
6.05 «Дур ніі 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 «Ле ген да 

Зо ра» (12+).

11.45 «Да еш мо ладзь» 

(16+).

12.45 «КВЗ. Па-на ша му» 

(16+).

13.45 «Наш ра монт» (16+).

14.25, 2.30 Се ры ял «Ма-

ла дзёж ка» (16+).

16.25 Фан тас ты ка «Ры-

дзік» (16+).

18.45, 0.25 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

19.30 Се ры ял «Сто рыз» 

(16+).

20.30 Се ры ял «На гі еў на 

ка ран ты не» (16+).

21.30 Се ры ял «Га тэль 

«Эле он» (16+).

23.00 Се ры ял «Ма ту лі» 

(16+).

1.20 Се ры ял «Та та вы доч-

кі» (12+).

4.10 «Ад на за ўсіх» (16+).

4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 Ліс ты з пра він цыі. 

Рэс пуб лі ка Паў ноч ная 

Асе ція — Ала нія [СЦ].

7.00 Ле ген ды су свет на га 

кі но. Да на тас Ба ні о ніс.

7.30, 19.45, 1.35 «Ча ла век 

і Сон ца». Дак. фільм.

8.20 Ко лер ча су. Ка ра ва-

джа.

8.35 «Цы ган». Маст. 

фільм [СЦ].

10.00, 19.30 На ві ны куль-

ту ры.

10.15 «Шэ рыя кі ты Са ха-

лі на». Дак. фільм.

10.55 Штуч ны ад бор.

11.35 Academіa. Га лі на 

Шыш кі на. «Япон ская

куль ту ра як шлях эс тэ-

тыч на га і ду хоў на га ўдас-

ка на лен ня». 1-я лек цыя.

12.25 «Ста рэй шы брат. 

Ака дэ мік Мі ка лай Ба га-

лю баў». Дак. фільм.

13.05 «За бы тае ра мяст-

во». Дак. се ры ял. «Кат-

рын шчык».

13.20, 0.55 «Да вед нік па 

ар кест ры Юрыя Баш ме-

та». Дак. се ры ял. 1-я се-

рыя.

14.00 Пры го жая пла не та.

14.15, 20.55 85 га доў з дня 
на ра джэн ня Але га Та ба-
ко ва. «У по шу ках ра дас ці. 

Тэ ат раль ная апо весць у 

пя ці ве ча рах». Ве чар 1-ы 

[СЦ].

14.55 «Пры га жун-муж чы-

на». Маст. фільм [СЦ].

17.05 «Тры та ям ні цы ад-

ва ка та Пле ва ка». Дак. 

фільм.

17.35 «Кні гі, якія за зір ну-

лі ў бу ду чы ню». Дак. се-

ры ял.

18.05 За меж ная спра ва. 

«Дып ла ма тыя Ста ра жыт-

най Ру сі».

18.45 Аст ра вы. Па вел 

Ко ган і Люд мі ла Ста ну-

кі нас.

20.30, 23.10 Ко лер ча су.

20.40 «Доб рай но чы, ма-

лыя!»

21.35 Спек такль ММТ 

імя А. П. Чэ ха ва «Юбі лей 

юве лі ра». Па ста ноў ка 

Кан стан ці на Ба га мо ла ва. 

За піс 2017 го да.

23.20 Тай ная гіс то рыя 

раз вед кі. «Со ла для 

адзі но кіх со ваў. Эн та ні 

Блант». Дак. се ры ял. 

1-я се рыя.

0.00 «Ад чай ныя ра-

ман ты кі». Маст. фільм. 

1-я се рыя. (18+).

2.15 «Ад люст ра ва ны час». 

Дак. се ры ял. «Апо вед пра 

ча ты рох сал дат».

2.45 Pro memorіa. «Ве не-

цы ян скае шкло».

6.10 «Да і пас ля...» 2009 

год (12+).

