
12.10 Да ро гі ста рых май-
строў. «Ляс ны дух».
12.20, 18.40, 0.50 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.25 «Мы — гра ма цеі!»
14.05 «Вя лі кая тай на ма-
тэ ма ты кі». Дак. фільм.
15.10 «Эр мі таж».
15.40 «Бе лая сту дыя». 
Марк За ха раў.
17.45 Май стар-кла сы 
ІІІ Між на род най му зыч-
най ака дэ міі XІ Зі мо ва га 
між на род на га фес ты ва-
лю мас тац тваў у Со чы.

19.45 Га лоў ная ро ля.

20.30 «Доб рай но чы, ма-

лыя!»

20.45 Сту пе ні цы ві лі за-

цыі. «Сак рэ ты Ме ся ца». 

Дак. фільм. 1-я се рыя.

21.40 Штуч ны ад бор.

23.10 «Ад люст ра ва ны 

час». Дак. се ры ял.

0.00 «Лі за ве та Ля вон-

ская. Чым плас цін ка 

чар ней шая, тым яе дай-

граць не маг чы ма». Дак. 

фільм.

2.00 — Пра фі лак ты ка.

6.00 «Два ры на ша га 
дзя цін ства». Дак. фільм 
(12+).
7.40, 9.40, 15.45, 17.00, 
18.45, 20.40, 21.45, 23.00, 
0.45, 2.35 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
8.20 Пра гра ма «По гляд». 
1988 год (16+).
10.00 Маст. фільм «Поз-
няя су стрэ ча» (16+).
11.25 «Ра ніш няя пош та». 
«Да і пас ля сня дан ку». 
1987 год (12+).
12.00 Маст. фільм «Кра-
дзеж» (16+).

14.25 «Ра ніш няя пош та». 
1985 год (12+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы 

час» (12+).

16.00, 22.00 «На ро джа-

ныя ў СССР» (12+).

18.00 «Быў час» з Аляк-

санд рам Па літ коў скім: 

«Школь ны на стаў нік». 

2007 год (16+).

19.35 Маст. фільм «Вам 

тэ ле гра ма...» (16+).

0.00 Дак. фільм «Чым 
пах нуць гро шы?» (12+).
1.30 Маст. фільм «Толь кі 
ў мю зік-хо ле» (16+).
3.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Прос-
та Са ша» (16+).
5.10 «Кан цэрт То та Ку-
туньё». 1985 год (12+).

4.00, 7.00, 10.30, 14.00, 
21.15 Сну кер. Englіsh 
Open.
6.00, 2.30 Ве ла спорт. 
«Тур Тур цыі».
8.30, 3.15 Тэ ніс. WTA. Фі-
нал.
9.30 Юнац кія Алім пій скія 
гуль ні.
12.30, 18.30, 2.00 Су пер-
байк. Этап чэм пі я на ту 
све ту.
17.00 Кон ны спорт. Ку-
бак све ту.
18.00 «Най леп шае з кон-
на га спор ту».
19.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
Еў ро пы ся род ма ла дзёж-
ных збор ных (U-21). Ад-
бо рач ны тур нір.
1.00 Аў та гон кі. World En-
durance Champіonshіp.
1.30 Ра лі. ERC. «All 
Access».

0.40 Да зволь це ця бе па-
ца ла ваць... Зноў (16+).
2.40 Да зволь це ця бе па-
ца ла ваць... На вя сел лі 
(16+).
4.25 Да зволь це ця бе па-
ца ла ваць... Баць ка ня-
вес ты (16+).
6.20 Най леп шы і са мы 
яр кі (16+).
8.00 Ма дам (16+).
9.45 Ду шэў ная кух ня 
(16+).
11.40 Хот-дог (18+).
13.50 Эйс Вен ту ра: вы-
шук хат ніх жы вёл (12+).
15.30 Эйс Вен ту ра-2: ка-
лі клі ча пры ро да (12+).
17.15 Свя точ ны пе ра па-
лох (16+).
19.30 Зя лё ны шэр шань 
(12+).
21.45 Асаб лі вы хло пец: 
ту пы су пер ге рой (16+).
23.15 Па вер сіі Бар ні 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
7.25 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.55 «Док тар І...» (16+).
8.25, 19.00, 2.25 «Ву зел 
лё су». Се ры ял (16+).
10.00, 4.00 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).

