
6.00, 12.45 Се ры ял «Ма-
мач кі» (16+).
7.05, 3.30 М/ф «Тры ка-
ты» (0+).
7.25, 3.45 М/ф «Ду да 
і Да да» (0+).
7.50, 4.05 М/ф «Ма ша 
і Мядз ведзь» (0+).
8.15 «Ера лаш» (6+).
8.25 Се ры ял «Га лы гін.
ru» (16+).
9.30, 18.00, 23.50 
«Ураль скія пель ме ні» 
(16+).
11.40 Скетч «Асця рож-
на: дзе ці» (6+).
13.50, 1.50 «Уз ва жа ныя 
лю дзі-3» (16+).
15.50 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.30 «Са юз ні кі» (16+).
20.00 Се ры ял «Кух ня-5» 
(16+).
22.00 Ка ме дыя «Шо па-
коп» (12+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.25 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай» (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...» Ула дзі-
мір разь бя ны.
7.05 «Эфект ма тыль ка». 
Дак. се ры ял.
7.40, 14.00, 16.40, 1.25 
Су свет ныя скар бы.
7.55 «Блу кан не па па ку-
тах». Маст. фільм.
9.00, 17.40 Му зыч ны 
фес ты валь Верб'е. Яў-
ген Кі сін.

10.15 «На зі раль нік».

11.10, 1.40 ХХ ста год-

дзе. «На род ны ар тыст 

СССР Ар кадзь Рай кін». 
1974 год.
12.15, 18.40, 0.40 Ула да 
фак та. «Ге не рал Ско бе-
леў».
12.55 «Лі нія жыц ця». 
Пётр Ма мо наў.
14.15 «Ка ра лі ды нас тыі 
Фа бер жэ». Дак. фільм.
15.10 «На гэ тым тыд ні... 
100 га доў та му. Неф ран-
та выя на тат кі».
15.40 «Аго ра». Ток-
шоу.

16.55, 22.20 «Сі та і Ра-
ма». Се ры ял.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Пра ві лы жыц-
ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Сту пе ні цы ві лі за-
цыі. «Ва ша ўнут ра ная 
ры ба». Дак. се ры ял. 
1-я се рыя.
21.40 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
23.10 «Дзі вы». Дак. се-
ры ял.
0.00 Май стэр ня Ва ле-
рыя Фо кі на.
2.40 «Pro memorіa». Хо-
ку.

6.00 Маст. фільм «Ня-
бес ны ці ха ход». (12+).
7.15 «Ва кол сме ху». 
1983 год (12+).
8.30, 11.45, 13.30, 14.45, 
18.55, 21.45, 23.00, 0.55, 
2.30, 3.45 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
9.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
10.00 «Пад зна кам за-
дыя ка. Ша лі». 1991 год 
(16+).
12.00 «Аку лы пя ра». 
Аляк сандр Град скі. 
1998 год (12+).
12.50 «Тэ ма» з Ула дзі-
сла вам Лісць е вым: «Гу-
мар». 1992 год (12+).
13.50 «12 раз гне ва ных 
муж чын. Дзядзь ка Ва-
ня і ін шыя». 1993 год 
(12+).
15.00 Тэ ле спек такль 
«Дом, дзе раз бі ва юц ца 
сэр цы». 1975 год (16+).
18.00 «Се вА ло г ія» 
з Се вам На ўга род ца-
вым: «Міць кі». 2005 год 
(18+).
19.15 Маст. фільм «Два 
га ла сы». (16+).
20.25 «Ра ніш няя пош-
та». 1989 год (12+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
22.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
0.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1964. 1-я част-
ка. 2011 год (12+).
1.40 Маст. фільм «Пра-
фе сія — след чы». 
4-я се рыя. (16+).

4.00 «Кол ба ча су» (16+).
5.05 «Му зыч ны рынг». 
«Своя игра» і Сяр гей Мі-
на еў. 1989 год (12+).

