
6.00, 13.00 «Су пер ма-
мач ка» (16+).

7.05 «Па спець за 24 га-
дзі ны» (16+).

8.10, 4.15 М/ф «Чы чы 
лэнд» (0+)

8.30, 4.30 М/ф «Ма рын і 
яго сяб ры» (0+)

9.00, 4.55 М/ф «Ма ша і 
Мядз ведзь» (0+).

9.20, 4.05 «Ера лаш» (6+).

10.20 Ка ме дыя «Пят ні-
ца» (16+).

12.05 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

14.05, 1.50 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (12+).

16.20, 22.30 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).

18.00 Рэ алі ці-шоу «Са-
юз ні кі» (16+).

20.00 Ба я вік «Кар нік» 
(16+).

23.00 Се ры ял «Но вы ча-
ла век» (16+).

0.00, 5.10 Се ры ял «Псі-
ха ла гі ні» (16+).

1.00 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).

3.35 «Прос та кух ня» 
(16+).

6.30, 17.00 «Мі хай ла Ла-

ма но саў». Маст. фільм. 

1—2-я се рыі.

7.45 «Пеш шу...» Пе ра-

слаўль-За лес кі.

8.20 Ка ні ку лы! «Зве ра-

бой». Маст. фільм. 1-я 

се рыя.

9.30 «Пар ту га лія. За мак 

слёз». Дак. фільм.

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

На ві ны куль ту ры.

10.20 «Мі раж». Маст. 

фільм.

13.40 Ка хан не ў мас-

тац тве. «Ры хард Ваг-

нер і Ка зі ма Ліст». Дак. 

фільм.

14.30 «Тры тай ны ад-

ва ка та Пля ва кі». Дак. 

фільм.

15.10 «Пісь мы з пра він-

цыі». Крас на ярск.

15.45 «Вост раў і скар-

бы». Дак. фільм.

16.30, 2.30 Жыц цё вы дат-

ных ідэй. «Па да рож жа ў 

па ра лель ныя су све ты».

19.45 «Віль ям Па хлёб кін. 

Рэ цэп ты на ша га жыц ця». 

Дак. фільм.

20.30 Ко лер ча су. Жорж-

П'ер Се ра.

20.40 «Доб рай но чы, ма-

лыя!»

20.55 «Тоў стыя».

21.20 «След ства вя дуць 

зна та кі». Маст. фільм.

23.35 «Ар хіў ныя тай ны». 

Дак. се ры ял.

0.05 «Ме ды чы. Ула да ры 

Фла рэн цыі». Се ры ял. 1-я 

се рыя. (18+).

1.00 «Асмо лаў. Псі ха ло гія 

пе ра мен». Дак. фільм.

1.25 Су свет ныя скар бы.

1.40 VІІІ Між на род ны 

фес ты валь Vіvacello.

6.00, 22.00 «На ро джа ныя 

ў СССР». (12+).

6.50, 13.25, 17.35, 20.00, 

21.45, 1.25, 2.45, 3.45, 

5.00 На сталь гія (12+).

7.00 «Гу тар ка з Прэ зі-

дэн там СССР». 1991 год 

(12+).

7.40 Пе ра да ча «Біз нес і па-

лі ты ка». 1992 год (12+).

8.40 «Су стрэ ча з Са л-

жа ні цы ным». 1994 год 

(12+).

9.00 «Быў час». 2009 год 

(16+).

10.00 Маст. фільм «Печ-

ні кі». (16+).

11.25 «СММ». 1990 год 

(12+).

12.00 «Ва кол сме ху». 

1979 год (12+).

13.40 ВІА «Ве се лые ре-

бя та». «Мо ладзь і му зы-

ка». 1986 год (12+).

15.00 Маст. фільм «Га-

рад скія пад ра бяз нас ці» 

(«Ка хан не з пры ві ле я-

мі»). (16+).

18.00 «Быў час» з Аляк-

санд рам Па літ коў скім: 

«ДКНС: апош нія «дзе-

каб рыс ты» вя лі кай ім пе-

рыі». 2005 год (16+).

18.55 «По гляд». Пе ра ва-

рот». 1991 год (16+).

