
6.15 Іс насць.
6.45 Ме лад ра ма «Аса біс тая 
спра ва ма ё ра Ба ра на ва».
8.30 Буй ным пла нам.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Клуб рэ дак та раў.
9.50 Се ры ял «Сва ты-5».
11.05 50 рэ цэп таў пер ша га.
12.10 Да ча.
12.50 Зда роўе.
13.45, 16.30 Ме лад ра ма 
«Жыц цё рас су дзіць».
15.15 Кра і на.
18.10, 21.40 Ме лад ра ма «Яна 
не маг ла інакш». 1-4-я се-
рыі.
21.00 Па на ра ма.
1.50 Дзень спор ту.

7.00 Се ры ял «Клас ная шко-
ла».
7.55 «Арол і рэш ка. Шо пінг». 
Трэ вел-шоу.
8.50, 20.55 Тэ ле ба ро метр.
8.55 Се ры ял «Шчас лі выя ра-
зам 2».
10.50 Ані ма цый ны фільм 
«Шрэк 3».

12.30 Ка пей ка ў ка пей ку.
13.05 «Вя лі кая ілю зія на Кіп-
ры».
13.40 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-
алі ці-шоу.
14.45 «Мо ду на ро ду».
15.45 «Біт ва эк стра сэн саў. ХІІ».
17.50 «Ча ла век-не ві дзім ка». 
Рэ алі ці-шоу.
19.00 «Здзі ві мя не 3». Та лент-
шоу.

21.10 Фільм-ка та стро фа 
«2012».

22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕНО.
0.05 «Lady Блог».

8.00, 9.50, 16.40, 21.40 «Ка лей-
да скоп».
8.20 «Кні га ле ген даў. Та ям ні-
чы лес». Пры го ды.
9.40 «Свет ка зак».
10.10 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці кам па зі та ра, на род на-
га ар тыс та СССР Яў ге на Гле-
ба ва.
10.40 «Сын пал ка». Дра ма.
12.45 «Пад пол ле су праць Аб-
ве ра». Дак. се ры ял, за ключ ныя 
се рыі.
13.40 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
14.10 «Час кі но».
14.20 «Апош няе вар' яц тва». 
Дра ма.
15.55, 21.20 «За сак рэ ча нае ка-
хан не. Служ бо вы шлюб». Дак. 
фільм.
16.55 «Це шча». Ка ме дыя.
18.05 «На ву ка ма нія».
18.30 «За бы тая ме ло дыя для 
флей ты». Ме лад ра ма.
20.40 «Ка лы хан ка».
22.05 «Зо ла та». Дра ма.
23.30 «Бард-па рад».

7.25, 21.25 Пра спорт. На ві ны.
7.35 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Шах цёр» (Са лі горск) — 
«Нё ман» (Грод на).
9.30 Па ра лім пій скія гуль ні. 
Рыа-2016. Агляд.
10.35 Фут бол. Бе ла рус банк — 
Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Тар пе да-
Бе лАЗ» — «Ві цебск».
12.30 Ха кей. Лі га чэм пі ё наў. 
«Век шэ Лей керс» (Шве цыя) — 
«Юнац тва-Мінск» (Бе ла русь).

14.25 Ха кей. КХЛ. «Са ла ват 
Юла еў» (Уфа) — «Ды на ма» 
(Мінск).
16.45 Па ра лім пій скія гуль ні. 
Рыа-2016. Агляд.
17.55 Слэм-данк.
18.25 Бас кет бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Ква лі фі ка цыя. Муж чы ны. 
Бе ла русь — Эс то нія.
20.20 Піт-стоп.
20.55 Лі га чэм пі ё наў УЕ ФА. Ві-
дэа ча со піс.
21.35 На столь ны тэ ніс. Belarus 
open.

