
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» (16+).
8.35 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).
9.20 Ба я вік «Пе ра воз-
чык-3» (16+).
11.10 «Поў ны блэ каўт» 
(16+).
12.10 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
13.00 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
13.50 «Наш ра монт» (16+).
14.25, 2.55 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.15 Ба я вік «Мі раж» (16+).
17.45, 0.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.05 Се ры ял «#Сеня-
Федзя» (16+).
21.30 Се ры ял «Кух ня. 
Вай на за га тэль» (16+).
22.30 Се ры ял «Псі ха ла-
гі ні» (16+).
0.55 Се ры ял «Дзяў чын кі 
не зда юц ца» (16+).
1.45 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
4.30 «Ад на за ўсіх» 
(16+).
5.10 «6 кад раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
транс парт ная.
7.05 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Свеч ка га рэ ла» [СЦ].
7.30 На ві ны куль ту ры.
7.35, 18.40, 23.50 «За-
гад кі Ста ра жыт на га 
Егіп та». Дак. фільм. 1-я 
се рыя [СЦ].
8.20 Ле ген ды су свет на-
га кі но. Мар чэ ла Маст-
ра я ні.
8.50 «Чорт з парт фе-
лем». Маст. фільм [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 0.35 ХХ ста год дзе. 
«Жы лі-бы лі. Рас па вя дае 
Вік тар Шкло ўскі».
12.15, 22.10 «Ле ген да 
пра Ты ля». Маст. фільм.
13.35 Лі нія жыц ця. Ігар 
Кі ры лаў.
14.30 «Спра ва N. Спра-
ва пал коў ні ка Пес тэ ля». 
Дак. се ры ял [СЦ].
15.05 На ві ны. Пад ра бяз-
на. АРТ.

15.20 «Якія раз маў ля юць 
з бя лу ха мі». Дак. фільм 
[СЦ].
16.25 Пры го жая пла не-
та.
16.40 «Апош ні рэйс «Аль-
бат ро са». Маст. фільм. 
1-я се рыя.
17.50, 1.30 Гіс та рыч ныя 
кан цэр ты. Ды ры жо ры. 
Клаў дыё Аба да і Бер-
лін скі фі лар ма ніч ны ар-
кестр.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 Да 275-год дзя з дня 
на ра джэн ня пал ка вод ца. 
«Ха джэн не Ку ту за ва за 
мо ра». Дак. се ры ял. 1-я 
се рыя [СЦ].
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Да 100-год дзя 
Дзяр жаў на га ака дэ міч-
на га тэ ат ра імя Яў ге на 
Вах тан га ва. «Па слядах 
Вах тан гава». Дак. фільм 
[СЦ].
21.30 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
2.15 «Ад чу валь ны дар. 
Ула дзі мір Ба ра ві коў скі». 
Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Ся мё-
ра сме лых» (12+).
7.25, 8.45, 13.35, 15.45, 
17.20, 18.55, 20.35, 21.45, 
23.00, 1.10, 2.25, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-

гія (12+).

7.50 Тэ ле спек такль 

«Аль ма нах са ты ры і гу-

ма ру» (12+).

9.00 «Быў час». 2009 год 

(16+).

10.00 Фільм-кан цэрт «Мі-

ха іл Жва нец кі. Сам-на-

сам з са бой...» (16+).

11.00 Дак. се ры ял «Дзе ці 

ХХ з'ез да» (16+).

12.00 Фільм-кан цэрт «У 

на шым до ме» (12+).

13.55 «Кі на па на ра ма». 

1981 год (12+).

16.00 Маст. фільм «Па-
трэб ныя лю дзі» (16+).
18.00 The Best of «Се вА-
 ло гія» з Се вам На ўга-
род ца вым (18+).
19.30 Маст. фільм «Сён-
ня і заўт ра». 1-я се рыя 
(16+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).

0.00 «Да і пас ля...» Год 
1959-ы (12+).
1.20 Тэ ле спек такль «Мі-
ця» (16+).
2.50 М/ф «Трам! Доб ры 
дзень!» (0+).
4.00 «Кол ба ча су» 
(12+).

