
6.05 «Ла ві мо мант» (16+).
7.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.20 «Ера лаш» (6+).
8.30 М/ф «Ці мон і Пум-
ба» (0+).
9.05, 18.00 «Уз ва жа ныя і 
шчас лі выя лю дзі» (16+).
11.00 Се ры ял «Вы ўсе 
мя не пры во дзі це ў ша-
лен ства» (16+).
12.05, 1.00 Се ры ял «Бе-
ла вод дзе. Тай на за кі ну-
тай кра і ны» (16+).
13.10, 2.00 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
14.45 Ба я вік «Па ляў ні чы 
на га ло вы» (12+).

16.55 Се ры ял «Атэль 
«Эле он»-3» (16+).
20.00 Се ры ял «Два баць-
кі і два сы ны» (16+).
22.00 Дра ма «Бліз касць» 
(16+).
0.05 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
3.10 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
5.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 
дзе каб рысц кая.
7.05, 13.35, 19.45 «Ва ша 
ўнут ра ная ры ба». Дак. 
се ры ял [СЦ].
8.00 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Клаў дыя Кар ды-
на ле.
8.30 «Мі ка лай Фе да рэн-
ка. Ча ла век, які ве даў...» 
Дак. фільм.
9.15, 21.55 «МУР. 1942». 
Се ры ял [СЦ].
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
На ві ны куль ту ры.
10.15, 21.00 «Алег Та ба-
коў. «У по шу ках ра дас-
ці». Тэ ат раль ная апо-
весць у пя ці ве ча рах».
11.00 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.

12.35 «Па лі глот». Італьян-
ская з ну ля за 16 га дзін! 
№ 5.
13.20, 21.40 «Пер шыя ў 
све це». Дак. се ры ял.
14.30, 22.45 «Га ланд скія 
бе ра гі. Ра зум ная ар хі тэк-
ту ра» [СЦ].
15.10 Тэ атр на эк ра не. 
Спек такль тэ ат ра «Са-
ты ры кон» «Ка роль Лір». 
За піс 2009 го да.
17.40 «Бліз кае акру жэн не 
Кан стан ці на Рай кі на».
18.30, 0.20 Ра сій скія зор-
кі су свет най опе ры. Ды-
на ра Алі е ва.
20.45 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
23.35 «Ана толь Іст ра таў. 
«Тэ о рыя вы бу ху». Дак. 
фільм.
1.25 «У ля сах і на га рах». 
Се ры ял.

6.00, 16.00, 22.00 «На ро-
джа ныя ў СССР». (12+).
7.00, 11.35, 15.45, 17.15, 
18.55, 20.40, 21.45, 23.10, 
1.00, 2.40, 5.35 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
7.10 «Анш лаг! Анш лаг!» 
1988 год (12+).
8.15 «Гос ці з Сан-Рэ ма». 
1992 год (12+).
9.00 Тэ ле спек такль «Ма-
раль па ні Дуль скай». 
1978 год (12+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Міць кі». 2005 год (18+).
13.00 «Да 16 і ста рэй-
шым...» 1988 год (16+).
13.45 Маст. фільм «Іван». 
(16+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ку ба — лю боў мая!» 
2007 год (16+).
19.10 «Пад зна кам за-
дыя ка». 1993 год (16+).
0.00 Маст. фільм «Вя сел-
ле». (12+).
1.15 «Ва кол сме ху». 1979 
год (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 Тэ ле спек такль «Гуль-
цы». 1978 год (16+).

0.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Жы выя ле ген ды».

0.10, 20.30 Алім пій скія 
гуль ні. «Сі ла асо бы».
0.20, 4.00 Ве ла спорт. 
Кла сі ка Сан-Се басць я-
на.
1.30, 5.10, 18.05 Ве ла-
спорт. «Тур Поль шчы».
2.30, 6.30, 8.25, 12.00, 17.00, 
21.00 Сну кер. Іnternatіonal 
Champіonshіp.
20.15 Watts. Топ-10.
22.30 Аў та гон кі. WTCR.
23.00 Аў та гон кі. Су пер-
ку бак Porsche.
23.30 Аў та гон кі. Blancpaіn 
GT World Challenge.

