
6.05, 12.45 Се ры ял «Ма-
мач кі-3» (16+).
7.10 М/ф «Чы чы лэнд» 
(0+).
7.30 М/ф «Ма рын і яго 
сяб ры» (0+).
8.00 М/ф «Ма шы ны каз-
кі» (0+).
8.30, 3.45 «Ера лаш» 
(6+).
8.55 Ме лад ра ма «Еш, 
ма лі ся, ка хай» (12+).
11.40 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
13.50, 2.00 Се ры ял «Вы-
жыць пас ля» (16+).
15.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00 «Са юз ні кі» (16+).
19.30 Се ры ял «Вя лі кая 
гуль ня» (16+).
21.00 Се ры ял «Іва но-
вы — Іва но вы-3» (16+).
22.00 Тры лер «Тэр мі но-
вая да стаў ка» (12+).
23.55 «Ураль скія пель-
ме ні» (16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.25 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
На ві ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
па ме шчы ка.
7.05 «Эфект ма тыль ка». 
Дак. се ры ял.
7.35 «Вы пад ко вая су-
стрэ ча». Маст. фільм.
8.45, 16.40 «Кра дзеж». 
Маст. фільм. 1-я се рыя.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.40 ХХ ста год дзе. 
«Пры ват ная хро ні ка ча-
соў вай ны». Фільм 1-ы 
(1977).
12.25, 18.40, 0.40 Ула да 
фак та. «Пе ра чыт ва ю чы 
Марк са».
13.05 «Лі нія жыц ця». 
Яфім Шыф рын.
14.10, 20.50 «Ген рых і 
Ган на. Ка хан не, якое 
змя ні ла гіс то рыю». Дак. 
фільм. 1-я се рыя.
15.10 «На гэ тым тыд ні... 
100 га доў та му».
15.35 «Аго ра». Ток-шоу.
17.55 Сім фа ніч ныя ар-
кест ры Еў ро пы. На цы я-
наль ны ар кестр Лі ля.

18.35 Ко лер ча су. Ало-
вак.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
22.20 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.
23.10 «Жы ве та кі Ка-
неў скі...» Дак. се ры ял. 
Фільм 1-ы.
0.00 «Больш, чым ка хан-
не». Ай цец Сер гій Бул га-
каў і сяст ра Іа а на.
1.25 Су свет ныя скар бы.
2.50 Ко лер ча су. Ва сіль 
Па ле наў. «Мас коў скі 
дво рык».

6.00 Маст. фільм «Не-
спа кой ная гас па дар ка» 
(12+).
7.25 «Ва кол сме ху». 
«Пра анек дот». 1990 год 
(12+).
9.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Дзень 
на два іх» (16+).
12.00 «Гэ ты фан тас тыч-
ны свет». «З ро ба та мі 
не жар ту юць». 1987 год 
(12+).
13.15, 18.55, 20.40, 21.45, 
2.05, 3.45, 5.00, 5.35 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
14.20 «Рок-н-рол ТБ». 
Кан цэрт Кан стан ці на 
Ні коль ска га. 1992 год 
(12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
15.40 Маст. фільм «Звы-
чай ная гіс то рыя» (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Шан сон: гіс то рыя і су час-
насць». 2005 год (18+).
19.30 Маст. фільм «Жыц-
цё Мац вея Ка жа мя кі на». 
1-я част ка (12+).
22.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
23.00 Фільм-спек такль 
«Аб ра ба ван не ў поў нач». 
1978 год (12+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1962. 1-я част ка. 
2010 год (12+).
1.10 «Шы нок «13 крэс-
лаў». 1968 год (12+).
2.15 Маст. фільм «А. П. 
Чэ хаў. Сцэн кі». 1973 год 
(12+).

4.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
5.25 «Мас так і па эт Мі-
ха іл Гроб ман чы тае свае 
вер шы». 2-я част ка. 2005 
год (18+).

1.00, 7.30, 20.00 Фут бол. 
Чэм пі я нат MLS. Плэй-
оф.
3.05, 5.00, 10.30 Watts.
3.30 Рэг бі. Фран цыя — 
ПАР.
6.00, 12.30 Алім пій скія 
гуль ні. «За ла Сла вы».
7.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Алім пій ская спад чы-
на».
11.00 На столь ны тэ ніс. 
Су свет ны тур. Austrіan 
Open.
12.00, 13.35 Алім пій скія 
гуль ні. «Ана то мія спор-
ту».
13.30, 20.55 Дзю до.
14.00 Фі гур нае ка тан не. 
Гран-пры. NHK Trophy.
15.55, 21.00 Сну кер. 
Northern Іreland Open.

