
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.05 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
9.30 М/ф «Ску бі Ду» 
(6+).
10.00 «Дзі ця чы КВЗ» 
(6+).
11.00 «Са ран хэ» (16+).
12.00 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
12.45  Ані  ма цый ны 
фільм «Ка роль са фа-
ры» (0+).
14.25 Ба я вік «Тэр мі на-
тар: ня хай прый дзе вы-
ра та валь нік» (12+).
16.40 Ка ме дыя «Міль-
ярд» (12+).
18.40 Фан тас ты ка «Ін ша-
 пла нет нае ўвар ван не: 
біт ва за Лос-Ан джэ лес» 
(12+).
21.00 «Ураль скія пель-
ме ні». Гуль ня пры ко лаў 
(16+).
22.25 «Спра ва бы ла ўве-
ча ры» (16+).
23.25 «Наш ра монт» 
(16+).
0.05 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
1.20 «Прос та кух ня» 
(16+).
1.50 «Ро гаў у спра ве» 
(16+).
2.40 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
4.20 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Каз ка пра чу жыя 
фар бы». «Пры го ды Хо-
мы». «Ру ка віч ка». М/ф.
7.10 «Ча ра дзей». Маст. 
фільм [СЦ].
9.40 «Звы чай ны кан-
цэрт».
10.10 «У джа зе толь-
кі дзяў чы ны». Маст. 
фільм.
12.05 Цырк све ту. «Іе рог-
лі фы на ма не жы» [СЦ].
12.35 Ліс ты з пра він цыі. 
Лаішэўскі ра ён (Рэс пуб-
лі ка Та тар стан) [СЦ].
13.00, 1.45 Дыя ло гі пра 
жы вёл. Мас коў скі заа-
парк [СЦ].

13.40 «Эфект ма тыль-
ка». Дак. се ры ял [СЦ].
14.10 «Гром ня бес ны». 
Маст. фільм.
15.40 Больш, чым ка хан-
не. Яў ген Еў ту шэн ка.
16.20 «Ве не цыя — дзёрз-
кая і бліс ку чая». Дак. 
фільм.
17.15 Кла сі кі ХХ ста год-
дзя. «Аль фрэд Шніт ке. 
Дух ды хае, дзе хо ча...». 
Дак. фільм.
18.10 Па сля дах та ям ні-
цы. «Па ляў ні чыя на ды на -
заў раў».
18.55 «Пеш шу...». Мас-
к ва чыр во ная [СЦ].
19.25 VІ Між на род ны 
фес ты валь мас тац тваў 
П. І. Чай коў ска га. Му-
зыч на-дра ма тыч ны спек-
такль «Ч+Ч».
20.40 «Да Чор на га мо-
ра». Маст. фільм [СЦ].
21.50 Да 100-год дзя За-
льцбург ско го фес ты ва-
лю. Шэ дэў ры су свет на га 
му зыч на га тэ ат ру. Опе ра 
Дж. Вер дзі «Сы мон Ба-
ка нег ра».
0.20 «Гром ня бес ны». 
Маст. фільм.
2.25 «Бед ная Лі за». «Пра 
Яр ша Яр шо ві ча». М/ф 
для да рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1963-ы. 2010 
год (12+).
7.05, 8.40, 9.45, 11.00, 
13.25, 17.10, 18.55, 20.45, 
21.45, 23.20, 0.50, 2.25, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.20 Маст. фільм «Асаб-
лі ва не бяс печ ныя...» 
(16+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су».
12.00 Маст. фільм «Ба га-
тая ня вес та» (12+).
14.00 «На ва год ні па каз». 
1986 год (12+).
15.00 «Быў час». 2009 
год (16+).
16.00 Маст. фільм «Ад-
па чы нак, які не ад быў ся» 
(16+).
18.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
19.20 «Ва кол сме ху». 
1979 год (12+).

22.00 Маст. фільм «Ка-
хан не — смя рот ная гуль-
ня» (16+).
0.00 «Элі та Кра і ны Са-
ве таў». Мі ка лай Ду пак. 
Ды рэк тар «Тэ ат ра на Та-
ган цы» рас па вя дае пра 
час і пра ся бе. 2007 год 
(12+).
1.10 Маст. фільм «Дыя-
лог з пра ця гам» (16+).
5.20 Дак. фільм «Пры-
твор шчы кі» (12+).