20.30 Дак. фільм «Скры-

жа ван не ро ка». (16+).

21.00, 3.00 «Мі ну лы час» 

(12+).

23.00 «У гас цях у М. Ма-

га ма е ва». Эл віс Прэс лі. 

1991 год (16+).

00.10 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1968. 1-я част-
ка. (12+).

1.40 «Май стры мас тац-
тваў». Яў ген Ля во наў. 
1986 год (12+).

4.00 «Кол ба ча су» (16+).

4.00, 7.00, 12.45, 15.45, 
19.00, 1.00 Фут бол. Чэм-
пі я нат све ту ся род дзяў-
чат (U-20).

8.30 Ве ла спорт. «Ву эль-
та»-2017.

9.30, 23.30 Ве ла спорт. 
«Бінк Банк Тур».

10.30 Ве ла спорт. «Арк-
тыч ная гон ка Нар ве гіі».

11.30, 22.35 Ве ла спорт. 
«Кла сі ка Гам бур га».

0.50 Watts.

0.45 Са мы леп шы та та. 
(16+).

2.40 Друж ба і ні я ка га 
сек су? (16+).

4.45 Ня гле дзя чы ні на 
што. (16+).

7.05 (Не)ча ка ны прынц. 
(16+).

8.45 Ха лас ця кі ў ад ры ве. 
(16+).

10.40 Не ўсту піць Штэй-

нам. (16+).

12.20 Вя лі кае вя сел ле. 
(16+).

14.05 Ня хай жы ве Фран-

цыя! (16+).

16.00 За бой ны агень чык. 

(16+).

17.50 Лю боў-мар коў па-
фран цуз ску. (18+).

19.30 Ад на клас ні цы: ле-
ген да пра зо ла та Фры та-
на. (16+).

21.30 Джунг лі клі чуць! 
У по шу ках Мар су пі ла мі. 
(12+).

23.25 Вы со кі блан дзін у 
чор ным ча ра ві ку. (12+).

6.00 М/ф (6+).

7.50 «10 са мых» (16+).

8.20 «Док тар І...» (16+).

8.50 «Афо ня». Ка ме дыя 

(12+).

10.30, 3.10 «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 «Мо жа це зваць мя-

не та там». Маст. фільм 

(16+).

15.20, 21.55 «Не рас кры-

тыя тай ны» (12+).

16.20 «Мой ге рой» (12+).

17.10 «Раз ві тан не» (16+).

18.05 «Ак цёр скія дра мы. 

Сыс ці ад спа ку сы». Дак. 

фільм (12+).

19.00, 1.40 «Ву зел лё су». 

Се ры ял (16+).

20.55 «Аб ра ба ван не 

па-жа но ча му». Се ры ял 

(12+).

22.50, 4.40 «Уся праў да» 

(16+).

23.20 «Грань». Се ры ял 

(16+).

0.10 «Вай на ня вест». Ка-

ме дыя (16+).

5.05 «Ча со ва да ступ ны» 

(12+).

6.10, 18.20 Ма ё масць з 

хвас том (12+).

8.05 Ад ступ ні кі (16+).

11.05 Код Да Він чы 

(16+).

14.00 Пе ра пра ва (16+).

16.30 Міс Пе ціг ру (16+).

20.10 Шпі ён па су сед-

стве (12+).

22.00 Веч насць (16+).

0.15 Крэй сер (18+).

2.35 Го лая праў да (16+).

4.10 Леў (16+).

6.20 Ка хан не ў вя лі кім 

го ра дзе-3 (12+).

8.00 Экі паж (6+).

10.40 Ваў ка ла кі (16+).

12.25 Баць ка сал да та 

(6+).

14.25 Аба рон цы (12+).

16.20, 4.20 Пры га жун чык 
(16+).

18.15 Клу шы (16+).

20.20 Лёг кі на ўспа мін 
(12+).

22.00 Юр' еў дзень (16+).

0.40 Каў каз скае трыа 
(12+).

2.25 Пі раМ ММі да (16+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва. 

(12+).

6.50, 5.35 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, 14.55, 17.15, 

21.10, 2.35 Аў та-SОS. 

