
6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 23.55 «Зо на 
Х» (16+).
9.10, 22.05 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Плюс Лю боў» (16+).
13.05 «Дзі ця чы док тар».
13.35, 15.25 Се ры ял «Шлюб 
па за вя шчан ні. Вяр тан не Сан-
дры» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Бе ла рус кая ча сін ка».
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «На кант ро лі Прэ зі дэн-
та».
23.35 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.15 «Дзень спор ту».

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 17.50 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.40 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 22.10 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
10.55, 17.55 Се ры ял «Опер па 
вы клі ку» (16+).
12.50, 23.10 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-2» (16+).
13.50 «Па нен ка-ся лян ка» 
(16+).
14.45 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).
15.40 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
15.45, 23.55 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект 
(12+).
16.30 Се ры ял «Ста ма то лаг» 
(16+).
17.20 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
20.35 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.05 «Спорт ла то 5 з 36», 
КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
На ліс ні кі з гры ба мі.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты 
дзень».
8.30, 17.55 «Гэ тыя во чы на су-
праць». Маст. фільм (16+).

9.25, 16.40 «Це ні зні ка юць 
апоўд ні». Маст. фільм (12+) 
[СЦ].
10.40 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Ула дзі мір Но-
вак.
11.05 «Бе ла веж ская пу шча». 
Рэ лік та вы лес (6+).
11.20, 21.05 «Ле ген ды кі но». Ся-
мён Фа ра да (12+).
12.55 «Га ра ды Бе ла ру сі». Ма-
зыр.
13.20 «Дзён ні кі бе ла рус ка га 
пад пол ля». Го мель (12+) [СЦ].
13.45, 18.50 «Стаў ка». «Пе ра-
лом» (12+).
14.25, 21.40 «МУР». Маст. 
фільм (16+).
15.10 «Спя вае Бе ла русь».
16.00 «Люб лю і па мя таю». На-
род ны ар тыст Ра сіі Алег Яф рэ-
маў.
19.30 «Ка мер тон». За слу жа-
ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Сяр гей Ча ке рэс.
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.25 «Арт-гіс то рыі». «Гуль ні 
Пі ка са» ў ке ра мі цы. Гіс то рыя 
не спа дзя ва на га да ру Над зеі 
Ле жэ.
22.55 «Вя лі кія мас та кі». «Мыт-
нік» Ру со (12+).

6.40, 14.20, 19.05, 0.25 Спорт-
мікс.
6.50, 21.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё-
наў УЕ ФА. Плэй-оф.
8.50, 23.50 Фут бол. Лі га чэм-
піё  наў УЕ ФА. Плэй-оф. Дзён нік 
гуль ня во га дня.
9.20 Спорт-кадр.
9.50, 15.50 Вес ла ван не на бай-
дар ках і ка ноэ. Чэм пі я нат све ту.
14.30 Пляж ны фут бол. Еў ра лі га. 
Бе ла русь — Гер ма нія.
19.15 Ко зел пра фут бол.
19.40 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
Між на род ны тур нір.

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
7.00 (з суб ціт ра мі), 8.00 (з суб ціт-
ра мі), 9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00 (з суб ціт ра-
мі), 20.30 На шы на ві ны.
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «А ў нас у два-
ры» (12+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Прос тае жыц-
цё» (12+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+)

16.20, 0.00 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.25, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.55 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «Суч чы на вай-
на» (16+).
23.05 Се ры ял «Бяс сон ні ца» 
(16+).

5.35, 22.05 «Гля дзець усім!» 
(16+)
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
6.10, 20.15 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
9.10 «Мінск і мін ча не».
9.40, 23.00 «За гад кі ча ла вецт-
ва» (16+).
10.40 «Ра зум нік». Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.20, 23.45 «Са мыя ша-
кі ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.40, 1.10 «Ежа ба гоў» (16+).
15.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
15.55, 16.50 «Смерш». Се ры-
ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».

