
6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.20 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.25 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.30 М/ф «Па ця шо ба» 
(0+).
9.50 М/ф «Ца рэў на» (6+).
10.15 М/ф «Ка чы ныя гіс-
то рыі» (0+).
10.45 «Прос та кух ня» 
(16+).
11.20 «Рус кія не смя юц-
ца» (16+).
12.20 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
14.45 Ані ма цый ны фільм 
«Па па-ма ма Гусь» (6+).
16.35 Ба я вік «Ня стрым-
ныя» (12+).
18.40 Ба я вік «Ня стрым-
ныя-2» (12+).
20.40 «Форт Ба ярд» 
(16+).
22.15 Ба я вік «Па ска рэн-
не» (16+).
0.10 Жа хі «Слэн дэр мен» 
(16+).
1.50 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
3.10 «Са ран хэ» (16+).
4.00 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
4.40 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.
7.05 «Шай бу! Шай бу!», 
«Матч-рэ ванш», «Ме тэ ор» 
на рын гу». М/ф.
8.05 «Прос та Са ша». 
Маст. фільм.
9.15, 15.15 Тэ ле скоп.
9.45 «Пе ра дзвіж ні кі. 
Вард гес Су рэ нянц» [СЦ].
10.15 85 га доў з дня на ра-
джэн ня Вя ча сла ва Ня він-
на га. «Ход да гля дзель-
най за лы...» Дак. фільм 
[СЦ].
10.55 «Поз няе ка хан не». 
Маст. фільм.
13.25 Зям ля лю дзей. «Хо-
ры-бу ра ты. За ха валь ні кі 
Ал ха ная» [СЦ].
13.50 «Бла кіт ная пла не-
та». Дак. се ры ял [СЦ].
14.45 «Эфект ма тыль ка». 
Дак. се ры ял [СЦ].
15.45 80 га доў Анд рэю 
Хржа ноў ска му. «У све це 
ба ек», «Жыў-быў Ка зя-
він». М/ф.

16.05 «Лі нія жыц ця». Анд-
рэй Хржа ноў скі (СЦ).
17.05, 0.40 «Паў та ра па-
коя, аль бо Сен ты мен-
таль нае па да рож жа на 
ра дзі му». Маст. фільм 
(СЦ).
19.10 Вя лі кая опе ра — 
2019.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 Кі но на ўсе ча-
сы. «Сэр ца маё». Маст. 
фільм (18+).
23.40 Клуб 37.
2.45 «Ка ра леў скі бу тэр-
брод». М/ф для да рос-
лых.

6.00 Маст. фільм «Вяр-
тан не» (16+).
8.30 «Ма ры ля Ра до віч у 
Маск ве». Фільм-кан цэрт. 
1983 год (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 
18.55, 23.15, 2.30, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
10.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
12.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1975-ы. 1-я част ка. 
2011 год (12+).
13.05 Фільм-кан цэрт «Мі-
ні я цю ры». 1975 год (12+).
13.40 «Му зыч ная га-
вань Эле а но ры Фі лі най» 
(12+).
16.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
18.00 Маст. фільм «Усміх-
ні ся су се ду» (12+).
19.10 Дак. фільм «Фільм 
пра фільм. Я кро чу па 
Маск ве» (12+).
19.50 Фільм-кан цэрт «Су-
стрэ чы з Алай Пу га чо-
вай». 1984 год (12+).
21.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
22.00 Маст. фільм «Пра 
ця бе» (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з На тал ляй Ка зял ко вай. 
2005 год (12+).
1.05 Дак. фільм «Вель мі 
вас усіх люб лю» (16+).

0.20 Алім пій скія гуль ні. 
«На су пе рак уся му» (12+).
0.50 Алім пій скія гуль-
ні. «Мо мант тры ум фу» 
(12+).