(12+).

9.30, 18.45, 22.45 Асу-

шыць акі ян. (16+).

11.50, 14.10, 1.50 Зо ла та 

Юка на. (12+).

12.35, 16.25, 20.25 Ін стынкт 

вы жы ван ня. (16+).

18.00, 22.00, 1.05, 4.10 

Стра ча нае зо ла та Цём-

ных ста год дзяў. (16+).

19.35, 0.20 Рас сле да ван-

ні авія ка та строф. (16+).

23.35 Па ра нар маль нае. 

(16+).

4.55 Не па ра жаль ныя 

кан струк цыі. (12+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 

Ма хі на та ры.

9.00, 15.00 Біт вы за кан-

тэй не ры.

10.00, 16.00, 21.00 Як гэ-

та зроб ле на?

11.00, 20.00 Па ляў ні чыя 

на скла ды.

12.00, 18.00 Сал да ты ня ў-

да чы.

13.00 Скарб Ку пе ра.

14.00 Го лыя і на па ло ха-

ныя.

19.00 Уз ры ва ю чы гіс то-

рыю.

23.00, 5.30 Пра па жы на 

про даж.

0.00 Ха кер у дзі кай пры-

ро дзе.

1.00, 7.10 У по шу ках скар-

баў: Змя і ны вост раў.

2.00 Не спра буй це паў-
та рыць.

2.55 Ву ліч ныя гон кі.

6.20 Хут кія і гуч ныя.

17 жніўня 2018 г.

7.15 Ме лад ра ма «Пісь мо на-
д зеі». (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал». (12+).
9.50 «Усё як мае быць».
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, 15.30 Ме лад ра ма «Ка-
ло дзеж за бы тых жа дан няў». 
(16+).
15.15 «Твой го рад».
17.10 Ме лад ра ма «Ава рыя». 
(16+).
20.40 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.05 Ме лад ра ма «Тры шчас-
лі выя жан чы ны». (12+).

7.00 М/с «Усё пра Ро зі» (0+).
7.35 Ка ме дыя «Мам чын сы но-
чак» (12+).
9.05, 20.10 «Тэ ле ба ро метр».
9.10 «Свет на вы ва рат. Япо нія» 
(16+).
10.15 «На на жах. Атэ лі» (16+).
11.15 «Спат кан не для ма мы» 
(12+).
12.15 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі» 
(0+).
13.35, 22.05 «Па нен ка-ся лян-
ка. Між кан ты нен таль ны се зон» 
(16+).
14.30 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
16.10 Фан тас ты ка «Па са жы-
ры» (12+).
18.05 «Біт ва эк стра сэн саў. 
17-ы се зон» (16+).
20.40 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».
23.05 «Арол і рэш ка. Юбі лей-
ны» (16+).
0.00 «Ха лі-га лі». Скетч кам 
(16+).

7.15 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
7.40, 14.45, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.00, 15.00, 20.30 Гэ ты дзень.
8.05 М/ф (0+).
8.35 «Аты-ба ты, іш лі сал да-
ты...» Фільм — дзе цям (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».

11.25 «Ува га, га во рыць Маск-
ва!» Маст. фільм (16+).
15.05 «Гу ляй, ду ша!» Кан-
цэрт Бе ла рус ка га дзяр жаў на-
га ан самб ля на род най му зы кі 
«Свя та».
16.20 «Жы вая куль ту ра». Твор-
часць Мар' я на Скрамб ле ві ча, 
май стра па вы ра бе му зыч ных 
ін стру мен таў (аг ра га ра док 
Ад эльск, Гро дзен скі ра ён, Гро-
дзен ская воб ласць).
16.50 «Па ся мей ных аб ста ві-
нах». Ме лад ра ма (12+).
19.05 «Ясь і Яні на». Маст. 
фільм (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Цы ган». Маст. фільм, 
за ключ ная се рыя (12+).
22.30 «Час кі но».
22.40 «Бла кіт ная без дань». 
Дра ма (16+).

