
6.00, 0.00 Се ры ял «Дах 
све ту» (16+).
7.05 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
7.25 М/ф «Ма шы ны каз-
кі» (0+).
7.50 М/ф «На ва та ры» 
(6+).
8.15 «Ера лаш» (6+).
8.40, 23.00 Се ры ял «Знік-
лая» (16+).
9.45 Ка ме дыя «Міль я нер 
па ня во лі» (12+).
11.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).
12.05, 3.35 Се ры ял «Ма-
мач кі» (16+).
13.10, 1.30 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка. Да рос лае 
жыц цё» (12+).
15.50 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00, 21.55 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Вя лі кая 
гуль ня» (16+).
20.00 Ка ме дыя «Вя лі кі 
та та» (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...» Маск ва 
Жаў тоў ска га.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35 Ко лер ча су. Мі ке-
лан джэ ла Бу а на ро ці. 
«Страш ны суд».
7.50 «Доў гая да ро га ў 
дзю нах». Маст. фільм, 
за ключ ная се рыя.
9.00, 17.45 Гіс та рыч ныя 
кан цэр ты. Зу раб Са ткі-
ла ва.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.25 ХХ ста год-
дзе. «Май стры мас тац-
тваў. На род ны ар тыст 
СССР Юрый Якаў леў». 
1987 год.
12.20, 18.40, 0.40 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.10 95 га доў з дня на-
ра джэн ня Ры го ра Бак ла-
на ва. «Эка ло гія лі та ра ту-
ры».
14.00 «Жан на д'Арк, 
па сла ная вы шэй шай сі-
лай». Дак. фільм.

15.10 «Пя тае вы мя рэн-
не».
15.40 Па ка жам люс тэр ка 
пры ро дзе... «Гуль ні ро зу-
му». Фільм пер шы.
16.05 «Бе лая сту дыя». 
Сяр гей Юр скі.
16.45 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
17.00, 22.20 «Сі та і Ра-
ма». Се ры ял.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Сту пе ні цы ві лі за-
цыі. «Ці бы ла ві на ва тая 
Ма рыя Ан ту а не та?» Дак. 
фільм.
21.40 Штуч ны ад бор.
23.10 «Ты цы ян і ін-
шыя...»
0.00 «Пад зем ныя па ла цы 
для пра ва ды ра і сі ні цы». 
Дак. фільм.
2.35 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Ва кол сме-
ху». «Спорт. Які лік?» 
1980 год (12+).
7.30 «Што? Дзе? Ка лі?» 
Фі наль ная гуль ня 1985 
го да (тайм дру гі) (12+).
8.25 «Гос ці з Сан-Рэ ма». 
1992 год (12+).
9.05 Маст. фільм «Вы шэй 
за Ра ду гу». (12+).
11.25, 12.55, 14.30, 15.45, 
17.00, 18.55, 20.30, 21.45, 
23.00, 1.10 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Сам вы дат». 2004 год 
(18+).
13.30, 19.30 Маст. фільм 
«Бе раг яго жыц ця». (16+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Між рэ гі я наль ная дэ пу-
тац кая гру па». 2005 год 
(12+).
0.00 Маст. фільм «Ва сі лі-
са Пры го жая». (6+).
1.40 Су стрэ ча ў кан цэрт-
най сту дыі «Астан кі на» з 
Мі ха і лам За до рна вым. 
«У кож ным жар це ёсць 
до ля... жар ту». 1992 год 
(12+).
2.50 М/ф «У сі нім мо ры, у 
бе лай пе не». (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).

4.00 Маст. фільм «Ні-
хто не за ме ніць ця бе». 
(16+).
5.10 «Му зыч ны рынг». 
«АукцЫ он» і «Своя игра». 
1989 год (12+).

4.00, 6.30, 15.05, 21.15, 
1.00 Ве ла спорт. «Ву эль-
та».
5.00, 8.00, 19.00, 2.30 
Сну кер. «Мас тэрс».
13.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Зям ля ле ген даў».
13.30 Страль ба з лу ка. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.
14.35 Ска ла ла жан не. 
Чэм пі я нат све ту.
18.45 Ве ла спорт. «Ву эль-
та»-эк стра.
20.30 «Най леп шае з кон-
на га спор ту».
22.30 Аў та гон кі. Су пер ку-
бак Porsche.
23.00 Аў та спорт. Се рыя 
WTCC.
23.15 Аў та гон кі. ESET V4 
Cup.
23.30 Ра лі.
0.20 Тэ ніс. US Open. 
Жан чы ны. Фі нал.

