
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 «Ад рэ на лін» 
(16+).
11.00 «Поў ны блэ каўт» 
(16+).
12.35 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
13.30 «Наш ра монт» 
(16+).
14.05 Се ры ял «Кух ня. 
Вай на за га тэль» (16+).
21.30 «Ураль скія пель-
ме ні». Джэнтль ме ны без 
зда чы (16+).
23.00 Се ры ял «Псі ха ла-
гі ні» (16+).
0.25 Се ры ял «Дзяў чын кі 
не зда юц ца» (16+).
1.15 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
2.25 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка» (16+).
4.00 «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 
чай ная.
7.05 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Мой анёл-ахоў нік — ма-
ма» [СЦ].
7.35 Ра ман у ка ме-
ні. «Фран цыя. За мак 
Шэ нан со». Дак. фільм 
[СЦ].
8.05 Ле ген ды су свет на га 
кі но. Алег Ві даў.
8.35 «Шас нац ца тая вяс-
на». Маст. фільм [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 0.30 ХХ ста год-
дзе. «Та кі ўзрост». Дак. 
фільм. 1972.
12.10 Пры го жая пла не-
та.
12.25 Вя лі кія і ма лень кія 
[СЦ].
14.30 «Спра ва N. Мі ха іл 
Ба ку нін: фі ло саф рэ-
ва лю цыі». Дак. се ры ял 
[СЦ].
15.05 На ві ны. Пад ра бяз-
на. АРТ.
15.20 «Ба рыс Га ду ноў». 
Маст. фільм [СЦ].

17.45 Ко лер ча су. Іван 
Мар тас.
17.55, 1.30 Май стар-
клас. Ёха нес Фі шэр.
18.40 Пры ступ кі цы ві лі-
за цыі. «За гад кі Ста ра-
жыт на га Егіп та». Дак. 
фільм [СЦ].
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 «Ад люст ра ван ні. 
Ге ор гій Таў ста но гаў». 
Дак. фільм.
21.25 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
22.10 «Пі ка са». Маст. 
фільм (16+).
23.00 «Ад люст ра ва ны 
час». Дак. се ры ял [СЦ].
23.50 «Кі нес коп».
2.10 «Фе но мен Ку лі бі-
на». Дак. фільм.

6.00 «Пе ра пы нак». Ка-
рот ка мет раж ны маст. 
фільм (12+).
6.15, 9.50, 11.00, 14.45, 
15.45, 20.30, 21.45, 
23.00, 1.00, 2.45, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
6.35 «Ва кол сме ху». 1981 
год (12+).
7.55 Фільм-кан цэрт «Ра-
ні ца го да» (12+).
9.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Сяр-
ге еў шу кае Сяр ге е ва» 
(16+).
12.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР». Най леп-
шае (18+).
13.00 Маст. фільм «Ма-
ты лёк» (12+).
13.15 «Ра ніш няя пош та». 
1986 год (12+).
13.45 «По гляд. Пе ра ва-
рот». 1991 год (16+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00 Фільм-спек такль 
тэ ат ра «Су час нік» «З за-
пі сак Ла па ці на» (16+).
18.00 Маст. фільм «Час-
не-ча кае» (16+).
23.20 Дак. фільм «Цэ ха-
ві кі. Не бяс печ ная спра-
ва» (16+).
0.00 «Да і пас ля...» Год 
1985-ы (12+).
1.15 Маст. фільм «Чыр-
во ныя дыпкур'еры» 
(16+).
4.00 «Кол ба ча су».

2.00 Аў та гон кі. WTСR 
(12+).
2.30, 9.30, 22.30 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос» (6+).
7.30 Сну кер. Еurореаn 
Mаstеr (6+).
22.15 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос». «Гейм, Шэт і 
Матс».

1.45 Ча го хо чуць жан чы-
ны? (16+)
4.15 Ду шэў ная кух ня 
(16+).
6.10 Ста жор (16+).
8.05 Афе рыс ты не ха ця 
(18+).
9.50 Ша фер на пра кат 
(18+).
11.45 Кра су ня на ўсю га-
ла ву (16+).
13.50 SuреrАлібі (16+).
15.40 Са ка віц кія ка ты 
(16+).
17.30 Агент 117: мі сія ў 
Рыа (16+).
19.30 Пя ты эле мент 
(12+).
21.50 Пра сцяч ка (16+).
23.45 За лі ко вы вы клад-
чык-3 (18+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
9.15 М/ф (6+).
10.15 «М&S» (12+).

10.50, 3.15 «Пе рыс коп» 

(16+).

11.10, 4.30 «Суд ідзе». 

Дак. се ры ял (16+).

12.10, 19.00, 3.35 «Сля-

пая» (16+).

13.15, 0.40 «Ак цёр скія 

дра мы» (12+).

14.10 «Сак рэт не пры-

ступ най пры га жу ні». 

Маст. фільм (12+).

16.00 «Ча ла век-не ві дзім-

ка» (16+).

17.05 «Апа ка ліп сіс» 

(12+).

18.10 «Муж чы ны...» 

