
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 «Зо на Х». Кры мі наль-
ная хро ні ка (16+).
9.10, 21.45 Се ры ял «След» 
(16+).
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Ме-
лад ра ма «Бу ме ранг» (16+).
13.05, 14.45, 15.25 Ме лад ра ма 
«Спы тай це ў во се ні» (16+).
13.55 «Здо ра ва зда ро вым 
быць!» (6+) [СЦ].
15.10, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 0.00 «Зо на Х». Кры мі-
наль ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
23.40 Сфе ра ін та рэ саў.
0.20 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.15 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 22.25 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
10.55, 18.20 Се ры ял «Май-
стар па ля ван ня на ад на ро га» 
(16+).
12.40, 23.35 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.30 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
14.25 Ані ма цый ны се ры ял «Шэ-
хе ра за да. Не рас ка за ныя гіс то-
рыі» (6+).
15.15 На ву ко вае шоу пра фе са-
ра Ад кры ва шкі на (6+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «Пін_код» (12+).
16.30 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
17.20 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Мя са ў цес це.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.50 «За ка ха ны па ўлас-
ным жа дан ні». Маст. фільм 
(12+) [СЦ].

10.00 «Бу ме ранг». Дак. фільм. 
(12+).
10.30, 16.50 «Кур' ер». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
12.55, 21.05 «Апош ні дзень» 
(12+).
13.35, 21.40 «У квад ра це 45». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
14.45 «Май стры і ку мі ры». Ула-
дзі мір Ка рыз на.
15.40 «Спя вае Бе ла русь». На-
род ны фальк лор ны ка лек тыў 
«Прас ні ца» (аг ра га ра док Іванск, 
Чаш ніц кі ра ён, Ві цеб ская воб-
ласць).
16.35 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].
18.25 «Фар бы па мя ці». Мас так 
Пётр Да не лія.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.55 «Без тэр мі ну даў нас ці. Бу-
ме ранг-2». Дак. фільм [СЦ].

7.00, 17.20, 21.50 Фут бол. Лі га 
чэм пі ё наў УЕ ФА. Плэй-оф. Матч 
у ад каз.
8.55, 23.50 Фут бол. Лі га чэм пі-
ё наў УЕ ФА. Плэй-оф. Мат чы ў 
ад каз. Дзён нік.
9.25 Ха кей. КХЛ. «Поў на ч-
сталь» — «Ды на ма-Мінск».
11.25 Слэм-данк.
12.00, 0.20 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Пра мая транс ля цыя.
13.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 23-і тур. 
РЦАР-БДУ — ФК «Слуцк». Пра-
мая транс ля цыя.
15.50 Ха кей на тра ве. Чэм пі-
я нат Бе ла ру сі. Жан чы ны. ХК 
Мінск — «Вік то рыя» (Сма ля ві-
чы). Пра мая транс ля цыя.
19.20 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Прэв'ю.
19.45 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Мяш коў Брэст» (Бе ла русь) — 
ПСЖ (Фран цыя). Пра мая 
транс ля цыя. (У пе ра пын ку — 
Прэв'ю.)
21.30 Між ін шым.

6.00, 7.15, 8.15 «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, 0.50 На шы на ві ны.
9.15 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.15 Се ры ял «Сі нія но чы» 
(12+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.15, 22.10 Се ры ял «Па ка ёў-
ка» (16+).
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+)

16.20, 0.00 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
19.00 «Аб' ек тыў НА» (16+).
20.00 Час.
21.10 Се ры ял «Ва раж біт ка» 
(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, 23.55 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Як улад ка ва ны свет» 
(16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
12.40, 21.20, 0.40 «Са мыя ша ка-
валь ныя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.05 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.40, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.35, 16.50 «Ба ец. На ра джэн-
не ле ген ды». 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».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)

5.00 Се ры ял «Смеш нае жыц-
цё». (16+).
7.30, 10.10, 18.15, 19.25 Се ры ял 
«Ку лі нар» [СЦ] (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10, 17.15 «Спра вы су до выя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 16.15 «Спра вы су до выя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
22.40, 3.05 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
23.25, 0.15 «Су свет ныя гуль ні 
ро зу му» (12+).
0.50 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
3.35 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кага кахання» (12+).
4.00 Се ры ял «Вы хо джу ця бе 
шу каць» (16+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Пра са мае га лоў нае» 
(12+).

12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.40 Се ры ял «По шу кі до ка-
заў» (12+).
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
21.05 Се ры ял «Спас кая» 
(12+).
23.10 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 «Га ра ды Бе ла ру с і» 
(6+).
6.40, 16.20, 19.40, 22.15, 23.30 
Сён ня. Га лоў нае.
6.45 «Зда роўе» (12+).
7.30, 8.25 «Спра ва ўрачоў» 
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.35, 22.40 «НЗ.by».
10.20, 23.00, 23.45 Се ры-
ял «Вон ка вае на зі ран не» 
(16+).
11.10 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
13.20, 16.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.50 Се ры ял «Вы со кія стаў-
кі» (16+).
16.55 «ДНК» (16+).
18.05, 19.50 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны» (16+).
21.40 Се ры ял «Зва нар» (16+).
0.05 Дэ тэк тыў «Пляж» (16+).

