
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, 23.50 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.05 Се ры ял «След» 
(16+).
10.55, 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 «Вы дат ні-
ца». 1-я і 2-я се рыі (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-
дэнта».
23.30 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.15 «Дзень спор ту».

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.00 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 20.00 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 22.10 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
10.55, 18.05 Се ры ял «Опер па 
вы клі ку» (16+).
12.50, 23.05 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-2» (16+).
13.45 «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, 0.00 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект 
(12+).
16.30 Се ры ял «Ста ма то лаг» 
(16+).
17.30 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
20.55 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.05 «Спорт ла то 5 з 36», 
КЕНО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Кат ле ты са шчу па ка.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.10 «Гэ тыя во чы на су-
праць». Маст. фільм (16+).
9.25, 16.35 «Смеш ныя лю дзі!» 
Ка ме дыя (6+).
11.05 «Бе ла веж ская пу шча». 
Вяр тан не ба лот (6+).

11.20, 21.05 «Ле ген ды кі но». Іна-
кен цій Смак ту ноў скі (12+).
12.50 «Га ра ды Бе ла ру сі». Са лі-
горск.
13.15 «Як мы жы лі на вай не». 
«Ме ню па-фран та во му».
13.40, 19.10 «Ста лін град. Пе ра-
мо га, якая змя ні ла свет». «Пей-
заж пе рад біт вай» (12+).
14.20, 21.40 «МУР». Маст. 
фільм. «1942» (16+).
15.05 «Спя вае Бе ла русь».
16.00 «Люб лю і па мя таю». Джаз-
мен су свет на га ўзроў ню Ар кадзь 
Эс кін.
19.50 «Ка мер тон». Га лоў ны хор-
май стар Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і 
ба ле та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, на-
род ная ар тыст ка Бе ла ру сі Ні на 
Ла ма но віч.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.25 «Арт-гіс то рыі». «З ка лек-
цыі Лі дзіі Рус ла на вай».
22.55 «Вя лі кія мас та кі». Эжэн 
Дэ лак руа (12+).

7.00, 15.00 Спорт-мікс.
7.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Плэй-оф. Матч у ад каз. 
«Крас на дар» — «Алім пі я кас».
9.10, 23.55 Фут бол. Лі га чэм-
піё наў УЕ ФА. Плэй-оф. Дзён нік 
гуль ня во га дня.
9.45 Ва лей бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Жан чы ны. Гер ма нія — Сла-
ва кія.
11.55 Спорт-кадр.
12.25 Матч-пойнт.
13.00 Дзю до. Чэм пі я нат све ту. 
Паў фі на лы. Фі на лы.
15.10 Піт-стоп.
15.45 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Challenge Cup. Клуж-На по ка 
(Ру мы нія).
17.55 Ко зел пра фут бол.
18.20 Ва лей бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Жан чы ны. Ра сія — Іс па нія.
20.15 Слэм-данк.
20.45 Спорт-цэнтр.
20.55 Ва лей бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Жан чы ны. Гер ма нія — Бе-
ла русь.
22.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Плэй-оф. Ан лайн гуль-
ня во га дня.

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 «Па ла са ад чу-
жэн ня» (12+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.05 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.25, 18.20, 23.05 «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 «Ча раў нік» 
(12+).

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 вецтва» 
(16+).
10.40 «Меч». Се ры ял (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, 1.05 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі» (16+).
15.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
15.45, 16.50 «Мар' ін гай». Се-
ры ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
насці».

6.00, 20.40, 0.10, 4.10 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, 3.00 «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, 2.10 «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».
9.10 Маст. фільм «На раз да-
рож жы».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Весткі.
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, 1.00 «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 «Ка пі тан ша. Пра-
цяг» (12+).
22.25, 23.10 «Но вая хва ля-
2019».

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 Бе ла ру сы (6+).
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, 23.15 «НЗ.by».
11.15 Се ры ял «Ляс нік» (16+).
13.25, 18.20 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны» (16+).
16.25 Се ры ял «Па ву цін не» 
(16+).
19.40 Сён ня. Га лоў нае.
19.50 Се ры ял «Шэф» (16+).
22.20 Се ры ял «Пёс» (16+).
23.40 Се ры ял «Свед кі» (16+).

