
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ера лаш» (6+).
7.45 М/ф «Ка чы ныя гіс-
то рыі» (0+).
8.15 «Ла ві мо мант» 
(16+).
9.10, 21.00 Се ры ял «Кух-
ня. Вай на за га тэль» 
(16+).
10.15 Ка ме дыя «Без 
ме ж» (12+).
12.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
12.45, 19.00 Се ры ял 
«Гатэль «Эле он» (16+).
14.50, 1.55 Се ры ял 
«Дзяў чын кі не зда юц-
ца» (16+).
16.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.55, 0.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Га тэль 
«Эле он» (16+).
22.00 Ка ме дыя «Гу ляй, 
Ва ся!» (16+)
1.00 Се ры ял «Ад ной чы ў 
мі лі цыі» (16+).
3.50 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (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 
ба яр ская.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 13.25, 20.45 «Цы ві-
лі за цыі». Дак. се ры ял.
8.35 «Тэ ат раль ны ле та-
піс». Пётр Фа мен ка.
9.00 Ко лер ча су. Эд гар 
Дэ га.
9.10, 22.25 «Люд мі ла Гур-
чан ка». Се ры ял [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.30 ХХ ста год-
дзе. «Наш сад». 1978, 
1979 гг.
12.10, 18.15, 0.45 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
12.55 «Пра він цый ныя 
му зеі Ра сіі». Ека ця рын-
бург [СЦ].
13.25 «Цы ві лі за цыі». 
Дак. се ры ял.
14.30, 23.10 «Заўт ра 
не па мрэ ні ко лі». Дак. 
серыял [СЦ].

15.10 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кні гі.
15.25 «Эр мі таж» [СЦ].
15.55 «Бе лая сту дыя».
16.35, 2.30 «Су час нае-мі-
ну лае. По шу кі і зна ходкі». 
Дак. се ры ял [СЦ].
17.05 Май стры вы ка-
наль ніц ка га мас тац тва. 
Ва кал. Хіб ла Герз ма ва.
19.00 Уро кі рус кай. Чы-
тан ні. Л. Талс той. «Пас-
ля ба лю». Чы тае Сяр гей 
Са лаў ёў.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.45 Штуч ны ад бор.
0.00 Без тэр мі ну даўнасці. 
«Эша ло ны смер ці». Дак. 
фільм [СЦ].

6.00 Дак. фільм «Цэхавікі. 
Не бяс печ ная спра ва» 
(16+).
7.15, 8.45, 9.45, 11.00, 
13.15, 14.45, 15.45, 17.00, 
20.45, 21.45, 23.00, 2.30 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
7.30 Маст. фільм «Лю дзі 
і ма не ке ны». 1-я се рыя 
(12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00 Кі на кан цэрт «Дэ-
тэк тыў... Дэ тэк тыў... Дэ-
тэк тыў!» 1983 год (12+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым. 
2005 год (18+).
13.40 Маст. фільм «Джа-
май ка» (18+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 
2007 год (12+).
18.55 «Анш лаг». Фільм-
кан цэрт. 1983 год (12+).
19.40 Маст. фільм «Джа-
май ка». 2-я се рыя (18+).
0.00 Маст. фільм «Час-
не-ча кае» (16+).
3.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
4.00 Фільм-спек такль 
«Прый шоў муж чы на 
да жан чы ны». 1990 год 
(18+).

2.05 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту 
(12+).

5.00, 10.30, 15.00, 18.00, 
21.45 Сну кер. Scottіsh 
Open (6+).
7.00 Бія тлон. Ку бак све-
ту (6+).
9.00 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту (6+).
12.30 Watts (12+).
13.00 Алім пій скія гуль-
ні. «На су пе рак уся му» 
(6+).
13.30 Алім пій скія гуль ні. 
Foul Play (6+).
14.00 Алім пій скія гуль ні. 
Іdentіfy (6+).
21.10 «Най леп шае з кон-
на га спор ту» (6+).

1.00 Як зай мац ца лю-
боўю па-анг л ій  ск у 
(18+).
2.40 Пя ты эле мент 
(12+).

4.40 Эйр Аме ры ка 
(16+).
6.50 Сум лен ны ча ла век 
(18+).
8.25 Superнянька (16+).
10.00 Superнянька-2 
(16+).
11.45 Не бяс печ ны біз-
нес (18+).
13.50 Лю боў ны ме недж-
мент (16+).
15.40 Усё і ад ра зу 
(16+).
17.35 Вы кру та сы (12+).
19.30 Пры га жун чык са 
ста жам (16+).
21.20 Гэ ты ня ём кі мо-
мант (16+).
23.10 Рас тво з ня ўдач ні-
ка мі (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 «Ку ля-дур ні ца». Се-
ры ял (12+).
9.50, 23.40 «Улег цы» 
(12+).

