
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).
7.20 «Ла ві мо мант» (16+).
8.35, 16.10 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
10.05, 21.30 Се ры ял 
«Кух ня. Вай на за га тэль» 
(16+).
11.05, 23.00 Се ры ял «Псі-
ха ла гі ні» (16+).
12.35 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
13.15, 0.55 Се ры ял «Дзяў-
чын кі не зда юц ца» (16+).
14.15, 2.55 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
17.40, 0.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.30 Се ры ял «Ка ра ні» 
(16+).
20.30 Се ры ял «# Се ня Фе-
дзя» (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, 23.40 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
ку пец кая.
7.05, 20.05 «Пра ві лы жыц-
ця».
7.35, 0.00 «За гад кі Ста-
ра жыт на га Егіп та». Дак. 
фільм [СЦ].
8.25 Жыц цё вы дат ных 
ідэй. «Пар усе ма гут ны».
8.50 «Ава дзень». Маст. 
фільм. 1-я се рыя [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 0.45 ХХ ста год дзе. 
«Ус па мі ны пе рад стар-
там. Гіс то рыя ай чын на га 
фут бо ла».
12.15 Пры го жая пла не та.
12.30, 22.05 «Пі ка са». 
Маст. фільм (16+).
13.20 95 га доў з дня на ра-
джэн ня Вя ча сла ва Броў-
кі на. Тэ ле тэ атр. Кла сі ка.
14.20 Больш, чым ка хан-
не. Мі ка лай Ці ма фе еў-Ра-
соў скі і Лё ля Фід лер.
15.05 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кні гі.
15.20 Пя тае вы мя рэн не 
[СЦ].
15.45 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
16.30 «Шклян ка ва ды». 
Маст. фільм.

17.40, 1.50 Фес ты валь 
у Верб'е Марк Буш коў і 
Дзміт рый Мас ле еў.
18.30, 2.40 Ко лер ча су. 
Мі ка лай Ге.
18.40 Пры ступ кі цы ві лі за-
цыі [СЦ].
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.35 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.50 Ус па мі на ю чы Мі ка-
лая Гу бен ку. «Ма на лог у 
4 част ках».
21.20 Ад ся ка ю чы ліш няе. 
«Сця пан Эрь зя. Крок у 
без дань» [СЦ].
22.55 «Гіс то рыя ад на го 
Су све ту». Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Дзі кае 
ка хан не» (18+).
7.55, 9.45, 11.20, 13.05, 
14.45, 15.45, 17.00, 18.55, 
21.45, 23.00, 1.25 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
8.10 Фільм-кан цэрт «Зі-
мо вы ве чар... у Луж ні-
ках!» (12+)
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00 Тэ ле спек такль 
«Звы чай ныя аб ста ві ны» 
(16+).
12.00 The Best of «Се вА-
ло гія» (18+).
13.20 Маст. фільм «Двое 
пад ад ным па ра со нам» 
(16+).
16.00, 22.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час». 2007 год 
(16+).
19.10 Маст. фільм «Ма-
лень кая па слу га» (16+).
20.25 «Ра ніш няя пош та». 
1988 год (12+)
21.00 «Мі ну лы час» (12+).
0.00 «Ва кол сме ху». Тэ ма: 
«Рэт ра» (12+).
2.15 Фільм-кан цэрт «Зі-
мо вы ве чар... у Луж ні-
ках!» (12+)
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Па ца-
лу нак» (16+).
5.10 Дак. фільм «Дзе ці 
ХХ з'ез да» (16+).

0.15, 4.00, 8.00 Тэ ніс. «Ра-
лан Га рос» (6+).
1.30 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс». Агляд (12+).

2.30, 6.00, 9.30, 14.30 
Сну кер. Еurореаn Mаstеrs 
(6+).
11.30 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» (12+).
13.00 Аў та гон кі. «24 га дзі-
ны Ле-Ма на» (12+).