7.00, 15.55, 18.25, 21.05, 0.00 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 16.05 «Мульт па рад». «Ці-
мон і Пум ба».
7.30 Ка ме дыя «Па-бан ку-2, або 
Удар у ад каз».
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 Дра ма «Шлях да до му» 
(16+).
13.20, 19.20 Се ры ял «Мар' ін 
гай» (16+).
14.55 Се ры ял «Хва ран» (12+).
16.30 Дак. фільм «Міль ён пы тан-
няў аб пры ро дзе».
16.45 Дра ма «Якія за мёрз лі» 
(16+).
19.15 «Рэ аль ны біз нес».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Пры го ды «На грэб ні хва-
лі» (16+).
23.05 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 М/ф «Ма рын і яго 
сяб ры» (0+).
8.45, 13.10 М/ф «Ці мон 
і Пум ба» (0+).
9.20 Се ры ял «Ма мач кі» 
(16+).
11.20, 2.00 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
12.50 «Ера лаш» (6+).
13.40 М/ф «Ча ра дзей-
ная кні га» (0+).
13.55 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
14.25 «Наш ра монт» 
(16+).
15.10 Ка ме дыя «Няўдач-
лі выя» (12+).
16.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.55 «Ураль скія пель-
ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны» 
(16+).
21.00 «Ту рыс ты» (16+).
22.00 Фан тас ты ка «Элі-
зі ум: рай не на Зям лі» 
(16+).

0.05 Ка ме дыя «Ка нец 
све ту 2013: апа ка ліп сіс 
па-га лі вуд ску» (18+).
3.15 Скетч-шоу «Мас-
гарс мех» (16+).
5.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 
рач ная.
7.00, 13.25 «За бы тыя 
ца ры цы Егіп та». Дак. 
фільм [СЦ].
8.00 «Ле ген ды су свет-
на га кі но». Аляк сандр 
Дзям' я нен ка.
8.30 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
8.45 «Шу мі, га ра док». 
Маст. фільм.

10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 На ві ны куль ту ры.
10.15 Кі но пра кі но. 
«Са ба чае сэр ца». Пі ва 
Ша ры ка ву не пра па-
ноў ваць!» Дак. фільм 
[СЦ].
11.00 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.
12.35 «За ха валь н і -
кі спад чы ны». Дак. 
фільм.
14.30 «Ма на лог  у 
4 част ках. Ар мен Мядз-
ве дзеў» [СЦ].
15.10 Кі но+тэ атр. Ала 
Ка зан ская, На тал ля 
Це ня ко ва, Аляк сандр 
Лянь коў, Да р'я Юр ская 
ў філь ме-спек так лі «Гэ-
та пі ка вая да ма».
16.00 Ко лер ча су. Ар-
дэ ко.
16.15 Бі лет у Вя лі кі.
17.00 Зі мо вы між на род ны 
фес ты валь мас тацтваў 
Юрыя Баш ме та.
19.00 «За гад кі жыц ця. 
Па ра док сы па знан ня». 
Дак. фільм.
19.45 Сме ха на сталь гія.
20.15 «Па мыл ка То ні 
Вен дзі са». Маст. фільм 
[СЦ].
22.20 «Лі нія жыц ця». 
Аляк сандр Фі лі пен ка 
[СЦ].
23.35 «Баць ка». Маст. 
фільм.
1.00 «На ра джэн не ле-
ген ды». Дзяр жаў ны 
ка мер ны ар кестр джа-
за вай му зы кі імя Але га 
Лун дстрэ ма ў Дзяр жаў-
ным Крам лёў скім па ла-
цы.
2.20 «Ба ле ры на на ка-
раб лі». «Гіс то рыя ад-
на го го ра да». М/ф для 
да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 
2007 год (12+).
7.00 Тэ ле спек такль. 
Ос кар Уайльд «Як важ-
на быць сур' ёз ным». 
1976 год (16+).
8.25, 9.45, 11.00, 15.45, 
17.00, 21.45, 23.00, 1.05, 
3.45, 4.55 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).

12.00 Тэ ле спек такль 
«Гуль ня ў дэ тэк тыў». 
1987 год (16+).
14.25 Фільм-кан цэрт 
«Спя вае Ва ле рый Ля-
вонць еў». 1988 год 
(12+).
18.10 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1977-ы. 4-я част ка. 
2009 год (12+).
19.05 Маст. фільм «Тры 
руб лі» (12+).
19.30 «Ва кол сме ху». 
«Атэлье гу ма ру». 1983 
год (12+).
22.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ку ды з'е хаў цырк?» 
2006 год (12+).
1.20 Маст. фільм «Ва шы 
пра вы?» (12+)

0.00, 2.15, 6.00, 9.35, 
13.00, 19.05, 22.15 Тэ-
ніс. US Open.
2.00, 22.00 Тэ ніс. «Гейм, 
Шэт і Матс».
8.00, 11.30, 15.00 Ве ла-
спорт. «Ву эль та».
14.00 Фут бол. Лі га Еў ро-
пы. Жа раб' ёў ка.
18.45 Ве ла спорт. «Ву-
эль та»-эк стра.