7.00 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00 (з суб ціт ра мі), 16.00 
(з суб ціт ра мі), 20.30 На шы на-
ві ны
9.05 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды».
9.25 «Зда роўе».
10.25 «Смак».
11.00 «Ідэа льны ра монт».
11.50 Ка ме дыя «Не па праў ны 
лгун».
13.10 «Люд мі ла Чур сі на. «Дзя-
куй за тое, ча го ня ма».
14.10 Дра ма «Рад ня».
16.15 (з суб ціт ра мі), 21.00 На-
ві ны спор ту.
16.20 «Тэ о рыя змо вы».
17.20 «Уда ча ў пры да чу!» з «Еў-
ра оп там».
18.00 «Хто хо ча стаць міль я-
не рам?»
18.55 «КВЗ». Прэм' ер-лі га.
21.05 «Сён ня ўве ча ры».
22.45 «Пад мас коў ныя ве ча-
ры».
23.40 Ка ме дыя «Да лей ад ця-
бе».

6.10 «Фір мен ная гіс то рыя». 
Се ры ял.
7.45 «Ан фас».
8.00 Маст. фільм «Са лод кае 
раз ві тан не Ве ры».
10.00 «Ежа ба гоў».
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.35 Ура чыс тае ад крыц цё Дня 
бе ла рус ка га пісь мен ства. Свя-
точ ны кан цэрт «Бе ла русь — 
спрад веч ная пес ня». Ра га чоў, 
2016 г.

13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.40, 0.30 Ка ме дыя «Асця-
рож на, ба бу ля!»
15.15 Дзень бе ла рус ка га пісь-
мен ства. На цы я наль ная лі-
та ра тур ная прэ мія. Ра га чоў, 
2016 г.
15.50 «Вя лі кі го рад».
16.40 «На ша спра ва».
16.55 «Да ра гая пе ра да ча».
17.15 Ура чыс тае за крыц цё Дня 
бе ла рус ка га пісь мен ства. Кан-
цэрт «Пры свя чэн не Пес ня ру». 
Ра га чоў, 2016 г.
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 «Нам і не сні ла ся».
22.45 Маст. фільм «На раз да-
рож жы».

6.00, 8.20, 4.00 М/ф.
7.55 «Са юз ні кі».
9.00 «Вой, ма мач кі!»
9.30 «Мой леп шы ся бар. Гіс то-
рыя ад ной здра ды».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Зда бы так рэс пуб лі кі».
10.45 Маст. фільм «Пра бед-
на га гу са ра за кінь це сло ва».
14.00 «Ця жар абе ду».
14.30 Маст. фільм «Вій».
16.15 Се ры ял «Бы ло ка хан-
не».
23.05 Маст. фільм «Уро кі спа-
ку шэн ня».
0.50 Маст. фільм «Ку ка».
2.40 Маст. фільм «Сэр цы ча-
ты рох».

7.00 «Па кой сме ху».
7.50 Ка ме дыя «Жа ніць міль-
я не ра».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.20 Ка ме дыя «У ста рых 
рыт мах».
13.10 «Аса біс тае. Ле а нід Ка-
неў скі».
14.15 «Гэ та смеш на».
15.40 Маст. фільм «Га нуль кі-
на шчас це».
19.00 «Кар ці на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.

20.55 Ура чыс тае за крыц цё 
Між на род на га кон кур су ма ла-
дых вы ка наў цаў «Но вая хва-
ля-2016».
23.25 Маст. фільм «Ку ды сы-
хо дзяць даж джы».

5.50 «Аст рап раг ноз».
5.55, 8.20 Се ры ял «Да рож ны 
па труль».
8.00, 10.00, 14.00, 16.00 Сён-
ня.
8.40 «Вус на мі не маў ля ці».
9.25 «Ура чэб ныя тай ны 
плюс».
10.25 «Га лоў ная да ро га».
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая».
12.05 «Ква тэр нае пы тан не».
13.20 «Уда ча ў да да так!»
14.15 Се ры ял «Бы вай, «Ма-
ка раў»!»
16.20 НТБ-Ба чан не. «Хто кро-
чыць па Маск ве».
17.15 «Ге роі на ша га ча су».
18.05 «След ства вя лі...»
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
20.50 «Ты не па ве рыш!»
21.45 «Са лты коў-Шчад рын 
шоу».
22.40 Маст. фільм «Го нар са-
му рая».
0.20 «Пе ра маг чы рак».