2.00 Тэ ніс. US Ореn 
(6+).
3.00, 10.30, 13.30, 21.15 
Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» (12+).
4.00, 12.30, 18.30, 22.30 
Тэ ніс. US Ореn (6+).
8.30 Аў та гон кі. WTСR 
(12+).
20.00 Тэ ніс. US Ореn. 
Агляд (6+).

0.40 Бе лае ві но з Ба бу-
дою (16+).
2.35 Ту рэц кая для па чат-
коў цаў (16+).
4.20 Ка ні ку лы ма ры 
(12+).
6.00 Ка лі б я бы ла муж-
чы нам (16+).
10.05 Тат кі без шкод ных 
звы чак (16+).
12.05 Кар сі ка нец (16+).
13.55 Не адэ кват ныя лю-
дзі (16+).
15.55 Лю боў не па па ме-
ры (16+).
17.45 Ся мей нае ра ба-
ван не (16+).
19.30 Дрэн ны Сан та (16+).
21.10 Дрэн ны Сан та-2 
(16+).
22.50 Це ла а хоў нік кі ле ра 
(18+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
8.20 М/ф (6+).
10.15 «М&S» (12+).
10.45 «Пе рыс коп» (16+).
11.05, 4.30 Дак. се ры ял 
«Суд ідзе» (16+).
12.05, 18.55, 3.35 «Сля-
пая» (16+).
13.10,0.20 «Ак цёр скія 
дра мы» (12+).
14.05 «Дзве гіс то рыі пра 
ка хан не». Ме лад ра ма 
(16+).
16.00 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).

17.00 «Апа ка ліп сіс» (12+).
18.05 «Раз ві тан не» 
(16+).
20.00 «Ві да воч цы» (16+).
20.35, 2.45 «Звыш на ту-
раль ны ад бор» (16+).
21.40 Се ры ял «Кос ці» 
(16+).
23.25 Се ры ял «Ві зі цё ры» 
(16+).
1.05 «Вар' яц кае вя сел-
ле». Маст. фільм (16+).

7.00 Рэ аль нае ка хан не 
(16+).
9.30 З лю боўю, Ро зі (16+).
11.20 Еш, ма лі ся, ка хай 
(16+).
13.50 Пры го ды Па ды нг-
та на (6+).
15.30 Пры го ды Па ды нг-
та на-2 (6+).
17.20, 5.00 Шрэк (6+).
19.00 Шрэк-2 (6+).
20.35 1 + 1 (16+).
22.35 Жар ты ў бок-2: мі-
сія ў Ма я мі (16+).
0.35 Кін (18+).
2.35 Бліз кія кан так ты 
трэ цяй сту пе ні (6+).

6.15 Гу ма рыст (16+).
8.15 Ад на клас ні  цы 
(16+).
9.45 Ад на клас ні цы: но вы 
па ва рот (16+).
11.00 Сты ля гі (16+).
13.25, 19.00 Ме тад Фрэй-
да (16+).
15.30 Глу хар у кі но 
(16+).
17.05 Карп ад ма ро жа ны 
(12+).
21.00 Су пер Баб ро вы 
(12+).
22.40 Су пер Баб ро вы. На-
род ныя мсці ўцы (12+).
0.15 Дзі кая Лі га (12+).
2.10 Я бу ду по бач (16+).
4.00 Да ма вік (6+).

6.00, 11.35, 15.50, 20.05 
Фаб ры ка ежы (16+).
6.25, 4.20 На ву ко выя 
глуп ствы (16+).
7.20, 13.20, 17.35 У дзі-
кай пры ро дзе з Бе а рам 
Грыл сам (16+).
8.15 Зо ла та Юка на 
(16+).

9.00 Ме газ лом (16+).
9.55 Ра зум ныя га ра-
ды све ту: Сан-Ды е га 
(16+).
10.45 Свед кі ка та строф 
(16+).
12.25, 16.45 Па да рож-
жы з Гор да нам Рам зі-2 
(16+).
14.10, 18.25 Аў та-SОS 
(16+).
15.00, 19.15, 1.55 Рас-
сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
21.00, 2.40 Най вя лік шыя 
скар бы ста ра жыт на га 
све ту (16+).
22.40 За кі ну тыя га ра ды 
(16+).
0.20 Дру гая су свет ная 
вай на: пад вод нае пек ла 
(16+).
4.20 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).
5.05 Гуль ні ро зу му 
(16+).