0.55 Ан ты секс (16+).
2.20 Пры шэль цы (12+).
4.05 Пры шэль цы-2: ка лі-
до ры ча су (12+).
6.25 Ту пы і яшчэ ту пей-
шы-2 (16+).
8.25 Чац вё ра су праць 
бан ка (16+).
10.15 Так сі-3 (16+).
11.55 Так сі-4 (16+).
13.40 Баб ло (16+).
15.30 За ко ны пры ваб-
нас ці (16+).
17.10 Ня вес та, якая збег-
ла (16+).
19.30 Джу ман джы (6+).

21.25 Джунг лі клі чуць! 

У по шу ках Мар су пі ла мі 
(12+).
23.20 Асаб лі вас ці на-
цыя наль на га па ля ван ня 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
7.20 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.50 «Док тар І...» (16+)
8.20, 19.05, 2.35 «Ку ля-
дур ні ца». Се ры ял (16+).
10.00, 23.40, 5.35 «Улег-
цы» (12+).
10.30, 14.50, 4.05 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
12.10, 17.55 «Ва раж біт-
ка» (12+).

13.45, 16.50 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
15.55 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
21.00 «Мен та ліст». Се-
ры ял (16+).
22.50 «90-я» (16+).
0.10 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.55 «Чор ны ле бедзь». 
Дра ма (12+).

6.10, 18.00 Не ве ра год ны 
Халк (16+).
8.15 Спа да ры ня Ба ва ры 
(16+).
10.30 За ха валь нік Ме ся-
ца (6+).
12.05 Джу ман джы (6+).
14.05 Па цу чы ныя скач кі 

(12+).

16.10 Ма ма (16+).

20.05 Кейт і Леа (12+).

22.15 Пя ты эле мент 

(12+).

0.35 Джу лі і Джу лія: га-

ту ем шчас це па рэ цэп це 

(12+).

2.45 Гер ца гі ня (16+).

4.35 Дзе вяць яр даў 

(16+).

6.20, 3.40 Я ка хаць ця бе 

бу ду, мож на? (12+)

7.35 Ге рой (12+).
9.10 Ха чу ў тур му (12+).
11.00 Па мя таю — не па-
мя таю! (12+)
12.25, 4.35 Са ша+Да-
ша+Гла ша. 1—2-я се рыі 
(12+).
14.20 Ка ні ку лы стро га га 
рэ жы му (12+).
16.35 За вод (16+).
18.45 Вась мёр ка (16+).
20.20 Не да ра ва ны (16+).
22.25 Ка хан не з ак цэн-
там (16+).
0.20 Пры стой ныя лю дзі 
(16+).
2.05 Су пер Баб ро вы (12+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.25 Ча ла век су праць 
YouTube (16+).
7.10, 12.40 Ме га по лі сы 
(16+).
8.00 Гас па да ры гор (16+).
9.40 Тай ная гіс то рыя (16+).
10.25, 5.40 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці (16+).
11.10, 16.40 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
14.20 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
15.05, 21.20, 2.55 Рас-
сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
15.55 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
18.15 Су пер кар са смет-
ні ка (16+).
19.00, 22.10, 0.35, 3.45 
Па да рож жы з Гор да нам 
Рам зі (16+).
19.45 Па на ра ма 360. Аб'-
ект су свет най спад чы ны 
(16+).
20.35, 4.30 Аў та-SOS 
(16+).
23.00 Толь кі не рас каз-
вай це ма ме, што я ў... 
(16+)
23.50 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
1.25 Па ра нар маль нае 
(16+).
2.10 Зла чын ствы су-
праць пры ро ды (16+).
5.20 Зра бі або па мры 
(16+).

