
6.00 «Тур ба мік сер» 
(16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).
7.40, 0.30 Се ры ял «Та та-
вы доч кі» (12+).
9.00, 3.10 М/ф «Лі га 
Watchcar» (0+)
9.30, 3.30 М/ф «Джынг-
лі кі» (0+)
9.55, 3.50 М/ф «Маш чы-
ны стра шыл кі» (0+)
10.20, 17.00, 19.20 
«Ураль скія пель ме ні» 
(16+).
11.30 «Прос та кух ня» 
(16+).
12.00 «Па спець за 24 га-
дзі ны» (16+).
13.00 Се ры ял «Кух ня-5» 
(16+).
15.10 Ані ма цый ны фільм 
«Ін ды кі: на зад у бу ду чы-
ню» (0+).
21.00 Cерыял «Но вы ча-
ла век» (16+).
23.30 Се ры ял «Га лы гін.ru» 
(16+).
2.40 «Ва кол све ту пад-
час дэ крэ та» (12+).
4.00 «Ла ві мо мант» 
(16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).

6.30 «Тэ атр». Маст. 
фільм.
8.55 «Дзе ра за». «Вя лі кі 
сак рэт для ма лень кай 
кам па ніі». «Бла кіт ны 
шча нюк». М/ф.
9.45 «Звы чай ны кан-
цэрт».
10.15 «Сцэ ны з ся мей-
на га жыц ця». Маст. 
фільм.
11.35 Не вя до мая Еў ро-
па. «Люк сем бург скі Эх-
тэр нах, або Ча му па лом-
ні кі ска чуць».
12 .05  «На  ву  ко  вы 
стэндап».
12.40, 1.50 «Эк за тыч-
ная Шры-Лан ка». Дак. 
се ры ял.
13.35 Лет ні га ла-кан цэрт 
у Гра фе нэ ге.
15.00 «Дзе ці рай ка». 
Маст. фільм.
18.05 «Пеш шу...» Маск-
ва сён няш няя.

18.35 «Шу каль ні кі». «Ку-
ды знік са вец кі Дыс нэй-
лэнд?»
19.20 За ла тая ка лек цыя 
«Зі ма-ле та-2018».
21.35 «Нан кін скі пей-
заж». Маст. фільм.
23.15 «Шэ дэў ры су свет-
на га му зыч на га тэ ат ра». 
Спек такль тэ ат ра Ла 
Ска ла «Сі мон Ба ка нег-
ра» ў Вя лі кім тэ ат ры.
2.40 «Пісь мо». М/ф для 
да рос лых.

6.10 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1973. 1-я част-
ка. (12+).
7.20, 8.40, 9.45, 11.00, 
13.50, 17.20, 21.15, 
0.50, 2.10, 3.45, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
7.40, 1.10 Маст. фільм 
«Брон за вая птуш ка». 
(6+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час». 
(12+).
10.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР». (12+).
12.00 «Што? Дзе? Ка-
лі?» Фі нал. 1982 год. 
(12+).
14.25 «Ра ніш няя пош-
та». 1986 год. (12+).
15.00 «Быў час». 2009 
год. (16+).
16.00 «Ва кол сме ху». 
«Кір маш сме ху». 1983 
год. (12+).
18.00 «Зям ля—Па вет-
ра». Дэцл. 2003 год. 
(18+).
19.20 «Ман таж». 1988 
год (16+).
20.15 «Пад зна кам За-
дыя ка. Леў». 1993 год 
(16+).
21.30 Маст. фільм «Кра-
дзеж». (16+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Яны бы лі дар ма е да мі». 
2007 год. (16+).
5.15 Фільм-спек такль 
«Тэ ат раль ныя гіс то рыі». 
1976 год. (12+).

4.00, 6.30, 8.30, 10.30, 
18.00, 0.30 Пла ван не. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.

5.30, 9.30, 23.00 Чэм пі я-
на ты Еў ро пы.
7.30, 15.15, 21.00 Ве ла-
спорт (трэк). Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
13.00, 0.00 Ака дэ міч нае 
вес ла ван не. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
1.15 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.

0.15 Апе ра цыя «Ту шон-
ка». (16+).
2.15 Пер са наж. (16+).
4.30 Ка хан не і лі мо ны. 
(16+).
6.25 Гэ та ўсё яна. (16+).
8.15 На мо ра! (16+).

10.10 Пры шэль цы-3: 
узяц це Бас ты ліі. (12+).
12.20 Пры шэль цы ў 
Аме ры цы. (0+).
14.00 Ка хан не зда ра ец-
ца. (16+).
16.05 Ся мей нае аграб-
лен не. (16+).
17.45 Без тар ма зоў. 
(16+).
19.30 Пры від. (6+).
21.40 Вы ра та ваць Пуш-
кі на. (6+).
23.20 Шэф. (12+).

6.00 М/ф (6+).
10.15 «Па нен ка і ку лі-
нар» (12+).
10.50, 1.10 «За вя шчан-
не прын цэ сы». Се ры ял 
(12+).
14.15 «Жон ка. Гіс то рыя 
ка хан ня» (16+).
15.35 «Смерць на сцэ-
не». Дак. фільм (12+).
16.25 «Не раз рэ за ныя ста-
рон кі». Дэ тэк тыў (12+).

