
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).
9.20 Фэн тэ зі «Ле гі ён» 
(16+).
11.15, 18.10, 0.25 «Ураль-
скія пель ме ні» (16+).
12.40 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
13.40 «Наш ра монт» 
(16+).
14.25, 2.30 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.25 Ка ме дыя «Жыц цё 
на пе ра дзе» (16+).
19.30 Се ры ял «Сто рыз» 
(16+).
20.30 Се ры ял «На гі еў на 
ка ран ці не» (16+).
21.30 Се ры ял «Га тэль 
«Эле он» (16+).
23.00 Се ры ял «Ма мач кі» 
(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. 
Ві люй скай (Рэс пуб лі ка 
Са ха) [СЦ].
7.00 Ле ген ды су свет на га 
кі но. Алег Даль.
7.30 Ра ман у ка ме ні. 
«Іс па нія. Тор то са». Дак. 
фільм.
8.00 «Фё дар Літ ке. Не 
дрэм лю чы, я слу жу!» 
Дак. фільм [СЦ].
8.40 «Не сыш лі ся ха рак-
та ра мі». Маст. фільм.
10.00, 19.30 На ві ны куль-
ту ры.
10.15 Зор кі рус ка га аван-
гар ду. «Сяр гей Мі хай ла-
віч Эй зенш тэйн — ар хі-
тэк тар кі но».
10.40 «Аляк сандр Не ў-
скі». Маст. фільм.
12.25 Academіa.
13.15 «Ва сіль Та па р-
коў. Азарт гуль ні». Дак. 
фільм.
13.55, 0.45 Му зыч ныя 
фес ты ва лі Еў ро пы. Зі-
мо вы між на род ны фес-
ты валь мас  тац тваў 
Юрыя Баш ме та. Ра-
фа э ла Мі ла нэ зі, Эн ры-
ка Ка зац ца і ба роч ны 
ар кестр La Magnіfіca 
Comunіta.

15.25 Спек такль тэ ат ра 
«Лен кам» «Вар' яц кі дзень, 
або Жа ніць ба Фі га ро».
17.55 Пры го жая пла не-
та.
18.10 За меж ная спра ва. 
«Ад Ге нуі да Мюн хе на».
18.50 Кі но пра кі но. «Ле а-
нід Гай дай ... і кры ху пра» 
дыя мен ты». Дак. фільм 
[СЦ].
19.45 Пры ступ кі цы ві лі-
за цыі.
20.40 «Даб ра нач, ма ля-
ня ты!»
20.55 85 га доў Юрыю 
Кле пі ка ву. «Пры чы ны 
для жыц ця». Дак. фільм 
[СЦ].
21.35 «Гіс то рыя Асі Кля-
чы най, якая ка ха ла, ды 
так і не вый шла за муж». 
Маст. фільм [СЦ].
23.10 «Ле а нар да. Шэ-
дэў ры і пад роб кі». Дак. 
фільм.
23.55 «Баць кі і дзе ці». Се-
ры ял. 1-я се рыя.
2.15 «Га ланд цы ў Ра сіі. 
Акно з Еў ро пы». Дак. 
фільм.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1966-ы. 4-я част ка. 
2009 год (12+).
6.45, 11.35, 14.15, 15.45, 
17.25, 19.05, 20.45, 21.45, 
23.00, 2.40, 3.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
6.55 Маст. фільм «Вя сель-
ны па да ру нак» (16+).
8.15 «Пра ця бе і пра мя-
не». Пес ні Ю. Ан то на ва. 
1987 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Зме-
на до лі» (16+).
12.00 Кан цэрт ная пра гра-
ма «На фес ты ва лях поп-
му зы кі». 1987 год (12+).
13.15 Маст. фільм «Не 
бы ло б шчас ця...» (16+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00 «Пад зна кам за-
дыя ка». 1992 год (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Акварыум». 2005 год 
(18+).
19.15 Маст. фільм «Дзі ця 
да ліс та па да» (18+).
22.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
0.10 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1966-ы. 3-я част ка. 
2009 год (12+).

1.05 Маст. фільм «Ма ра» 
(12+).
5.20 Дак. фільм «Чаў на-
кі. Шко ла вы жы ван ня» 
(16+).

