
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35, 16.15 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
10.00, 21.30 Се ры ял 
«Кух ня. Вай на за га тэль» 
(16+).
11.00, 22.30 Се ры ял 
«Псі ха ла гі ні» (16+).
12.25 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
13.25. 0.55 Се ры ял 
«Дзяў чын кі не зда юц-
ца» (16+).
14.25, 2.55 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
17.40, 0.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
18.40 Се ры ял «Фі ла таў» 
(16+).
2 0 . 3 0  С е  р ы  я л 
«#СеняФедзя» (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 
вяс ко вая.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35, 18.40, 23.50 «За гад-
кі Ста ра жыт на га Егіп та». 
Дак. фільм [СЦ].
8.20 Ле ген ды су свет на га 
кі но. Зоя Фё да ра ва.
8.50, 16.40 «Апош ні рэйс 
«Аль бат ро са». Маст. 
фільм. 1-я се рыя.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 0.35 ХХ ста год дзе. 
«Па той бок рам пы. Ва-
лян ці на Та лы зі на».
12.15, 22.10 «Ле ген да 
пра Ты ля». Маст. фільм.

13.30 «Гуль ня ў бі сер».

14.15 Аб дзе ле ныя сла-

вай. «Глеб Ка цель ні каў. 

Стро пы жыц ця». Дак. 

фільм.
15.05 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кні гі.
15.20 «Эр мі таж» [СЦ].
15.50 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
16.30 Пры го жая пла не-
та.

17.50, 1.40 Гіс та рыч ныя 
кан цэр ты. Ды ры жо ры. 
Гер берт фон Ка ра ян, 
Алек сіс Вай сен берг і 
Сім фа ніч ны ар кестр фі-
лар мо ніі За ход ня га Бер-
лі на.
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 [СЦ].
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 95 га доў з дня на-
ра джэн ня Кі ры ла Лаў-
ро ва. «Пра жыць год на». 
Дак. фільм [СЦ].
21.30 Ад ся ка ю чы ліш няе. 
«Дзміт рый Цап лін. Згуб-
ле ны ге ній» [СЦ].
2.25 Ра ман у ка ме ні.

6.00 Фільм-кан цэрт «У 
на шым до ме» (12+).
7.35, 9.45, 11.20, 12.55, 
14.35, 15.45, 17.00, 18.45, 
20.35, 21.45, 23.00, 1.25, 
2.45 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.55 «Кі на па на ра ма». 
1981 год (12+).
10.00 Маст. фільм «Па-
трэб ныя лю дзі» (16+).
12.00 The Best of «Се вА -
ло гія» з Се вам На ўга-
род ца вым (18+).
13.30, 19.30 Маст. фільм 
«Сён ня і заўт ра» (16+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00, 22.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР».
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ма ра па-са вец ку» 
(16+).
0.00 Маст. фільм «Ся мё-
ра сме лых» (12+).
1.50 Тэ ле спек такль 
«Аль ма нах са ты ры і гу-
ма ру» (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 Фільм-кан цэрт «Мі-
ха іл Жва нец кі. Сам-на-
сам з са бой...» (16+).
5.00 Дак. се ры ял «Дзе ці 
ХХ з'ез да» (16+).

0.45, 4.00, 12.30. 21.00 
Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» (12+).

2.30 Ве ла спорт. Чэм пі я-
нат све ту — 2017 (12+).
9.45 Тэ ніс. US Ореn 
(6+).
18.50, 22.15 Ве ла спорт. 
«Тур Люк сем бур га» 
(12+).
19.50 Аў та гон кі. Wоrld 
Еndurаnсе (12+).
23.15 Аў та- і мо та спорт. 
ЕSЕT V4 Сuр (12+).
23.30 Аў та гон кі. WTСR 
(12+).