11.40, 17.10 «Ва раж біт-
ка» (12+).
12.45, 16.05 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
13.45 «Ад кры та» з Ак са-
най Бай рак» (16+).
14.40 «Прос тыя скла да-
нас ці» (12+).
15.15 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
20.50 «Жан чы на ў люс-
тэр ку». Се ры ял (12+).
21.55 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).
22.55, 5.30 «Вок лад ка» 
(16+).
23.30 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.20 «Ван Хель сінг». 
Фэн тэ зі (16+).

6.10, 17.40 Прэ стыж 
(16+).
8.40 Пе ра пра ва (16+).
11.10 Веч насць (16+).
13.25 Асця рож на, дзве-
ры за чы ня юц ца! (16+).
15.25 2 + 1 (16+).

20.10 Ма ёр Пэйн (12+).
22.05 Чы таль нік (16+).
0.25 Якія не спяць у Сі-
эт ле (0+).
2.20 Па ляў ні чы з Уол-
стрыт (18 +).
4.10 Міс Кан ге ні яль насць 
(12+).

6.20 Чор ная ва да (16+).
8.35, 22.35 Ад лі га (16+).
9.40 Іван (6+).
11.45 Ста рое доб рае кі-
но. Акно ў Па рыж (16+).
14.10 Ад на клас ні кі.ru: 
наCLІCKай уда чу (12+).
16.20, 4.25 Ка хан не не 
дзе ліц ца на два. 1—2-я 
се рыі (12+).
18.15 Гор ка! (16+).
20.20 Я ху дзею (16+).
23.45 Пе цяр бург. Толь кі 
па ка хан ні (18+).
2.00 Юр' еў дзень (16+).

6.00 Су пер збу да ван ні 
ста ра жыт на сці (16+).
6.50, 17.10, 22.00, 1.10, 
4.20 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).
7.40 Як пе ра ма гаць ва 
ўсім (16+).
8.00, 13.20 Не ве ра год ны 
док тар Пол (16+).
9.30 Стра ча ныя му міі Но-
вай Гві неі (16+).
10.20, 21.10, 3.35 Аў та-
SOS (12+).
11.05, 1.55 Зо ла та Юка-
на (12+).
11.50 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.35 Гас па да ры гор 
(16+).
14.05 Дзі кі ту нец (12+).
15.40, 19.35 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
18.45 Га ды не бяс печ на га 
жыц ця (16+).
22.45 Фа таль ны па жар 
на «Ты та ні ку» (16+).
23.30 Гіс то рыя Бо га 
(16+).
0.25 Асу шыць акі ян 
(16+).
2.45 Ма шы ны: ра за браць 
і пра даць (16+).
5.10 Рэ аль насць або 
фан тас ты ка? (16+).

8.00, 16.00, 22.00 Ма хі на-
та ры (12+).
9.00, 17.00, 23.00, 4.40 
Біт вы ро ба таў (12+).
10.00, 15.00, 21.00 Як гэ-
та ўстро е на? (16+).
11.00, 20.00, 5.30 Скла-
ды: біт ва ў Ка на дзе 
(16+).
12.00, 18.00, 7.10 Не 
спра буй це паў та рыць 
(16+).
13.00 Чы гун ка Аў стра ліі 
(12+).
14.00 Пры ро джа ныя ме-
ха ні кі (12+).
19.00 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (16+).
0.00 Тэ ле скоп (12+).
1.00 NАSА: не вы тлу-
ма чаль ныя ма тэ ры я лы 
(16+).
2.55 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
6.20 Хут кія і гуч ныя 
(16+).
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6.25 Іс насць.
6.50 Ме лад ра ма «Ці хі вір» 
(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. На-
ва гру дак (12+).
9.50 Зда роўе (12+).
10.45 Да ча (12+).
11.20 Пад ключ (12+).
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
12.50 Ме лад ра ма «Вя сель ная 
су кен ка» (12+).
15.15 Кра і на.
15.45 Ме лад ра ма «Скры жа ван-
ні» (12+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9». Су бот няе 
шоу.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ме лад ра ма «Цень стра-
ка зы» (12+).
1.15 Дзень спор ту.