1.55, 5.00, 9.00, 15.50 
Лыж нае двая бор'е. Ку бак 
све ту (12+).
3.30, 7.30, 11.35 Лыж ныя 
гон кі. Ку бак све ту (6+).
6.30, 18.15 Скач кі на лы-
жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту (12+).
15.00, 16.30 Бія тлон. Ку-
бак све ту.
20.20 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту (12+).
23.50 На столь ны тэ ніс. 
Ку бак све ту (6+).

1.00 Са мка (16+).
2.50 Жан чы ны су праць 
муж чын (18+).
4.25 Су пер ме не джар, або 
Ма ты ка лё су (16+).
6.00 Хо ван кі (16+).
8.15 Пяць ня вест (16+).
10.20 (Не)ча ка ны прынц 
(16+).
12.00 Як я стаў рус кім 
(16+).
13.55 Ка ля ды з ня ўдач ні-
ка мі (16+).
15.50 Не ве ра год ныя пры-
го ды Фа кі ра (16+).
17.35 Ча ты ры па коі 
(18+).
19.30 Лю боў ны ме недж-
мент (16+).
21.15 Як зай мац ца лю-
боўю па-анг лій ску (18+).
23.10 Спы тай це ў Сін дзі 
(16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
7.10 М/ф (6+).
9.10 «М & S» (12+).
9.40 «Пра зда роўе. Не 
па-са праўд на му і ўсур'-
ёз» (12+).
10.10, 23.50 «Пе рыс коп» 
(16+).
10.30 «Да лё ка яшчэ да-
лей» (16+).
11.25, 1.35 «Ры цар на ша-
га ча су». Cерыял (12+).
15.00 «Ілья Му ра мец і Са-
ла вей-Раз бой нік». Ані ма-
цый ны фільм (12+).
16.25 «Раз ві  тан не» 
(16+).
17.15 «Знак якас ці» 
(16+).
18.10, 5.30 «10 са мых» 
(16+).
18.45 «Дзён нік эк стра-
сэн са» (16+).

19.50 «Пры від на два іх». 
Маст. фільм (12+).
21.40 «Га лі вуд скі фі нал». 
Ка ме дыя (16+).
0.10 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
4.40 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10, 18.10 Джу ман джы 
(6+).
8.05 Апус кан не (16+).
10.10 Гуль ня Эн дэ ра 
(12+).
12.20 Брыд кі я (12+).
14.05 Пры від ны па труль 
(12+).
15.55 Тай на ся мі сяс цёр 
(16+).

20.10 Паў ноч нае Сон ца 
(16+).
22.00 Ча го хо чуць жан чы-
ны (16+).
0.20 Ка хан не з пер ша га 
по гля ду (18 +).
2.05 Прад чу ван не (16+).
3.45 Га лод ныя гуль ні. 
І ўспых не по лы мя (16+).

8.15 Ру беж (12+).
10.05 Ня год нік (16+).
11.50 Ба ра ні мя не, мой 
та ліс ман (12+).
13.10 Кня зёў на Мэ ры 
(12+).
15.10 Кух ня ў Па ры жы 
(12+).
17.15 Зме ша ныя па чуц ці 
(16+).
18.55 Вы ра та ваць Ле нін-
град (12+).
20.45 Не па мі ла ва ны 
(16+).
22.50 Сталь ны ма ты лёк 
(16+).
0.45 За вод (18+).
2.50 Пра што га во раць 
муж чы ны. Пра цяг (16+).
4.30 Кух ня. Апош няя біт-
ва (12+).

6.00 Ра бі стаў кі і ўзры вай 
(16+).
6.25, 5.10 Па на ра ма 
360 гра ду саў (16+).

7.15 Служ ба вы ра та ван-

ня Аляс кі (16+).

8.45 Аў та-SOS (16+).

9.35 Ле дзя ная да ро га 

(16+).

11.10 Унут ры не ве ра год-

най ме ха ні кі (16+).

11.55 Пра рыў (16+).

12.40 Не па кор лі вы вост-

раў (16+).