1.00 По кер. Раrtуроkеr 
Mіllіоns (12+).
2.00 Сну кер. Wоrld 
Ореn — 2019 (6+).
4.00, 14.00 Ве ла спорт. 
Чэм пі  я нат Фран цыі 
(12+).
6.00, 19.00 Тэ ніс. US 
Ореn — 2019 (6+).
9.30 Сну кер. Еnglіsh 
Ореn — 2019 (6+).
22.00 Ве ла спорт. Чэм пі я-
нат Еў ро пы (12+).

1.25 Твой вы хад, дзет ка! 
(18+)
3.15 Лю боў нае вар' яц тва 
(16+).
4.40 За ха чу і са ско чу 
(16+).
6.40 Па е дзем да чор та-
вай ба бу лі (12+).
8.30 Ка ман да ма ры 
(16+).
10.25 Звод ныя бра ты 
(18+).
12.15 Без тар ма зоў 
(16+).
14.00 Бур кун (12+).
16.00 Ма наш кі ва ўцё ках 
(16+).
17.55 Лаў ка за па сных 
(16+).
19.30 Эва лю цыя (12+).
21.25 Спа кус нік (16+).
23.45 Спо ведзь не ві дзім кі 
(12+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.10 М/ф (6+).
10.15 «М & S» (12+).
10.45 «Пе рыс коп» (16+).
11.05, 4.30 «Суд ідзе». 
Се ры ял (16+).
12.05, 18.45, 3.35 «Сля-
пая» (16+).
13.10 «Біт ва за спад чы-
ну» (16+).
14.00 «Ча ты ры кры зі сы 
ка хан ня». Маст. фільм 
(12+).
15.45 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
16.45 «Апа ка ліп сіс» 
(12+).
17.50 «Раз ві  тан не» 
(16+).

18.45 «Сля пая» (16+).
19.50 «Ві да воч цы». 
(16+).
20.30, 2.45 «Спо ведзь 
эк стра сэн са» (12+).
21.30 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).
23.20 «Веч насць». Се ры-
ял (16+).
0.15 «Ак цёр скія дра мы» 
(12+).
1.05 «Пра га па да рож-
жаў». Маст. фільм (16+).

7.15 Вяр тан не ў Бла кіт-
ную ла гу ну (16+).
9.20 Фар саж-4 (16+).
11.05 Фар саж-5 (16+).
13.20 Фар саж-6 (12+).
15.35 Уль тра фі я лет 
(16+).
17.10 Асо бы ў на тоў пе 
(16+).
19.00 12 га доў раб ства 
(16+).
21.20 Пі я ніст (16+).
0.00 За бы тае (16+).
1.35 Ад чай ны (16+).
3.15 Ад ной чы ў Мек сі цы 
(16+).
5.00 12 га доў раб ства 
(16+).

6.55 Пра ва дыр (16+).
8.30 Цём ны свет (16+).
10.15 Цём ны свет: раў на-
ва га (12+).
11.55 Па лю боў ні  цы 
(16+).
13.35, 19.00 Ша кал 
(16+).
15.30, 5.40 Сня да нак у та-
ты (12+).
17.05 Яра слаў. Ты ся чу га-
доў та му (16+).
20.55 Ваў ка даў з ро ду 
Шэ рых Са бак (16+).
23.25 Скіф (18+).
1.20 Баб ло (16+).
3.00 Тэ ры то рыя (12+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).
6.20 Па на ра ма 360. Аб'-
ект су свет най спад чы ны 
(16+).
7.05, 13.10, 17.30 Моц 
пле ме ні (16+).
7.55 Эк стрэ маль ны экс-
прэс (16+).
8.45 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт (16+).
9.40 Не ве ра год ныя ма-
шы ны (16+).

10.30 Дзі кі ту нец: Поў нач 
су праць Поўд ня (16+).
12.15, 16.35 Ін жы нер ныя 
ідэі (16+).
14.05, 18.25 Аў та-SOS 
(16+).
14.55, 19.15 Зла віць 
кант ра бан дыс та (16+).
15.45, 20.05, 1.55 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
19.15 Зла віць кант ра бан-
дыс та (16+).
20.55, 2.45 Драў ля ная 
ску ра (16+).
22.50 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха: вай на з 
Аме ры кай (16+).
0.25 Ліх тур гі за мя жой 
(16+).
4.25 Асу шыць акі ян (16+).
5.15 Не вя до мая пла не та 
Зям ля (16+).
5.40 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).