9.00, 15.45, 19.10, 21.15, 23.40 
«На двор'е».
9.05 М/ф.
9.40 Се ры ял «Са праўд ны дэ-
тэк тыў».
10.40 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
10.50, 15.50, 19.00, 21.00 «Хат-
няя кра ма».
11.05 Се ры ял «На да ро зе».
14.30 Мульт па рад.
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 «Лэ дзі-дэ тэк тыў».
17.30, 19.15 Се ры ял «Няў-
рымс лі вая».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 Тры лер «Шпі ён».

6.00, 4.00 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
6.30 Се ры ял «Мой та та кру-
цей шы!»
7.30 «Ера лаш».
8.00 М/ф «Тры ка ты».
8.15 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
8.30 М/ф «Брыд кае ка ча ня».
9.00, 14.00, 4.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
9.30, 5.30 «Ла ві мо мант».
10.00, 1.00 «Тур ба мік сер».
12.00 «Но вае жыц цё».
13.00, 0.00 Скетч-шоу «Ва ле-
ра ТБ».
15.00 Ка ме дыя «Джэнтль ме-
ны, уда чы!»
17.00 «Ураль скія пель ме ні».
18.30 Се ры ял «Апош ні з Ма-
гі кян 3».
20.30 «Ле нін град скі stand-up 
клуб».
21.30 Фэн тэ зі «Пры ла ды смер-
ці: го рад кас цей».
3.30 «Дур ні і да ро гі».
4.00 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 Біб лей скі сю жэт.
10.35 85 га доў з дня на ра джэн-
ня Люсь е ны Аў чын ні ка вай. 
«Ка лы хан ка для муж чын». 
Маст. фільм.
11.40 «Люсь е на Аў чын ні ка ва. 
Ма ты лёк». Дак. фільм.
12.25 «Рус кі кос мас». Лаў рэ-
а ты і пры зё ры ўсе ра сій ска га 
ме ды я кон кур су. «Юрый Га-
га рын. Сем га доў адзі но ты». 
Дак. фільм.
13.10 Пер ні ка вы до мік. «Ля-
леч ных спраў май стры».
13.40 «На гэ тым тыд ні... 100 
га доў та му. Неф ран та выя на-
тат кі».
14.10 Ле ген дар ныя спек так лі 
Вя лі ка га. Ула дзі мір Ва сіль еў, 
Люд мі ла Се мя ня ка, Ба рыс Акі-
маў у ба ле це С. Пра коф' е ва 
«Іван Гроз ны». За піс 1977 г.

16.15 «Гуль ня ў бі сер». «Паэ зія 
Іга ра Се вя ра ні на».
17.00 На ві ны куль ту ры.
17.30 «Мы з ва мі не дзе су стра-
ка лі ся». Маст. фільм.
19.00 Юрый Баш мет, ка мер-
ны ан самбль «Са ліс ты Маск-
вы», тэ ле ка нал «Куль ту ра» 
прад стаў ля юць га ла-кан цэрт, 
пры све ча ны ад крыц цю тэ ле-
ві зій на га се зо на.
20.35 «Гіс то рыя Од ры Хеп-
бёрн». Маст. фільм.
23.30 «Жы вая пры ро да Ін да кі-
тая» Дак. се ры ял. 1-я се рыя.
0.25 «Ра сій скія зор кі су свет на-
га джа за».
1.15 «Пры го ды Ва сі Ку ра ле са-
ва». М/ф для да рос лых.
1.40, 2.40 Су свет ныя скар бы.
1.55 «Шу каль ні кі». «Тай ная 
вай на».