7.00 М/с «Усё пра Ро зі» (0+).
7.40, 0.15 «Ка лі мы до ма-2» 
Скетч кам (16+).
9.15, 21.55 Тэ ле ба ро метр.
9.20 Ані ма цый ны фільм «Уверх» 
(12+).
11.00 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
11.35 Хто я? (12+).
11.55 «Спат кан не з бу ду чы няй» 
(16+).
12.55 «Бліз ня ты» (16+).
14.00 «Вя сель ны па мер» (16+).
15.00 «Аб мен жон ка мі» (16+).
16.15 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
16.50 Ка ме дыя «Аса бняк з 
пры ві да мі» (12+).
18.25 Тры лер «Ілю зія пад ма-
ну» (12+).
20.20 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.05 Ба я вік «Ча ла век-па вук» 
(12+).
0.15 «Ка лі мы до ма-2». Скетч-
кам. (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 15.55, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 16.10, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.45 «Док та ра вы клі ка лі?» 
Маст. фільм (12+).
10.00 «Жы вая куль ту ра». Тра ды-
цыя вы рэз ван ня з па пе ры: вы ці-
нан ка-вы бі ван ка (г. На ва гру дак 
і вёс кі ра ё на, Гро дзен ская воб-
ласць).

10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Пі рог 
сла ё ны блін ны з птуш кай і гры ба мі.
10.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» Лу-
ні нец кі ра ён (6+).
11.20 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
11.50 «Вяс ко вы дэ тэк тыў». 
Маст. фільм (12+).
13.15 «Аніс кін і Фан та мас». Дэ-
тэк тыў (12+).
15.25 «На ву ка ма нія» (6+).
16.15 «З жыц ця на чаль ні ка 
кры мі наль на га вы шу ку». Маст. 
фільм (12+).
17.50 «Ле ген ды кі но». На тал ля 
Гун да ра ва (12+).
18.25 «Тар пе да нос цы». Дра ма 
(12+).
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «За па сны гу лец». Ка ме-
дыя (12+).
22.25 «Что я люб лю, во что я ве-
рю...» Юбі лей ны ве чар на род на-
га ар тыс та Бе ла ру сі Ва лян ці на 
Дуд ке ві ча.

7.10 Тэ ніс. WTA. Люк сем бург. 
Паў фі нал.
9.10 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Ві-
цебск» — «Днепр» (Ма гі лёў).
11.05 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
11.35 Фак тар сі лы.
12.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
12.35 Вя лі кі спорт.
13.20 Ха кей. КХЛ. «Сі бір» (Но ва-
сі бірск) — «Ды на ма-Мінск».
15.50 Трэ ні ро вач ны дзень.
16.20 Бас кет бол. Адзі ная лі-
га ВТБ. «Цмо кі-Мінск» (Бе ла-
русь) — БК «Ніж ні Ноў га рад». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
18.10 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Шах цёр» (Са лі горск) — «Юнац-
тва-Мінск». (У пе ра пын ках — 
Спорт-цэнтр.)
20.30 Ба раць ба. Чэм пі я нат све-
ту. Паў фі на лы.
21.35 Спар тыў ныя баль ныя тан-
цы. Ку бак ста лі цы — 2018.
23.10 Тэ ніс. WTA. Ку бак Крам ля. 
Фі нал.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Ка ме дыя «Жа ніць ба Баль-
за мі на ва» (12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).
9.30 Су свет ны фес ты валь цыр-
ка во га мас тац тва «Ідал-2016» 
(6+).
11.15 «Ва кол сме ху» (12+).