8.00 За гад кі пла не ты 
Зям ля (16+).
8.45, 3.24 Ле ген дар ныя 
мес цы (12+).
9.35, 2.33 Па ляў ні чыя на 
ста рыз ну: кла січ ныя аў то 
(12+).
10.25, 16.21 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 (12+).
12.57 Што маг ло пай сці 
не так? (16+)
13.48 Го лыя, на па ло ха-
ныя і са мот ныя (16+).
14.39 Джэ рэ мі Уэйд: та я-
м ні цы акі я на (16+).
15.30 Ста ра жыт ныя ле-
ген ды з Ме ган Фокс 
(12+).
17.12, 21.27, 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 Го лыя, на па ло ха-
ныя і са мот ныя (16+).
22.18 Ма хі на та ры: ма шы-
на ма ры (12+).
23.09 Біт вы за кан тэй не-
ры (12+).
0.00 Кру ты цю нінг (12+).
0.51 Го лыя і на па ло ха ныя 
(16+).
1.42 Тыкл (18+).
4.56 Як гэ та ўлад ка ва на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
5.42 Муж чын скія бяр ло гі 
(12+).
6.28 Муж чы на, жан чы на, 
пры ро да (12+).
7.14 Аляс ка: апош ні ру-
беж (16+).
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6.35 Ме лад ра ма «Па мыл ка 
ма ла до сці» (16+).
8.20 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві-
ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.50 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
10.30 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня 
(16+).
11.05 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ме лад ра ма «Прос тае 
дзяў чо». 1-я і 2-я се рыі (12+).
14.25 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
15.15 Твой го рад.
15.30 Адзін дзень (12+).
16.10 Лёс гі ган таў.
16.45, 19.10 Ме лад ра ма «Злы 
лёс» (16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.05 Ме лад ра ма «Квет ка вае 
тан га». 1–4-я се рыі (16+).

7.00 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
8.45 М/с «Стыч!» (6+)
9.25, 19.40 Тэ ле ба ро метр.
9.30 «Су пер жон ка» (16+).
10.20 «Ча ты ры вя сел лі» (16+).
11.40 «Па го ня за гус там» (16+).
12.30 Фан тас ты ка «Трон: 
спад чы на» (12+).
14.35 «Та та па паў» (16+).
16.30 «Ве жа» (12+).
17.15 Пры го ды «Ра та валь нік» 
(12+).
20.10 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Тры лер «Аст рал–4: 
апош ні ключ» (16+).
23.10 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].
0.10 «Муж на пра кат» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».

8.00, 13.55, 18.40 На ві ны куль-

ту ры.

8.20, 14.15 «Гэ ты дзень».

8.25 «Ка ця ня па іме ні Гаў», 

«Сне га вік-паш та вік». М/ф (0+).

8.50 «Пун со вая кве тач ка». 
Маст. фільм (6+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Цат-
ні.

10.55 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.45 «Пад ка мен ным не бам». 
Маст. фільм (12+).
13.15 «Чор ны крум кач». Дак. 
фільм. (12+).
14.20 «Ва дзі цель аў то бу са». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
16.40 «На род ны май стар». 
Разь бяр Ва ле рый Мін коў.
17.05 «Зям ля Сан ні ка ва». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
19.00 «Вяр тан не да жыц ця». 
Даб ра чын ны ве чар у Вя лі кім 
тэ ат ры опе ры і ба ле та Бе ла ру-
сі. Пра мая транс ля цыя.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Вы соц кі. Дзя куй, што 
жы вы». Маст. фільм (16+).
[СЦ] — фільм транс лю ец ца са 
скры ты мі суб ціт ра мі.

6.55 Аз бу ка спор ту.
7.10 Мі ні-фут бол. Су пер ку бак 
Бе ла ру сі.
9.10 Ха кей. Ку бак Бе ла ру сі. 1/2 
фі на лу.
11.10 Ганд бол СЕ ХА-Газп ром 
Лі га. 1/8 фі на лу. «Вар дар» (Паў-
ноч ная Ма ке до нія) — «Не ксе» 
(Хар ва тыя).
12.50 Ха кей. Ку бак Бе ла ру сі. 
Матч за 3-е мес ца.
15.20 Ганд бол. Ку бак Бе ла ру сі. 
Жан чы ны. Фі нал.
17.00 Ха кей. Ку бак Бе ла ру сі. Фі-
нал. (У пе ра пын ках Спорт-цэнтр.)
19.30 Фак тар сі лы.
20.00 Піт-стоп.
20.30 Гуль ні «на вы раст».
21.05 Трэ ні ро вач ны дзень.
21.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Фі нал.