0.40 Як вый сці за муж за 
міль яр дэ ра (16+).
2.30 Ня ўда члі выя (16+).
4.20 Лю боў ны ме недж-
мент (16+).
6.10 Прынц і я (12+).
8.20 Да спе хі бо га: у по-
шу ках скар баў (12+).
10.20 За ча ра ва ная Эла 
(12+).
12.10 Дуб лёр (16+).
13.50 Са мы леп шы та та 
(16+).
15.45 Джу ман джы (6+).
17.45 Ажа ні ся са мною, 
чу вак (18+).
19.30 Дзя ду ля лёг кіх па-
во дзін (18+).
21.30 Вя лі кае вя сел ле 
(16+).
23.05 Гуль ня ў ча ты ры 
ру кі (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.45 «10 са мых» (16+).
8.15 «Док тар І...» (16+).
8.45, 19.00, 2.00 «Ву зел 
лё су». Се ры ял (16+).
10.20, 3.30 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).

12.05 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+).
12.40 «Без пад ма ну» 
(16+).
13.35 «Ка хан не па-япон-
ску». Маст. фільм (12+).
15.20, 21.45 «Не рас кры-
тыя тай ны» (12+).
16.20 «Мой ге рой» 
(12+).
17.10 «Раз ві тан не» 
(16+).
18.05 «До каз смер ці». 
Дак. фільм (16+).
20.45 «Аба рва ная ме ло-
дыя». Се ры ял (12+).
22.45 «Уся праў да» 
(16+).
23.20 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.10 «Д'я бал но сіць 
Prada». Ка ме дыя (16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10, 18.15 Бел фе гор — 
пры від Луў ра (12+).
8.05 Дзён нік па мя ці 
(16+).
10.25 Фрэнк (16+).
12.20 Мас ка (12+).
14.20 Са ліст (16+).
16.35 Сцю арт Літл (0+).
20.10 Агент Джо ні Ін гліш 
(12+).
21.55 Эрын Бро ка віч — 
пры го жая і ра шу чая 
(16+).
0.25 Вель мі не бяс печ ная 
штуч ка (16+).
2.15 Мая дзяў чы на — 
монстр (18+).
4.10 Во сень у Нью-Ёр ку 
(12+).

6.20 У ру ху (16+).
8.20 Ад на клас ні цы: но вы 
па ва рот (16+).
10.00 Еха лі два ша фё ры 
(12+).
11.40 Без ме жаў (12+).
13.30 Ду эль. Пуш кін — 
Лер ман таў (12+).
16.20, 4.20 Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць (16+).
18.20 Ня вес та (16+).
20.20 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе (16+).
22.15 Жы вы (16+).
0.15 Ру сал ка (16+).
2.25 Па да ры мне ме сяч-
нае свят ло (12+).

6.00 Па на ра ма 360. Аб'-
ект су свет най спад чы ны 
(16+).
6.45 Гуль ні ро зу му 
(16+).
7.55 Не ве ра год ны док-
тар Пол (16+).
9.25 Кас міч ны шатл: тры-
умф і тра ге дыя (16+).
10.15, 3.35 Са праўд ны 
су пер кар (16+).
11.00 Уся рэ дзі не коль цаў 
Са тур на (16+).
11.50 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.35 Ша ша праз пек ла 
(16+).
13.20 Cіла пле ме ні 
(16+).
14.10, 2.00 Дзі кі ту нец 
(16+).
15.40 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
17.15 Ад крыц цё стра ча-
най ма гі лы Іра да (16+).
18.00, 22.00, 1.15, 4.25 
Роск віт Ат лан ты ды (16+).
18.45, 23.30 Кос мас: пра-
сто ра і час (16+).
19.35 Са праўд ны ге ній 
(16+).
20.20 Вя до мы Су свет 
(16+).
21.10 Mарс (16+).
22.45 Год у ад кры тым 
кос ма се (16+).
0.15 Асу шыць акі ян 
(16+).
2.50 Аў та-SOS (12+).
5.10 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).