0.00 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту (12+).
1.00, 4.00, 10.30, 14.15, 
21.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» (12+).
2.30, 19.25 Ве ла спорт. 
Чэм пі я нат Еў ро пы (12+).
6.00 Тэ ніс. US Ореn — 
2019 (6+).
9.30 Ве ла спорт. «Тур 
Венг рыі» (12+).
13.15 Аў та гон кі. Су пер-
ку бак Роrsсhе.
20.00, 23.00 Ве ла спорт. 
«Тур Поль шчы» (12+).

1.15 Ка ман да ма ры 
(16+).
3.00 Ста тус: воль ны 
(16+).
4.45 Ма наш кі ва ўцё ках 
(16+).
6.35 Спо ведзь не ві дзім кі 
(12+).
8.30 Офіс ная анар хія 
(18+).
10.10 Лаў ка за па сных 
(16+).
11.45 2+1 (16+).
14.00 Скра дзі маю жон-
ку (16+).
15.50 Нін дзя з Бе вер лі 
Хілз (12+).
17.30 Так сі-5 (18+).
19.30 На цы я наль ная бяс-
пе ка (12+).
21.05 Ро бін Гуд: па ча так 
(16+).
23.15 Па е дзем да чор та-
вай ба бу лі (12+).

6.00 М/ф (6+).
7.10 «Улег цы» (12+).
7.40 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» «Пе ра пра-
ва» (12+).

10.35 «Ра туй це, я не 
ўмею га та ваць!» (12+)
11.25, 1.45 Се ры ял «Вы-
хо джу ця бе шу каць». 
(16+).
15.25 Ані ма цый ны фільм 
«Се зон па ля ван ня-2». 
(6+).
16.45 Се ры ял «Жан чы-
на без па чуц ця гу ма ру». 
(12+).
20.10 «ТБ3 вя дзе рас-
сле да ван не» (16+).
21.15 «Асця рож на, ашу-
кан цы!» (16+)
21.50 Маст. фільм «Га-
тэль «Мэ ры голд». За ся-
лен не пра цяг ва ец ца». 
(12+).
0.10 «Веч насць». Се ры-
ял (16+).
5.15 «Без пад ма ну» 
(16+).

6.20 Га лод ныя гуль ні 
(16+).
8.40 Га лод ныя гуль ні: 
і ўспых не по лы мя (16+).
11.05 Га лод ныя гуль ні: 
сой ка-пе ра смеш ні ца. 
Част ка І (16+).
13.10 Вост раў га ла ва рэ-
заў (6+).
15.15 Па ляў ні чыя на пры-
ві даў (12+).
17.05 Па ляў ні чыя на пры-
ві даў-2 (12+).
19.00 Чы ка га (12+).
20.55 Мам ма MІA! (16+).
22.55 Вя сель ны пе ра па-
лох (12+).
0.45 Двух сот га до вы ча-
ла век (6+).
2.55 Пра бач, ха чу з та-
бой ажа ніц ца (12+).
5.00 Яна (16+).

7.10 Апош няе вы пра ба-
ван не (16+).
9.45 Пят ні ца (16+).
11.15 Шпі ён (16+).
13.15 Ад мі рал (16+).
15.30, 3.40 Га дзі на пік 
(16+).
17.30 Дзён нік ма мы 
пер ша клас ні ка (6+).
19.00 Вы кру та сы (12+).
20.40 Ча со выя цяж кас ці 
(12+).
22.15 Духlеss-2 (16+).
0.10 Цём ны свет (16+).
2.00 Цём ны свет: раў на-
ва га (12+).

5.30 Гіс то рыя ад на го 
пры зна чэн ня (12+).

6.00, 5.15 На ву ко выя 
глуп ствы (16+).
6.45, 2.15 Аў та-SOS 
(16+).
9.20 Эк стрэ маль ны экс-
прэс (16+).
11.00 Скар бы Ту тан ха-
мо на (16+).
13.35 Па да рож жы з Гор-
да нам Рам зі (16+).
16.15 Дыя на: згуб ле ныя 
кад ры (16+).
18.15 Зра біць за адзін 
дзень (16+).
19.05 Драў ля ная ску ра 
(16+).
22.55 У дзі кай пры ро дзе 
з Бе арам Грылсам (16+).
0.45 Кос мас: маг чы мыя 
све ты (16+).
3.45 Сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы ста ра жыт на сці 
(16+).
5.35 Гуль ні ро зу му 
(16+).

