
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35, 16.25 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
10.10, 21.30 Се ры ял «Га-
тэль «Эле он» (16+).
11.45 Се ры ял «Ка хан не 
ў не пра цоў ныя тыд ні» 
(16+).
12.50, 23.00 Се ры ял «Ма-
ту лі» (16+).
14.25, 2.30 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
18.00 «Ураль скія пель-
ме ні». Ра ні ца ў хва ё вым 
трыз нен ні (16+).
19.30 Се ры ял «Сто рыз» 
(16+).
20.30 Се ры ял «На гі еў на 
ка ран ты не» (16+).
0.25 «Ураль скія пель ме-
ні» (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. 
Стаў ра поль скі край 
[СЦ].
7.00 Ле ген ды су свет на га 
кі но. Ве ра Ма рэц кая.
7.30, 19.45, 1.35 «Ча ла век 
і Сон ца». Дак. фільм.
8.25, 17.35 «Кні гі, які за-
зір ну лі ў бу ду чы ню». Дак. 
се ры ял.
8.55, 22.15 175 га доў 
рус ка му геа гра фіч на му 
та ва рыст ву. «Бе раг яго 
жыц ця». Маст. фільм 
[СЦ].
10.00, 19.30 На ві ны куль-
ту ры.
10.15, 21.35 175 га доў 
рус ка му геа гра фіч на му 
та ва рыст ву. «Хо лад». 
Дак. се ры ял. 1-я се рыя. 
«Цы ві лі за цыя» [СЦ].
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». 2-я лек цыя.
12.25, 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.

13.05 «За бы тае ра мяст-
во». Дак. се ры ял. «Бур-
лак».
13.20, 0.55 «Да вед нік па 
ар кест ры Юрыя Баш ме-
та». Дак. се ры ял. 2-я се-
рыя.
14.00 Пры го жая пла-
нета.
14.15, 20.55 Да 85-год дзя 
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 2-і [СЦ].
14.55 Спек такль ММТ 
імя А. П.Чэ ха ва «Апош-
няя ах вя ра». Па ста ноў-
ка Юрыя Яро мі на. За піс 
2004 го да.
18.05 За меж нае спра ва. 
«Вя лі кі па сол».
18.45 «На ша кі но. Чу жыя 
бе ра гі». Дак. се ры ял. 
1-я се рыя.
20.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
0.00 «Ад чай ныя ра ман ты-
кі». Маст. фільм (18+).
2.30 «Ад люст ра ва-
ны час». Дак. се ры ял. 
«Як там, на БА Ме?»

6.00 Маст. фільм «Вя зень 
зам ка Іф». 1-я се рыя: 
«Абат Фа рыа» (16+).
7.00 Маст. фільм «Вя-
зень зам ка Іф». 2-я се-
рыя: «Граф Мон тэ Крыс-
та» (16+).
8.05 Маст. фільм «Вя зень 
зам ка Іф». 3-я се рыя: 
«Я ад пла чу» (16+).
9.40, 10.55, 12.50, 15.45, 
16.55, 18.50, 20.40, 21.45, 
22.55, 4.55, 5.40 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 Thе Bеst оf «Се вА-
ло гія» (18+).
13.05 Маст. фільм «Па да-
ру нак лё су» (16+).
14.15, 2.15 «Мы пя ем 
вер шы...» (12+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«ДКНЗ: Апош нія «дзе-
каб рыс ты» вя лі кай ім пе-
рыі» (16+).
19.10 Маст. фільм «Ка-
рот кія су стрэ чы» (16+).
0.10 «Да і пас ля...» 
(12+).

1.05 Маст. фільм «Ін ша-
зем ка» (6+).
3.00 «Быў час» (16+).
5.30 «Па эт Ге надзь Айгі 
чы тае свае вер шы» 
(16+).