6.00, 23.45 Зме ша ныя адзі на-
бор ствы. UFC.
8.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вул вер хэмп тан» — «Ман чэс-
тэр Сі ці».
10.15 Ва лей бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Ква лі фі ка цыя. Муж чы ны. 
Гру зія — Бе ла русь.
11.55 Піт-стоп.
12.25 Пляж ны фут бол. Ку бак 
Бе ла ру сі. Фі нал.
14.00 Вес ла ван не на бай дар ках 
і ка ноэ. Чэм пі я нат све ту.
15.35 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Чэ лендж-кап. Ка зань.
17.40 Спорт-цэнтр.
17.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Нью касл» — «Чэл сі». (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
19.45 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Го мель» — 
«Ды на ма-Мінск». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
21.45 Вод нае по ла. Чэм пі я нат Еў-
ро пы —  2019. U-19. Бе ла русь — 
Ру мы нія.
23.00 Вы ні кі тыд ня.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Маст. фільм «Вы шы ня» 
(12+).
8.45 М/с «Смя ша ры кі. ПІН-
код».
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «Зда роўе» (16+).
10.35 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).

11.00 «Сло ва го на ру» (12+).
11.50 Се ры ял «Ма ма Лю ба» 
(12+).
13.50 «Рай манд Паўлс. Міль ён 
пун со вых руж» (12+).
14.50, 16.20 Юбі лей ны кан цэрт 
Рай ман да Паў лса (12+).
17.45 «Клуб Вя сё лых і Зна ход-
лі вых». (16+).
20.00 «Кон ту ры».
21.05 «Клуб Вя сё лых і Зна ход-
лі вых». Пра цяг (16+).
22.15 Му зыч ны фес ты валь «Рок 
за Баб роў». Кан цэрт бе ла рус кіх 
рок-гур тоў (16+).
23.50 Маст. фільм «Марс» 
(16+).

6.15 «Гля дзець усім!» (16+).
6.35, 11.00, 20.35 Да ку мен таль-
ны спец пра ект (16+).
8.05 «Ня ўдач ні каў. NET» Се-
ры ял (16+).
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
12.25, 13.40, 16.40 «Эніг ма». 
Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
22.05 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
0.30 Кан цэрт «На шы ў го ра-
дзе!» 20 га доў «На ша му ра-
дыё» (16+).

6.00 М/ф (0+).
6.30 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.45, 3.05 Маст. фільм «Тры 
за ла тыя ва ла сы» (0+).
8.15 Маст. фільм «Пун со выя 
вет ра зі» (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 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
12.15, 16.15, 19.30, 1.00 Се ры-
ял «Агент на цы я наль най бяс-
пе кі-4».
18.30, 0.00 «Ра зам».
4.40 Маст. фільм «Тай ны Бур-
гунд ска га два ра» (12+).

7.00 Па кой сме ху.
7.25 Маст. фільм «Ве рыць 
і ча каць». (12+).

11.00, 20.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та». 
(16+).
13.00 «Сме ха па на ра ма» Яў ге на 
Пет ра ся на». (16+).
13.30 «Ка лі ўсе до ма». (12+).
14.30, 21.45 Се ры ял «І ша рык 
вер нец ца». (16+).
22.45 Маст. фільм «Са ўдзель-
ні кі». (12+).
0.20 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 «Ты су пер». (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Ад ной чы...» (16+).
8.55 «Іх но ра вы». (0+).
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+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд». 
(16+).
14.05 Дэ тэк тыў «Чор ная па ву-
ці на». (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 Дэ тэк тыў «Ша ман. Но-
вая па гро за». (16+).
21.45 «Зор кі сыш лі ся». (16+).
23.15 Ты не па ве рыш! (16+).
0.10 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць». (12+).

9.00, 16.15, 18.50, 21.00, 0.25 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.15 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
9.45 Се ры ял «Ту рэц кая для 
па чат коў цаў» (16+).
14.10 Маст. фільм «З Ра сіі 
з лю боўю» (12+).
16.20 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.25 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Пінг ві ны».
18.00 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
18.55 Дра ма «Не пры стой ная 
пра па но ва» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Ме лад ра ма «Пры га жу ня 
і па чва ра» (12+).

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

нядзеля,  26 жніўня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак,  20 жніўня

МIРМIР

1514 3