8.00 Ма хі на та ры (12+).
8.45, 20.36 Як гэ та ўлад-
ка ва на? (12+)
9.10 Смя рот ны ўлоў: да-
ра гі баць ка (16+).
10.00 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
10.50 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
12.32 Ме га-піт-сто пы 
(12+).
14.14, 7.14 Даль на бой-
шчык у Ін да не зіі (12+).
15.05 Ле ген ды дзі кай 
пры ро ды (16+).
15.56 Ге ній аў та ды зай ну 
(12+).
20.11 Як гэ та ўлад ка-
ва на: аў та ма бі лі ма ры 
(12+).
21.27 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
22.18 Не спра буй це паў-
та рыць (16+).
0.00, 6.28 Вар та выя пад-
зем кі (12+).
0.51 Біт ва са ма гон шчы-
каў (18+).
1.42 Ір жа вая ім пе рыя 
(12+).
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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 «Зо на Х». Кры мі наль-
ная хро ні ка (16+).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 На ві ны на двор'я.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Ме ла-
д ра ма «За мак з пяс ку» (16+).
13.05, 15.25 Ме лад ра ма «Даў гі 
сум лен ня» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 1.00 «Зо на Х». Кры мі-
наль ныя на ві ны (12+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Зра зу ме лая па лі ты ка.
22.00 Се ры ял «След» (16+).
0.40 Арэ на.
1.20 Дзень спор ту.

7.00 М/с «Ша хе ра за да. Не рас-
ка за ная гіс то рыя» (6+).
7.30 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).
9.00, 19.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
10.10 «Ся мей ныя гіс то рыі» (16+).
10.40 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
11.15 «Да па ба чэн ня» (16+).
12.00 Ка ме дыя «Ма лы» (12+).
13.45 «Жан на Па жа ні» (16+).
14.40 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
15.10 М/с «Стыч!» (6+)
15.50 Ані ма цый ны фільм «За ха-
валь нік Ме ся ца» (0+).
17.20 Пры го ды «Мсці ўцы: эра 
Аль тро на» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.20 «Та та па паў» (16+).
23.55 Се ры ял «Ана то мія страс-
ці» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». По лі ў-
ка з ра шчы най.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.30 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.25 «Люб лю і па мя таю». Вік тар 
Та ра саў.
10.05 «Рэ ста ран па на Сеп ці-
ма». Маст. фільм (12+).
11.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
12.25 «На пе рад у мі ну лае».

12.55 «Леп шае мес ца на све-
це». М/ф (6+).
13.10 «Гу сі-ле бе дзі», «Дзя ду ля і 
ўну чак». М/ф (0+).
13.45, 21.05 «Аме ры кан ская дач-
ка». Маст. фільм (12+) [СЦ].
15.25 «На ву ка ма нія» (6+).
15.55, 22.55 «Нейт раль ныя во-
ды». Маст. фільм (12+).
17.40 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе-
ла рус кай дра ма тур гіі «Сі ро жа».
18.05 Кан цэрт «Сла вян скі ба-
зар — 2020».
19.40 «Апош ні дзень». Аляк сей 
Пят рэн ка (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.40 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].

6.55 Аз бу ка спор ту.
7.10, 18.00, 21.20, 23.00 Тэ ніс. 
WTА.
9.15 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. Агляд ту ра.
10.05 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль ян -
та вая лі га.
12.10 Вя лі кі спорт.
12.55 Ганд бол. Ку бак Бе ла ру сі.
14.35 Бія тлон. Ку бак фе дэ ра цыі.
16.30 Кі берс порт. Аў та спорт. 
W-се рыя.
17.50 Спорт-цэнтр.
19.00 Ха кей. Ку бак Бе ла ру сі. 
«Нё ман» — «Лі да». (У пе ра пын-
ках — Спорт-цэнтр.)
22.00 На гра ні фо лу. Фут боль-
ны агляд.