7.05 Маст. фільм «Ін ша-

зем ка» (6+).

8.15, 20.15 «Мы пя ем вер-

шы...» (12+).

9.00 «Быў час» (16+).

10.00, 16.00, 22.00, 4.00 

«На ро джа ныя ў СССР» 

(12+).

10.55, 11.40, 15.40, 16.55, 

18.50, 21.45, 22.55, 2.20, 
3.45, 5.15 Му зыч ная на-

сталь гія (12+).

11.30, 5.45 «Па эт Ге надзь 

Ай гі чы тае свае вер шы» 

(16+).

12.00 Маст. фільм «Вя-

зень зам ка Іф». 1-я се рыя: 

«Абат Фа рыа» (16+).

13.00 Маст. фільм «Вя-

зень зам ка Іф». 2-я се-

рыя: «Граф Мон тэ Крыс-

та» (16+).

14.05 Маст. фільм «Вя-

зень зам ка Іф». 3-я се-

рыя: «Я ад пла чу» (16+).

18.00 Thе Bеst оf «Се вА-

ло гія» (18+).

19.05 Маст. фільм «Па да-

ру нак лё су» (16+).

21.00, 3.00 «Мі ну лы час» 

(12+).

0.10 «Да і пас ля...» (12+).

1.00 Маст. фільм «Ні ко лі» 

(16+).

1.00 Ра лі. ЕRС. Лат вія. 

Агляд (12+).

1.30, 14.00, 23.00 Ве ла-

спорт. «Кры тэ ры ум Да-

фі нэ» (12+).

2.30, 18.00 Ве ла спорт. 

«Тур Лам бар дыі» (12+).

4.00 Аў та гон кі. Су пер -

ку бак Роrsсhе (12+).

6.00,19.00 Тэ ніс. US 

Ореn — 2019 (6+).

9.30 Сну кер. Чэм пі я нат 

све ту (6+).

15.20, 22.00 Ве ла спорт. 

«Тур Ва ло ніі» (12+).

0.30 Нянь кі (16+).

2.20 1+1 (16+).

4.30 Ка ман да ма ры (16+).

6.15 Ка хан не жы ве тры 

га ды (16+).

8.15 Фа нат кі на сня да нак 

не за ста юц ца (16+).

10.10 Чор ны ры цар (12+).

12.00 Ча ла век, які за над-

та ма ла ве даў (16+).

13.50 Раз бор кі ў сты лі 

кунг-фу (16+).

15.45 Бан дыт кі (16+).

17.30 Вы шэй шая лі га (16+).

19.30 2+1 (16+).

21.40 За ха чу і са ско чу 

(16+).

23.40 Рэд-2 (12+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-

філь ма (12+).

8.10 М/ф (6+).

10.15 «М&S» (12+).

10.45 «Пе рыс коп» (16+).

11.05, 4.30 «Суд ідзе». 

Дак. се ры ял (16+).

12.05, 18.45 «Сля пая» (16+).

13.10, 0.15 «Біт ва за спад-

чы ну» (16+).

14.00 «Се зон па са дак». 
Маст. фільм (12+).

15.45 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
16.45 «Апа ка ліп сіс» (12+).
17.50, 3.45 «Раз ві тан не» 
(16+).
19.50 «Ві да воч ні кі» (16+).
20.30, 2.55 «Спо ведзь 
эк стра сэн са» (12+).
21.30 «Кост кі». Се ры ял 
(16+).
23.20 «Веч насць». Се ры-
ял (16+).
1.05 «Д'я бал но сіць Рrаdа». 
Ме лад ра ма (16+).
3.45 «Раз ві тан не» (16+).