4.00, 9.30 Фут бол. Чэм-
пі я нат MLS.
5.00, 12.30, 18.00, 1.30 
Ве ла спорт (ша сэ). Чэм-
пі я нат све ту.
6.30 Сну кер. Сhіnа 
Сhаmріоnshір. Фі нал.
8.00, 0.15 Су пер байк. 
Этап чэм пі я на ту све ту.
13.55, 19.55, 2.30 Сну-
кер. Еurореаn Mаstеrs.
0.05 Wаtts.
0.45 Аў та гон кі. WTСR.

0.35 Чу ма выя бо ты. 
(16+).
2.35 SuperАлібі. (16+).
4.25 Шлюб па-італь ян-
ску. (0+).
6.15 Здра дай не лі чыц-
ца. (16+).
8.15 Вы пуск ны. (18+).
10.10 Гу дзон скі яст раб. 
(16+).
12.05 Яго са ба чая спра-
ва. (18+).
14.00 Эва лю цыя. (12+).
15.55 Муж чын ская жа-
но чая гуль ня. (16+).
17.45 Трое і сня жын ка. 
(16+).
19.30 Так сі. (16+).

21.10 Так сі-2. (16+).
22.50 Дом з па ра нар-
маль ны мі з'я ва мі. (16+).

6.00 М/ф (6+).

7.50 «10 са мых» (16+).

8.20 «Док тар І...» (16+).

8.50, 19.00, 2.10 «Ву зел 

лё су». Се ры ял (16+).

10.30, 3.35 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).

12.10 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+).
12.40 «Без пад ма ну» 
(16+).
13.30 «Ру жа і чар та па-
лох». Тры лер (16+).
15.20, 21.50 «Не рас кры-
тыя тай ны» (12+).
16.20 «Мой ге рой» 
(12+).
17.10 «Раз ві тан не» 
(16+).
18.05 «Го рад бу ду чы ні». 
Дак. фільм (6+).
20.45 «Ліш ні». Дэ тэк тыў 
(12+).
22.45 «Уся праў да» 
(16+).
23.20 «Грань». Се ры ял 
(16+).
0.10 «Абя цаць не зна-
чыць ажа ніц ца». Ме ла-
дра ма (16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10 Больш, чым жыц цё 
(12+).
8.00 Ня знос ная жорст-
касць (12+).
10.00 Ма ціль да (0+).
11.55 Я — ле ген да 
(16+).
13.55 Дзя вят кі (16+).
15.50 Пры го ды Шарк боя 
і Ла вы (12+).
17.40 Пер шы ры цар 
(12+).
20.10 Ін струк цыі не да-
да юц ца (12+).
22.30 Но вая эра Z 
(16+).
0.40 Уна (18+).
2.25 Па куль не згу ляў 
у скры ню (12+).
4.00 Ла-Ла Лэнд (16+).

6.20 Аб чым маў чаць 
дзяў ча ты (12+).
8.10 Ду э лянт (16+).
10.25 Хлоп чы кі + дзяў-
чын кі = (12+).
12.20 Ад ной чы схлу сіў-
шы (12+).
14.20 На пар нік (12+).
16.20, 4.20 Мы ша лоў ка 
на тры пер со ны (12+).
18.15 Сво ла чы (16+).
20.20 Бы вай це, док тар 
Фрэйд! (12+).
22.35 Ад лі га. 1-я се рыя 
(16+).

0.05 Ма лень кая Ве ра 
(18 +).
2.40 Алім пі ус ін фер на 
(16+).

6.00, 4.50 Ін жы нер ныя 
ідэі (12+).
6.50, 5.40 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці (12+).
8.00, 13.20 Не ве ра год ны 
док тар Пол (16+).
8.45, 10.20, 21.10, 2.35 
Аў та-SOS (12+).
9.30, 0.15 Асу шыць акі-
ян (16+).
11.05, 1.50 Зо ла та Юка-
на (12+).
12.35 Гас па да ры гор 
(16+).
14.05 Дзі кі ту нец (12+).
15.40, 19.35 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф 
(16+).
17.15 Знік лыя га ра ды 
Ама зо ніі (16+).
18.00, 22.00, 1.05, 4.05 
Лі ніі На ска (16+).
18.45 Га ды не бяс печ на-
га жыц ця (12+).
22.45 Да гіс та рыч ныя 
мон стры Гіт ле ра (16+).
23.30 Эва ку а цыя Зям лі 
(16+).