13.25 «Свят ла на Алі лу е ва. Зла-
ма ны лёс» (12+).
14.30, 16.20 «У наш час» (12+).
17.00 «Лёс мой — Бе ла русь» 
(12+).
17.20 «Экс клю зіў» (16+).
18.50, 21.10 «Сён ня ўве ча ры» 
(16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
22.50 Ве чар да 100-год дзя з дня 
на ра джэн ня Аляк санд ра Га лі ча 
(12+).

6.20 «Ан фас».
6.40 «Дзіў ная спра ва» (16+).
7.35 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
8.25 «Мінт ранс» (16+).
9.15 «Трас ця нец. Мы па він ны ім 
па мяць...» Дак. фільм (12+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.00, 13.40, 16.40, 20.10 «Ку лі-
нар-2». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
20.00 «СТБ-спорт».
21.00 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
23.25 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» (16+).

6.00 М/ф (0+).
6.30 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.45 «Са юз ні кі» (12+).
7.15 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.45 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.15 Маст. фільм «Тры за ла тыя 
ва ла сы» (0+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-
чы ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45 «Вой, ма мач кі!» (12+).
11.20 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
11.50, 16.15, 19.15 Се ры ял «Пры 
за гад ка вых аб ста ві нах» (16+).
21.00 Се ры ял «Са шка, ка хан не 
маё» (16+).
0.55 Маст. фільм «На Дзе ры ба-
саў скай доб рае на двор'е, або 
На Брай тан-Біч зноў ідуць даж-
джы» (16+).
2.35 Маст. фільм «Іван» (12+).
4.20 Маст. фільм «Не нар маль-
ная» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі»
10.00 «Дыя ло гі пра жы вёл. Мас-
коў скі заа парк» (12+).

11.00 Вест кі.
11.20 «Но вая хва ля». Ці ма ці і 
Крыд.
13.00 «На ша спра ва» (16+).
13.10 «Пя цё ра на ад на го» (12+).
14.00 «Да лё кія бліз кія»
15.15 Маст. фільм «Сар дэч ных 
спраў май стры»
17.05 «Вы хад у лю дзі» (16+).
18.25 «Су бот ні ве чар» (16+).
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.40 Маст. фільм «На ма ля ва-
нае шчас це» (12+).

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.bу».
8.55 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.30 «Вя лі кі сэл фі-тур» (12+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
11.10 «Ежа жы вая і мёрт вая» (12+).
12.15 Ква тэр нае пы тан не (0+).
13.20 «Па е дзем, па я дзім!» (0+).
14.00 Се ры ял «Так сіст» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». Вік тар 
Ры бін і На тал ля Сен чу ко ва (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.45 Ме лад ра ма «Кроп ка вы-
бу ху» (16+).
0.15 «Ад ной чы...» (16+).

7.00, 18.35, 21.10, 1.15 «На двор'е».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. се ры ял «Ма лы шы» (0+).
7.55 М/ф «Ары э ці з кра і ны лі лі-
пу таў».
9.25 «Утрямдия» (0+).
9.30 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
9.40 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.10 Се ры ял «Пры го ды ма ла-
до га Ін дыя ны Джонс» (12+).
12.45 Дра ма «Вост раў пра кля-
тых» (16+).
15.00 «Стыль няш ка».
15.05 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 
«Дзень на ра джэн ня Алі сы».
16.35 «Ад каз вай ка» (0+).
16.40 Дра ма «Да ра гі мой ча ла-
век» (12+).
18.20 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
18.40 Пры го ды «Парк Юр ска га 
пе ры я ду» (6+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.00 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.15 Тры лер «Дзі кая ра ка» (18+).
23.05 Ка ме дыя «Сак рэт ная 
служ ба» (18+).

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

субота,  20 кастрычніка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак,  16 кастрычніка

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5