(16+)

20.05 «Ві да воч цы» 
(16+).
20.50 «Звыш на ту раль ны 
ад бор» (16+).
21.55 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).

23.40 «Ві зі цё ры». Се ры-
ял (16+).
1.30 «Муж чы на на-
рас хват». Маст. фільм 
(12+).

7.40 Бе ла снеж ка і па ляў-
ні чы (16+).
10.15 Лепш не бы вае 
(12+).
12.45 Ма лень кі Ман хэ тэн 
(12+).
14.25 Ра зум ні ца Уіл Хан-
тынг (16+).
16.40 Пра ві лы ві на ро баў 
(16+).
19.00, 5.00 Усмеш ка Мо-
ны Лі зы (12+).
21.05 Вя лі кія во чы 
(16+).
23.00 Раз ня (16+).
0.25 Пры га жу ня і па чва-
ра (12+).
2.40 Тры стан і Ізоль да 
(12+).

7.10 Пра што яшчэ ка-
жуць муж чы ны (16+).
8.55 Вя сел ле па аб ме не 
(16+).

10.35 Ад ной ле вай 

(12+).

12.00 Не адэ кват ныя лю-

дзі (16+).

13.55 Ме тад Фрэй да-2 

(16+).

16.00, 5.30 Рок (16+).

17.35 Ла ві мо мант 

(16+).

19.00 Ад ва рот ны бок Ме-

ся ца (16+).

20.45 Ма ра фон жа дан-

няў (16+).
22.30 Па лю боў ні цы 
(16+).
0.10 Пі ка вая да ма: За-
люст роўе (16+).
1.50 Мне не ба лю ча 
(16+).
3.45 Бык (16+).

6.00, 11.30, 15.50, 20.05 
Зра біць за адзін дзень 

(16+).

7.10, 12.25, 16.40 Па да-

рож жы з Гор да нам Рам зі 

(16+).

8.05 Ка ра лі шахт (16+).
8.55 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).

9.50 Са мыя леп шыя су-
пер ка ры (16+).
10.40 Бу дзе шторм 
(16+).
14.10, 18.25, 4.50 Аў та-
SOS (16+).
15.00, 19.15, 1.45 Рас-
сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
21.00 Як улад ка ва ны ін-
тэр нэт: 50 га доў ан лайн 
(16+).
22.40 Па іх улас ных сло-
вах (16+).
23.30 Нар ко Блінг: зла-
віць Ча по Гус ма на 
(16+).
0.15 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха (16+).
2.35 Асу шыць акі ян: 
глы бо кае апус кан не 
(16+).
4.05 Не ве ра год ныя ма-
шы ны (16+).
5.35 Гуль ні ро зу му 
(16+).

8.00, 3.24 Ве ру-не-ве ру 
(12+).
8.45 Біт ва за не ру хо-
масць (12+).
9.35, 16.21, 22.18 Ма хі на-
та ры (12+).
10.25, 17.12, 21.27, 5.19 
Як гэ та ўлад ка ва на? 
(12+).
11.15, 20.36, 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, 0.51, 6.28 Го лыя і 
на па ло ха ныя (16+).
14.39 Даль на бой шчык у 
Ін да не зіі (12+).
15.30 Ле ген ды дзі кай 
пры ро ды (12+).
18.03 Даль на бой шчы кі 
(12+).
18.54 Джэ рэ мі Уэйд: та-
ям ні цы акі я на (16+).
23.09 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі (16+).
0.00 Кру ты цю нінг 
(12+).
1.42 Му зей ныя за гад кі 
(12+).
2.33 Ка ра лі гру за ві коў 
(16+).
4.56 Як гэ та ўлад ка ва на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
7.14 Аляс ка: сям'я з ле су 
(16+).
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6.45 Ме лад ра ма «Мае да ра-
гія» (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 вы ра та ван ня 
(12+).
10.20 Род ныя лю дзі (6+).
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 «Блюз для 
ве рас ня» (16+).
14.25 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
15.15 «1418 дзён. Гіс то рыя Пе-
ра мо гі». Хра ні каль на-да ку мен-
таль ны фільм (12+).
15.55 Адзін дзень (12+).
16.25, 19.10 Ме лад ра ма 
«Лепш за ўсіх». 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 «Ву чыл ка». 
1—4-я се рыі (16+).

7.05 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
8.45 Ані ма цый на-пры год ніц кі 
се ры ял «Стыч!» (6+)
9.25, 19.40 Тэ ле ба ро метр.

9.30 «Да па ба чэн ня» (16+).

10.25 «Ча ла век-не ві дзім ка» 

(16+).

11.25 «Свет на вы ва рат. Бра зі-

лія» (16+).

12.20 Дра ма «На кдаўн» (12+).

14.45 «Та та па паў» (16+).

17.05 «Ве жа» (12+).

17.55 «Біт ва эк стра сэн саў» 

(16+).

20.10 «Арол і рэш ка. Мар скі се-

зон» (16+).

21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

21.15 Фан тас ты ка «Згуб ле ны 

го рад Z» (12+).
23.35 Ме лад ра ма «Ся мей ныя 
каш тоў нас ці» (12+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 13.20, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 13.40 «Гэ ты дзень».
8.25 «Дай це кні гу скар гаў». 
Маст. фільм (12+).