8.00, 17.00, 22.00, 0.00 
Ма хі на та ры. (12+).
9.00, 15.00 Па ляў ні чыя 
на скла ды. (16+).
10.00, 16.00, 21.00 Як гэ-
та зроб ле на? (16+).
11.00, 20.00, 5.30 Па ляў-
ні чыя на рэ лік віі. (16+).
12.00, 18.00, 7.10 Зроб-
ле на з дру гас най сы ра-
ві ны. (12+).
13.00 Най леп шы ма дэ-
ліст (12+).
14.00, 3.50 Аляс ка: сям'я 
з ле су (16+).
19.00 Пя цёр ка най леп-

шых (12+).

23.00, 4.40 Біт вы ро ба-

таў (16+).

1.00 Смя рот ны ўлоў 

(16+).
2.00 Не спра буй це паў-
та рыць (16+).
2.55 Ву ліч ныя гон кі 
(16+).
6.20 Хут кія і гуч ныя 
(16+).

28 верасня 2018 г.

6.45 Сло ва міт ра па лі та Та дэ ву-
ша Кан дру се ві ча на свя та Пра-
свя той Дзе вы Ма рыі Ра за рыя.
6.55 Ме лад ра ма «Ад сэр ца да 
сэр ца» (16+).
8.30 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал». (12+).
9.45 «Марш рут па бу да ва ны». 
За слаўе (12+).
10.25 «На род ная ра ні ца» (6+).
11.05 «Ва кол пла не ты».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
13.15 Ме лад ра ма «Май скі 
дождж» (16+).
15.15 «Твой го рад».
15.30 «Сва ты. Жыц цё без гры-
му» (12+).
16.35 Ме лад ра ма «За мкну тае 
ко ла» (16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Вы со кія 
ад но сі ны» (16+).

7.00 М/с «Усё пра Ро зі» (0+).
7.30, 19.30 «Тэ ле ба ро метр».
7.35 «Свет на вы ва рат. Япо нія» 
(16+).
8.40 «Бліз ня ты». 1-ы вы пуск 
(16+).
9.45 «Спат кан не для ма мы». 
За ключ ны вы пуск (12+)
10.50 М/с «Чып і Дэйл спя ша-
юц ца на да па мо гу» (0+)
11.40, 23.05 «Вя сель ны па мер» 
(16+).
12.45, 0.05 «Ка лі мы до ма-2». 
Скетч кам (16+).
13.15 Фэн тэ зі «Ма ле фі сен та» 
(12+).
14.55 «Та та тра піў» (16+).
17.25 «Біт ва эк стра сэн саў. 
17-ы се зон» (16+).
20.10 «Вя сел ле ўсля пую» 
(16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
КЕ НО.
22.05 «Арол і рэш ка» (16+).

7.35, 23.15 «Свя ты ні Бе ла ру-
сі».
8.00, 12.45, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 13.00, 20.30 «Гэ ты дзень».

8.20 «Дом, у якім я жы ву». 
Маст. фільм (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Са-
шэнь.
11.00 «На цы я наль ны хіт-па рад».
11.50 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Ва лян-
цін Дуд ке віч.
13.05 «Ле ген ды кі но». Алег Ян-
коў скі (12+).
13.45 «Без пра ва на пра вал». 
Дэ тэк тыў (12+).
15.00 «Ар тэ фак ты». Ка мен ная 
свід ра ва ная ся ке ра.
15.30 «Мой род ны кут» да 
80-год дзя Іга ра Лу чан ка.
17.00 «Снай пер. Зброя помс-
ты». Маст. фільм (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «З ка ха ны мі не рас-
ставайцеся». Ме лад ра ма 
(12+).
22.20 «Вя лі кія мас та кі». Клод 
Ма нэ (12+).

