
6 . 0 0  С к е т ч - ш о у 
«6 кадраў» (16+).
6.40, 1.00 Серыял 
«Татавы дочкі» (12+).
8.00 «Турбаміксер» 
(16+).
9.00 М/ф «Тры каты» 
(0+).
9.25 М/ф «Дуда і Дада» 
(0+).
9.55 М/ф «Маша і 
Мядзведзь».(0+).
10.20, 19.30 «Уральскія 
пельмені» (16+).
11.30 «Проста кухня» 
(16+).
12.00 «Рогаў. Студыя 
24» (16+).
13.00 Серыял «Як я стаў 
рускім» (16+).

15.10 Фільм-катастрофа 
«Экіпаж» (12+).
17.50 Анімацыйны фільм 
«Сезон палявання» 
(6+).
21.10 Фантастыка 
«Успомніць усё» (12+).
23.30 «Дзікія гульні» 
(12+).
0.30 Серыял «Мала-
дзёжка. Лёд і полымя» 
(12+).
3.40 «Лаві момант» 
(16+).
5.00 «Дурні і дарогі» 
(16+).

6.30 «Эн цык ла пе дыя за-
га дак». Дак. се ры ял.
7.05 «Да ка го за ля цеў 
пеў чы ке нар». Маст. 
фільм.
8.40 «Дзі кія ле бе дзі». 
М/ф.
9.40 «Звы чай ны кан-
цэрт».
10.10 «Ула да Ме ся ца». 
Маст. фільм.
11.50, 16.25 «Пер шыя ў 
све це». Дак. се ры ял.
12.05 «Пісь мы з пра він-
цыі». Ся ло Рап' ёў ка (Ва-
ро неж ская воб ласць).

12.30, 2.15 Дыя ло гі пра 
жы вёл. Мас коў скі заа-
парк.
13.15 «Дом ву чо ных». 
Ва дзім Гла ды шаў.
13.40 «Зна ё мыя не зна-
ём цы. Еў да кія Уру са ва». 
«Ар бац кі ма тыў». Маст. 
фільм.
16.40 «Пеш шу...» Маск-
ва ўзо рыс тая.
17.10 «Рас сак рэ ча ная 
гіс то рыя». Дак. се ры ял.
17.40 «Бліз кі круг Юрыя 
На рштэй на».
18.40 «Ра ман ты ка ра-
ман са».
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Ад на год кі». Маст. 
фільм.
21.30 Па рыж — Га ла 
2015. Кан цэрт на Мар-
са вым по лі.
23.15 «Аб ра ба ван не ста-
год дзя. Знік лыя скар бы 
Крам ля». Дак. фільм.
0.00 «Дождж у чу жым 
го ра дзе». Маст. фільм.

6.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1964. 1-я част-
ка. 2011 год (12+).
6.55, 8.35, 9.45, 14.35, 
17.45, 19.30, 20.45, 1.10, 
3.45 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.40, 1.30 Маст. фільм 
«Пра фе сія — след чы» 
(16+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
11.05 «Му зыч ны рынг». 
«Своя игра» і Сяр гей Мі-
на еў. 1989 год (12+).
12.00 Маст. фільм «Ня-
бес ны ці ха ход» (12+).
13.15 «Ва кол сме ху». 
1983 год (12+).
15.00 «Быў час». 
2008 год (16+).
16.00 «Пад зна кам за-
дыя ка. Ша лі». 1991 год 
(16+).
18.00 «Аку лы пя ра». 
Аляк сандр Град скі. 
1998 год (12+).
18.50 «Тэ ма» з Ула дзі-
сла вам Лісць е вым: «Гу-
мар». 1992 год (12+).
19.50 «12 раз гне ва ных 
муж чын. Дзядзь ка Ва-
ня і ін шыя». 1993 год 
(12+).