1.15 Муж чы ны су праць 
жан чын (16+).
4.05 Жан чы ны су праць 
муж чын (16+).
6.00 Но выя пры го ды Ала-
дзі на (6+).
8.00 Апе ра цыя «Ту шон-
ка» (16+).

10.00 Кра су ня на ўсю га-
ла ву (16+).
12.05 Хат няе ві дэа (18+).
13.55 Ся мей нае ра ба ван-
не (16+).
15.35 Джунг лі клі чуць! 
У по шу ках Мар су пі ла мі 
(12+).
17.30 Ша фёр на пра кат 
(18+).

19.30 Дач ка май го бо са 
(12+).
21.05 Ста жор (16+).
23.00 Спа да ры ня па ка ёў-
ка (12+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
7.50 М/ф (6+).
8.30, 23.35 «Улег цы» (12+).
9.05, 15.30, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
10.05, 17.30 «Ста рац» 
(16+).

11.10, 18.35, 3.15 «Сля-
пая» (16+).
12.15, 19.40 «Ва раж біт-
ка» (16+).
13.20 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.20 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў» (16+).
16.30, 2.45 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.50 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).
22.35 «Ві зі цё ры». Се ры ял 
(16+).
0.10 «90-я» (16+).
1.00 «Тэр мі на тар-3: Паў-
стан не ма шын». Фан тас-
ты ка (16+).

4.10 «Пе рыс коп» (16+).

7.15 Джэйн Эйр (12+).
9.40, 5.00 Дра ку ла (16+).
11.55 Ча ла век-па вук (12+).
14.05 Ча ла век-па вук-2 
(12+).
16.20 Ча ла век-па вук-3 
(12+).
19.00 Но вы Ча ла век-па-
вук (12+).
21.25 Но вы Ча ла век-па-
вук: вы со кае на пру жан не 
(16+).
23.55 Га дзі ла (12+).
2.35 Іс пан ская-анг лій ская 
(16+).

7.25 Брат-2 (16+).
9.30 Элефант (12+).
10.55 Мяжа. Таежны ра-
ман (16+).
13.15, 19.00 Метад Фрэйда-2 
(16+).
15.10 Край (16+).
17.20 Дзень дурня (16+).
20.55 Неадэкватныя людзі 
(16+).
22.55 Вяселле па абмене 
(16+).
0.30 Любоў-маркоў (12+).
2.20 Любоў-маркоў-2 
(12+).
3.55 Любоў-маркоў-3 
(12+).

6.05 Су пер збу да ван ні: 
гран ды ёз ны транс парт 
(16+).
7.00, 13.10, 17.35 Па да-
рож жы з Гор да нам Рам зі 
(16+).
7.45 Ка ра лі шахт (16+).
8.40 Зо на бу даў ніц тва (16+).
9.35 Зра біць за адзін 
дзень (16+).
10.25 Бу дзе шторм (16+).
11.15, 15.40, 20.05 Фаб-
ры ка ежы (16+).
12.05, 16.35 Най вя лік шыя 
скар бы ста ра жыт на га 
све ту (16+).
14.00, 18.25, 5.25 Аў та-
SОS (16+).
14.50, 19.15, 1.55 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф (16+).
23.35 Са мыя леп шыя су-
пер ка ры (16+).
0.25 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха (16+).
2.40 Асу шыць акі ян (16+).
4.20 Са праўд ны ге ній 
(16+).
5.05 Гуль ні ро зу му (16+).

8.00 Вя лі кі свет гуль няў 
(12+).
8.25 Ілю зі я ніст (12+).
8.45, 23.09 Біт ва за не ру-
хо масць (12+).
9.35, 22.18 Ма хі на та ры 
(12+).
10.25, 17.38, 21.27, 4.56 Як 
гэ та ўлад ка ва на? (12+)
11.15, 5.42 Па ляў ні чыя на 
ста рыз ну (12+).
12.06,19.45, 4.10 Бра ты 
Ды зель (16+).
12.57 Скрыў лен не ча су 
(16+).
13.48, 7.14 Кру ты цю нінг 
(12+).
14.39 Біт ва ма то раў (12+).
16.21 Вя лі кі ма хі на тар 
(12+).
18.03 Даль на бой шчы кі 
(12+).
18.54, 3.24 Ве ру-не-ве ру 
(12+).
20.36 Ір жа вая ім пе рыя 
(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+).
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6.10 Іс насць [СЦ].
6.35, 19.10, 21.40 Ме лад ра ма 

«Там, дзе нас ня ма». 1—4-я 

се рыі (16+).