6.00 «Біт ла ма нія» з Дзміт ры ем 
Дзіб ро вым. 2008 год.
7.00, 8.40, 9.40, 11.00, 14.45, 
15.40, 17.00, 19.10, 20.10, 
21.50, 23.40, 2.40, 3.40 Му зыч-
ная на сталь гія.
7.25 Маст. фільм «Ве жа».
9.00, 3.00 «Мі ну лы час».
10.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».
12.00, 17.10 «Пес ня-80».
13.05 Дак. фільм «Коль кі аб-
ліч чаў у дыс ка тэ кі».
13.25 Маст. фільм «Міль ё ны 
Фер фак са».
15.00 «Кол ба ча су».
16.00, 18.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1980. 2008 год.
19.30 «Тэ ма» з У. Лісць е вым: 
«Па абод ва ба кі за ко ну». 1992 
год.
20.30 «Час Пік» з У. Лісць е-
вым. 1995 год.
21.00 «Быў час». 2009 год.
22.00 Маст. фільм «Да жы вём 
да па ня дзел ка».
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з На тал-
ляй Ка зял ко вай. 2005 год.
1.05 Дак. фільм «Мо да 89-
90».
1.30 Маст. фільм «Кож ны ве-
чар пас ля пра цы».

5.00 «КВЗ-87-88». МДУ—
ДГУ—НГУ. Фі нал. 1-я част ка.

4.00, 8.30, 11.00, 21.00, 2.00 
Тэ ніс. US Open.
8.00, 12.30 Тэ ніс. US Open. 
Агляд гуль ня во га дня.
9.30, 13.15 Ве ла спорт. «Ву-
эль та».
13.00, 18.45 Ве ла спорт. «Ву-
эль та»-эк стра.
19.00 Тэ ніс. US Open. Муж чы-
ны. Пар ны раз рад. Фі нал.
22.45, 1.30 Тэ ніс. «Гейм, сэт 
і Матс».
23.00, 2.45 Тэ ніс. US Open. 
Жан чы ны. Фі нал.
1.45 Скач кі.

0.55 Ка ме дыя «Два све ты».
2.45 Ка ме дыя «Пі жон».
4.30, 15.55 Скетч кам «Па між 
на мі».
5.05 Ка ме дыя «Бос у гас ці-
най».
6.50 Ка ме дыя «Ву чань Дзю-
ка бю».
8.35 Ка ме дыя «Ка ні ку лы Дзю-
ка бю».
10.20 Ка ме дыя «Імя».
12.20 Ка ме дыя «Жу дас ны Ген-
ры».
14.00 Ка ме дыя «Бам бу».
16.00 Ка ме дыя «Так сі».

17.40 Ка ме дыя «Так сі 2».
19.15 Ка ме дыя «Так сі 3».
20.50 Ка ме дыя «Так сі 4».
22.30 Ка ме дыя «Блеф».

6.00 М/ф.
10.00, 4.05 «Хро ні кі мас коў-
ска га по бы ту».

10.50 «До каз ві ны».
11.25, 1.00 «Цу доў нае ста год-
дзе». Се ры ял.
15.05 «Воб лач на, маг чы мы 
апад кі». Ані ма цый ны фільм.

16.25 «Блок бас та ры».
17.25 «Алі гарх ТБ».
18.00 «Хэ лоў, Ра ша».
19.00 «Ва неч ка». Ме лад ра-
ма.
21.10 «Пры від ны гон шчык 2». 
Ба я вік.
22.55 «Ка ліф рэ нія». Се ры ял.
23.30 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.
4.45 «Жыц цё на пан тах».

