
6.00, 13.00 «Су пер ма-

мач ка» (16+).

7.05, 16.20 Се ры ял «Ва-

ро ні ны» (12+).

8.40, 4.15 М/ф «Чы чы 

лэнд» (0+)

9.00, 4.30 М/ф «Ма рын 

і яго сяб ры» (0+)

9.30, 4.55 М/ф «Ма ша 

і Мядз ведзь» (0+).

9.50, 4.05 «Ера лаш» 

(6+).

10.10 Ба я вік «Кар нік» 

(16+).

12.40, 3.35 Скетч-шоу 

«6 кад раў» (16+).

14.05, 1.50 Се ры ял «Ма-

ла дзёж ка» (12+).

18.00, 22.00 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

20.00 Ба я вік «Уні вер-

саль ны сал дат» (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+).

6.30, 17.00 «Мі хай ла Ла-

ма но саў». Маст. фільм.

7.45 «Пеш шу...» Ту та еў 

пей заж ны.

8.20 Ка ні ку лы! «Зве-

ра бой». Маст. фільм. 

2-я се рыя.

9.30, 20.55 «Тоў стыя».

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

На ві ны куль ту ры.

10.15 «Тэ ат раль ны ар-

хіў». «Міс тыч ны тэ атр 

Лер ман та ва».

10.45, 21.20 «След ства 

вя дуць зна та кі». Маст. 

фільм.

12.35 «Глеб Плак сін. Су-

пра ціў рус ка га фран цу-

за». Дак. фільм.

13.05 Да 80-год дзя Ула-

дзі мі ра Гу ба ра ва. «Рэ-

аль ная фан тас ты ка». 

Дак. се ры ял.

13.20, 23.35 «Ар хіў ныя 

тай ны». Дак. се ры ял.

13.45 «Віль ям Па хлёб кін. 

Рэ цэп ты на ша га жыц ця». 

Дак. фільм.

14.30, 1.00 «Асмо лаў. 

Псі ха ло гія пе ра мен». 

Дак. фільм.

15.10 «Пісь мы з пра він-

цыі». Вя лі кі Ноў га рад.
15.35, 19.45 «Тай ны ві-
кін гаў». Дак. фільм. 
1-я се рыя.
16.30, 2.30 Жыц цё вы-
дат ных ідэй. «Ці ёсць 
жыц цё на Мар се?»
18.10 Кон курс ма ла дых 
му зы кан таў «Еў ра ба чан-
не-2018». Пер шы паў фі-
нал.
20.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
23.00 Ко лер ча су. На дзя 
Ру ша ва.
0.05 «Ме ды чы. Ула да ры 
Фла рэн цыі». Се ры ял. 
(18+).
1.30 Па вел Ко ган і Мас-
коў скі дзяр жаў ны ака-
дэ міч ны сім фа ніч ны ар-
кестр.
2.15 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Ва кол сме ху». 1979 
год (12+).
7.25, 11.35, 14.00, 15.45, 
20.00, 21.45, 23.00, 0.50 
На сталь гія (12+).
7.40 ВІА «Ве се лые ре бя-
та». «Мо ладзь і му зы ка». 
1986 год (12+).
9.00 Маст. фільм «Га-
рад скія пад ра бяз нас ці» 
(«Ка хан не з пры ві ле я-
мі»). (16+).
12.00 «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+).
12.55 «По гляд». Пе ра ва-
рот». 1991 год (16+).
14.30 Дак. фільм «Скры-
жа ван не ро ка». (16+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
16.00, 22.00, 0.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
17.00 «У гас цях у М. Ма-
га ма е ва». Эл віс Прэс лі. 
1991 год (16+).
18.00 Маст. фільм «Пры-
твор нах во ры». (16+).
20.45 М/ф «Су стра кай це 
ба бу лю». (6+).
1.00 «Гу тар ка з Прэ зі-
дэн там СССР». 1991 год 
(12+).
1.40 Пе ра да ча «Біз нес і па-
лі ты ка». 1992 год (12+).
2.40 «Су стрэ ча з Са л-
жа ні цы ным». 1994 год 

(12+).