7.00, 9.00, 16.00, 18.00 На шы 
на ві ны.
7.10 «Ге ор гій Да нэ лія. Ня бё сы 
не пад ма неш» (16+).
8.05 «Жыц цё ін шых» (12+).
9.10 «Ня дзель ная спо ведзь» 
[СЦ].
9.25 «Ме тэа гід».
9.45 Маст. фільм «Ча ла век 
з буль ва ра Ка пу цы наў» (12+).
11.30 «Ці ба чы лі ві дэа?» (6+)
12.55 «На да чу!» (6+).
14.05, 16.20, 18.15 Се ры ял 
«А ў нас у два ры» (16+).
18.35 «Тры акор ды» (16+).
20.00 «Кон ту ры».
21.20 Ка ме дыя «Каў каз ская 
па лон ні ца, ці Но выя пры го ды 
Шу ры ка» (6+).

22.50 «Спарт клуб» (16+).
23.10 Ка ме дыя «Афо ня» 
(12+).

6.00, 23.55 «Ежа ба гоў» (16+).
7.40 Дак. спец пра ект (16+).
9.10 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Сар дэч на па скар дзіц-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.00 Дак. пра ект (16+).
11.30, 13.40, 16.40 «Па ляў ні-
чыя на дыя мен ты». Се ры ял 
(12+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
20.50 Дак. спец пра ект (16+).
22.30 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).

5.00 Маст. фільм «Мэ ры По-
пінс, да па ба чэн ня!» [СЦ] (6+)
6.10 «Бе ла русь сён ня» (12+).
6.35 «Яшчэ тан ней» (16+).
7.00 Маст. фільм «Сад ко» [СЦ] 
(0+).
8.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі кай лю бо ві». Каз кі А. Птуш ко 
(12+).
9.25 «Фа зэн да Лайф» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.10, 16.15, 19.30, 4.35 Се ры-
ял «Так не бы вае» (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
20.10, 1.00 Маст. фільм «Гар-
дэ ма ры ны, на пе рад!» 1—4-я 
се рыі [СЦ] (16+).
2.10 Маст. фільм «Сад ко» [СЦ] 
(16+).
3.35 Маст. фільм «Вя сел ле» 
(12+).

7.00 Маст. фільм «Свя тая 
хлус ня» (12+).
10.25, 11.30 Маст. фільм «Ха чу 
быць шчас лі вай» (12+).
11.00, 20.00 Вест кі.
14.20, 21.15 Се ры ял «Паст ка 
для ка ра ле вы» (12+).
23.00 «У лю дзях».
23.30 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).

6.50 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.20 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «24 пы тан ні» (12+).
8.50 Бе ла ру сы (6+).
9.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
10.20 «Пер шая пе ра да ча» 
(16+).
10.50 Цуд тэх ні кі « (12+).
11.30 «Дач ны ад каз» (0+).
12.30 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
13.20 Па е дзем, па я дзім! (0+)
13.55 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
14.25 Ба я вік «Чор ны са ба ка» 
(12+).
16.15 «След ства вя лі. . .» 
(16+)
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 Ты не па ве рыш! (16+)
21.05 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
22.20 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).

7.00, 15.20, 16.50, 21.15 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мультпа рад». «Ся мей ка 
Адамс» (6+).
8.35, 16.45 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.40 «Га туй як шэф» (12+).
9.00 Дра ма «Ха лод нае тан-
га».

10.45 Се ры ял «За будзь 
і ўспом ні».
15.25 «Гля дзім усёй сям'-
ёй». М/ф «Помс та скар пі ё на» 
(6+).
17.00 «Дэ тэк тыў на эк ра не».
18.30 Се ры ял «Касл» (12+).
19.15, 1.20 «На двор'е».
19.20 Ка ме дыя «Афо ня» 
(12+).
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.20 Ба я вік «Бал кан скі ру-
беж» (16+).
23.40 Ка ме дыя «Жан дар на 
ад па чын ку» (12+).

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

нядзеля, 30 жніўня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак, 24 жніўня

МIРМIР

714 3

СТБСТБ

DisсоvеrуDisсоvеrу