7.00, 15.40, 21.10, 0.30 «На-
двор'е» + «Эра на».

7.05, 15.50 «Мульт па рад». «Дал-

ма цінец» (6+).

7.30, 15.45, 20.50 «Пры ко лы 

13-й шко лы» (6+).

7.35 Се ры ял «Флэш».
8.20, 19.15 Се ры ял «Ад ной чы 
ў Рас то ве» (16+).
10.00 «Га туй як шэф!» (12+).
10.20 Дак. фільм «Аф ры ка».
11.20 Дра ма «Шпі ён» (16+).
13.15, 18.20 Се ры ял «Доб рыя 
зна кі».
14.10 Се ры ял «Су ве нір з Адэ-
сы».
16.15 Тры лер «Эве рэст».
18.15 «На двор'е».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Тры лер «Вост раў пра-
кля тых» (18+).
23.35 Се ры ял «Буль вар ныя 
жа хі» (18+).

6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35, 16.00 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
10.05, 23.00 Се ры ял «Псі-
ха ла гі ні» (16+).
11.35 «Ураль скія пель-
ме ні». Каў боі тут ці хія 
(16+).
13.05 Се ры ял «Дзяў чын кі 
не зда юц ца» (16+).
14.05 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
14.45 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
17.30 «Спра ва бы ла ўве-
ча ры» (16+).
18.35 Се ры ял «Ка ра ні» 
(16+).
20.30 «Рус кія не смя юц-
ца» (16+).
21.30 Тры лер «Ка лек-
тар» (16+).

0.25 Жа хі «Чор ная ва да» 
(16+).
2.20 Ба я вік «Вя лі кі ўраў-
няль нік-2» (18+).
4.20 «Ад на за ўсіх» 
(16+).
5.10 «6 кад раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
пе ша ход ная.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35 «Та ям ні цы кель цкіх 
ма гіль няў». Дак. фільм 
[СЦ].
8.30, 15.35 Ко лер ча су.
8.40, 16.30 «Доб ры 
дзень, док тар!» Маст. 
фільм [СЦ].
10.20 Шэ дэў ры ста ро га 
кі но. «Гас цёў ня, спаль ня, 
ван ная». Маст. фільм.
11.35 «Мі ха іл Ро шчын. 
Жыц цё як жыц цё». Дак. 
фільм.
12.15 Да ро гі ста рых май-
строў. «Ва ла год скія ма-
ты вы».

12.25 «Пі ка са». Маст. 
фільм (16+).
14.05 Пры го жая пла не-
та.
14.20 «Го нар мун дзі ра». 
Дак. фільм [СЦ].
15.05 Ліс ты з пра він цыі. 
Ва ро неж ская воб ласць 
[СЦ].
15.45 «Эніг ма».
17.50, 1.10 Май стар-клас. 
Іль дар Аб дра за каў.
18.45 «Цар ская ло жа».
19.45 Да юбі лею Ве ры 
Ва сіль е вай. Лі нія жыц ця 
[СЦ].
20.40 «Пад ан не пра зям-
лю Сі бір скую». Маст. 
фільм [СЦ].
22.25 «2 Вер нік 2».
23.35 «Птуш ка». Маст. 
фільм.
2.05 Шу каль ні кі. «Пя жэм-
скае не шан ца ван не».

6.00 «Спя ем, сяб ры!» 
(12+).
7.00 Маст. фільм «Лю дзі 
і ма не ке ны» (12+).

8.00, 9.45, 11.00, 14.15, 
15.45, 17.00, 19.00, 20.50, 
21.45, 23.00, 0.55, 2.35, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
8.40 Маст. фільм «Агуль-
ная сця на» (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР».
11.45 «Ся дзі і гля дзі» 
(16+).
12.00 Маст. фільм «Джа-
май ка» (18+).
18.00 «Да і пас ля...» Год 
1985-ы (12+).
19.15 Маст. фільм «Шча-
нюк» (16+).
22.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Чор ны каст рыч нік 93 
го да» (16+).
1.20 Маст. фільм «Ся род 
ты ся чы да рог...» (16+)
5.20 Дак. фільм «Цэ ха ві-
кі. Не бяс печ ная спра ва» 
(16+).

0.30, 7.30 Ве ла спорт. 
BіnсkBаnk тур (12+).
1.30, 6.30 Ве ла спорт. 
Чэм пі я нат све ту (12+).
2.30, 9.45, 22.30 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос» (6+).
9.30. 22.15 Тэ ніс. «Ра-
лан Га рос». «Гейм, Шэт 
і Матс» (6+).