8.25 Адзін дзень (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві ны.
9.10 Сэнс жыц ця (12+).
9.45 Зда роўе (12+) [СЦ].
10.35 Да ча (12+).
11.10, 12.10 Ме лад ра ма «Вы-

бар». 1—4-я се рыі (16+).

15.10 Кра і на.
15.40 Ме лад ра ма «Ня хай бе-

ра жэ ця бе, лю боў мая». 1—4-я 

се рыі (16+).

21.00 Па на ра ма.
23.50 Ме лад ра ма «Са на та для 

па ка ёў кі». 1-я і 2-я се рыі (12+).

1.45 Дзень спор ту.

7.00 «Не на ра дзі ся пры го жай». 

Се ры ял (12+).

8.50 М/с «Стыч!» (6+)
9.30 Тэ ле ба ро метр.
9.35 Ані ма цый ны фільм «Эр-
нэст і Се ляс цін: Пры го ды мыш кі 
і мядз ве дзя» (6+).
10.50 М/с «Ма шы ны каз кі» (0+).
11.10 «Ве жа» (12+).
12.00 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.30 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
13.30 Дра ма «Трэ нер» (12+).

15.35, 0.20 «Ка лі мы до ма». 
Скетч кам (16+).
16.05 «Мя няю жон ку» (16+).
17.50 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
19.25 Пры го ды «Ведзь мі на га-

ра» (12+).

21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 Ба я вік «Га лод ныя гуль ні: 

Сой ка-пе ра смеш ні ца. Част ка 

1-я» (16+).

23.20 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).

7.25 «Сі ла ве ры».
7.50, 14.55, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.10 «Спра ва Ру мян ца ва». 

Маст. фільм (12+).

10.00 «Бе ла рус кая кух ня». Крэп-
кая ка ша.
10.20 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
10.45 «Пётр Ле шчан ка. Усё, што 

бы ло...» Маст. фільм (16+).

14.30 «На ву ка ма нія» (6+).

15.15 «Шмат шу му з ні чо га». 

Маст. фільм (12+) [СЦ].

16.35 «Ка мер тон». Ула дзі мір Ян-
коў скі.
17.00 «Сва і мі сло ва мі».
17.40 Гос ці «Сла вян ска га ба за-
ру — 2019». Кан цэрт.
18.35 «Знік нен не свед кі». Маст. 

фільм (12+).

20.05 «Су раз моў цы». Але ся 
Сі во хі на.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Ча ла век ні ад куль». 

Маст. фільм (12+) [СЦ].

22.30 «Арт-гіс то рыі». Вуч ні Фер-
ды нан да Ру шчы ца.
22.55 Дзяр жаў ны ака дэ міч ны 
сім фа ніч ны ар кестр Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Кан цэрт да 250-год дзя 
з дня на ра джэн ня Люд ві га ван 
Бет хо ве на.

7.00 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль ян-
та вая лі га.
8.30 Ха кей. КХЛ. Аў та ма бі ліст 
(Ека ця рын бург) — Ды на ма-
Мінск.
10.25, 16.20 Тэ ніс. WTА.
12.30 Вес ла ван не на бай дар ках 
і ка ноэ. Ку бак све ту.
14.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Брай тан» — «Ман чэс тэр Юнай-
тэд».
18.00 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Тар пе да-
Бе лАЗ» (Жо дзі на) — «Нё ман» 
(Грод на). (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
19.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вэст Бром віч» — «Чэл сі». (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.25 Ха кей для ўсіх.
22.00 Бокс. Су свет ная су пер се-
рыя.

