
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 «Дзі ця на 
$30 000 000» (6+).
12.45, 19.00 Се ры ял 
«Кух ня-5» (16+).
14.50 Се ры ял «Пе кар і 
пры га жу ня» (16+).
16.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.55, 0.10 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
22.00 Ба я вік «Ха ос» 
(16+).

1.10 Се ры ял «Ад ной чы ў 
мі лі цыі» (16+).
2.35 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
3.55 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...» Маск ва 
паэ тыч ная.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 13.55, 20.45 «Цы ві-
лі за цыі». Дак. се ры ял.
8.35 Ко лер ча су. Клод 
Ма нэ.
8.45, 22.25 «Ад ры ну тыя». 
Се ры ял, за ключ ная се-
рыя [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.40 ХХ ста год дзе. 
«Су стрэ ча кас ма на ўтаў 
Ва ле рыя Бы коў ска га 
і Ва лян ці ны Це раш ко-
вай». 1963 год.
12.05 Ко лер ча су. Ка ра-
ва джа.

12.25, 18.40, 0.55 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.15 «Яхан таў». Дак. 
фільм.
15.10 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кні гі.
15.20 «Эр мі таж» [СЦ].
15.50 «Бе лая сту дыя».
16.30 «Дні і га ды Мі ка-
лая Ба ты гі на». Маст. 
фільм [СЦ].
17.45 Май стар-клас. Да-
від Ге рын гас.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.45 Кі но пра кі но. «Ча-
ла век з буль ва ра Ка пу-
цы наў». Бі лі, за ра джай!» 
Дак. фільм [СЦ].
0.00 «Не раз га да ныя тай-
ны гры боў». Дак. фільм 
[СЦ].
2.30 «Ага та вы кап рыз 
ім пе ра тры цы». Дак. 
фільм.

6.00 Дак. фільм «Ку мі ры. 
На зад у СССР» (16+).
7.15, 9.45, 11.00, 14.45, 
15.45, 17.00, 19.05, 
20.45, 21.45, 23.00, 2.15, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
8.00 Фільм-кан цэрт 
«Кан цэрт гур та «Алиса». 
1988 год (16+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00 Маст. фільм «Ме-
лад ра ма з за ма хам на 
за бой ства» (16+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Па мя ці Хвас цен кі». 
2004 год (18+).
13.00 «Рок-н-рол ТБ». 
1993 год (16+).
13.35 «Анш лаг? Анш-
лаг!» 1988 год (12+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Бляск і га ле ча са вец-
ка га цыр ка». 2006 год 
(16+).
19.15 Фільм-спек такль 
«Та паз». 1976 год 
(16+).
0.00 Маст. фільм «Тай-
на Снеж най ка ра ле вы» 
(12+).
2.40 Маст. фільм «Пе ра-
пы нак» (16+).

3.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Два 
га ла сы» (16+).

0.35, 5.00, 15.00 Кёр лінг. 
Чэм пі я нат Еў ро пы (6+).
1.35, 9.45, 19.30 Фрыс-
тайл. Ку бак све ту (12+).
2.30 Трох борт ны ка рам-
боль. Ку бак све ту (6+).
3 . 3 0  П л а  в а н  н е . 
Іnternatіonal Swіmmіng 
League (6+).
4.30 Алім пій скія гуль-
ні. «На су пе рак уся му» 
(12+).
8.00, 16.30 Сан ны спорт. 
Ку бак све ту (12+).
10.30, 20.30 Скач кі на 
лы жах з трамп лі на. Ку-
бак све ту (12+).
11.45 Шах ма ты. Се рыя 
Гран-пры (6+).
12.45, 18.15 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту (12+).
22.15 Аў та гон кі. Фор му-
ла E (12+).
23.15 Аў та гон кі. FІA GT 
(12+).

1.10 Спа кус нік (16+).
3.20 Спа кус нік-2 (16+).
5.20 Як зла віць пя ро 
Жар-Птуш кі (6+).
6.35 Усё і ад ра зу (16+).
8.30 Гу ляй, Ва ся! (16+)
10.20 Жан чы ны су праць 
муж чын (18+).
12.05 Нін дзя з Бе вер лі 
Хілз (12+).
13.45 Ка ля ды з ня ўдач-
ні ка мі (16+).
15.45 Мах ля ры (16+).
17.40 Як я стаў рус кім 
(16+).
19.30 Ха лас цяч кі (16+).
21.10 Ча ты ры па коі 
(18+).
23.05 Вя лі кі сал дат 
(16+).

6.00 Да ку мен таль ная 
ка лек цыя «Бе ла русь-
філь ма» (12+).
6.15 М/ф (6+).
7.10 «Шко ла док та ра 
Ка ма роў ска га» (6+).
7.40 «Док тар І...» (16+)
8.10 «За вя шчан не прын-

цэ сы». Се ры ял (12+).
9.50, 23.35 «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, 17.25, 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+).
22.45 «90-я» (16+).
0.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.50 «Па тра шы це лі». 
Фан тас ты ка (16+).