0.50 Са ка віц кія ка ты 
(16+).
2.40 Пра сцяч ка (16+).
4.25 Да па ма жы це стаць 
баць кам (16+).
6.15 Чу ма выя бо ты 
(16+).
8.15 SuреrАлібі (16+).
10.05 Шпі ён па су сед стве 
(12+).
11.55 Да стаць ка ран тыш-
ку (16+).
13.55 (Не)ча ка ны прынц 
(16+).
15.30 Утай ма ван не сва-
воль на га (16+).
17.35 Хо дзяць чут кі 
(12+).
19.30 Мы — Мі ле ры 
(16+).
21.35 SuреrЗять (16+).
23.30 Агент 117: мі сія ў 
Рыа (16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
8.00 М/ф (6+).
9.00, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
10.00, 17.25 «Ста рац» 
(16+).
11.05, 18.30 «Сля пая» 
(16+).
12.10 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.15, 3.00 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.20, 2.30 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
15.25 «Ва кол свят ла. 
Мес цы сі лы» (16+).
16.25 «Зна кі лё су» 
(16+).
19.35 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
20.40 «Гуч ныя спра вы» 
(16+).
21.45 Ка ме дыя «Ча го ча-
каць, ка лі ча ка еш дзі ця» 
(16+).

2 3 . 4 5  Ф а н  т а с  т ы  к а 
«Пя тае вы мя рэн не» 
(16+).
1.45 «90-я» (16+).
3.50 «Знак якас ці» 
(16+).

7.20 Эма (16+).
9.25 Дзюп лекс (16+).
11.00 Якія не спяць у Сі-
эт ле (6+).
12.55 Ма ціль да (6+).
14.35, 3.45 Гон ка ста год-
дзя (16+).
16.25 Лепш не бы вае 
(12+).

19.00 Та ле на ві ты міс тар 
Рып лі (16+).
21.30 Воб лач ны ат лас 
(16+).
0.30 Фры да (16+).
2.30 Гнамеа і Джуль е та 
(12+).
5.20 Вя лі кія во чы (16+).

8.00, 2.35 Кух ня. Апош-
няя біт ва (12+).
10.10 30 спат кан няў 
(16+).

12.05 Сем вя чэр (12+).
13.35, 19.00 Ад ва рот ны 
бок Ме ся ца (16+).
15.45, 4.30 Ла ві мо мант 
(16+).
17.10 Мядз ве джы па ца-
лу нак (16+).
20.55 Пі раМ ММі да (16+).
23.00 Ван Го гі (16+).
0.45 Кух ня ў Па ры жы 
(12+).

6.00, 20.05 Фаб ры ка ежы 
(16+).
6.10, 10.50, 15.05, 19.15 
Зра біць за адзін дзень 
(16+).

6.35, 12.30, 16.45 Па да-
рож жы з Гор да нам Рам зі 
(16+).
7.25 На плы тах па Юка-
не (16+).
8.15 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
9.05 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
10.00 Гіс то рыі вы ра та-
ван ня (16+).
11.40, 14.15, 15.55, 18.30, 
2.00 Рас сле да ван не авія-
ка та строф (16+).
13.25, 17.35 Аў та-SOS 
(16+).
21.00, 3.30 Не вя до мая 
пла не та Зям ля (16+).
22.45 Кос мас: маг чы мыя 
сусве ты (16+).
0.25 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная (16+).
5.10 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).

8.00, 3.24 Ве ру-не-ве ру 
(12+).
8.45, 18.03 Біт ва за не ру-
хо масць (12+).
9.35, 17.12, 22.18 Ма хі на-
та ры (12+).
10.25, 15.30, 21.27 Як гэ-
та ўлад ка ва на? (12+).
11.15 Па ляў ні чыя на 
скла ды (16+).
12.06, 19.45, 4.10 Бра ты 
Ды зель (16+).
12.57 Скрыў лен не ча су 
(16+).
13.48, 7.14 За ла ты 
шлях Пар ке ра Шна бе ля 
(16+).
14.39 Аляс ка: сям'я з ле-
су (16+).
16.21, 1.42 Му зей ныя за-
гад кі (12+).
18.54 Даль на бой шчы кі 
(16+).
20.36, 5.42 Па ляў ні чыя на 
ста рыз ну (12+).
23.09 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі (16+).
0.00 Аляс ка: сям'я з ле су 
(16+).
0.51 Муж чы на, жан чы на, 
пры ро да (12+).
2.33 Ка ра лі гру за ві коў 
(12+).
4.56 Як гэ та ўлад ка-
ва на: аў та ма бі лі ма ры 
(12+).
5.19 Як гэ та зроб ле на? 
(12+).
6.28 Го лыя і на па ло ха ныя 
(16+).
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На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

пятніца, 2 кастрычніка

МIРМIР

146 11

СТБСТБ

[СЦ] — фільм транс лю ец ца 
са скры ты мі суб ціт ра мі.
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