3.00 «Быў час». 2009 год 

(16+).

4.00 Маст. фільм «Печ ні-

кі». (16+).

5.25 «СММ». 1990 год 

(12+).

4.00, 8.30, 16.30 Ве ла-

спорт. «Бінк Банк Тур».

5.00, 9.30, 18.00 Ве ла-

спорт. «Кла сі ка Гам бур-

га».

6.00, 15.00, 20.30 Фут-

бол. Чэм пі я нат све ту ся-

род дзяў чат (U-20).

11.00, 2.30 Алім пій скія 

гуль ні. «Жы выя ле ген-

ды».

12.00 Алім пій скія гуль ні. 

«За ла сла вы».

13.00 Пла ван не. Чэм пі я-

нат Еў ро пы (па ра-).

14.00, 0.15 Watts.

19.30 Фут бол. Чэм пі я нат 

MLS.

20.00 «Най леп шае з кон-

на га спор ту».

23.30 Аў та гон кі. World 

Endurance.

0.00 Аў та гон кі. ESET V4 

Cup.

1.30 Ве ла спорт. «Ву эль-

та»-2017.

1.20 Вяр тан не вы со ка га 

блан дзіна. (12+).

3.05 Вам пір шы. (16+).

4.50 Дзі кая штуч ка. 

(16+).

6.40 Скан ды наў скі фар-

саж. (16+).

8.30 Скан ды наў скі фар-

саж. Гон кі на лё дзе. 

(16+).

10.20 Ад на клас ні цы: ле-

ген да пра зо ла та Фры та-

на. (16+).

12.20 Лю боў-мар коў па-

фран цуз ску. (18+).

14.00 Са мы леп шы та та. 

(16+).

15.50 Джунг лі клі чуць! 

У по шу ках Мар су пі ла мі. 

(12+).

17.45 Хо чаш ці не? (16+).

19.30 Па вер сіі Бар ні. 

(16+).

22.00 Ку лі над Брад ве ем. 

(16+).

23.55 Ка хан не прэт-а-

пар тэ. (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, 1.50 «Ву зел 
лё су». Се ры ял (16+).
10.20, 3.20 «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+).
20.50 «Аб ра ба ван не 
па-жа но ча му». Се ры ял 
(12+).
21.50, 4.50 «Не рас кры-
тыя тай ны» (12+).
22.45, 5.35 «Вок лад ка» 
(16+).
23.15 «Грань». Се ры ял 
(16+).
0.05 «1408». Тры лер (16+).

6.10 Міс Пе ціг ру (16+).
8.00 Веч насць (16+).
10.20 Вар' яц кі від ка хан-
ня (16+).
12.10 Шпі ён па су сед-
стве (12+).
14.05 Леў (16+).
16.25 Вы ра та ван не (16+).
18.15 Го лая праў да (16+).
20.10 Спя шай ся ка хаць 
(12+).
22.10 Эва лю цыя (12+).
0.10 Ге ній (18+).
2.10 Га ла гра ма для ка ра-
ля (18+).
4.00 Ус пом ніць усё 
(16+).

6.20 Юр' еў дзень (16+).
9.00 Лёг кі на ўспа мін 
(12+).
10.45 Каў каз скае трыа 
(12+).
12.30 Ві ры нея (0+).
14.35 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе (16+).
16.20, 4.20 Як вый сці 
за муж за міль я не ра-2. 

1-2-я се рыі (12+).

18.15 На се ле ны вост раў: 

схват ка (12+).

20.20 Пры стой ныя лю дзі 

(16+).

22.10 Пры цяг нен не 

(12+).

0.25 У сты лі jazz (16+).

2.20 Чор ная ва да (16+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва. 

(12+).

6.55, 18.00, 22.00, 1.05, 
4.05, 5.35 На ву ко выя не-

да рэ чнас ці. (12+).

7.20, 13.25 Не ве ра год ны 

док тар Пол. (16+).

8.05, 17.15, 21.10, 2.35 
Аў та-SОS. (12+).