6.00, 21.05 Зме ша ныя адзі-
на бор ствы. UFС. Х. Нур ма га-
ме даў (Ра сія) — К. Макг рэ гар 
(Ір лан дыя).
8.00 Скач кі на ба ту це. Этап 
Куб ка све ту. Ло ле.
9.55 Спар тыў ныя баль ныя тан-
цы. Шоу «Па ра па па рах».
11.30 Тэ ніс. WTА. Пе кін. Фі-
нал.
13.25 Піт-стоп.
13.55 Гуль ні «на вы раст».
14.25 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Іс лач» 
(Мін скі р-н) — БА ТЭ (Ба ры саў). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
16.25 Бас кет бол. Адзі ная лі-
га ВТБ. «Цмо кі-Мінск» (Бе ла-
русь) — «Зе ле на Гу ра» (Поль-
шча). (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
18.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма» 
(Мінск) — ФК «Сма ля ві чы». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.20 Вы ні кі тыд ня.
23.40 Трэ ні ро вач ны дзень.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Ка ме дыя «Сва тан не гу-
са ра» (12+).
8.45 М/с «Смя ша ры кі. ПІН-код» 
(0+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «Зда роўе» (16+).

10.30 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).
10.50 «Сло ва го на ру» (12+).
11.40 Свя точ ны кан цэрт да Дня 
на стаў ні ка (12+).
13.40, 16.20 Се ры ял «Пра цэс» 
(16+).
18.20 «Лепш за ўсіх!» (6+).
20.00 «Кон ту ры».
21.05 Маст. фільм «Ды хай 
дзе ля нас» (16+).
23.30 «Што? Дзе? Ка лі?» Во-
сень ская се рыя гуль няў (12+).

6.25 «Ня ўдач ні каў. NET» Се-
ры ял (16+).
8.50 «Жы вая тэ ма» (16+).
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.00, 21.05 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
12.10, 13.40, 16.40 «Ра зум нік». 
Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
20.35 «Ты дзень спор ту».
22.30 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
0.05 «Соль». Кан цэрт ная вер-
сія. «AC/DC Lіve at Rіver Plate» 
(16+).

6.00, 6.45, 8.05 М/ф (0+).
6.30 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
7.15 «Ве да ем рус кую» (6+).
8.15 Маст. фільм «Дзе ці Дон-
Кі хо та» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45 «Культ/Ту рызм» (16+).
11.15 «Зда бы так рэс пуб лік» 
(12+).
11.45, 16.15, 19.30, 1.00 Се ры-
ял «За ча ра ва ны ўчас так». 
(12+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
1.20 Се ры ял «Ад дзел С.С.С.Р.» 
(16+).

7.00 Маст. фільм «Па ча так».
8.50 Се ры ял «Лорд. Са ба ка-
па лі цэй скі». (12+).
10.30 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на». (16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». (16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та». (16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма». (12+).

14.00 Па кой сме ху. (16+).
14.40 Маст. фільм «Са мае га-
лоў нае».
16.25 «Сва ты 2012». (12+).
18.15, 21.45 Маст. фільм 
«Мож на мне ця бе аб няць?»
20.00 Вест кі тыд ня.
23.25 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
0.15 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 «Ты су пер» (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Іх но ра вы» (0+).
8.45 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі» (12+).
12.00 «Дач ны ад каз» (0+).
13.10 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.10 Ба я вік «Цэ зар» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+).
18.05 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.40 Ты не па ве рыш! (16+).
22.35 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
23.10 «Ква тэр нік НТБ у Мар гу-
лі са». Бас та (16+).

7.00, 15.50, 19.05, 21.00, 0.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
7.15 Дак. фільм «Ма лы шы» 
(0+).
8.00 М/ф «Спі рыт ду ша прэ-
рый».
9.25 «Утряндия».
9.30 «Мой лю бі мы га да ва нец».
10.00 Ка ме дыя «Сак рэт ная 
служ ба» (18+).
12.05 Ка ме дыя «Бры джэт 
Джонс» (16+).
14.10 Ка ме дыя «Свец кае 
жыц цё» (18+).
15.55 «Стыль няш ка».
16.00 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Мю зікл «Эні» (6+).
18.00 «Ад каз вай ка».
18.05 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
19.10 Дэ тэк тыў «Два ба кі 
праў ды» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Чыр во ны дра-
кон» (16+).
23.15 Ме лад ра ма «Лёг кія па-
во дзі ны» (16+).
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нядзеля,  7 каст рыч ні ка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак,  1 каст рыч ні ка

МIРМIР

1514 3