6.10, 17.35 Ка пі тан Фі-
ліпс (16+).
8.55 Су пер Брыс (16+).
10.50 Га дзі ла (12+).
13.30 У гас цях у Эліс 
(16+).
15.20 «Лін кальн» для ад-
ва ка та (16+).
20.10 Джу ман джы (6+).
22.10 Пры від ны па труль 
(12+).
0.00 Тай на ся мі сяс цёр 
(16+).
2.15 Гер ца гі ня (16+).
4.10 Ня/гле дзя чы ні на 
што (16+).

6.55 Тэр мі но ва вый ду 
за муж (16+).
8.55 Кра і на глу хіх (12+).
11.10 Кі роў ца для Ве ры 
(16+).
13.30 Вы ўсе мя не пры-
во дзі це ў ша лен ства 
(16+).
15.00 Цвя ро зы кі роў ца 
(16+).
16.55, 5.30 Кня зёў на Мэ-
ры (12+).
19.00 Ша кал (16+).
21.00 Вы ра та ваць Ле нін-
град (12+).
22.55 Кух ня ў Па ры жы 
(12+).
0.55 Кі  л і  ман джа ра 
(16+).
2.20 Фо та на па мяць 
(16+).
3.55 Глу хар у кі но (16+).

6.00 На ву ко выя не да-
рэчнас ці (16+).
6.15 Па на ра ма 360 гра-
ду саў (16+).
6.40 Ме га по лі сы (16+).
7.25, 11.20, 19.45, 2.15 
Аў та-SOS (16+).
8.15, 12.50 Ле дзя ная да-
ро га (16+).
9.00, 13.35 Не па кор лі вы 
вост раў (16+).
9.45, 18.15 За кі ну тыя га-
ра ды (16+).
10.30, 20.30 Асу шыць 
акі ян (16+).
14.20 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
15.10, 4.30 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф (16+).
16.40 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та (16+).
17.25 Не рас кры тыя тай-
ны дру гой су свет най 
вай ны (16+).
19.00, 22.05, 1.30, 3.45 
Эк стрэ маль нае па да-
рож жа (16+).
21.20 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.50 Нач ныя па ляў ні чыя 
(16+).
23.30 Стра ча ны і зной-
дзе ны (16+).
23.55 Па ча так (16+).
0.40 Не вя до мы свет 
(16+).

8.00, 20.20, 1.50 Дзі кія 
экс пе ры мен ты (12+).
8.50, 14.50, 16.40, 22.10, 
3.40 Ма хі на та ры (12+).
9.40, 17.35, 4.25 Хут кія і 
гуч ныя (12+).
10.30, 14.50,15.45, 21.15 
Як гэ та зроб ле на? (16+)
10.55, 16.10, 21.40, 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 Як улад-
ка ва ны Су свет (12+).
13.05 Га раж ны ра монт 
(12+).
18.30, 5.15 Па ляў ні чыя 
на скла ды (16+).
19.25 Гуль ні, у якія гу ля-
юць лю дзі (12+).
0.00 Кру тая ра бо та 
(16+).
2.45 Міль яр дэр пад пры-
крыц цем (12+).
6.50 Даль на бой шчы кі 
(12+).
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6.20 Іс насць.
6.50 Ме лад ра ма «Вы ля чэн не». 
1-я се рыя (12+).
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 «Су-
хар» (16+).
15.15 Кра і на.
15.45 «Кух ня жыц ця» (12+).
16.20 Ме лад ра ма «Раз бі тыя 
сэр цы». (12+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ме лад ра ма «Зла мыс ні-
ца». (12+).
1.10 Дзень спор ту.

7.00 «Вя сель ны па мер» (16+).
7.55 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас ка-
ра» (0+).
9.10, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.15 Ані ма цый ны фільм «Губ ка 
Боб» (0+).
10.40 «Хто я?» (12+)
11.05 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
11.40 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.15 «Под ыум» (12+).
13.15 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
14.50 Ка ме дыя «Доб ры дзень, 
та та, Но вы год!» (12+)
16.30 «Арол і рэш ка. Пе ра за груз-
ка» (16+).
17.25 «Ка хан не на вы жы ван не» 
(16+).
19.05 Фан тас ты ка «Каў боі су-
праць пры шэль цаў» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
22.15 Дра ма «Ага ро джы» 
(12+).

7.25, 13.20, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
7.45, 13.40, 20.35 Гэ ты дзень.
7.50 «За бы тая ме ло дыя для 
флей ты». Ме лад ра ма (12+) 
[СЦ].
10.00 «Жы вая куль ту ра». Тра-
ды цый ная тэх на ло гія пля цен ня 
лап цей (вёс кі Дры бін ска га ра ё-
на, Ма гі лёў ская воб ласць).
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Юца.
11.00 «На род ны май стар». Але-
на Гу рэц кая.

11.25 «На чаль нік Чу кот кі». Ка-
ме дыя (12+).
12.55 «На ву ка ма нія» (6+).
13.45 «Пер шы дзень мі ру». 
Маст. фільм (12+).
15.20 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
16.05 «Ту рэц кі гам біт». Маст. 
фільм (16+) [СЦ].
19.45 «Куль тур ны рэ пар таж». Ва-
ен на-гіс та рыч ная рэ кан струк цыя 
«Бя рэ зі на-2019».
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Па езд ка праз го рад». 
Ка ме дыя (12+) [СЦ].
22.10 «Стэп». Маст. фільм 
(12+).