6.00, 20.40, 22.45, 0.10, 4.05 Се-
ры ял «За кон і па ра дак» (16+).
7.50, 10.10 Се ры ял «Ко дэкс го-
на ру» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15, 2.55 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.10, 1.20 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 2.05 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 0.55 «Та ко му ма ма не на-
ву чыць» (12+).
17.20, 19.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
3.45 «Тры май ся, шо у біз!» (16+)

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
9.00 Се ры ял «Кра па вы бе рэт» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30, 23.10 «Хто су праць?» 
Ток-шоу.
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Па го ня за мі ну-
лым» (12+).
0.55 Се ры ял «Фаль шы вая но-
та» (12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 «За гран ню» (16+).
6.25 «Рэ аль ны свет» (12+).
7.10, 8.05 Се ры ял «Мух тар. Но-
вы след» (16+).
8.50, 10.20 Се ры ял «Ад ва кат» 
(16+).
9.40, 23.00 «НЗ.by».
11.15 Се ры ял «Ляс нік» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.05, 16.30 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны» (16+).
17.25, 19.50 Се ры ял «Па ву цін-
не» (16+).
19.40 Сён ня. Га лоў нае.
21.05 Се ры ял «Пёс» (16+).
23.25 Се ры ял «Свед кі» (16+).

7.00, 15.55, 18.25, 21.05, 0.10 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 16.05 «Мульт па рад». «Ці-
мон і Пум ба».
7.30 Ме лад ра ма «Пас ля» 
(16+).
9.15, 18.30 Се ры ял «Без тэр мі-
ну даў нас ці» (16+).
10.05, 16.00 «Гу ма рын ка».
10.10 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
11.10 Тры лер «Дэ жа вю» (12+).
13.20, 19.20 Се ры ял «Мар' ін 
гай» (16+).
14.55 Се ры ял «Ня бес ны за-
мак» (16+).
16.30 Дак. фільм «Міль ён пы-
тан няў аб пры ро дзе».
16.45 Дэ тэк тыў «Міс тэ ры ум. 
Па ча так» (16+).
19.15 «Рэ аль ны біз нес».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Пры го ды «Ле ген да Зо-
ра» (6+).
23.20 Се ры ял «Буль вар ныя 
жа хі» (16+).

6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.20 «Ера лаш» (6+).
8.30 М/ф «Ці мон і Пум-
ба» (0+).
9.05 «Уз ва жа ныя і шчас-
лі выя лю дзі» (16+).
11.00 16.55, 0.50 «Ураль-
скія пель ме ні» (16+).
12.05, 1.40 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
13.40 «Наш ра монт» 
(16+).
14.15 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
14.45 М/ф «Ча ра дзей ная 
кні га» (0+).
15.00 Ба я вік «Брыль ян-
та вы па лі цэй скі» (12+).
20.00 Се ры ял «Два баць-
кі і два сы ны» (16+).
22.00 Ка ме дыя «Шо па-
коп» (12+).
23.50 Ка ме дыя «Таў стун 
су праць усіх» (16+).
2.55 Скетч-шоу «Мас-
гарс мех» (16+).
4.15 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 
фаб рыч ная.
7.00 «Стра ча ныя пля-
мё ны ча ла вец тва». Дак. 
фiльм.
8.00 «Усё па ча ло ся ў 
Хар бi не». Се ры ял, за-
ключ ная се рыя.
8.45 «Тэ ат раль ны ле та-
пiс». Сяр гей Юр скi.
9.15 «МУР. 1944». Се-
ры ял.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
На вi ны куль ту ры.
10.15 «Кi  нес  коп». 
67-ы Мiж на род ны кi на-
фес ты валь у Ла кар на.
11.00 «Сi та i Ра ма». Се-
ры ял.
12.35 «Па лi глот». Iталь-
ян ская з ну ля за 16 га-
дзiн! № 16.
13.20 Су стрэ ча на вяр-
шы нi. «Гуль нi ро зу му з 
Тац ця най Чар нi гаў скай».
13.50 «Пiсь мы з пра вiн-
цыi». Iз борск (Пскоў ская 
воб ласць).