8.00, 11.10, 15.45, 21.15 
Як гэ та зроб ле на? (12+)
8.25, 18.30, 1.50 Аме ры-
кан скі чо пер (12+).
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 Па ляў ні чыя 
на скла ды (16+).
13.00 Бра ты Ды зель (12+).
14.50, 3.40 Ма дэль для 
збор кі (12+).
19.25, 7.10 Ме та ла лом-
шчы кі (12+).
20.20, 5.30 Па ляў ні чыя 
на ста рыз ну (12+).
0.00 Аў та бан А2 (12+).
0.55, 6.20 Вы жыць ра зам 
(16+).
2.45 Апе ра цыя «Вы ра та-
ван не до ма» (12+).
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6.20 «Іс насць».
6.50, 21.45 Ме лад ра ма «Кры-
вое люс тэр ка ду шы». 1—4-я 
се рыі (16+).
8.25 «Ку лі нар ная дып ла ма тыя» 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Марш рут па бу да ва ны» 
(12+).
9.50 «Зда роўе» (12+).
10.45 «Да ча» (12+) [СЦ].
11.25 «Гіс то рыі вы ра та ван ня» 
(12+).
12.10 «Спра ва жыц ця. Ад ра-
джэн не». Дак. фільм.
12.35 Се ры ял «Не рас кры ты 
та лент-2» (16+).
14.20 «Тваё мес ца на кух ні» 
(12+).
15.15 «Кра і на».
15.45 Се ры ял «След» (16+).
16.40 Ме лад ра ма «Ма не кен-
шчы ца». 1—4-я се рыі (16+).
21.00 «Па на ра ма».
1.00 «Дзень спор ту».

7.00 Се ры ял «Ста ма то лаг» 
(16+).
8.40, 20.00 «Тэ ле ба ро метр».
8.45 Ані ма цый ны фільм «Ме га-
мозг» (12+).
10.15 «Ве ру не ве ру». Трэ вел-
шоу. 1-ы вы пуск (16+).
11.10 «Хто я?» (12+)
11.30 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).
12.05 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
12.40 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).
13.35 «Вя сель ны па мер» (16+).
14.35 Ка ме дыя «Як ад ча піц ца 
ад хлоп ца за 10 дзён» (12+).
16.30 «Та та па паў» (16+).
17.30 «Да па ба чэн ня» (16+).
18.15 Ба я вік «Кі док коб ры-2» 
(12+).
20.05, 22.05 Дра ма «Із гой» 
(12+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», КЕ НО.
22.35 Тры лер «Джэк Ры чэр» 
(16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.55, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 15.15, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.25 «Дзяў чы на з гі та рай». Ка-
ме дыя (12+) [СЦ].
10.00 «Жы вая куль ту ра». Тра-
ды цый ная тэх на ло гія вы печ кі 
жыт ня га хле ба ў вёс цы Дзер-

каў шчы на Глы боц ка га ра ё на 
Ві цеб скай воб лас ці.
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Ка-
пыт кі з ма чан кай.
10.50 «Без пра ва на па мыл-
ку». Дра ма (16+).
14.30 «На ву ка ма нія» (6+).
15.20 «Тай на за піс ной кніж кі». 
Дэ тэк тыў (12+).
16.40 «Дзе сяць фа та гра фій». 
Рэ нат Іб ра гі маў (12+).
17.20 Кан цэрт ан самб ля на род-
най му зы кі «Бя се да».
18.15 «Атрад асо ба га пры-
зна чэн ня». Маст. фільм (12+) 
[СЦ].
19.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Пры ходзь це заўт ра...» 
Ме лад ра ма (12+) [СЦ].
22.40 «За ла ты шля гер-2017». 
Най леп шае.

6.15 Лёг кая ат ле ты ка. Ка манд-
ны чэм пі я нат Еў ро пы. Су пер-
ліга.
9.10 Вя лі кі спорт.
9.55 Пляж ны ва лей бол. Чэм пія-
нат Еў ро пы. Жан чы ны. Паў фі-
на лы.
11.55 Ха кей. Ку бак Бе ла ру сі. 
«Ме та лург» (Жло бін) — «Шах-
цёр» (Са лі горск).
14.15 Спорт-мікс.
14.25 Лёг кая ат ле ты ка. Ка манд-
ны чэм пі я нат Еў ро пы. Пер шая 
лі га.
18.25 Пляж ны ва лей бол. Чэм-
пі я нат Еў ро пы. Жан чы ны. Матч 
за 3-е мес ца.
19.25 Спорт-цэнтр.
19.35 Пляж ны ва лей бол. Чэм-
пі я нат Еў ро пы. Жан чы ны. Фі-
нал.
20.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ (Ба-
ры саў) — РЦАР-БДУ (Мінск). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.40 Ба раць ба. Між на род ны 
тур нір на пры зы А. В. Мядз ве-
дзя. Фі на лы.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 «Іг рай, гар мо нік лю бы!» 
(12+)
8.00 Ка ме дыя «Пёс Бар бос і 
не звы чай ны крос» (6+).
8.10 «Алег Стры жэ наў. «Ка хан-
не ўся го жыц ця» (12+).
9.10 «Мі ха іл Ба яр скі. «Адзін на 
ўсіх» (16+).