1.05 Ба са нож па го ра дзе 
(18+).
2.45 Су пер стар (16+).
4.20 Плэй бой пад пры-
крыц цём (18+).
5.55 Не ве ра год ныя пры-
го ды Фа кі ра (16+).
7.40 Смерць на па ха ван-
ні (16+).
9.25 Ад на клас ні  цы 
(16+).
10.55 Ад на клас ні цы: но-
вы па ва рот (16+).
12.20 Пра су ну ты (16+).
14.00 Скан ды наў скі фар-
саж (16+).
15.45 Скан ды наў скі 
фар саж. Гон кі на лё дзе 
(16+).
17.40 За ча ра ва ная Эла 
(12+).
19.30 Спа да ры ня па ка-
ёў ка (12+).
21.25 Усе па ры ро бяць 
гэ та (16+).
23.20 Да чор та на ро гі 
(16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
8.00 М/ф (6+).
8.45, 23.35 «Улег цы» 
(12+).
9.15, 15.40, 4.30 Дак. се-
ры ял «Суд ідзе» (16+).
10.10, 17.40 «Ста рац» 
(16+).
11.15, 18.45, 4.00 «Сля-
пая» (16+).
12.20, 19.50 «Ва раж біт-
ка» (16+).
13.30 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.30 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў» (16+).
16.40, 3.10 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.55 Се ры ял «Кос ці» 
(16+).

22.40 Се ры ял «Ві зі цё ры» 
(16+).
0.10 «90-я» (16+).
1.00 «Тэр мі на тар-2». 
Фан тас ты ка (18+).

6.55 Шрэк-2 (6+).
8.50 Прын цэ са-ня вес та 
(6+).
10.35 Жар ты ў бок-2: мі-
сія ў Ма я мі (16+).
12.35 1 + 1 (16+).
14.35 Бліз кія кан так ты 
трэ цяй сту пе ні (6+).
17.10 Кін (18+).
19.00, 5.00 Еш, ма лі ся, 
ка хай (16+).
21.30 Гон ка ста год дзя 
(16+).
23.15 Ка пі тан Фі ліпс 
(16+).
1.35 Шпі ён, які мя не кі-
нуў (16+).
3.20 Сан ктум (16+).

6.10 Карп ад ма ро жа ны 
(12+).
8.05 Су пер Баб ро вы 
(12+).
9.50 Су пер Баб ро вы. На-
род ныя мсці ўцы (12+).
11.30 Да ма вік (6+).
13.20, 19.00 Ме тад Фрэй-
да (16+).
15.20 Я бу ду по бач 
(16+).
17.10 Га ра скоп на ўда чу 
(12+).

21.00 Бар мен (16+).
22.40, 5.30 Ха та быч 
(16+).
0.30 Нянь кі (16+).
2.30 Ад на клас ні  цы 
(16+).
4.05 Ад на клас ні цы: но вы 
па ва рот (16+).

6.00, 11.30, 15.50, 20.05, 
21.50 Фаб ры ка ежы 

(16+).

6.25, 4.15 На ву ко выя 

глуп ствы (16+).

7.15, 13.15, 17.35 У дзі-
кай пры ро дзе з Бе а рам 
Грыл сам (16+).
8.10 Зо ла та Юка на 
(16+).
8.55 Ме газ лом (16+).
9.50, 21.00. 2.45 Зра біць 
за адзін дзень (16+).
10.40 Свед кі ка та строф 
(16+).
12.20, 16.40 Най вя лік-
шыя скар бы ста ра жыт-
на га све ту (16+).
14.10, 18.25 Аў та-SОS 
(16+).
15.00, 19.15, 2.00 Рас-
сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
21.00, 2.45 Зра біць за 
адзін дзень (16+).
23.35 Су пер збу да ван ні 
(16+).
0.25 Дру гая су свет ная 
вай на: пад вод нае пек ла 
(16+).
3.30 Асу шыць акі ян-2 
(16+).
5.05 Гуль ні ро зу му 
(16+).