6.10, 17.55 Ме лад ра ма «Іс пан-
ская анг лій ская».
8.25 Дра ма «Пад ме на».
10.50 Фан тас ты ка «Па свя чо-
ны».
12.30 Ме лад ра ма «50 пер шых 
па ца лун каў».
14.20 Дра ма «Мой анёл-ахоў-
нік».
16.15 Ка ме дыя «Бі і кры чы».
20.10 Ка ме дыя «Міль я нер не-
ха ця».
22.10 Ка ме дыя «Секс у вя лі кім 
го ра дзе 2».
0.40 Тра гі ка ме дыя «Гэ тай ра-
ні цай у Нью-Ёр ку».
2.15 Дра ма «Джо».
4.15 Фан тас ты ка «Па-за ча-
сам».

6.20 Ка ме дыя «Руд і Сэм».
8.10 Дра ма «Тэ ры то рыя».
11.10 Ме лад ра ма «Ка хае не 
ка хае».
12.40 Дра ма «Прор ва».
14.35 Пры го ды «Ан дэр сен. 
Жыц цё без ка хан ня».

17.10 Ме лад ра ма «Іро нія ка-
хан ня».
18.45 Фільм жа хаў «Марш рут 
па бу да ва ны».
20.20 Ме лад ра ма «Маск ва, я 
люб лю ця бе!»
22.20 Фан тас ты ка «На се ле ны 
вост раў».
0.25 Ка ме дыя «Бар мэн».
2.00 Ме лад ра ма «Іва ноў».
4.55 Тры лер «Швей цар».

6.00 Са праўд ны ге ній.
6.50, 13.10 Гуль ні ро зу му.
7.15, 13.30, 5.30 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці.
7.35 Як пе ра маг чы ва ўсім.
10.00 Дзі кі ту нец.
10.45 Зо ла та Юка на.
11.35, 23.20 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.
12.20 Мор ган Фры ман. Гіс то-
рыі пра Бо га.
14.00 На ву ка бу ду чы ні.
18.40 Кос мас. Пра сто ра і час.
20.13 Дру гая су свет ная вай-
на.
21.00, 0.55, 4.00 Дзень «Д». 
Ах вя ра.
22.35 Аба рон цы куль тур най 
спад чы ны.
0.10, 2.30 Ува рван не на Зям-
лю.

8.00 Смя рот ны ўлоў.
9.00 Пер ша пра ход цы.
10.00, 2.00 Тра са Ка лы ма.
11.00, 4.40 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
12.00 Па ляў ні чыя на скла ды.
13.00 Сталь ныя хлоп цы.
14.00 Ма хі на та ры.
15.00, 3.50, 6.20 Мя цеж ны га-
раж.
16.00, 5.30 Ву ліч ныя гон кі.
17.00 Па вет ра ныя даль на бой-
шчы кі.
22.00, 7.10 Як пра цу юць ма-
шы ны.
23.00 Бу даў ні кі ка раб лёў-гі-
ган таў.
0.00 Вой ны за ма люс каў.
1.00 Ляс ны па труль.
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НА ЭК РАН, 
НА ВЯ ЛІ КІ ЭК РАН!

Тэ ле ка нал АНТ су мес на з Бе-
ла рус кай ака дэ мі яй му зы кі 
аб вяс ціў пра па ча так маш таб-
на га дзі ця ча га тэ ле кон кур су 
«Та лент кра і ны», да ўдзе лу ў 
якім за пра ша юц ца адо ра ныя 
дзе ці ва ўзрос це 5-15 га доў з 
усіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі.

Па вод ле слоў прэс-сак ра та ра 
АНТ Юліі Ду боў скай, пра ект з'яў ля-
ец ца твор чым пе ра ем ні кам кон кур су 
«Я спя ваю». Але гэ тым ра зам рам кі 
знач на па шы ра ныя: акра мя ва ка ліс-
таў, шу ка юц ца юныя май стры тан ца, 
ін стру мен та ліс ты і вы ка наў цы ары гі-
наль на га жан ру (ак цё ры, дэк ла ма та-
ры, цыр ка выя ар тыс ты).