0.50 Не раз важ лі вы. 
(16+).
2.40 Сёе-тое яшчэ. 
(16+).
4.40 Зме ша ныя па чуц ці. 
(16+).
6.20 Та ту лі без шкод ных 
звы чак. (16+).
8.20 Усё або ні чо га. 
(16+).
10.30 З рэ ча мі на вы лет! 
(16+).
12.15 Эн цык ла пе дыя 
раз во даў. (16+).
13.55 Клік: з пуль там па 
жыц ці. (12+).
15.55 Ка хан не без пе ра-
са дак. (16+).
17.50 Пры дур кі. (16+).
19.30 Ту пы і яшчэ ту пей-
шы-2. (16+).
21.30 Пра чнуў шы ся ў Ры-
на. (16+).
23.10 Тэ о рыя ха о су. 
(12+).

6.00 М/ф (6+).
7.45 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).

8.15 «Док тар І...» (16+).

8.45, 19.00, 2.30 «Ву зел 

лё су». Се ры ял (16+).

10.20, 4.00 «Су до выя 

страс ці». Дак. се ры ял 

(16+).

11.55, 17.15 «Ва раж біт-

ка» (12+).

13.00, 16.15 «Міс тыч ныя 

гіс то рыі» (12+).

14.00 «Ад кры та» з Ак са-

най Бай рак» (16+).

14.55 «Прос тыя скла да-

нас ці» (12+).

15.25 «На ту раль ны ад-

бор» (12+).

20.55 «Мой най леп шы 

во раг». Се ры ял (12+).

21.55 «Не рас кры тыя тай-

ны» (12+).

22.50, 5.30 «Вок лад ка» 

(16+).

23.25 «Грань». Се ры ял 

(16+).

0.15 «Бай цоў скі клуб». 

Тры лер (18+).

6.10, 17.25 Ды вер гент 

(12+).

8.50 Эк стра сэнс (16+).

11.00 Скры жа лі лё су 

(16+).

13.10 Не звы чай ныя пры-

го ды Ад эль (12+).

15.20 Мой хлоп чык 

(12+).

20.10 Іл гун, іл гун (12+).

22.05 Па ляў ні чыя на пры-

ві даў (12+).

0.15 У па го ні за шчас цем 

(12+).

2.35 Секс у вя лі кім го ра-

дзе (16+).

5.05 За гад ка вая гіс то-

рыя Бен джа мі на Ба та на 

(16+).

6.20 Свед кі (12+).

8.30 Унук кас ма на ўта 

(12+).

10.10 Ма ма, не бя дуй!-2 

(16+).

12.15 Ге рой на ша га ча су 

(Бэ ла) (12+).

14.35 Блок бас тар (12+).

16.20, 4.40 Гра ма дзян ка 

Ка ця ры на. (12+).

18.15 Чэм пі ё ны: хут чэй, 

вы шэй, мац ней (6+).

20.20 Мет ро (16+).

23.00 Жа ніх (12+).

0.55 Абу дзі мя не (18+).

2.50 Ну, доб ры дзень, Ак-

са на Са ка ло ва! (16+).

6.00, 10.00, 5.10 Цу ды ін-

жы не рыі. (12+).

6.50 На ву ко выя не да рэч-

нас ці. (12+).

7.40 Не ве ра год ны док тар 

Пол. (16+).

8.25, 13.15, 17.15, 20.25, 

2.45 Аў та-SOS. (12+).

9.10 Тай ны свя тых каў чэ-

гаў. (16+).

10.50 Ме га за во ды. 

(12+).

11.40, 14.05, 2.00 Зо ла та 

Юка на. (12+).

12.25, 22.45 Ге ній. (16+).

14.50, 23.40 9/11: па жар-

ная бры га да ў эпі цэнт ры. 

(16+).

15.35 11 ве рас ня: ва чы ма 

свед каў. (16+).

16.25 Асу шыць акі ян. 

(16+).

18.00, 22.00, 1.10, 4.20 

Се кун ды да ка та стро-

фы. (16+).

18.50 9.11: вы ра та валь-

ныя апе ра цыі. (16+).

19.35, 0.25 Рас сле да ван-

ні авія ка та строф. (16+).

8.00, 14.00, 17.00, 22.00, 

3.50 Ма хі на та ры. (12+).

9.00, 15.00, 23.00, 5.30 

Біт ва за не ру хо масць. 

(12+).

10.00, 16.00, 21.00 Як гэ-

та зроб ле на? (12+).