10.20, 15.35, 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+).
13.30, 17.35, 3.40 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.30, 2.45 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.35 «Зна кі лё су» 
(16+).
21.00 «На пар ні цы». Се-
ры ял (16+).
22.50 «90-я» (16+).
0.10 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.55 «Адап та цыя». Дра-
ма (16+).

6.10, 14.55 Дзе ці шпі ё-
наў (6+).
8.15 Бруд ныя тан цы-2: 
га ван скія но чы (16+).
10.10 Пра бач, ха чу на 
та бе ажа ніц ца (12+).
12.30 Абя цан не (16+).
16.25 Са цы яль ная сет ка 
(16+).
18.35 Ін ту і цыя (12+).
20.10 Смур фі кі (0+).
22.00 Со мерс бі (16+).
0.05 Джу лі і Джу лія: га-
ту ем шчас це па рэ цэп це 
(12+).
2.25 Сан ктум (16+).
4.15 Ка хан не і ін шыя 
лекі (16+).

6.00 Кра і  на цу даў 
(12+).
7.45 Та еж ная каз ка 
(6+).
8.05 Толь кі не яны 
(16+).
9.50 Алім пі ус ін фер на 
(16+).
11.40 Бар мен (16+).
13.20 Ад лі га (16+).
15.35 Лю боў-мар коў-2 
(12+).
17.20 Па да ру нак з ха-
рак та рам (6+).
19.00 Лік ві да цыя (16+).
20.45 Гіс то рыя ад на го 
на зна чэн ня (12+).
22.50 Я ху дзею (16+).
0.40 Мет ро (16+).
3.00 Мядз ве джы па ца-
лу нак (16+).
4.35 Лю боў-мар коў-3 
(12+).

6.00 Гуль ні ро зу му (16+).
6.25 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
7.15, 11.10, 19.45 Аў та-
SОS (16+).
8.05 Дзі кі ту нец (16+).
8.50 Эк стрэ маль ны экс-
прэс (16+).
9.35 Жан чы ны-во і ны 
вікін гаў (16+).
10.25 Асу шыць акі ян 
(16+).
12.45 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
13.30, 20.30 Ва ро жая 
пла не та (16+).
14.20 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
15.05, 4.15 Рас сле да ванні 
авія ка та строф (16+).
16.40, 21.20 Зем ле-
тра сен не на Эве рэс це 
(16+).
17.25 Ме га по лі сы (16+).
18.15, 22.05, 1.10, 3.25 
Эк стрэ маль нае па да рож-
жа (16+).
22.50 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
23.35 Пер шая із ра іль ская 
ме ся ца вая мі сія (16+).
0.25 Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы ста ра жыт на сці (16+).
1.55 Са праўд ны су пер кар 
(16+).
5.05 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).

8.00, 20.20, 1.50 Го лыя і 
на па ло ха ныя (16+).
8.50, 14.50, 16.40, 22.10, 
3.30 Ма хі на та ры (12+).
9.40, 17.35, 4.15 Хут кія і 
гуч ныя (12+).
10.30, 5.45 Як гэ та ўстро-
е на? (12+)
10.55, 15.45, 21.40, 6.10 
Як гэ та зроб ле на? (12+)
11.20, 23.05, 5.00 Па ляў-
ні чыя на скла ды (16+).
12.15, 0.55, 6.30 Як улад-
каваны Су свет (12+).
13.05 Га раж ны ра монт 
(12+).
18.30, 5.25 Біт ва за не ру-
хо масць (12+).
19.25, 7.15 Што маг ло 
пай сці не так? (16+)
0.00 Ім пе рыя кі берс пор ту 
(12+).
2.40 Міль ё ны Па бла 
Эска ба ра (16+).
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6.15 Іс насць.
6.40, 21.45 Ме лад ра ма «За леп-
шым жыц цём» (16+).
8.20 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+).
10.40 Ста рое — но вае (12+).
11.15, 12.10 Ме лад ра ма «Скры-
жа ван не». (16+).
15.15 Кра і на.
15.45 «Кух ня жыц ця» (12+).
16.25 Ме лад ра ма «Аме тыс та-
вая за вуш ні ца». 1—4-я се рыі 
(16+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
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 «Ме-
ся цо вы сцяг» (6+).
10.55 «Хто я?» (12+)
11.15 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
11.55 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.35 «Под ыум» (12+).
13.35 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
15.05 Ка ме дыя «Пе ра жыць 
Рас тво» (12+).
16.40 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).
17.40 «Ка хан не на вы жы ван не» 
(16+).
19.20 Фан тас ты ка «Ула дар 
сты хій» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
22.20 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні. І ўспых не по лы мя» 
(16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 13.05, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 13.25, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.25 «Мый да дзір». М/ф (0+).
8.40 «Чар на мо рач ка». Ка ме-
дыя (12+).
10.00 «Жы вая куль ту ра». За-
клад ная тэх ні ка ткац тва чыр-
во на-бе лых руш ні коў (в. Се ме-
жа ва, Ка пыль скі ра ён, Мін ская 
воб ласць).