8.00, 16.00, 22.00 Ма хі на-
та ры (12+).
9.00, 17.00, 23.00, 5.30 
Кру ты цю нінг (12+).
10.00, 15.00, 21.00 Як гэ-
та ўстро е на? (12+).
11.00, 20.00 Скла ды 
(12+).
12.00, 1.00, 6.20 Зброя 
па-аме ры кан ску (16+).
13.00 Раз бу раль ні кі ле-
генд (16+).
14.00, 4.40 Аляс ка: сям'я 
з ле су (16+).
18.00 За ла тая лі ха ман ка 
(12+).
19.00, 2.00, 7.10 Скрозь 
кра то вую на ру (12+).
0.00 Бія рыц: рус кі кас там 
у Еў ро пе (12+).
2.55 Ву ліч ныя гон кі 
(16+).

9 лістапада 2018 г.

6.50 Ме лад ра ма «Жан чы на 
з лі ле я мі» (16+).
8.30 «Гіс то рыі вы ра та ван ня» 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 «Марш рут па бу да ва ны». 
Ле пель (12+).
10.25 «На род ная ра ні ца» (6+).
11.05 «Ва кол пла не ты».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
13.15 Ме лад ра ма «Трое ў ліф-
це, ка лі не лі чыць са ба ку» 
(12+).
15.15 «Твой го рад».
15.30 «Клуб рэ дак та раў» (16+).
16.05 Ме лад ра ма «Дом на краі 
ле су» (16+).
20.15 «Lіght up!» Дзён нік між на-
род на га дзі ця ча га кон кур су «Еў-
ра ба чан не-2018».
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Як зму чыць 
па лю боў ні цу за 7 дзён» (16+).

7.00 М/с «Усё пра Ро зі» (0+).
7.40 Фільм для дзя цей «Раз бой-
ні кі па ня во лі» (6+).
8.55, 20.05 «Тэ ле ба ро метр».
9.00 М/с «Чып і Дэйл спя ша юц ца 
на да па мо гу» (0+).
10.00 «Ве ру не ве ру» (16+).
10.55 «Жан на Да па ма жы» (16+).
11.50, 23.45 «Арол і рэш ка» (16+).
12.55 Ба я вік «Но вы ча ла век-
па вук: вы со кае на пру жан не» 
(12+).
15.15 «Вя сель ны па мер» (16+).
16.15 «Та та па паў» (16+).
18.00 «Біт ва эк стра сэн саў». 17-ы 
се зон (16+).
20.40 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
КЕ НО.
22.05 «Трэ ці ліш ні» (16+).
23.05 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).

7.35, 23.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 12.50, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 13.05, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.25 «Свар ка ў Лу ка шах». Ка-
ме дыя (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Мя са 
ў цес це.

11.00 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.55 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Юрый 
Тра ян.
13.10 «Ле ген ды кі но». Ле а нід 
Гай дай (12+).
13.35 «У бой ідуць ад ны «ста-
рыя». Дра ма (12+).
15.05 «24 пы тан ні». На род ны 
ар тыст Бе ла ру сі Ана толь Яр мо-
лен ка.
15.35 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2017». Ан самбль «Сяб ры».
17.25 «Лёс рэ зі дэн та». Дэ тэк-
тыў (12+).
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі». 
Па лац Са пе гаў. Ру жа ны, Брэсц-
кая воб ласць.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Упер шы ню за му жам». 
Маст. фільм (12+).
22.40 «Вя лі кія мас та кі». Поль Га-
ген (12+).

7.00 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Ві вэ» (Поль шча) — БГК імя 
Мяш ко ва (Бе ла русь).
8.25 Бас кет бол. Ква лі фі ка цыя 
да Еў ра-2019. Жан чы ны. Эс то-
нія — Бе ла русь.
10.00, 14.30 На столь ны тэ ніс. 
Belarus Open — 2018.
13.20 Трэ ні ро вач ны дзень.
13.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
14.20 Спорт-мікс.
16.55 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. ЦСКА (Маск ва) — «Цмо кі-
Мінск». (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
18.45 Гуль ні «на вы раст».
19.15 Піт-стоп.
19.45 Фут бол. Лі га на цый. Сан-
Ма ры на — Бе ла русь. (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.50 Фут бол. Лі га на цый. Дзён-
нік гуль ня во га дня.
22.35 Вы ні кі тыд ня.
23.20 Фак тар сі лы.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
7.10 Ка ме дыя «Гу сар ская ба-
ла да» (12+).
8.45 «Ма ша і Мядз ведзь». М/ф 
(0+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «Зда роўе» (16+).
10.30 Тра гі ка ме дыя «Пра бед-
на га гу са ра за кінь це сло ва» 
(12+).
13.40 «Юбі лей ны кан цэрт ан-
самб ля «Сяб ры» (6+).

