
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35, 16.00 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
10.05, 23.00 Се ры ял 
«Псі ха ла гі ні» (16+).
11.35 «Ураль скія пель-
ме ні». Джэнтль ме ны без 
зда чы (16+).
13.05, 0.25 Се ры ял 
«Дзяў чын кі не зда юц-
ца» (16+).
14.05, 2.25 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
17.30 «Ураль скія пель-
ме ні» (16+).
18.35 Се ры ял «Ка ра ні» 
(16+).
20.30 Се ры ял «Кух ня. 
Вай на за га тэль» (16+).
21.30 «Ураль скія пель-
ме ні». Дзён ні ка вы пе ры-
яд (16+).
1.15 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
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 
тэ ат раль ная.

7.05, 20.05 «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. На дзея Ка ша ве-

ра ва.

8.50 «Жыў-быў на строй-

шчык...» Маст. фільм 

[СЦ].

10.15 «На зі раль нік».

11.10, 0.40 ХХ ста год дзе. 

«Усё, што на сэр цы ў мя-

не... Са лаў ёў-Ся дой». 

Дак. фільм. 1987.

12.20, 22.10 «Пі ка са». 

Маст. фільм (16+).

13.10, 2.35 Пры го жая 
пла не та.
13.30 «Гуль ня ў бі сер».
14.10 «Аса вец. Крэ пасць 
ду ху». Дак. фільм [СЦ].
15.05 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кні гі.
15.20 «Эр мі таж» [СЦ].

15.45 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
16.25 «Шас нац ца тая вяс-
на». Маст. фільм [СЦ].
17.50, 1.45 Май стар-
клас. Да від Ге рын гас.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «На ву ка су праць 
па кут». Дак. фільм [СЦ].
21.25 Ад ся ка ю чы ліш няе. 
«Ле а нід Со каў. Быць не-
аб ход ным» [СЦ].
23.00 «Ад люст ра ва ны 
час». Дак. се ры ял [СЦ].

6.00, 16.00, 22.00, 4.00 
«На ро джа ныя ў СССР». 
Най леп шае (18+).
7.00 Маст. фільм «Ма ты-
лёк» (12+).
7.15 «Ра ніш няя пош та». 
1986 год (12+).
7.45 «По гляд. Пе ра ва-
рот». 1991 год (16+).
8.45, 9.45, 11.00, 14.30, 
15.45, 17.00, 18.55, 20.35, 
21.45, 23.00, 0.15, 3.50, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00 Фільм-спек такль 
«З за пі сак Ла па ці на» 
(16+).
12.00 Маст. фільм «Час-
не-ча кае» (16+).
17.20, 23.20 Дак. фільм 
«Цэ ха ві кі. Не бяс печ ная 
спра ва» (16+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Чор ны каст рыч нік 93 
го да» (16+).
19.20 Маст. фільм «Ся-
род ты ся чы да рог...» 
(16+).
0.00 «Пе ра пы нак». Ка-
рот ка мет раж ны маст. 
фільм (12+).
0.35 «Ва кол сме ху». 1981 
год (12+).
1.55 Фільм-кан цэрт «Ра-
ні ца го да» (12+).
3.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Сяр-
ге еў шу кае Сяр ге е ва» 
(16+).

0.30 Аў та гон кі. WTСR 
(12+).
1.30, 9.45, 22.30 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос» (6+).

7.30 Ве ла спорт. Чэм пі я-
нат све ту (12+).
9.30, 22.15 Тэ ніс. «Ра-
лан Га рос». «Гейм, Шэт 
і Матс» (6+).
3.00 Аў та гон кі. Фор му ла 
Е (12+).

2.00 Джунг лі клі чуць! 
У по шу ках Мар су пі ла мі 
(12+).
3.45 Хат няе ві дэа (18+).
5.20 За бой ны агень чык 
(16+).
7.10 Хот-дог (18+).
9.15 Уль тра аме ры кан цы 
(18+).
11.05 Дач ка май го бо са 
(12+).

12.45 Да па ма жы це стаць 
баць кам (16+).
14.35 Пя ты эле мент 
(12+).
17.00 Са бры на (12+).
19.30 Утай ма ван не сва-
воль на га (16+).
21.30 (Не)ча ка ны прынц 
(16+).
23.10 Тата-да сві дос 
(16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
7.50 М/ф (6+).
8.25, 23.35 «Улег цы» 
(12+).
9.00, 15.25, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
10.00, 17.25 «Ста рац» 
(16+).
11.05, 18.30 «Сля пая» 
(16+).
12.10, 19.35 «Ва раж біт-
ка» (16+).
13.15 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.15 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў» (16+).
16.25, 3.40 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.45 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).
22.35 «Ві зі цё ры». Се ры-
ял (16+).