8.00 Го лыя, на па ло ха ныя 
і са мот ныя (16+).
8.45 Біт вы за кан тэй не-
ры (12+).
9.35, 22.18 Ма хі на та ры 
(12+).
10.25, 17.12, 4.56 Як гэ та 
ўлад ка ва на? (12+)
11.15, 20.36, 5.42 Ір жа-
вая ім пе рыя (12+).
12.06, 19.45 Бра ты Ды-
зель (16+).
12.57, 0.51, 6.28 Го лыя і 
на па ло ха ныя (16+).
14.39 Даль на бо шчык у 
Ін да не зіі (12+).
15.30 Ле ген ды дзі кай 
пры ро ды (12+).
16.21 Ма хі на та ры: ма-
шы на ма ры (12+).
18.03 Ка ра лі гру за ві коў 
(12+).
18.54 Ве ру-не-ве ру 
(12+).
23.9 Біт ва за не ру хо-
масць (12+).
0.00 Кру ты цю нінг (12+).
1.42 Му зей ныя за гад кі 
(12+).
2.33 Аў та бан А2 (16+).
3.24 Вя лі кі свет гуль няў 
(12+).
4.10 Ге ній аў та ды зай ну 
(12+).
7.14 Аляс ка: сям'я з ле су 
(16+).

11 верасня 2020 г.

6.25 Ме лад ра ма «Ко лер спе-
лай віш ні» (12+).
8.20 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві-
ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
10.40 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня 
(16+).
11.15 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ме лад ра ма «За кон за-
ха ван ня ка хан ня». 1-я і 2-я се-
рыі (16+).
14.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
15.15 Род ныя лю дзі (6+).
15.30 «1418 дзён. Гіс то рыя Пе-
ра мо гі». Дак. фільм. 1-я се рыя 
(12+).
16.10 Адзін дзень (12+).
16.40, 19.10 Ме лад ра ма «Вок-
ны до ма твай го». 1—4-я се рыі 
(16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.05 Ме лад ра ма «Трэ цяе 
жыц цё Да р'і Кі ры лаў ны». 
1—4-я се рыі (16+).

6.55 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
08.35 М/с «Стыч!» (6+)
9.20, 19.40 Тэ ле ба ро метр.
9.25 «Су пер жон ка» (16+).
10.20 «Да па ба чэн ня» (16+).
11.05 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
12.00 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
13.00 Ба я вік «Дэ жа вю» (12+).
15.00 «Та та папаў» (16+).
17.15 «Ве жа» (12+).
18.00 Ме лад ра ма «Та кій ская 
ня вес та» (16+).
20.15 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Дра ма «Міль я нер з тру-
шчоб» (16+).
23.20 «Муж на пра кат» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 13.10, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 13.30 «Гэ ты дзень».
8.25 «Тры плюс два». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].

10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ру лет па-ка быль ску.
11.00 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.50 «Гас па дар тай гі». Маст. 
фільм (12+).
13.35 «Да жы вем да па ня-
дзел ка». Маст. фільм (12+) 
[СЦ].
15.20 «Мя жа». Дак. фільм 
(12+).
16.00 Пётр Ял фі маў. «Не за-
быў нае». Леп шае з твор чай 
спад чы ны ан самб ля «Пес ня-
ры».
17.40 «Вя лі кая сям'я». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
19.25 «Кад ры жыц ця». Анас та-
сія Маск ві на.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Пётр Ле шчан ка. Усё, 
што бы ло...» Маст. фільм 
(16+).