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 «Арыф ме ты-

ка под лас ці» (16+).

10.50 «Ці ба чы лі ві дэа?» (6+)
11.45 «На да чу!» (6+)
13.00 Маст. фільм «Ня скон ча-

ная апо весць» (0+).

14.50 Да 100-год дзя вя лі ка га рэ-
жы сё ра. «Мі ры і вой ны Сяр гея 
Бан дар чу ка» (12+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)

18.15 Да юбі лею Люд мі лы Мак-
са ка вай (16+).
19.30 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
20.45 «Ме тэа гід».
21.10 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
0.00 Маст. фільм «Стац кі са вет-
нік» (16+).

6.15, 0.35 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі» (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, 13.40, 16.40, 20.05 «Ба-
ец». 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+).
23.00 Дак. спец пра ект (16+).

5.00 Се ры ял «Та та на пра кат» 
(16+).

5.55, 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 «Са юз ні кі» (16+).
10.20 Маст. фільм «На Дзе ры-
ба саў скай доб рае на двор'е, 
ці На Брай тан-біч із ноў ідуць 
даж джы» (12+).

12.20, 16.15 Се ры ял «Жан чы на 
ў бя дзе» [СЦ] (16+).

16.20, 19.15 Се ры ял «Жан чы на 
ў бя дзе-2». 1—4-я се рыі (16+).

20.30 Се ры ял «Жан чы на ў бя-
дзе-3». 1—4-я се рыі (16+).

0.20 Се ры ял «Жан чы на ў бя-
дзе-4». 1—4-я се рыі (16+).

3.25 Маст. фільм «Сэр цы ча ты-
рох» (12+).

7.00 «Па сак рэ це ўся му све ту».
7.25 Маст. фільм «Доб ры 
дзень» (12+).

9.10 Ме лад ра ма «Па да ры мне 
тро хі цяп ла» (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 Emіn «Good love». Соль ны 
кан цэрт.
16.15 Маст. фільм «Ка лі яго зу-

сім не ча ка еш» (12+).

19.45 «Плюс-мі нус».
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.45 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+)
22.30 Маст. фільм «Хлоп чык 

мой» (12+).

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 Сён ня. Га лоў нае.
6.20 Terra іncognіta. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.50 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.25 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.by: га дзі на вы ні каў».
8.50 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
9.25 «Ура чэб ныя та ям ні цы плюс» 
(12+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
10.55 «Жы вая ежа» (12+).
11.45 Ква тэр нае пы тан не (0+).
12.40 «На шСпа жыў Наг ляд» (16+).
13.25 «Па е дзем, па ядзім!» (0+)
14.20 Маст. фільм «За ба ро не на 

на ка хан не» (16+).

16.20 «Сак рэт на міль ён». На-
дзея Баб кі на (16+).
18.10 «След ства вя лі...» (16+)
19.00 «Цэнт раль най тэ ле ба чан-
не».
20.10 «Ты су пер!» (6+)
22.20 Дэ тэк тыў «Пляж» (16+).

0.05 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 14.10, 21.15 «На двор'е» + 
«Эра на».
7.05 Мульт фільм «Гіс то рыя ца-
цак».
8.45 «Пры ко лы 13-й шко лы» 
(6+).
8.50 Ка ме дыя «Па кроў скія ва-

ро ты» (12+).

11.10 Тры лер «На сві тан ку 

спра вяд лі вас ці».

14.15 Гля дзім усёй сям' ёй. «Га ры 
По тэр. Да рун кі смер ці».
16.40 Ка ме дыя «Пры від».

18.35, 1.00 «На двор'е».
18.40 «Сем цу даў».
19.10 Ка ме дыя «Со нік у кі но».

20.50 «Ве чар ні ца» (6+).
21.00 «Фэшн іs mу пра фэшн» 
(12+).
21.20 Дра ма «Да рож ны па-

труль» (16+).

23.30 Дра ма «Лав лэйс» (18+).
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НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

субота, 26 верасня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 22 верасня

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1312 5

СТБСТБ

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