0.15 «90-я» (16+).
1.05 «Змроч ныя це ні». 
Маст. фільм (12+).
2.55 «Ак цёр скія дра мы» 
(12+).

7.10 Раз ня (16+).
8.35 Вя лі кія во чы (16+).
10.20 Пра ві лы ві на ро баў 
(16+).
12.35 Тры стан і Ізоль да 
(12+).
14.45 Пры га жу ня і па чва-
ра (12+).
16.45 Усмеш ка Мо ны Лі-
зы (12+).
19.00, 5.00 Ра зум ні ца Уіл 
Хан тынг (16+).
21.15 Са цы яль ная сет ка 
(16+).
23.25 Воб лас ці цем ры 
(16+).
1.10 Дзі ця ча ла ве чае 
(16+).
3.05 Сем жыц цяў (16+).

6.50 Сёст ры (16+).
8.15 Ла ві мо мант (16+).
9.35 Кух ня ў Па ры жы 
(12+).
11.30 Кух ня. Апош няя 
біт ва (12+).
13.30, 19.00 Ад ва рот ны 
бок Ме ся ца (16+).
15.25 Мне не ба лю ча 
(16+).

17.30, 5.40 Ржэў скі су-
праць На па ле о на (16+).
21.00 Сем вя чэр (12+).
22.40 Ста тус: воль ны 
(16+).
0.25 Бу мер (18+).
2.15 Бу мер-2 (16+).
4.15 Ад ной ле вай (12+).

6.00, 11.30, 15.50, 20.05 
Зра біць за адзін дзень 
(16+).
7.15, 13.15, 17.35 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, 4.55 Аў та-
SOS (16+).
15.00, 19.15, 1.55 Рас-
сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
21.00 Фаб ры ка ежы 
(16+).
23.35 Су пер збу да ван-
ні: Са гра да Фа мілья 
(16+).
0.25 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха (16+).
2.40 Асу шыць акі ян: глы-
бо кае апус кан не (16+).
4.10 Не ве ра год ныя ма-
шы ны (16+).
5.40 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+).
12.6, 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+).

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 Вы бу хо вае шоу 

(16+).

0.51 Муж чы на, жан чы на, 

пры ро да (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+).
6.28 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
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6.00 Іс насць [СЦ].
6.25, 19.10, 21.40 Ме лад ра ма 
«Мае да ра гія». 1—4-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+) [СТ].
10.30 Да ча (12+).
11.05, 12.10 Ме лад ра ма 
«Маруся». 1—4-я се рыі (12+).
15.10 Кра і на.
15.40 Ме лад ра ма «Вучылка». 
1—4-я се рыі (16+).
21.00 Па на ра ма.
23.45 Ме лад ра ма «Блюз для 
ве рас ня» (16+).
1.40 Дзень спор ту.

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, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.30 Ані ма цый ны фільм «Та ям-
ні ца Ко ко» (6+).
11.05 «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+).
13.25 Пры го ды. «Бель і Се-
басць ян» (6+).
15.10 «Вя сел ле ўсля пую» 
(16+).
16.50 Ме лад ра ма «Ся мей ныя 
каш тоў нас ці» (12+).
18.40 Дра ма «На кдаўн» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 Ба я вік «Джон Кар тэр» 
(12+).
23.35 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 15.05, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 15.25 «Гэ ты дзень».
8.25 «Ча роў ны скарб». Мульт-
фільм (0+).
8.45 «Ву лі ца поў ная не ча ка нас-
цяў». Маст. фільм (12+) [СЦ].
10.00 «Бе ла рус кая кух ня». «Лі-
сі цы» з мя сам у ма ла цэ.
10.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
10.55 «Ясе нін». Се ры ял (16+).
14.40 «На ву ка ма нія» (6+).

15.30 «Паў ста нак». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
16.40 «Ка мер тон». Ак цёр Ана-
толь Го луб.
17.10 «Сла вян скі ба зар — 
2020». Га ла-кан цэрт «Бе ла русь 
ві тае сяб роў».
18.30 «Па пя рэд няе рас сле да-
ван не». Маст. фільм (12+).
20.05 «Су раз моў цы». Мі ка лай 
Чар няў скі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Дай це кні гу скар гаў». 
Маст. фільм (12+).
22.35 «Арт-гіс то рыі». Та ям ні цы 
рэ стаў ра цыі.
23.00 Га ла-кан цэрт, пры све ча-
ны ад крыц цю фі лар ма ніч на га 
се зо на «Су стрэ ча з кла сі кай».