14.10, 0.15 Між на род ны 

аэ ра порт Ду бай (16+).

15.00 Асу шыць акі ян 

(16+).

16.35 Ін жы нер ныя ідэі 

(16+).

17.25, 4.55 Су пер збу да-

ван ні (16+).

18.10 Ме га по лі сы (16+).

19.00, 22.00 Су пер збу-

да ван ні Трэ ця га рэй ха 

(16+).

19.45 Лі ніі На скі: рас кры-

тыя тай ны (16+).

20.30 За кі ну тыя га ра ды 

(16+).

22.50 Дзён нік Ган ны 

Франк. Пас ля слоўе 

(16+).

2.35 Рас сле да ван ні авія-

ка та строф (16+).

4.05 Най буй ней шы ў све-

це ра монт (16+).

5.40 Гуль ні ро зу му (16+).

8.00 Як гэ та зроб ле на? 

(16+)

8.25, 7.35 Як гэ та ўстро е-

на? (12+)

10.30, 3.40 За гад кі вы-

сад кі на Ме сяц (12+).

11.20, 2.45 Здзі чэ лыя 

(12+).

12.14 Ма хі на та ры (12+).

13.05, 6.50 Ве ру-не-ве ру 

(12+).

13.58 Рок-н-родс тар 

(12+).

14.50 Бяс цэн ныя аў то 

(12+).

15.45, 4.25 Па ляў ні чыя на 

ста рыз ну (12+).

16.40, 5.15 Па ляў ні чы на 

цац кі (12+).

17.35, 20.20 Ба гаж ныя 

вой ны (12+).

20.45 Па ляў ні чыя на скла-

ды (16+).

21.15 Гі ганц кія бу доў лі 

(12+).

23.05 За ла тая лі ха ман ка 

(16+).

0.00, 6.00 Не вя до мая экс-

пе ды цыя (16+).

0.55 Га раж ны ра монт 

(12+).

22 лістапада 2019 г.

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, 0.10 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 19.50 Сіт кам «Слу га на ро-
да». За ключ ныя се рыі (16+).
12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял «Пай-
сці, каб вяр нуц ца» (12+).
13.05 Дзі ця чы док тар.
13.35, 15.25 Се ры ял «Усмеш ка 
пе ра смеш ні ка» (16+)
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
23.50 Сфе ра ін та рэ саў.
0.35 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 17.55 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.00 Се ры ял «Зра зу мець. 
Да ра ваць» (16+).
9.40, 20.35 Се ры ял «Ся мей ныя 
гіс то рыі» (16+) [СЦ].
10.20, 22.50 «Эк стра сэн сы-
дэ тэк ты вы» (16+).
11.15, 18.00 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
13.15, 23.50 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-3» (16+).
14.10 «Под ыум» (12+).
15.15 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
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+)
16.50 «Вя сель ны па мер» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Стра ва 
з ку ра нят з агрэс там.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.30, 15.05 «Уцё саў. Пес ня даў-
жы нёю ў жыц цё». Маст. фільм 
(12+).
9.25, 21.05 «Апош ні дзень». Глеб 
Стры жэ наў (12+).
10.00, 22.50 «Та лаш». Маст. 
фільм (16+) [СЦ].