6.00 Се ры ял «Два ко ле ры 
страс ці» (16+).
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 
20.30 На шы на ві ны.
7.05 «Бе ла русь. Зда бы так Рэс-
пуб лі кі» (16+).
8.05 «Сам-на сам з усі мі» (16+).
9.10 «Кон ту ры».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+).
11.10 Се ры ял «Два лё сы-3» 
(16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Пры га жу ня» 
(16+).
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
16.20 «Муж чын скае / Жа но чае» 
(16+).
17.20, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.50 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 «У су зор'і Страль ца». 
Се ры ял (16+).
23.05 Се ры ял «Жы ла-бы ла ад-
на ба ба» (16+).

6.00, 6.40, 7.45 «Ра ні ца СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
На ві ны «24 га дзі ны».
8.40 «Ты дзень».
10.00 Дак. пра ект (16+).
10.40 «Як улад ка ва ны свет» (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.20 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.05 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.35, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.30 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
15.50, 16.50 «Смерш. Да ро га 
агню». Се ры ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.10 «Гля дзець усім!» (16+)
23.55 «За гад кі ча ла вец тва» (16+).
0.45 «Мінт ранс» (16+).
1.35 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).

5.00 Се ры ял «Страс ці па Ча-
паю» [СЦ] (12+).
5.50 Се ры ял «Кіп цюр з Маў-
ры та ніі» [СЦ] (12+).
9.10, 10.10 Се ры ял «Кіп цюр з 
Маў ры та ніі–2». 1—4-я се рыі 
[СЦ] (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10, 17.15 «Спра вы су до выя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 16.15 «Спра вы су до выя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
18.15, 19.25 Се ры ял «ППС-2» 
[СЦ] (16+).
21.40 «Гуль ня ў кі но» (12+).
23.05 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (12+).
0.00 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след». 1—2-я се рыі [СЦ] (12+).
1.25 Се ры ял «Тан цы ма ры я не-
так». 1—4-я се рыі (16+).
4.25 Се ры ял «Са до вае ко ла». 
1-я се рыя (16+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Пра са мае га лоў нае» (12+).
12.35 «Па сак рэ це ўся му све ту».
13.00 «У лю дзях».
13.35 «Плюс-мі нус». На двор'е 
на ты дзень.

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.40 Се ры ял «Та ям ні цы след-
ства» (12+).
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
21.00, 23.10 Ме лад ра ма «Сэр-
ца ма ці» (12+).
0.25 Се ры ял «Склі фа соў скі» 
(16+).

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Спорт-мікс.
6.30 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.25 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.10 «Спра ва ўра чоў» (16+).
10.20 «Ча кай мя не» (12+).
11.10 Ба я вік «Мар скія д'яб лы» 
(16+).
13.20, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.45 Па ка лен не.by (6+).
14.05 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
16.25, 19.35, 22.20, 23.15 Сён ня. 
Га лоў нае.
17.00 «ДНК» (16+).
18.05, 20.20 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны» (16+).
19.50 «Экс пер ты за зла чын-
стваў» (16+).
21.20 Се ры ял «Зва нар» (16+).
22.30 Се ры ял «Ік ра ны ба рон» 
(16+).
23.25 «Ад ной чы...» (16+)

7.00, 16.20, 17.55, 21.05, 1.05 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 10.00, 16.25 «Мультпа рад» 
(6+).
7.30, 17.50, 20.45 «Пры ко лы 
13-й шко лы» (6+).
7.35, 15.30 Се ры ял «Та ем ны 
крыш таль».
8.25, 19.50 Се ры ял «Па пя ро вы 
дом» (16+).
10.30 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
«Га ры По тэр і та ем ны па-
кой».
13.00, 18.00 Се ры ял «Ня роў ны 
шлюб».
14.15 Се ры ял «Ажа ніц ца ці 
як?» (16+)
16.35 Ка ме дыя «Дык та тар» (6+).
19.15 «Су пер ла то».
20.50 «Ве чар ні ца» (6+).
21.10 Фан тас ты ка «Грань бу-
ду чы ні» (16+).
23.05 Ка ме дыя «Па езд ка 
ў Аме ры ку» (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

панядзелак,  24 жніўня

АНТАНТ

ВТБВТБ

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля,  30 жніўня

МIРМIР

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
[СЦ] – фільм транслюецца 
са скрытымі субцітрамі.
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DisсоvеrуDisсоvеrу

КультураКультура