7.00 На столь ны тэ ніс. Ку бак све-
ту. Муж чы ны. 1/8 фі на лу.
10.30 Аз бу ка спор ту.
10.40 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕФА. 
5-ы тур. Агляд.
11.40 Вя лі кі спорт.
12.25 Скач кі на ба ту це. Чэм пія-
нат све ту. Сін хрон ныя скач кі. Фі-
на лы. Муж чы ны. Жан чы ны.
13.25 На столь ны тэ ніс. Ку бак 
све ту. Муж чы ны. 1/8 фі на лу.
15.00 Бія тлон. Ку бак све ту. Эс-
тэр сунд. Адзі ноч ная зме ша ная 
эс та фе та.
16.05 Аз бу ка спор ту.
16.15 Трэ ні ро вач ны дзень.
16.50 Бія тлон. Ку бак све ту. Эс-
тэр сунд. Зме ша ная эс та фе та.
18.20 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Ві вэ» (Поль шча) — БГК імя 
Мяш ко ва (Бе ла русь).
20.00 Фут бол. Еў ра-2020. Жа-
раб' ёў ка.
21.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Са ўтгемп тан» — «Уот фард». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.20, 23.45 Пляж ны фут бол. 
Чэм пі я нат све ту. 1/2 фі на лу.
23.35 «Вось гэ та спорт!»
1.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. Ві дэа ча со піс.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] На шы на-
ві ны.
7.10 «Іг рай, гар мо нік лю бы!» 
(12+)
8.00 «Аляк сандр Га ду ноў. «Яго 
бу ду чы ня за ста ла ся ў мі ну лым» 
(12+).
9.10 Ка ме дыя «Пус тая мар-
насць» (6+).
10.45 «Га лі на Поль скіх. «Па ся-
мей ных аб ста ві нах» (12+).
11.40 «Ідэа льны ра монт» (6+).
12.40 Се ры ял «Пя ты па верх 
без ліф та» (16+).
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 ўве ча ры» (16+).
23.20 Маст. фільм «Ма ма, я жа-
ню ся!» (12+)
1.05 «Га рык Су ка чоў. «На са рог 
без ску ры» (16+).

6.20 «Ежа ба гоў» (16+).
7.55 «Ан фас».
8.15, 11.00, 23.15 Да ку мен таль-
ны пра ект (16+).
9.05 «Тай ны Бе ла ру сі» (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
12.50, 13.40, 16.40 «Вы шук-3». 
Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 га-
дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Кіп цюр з Маў ры та ніі-2». 
Се ры ял (16+).
0.00 «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 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» (12+).
10.45 «Су свет ныя лэ дзі» (12+).
11.20 Маст. фільм «Брон за вая 
птуш ка» (12+).
15.30, 16.15, 19.15 Маст. фільм 
«Ці хі Дон» (16+).
23.15 Маст. фільм «Не бяс печ на 
для жыц ця» (0+).
1.00 Маст. фільм «Ка ра сі» 
(16+).
2.40 Маст. фільм «Ахоў нік для 
дач кі» (16+).
4.20 М/ф «Маў глі» (6+).

7.00 Маст. фільм «Пят роў ка, 
38» (12+).
8.35 Маст. фільм «Баць кі і дзя-
ды» (12+).
10.05 «Сто да ад на го».
11.00 Вест кі.
11.20 «Пя цё ра на ад на го» 
(12+).
12.15 «На ша спра ва» (16+).

12.30 Маст. фільм «Пад пры цэ-
лам ка хан ня» (16+).
14.35 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!!!» 
(16+)
16.10 Маст. фільм «Арэ лі» 
(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 «Смак шчас-
ця» (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
6.25 Terra іncognіta. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.55 «Це ла ча ла ве ка» (16+).
7.30 «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+).
11.00 «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-3» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.35 Се ры ял «Хут кая да па мо-
га» (16+).
0.35 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 13.50, 18.45, 21.15, 1.20 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10 М/ф «Да лі на па па ра ці».
8.25 «Утрам дзія».
8.30 Дэ тэк тыў «У вы пад ку за-
бой ства на бі рай це «М».
10.10 Дэ тэк тыў «Мег рэ. Ноч на 
скры жа ван ні» (12+).
11.45 Фан тас ты ка «Лі га спра-
вяд лі вас ці» (16+).
13.55 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 
«У по шу ках еці».
15.20 Пры го ды «Мой хат ні ды-
на заўр» (12+).
17.10 Се ры ял «Ім пе рыя» 
(16+).
17.55 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
18.50 Ка ме дыя «Ко пы ў спад-
ні цах».
20.55 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs mу пра фэшн».
21.20 «Жорст кія муж чын скія 
гуль ні». Ба я вік «Уль ты ма тум 
Бор на» (16+).
23.10 Ба я вік «Эва лю цыя Бор-
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

субота, 30 ліс та па да

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 26 лістапада

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