10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Стра ва з ку ра нят з агрэс там.
10.55 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.45 «Па пя рэд няе рас сле да-
ван не». Маст. фільм (12+).
13.45 «Док тар Шу ба». Дак. 
фільм (12+).
14.25 «Адзін шанц з ты ся чы». 
Маст. фільм (16+).
15.45 Жорж Бі зэ. «Кар мэн». 
Опе ра На цы я наль на га ака дэ-
міч на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры 
і ба ле та Бе ла ру сі.
18.15 «Ву лі ца поў ная не ча-
ка нас цяў». Маст. фільм (12+) 
[СЦ].
19.25 «Кад ры жыц ця». Ула дзі-
мір Пра кап цоў.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Ясе нін». Се ры ял (16+).

6.40, 10.00, 13.50, 18.30, 21.00 
Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. Пра-
мая транс ля цыя. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
8.25 Мі ні-фут бол. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. БЧ (Го мель) — МФК 
«Лі да».
11.50 Піт-стоп.
12.20 Ха кей на тра ве. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі. Жан чы ны. «Вік то-
рыя» (Сма ля ві чы) — ХК «Рытм» 
(Грод на). Пра мая транс ля цыя.
15.50, 23.00 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос». Пра мая транс ля цыя.
17.00 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Зе ніт» (Санкт-Пе цяр-
бург) — «Цмо кі-Мінск». Пра мая 
транс ля цыя. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
20.20 Вы ні кі тыд ня.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 На-
шы на ві ны.
7.15 «Зда роўе» (16+).
8.10 «Жыц цё ін шых» (12+).
9.15 «Ня дзель ная про па ведзь» 
[СЦ].
9.30 «Ме тэа гід».
9.50 Фільм «Жан чы на з лі ле-
я мі» (16+).
11.35 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
13.50 «На да чу!» (6+)
15.00 «Ня хай га во раць». На-
дзея Баб кі на (12+).
16.20 Юбі лей ны кан цэрт Над зеі 
Баб кі най (12+).
18.20 «Тры акор ды». Но вы се-
зон (16+).
20.00 «Кон ту ры».
21.20 «Што? Дзе? Ка лі?». Во-
сень ская се рыя гуль няў (16+).

22.35 «Спарт клуб» (16+).
22.55 Фільм «Уцё кі» (16+).

6.35, 0.05 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі» (16+).
8.15 Да ку мен таль ны 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 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
12.55, 13.40, 16.40 «Ба ец. На-
ра джэн не ле ген ды». 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 Маст. фільм «Сэр цы ча-
ты рох» (12+).
5.10 Мульт філь мы (0+).

6.40 Маст. фільм «Доб ры 
дзень, я ва ша цёт ка» (6+).
8.50 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0». Ар-

мен Джы гар ха нян (12+).

9.25 «Фа зэн да Лайф» (12+).

10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-

док).

10.10 Маст. фільм «Зна хар» 
[СЦ] (16+).

13.00 Маст. фільм «Ты — мне, 
я — та бе» [СЦ] (0+).
14.45, 16.15, 19.30 Се ры ял «Вя-
лі кі пе ра пы нак» [СЦ] (0+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
21.45, 1.00 Маст. фільм «Тан-
цор дыс ка» (12+).
01.35 Се ры ял «Міф пра ідэ-
а льна га муж чы ну» [СЦ] (0+).

7.00 Маст. фільм «Па той бок 
шчас ця» (12+).
10.35, 11.30 Маст. фільм «Не-
за буд кі» (12+).
11.00 Вест кі.

14.40 Маст. фільм «Гос ця з мі-
ну ла га» (12+).
16.30 Маст. фільм «Спа ку шэн-
не спад чы най» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.25 Маст. фільм «Да пу-
шчаль ныя ах вя ры» (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».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 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 «24 пы тан ні» (12+).
8.50 Бе ла ру сы (6+).
9.25 «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+).
12.35 Гіс то рыі выратаван ня (12+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.00 Ба я вік «Не пе ра мож ны» 
(16+).
16.15 За гран ню (16+).
16.35 «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+).
21.20 Ты не па ве рыш! (16+)
22.15 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).

7.00, 14.00, 17.05, 21.10 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мульт па рад». «Іван Ца рэ-
віч і Шэ ры Воўк».
8.35 «Пры ко лы 13-й шко лы» 
(6+).
8.40 Дра ма «Зор ка ча роў на га 
шчас ця» (12+).
11.25 Дра ма «Су праць Фе ра-
ры».
14.05 «Гля дзім усёй сям' ёй».  
«Сад ко».
15.25 Ка ме дыя «Ча ра паш кі-
нін дзя».
17.10 «Дэ тэк тыў на эк ра не».
18.40 Се ры ял «Касл» (12+).
19.25, 2.15 «На двор'е».
19.30 Дра ма «Ка ця ня».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.15 Дра ма «Ты та нік» (12+).
0.30 Дра ма «Пас ля» (16+).
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Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак, 28 верасня
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DisсоvеrуDisсоvеrу

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