8.00, 3.24 Вя лі кі свет 
гуль няў (12+).
8.45 Біт вы за кан тэй не-
ры (12+).
9.35, 22.18 Ма хі на та ры 
(12+).
10.25, 17.12, 21.27, 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 (12+).
12.57 Што маг ло пай сці 
не так? (16+).
13.48, 7.14 Кру ты цю нінг 
(12+).
14.39 Біт ва ма то раў 

(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+).

23.09 Біт ва за не ру хо-

масць (12+).
0.00 Вы бу хо вае шоу 
(16+).
0.51, 6.28 Го лыя і на па ло-
ха ныя (16+).
1.42 Му зей ныя за гад кі 
(12+).
2.33 Аў та бан А2 (12+).
4.10 Ге ній аў та ды зай ну 
(12+).
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6.10 Іс насць [СЦ].
6.40, 19.10, 21.40 Ме лад ра ма 
«Ко лер спе лай віш ні». 1-я і 2-я 
се рыі (12+).
8.30 Адзін дзень (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві-
ны.
9.10 Сэнс жыц ця (12+).
9.40 Зда роўе (12+) [СЦ].
10.30 Да ча (12+).
11.05, 12.10 Ме лад ра ма «Ні-
ко му не ка жы». 1—4-я се рыі 
(12+).
15.10 Кра і на.
15.40 Ме лад ра ма «Трэ цяе 
жыц цё Да р'і Кі ры лаў ны». 
1—4-я се рыі (16+).
21.00 Па на ра ма.
23.30 Ме лад ра ма «За кон за-
ха ван ня ка хан ня». 1-я і 2-я се-
рыі (16+).
1.20 Дзень спор ту.

7.00 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
8.40 М/с «Стыч!» (6+)
9.25, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.35 Ані ма цый ны фільм «Трус 
Пі цер» (6+).
11.05 «Ве жа» (12+).
11.55 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.25 «Па го ня за гус там» (16+).
13.15 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
13.50 Ме лад ра ма «Зноў ты» 
(12+).
15.35 «Мя няю жон ку» (16+).
17.25 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
19.00 Ба я вік «Дэ жа вю» (12+).
21.05 Тэ ле ба ро метр.
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 Ба я вік «Га лод ныя гуль-
ні: і ўспых не по лы мя» (16+).
23.35 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 15.00, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.20 «Вя лі кая сям'я». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
10.00 «Бе ла рус кая кух ня». Квас 
з се ляд цом.
10.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
10.55 «Пётр Ле шчан ка. Усё, 
што бы ло...» Маст. фільм 
(16+).

14.30 «На ву ка ма нія» (6+).
15.15 «Гэ ты дзень».
15.20 «Сем ста рых і ад на 
дзяў чы на». Маст. фільм (12+) 
[СЦ].
16.45 «Ка мер тон». Ды ры жор 
Аляк сандр Са сноў скі.
17.10 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле-
вік та ры на.
17.50 Кан цэрт «Сла вян скі ба-
зар у Ві цеб ску — 2018».
18.45 «Гас па дар тай гі». Маст. 
фільм (12+).
20.05 «Су раз моў цы». Дзміт рый 
Дзят ко.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Тры плюс два». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
22.45 «Арт-гіс то рыі». Ада рвац-
ца ад зям лі: га ра ды бу ду чы ні 
Ла за ра Хі дэ ке ля.
23.10 «Да жы вем да па ня дзел-
ка». Маст. фільм (12+) [СЦ].

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
7.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Нё ман» — 
«Мінск».
9.40 Фак тар сі лы.
10.10 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль ян -
та вая лі га.
12.15 Трэ ні ро вач ны дзень.
12.45 Вось гэ та спорт!
13.00, 21.25 Тэ ніс. WTА.
14.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Эвер тан» — «Вест Бром віч».
16.40 Вось гэ та спорт!
16.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ла ка ма тыў». (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
19.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Юнай тэд» — 
«Крыс тал Пэ лас». (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00, 
20.00 На шы на ві ны.
7.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
8.00 «101 пы тан не да рос ла му» 
(12+).
9.10 Маст. фільм «Пад пры цэ-
лам ка хан ня» (16+).
11.00 «Ці ба чы лі ві дэа?» (6+)
13.00 «На да чу!» (6+)
14.05 Маст. фільм «Скры жа-
ван не» (16+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)
18.15, 21.10 «Сён ня ўве ча ры» 
(16+).