7.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Юнай тэд» — 
«Крыс тал Пэ лас».
8.50 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ла ка ма тыў».
10.50 Мі ні-фут бол. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. БЧ — «Ста лі ца».
12.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Слуцк» — 
БА ТЭ.
14.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Іс лач» — 
«Ды на ма-Мінск».
17.00, 21.50 Тэ ніс. WTА.
18.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Чэл сі» — «Лі вер пуль». (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.25 Піт-стоп.
20.55 Спорт-цэнтр.
21.05 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Агляд ту ра.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 На-
шы на ві ны.
7.10 «Зда роўе» (16+).
8.10 «Жыц цё ін шых» (12+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
[СЦ].
9.25 «Ме тэа гід».
9.45 Ме лад ра ма «Ка хаць 
нель га за быць» (12+).
11.25 «Ці ба чы лі ві дэа?» (6+)
12.50 «На да чу!» (6+)
14.00 «Тац ця на Та ра са ва. Лёд, 
якім я жы ву» (12+).
15.00, 16.20 Му зыч ны фес ты-
валь «Бе лыя но чы». «25 га доў 
«Рус ка му ра дыё» (12+).

18.15 «Тры акор ды».
20.00 Кон ту ры.
21.20 «Клуб Вя сё лых і Зна ход лі-
вых». Вы шэй шая лі га (16+).
23.10 «Спарт клуб» (16+).
23.30 Маст. фільм «Жоў ты 
кар лік» (16+).

6.35, 0.00 «Элік сір ма ла до сці» 
(16+).
8.20 Дак. пра ект (16+).
9.10 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.00, 20.50 Дак. спец пра ект 
(16+).
12.45, 13.40, 16.40 «Ана та мі-
ра ван не па ка жа». Се ры ял 
(16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
22.30 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).

5.00 М/ф (0+).
6.55 Маст. фільм «Ста рыя-
раз бой ні кі» [СЦ] (16+).
8.50 «На ша кі но. Заў сё ды све-
жыя». Сяр гей Бад роў (12+).
9.25 «Фа зэн да Лайф» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.10, 16.15 Се ры ял «Ці каў ная 
Вар ва ра-2» [СЦ] (16+).
18.20, 19.30, 1.00 Се ры ял 
«Ці каў ная Вар ва ра-3» [СЦ] 
(16+).
18.30, 0.00 Вы ні ко вая «Ра-
зам».
3.30 Маст. фільм «Сла ны мае 
сяб ры» (12+).

7.00 Маст. фільм «Та нец для 
два іх» (12+).
10.15 «Вус на мі не маў ля ці» 
(12+).
11.00 Вест кі.
11.30 Маст. фільм «Баць коў-
скі ін стынкт» (12+).
14.50 Маст. фільм «Шэ рань» 
(12+).
16.35 Маст. фільм «Ся рэб ра-
ны вод бліск шчас ця» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Маст. фільм «Там, 
дзе ёсць шчас це для мя не» 
(12+).
23.00 «У лю дзях».

23.30 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
0.10 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.45 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.20 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 Іх но ра вы (0+).
8.35 «24 пы тан ні» (12+).
9.05 Бе ла ру сы (6+).
9.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
10.20 «Пер шая пе ра да ча» 
(16+).
10.50 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.35 «Дач ны ад каз» (0+).
12.30 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
13.25 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
14.05 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
14.35 Ба я вік «Зва рот ны ад-
лік» (16+).
16.20 «НЗ. Рас сле да ван не» 
(16+).
16.45 «След ства вя лі...» (16+)
18.10 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.20 Ты не па ве рыш! (16+)
22.15 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).

7.00, 13.30, 16.50, 21.10 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мульт па рад». «Іван Ца рэ-
віч і Шэ ры Воўк».
8.30 «Пры ко лы 13-й шко лы» 
(6+).
8.35 «Рых туй як шэф» (12+).
9.00 Дра ма «Ся мей ная са га» 
(16+).
13.35 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф.
15.00 Ка ме дыя «Дзіў нае па-
да рож жа док та ра Ду літ ла» 
(12+).
16.55 «Дэ тэк тыў на эк ра не».
18.25 Се ры ял «Касл» (12+).
19.10, 1.30 «На двор'е».
19.15 Ка ме дыя «Іван Ва сіль е-
віч мя няе пра фе сію» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.15 Вес тэрн «Кас ця ны та ма-
гаўк» (18+).
23.30 Тры лер «Каў боі су праць 
пры шэль цаў» (12+).

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

нядзеля, 20 верасня 

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак, 14 верасня

МIРМIР

714 3

СТБСТБ

DisсоvеrуDisсоvеrу

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