21.00 Тэ ле спек такль 
«Дом, дзе раз бі ва юц ца 
сэр цы». 1975 год (16+).
0.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім: 
«БГ. Доў гая да ро га да до-
му». 2006 год (16+).
2.30 «Ра ніш няя пош та». 
1989 год (12+).
4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
5.00 «Без дань». Тэ ле-
спек такль з цык ла «Гэ-
ты фан тас тыч ны свет». 
1987 год (12+).

4.00, 12.45, 22.00, 1.30 
Ве ла спорт (ша ша). Чэм-
пі я нат све ту.
6.30 Сну кер. Chіna 
Champіonshіp.
8.30, 19.30 Аў та гон кі. 
WTCR.
11.00, 18.00 На столь ны 
тэ ніс. Ку бак све ту. Жан-
чы ны. Фі нал.
20.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
23.00, 2.30 Сну кер. Chіna 
Champіonshіp. Фі нал.
0.35 Скач кі з трамп лі на. 
Лет ні Гран-пры.
2.00 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.

1.05 Імя. (16+).
3.15 Вы со кая мо да. (16+).
5.45 Кі ле ры. (16+).

7.40 Ліх ту гі кі тай ца ў Кі-
таі. (16+).
9.50 Ас з асаў. (16+).
11.50 Здра дай не лі чыц-
ца. (16+).
13.55 Па ляў ні чыя на 
пры ві даў. (6+).
15.55 Хла печ нік у Но-
вым Ар ле а не. (16+).
17.35 Эва лю цыя. (12+).
19.30 Муж чын ская жа-
но чая гуль ня. (16+).
21.20 Трое і сня жын ка. 
(16+).
23.00 Бяз меж жа ў ся-
рэд няй шко ле. (12+).

6.00 М/ф (6+).
9.50 «Па нен ка і ку лі нар» 
(12+).
10.25 «Па еха лі» (12+).
10.55, 2.00 «Жыць да-
лей». Cерыял (16+).
14.35 «Жон ка. Гіс то рыя 
ка хан ня» (16+).
15.55 «Вя лі кія пад ман-
шчы кі. Па той бок сла-
вы». Дак. фільм (16+).
16.45 «Не ў гро шах 
шчас це». Се ры ял (12+).
20.20 «Без пад ма ну» (16+).
21.15 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+).
21.50 «Па лон ні цы». Тры-
лер (16+).

0.30 «Грань». Се ры ял 
(16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10, 17.25 Апа лон 13 
(12+).
8.50 Апош няе ка хан не 
на Зям лі (16+).
10.45 Жон ка на гляд чы-
ка заа пар ка (16+).
13.10 Да спе хі Бо га: у по-
шу ках скар баў (12+).
15.20 Без за га ны (16+).
20.10 Я — ле ген да (16+).
22.10 Не вы нос ная 
жорст касць (12+).
0.10 Пры ста нак зла: ад-
пла та (18+).
2.10 Топ-ма дэль (18+).
4.10 Дзя вят кі (16+).

6.20 Сне дан не ў та ты 
(12+).
8.10 Пра што га во-
раць муж чы ны. Пра цяг 
(16+).
10.15 Мой та та — Ба-
рыш ні каў (12+).
12.00 Сі няя птуш ка 
(0+).

14.00 Шпі ён (16+).
16.05 Лю боў-мар коў-3 
(12+).

18.05 Тры май удар, 
дзет ка! (12+).
20.20 Ду э лянт (16+).
22.30 Аб чым маў чаць 
дзяў чы ны (12+).
0.20 Хард кор (18+).
2.15 На пар нік (12+).
4.15 Сво ла чы (16+).

6.00 Дзі кі ту нец. (12+).
8.15, 11.20 Не ве ра год ны 
док тар Пол. (16+).
12.05, 19.35, 4.00, 5.35 
Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
13.40, 17.05, 23.35, 3.05 
Ге ній: Пі ка са. (16+).
18.00, 22.00 Асу шыць 
акі ян. (16+).
18.45, 22.45 Асу шэн не 
Аль кат ра са. (12+).