0.00, 14.00 Ве ла спорт. 
«Тур Лам бар дыі» (12+).
1.00 По кер. Раrtуроkеr 
Mіllіоns (12+).
2.00 Сну кер. Чэм пі я нат 
све ту (6+).
4.00 Аў та гон кі. Фор му ла 
Е — 2019/20 (12+).
6.00, 19.00 Тэ ніс. US 
Ореn — 2019 (6+).
9.30 Сну кер. Іntеrnаtіоnаl 
Сhаmріоnshір — 2019 
(6+).
15.20 Ве ла спорт. «Тур 
Ва ло ніі» (12+).
18.00 Ве ла спорт. «Кры-
тэ ры ум Да фі нэ» (12+).
22.00 Аў та гон кі. Фор му ла 
Е. Бер лін. Агляд (12+).
23.00 Аў та гон кі. Wоrld 
Еndurаnсе. Спа. Агляд 
(12+).

1.50 Хла печ нік у Еў ро пе 
(18+).
4.25 За муж на два дні 
(12+).
6.25 Твой вы хад, дзет ка! 
(18+)
8.15 Гэ ты ня ём кі мо мант 
(16+).
10.15 Раз бор кі ў сты лі 
кунг-фу (16+).
12.10 100 міль ё наў еў ра 
(16+).
14.00 Дзень вы ба раў па-
фран цуз ску (16+).
15.45 Без тар ма зоў 
(16+).
17.30, 23.35 Най вы шэй-
шая лі га-2 (12+).
19.30 Ста тус: воль ны 
(16+).
21.20 За ха чу і са ско чу. 
Май стар-клас (16+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.00 М/ф (6+).
8.35, 23.25 «Улег цы» 
(12+).
9.05, 17.25 «Ска жы мне 
праў ду» (16+).
10.00, 15.20. 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).

11.00, 18.25, 3.20 «Сля-
пая» (16+).
12.00, 19.30 «Ва раж біт-
ка» (16+).
13.10 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.10, 2.25 «Па ляў ні чыя 
на пры ві ды» (16+).
16.25 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.40 «Кост кі». Се ры ял 
(16+).
22.30 «Веч насць». Се ры-
ял (16+).
23.55 «90-я». (16+).
0.40 «Аза ртныя гуль ні». 
Маст. фільм (16+).
4.15 «Пе рыс коп» (16+).

6.35 Што ха вае хлус ня 
(16+).
8.10 Біб лі я тэ кар: у по шу-
ках дзі ды лё су (16+).
9.45 Пры го ды Цін ці на: 
таям ні ца Ад на ро га (12+).
11.35 Не ве ра год нае 
ванд ра ван не міс та ра Спі-
ве та (6+).
13.20 Не гле дзя чы ні на 
што (16+).
15.20 Ня бач ны (16+).
17.10 Гон ка ста год дзя 
(16+).
19.00 Фар саж (16+).
20.50 Двай ны фар саж 
(12+).
22.45 Трай ны фар саж: 
та кій скі дрыфт (16+).
0.25 Усе гро шы све ту 
(18+).
2.55 Ус пом ніць усё 
(16+).
5.00 Сар дэч на за пра ша-
ем у Zомбілэнд (16+).

8.10 Пер шыя (12+).
10.10 Са мы леп шы дзень 
(16+).
12.10 Ка хае не ка хае 
(16+).
13.40, 19.00 Па вук (16+).
15.55 Па тэ ле фа ну е це 
Мыш кі ну (12+).
17.25 Муж чы на з га ран-
ты яй (16+).
20.55 8 но вых спат кан няў 
(12+).
22.25 8 леп шых спат кан-
няў (12+).
0.15 Гор ка! (16+).
2.00 Гор ка!-2 (16+).
3.45 Ма ма, не га руй-2 
(16+).
5.45 Ца рэў на-жа ба (6+).