19.55 «Без пад ма ну» 
(16+).
20.50 «Ва ды сла нам!» 
Дра ма (16+).
23.00 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+).
23.35 «Грань». Се ры ял 
(16+).
4.10 «Цка ван не. Адзін 
су праць усіх». Дак. 
фільм (16+).
5.30 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10, 17.45 2 + 1 (16+).
8.35 Пер са наж (12+).
10.55 Дар (16+).
13.15 Па ляў ні чыя на 
пры ві даў (12+).
15.25 Усё або ні чо га 
(16+).
20.10 Па ляў ні чыя на 
пры ві даў-2 (12+).
22.20 Па ра ноя (12+).
0.25 Мой хло пец — кі лер 
(18+).
2.15 Уна (18+).
4.05 Вы бар (16+).

6.20 Цём ны свет (16+).
8.25 Пе ра клад чык 
(16+).
9.50 Іро нія лё су. Пра цяг 
(12+).
12.00 Цар скае па ля ван-
не (16+).
14.15 Дзет кі на пра кат 
(12+).
16.05 Кух ня. Апош няя 
біт ва (12+).
18.20 Чор ныя кош кі 
(16+).
20.20 Цём ны свет: раў-
на ва га (12+).
22.20 Жыц цё на пе ра дзе 
(16+).
0.10 Ка ля фут бо ла 
(18+).
2.10 Пра ка хан не (16+).
4.10 Не хле бам адзі ным 
(12+).

6.00 Аў та-SOS. (12+).
6.50 Зо на бу даў ніц тва. 
(12+).
7.15 На ву ко выя не да-
рэч нас ці. (12+).
8.00, 10.20 Не ве ра год ны 
док тар Пол. (16+).

8.45, 12.35 Зо ла та Юка-
на. (12+).
9.30 Шаў ко вы шлях. 
(16+).

11.50, 20.25, 0.20 Ін-
стынкт вы жы ван ня 
(16+).
13.20, 19.35, 1.55 Са-
праўд ны ге ній. (12+).
14.50 Цу да-юда ды на-
заў ры. (12+).
15.40 На ву ка бу ду чы ні. 
(12+).
17.15 Тай ны гіс то рыі. 
(16+).
18.00, 22.00, 1.05 Япо-
нія: па між не бам і зям-
лёй. (16+).
18.45, 22.45 Дру гая су-
свет ная вай на: пек ла 
пад ва дой. (16+).
23.30 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная. (16+).
3.30 Цу ды ін жы не рыі. 
(12+).
4.20 Вя до мы Су свет. 
(12+).

8.00 Як гэ та ўстро е на? 
(12+).
11.00, 2.00 Ра та валь ні кі-
цяж ка ва га ві кі (16+).
12.00, 3.50 Ха кер у дзі-
кай пры ро дзе (16+).
13.00 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
14.00 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (12+).
15.00 Мя цеж ны га раж 
(12+).
16.00 Ме та ла лом шчы кі 
(16+).
17.00, 19.30 Біт ва за не-
ру хо масць (12+).
20.00, 4.40 Ма хі на та ры 
(12+).
23.00 Праў да пра ві рус-
ныя ві дэа (16+).
0.00, 7.10 Ву ліч ныя гон кі 
(16+).
2.55 Біт вы ро ба таў 
(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, 0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.00 «Зо на Х». 
(16+).
09.10 Га лоў ны эфір.
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Шлюб па за вя шчан ні». (12+).
12.50, 13.05, 14.40, 15.25 Ме ла-
дра ма «Атэль апош няй над зеі». 
(16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Ар мія Бе ла ру сі. Ле та піс 
ста год дзя». За ключ ная се рыя.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Спе цы яль ны рэ пар таж. 
(12+).
22.10 Се ры ял «След». (16+).
23.40 Арэ на.
0.40 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 18.35, 21.55 Тэ ле ба ро метр.
9.30, 20.00 Се ры ял «Зра зу мець. 
Да ра ваць». (16+).
10.45 Ка пей ка ў ка пей ку. (12+).
11.20 Ка мень, на жні цы, па пе ра. 
(16+).
11.50 «Спат кан не для ма мы». 
(12+).
12.55 «Свет на вы ва рат. Япо нія». 
(16+).
13.55 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі». 
(0+).
15.05 Ані ма цый ны фільм «Урфін 
Джус і яго драў ля ныя сал да ты». 
(0+).
16.40 Ка ме дыя «Рэд-2». (12+).
19.15 Су пер ла то.
21.00 «Арол і рэш ка. Ку рорт ны 
се зон». (16+).
22.00 КЕ НО.
22.05 Се ры ял «Жа но чы рай». 
(16+).
23.10 Ідзі сю ды і тан цуй.
23.15 «ЛавЛавСаr». (16+).
0.15 Сыг рай мя не, ка лі змо жаш. 
(12+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Пер нік з ма кам.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль ту-
ры.
8.20, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.25 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.20, 17.40 «Апош ні дзень». Лю-
боў Па лі шчук (12+).
10.00 «На ву ка ма нія» (6+).