10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Ма-
чан ка па-бар дзі лоў ску.
10.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
11.20 «Па куль ста яць го ры». 
Дра ма (12+) [СЦ].
12.40 «На ву ка ма нія» (6+).
13.30 «Аляк сандр Ма лень кі». 
Дра ма (12+).
15.05 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
15.45 «Жы ве ў сэр цы му зы ка 
на ро да». Кан цэрт Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ан самб ля на род-
най му зы кі «Свя та».
17.25 «Тэ ге ран-43». Дра ма 
(12+) [СЦ].
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «У мат ро саў ня ма пы тан-
няў!» Ка ме дыя (12+) [СЦ].
22.30 Пётр Ял фі маў. «Не за-
быў нае». Най леп шае з твор чай 
спад чы ны ан самб ля «Пес ня-
ры».

6.20 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Пер шы ды ві зі ён. Нар ве-
гія — Да нія.
8.10 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Пер шы ды ві зі ён. Бе ла-
русь — Сла ве нія.
10.00 Кань ка беж ны спорт. Этап 
Куб ка све ту. На га на.
12.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. Ві дэа ча со піс.
13.20 Бія тлон. Ку бак све ту. Хох-
філь цэн. Эс та фе та. Жан чы ны.
14.50 Ганд бол. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. «СКА-Мінск» — БГК імя 
Мяш ко ва (Брэст).
16.35 Вось гэ та спорт!
16.45 Бія тлон. Ку бак све ту. Хох-
філь цэн. Гон ка пе ра сле ду. Муж-
чы ны.
17.45 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Чэл сі» — «Борн мут». (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
19.45 Трэ ні ро вач ны дзень.
20.15 Вя лі кі спорт.
21.00 Фут бол. Чэм пі я нат Пар ту-
га ліі. «Бен фі ка» — «Фа ма лі кан». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.00 Пла ван не. Між на род ны 
тур нір. Муж чы ны. Фі на лы.
0.35 Тэ ніс. Між на род ны тур нір.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] На шы на-
ві ны.
7.10 «Іг рай, гар мо нік лю бы!» 
(12+)
8.00 «Ад крыц цё Кі тая» (12+).
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.00 «Ге надзь Ха за наў. Без 
ант рак ту» (16+).

12.40 Се ры ял «Маё но вае жыц-
цё» (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 ве ча рам» (16+).
23.20 «Міс Све ту — 2019» 
(16+).

6.15 «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» (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.00, 23.25 Да ку мен таль ны 
пра ект (16+).
11.50, 13.40, 16.40 «Сё мая ру-
на». Се ры ял (12+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 
га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Рас пла та». Се ры ял 
(16+).
0.15 «NEXT-2». 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, 5.45 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+).
11.25 Маст. фільм «Жа ніць ба 
Баль за мі на ва» (6+).
13.10, 16.15, 19.15 Се ры ял «Ар-
ло ва і Аляк санд раў» (16+).

7.00 Маст. фільм «Трой чы пра 
ка хан не» (12+).
8.40 Маст. фільм «Да ра гая мая 
да чуш ка» (16+).
10.30 «Па сак рэ це ўся му све-
ту».
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 «Дзве жан-
чы ны» (12+).

14.20 «Із май лаў скі парк». Вя лі кі 
гу ма рыс тыч ны кан цэрт (16+).
16.20 Маст. фільм «Ха чу быць 
шчас лі вай» (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 «Лёс аб ме ну 
не пад ля гае» (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+).
7.25 «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+).
12.05 Ква тэр нае пы тан не (0+).
13.10 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
14.10 Дэ тэк тыў «На вод чы ца» 
(16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.40 Се ры ял «Хут кая да па мо-
га» (16+).
0.35 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 14.45, 19.10, 21.15, 1.10 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10 М/ф «Уця кай!»
9.00 Ка ме дыя «Бу рун ду кі» 
(0+).
10.30 «Пры знай ся, што смач-
на!»
10.50 Ка ме дыя «З 13 у 30» 
(12+).
12.30 Ба я вік «Кінг смен. Сак-
рэт ная служ ба».
14.50 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Бэт мен».
16.15 Се ры ял «Ім пе рыя» 
(16+).
17.00 Ка ме дыя «Каў каз ская 
па лон ні ца» (0+).
18.20 «За ко ны пры ваб нас ці».
19.15 Дэ тэк тыў «По шук» 
(16+).
20.55 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 «Жорст кія муж чын скія 
гуль ні». Тры лер «Ка зыр ныя 
ту зы» (18+).
23.15 Вес тэрн «Жа лез ная хват-
ка» (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, 14 снежня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу
TБ1000 TБ1000 

Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 10 снежня

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