14.15 «I Бог на чуе па мiж 
рад коў...» Дак. се ры ял.
15.10 Тэ атр на эк ра не. 
Спек такль Тэ ат ра са ты-
ры «Рэ квi ем па Ра да ме-
се». За пiс 2013 го да.
17.15 «Лi нiя жыц ця». Ра-
ман Вiк цюк.
18.05 Ра ман у ка мя-
нi. «Пар ту га лiя. За мак 
слёз». Дак. фiльм.
18.35 Ра сiй скiя май стры 
вы ка наль нiц ка га мас-
тац тва. Юрый Баш мет i 
Да нi iл Тры фа наў.
19.45 Сме ха на сталь гiя.
20.15 Да 90-год дзя з дня 
на ра джэн ня Вii Арт ма нэ. 
«Эпi зо ды».
20.55 «Тэ атр». Маст. 
фiльм.
23.35 «Фар го». Маст. 
фiльм.
1.15 Два ра я лi. Дзмiт рый 
Аляк се еў i Мi ка лай Дзе-
мi дзен ка.
2.00 «Шу каль нi кi». «Па-
да ру нак ка ра лю Фран-
цыi».
2.45 «Во жык у ту ма не». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 
2007 год (12+).
6.55 Тэ ле спек такль «Ноч 
па мы лак». 1984 год 
(16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
9.45, 10.55, 13.05, 
14.45, 15.45, 16.55, 
18.55, 20.25, 21.45, 
22.55, 0.55, 1.45, 2.35, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.05 «Яло вая суб ма-
ры на» з Аляк санд рам 
Ліп ніц кім. «Машина 
времени». 1-я част ка: 
«Ві но з дзьму хаў цоў». 
2019 год (16+).
13.20 Дак. фільм «Вель мі 
вас усіх люб лю» (16+).
18.10 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1977-ы. 3-я част ка. 
2009 год (12+).
19.05 Фільм-кан цэрт 
«Дыс кжа кей». 1987 год 
(12+).

0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«ДКНЗ: апош нія «дзе-
каб рыс ты» Вя лі кай Ім-
пе рыі». 2005 год (16+).
1.10 «Ня ма праб лем?!» 
1991 год (12+).
2.00 «Анш лаг». 1983 год 
(12+).

0.00, 6.00, 9.30, 19.30, 
21.00, 23.00 Тэ ніс. US 
Open. Ква лі фі ка цыя.
4.00, 8.00 Ве ла спорт. 
«Джы ра-д'І та лія».
5.00, 11.30 Ве ла спорт. 
«Тур дэ Франс».
9.00, 14.30 Алім пій скія 
гуль ні. «Жы выя ле ген-
ды».
12.30 Скач кі на лы жах 
з трамп лі на. Лет ні Гран-
пры.
14.00 Watts.
15.00 Алім пій скія гуль ні. 
Camps to champs.
15.30 Алім пій скія гуль ні. 
«Сі ла асо бы».
16.00 Кон ны спорт. Чэм-
пі я нат Еў ро пы.

0.30 Эйр Аме ры ка 
(16+).
2.55 Са ка віц кія ка ты 
(16+).
5.05 Ура! Ка ні ку лы! (6+)
7.00 Ушчэнт (16+).
8.50 Лю боў ная без раз-
важ насць (16+).
10.30 Вы со кі блан дзін у 
чор ным ча ра ві ку (12+).
12.15 Рас се я ны (6+).
13.55 Не ве ра год ныя 
пры го ды Фа кі ра (16+).
15.40 Ня ўда члі  выя 
(16+).
17.35 Пры кінь ся ма ім 
му жам (16+).
19.30 Не па гра жай паўд-
нё ва м у цэнт ра лу, па пі ва-
ю чы сок у ся бе ў квар та-
ле (16+).
21.10 Да чор та на ро гі 
(16+).
22.50 Вель мі страш нае 
кі но-3 (16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).