12.30 Се ры ял «Ма ці і ма ча ха» 
(16+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)
17.50, 21.10 «Сён ня ўве ча ры» 
(16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
22.10 Маст. фільм «Сін дром 
не да ка за нас ці» (16+).
0.00 «Пра ка хан не» (16+).

6.20 «Элік сір ма ла до сці» (16+).
8.00 «Ан фас».
8.20 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.10, 11.05, 20.05 Да ку мен таль-
ны пра ект (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.35 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
12.05, 13.40, 16.40 «Спра ва 
гаст ра но ма № 1». Се ры ял 
(16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 
га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
23.55 «Сха ва ная па гро за» 
(16+).

6.00, 6.25, 7.55 М/ф (0+).
6.15 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.55 «Та кія роз ныя» (16+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.55 «Вой, ма мач кі!» (16+)
9.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45 Маст. фільм «Не бяс печ-
на для жыц ця» (0+).
12.40, 16.15 Се ры ял «Дом-
фан том у па саг» (16+).
17.30, 19.15 Се ры ял «Пер шае 
пра ві ла ка ра ле вы» (16+).
22.20 Маст. фільм «Не бой ся, 
я з та бой!» (12+)
1.25 Фес ты валь Аў та ра дыё 
(12+).

7.00 «Ра ні ца Бе ла ру сі».
10.00 «Сто да ад на го» (12+).
11.00, 20.00 Вест кі.
11.20 «Пя цё ра на ад на го» (12+).
12.10 «На ша спра ва» (16+).
12.25 Маст. фільм «Паў ноч нае 
ззян не» (12+).

14.20 «Смя яц ца да зва ля ец ца» 
(16+).
16.00 Маст. фільм «За кон за-
ха ван ня ка хан ня» (12+).
17.50, 20.55 Маст. фільм «Злы 
лёс» (12+).
19.45 «Плюс мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
22.20 Маст. фільм «Клуб пад-
ма ну тых жо нак» (12+).

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
7.00, 23.25 «Зра зу мець і абяс-
шко дзіць» (12+).
7.30 «Га ту ем з Аляк се ем Зі мі-
ным» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.by».
8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.30 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
11.10 «Ежа жы вая і мёрт вая» 
(12+).
12.05 Ква тэр нае пы тан не (0+).
13.05 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
14.05 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
19.20 Се ры ял «Тан цы ма ры я-
не так» (16+).
22.40 «Да ро га даў жы нёю ў 
жыц цё» (12+).
0.00 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 14.30, 19.00, 21.15, 0.50 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 М/ф «Гіс то рыя ца цак-3».
8.50 Ка ме дыя «Сэр ца ед кі» 
(16+).
10.50 «Утрам дзія».
11.00 Фан тас ты ка «Ці ха акі ян-
скі ру беж» (12+).
13.00 Се ры ял «За стац ца ў 
жы вых» (16+).
14.35 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Са ба чы вост раў».
16.15 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
16.35 Ка ме дыя «Па кроў скія 
ва ро ты».
19.05 «Рэ аль ны біз нес» (6+).
19.10 «Па ма ты вах рэ аль ных 
па дзей». Маст. фільм «127 га-
дзін» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 Тры лер «Жорст кія муж-
чын скія гуль ні». «Суб ма ры-
на» (16+).
23.20 Се ры ял «Шэр лак» (12+).
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Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

субота, 10 жніўня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 6 жніў ня

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