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 21-ы тур. 
«Ды на ма-Мінск» — ФК «Сма-
ля ві чы».
9.05 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
9.35 Фут бол. Лі га на цый УЕ ФА. 
Ві дэа ча со піс. Прэв'ю.
10.05 Ха кей. КХЛ. «Сі бір» — 
«Тар пе да» (Ніж ні Ноў га рад).
12.05 Вось гэ та спорт!
12.20 Мі ні-фут бол. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. БЧ (Го мель) — МФК 
«Лі да». Пра мая транс ля цыя.
14.20, 16.50, 19.20 Фут бол. Чэм-
пі я нат Анг ліі. Пра мая транс ля-
цыя.
16.20 Авер тайм.
18.50 Фут бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы — 2020. Ві дэа ча со піс. 
Прэв'ю.
21.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
21.50 Тэ ніс. «Ра лан Га рос».

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00, 
20.00 На шы на ві ны.
7.15 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
8.00 «101 пы тан не да рос ла му» 
(12+).
9.15 Фільм «Ка хае не ка хае» 
(12+).
10.55 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
12.35 «На да чу!» (6+)
13.40 Да юбі лею акт ры сы. «Ве-
ра Ва сіль е ва. З па чуц цём па-
дзя кі за жыц цё» (12+).
14.40 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)
16.20, 18.20 «Лед ні ко вы пе ры-
яд» (6+).

20.45 «Ме тэа гід».
21.05 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
22.45 Фільм «Жан чы на з лі ле-
я мі» (16+).

6.15, 0.05 «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 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.00, 20.05 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, 19.30 На ві ны «24 
га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
22.30 «Тэ ры то рыя па мы лак» 
(16+).

5.00, 7.50 Мульт філь мы (0+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.00 «Ве да ем рус кую» (12+).
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 «Дзе зна-
хо дзіц ца «но фе лет»?» [СЦ] 
(0+)
12.00 Се ры ял «Сяб роў ка асо-
ба га пры зна чэн ня» (0+).
16.15, 19.15 Се ры ял «Бліз кія 
лю дзі» [СЦ] (16+).
21.00 Се ры ял «Міф пра ідэ-
а льна га муж чы ну» [СЦ] (12+).
0.55 Маст. фільм «Тан цор 
дыс ка» (12+).
3.10 «На ша кі но. Не ўвя даль-
ныя». Міт хун Чак ра бор ці (12+).
3.35 Маст. фільм «Сэр цы ча-
ты рох» (12+).

7.00 «Та ям ні цы Бе ла ру сі».
8.00 Маст. фільм «Эс кад рон 
гу сар ля ту чых» (12+).
11.00 Вест кі.
11.30 «Сто да ад на го». Тэ ле-
гуль ня.
12.20 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!!!» 
(16+)
13.20. «Док тар Мяс ні коў» (12+).
14.25 Маст. фільм «Пад даж-
джом не бач на слёз» (12+).

16.15 Маст. фільм «Ца на ка-
хан ня» (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 «Па той бок 
шчас ця» (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Сён ня. Га лоў нае.
6.15 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.
8.15 «НЗ.by: Час вы ні каў».
8.50 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
9.25 «Ура чэб ныя та ям ні цы 
плюс» (12+).
10.20 Га лоў ная да ро га (16+).
10.50 «Жы вая ежа» (12+).
11.40 Ква тэр нае пы тан не (0+).
12.35 Гіс то рыі выратаван ня (12+).
13.05 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
14.00 Ба я вік «Не пе ра мож ны» 
(16+).
16.20 «Сак рэт на міль ён». 
Дзміт рый Дзіб роў (16+).
18.05 «След ства вя лі...» (16+)
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.10 «Ты су пер!» Но вы се зон 
(6+).
22.20 Маст. фільм «Гас па дар» 
(16+).
0.05 Маст. фільм «Да жы вём 
да па ня дзел ка» (0+).

7.00, 15.10, 18.55, 21.15 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05 М/ф.
8.45 «Пры ко лы 13-й шко лы» 
(6+).
8.50 Ка ме дыя «Аме ры кан ская 
дач ка» (12+).
10.25 Ка ме дыя «Пры гон ны».
12.25 Тры лер «Ад ра джэн не 
ле ген ды» (16+).
15.15 Гля дзім усёй сям' ёй. 
«Га ры По тэр» (12+).
17.30 Ка ме дыя «На мес цы 
прын цэ сы» (12+).
19.00 Ка ме дыя «Не ве ра год ны 
свет ва чы ма Эн цо» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца» (6+).
21.00 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
21.20 Тры лер «За ха валь ні кі».
0.00 Ба я вік «Па дзен не анё-
ла».
2.00 «На двор'е».
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ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 29 верасня

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1312 5

СТБСТБ

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