8.00, 1.00 Як гэ та ўстро-
е на? (12+).
11.00 Чы гун ка Аў стра ліі. 
(16+).
12.00 Скарб Ку пе ра. 
(12+).
13.00 Го лыя і на па ло ха-
ныя. (16+).
14.00 Зор нае вы жы ван-
не. (16+).
15.00 Мя цеж ны га раж. 
(12+).
16.00 Ме та ла лом шчы кі. 
(12+).
17.00 Па ляў ні чыя на 
скла ды. (16+).
20.00, 3.50 Ма хі на та ры. 
(12+).
23.00 Тэх на ге ні ка. (12+).
0.00, 7.10 Ву ліч ныя гон-
кі. (16+).
2.00 Аляс ка: сям'я з ле-
су. (16+).
2.55 Най леп шы ма дэ-
ліст. (12+).
4.40 З лю бас ці да ма-
шын. (12+).
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6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 1.10 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.50 «Зо на Х». 
Кры мі наль ная хро ні ка (16+).
9.10 «Га лоў ны эфір».
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Усмеш ка пе ра смеш ні ка». 
(16+).
12.35, 13.05, 14.35, 15.25 Ме-
лад ра ма «Усё роў на ты бу-
дзеш мой». (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Бе ла рус кая ча сін ка».
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «На шы» (6+).
22.10 Се ры ял «След» (16+).
0.30 «Арэ на».
1.30 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 18.35, 22.10 «Тэ ле ба ро-
метр».
9.30, 20.00 Се ры ял «Зра зу-
мець. Да ра ваць» (16+).
10.45 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).
11.20 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
11.55 «Спат кан не для ма мы». 
(12+).
13.00 «Свет на вы ва рат». Япо-
нія». (16+).
14.05 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі». 
За ключ ныя се рыі (0+).
14.50 Ані ма цый ны фільм «Мон-
стры на ка ні ку лах-2» (6+).
16.25 Тры лер «Пар кер» (16+).
19.15 «Су пер ла то».
21.05 «Арол і рэш ка». Юбі лей-
ны». (16+).
22.05 КЕ НО.
22.15 Се ры ял «Цэнт раль ная 
баль ні ца» (16+).
23.20 «Ха дзі сю ды і тан цуй».
23.25 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». (16+).
0.50 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». По ліў-
ка з ра шчы най.
8.05, 12.15, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.30 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.25, 19.15 «Апош ні дзень». 
Юрый Гу ля еў (12+).
10.00 «На ву ка ма нія» (6+).

10.30, 17.55 «Вы клік». Маст. 
фільм (12+).
12.20 «Бе ла рус кая кух ня». Ха-
лад нік.
12.50 «За піс кі на па лях». Іван 
Ша мя кін: тры вож нае шчас це 
пісь мен ні ка.
13.15 «На пе рад у мі ну лае».
13.40 «Бе ла русь як пес ня». Ан-
самбль «Ве ра сы».
14.10 «Люб лю і па мя таю». На-
род ны ар тыст СССР Да на тас 
Ба ні ё ніс.
14.45 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2018». Спя вач ка За ра ў 
кан цэрт най пра гра ме «Мір ва-
ша му до му».
16.10, 22.25 «ВМФ СССР. Хро-
ні ка Пе ра мо гі». «Ла даж ская 
фла ты лія» (12+).
16.35, 21.05 «Адзін шанц з ты-
ся чы». Маст. фільм (12+).
20.10 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Сяр гей Ага наў.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Вя лі кія мас та кі». Він цэнт 
Ван Гог (12+).