20.45 «Ме тэа гід».
22.25 Ме лад ра ма «Ка хаць 
нель га за быць» (12+).
0.00 Ме лад ра ма «Та еж ны ра-
ман» (16+).

6.15, 1.35 «Элік сір ма ла до сці» 
(16+).
8.00 «Ан фас».
8.20 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.10 Дак. пра ект (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.00, 20.05 Дак. спец пра ект 
(16+).
12.40, 13.40, 16.40 «Ана та мі-
ра ван не па ка жа». Се ры ял 
(16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 
га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
21.40 «Тэ ры то рыя па мы лак» 
(16+).
22.30 «Пра ва ка тар». Се ры ял 
(16+).

5.00 Маст. фільм «Сла ны мае 
сяб ры» [СЦ] (12+).
5.10 Маст. фільм «Ся мё ра 
сме лых» [СЦ] (12+).
6.40, 7.50 М/ф (0+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.00 «Ве да ем рус кую» (6+).
9.00 Ток-шоу «Сла бае звя но» 
(12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.10 Маст. фільм «Жа ніць ба 
Баль за мі на ва» [СЦ] (12+).
12.05, 16.15, 19.15 Се ры ял 
«Вы шэй шы пі ла таж» [СЦ] 
(16+).
3.30 Маст. фільм «Сэр цы ча-
ты рох» (6+).

7.00 «Та ям ні цы Бе ла ру сі».
8.00 Маст. фільм «Зор ка ча-
роў на га шчас ця» (12+).
11.00 Вест кі.
11.30 «Сто да ад на го».
12.20 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!!!» 
(16+).
13.25 «Док тар Мяс ні коў» 
(12+).
14.30 Маст. фільм «Жыц цё 
без Ве ры» (12+).
16.20 Маст. фільм «Мае да ра-
гія» (12+).

19.45 «Плюс-мі нус».
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.50 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.35 Маст. фільм «Та нец для 
два іх» (12+).

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Сён ня. Га лоў нае.
6.25 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.55 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.30 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 Іх но ра вы (0+).
8.35 «НЗ.by: час вы ні каў».
9.05 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
9.35 «Ура чэб ныя та ям ні цы 
плюс» (12+).
10.20 Га лоў ная да ро га (16+).
10.50 «Жы вая ежа» (12+).
11.40 Ква тэр нае пы тан не (0+).
12.35 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
13.15 «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».
16.20 За гран ню (16+).
16.40 «Сак рэт на міль ён». На-
дзея Баб кі на (16+).
18.20 «След ства вя лі...» (16+)
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.10 Дэ тэк тыў «Пляж» (16+).
23.25 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 14.20, 21.15 «На двор'е» + 
«Эра на».
7.05 М/ф «Алі са ў кра і не цу-
даў».
8.20 «Пры ко лы 13-й шко лы» 
(6+).
8.25 Дра ма «Аты-ба ты, іш лі 
сал да ты».
9.50 Дра ма «Ся мей ная са га». 
1—6-я се рыі (16+).
14.30 «Гля дзім усёй сям' ёй»: 
«Га ры По тэр і Прынц-паў-
кроў ка».
17.00 Пры го ды «У па го ні за 
вет рам» (12+).
18.45, 1.40 «На двор'е».
18.50 Пры го ды «Лю дзі ў чор-
ным» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца» (6+).
21.00 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
21.20 Дра ма «Зя лё ная кні га» 
(16+).
23.30 Тры лер «Мет ро» (16+).
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субота, 19 верасня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 15 верасня

МIРМIР

ТБ3ТБ3

912 5

СТБСТБ