Ад бо рач ны тур кон кур су прой дзе 
ў Бе ла рус кай ака дэ міі му зы кі (Мінск, 
вул. Ін тэр на цы я наль ная, 20) з 20 па 
26 ве рас ня. Пра пад ра бяз нас ці і гра-
фік ад бо ру мож на да ве дац ца па тэ-
ле фо не 8 (017) 2843411, а па пя рэд не 
за пі сац ца на яго — на сай це тэ ле ка-
на ла АНТ www.ont.by. 
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За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

СПЯ ВАЦЬ, ТАН ЧЫЦЬ... 
АЖА НІЦ ЦА!

На фес ты ва лі «Ка мя ні ца» згу ля юць 
аў тэн тыч нае вя сел ле

10 ве рас ня ў Му зеі на род най 
ар хі тэк ту ру і по бы ту прой дзе 
8-ты што га до вы фолк-фес-
ты валь «Ка мя ні ца». Яго ўжо 
тра ды цый на з не цяр пен нем 
ча ка юць не толь кі ўсе тыя, хто 
ці ка віц ца бе ла рус кай на род най 
куль ту рай, але і ўлас на му зей-
шчы кі — гро шы ад фэс ту ідуць 
на ра хун кі му зея, каб за ха ваць 
уні каль ную ка лек цыю ўзо раў 
бе ла рус кай драў ля най ар хі тэк-
ту ры XVІІІ—XX ста год дзяў.

Сё ле та га лоў ныя ге роі му зыч най 
пра гра мы — эт на-трыа «Тро і ца» і вя-
до мая спя вач ка з Ра сіі Іна Жа лан-
ная. Акра мя іх, слу ха чы су стрэ нуц-
ца з фолк-ро ке ра мі Бе ла ру сі, Ра сіі і 
Укра і ны: Па лі най Рэс пуб лі кай, гур там 
«Re1іkt», ан самб лем «Ве тах», гур та мі 
«Та ру та» і «Оле-Лу койе» ды ін шы мі.

Яшчэ ад ной ад мет нас цю «Ка мя-
ні цы-2016», якую анан са ва лі ар га-
ні за та ры, ста не поў ная рэ кан струк-
цыя бе ла рус ка га вя сель на га аб ра ду 
ў на род ным сты лі. Ад бу дзец ца яна ў 
ме жах прэ зен та цыі му зыч на га збор-
ні ка «Пес ні і най гры шы вя сел ля вёс кі 
Ля вон паль і яе на ва кол ляў у за пі сах 
Сяр гея Па ніз ні ка 1968—1969 га доў», 
ма тэ ры ял для яко га быў за пі са ны ў 
Мёр скім ра ё не амаль паў ста год дзя 
та му. «На ту раль на, што ма ла дыя му-
сяць мець сур' ёз ныя на ме ры — дзе ля 
жар ту та кія рэ чы ра біць не трэ ба, — 
пе ра ка на ны кі раў нік пра ек та Сяр гей 
ДОЎ ГУ ШАЎ. — Мы ж, у сваю чар гу, 
па ста ра ем ся ад на віць ат мас фе ру 
вяс ко ва га вя сел ля та го ча су: бу дзем 
спя ваць за столь ныя пес ні, на ву чым 
усіх ах вот ных тан чыць валь сы, поль-
ку, кра ка вяк, на ват на стол па ста вім 
аў тэн тыч ныя пры сма кі».

Квіт кі на «Ка мя ні цу-2016» абы дуц ца 
да рос лым у 10 руб лёў, сту дэн там — у 
7, школь ні кам — у 5, а для да школь ні-
каў і гле да чоў у поў ных на цы я наль ных 
стро ях (уклю ча ю чы абу так і га лаў ны 
ўбор) ува ход бу дзе сва бод ны.
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