8.50 Стра ча нае зо ла-

та Цём ных ста год дзяў. 

(16+).

9.35, 11.55, 14.55, 16.25, 
20.25 Ін стынкт вы жы ван-

ня. (16+).

11.10, 14.10, 1.50 Зо ла та 

Юка на. (12+).

12.40 Сі ла пле ме ні. 

(16+).

18.45, 22.45 Асу шыць 

акі ян. (16+).

19.35, 0.15 Рас сле да ван-

ні авія ка та строф. (16+).

23.30 Па ра нар маль нае. 

(16+).

4.50 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, 23.00, 5.30 
Пра па жы на про даж.

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-

ўда чы.

13.00 Ха кер у дзі кай пры-

ро дзе.

14.00, 0.00 На краі зям-

лі.

19.00 Уз ры ва ю чы гіс то-

рыю.

1.00, 7.10 У по шу ках 

скар баў.

2.00 Не спра буй це паў-

та рыць.

2.55 За гад ка выя знік-

нен ні.

3.50 Ву ліч ныя гон кі.

6.20 Хут кія і гуч ныя.
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6.50 «Іс насць».

7.15, 17.20 Ме лад ра ма «Пісь мо 
над зеі». (12+).

9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.

9.15 «Усё як мае быць».

9.45 Зда роўе (12+).

10.40 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 

(12+).

11.20 «Да ча» (12+).

12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 

(12+).

12.50, 15.45 Ме лад ра ма «Тры 
шчас лі выя жан чы ны» (12+).

15.15 «Кра і на».

21.00 «Па на ра ма».

21.45 Ме лад ра ма «Пар тыя для 
чэм пі ён кі». (12+).

0.50 «Дзень спор ту».

7.00 М/с «Усё пра Ро зі» (0+).

7.30 Фільм для дзя цей «Прынц-
са ма зва нец» (6+).

9.00, 19.35, 21.55 «Тэ ле ба ро-

метр».

9.05 «Ка мень, на жні цы, па пе ра» 

(16+).

9.40 «Спат кан не з бу ду чы няй» 

(16+).

10.35 «Жан на Да па ма жы» (16+).

11.35 Ані ма цый ны фільм «Брат-

ка медз ве дзя ня» (0+).

12.55 «Па нен ка-ся лян ка. Між кан-

ты нен таль ны се зон» (16+).

13.55 Ка ме дыя «Мам чын сы-
но чак» (12+).

15.30 «Ка пей ка ў ка пей ку» 

(12+).

16.05 «Мя няю жон ку» (16+).

17.20 Ме лад ра ма «Пры пра вы 
і страс ці» (12+).

19.20 Фан тас ты ка «Па са жы-
ры» (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+).
23.30 «Арол і рэш ка. Юбі лей ны» 
(16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 12.35, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 12.55, 20.30 Гэ ты дзень.
8.20 М/ф (0+).
8.30 «Цы ган». Маст. фільм, за-
ключ ная се рыя (12+).

10.00 «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).
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Ка-
рась за пе ча ны.
10.55 «Тай на Бур гунд ска га два-
ра». Пры го ды (12+).
13.00 «На ву ка ма нія» (6+).
13.30 «Люб лю і па мя таю». На-
род ны ар тыст СССР Ула дзі мір 
Му ля він.
14.10 «Ясь і Яні на». Маст. фільм 
(12+).
15.20 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб -
ску — 2018». Кан цэрт «За ла ты хіт».
17.05 «Ува га, га во рыць Маск-
ва!» Маст. фільм (16+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Па ся мей ных аб ста ві-
нах». Ме лад ра ма (12+).
23.20 «Ве ча ры Вя лі ка га тэ ат ра 
ў за мку Ра дзі ві лаў». Ба лет «Жы-
зэль, або Ві лі сы».