6.05 Ска ну ю чы час 
(16+).
6.50 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
7.35 Эк стрэ маль ны экс-
прэс (16+).
8.25 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт (16+).
9.20 Ме га-злом (16+).
10.15 Дзі кі ту нец (16+).
12.05, 16.30 Драў ля ная 
ску ра (16+).
13.55, 18.25 Аў та-SOS 
(16+).
14.50, 19.15 Служ ба бяс-
пе кі аэ ра пор та: пер шы 
клас (16+).
15.40, 20.05, 2.05 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
21.00, 3.45 Зра біць за 
адзін дзень (16+).
21.50 Ме га за во ды (16+).
23.40 Су пер збу да ван ні: 
BelugaXL (16+).
0.25 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
4.30 Асу шыць акі ян 
(16+).
5.10 Не вя до мая пла не та 
Зям ля (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 Біт ва ма то раў 
(12+).
15.30, 7.14 Бра ты Ды зель 
(12+).
17.12, 5.19 Як гэ та ўлад-
ка ва на? (12+).
18.03 Ге ній аў та ды зай ну 
(12+).
19.45 Аў та бан А2 (12+).
20.36, 3.24 Ле ген дар ныя 
мес цы (12+).
23.09 Біт вы за кан тэй не-
ры (12+).
0.00 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (12+).
0.51 Джэ рэ мі Уэйд: та ям-
ні цы акі я на (16+).
1.42, 6.28 Тыкл (16+).
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6.20 Іс насць [СЦ].
6.45, 22.00 Ме лад ра ма «Не-
спа дзя ва ныя ака ліч нас ці». 
1—4-я се рыі (16+).
8.30 Адзін дзень (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві-
ны.
9.10 Сэнс жыц ця. Аляк сей Та-
лай (12+).
9.45 Зда роўе (12+) [СЦ].
10.35 Да ча (12+).
11.15, 12.10 Ме лад ра ма «Ад-
пла та». 1—4-я се рыі (16+).
15.15 Кра і на.
15.45 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
16.15 «15 га доў пе ра ма га ем ра-
зам» (12+).
16.45,  19.10 Ме лад ра-
ма «Спаль ва ю чы мас ты». 
1—4-я се рыі (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 «На кант ро лі Прэ зі-
дэнта».
1.50 Дзень спор ту.

6.55 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
8.40 Се ры ял «Стыч!» (6+).
9.20, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.25 Ані ма цый ны фільм «Заха-
валь нік Ме ся ца» (0+).
10.45 «Ве жа» (12+).
11.35 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
12.05 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.40 «Па го ня за сма кам» 
(16+).
13.30 Ка ме дыя «Ма ля ня» 
(12+).
15.15 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
15.40 «Мя няю жон ку». (16+).
17.20 «Вя сел ле ўсля пую» 
(16+).
18.55 Ба я вік «пра га хут ка сці» 
(12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 Пры го ды «Мсці ўцы: Эра 
Аль тро на» (12+).
23.45 «Арол і Рэш ка. Мар скі 
сезон» (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 15.25, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 15.45 «Гэ ты дзень».
8.25 «Пры го ды на плы це». М/ф 
(0+).
8.35 «Будзь це ма ім му жам». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].

10.00 «Жы вая куль ту ра». Тэх на-
ло гія вы ра бу шчэ па вай птушкі-
абя рэ га (Бя ро заў скі ра ён, 
Брэсц кая воб ласць).
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Карп 
у вярш ках.
10.55 «На род ны май стар». Яні-
на Мі куль чык (ткац тва па ясоў).
11.20 «Фур ца ва». Се ры ял 
(16+).
14.55 «На ву ка ма нія» (6+).
15.50 «Рэ ста ран па на Сеп ці-
ма». Маст. фільм (12+).
17.20 «Ка мер тон». Ар тыст Вя-
ча слаў Стат ке віч.
17.45 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле-
вікта ры на.
18.25 «Ха лод нае ле та пяць-
дзя сят трэ ця га...» Маст. фільм 
(16+) [СЦ].
20.05 «Су раз моў цы». Іры на 
Шаў ля ко ва-Ба ра зен ка.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Тры таў сту ны». Маст. 
фільм (6+).
22.40 Кан цэрт «Сла вян скі ба-
зар — 2020».