11.00, 20.00 Па ляў ні чыя 

на рэ лік віі. (16+).

12.00, 18.00 Ма лан ка выя 

ка та стро фы. (16+).

13.00 Чы гун ка Аў стра ліі. 

(16+).

19.00 Як пра цу юць ма-

шы ны. (12+).

0.00 На краі зям лі. (16+).

1.00, 4.40 Смя рот ны ўлоў. 

(16+).

2.00 Не спра буй це паў та-

рыць. (16+).

2.55 Мя цеж ны га раж. 

(12+).

6.20 Хут кія і гуч ныя. 

(12+).

7.10 Го лыя і на па ло ха-

ныя. (16+).
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6.15 Іс насць.
6.40 Ме лад ра ма «Па трэб ны 
муж чы на». (16+).
8.30 Ку лі нар ная дып ла ма тыя. 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Марш рут па бу да ва ны. Са лі-
горск. (12+).
9.50 Зда роўе. (12+).
10.45 Да ча. (12+).
11.20 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня. 
(16+).
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
12.50, 15.45 Ме лад ра ма «Ні сло-
ва пра ка хан не». (16+).
15.15 Кра і на.
17.25 Ме лад ра ма «На пе ра кор 
лё су». (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ме лад ра ма «Хлус ня дзе-
ля вы ра та ван ня». (12+).
1.05 Дзень спор ту.

7.00 М/с «Усё пра Ро зі». (0+).
7.15 Фільм для дзя цей «Ка ра-
леў скае абя цан не». (6+).
8.45, 21.55 Тэ ле ба ро метр.
8.50 Ка мень, на жні цы, па пе ра. 
(16+).
9.25 «Спат кан не з бу ду чы няй». 
(16+)
10.20 «Жан на Да па ма жы». 
(16+).
11.20 Ані ма цый ны фільм «Мон-
стры на ка ні ку лах». (12+).
12.50 «Па нен ка-ся лян ка». Між-
кан ты нен таль ны се зон. (16+).
13.50 Ка ме дыя «Вод нае жыц-
цё». (12+).
15.50 Ка пей ка ў ка пей ку. (12+).
16.25 «Аб мен жон ка мі». (16+).
17.40 Тры лер «Ілю зія па лё ту». 
(16+).
19.20 Фэн тэ зі «Вя лі кі і доб ры 
ве лі кан». (12+).
21.20 Сыг рай мя не, ка лі змо жаш. 
(12+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.05 «Вяр ні це мне пры га жосць». 
(16+).
23.20 «Арол і рэш ка». Юбі лей-
ны. (16+).
0.20 «Ка лі мы до ма». Скетч кам. 
(16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 15.25, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 15.45, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.50 «Вяр тан не Бу ду лая». Маст. 
фільм. (12+).

10.00 «Жы вая куль ту ра». По бы-
та вы та нец «Поль ка спо раў ская» 
вёс кі Спо ра ва Бя ро заў ска га ра-
ё на Брэсц кай воб лас ці.
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Жу лі-
кі па-да лец ку.
10.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+).
11.20 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
11.45 «Апош ні бра ня по езд». 
Дра ма (16+).
15.00 «На ву ка ма нія» (6+).
15.50 «Ка ра леў ства кры вых люс-
тэр каў». Фільм — дзе цям (6+).
17.05 «Кла сі ка — гэ та клас на!» 
Пра гра ма для дзя цей з удзе лам 
Дзяр жаў на га ка мер на га ар кест-
ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
17.55 «Ле ген ды кі но». Аляк сандр 
Аб ду лаў (12+).
18.35 «Блан дзін ка за вуг лом». 
Ка ме дыя (12+).
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Яны зма га лі ся за Ра дзі-
му». Дра ма (12+).
23.25 А. Рыб ні каў. «Юно на» і 
«Авось». Спек такль Дзяр жаў на-
га му зыч на га тэ ат ра Бе ла ру сі.

7.00 Тэ ніс. WTА. Хі ра сі ма. 1/2 фі-
на лу.
11.05 Спорт-мікс.
11.15 Вя лі кі спорт.
12.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
12.30 Трэ ні ро вач ны дзень.
13.00 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Чэм пі я нат све ту.
14.00 Тэ ніс. Ку бак Дэ ві са. Ра-
сія — Бе ла русь. Мат чы адзі ноч-
на га і пар на га раз ра даў.
18.25 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Шах цёр» 
(Са лі горск) — «Ды на ма-Мінск». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.25 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Крыс ці янс тат» (Шве цыя) — БГК 
імя Мяш ко ва (Бе ла русь). (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.05 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFС. А. Ар лоў скі — Ш. Аб ду ра-
хі маў.
23.30 Ба раць ба. Між на род ны 
тур нір на пры зы А. Мядз ве дзя. 
Фі на лы.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 «Іграй, гармонь любімая!» 
(6+).
08.00 Да юбі лею Мі ха і ла Та ні ча. 
«На те бе со шел ся клином бе лый 
свет...» (12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).
9.30 «Бонс цік-квэст па Бе ла ру-
сі» (6+).