6.55, 14.00 Вес ла ван не на бай-
дар ках і ка ноэ. Чэм пі я нат све ту.
8.35 Ха кей. Ку бак Бе ла ру сі. Фі-
нал.
10.40 Вя лі кі спорт.
11.25 Тэ ніс. WTA. Нью-Хэй вен. 
1/2 фі на лу.
13.30 Свет анг лій скай прэм' ер-лі-
гі. Ві дэа ча со піс.
15.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вул вер хэмп тан» — «Ман чэс-
тэр Сі ці».
16.30 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.
17.55 Трэ ні ро вач ны дзень.
18.25 Ва лей бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Ква лі фі ка цыя. Муж чы ны. 
Гру зія — Бе ла русь.
20.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лі вер пуль» — «Брай тан».
21.20 Спорт-цэнтр.
21.30 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
22.00 Тэ ніс. WTA. Нью-Хэй вен. 
Фі нал.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 «Іг рай, гар монь лю бі мая!» (6+).
8.00 «Мі ка лай Яро мен ка. На раз-
рыў сэр ца» (12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).
9.30 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.20 «На наш густ» (12+).
11.05 «Ідэа льны ра монт» (12+).
12.10 Се ры ял «Ма ма Лю ба» 
(12+).

14.10 Маст. фільм «Пры ходзь-
це заўт ра...» (12+).
16.20 «Тра ге дыя Фро сі Бур ла ко-
вай» (12+).
17.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+).
18.50, 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».
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
22.50 «КВЗ». Прэм' ер-лі га (16+).
0.20 Кан цэрт «Дні куль ту ры Укра і-
 ны ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» 
у рам ках фес ты ва лю «Алек санд-
рыя збі рае сяб роў» (12+).

6.20 «Гля дзець усім!» (16+).
6.40 «Ежа ба гоў» (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, 20.10 Да ку мен таль ны пра-
ект (16+).
13.10, 13.40, 16.40 «Эніг ма». Се-
ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
20.00 «СТБ-спорт».
22.00 Фес ты валь «А-fest» (16+).
0.15 «Смак за бой ства». 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» (12+).
7.45 «Та кія роз ныя» (16+).
8.15, 2.10 Маст. фільм «Вас ча-
кае гра ма дзян ка Ні ка но ра ва» 
(12+).
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, 3.50 «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 «Да-
ро га ў пус тэ чу». (16+).
23.55 Маст. фільм «Лас ка вы 
май» (16+).
4.20 Маст. фільм «Бліз ня ты» 
(0+).

7.00 «Па кой сме ху». (16+).
7.30 Се ры ял «Лорд. Пёс-па лі-
цэй скі». (12+).

10.40 «Па сак рэ це ўся му све ту». 
(12+).
11.00, 20.00 Вест кі.
11.20 «Жы выя гіс то рыі». (12+).
12.10 «Пя цё ра на ад на го». (12+).
13.00 «На ша спра ва». (16+).
13.15 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!» 
(16+).
15.05 Маст. фільм «Бес па саж-
ні ца». (16+).
16.35 Маст. фільм «Пад сад ная 
кач ка». (12+).
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.45 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.30 Маст. фільм «Ве рыць 
і ча каць». (12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 «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».
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+).
13.15 «Па ра ў вод пуск». (16+).
14.05 Дэ тэк тыў «Чор ная па ву-
ці на». (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+).
18.05, 20.45 Дэ тэк тыў «Пёс». 
(16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
23.25 Се ры ял «Свед кі». (16+).

9.00, 18.35, 20.50, 0.55 «На-
двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
9.15 Для дзя цей «Ад каз вай ка» 
(0+).
9.20 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
9.30 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.10 Дра ма «Зла чын ны на-
мер» (16+).
13.15 Дра ма «Пра фе сі я нал» 
(16+).
15.10 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Зам бе зія».
16.30 «Зда роўе».
17.10 Маст. фільм «Бе лае сон-
ца пус ты ні».
18.40 Ка ме дыя «Ноч у му зеі».
20.30 «Ве чар ні ца» (0+).
20.40 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.55 Тры лер «За біць Бі ла» 
(18+).
22.40 Ба я вік «Вы ра шаль ны 
ўдар» (18+).

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,  25 жніўня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак,  21 жніўня

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5