1.10 Муж чы на з га ран-
ты яй (16+).
2.50 Вя лі  к і  сал дат 
(16+).
4.35 Мам чын сы нок 
(12+).
6.15 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+).
7.55 Ад ной чы пе ра сту-
піў шы за кон (6+).
9.50 Рыб ка па іме ні Ван-
да (16+).
11.55 Да стаць ка ран-
тыш ку (16+).
13.55 Шпі ён па су сед-
стве (12+).
15.45 З жыц ця тай ных 
аген таў (12+).
17.25 За бой ны фут бол 
(16+).
19.30 Бе лыя цы пач кі 
(12+).
21.30 Ня пра віль ныя ко-
пы (18+).
23.05 Смерць на па ха-
ван ні (16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.40 М/ф (6+).
7.40 «М & S» (12+).
8.10 «Парфумерка». Се-
ры ял (12+).
9.55, 14.15, 3.45 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.35, 16.15 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.10, 5.15 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
15.20 «Мой ге рой» (12+).
17.25, 2.25 «Як пры ру-
чыць го лад». Дак. фільм 
(12+).
19.00 «Пры га жун чык-2». 
Ка ме дыя (18+).
21.25 «Да ра гі Джон». 
Дра ма (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, 17.45 12 га доў раб-
ства (16+).
8.35 Дзя вят кі (16+).
10.20 Па ра лель ныя све-
ты (16+).
12.25 Сі няя без дань 
(16+).
14.00, 2.20 Што ха вае 
хлус ня (16+).
15.40 1 + 1 (16+).
20.10 Анё лы і дэ ма ны 
(12+).
22.45 Зла ві таў сту ху, ка лі 
змо жаш (16+).
0.50 13-ы ра ён (16+).
4.05 Ня вес та, якая збег-
ла (16+).

7.20 14+ (16+).
9.25 Па ляў ні чы-2. Мы ці-
шчын скі мань як (16+).
11.30 Гід раў лі ка (16+).
13.30 Веч ны вод пуск 
(16+).
15.00 Скар бы В. К. (16+).
17.05 Я бу ду по бач (16+).
19.00, 5.30 Пад сад ны 
(16+).
20.50 Вя сел ле (16+).
23.00 Нач ная зме на 
(18+).
0.45 Дуб роў скі (16+).
3.15 Зло дзей (16+).

6.00, 5.25 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці (16+).
6.15, 5.05 Без раз важ ныя 
вы на ход ні кі (16+).
6.40 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт (16+).
7.25, 12.45, 19.45 Ска ну-
ю чы час (16+).
8.10 Больш чым фо ку сы 
(16+).
9.45, 15.10, 21.15, 2.45 
Рас сле да ван не авія ка-
та строф (16+).
10.30 Ка ра лі шахт (16+).
11.15, 16.40 Егі пет з вы-
шы ні пту шы на га па лё ту 
(16+).
14.20 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
15.55 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
18.15 Ба ку: сха ва ная тай-
ны га ра доў (16+).
19.00, 22.05, 0.25, 3.30 
Аста на: го рад бу ду чы ні 
(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 У па го ні за НЛА 
(16+).
1.55 Мя жа (16+).

8.00, 11.10, 15.45, 21.15 
Як гэ та зроб ле на? (12+)
8.25, 18.30, 1.50 За ла ты 
шлях Пар ке ра Шна бе ля 
(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 Дзі кія экс пе ры мен-
ты (12+).
14.50, 3.40 За ла тая лі ха-
ман ка (16+).
19.25, 7.10 Чы гун ка Аляс-
кі (16+).
20.20, 5.30 Па ляў ні чыя на 
ста рыз ну (12+).
0.00 Аляс ка: сям'я з ле су 
(16+).
0.55, 6.20 Вы жы ван не 
без ку пюр (16+).
2.45 Скар бы ка рыб скіх 
пі ра таў (12+).

23 жніўня 2019 г.

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, 28 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, 30 жніў ня

МIРМIР

186 11

СТБСТБ