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕФА. 
Фі нал.
9.50 Бас кет бол. 3х3. На цы я-
наль ная лі га. 4-ы этап. Па ло ва-
арэ на.
12.50 Трэ ні ро вач ны дзень.
13.20 Ганд бол. Ку бак Бе ла русі. 
Муж чы ны. 1/2 фі на лу. СКА-
Мінск — «Ма шэ ка» (Ма гі лёў).
15.00 Вя лі кі спорт.
15.50 Ганд бол. Ку бак Бе ла русі. 
Муж чы ны. 1/2 фі на лу. БГК імя 
Мяш ко ва (Брэст) — ГК «Го-
мель». (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
17.30 Бія тлон. Ку бак фе дэ ра цыі. 
Дру гі этап. Го мель.
19.35 Вось гэ та спорт!
19.50 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). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
22.00 Тэ ніс. WTА. Цын цы на ці.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 На-
шы на ві ны.
7.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
7.45 «Па спра вяд лі вас ці» 
(16+).
8.00 «Бе ла русь. Геа гра фія з бія-
гра фі яй» (12+).
8.05 «Алег Та ба коў. Усё, што за-
ста нец ца пас ля ця бе...» (12+)

9.10 Маст. фільм «Кад ры ля» 
(12+).
10.45 «На да чу!» (6+)
12.00 Се ры ял «А ў нас у два-
ры...» (12+)
16.20 «Алег Та ба коў і яго «ку ра-
ня ты Табака» (12+).
17.10, 18.15, 21.10 «Сён ня ўве-
ча ры» (16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
23.10 Фільм «Вя сел ле па аб-
ме не» (12+).

6.20, 0.35 «Ежа ба гоў» (16+).
8.00 «Ан фас».
8.20 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.15 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.05, 13.40, 16.40 «Ню хач-2». 
Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
20.05 Да ку мен таль ны спец-
праект (16+).
21.50 «Тэ ры то рыя па мы лак» 
(16+).
22.55 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).

5.00 Маст. фільм «Ма ры спраў-
джва юц ца» [СЦ] (12+).
5.35, 7.50 Мульт філь мы (6+).
6.00 Маст. фільм «Да ча» [СЦ] 
(12+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.35 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
9.05 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 «Фі ніст — 
Яс ны со кал» [СЦ] (6+).
11.50, 16.15, 19.15 Се ры-
ял «страс ці па Ча паю». [СЦ] 
(16+).
1.35 Маст. фільм «Вій» [СЦ] 
(12+).
2.45 Маст. фільм «Помс та і за-
кон» [СЦ] (12+).

7.00 Дэ тэк тыў «Сі цы лі ян ская 
аба ро на» (12+).

8.50 Маст. фільм «Адзі ноч ка» 
(12+).
11.00, 20.00 Вест кі.
11.30 «Сто да ад на го».
12.20 «100ЯНАЎ» (12+).
13.25 «Док тар Мяс ні каў» (12+).
14.30 Маст. фільм «Пяць га доў 
і адзін дзень» (12+).
16.20 Маст. фільм «Пад сад ная 
кач ка» (12+).
19.45 «Плюс-мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
20.50 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+)
22.35 Маст. фільм «Ра ман з 
міну лым» (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+).
6.45 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.20 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.by. Час вы ні каў».
8.55 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
9.25 «Ура чэб ныя та ям ні цы 
плюс» (12+).
10.25 Га лоў ная шаша (16+).
11.05 «Жы вая ежа» (12+).
11.55 Ква тэр нае пы тан не (0+).
12.55 Па е дзем, па ямо!» (0+).
13.40 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
14.15 Маст. фільм «Іс па нец» 
(16+).
16.25 «Сак рэт на міль ён». Лаліта 
Мі ляў ская (16+).
18.05 «След ства вя лі...» (16+).
19.25 Се ры ял «Жы вы» (16+).
23.20 «Стром кая гіс то рыя» 
(12+).

7.00, 14.00, 21.20, 1.45 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05 М/ф «Ма а на».
8.55, 16.50 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
9.00 Му зыч ны фільм «Са ба ка на 
се не» (12+).
11.10 Ме лад ра ма «Спад чын-
ніца паняволі». 1—4 се рыі.
14.05 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
«Га ры По тэр».
16.55 Ка ме дыя «Бум».
18.45 «На двор'е».
18.50 Ка ме дыя «Ка хан не і ін-
шыя не пры ем нас ці» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (6+).
21.10 «Фэшн іs mу пра фэшн» 
(12+).
21.25 Тры лер «Зор ныя вой-
ны».
23.45 Тры лер «Ка ме ды янт».

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

субота, 22 жніўня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 18 жніўня

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