16.20 «Лёс мой — Бе ла русь» 
(12+).
16.40 «Ся рэб ра ны баль». Кан-
цэрт Аляк санд ра Ма лі ні на (6+).
18.25 «Лепш за ўсіх!» (6+).
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Пра фе сій нае ася род дзе» 
(12+).
21.25 Маст. фільм «Па са жыр» 
(16+).
23.45 «Што? Дзе? Ка лі?» Фі-
нал во сень скай се рыі гуль няў 
(16+).

6.35 «Ежа ба гоў» (16+).
8.15, 20.35 «Да ку мен таль ны 
спец пра ект» (16+).
10.00 «Вёс ка. Lіve» (12+).
10.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.20 «Гля дзець усім!» (16+).
11.45, 13.40, 16.40 «Ура туй це 
на шы ду шы». Се ры ял (12+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
23.10 «Ты дзень спор ту».
23.40 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» (16+).
1.20 «Соль» (16+).

6.15 «Міль ён пы тан няў пра пры-
ро ду» (6+).
6.30 «Бе ла русь сён ня» (12+).
7.05 «Ве да ем рус кую» (6+).
7.55 Мульт філь мы (0+).
8.20 Маст. фільм «Да мы за пра-
ша юць ка ва ле раў» (6+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.15 «Яшчэ тан ней» (12+).
10.45 «Культ/Ту рызм» (16+).
11.15 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
11.50, 16.15, 19.30 Се ры ял «Вік-
то рыя» (12+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
21.50, 1.00 Се ры ял «Тры паў-
гра цыі» (12+).
2.25 Маст. фільм «Пра га помс-
ты» (16+).
5.00 Маст. фільм «Сэр цы ча-
ты рох» (12+).

7.00 Маст. фільм «Цень» (12+).
10.30 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на» (16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр» 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та» (16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
14.00 «Із май лаў скі парк».
16.00 «Да лё кія бліз кія».
17.15 Усе ра сій скі ад кры ты тэ ле-
ві зій ны кон курс юных та лен таў 
«Сі няя Птуш ка».

18.30, 21.45 Маст. фільм «Коль-
кі каш туе шчас це» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
23.35 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
0.50 «Ня дзель ны ве чар з Ула дзі-
мі рам Са лаў ё вым».

6.35 «Аст рап раг ноз».
6.40 «Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая» (6+).
7.10 Се ры ял «Рус кі дубль» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сён ня».
8.20 «Іх но ра вы» (0+).
8.45 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» (16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.55 «Дач ны ад каз» (0+).
13.10 «На шСпа жыў Наг ляд» (16+).
14.15 Се ры ял «Ды на заўр» (16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+).
18.05 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.40 «Ты не па ве рыш!» (16+).
22.35 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
23.10 Ба я вік «Ад ным менш» 
(16+).

7.00, 14.10, 18.55, 21.05, 1.00 
«На двор'е».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. се ры ял «Ма лыя» (0+).
8.00 М/ф «Ле ген да пра за ла то га 
дра ко на».
9.25 «Утрямдия» (0+).
9.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
10.00 Дак. фільм «Эль дар Ра-
за наў».
10.50 Ка ме дыя «Сце ра жы ся 
аў та ма бі ля».
12.20 Ка ме дыя «Гу сар ская ба-
ла да».
13.05 Маст. фільм «Спа да ры 
афі цэ ры» (16+).
14.15, 15.30 «Гля дзім усёй сям'-
ёй». Фільм — дзе цям «Пры го-
ды Элект ро ні ка».
15.25 «Стыль няш ка».
17.40 «Ад каз вай ка».
17.45 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
18.00 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
19.00 Ка ме дыя «Зна ём ства 
з баць ка мі» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Ба я вік «Лі цэн зія на за-
бой ства» (12+).
23.25 Дэ тэк тыў «Тай на ста ро га 
атэ ля» (16+).
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