6.40 М/ф (6+).
7.45 «М & S» (12+).
8.15 «Спра ва суд дзі Ка-
рэ лі най». Се ры ял (12+).
10.00, 14.20, 3.45 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
11.40, 16.20 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.15, 5.15 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
15.25 «Мой ге рой» (12+).
17.30, 2.25 «Так ра на, 
так поз на...» Дак. фільм 
(16+).
19.05 «Пры га жун чык». 
Ме лад ра ма (12+).
21.20 «Кні га Илая». Бая -
вік (16+).
23.30 «Вок лад ка» (16+).
0.05 «90-я» (16+).
0.55 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
1.30 «Уся праў да» 
(16+).

6.10, 17.50 Гос ця (16+).
8.35 Да руй, ха чу з та бой 
ажа ніц ца (12+).
10.40 Бан ды ты (16+).
12.55 Афе ра па-аме ры-
кан ску (16+).
15.30 Ла-Ла Лэнд (16+).
20.10 За ла ты век (16+).
22.15 Джэйн Эйр (12+).
0.30 Тва ры ў на тоў пе 
(16+).
2.20 Афе ра па-аме ры-
кан ску (16+).
4.35 Ін ту і цыя (12+).

7.30 Ня вес та лю бой ца-
ной (16+).
9.30 Па ляў ні чы-1. Ча ла-
век з мі ну ла га (16+).
11.30 Ура! Ка ні ку лы! 
(6+)
13.30, 14.25 Вы ўсе мя не 
пры во дзі це ў ша лен ства 
(16+).
15.20 Іва но вы (12+).
17.10 Усё пра муж чын 
(16+).
18.40, 5.30 Сэл фі (16+).
20.45 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-3 (12+).
22.20 Цём ны свет: раў-
на ва га (12+).
0.05 Пра ка хан не (16+).
1.50 Пра што яшчэ га во-
раць муж чы ны (16+).
3.40 Ну, пры ві тан не, Ак-
са на Са ка ло ва! (16+)

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.25 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
7.15, 12.40 Япо нія: па між 
не бам і зям лёй (16+).
8.00 Зо ла та ў ха лод най 
ва дзе (16+).
9.30, 15.00, 21.15, 2.45 
Рас сле да ван ні авія ка-
та строф (16+).
10.15 Ка ра лі шахт (16+).
11.05, 16.35 Ва ро жая 
пла не та (16+).
14.10 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
15.50 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
18.10 Су пер збу да ван ні 
(16+).
19.00, 22.05, 0.25, 3.30 
Ба ку: сха ва ныя тай ны 
га ра доў (16+).
19.45 Па на ра ма 360 
(16+).
20.30, 4.15 Аў та-SOS 
(16+).
22.50 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
23.35 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
1.10 Ува рван не на Зям-
лю (16+).
1.55 Мя жа (16+).
5.05 Зра бі або па мры 
(16+).
5.35 На ву ко выя не да-
рэч нас ці (16+).

8.00, 11.10, 15.45, 21.15 
Як гэ та зроб ле на? (12+)
8.25, 18.30, 1.50 Го лыя 
і на па ло ха ныя XL (16+).
9.20, 16.40, 22.10 Ма хі-
на та ры (12+).
10.15, 17.35, 4.35 Хут кія 
і гуч ныя (16+).
12.05, 23.05 Скла ды 
(16+).
13.00 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
13.55 Аў та бан А2 (12+).
14.50, 3.40 Вы жыць лю-
бой ца ной (16+).
20.20, 7.10 Чы гун ка 
Аляс кі (12+).
0.00 Апе ра цыя «Вы ра та-
ван не до ма» (12+).
0.55, 6.20 Эд Ста фард: 
го лае вы жы ван не (16+).
5.30 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну (12+).
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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

серада, 21 жніўня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу
TБ1000 TБ1000 

Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

пятніца, 23 жніў ня

МIРМIР

186 11
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