7.00, 5.00 Не ве ра год ныя 
пры го ды фа кі ра (16+).
8.45 Востраў (12+).
11.00 Ва ле ры ян і го рад 
ты ся чы пла нет (16+).
13.25 Як вы крас ці хма ра-
чос (12+).
15.15 Воб лас ці цем ры 
(16+).
17.05 Пры го ды Цін ці на: 
та ям ні ца Ад на ро га (12+).
19.00 Сар дэч на за пра ша-
ем у Zомбілэнд (16+).
20.30 Біб лі я тэ кар: у по шу-
ках дзі ды лё су (16+).
22.10 Што ха вае хлус ня 
(16+).
23.45 Гон ка ста год дзя 
(16+).
1.30 Ша лё ныя гро шы 
(16+).
3.10 Ня бач ны (16+).

7.00 8 но вых спат кан няў 
(12+).
8.30 8 леп шых спат кан няў 
(12+).
10.15 Ад на клас ні кі.ru: 
НаCLІCKай пос пех (12+).
12.05 Ня злом ны (16+).
13.35 Кат (16+).
15.35 Кур' ер з «Раю» (12+).
17.10 Пер шыя (12+).
19.00 Па вук (16+).
20.55 Ка лі дор не ўмі ру час-
ці (12+).
23.20, 5.55 Са бі бор (12+).
1.20 Ма ма, не га руй! (18+).
2.45 Са мы леп шы дзень 
(16+).
4.30 Ка хае не ка хае (16+).

6.15, 5.40 На ву ко выя 
глуп ствы (16+).

6.35 Ска ну ю чы час. (16+).

7.20, 13.25, 17.40 Ін стынкт 
вы жы ван ня. (16+).

8.10 Эк стрэ маль ны экс-

прэс. (16+).

9.00 Най ця жэй шы ў све це 

ра монт. (16+).

9.55 Ме га-злом. (16+).

10.45 Дзі кі ту нец. (16+).

12.30, 16.50 Уся рэ дзі не 

не ве ра год най ме ха ні кі. 

(16+).

14.15, 18.30 Аў та-SOS. 

(16+).

15.05, 19.20 Служ ба бяс-

пе кі аэ ра пор та: пер шы 

клас (16+).

15.55, 20.10 Рас сле да ван ні 

авія ка та строф. (16+).

21.05, 2.05 Драў ля ная 

ску ра. (16+).

23.00 Су пер збу да ван ні 

Трэ ця га рэй ха. (16+).

0.30 Ліх ту гі за мя жой. 

(16+).

3.50 Асу шыць акі ян. 

(16+).

4.45 Не вя до мая пла не та 

Зям ля. (16+).

5.35 Гуль ні ро зу му. (16+).

8.00, 12.57 За гад кі пла не-

ты Зям ля (16+).

8.45 Эд Ста фард: гуль ня 

на вы лет (16+).

9.35, 2.33 Хут кія і гуч ныя 

(12+).

10.25, 16.21, 22.18 Ма хі-

на та ры (12+).

11.15, 18.54, 4.10 Ір жа вая 

ім пе рыя (12+).

12.06 Скла ды: біт ва ў Ка-

на дзе (16+).

13.48, 20.36, 3.24 Ле ген-

дар ныя мес цы (12+).

14.39 Джэ рэ мі Уэйд: та ям -

ні цы акі я на (16+).

15.30 Ста ра жыт ныя ле-

ген ды (12+).

17.12, 21.27, 5.19 Як гэ та 

ўлад ка ва на? (12+).

18.03 Па ляў ні чыя на ста-

рыз ну: кла січ ныя аў то 

(12+).

19.45 Аў та бан А2 (12+).

23.09 Біт вы за кан тэй не-

ры (12+).

0.00 Бра ты Ды зель (12+).

0.51 Го лыя і на па ло ха ныя 

(16+).

1.42, 6.28 Тыкл (16+).

4.56 Як гэ та зроб ле на? 

(12+).

5.42 Муж чын скія бяр ло гі 

(12+).

7.14 Аляс ка: апош няя 

мя жа (16+).
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6.20 Ме лад ра ма «Не спа дзя ва-
ныя ака ліч нас ці». 3-я і 4-я се-
рыі (16+).