10.55 «Бе ла рус кая кух ня». Дзі-
чы на, ту ша ная з гры ба мі і ага-
род ні най.
11.20, 16.10 «Ста лін град ская біт-
ва». «Вай на ў го ра дзе» (12+).
12.25 «Рас клад на пас ля заўт-
ра». Ме лад ра ма (12+).
13.50, 21.40 «Соль зям лі». Маст. 
фільм (12+).
15.55 «Твар у твар». Яны ста я лі 
да кан ца (12+).
16.50 «Дзі кае па ля ван не ка ра-
ля Ста ха». Дра ма (12+) [СЦ].
19.00 «Час кі но». Удзель ні кі на-
цы я наль на га кон кур су ММКФ 
«Ліс та пад».
19.10 «Бе ат ры чэ. Дан тэ». М/ф 
(6+).
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 
све ту. Мек сі ка — Іта лія.
8.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
9.30 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Нё ман» (Грод на) — «Юнац тва-
Мінск».
11.30 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
12.00 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 
све ту. Япо нія — Швей ца рыя.
13.25 Кік на дзэ. Мер ка ван не.
14.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Астан Ві ла» — «Нью касл».
16.00 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 
све ту. Та і ці — Уруг вай.
17.25 Лі га ганд бо ла.
17.55 Спорт-кадр.
18.30 Авер тайм. КХЛ.
19.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ад мі рал» (Ула дзі вас-
ток). (У пе ра пын ках — Авер тайм. 
КХЛ.)
21.45 Спорт-цэнтр.
21.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ-
ФА. 5-ы тур. «Ла ка ма тыў» (Ра-
сія) — «Ба ер» (Гер ма нія). 2-і тайм. 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 5-ы тур. Ан лайн гуль ня-
во га дня. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
0.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ-
ФА. 5-ы тур. Дзён нік гуль ня во га 
дня.
1.20 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 
све ту. Ра сія — Бе ла русь.

6.00, 7.10, 8.10 «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 На шы на ві ны.

7.05, 8.05 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
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 «Шчас лі вы 
бі лет» (16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.20 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20, 23.15 «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 «Ні што не зда ра ец ца 
двой чы». Се ры ял (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, 23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Мас коў ская бар зая». Се-
ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.45, 21.15, 23.50 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.05 «Як уладкаваны свет» (16+).
15.55, 16.50 «Вы шук-3». 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».

6.00, 10.10 Се ры ял «Па ляў ні-
чыя на дыя мен ты» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
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+).
16.15, 19.25, 5.50 Се ры ял «Вяр-
тан не Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
20.45 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (0+).
21.15, 0.00 Се ры ял «1942» 
(16+).
0.35 Се ры ял «1943» (12+).
1.20 Се ры ял «Ні ка наў і Ко» 
(16+).
4.30 Маст. фільм «Пер шая 
паль чат ка» (0+).

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, 22.25, 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 Се ры ял «Тай ны след-
ства-18» (12+).
0.25 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 Бе ла веж ская пу шча (6+).
6.25 «50 рэ цэп таў пер ша га» (12+).
7.10 «Ежа жы вая і мёрт вая» (12+).
8.05, 10.20 Се ры ял «Ко дэкс 
го на ру» (16+).
9.35, 22.00 «НЗ.by».
10.50 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.10, 16.30 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы. Смерч» (16+).
16.25, 19.40, 23.20 Сён ня. Га лоў-
нае.
17.50 «ДНК» (16+).
19.55, 22.25 Се ры ял «Пяць хві-
лін ці шы ні. Вяр тан не» (12+).
23.35 Се ры ял «Вер сія» (16+).

7.00, 15.40, 18.10, 21.05, 0.00 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10, 15.50 М/с «Чып і Дэйл спя-
ша юц ца на да па мо гу».
7.35, 15.45 «Гу ма рын ка».
7.40 Дэ тэк тыў «Люс тэр ка трэс-
ну ла» (12+).
9.20, 18.15 Се ры ял «Па вук» 
(16+).
11.10 Дак. се ры ял «Га ра ды з гіс-
то ры яй» (12+).
11.35 Дра ма «Апе ра цыя «Валь-
кі рыя» (16+).
13.35, 20.00 Се ры ял «Міс тар 
Ро бат» (16+).
14.25 Се ры ял «Га тэль «Дэль 
Ме сяц» (12+).
16.00 Се ры ял «Агент Мак Гай-
вер» (16+).
17.25, 23.10 Се ры ял «Ім пе рыя» 
(16+).
20.55 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Ка ме дыя «Афё ра міс та ра 
Краў на» (16+).

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, 26 лістапада

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

субота, 30 ліс та па да

МIРМIР

164 13
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