6.30 Тэ ніс. WTА. Гу анч жоу. Фі-
нал.
10.00, 15.00 Дзю до. Чэм пі я нат 
све ту. Жан чы ны. 70 кг. Муж чы-
ны. 90 кг. Ква лі фі ка цыя. Паў фі-
на лы. Фі на лы.
12.20, 16.30, 0.10 Тэ ніс. WTА. 
Ухань.
18.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вест Хэм» — «Чэл сі».
20.35 Час фут бо ла.
21.20, 23.00 Спорт-цэнтр.
21.30 Фут бол. Уз на га ро джан не 
най леп шых гуль цоў ФІ ФА.
23.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 
На шы на ві ны.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 «Кон ту ры».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+).
11.10 «Кант роль ная за куп ка» (12+).
11.50 «Мод ны пры га вор» (12+).
13.10 Се ры ял «Се ра фі ма цу-
доў ная» (16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
16.20 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.30, 18.20, 23.20 «На са май 
спра ве» (16+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».

21.10 Се ры ял «Сы шчык» 
(12+).
22.15 Се ры ял «Па вук» (16+).
0.20 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
1.05 «Нач ныя на ві ны».

5.30 «Вя лі кі го рад».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
6.10, 20.15 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
9.05 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».
9.25 «Ты дзень».
10.40 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 23.50 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
14.40 «Жы вая тэ ма» (16+).
15.30 «Да лё кія сва я кі» (16+).
15.50, 16.50 «Меч-2». Се ры ял 
(16+).
19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».
20.25 «Жорст кі біз нес». Се ры-
ял (16+).
22.05 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
0.30 «Мінт ранс» (16+).

6.00 «Культ/Ту рызм» (16+).
6.35 Се ры ял «АСА» (16+).
9.05, 10.10 Се ры ял «Жан чы на 
ў бя дзе» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны.
13.10 «За ла су да. Біт ва за гро-
шы» (16+).
14.00, 1.25 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00, 2.20 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 0.35 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
19.20, 3.10 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай» (16+).
22.20, 0.10 Маст. фільм «Уда ча 
на пра кат» (12+).
5.50 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.

11.40 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.45, 14.35 Маст. фільм «Ка-
ра лі» (12+).
13.35 «На ша спра ва» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Аква рэ лі» (12+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Ма ро за-
ва» (12+).
0.25 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 «Сён ня».
6.10 «Па е дзем, па я дзім!» (0+).
7.10 «Дзе ла вая ра ні ца НТБ» (12+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра» (16+).
9.40 «За гран ню» (16+).
10.25 Се ры ял «Свед кі» (16+).
12.15 «Ча кай мя не» (12+).
13.25, 18.30 «Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не».
14.10 Ка ме дыя «Чор ныя мет-
кі» (16+).
16.30 «Ты не па ве рыш!» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
19.45 Се ры ял «Са ба ка» (16+).
21.40 Се ры ял «Шэф. Но вае 
жыц цё» (16+).
23.20 «НЗ.by».
0.00 Се ры ял «Сцер вы» (18+).

7.00, 15.55, 19.45, 21.00, 0.10 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
7.30 «Гу ма рын ка».
7.35 Се ры ял «На шчад кі».
8.35 Се ры ял «Ці хая ста ні ца» 
(16+).
9.30 Се ры ял «Шу каль нік» (16+).
10.10, 18.00 Се ры ял «Ім пе рыя 
пад уда рам» (12+).
12.00 Дра ма «Ле ген да» (16+).
14.15 Се ры ял «Пры го ды ма-
ла до га Ін дыя ны Джон са» 
(12+).
16.00 «Стыль няш ка».
16.05 «Мульт па рад». «Са фія 
Пры го жая» (0+).
16.30 Ме лад ра ма «Пра жыць 
жыц цё» (16+).
19.50 Се ры ял «Ад ва рот ны ад-
лік» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ме лад ра ма «Жыц цё 
скрозь Су свет» (16+).
23.20 Се ры ял «Блуд лі вая Ка-
лі фор нія» (18+).
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панядзелак,  24 верасня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля,  30 ве рас ня

МIРМIР

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
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