9.50 Фільм — дзе цям «Вя лі кая 
пры го да Осі і Тэ да» (6+).
11.40 «Ера лаш» (6+).
12.00 «ДОстояние РЕспублики»: 
Мі ха іл Та ніч (12+).
13.45 Па мя ці Мі ха і ла Та ні ча (12+).
14.50, 16.20 «Не за бы вай». Пес ні 
Мі ха і ла Та ні ча (12+).
17.20 «Экс клю зіў» (16+).
18.50 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
21.10 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
22.50 «КВЗ». Прэм' ер-лі га. Фі-
нал (16+).
0.30 Дра ма «Вы ха ван не жорст-
кас ці ў жан чын і са бак» (12+).

6.25 «Ан фас».
6.45 «Сха ва ная па гро за» (16+).
8.20 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.10 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.00, 13.45, 16.50, 20.10 «Раз-
вед чы цы». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 
га дзі ны».
20.00 «СТБ-спорт».
23.00 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
23.50 «Ша тун». Се ры ял (16+).

6.00, 6.45 М/ф (0+).
6.30 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
7.15 «Са юз ні кі» (16+).
7.45 «Та кія дзіў ныя» (16+).
8.15 Маст. фільм «Сад ко» 
(6+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-
чы ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45 «Вой, ма мач кі!» (12+).
11.15 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
11.45 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
12.15, 16.15, 19.15 Се ры ял «Ба-
ла бол». (16+).
20.50 Се ры ял «Бу ду вер най 
жон кай». (16+).
0.50 Маст. фільм «Ад дам жон-
ку ў доб рыя ру кі» (16+).
2.40 Маст. фільм «На ле ва ад 
ліф та» (12+).
4.10 Маст. фільм «Рас се я ны» 
(0+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі. Су бо та».
11.00 Вест кі.
11.20 «Дыя ло гі пра жы вёл. Мас-
коў скі заа парк».

11.50 «Пя цё ра на ад на го» (12+).
12.35 Маст. фільм «Вод пуск 
ле там».
14.20 Маст. фільм «Стра ча нае 
шчас це».
16.00 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!!!» 
(16+).
18.05 «Су бот ні ве чар».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.45 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.30 Маст. фільм «Су хар». 
(12+).
01.30 Ура чыс тае за крыц цё Між на-
род на га кон кур су ма ла дых вы ка-
наў цаў «Но вая хва ля — 2018».

5.45 «Аст рап раг ноз».
5.50 «Ты су пер» (6+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сён ня».
8.20 «НЗ.by».
8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.25 «Вя лі кі сэл фі-тур» (12+).
10.25 «Га лоў ная да ро га» (16+).
11.10 «Ежа жы вая і мёрт вая» 
(12+).
12.10 «Ква тэр нае пы тан не» 
(0+).
13.20 «Па е дзем, па я дзім!» (0+).
14.15 Се ры ял «Двое з піс та ле-
та мі» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+).
18.10, 20.45 Маст. фільм «Не-
бяс печ нае ка хан не» (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
23.25 Ба я вік «Ан ты кі лер ДК» 
(16+).

7.00, 18.55, 21.10, 1.00 «На-
двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
7.15 Дак. фільм «Дзе цям пра 
зве ра нят» (6+).
7.45 М/ф «За ха валь ні кі сноў» 
(0+).
9.25 «Утряндия» (0+).
9.30 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
9.40 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.10 Дэ тэк тыў «Уік-энд» (16+).
12.50 Тры лер «Пе ра вал Ка-
санд ры» (0+).
15.00 «Стыль няш ка».
15.05 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 
«Упс».
16.30 Ме лад ра ма «Кар на вал» 
(12+).
19.00 Дра ма «Цу на мі» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.00 «Фэшн іs mу пра фэшн».
21.15 Ба я вік «Пе ра маг чы ўсля-
пую» (16+).
23.20 Дра ма «Гіс то рыя вы ра та-
ван ня» (16+).

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

субота,  15 ве рас ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак,  11 верасня
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