10.25, 16.05 «Пе ла гія і бе лы 
буль дог». Маст. фільм. 1-я і 2-я 
се рыі (12+).
12.50 «На пе рад у мі ну лае».
13.20, 21.05 «Нар ман дыя — Нё-
ман». Маст. фільм (12+).
15.15, 23.00 «Хро ні ка Пе ра мо гі». 
«Вы зва лен не Пры бал ты кі. Кур-
лянд скі ка цёл» (12+).
15.40 «Бе ла ру сы». Ар кадзь 
Шпунт, за гад чык на ву ко ва-рэ-
стаў ра цый ных май стэр няў На-
цы я наль на га мас тац ка га му зея 
Бе ла ру сі.
18.20 «Ня ўдач нік Аль фрэд, або 
Пас ля даж джу дрэн нае на-
двор'е». Ка ме дыя (12+).
20.10 «Тэ атр у дэ та лях». Ба лет 
«Ма лень кі прынц» На цы я наль на-
га ака дэ міч на га Вя лі ка га тэ ат ра 
опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.00, 16.35, 19.55 Спорт-мікс.
7.10 Бас кет бол. Чэм пі я нат све ту. 
Дзяў ча ты. U-17. 1/2 фі на лу.
8.50, 20.05 Ле ген ды су свет на га 
спор ту.
9.20 Бас кет бол. Чэм пі я нат све ту. 
Дзяў ча ты. U-17. Фі нал.
11.05 Фут бол. Між на род ны Ку бак 
чэм пі ё наў.
12.55 «Не ва ляш ка». Маст. 
фільм.
14.30 Фут бол. Між на род ны Ку бак 
чэм пі ё наў. ПСЖ (Фран цыя) — 
«Ат ле ты ка Мад рыд» (Іс па нія).
16.45 Тэ ніс. WTA. Маск ва. Фі нал.
18.50 Піт-стоп.
19.25 Кік на дзэ. Дум ка.
20.40 Спорт-цэнтр.
20.55 Час спор ту.
21.40 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 7.30, 
8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 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.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
09.10 «Кон ту ры».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
11.50 «Мод ны пры га вор» (12+).
13.10 Се ры ял «Вольф Ме сінг: 
які ба чыў скрозь час» (12+).
14.20 «Ле ген ды цыр ка» (6+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
16.20, 23.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.30, 18.20, 0.05 «На са май спра-
ве» (16+).

18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «Ал хі мік» (12+).
1.00 «Нач ныя на ві ны».

5.30 «Вя лі кі го рад».
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+).
7.40, 19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
9.05 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».
9.25 «Ты дзень».
10.40 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
11.30 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
13.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
14.40, 22.00 «Гля дзець усім!» 
(16+).
15.00 «Ежа ба гоў» (16+).
15.55, 16.50 «Зна хар-2. Па ля-
ван не без пра ві лаў». Се ры ял 
(16+).
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.25 «Баць кі». Се ры ял (16+).
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
23.50 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
0.35 Маст. фільм «Яма ка сі». 
(12+).

6.10, 8.05, 10.05, 13.15 Се ры ял 
«Хто па мна жае сму так». (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 0.00 На-
ві ны (бя гу чы ра док).
14.00, 3.55 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15, 2.35 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра-2». (16+).
19.20 Се ры ял «Пад пры цэ лам». 
1—4-я се рыі (16+).
22.55, 0.10 Маст. фільм «Шу каю 
ця бе» (16+).
0.55 Маст. фільм «Кло пат ная 
гас па дар ка» (0+).
3.30 Ін шы свет (12+).
4.55 Се ры ял «АСА» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.40 «Па кой сме ху». (16+).
13.35 «На ша спра ва». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». Ток-
шоу. (12+).
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
20.40, 23.10 Се ры ял «Чор ная 
кроў». (12+).
0.25 Се ры ял «Склі фа соў скі. 
Рэ ані ма цыя». (12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
9.40 «За гран ню». (16+).
10.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль». (16+).
12.05 «Ча кай мя не». (12+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.10 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10, 19.5 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы». (16+).
21.25 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля». (16+).
23.15 «НЗ.by».
23.40 Се ры ял «Свед кі». (16+).

7.00, 15.50, 19.45, 21.00, 0.20 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.30 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.10 Се ры ял «Крык са вы» (16+).
9.10, 19.50 Се ры ял «Кан дзіс 
Рэ ну ар» (16+).
10.05 «Зда роўе».
10.50, 18.15 Се ры ял «Сак ра-
тар» (16+).
12.25 Дра ма «Ма ча ха» (12+).
13.50 «Ге роі ко мік саў на 
эк ра не». Ба я вік «Бэт мен 
на заўж ды» (16+).
15.55 Для дзя цей «Ад каз вай ка» 
(0+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 Дак. фільм «Ма лы я» (0+).
16.55 «Май стар-клас».
17.10 Се ры ял «Бар вя нае по-
ле» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Дра ма «Чор ны яст раб» 
(16+).
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На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля,  5 жніўня

МIРМIР

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
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