8.15 Клуб рэ дак та раў (16+).

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві ны.

9.10 «Ар се нал» (12+).

9.50 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).

10.30 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня 
(16+).

11.10 Ва кол пла не ты.

12.10 На ві ны. Цэнт раль ны 
рэ гі ён.

12.35 Ме лад ра ма «Вядзь мар-
скае во зе ра». 1-я і 2-я се рыі 
(16+).

14.25 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).

15.15 Твой го рад.

15.30 Адзін дзень (12+).

16.05 Лёс гі ган таў.

16.45, 19.10 Ме лад ра ма «Аба-
вяз кі сум лен ня». 1—4-я се рыі 
(16+).

20.35 На ві ны на двор'я.

21.00 Га лоў ны эфір.

22.10 Ме лад ра ма «Спаль ва ю-

чы мас ты». 1—4-я се рыі (16+).

7.00 «Не на ра дзі ся пры го жай». 

Се ры ял (12+).

8.40 Се ры ял «Стыч!» (6+).

9.25, 19.40 Тэ ле ба ро метр.

9.30 «Су пер жон ка» (16+).

10.20 «Ча ты ры вя сел лі» (16+).

11.40 «Па го ня за сма кам». 

(16+).

12.30 Ба я вік «Пра га хут ка сці» 

(12+).

14.40 «Та та па паў» (16+).

17.05 «Ве жа» (12+).

17.55 Дра ма «Усё яшчэ Эліс» 

(16+).

20.10 «Арол і Рэш ка. Мар скі 

се зон» (16+).

21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

21.15 Тры лер «Аст рал-3» (16+).

23.05 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].

0.05 «Муж на пра кат» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».

8.00, 13.30, 20.20 На ві ны куль-

ту ры.

8.20 «Гэ ты дзень».

8.25 «Тры таў сту ны». Маст. 

фільм (6+).

10.00 «На пе рад у мі ну лае».

10.25 «Бе ла рус кая кух ня».

Бон ды з юш кай.

10.55 «На цы я наль ны хіт-
па рад».

11.45 «Ха лод нае ле та пяць-
дзя сят трэ ця га...» Маст. фільм 
(16+) [СЦ].

13.50 «Ка мер тон». Ула дзі мір 
Гро маў.

14.15 Дж. Пу чы ні. «Ба ге ма». 
Спек такль На цы я наль на га ака-
дэ міч на га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

16.05 «Нататкі на па лях». Пі мен
Пан чан ка: сі нія ка са чы для 
паэ та-фі ло са фа [СЦ].

16.35 Кан цэрт «Сла вян скі 
ба зар — 2020».

18.35 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].

18.50 «Будзь це ма ім му жам». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «Фур ца ва». Се ры ял (16+).

6.30 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 22-ы тур. 

«Ды на ма-Брэст» — «Бел шы на» 

(Баб руйск).

8.15, 10.50, 18.00 Тэ ніс. WTА. 

Цын цы на ці.

9.50, 12.20 Бія тлон. Ку бак фе дэ-

ра цыі. Дру гі этап. Го мель.

13.30 Ганд бол. Ку бак Бе ла ру сі. 

Муж чы ны. Матч за 3-е мес ца.

15.10 Спорт-мікс.

15.20 Трэ ні ро вач ны дзень.

15.50 Ганд бол. Ку бак Бе ла ру сі. 

Муж чы ны. Фі нал. (У пе ра пын-

ку — Спорт-цэнтр.)

17.30 Піт-стоп.

19.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. 22-ы тур. 

«Нё ман» (Грод на) — БА ТЭ (Ба-

ры саў). (У пе ра пын ку — Спорт-

цэнтр.)

21.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Фі нал. (У пе ра пын ку — 

Спорт-цэнтр.)

0.20 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 

Агляд ту ра.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 На-

шы на ві ны.

7.10 «Спад чы на» (12+).

8.05 «Жыц цё ін шых» (12+).

9.10 «Ня дзель ная спо ведзь» 

[СЦ].

9.25 «Ме тэа гід».

9.45 «На род ны ку хар» (12+).

11.00 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)

12.45 «На да чу!» (6+)

14.00 Се ры ял «Тон кі лёд» (16+).

16.20 Фільм «Вя сел ле па аб ме-

не» (12+).

18.15 «Тры акор ды» (16+).

20.00 «Кон ту ры».

21.20 Да 25-год дзя Пер ша га ка-
на ла. Кроп ля ў кроп лю». Леп шае 
(16+).

23.20 «Спарт клуб» (16+).

23.40 Маст. фільм «Фор му ла 
ка хан ня» (6+).

6.00, 23.45 «Ежа ба гоў» (16+).

7.40, 20.50 Да ку мен таль ны спец-

пра ект (16+).

9.25 «Мінт ранс» (16+).

10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».

10.30 «Вя лі кі го рад».

11.00 Да ку мен таль ны пра ект 

(16+).

11.30, 13.40, 16.40 «Ню хач-3». 

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 «Помс та і за-

кон» (12+).

6.00 Мульт філь мы (6+).

7.10 Маст. фільм «Фі ніст — 

яс ны со кал» [СЦ] (16+).

8.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-

ка га ка хан ня» (12+).

9.25 «Фа зен да лайф» (12+).

10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-

док).

10.10 Се ры ял «Кіп цюр з Маў-

ры та ніі». [СЦ] (16+).

14.10, 16.15 Се ры ял «Кіп цюр з 

Маў ры та ніі-2». [СЦ] (16+).

18.25 Се ры ял «Страс ці па Ча-

паю». [СЦ] (16+).

7.00 Маст. фільм «Ра ман з мі-

ну лым» (12+).

10.20, 11.30 Маст. фільм «Звод-

ная сяст ра» (12+).

11.00, 20.00 Вест кі.

14.20, 21.15 Се ры ял «За мак з 

пяс ку» (12+).

23.00 «У лю дзях».

23.30 «Ня дзель ны ве чар з Ула-

дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».

6.05 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).

6.40 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).

7.15 «Хто ў ха це гас па дар?» 
(12+).

8.00, 10.00 Сён ня.

8.20 «24 пы тан ні» (12+).

8.55 Бе ла ру сы (6+).

9.25 «Я жа даю гэ та ўба чыць!» 
(6+).

10.25 «Пер шая пе ра да ча» 
(16+).

10.55 Цуд тэх ні кі» (12+).

11.45 «Дач ны ад каз» (0+).

12.45 «На шспа жыў Наг ляд» 
(16+).

13.45 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).

14.15 Маст. фільм «Іс па нец» 
(16+).

16.00 Сён ня.

16.20»След ства вя лі...» (16+).

19.00 «Вы ні кі тыд ня».

20.10 Ты не па ве рыш! (16+).

21.05 «Зор кі сыш лі ся» (16+).

22.30 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).

7.00, 14.05, 15.55, 21.15 «На-
двор'е» + «Эра на».

7.05 «Мульт-па рад». «Том і Джэ-
ры. Квэст».

8.20, 15.50 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).

8.25 «Гатуй як шэф!» (12+)

8.45 Тры лер «Зор ныя вой ны».

11.05 Ме лад ра ма «Спад чын ні ца 
паняволі».

14.10 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф.

16.00 Дэ тэк тыў «Та ям ні ца 
Эй фе ле вай ве жы».

18.00 Се ры ял «Касл» (12+).

18.45, 1.20 «На двор'е».

18.50 Ме лад ра ма «Дзён нік 
па мя ці» (16+).

20.55 «Ве чар ні ца».

21.20 Дра ма «Ха лод нае тан га» 
(18+).

23.05 Тры лер «Вод ны мір» 
(16+).
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Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

нядзеля, 23 жніў ня
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