
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, 1.20 Се ры ял «Бе-
ла вод дзе. Тай на за кі ну-
тай кра і ны» (16+).
13.10, 2.15 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
14.40 М/ф «Ча ра дзей-
ная кні га» (0+).
14.55 Ка ме дыя «Ся бар 
ня вес ты» (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 Фэн тэ зі «Дра ку-
ла» (16+).
0.25 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
3.30 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.45 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх» (16+).
5.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 
пят роў ская.
7.05, 13.35 «Ва ша ўнут-
ра ная ры ба». Дак. се ры-
ял [СЦ].
8.00 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Элі за бэт Тэй-
лар.
8.30 «Леў Ко пе леў. Сэр-
ца заў сё ды зле ва». 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 л і  глот». 
Італьян  ская з ну ля за 
16 га дзін! № 7.

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 ММТ імя А. П. 
Чэ ха ва «Ка чы нае па ля-
ван не». За піс 2006 го да.
18.00 «2 Вер нік 2».
18.50, 0.20 Ра сій скія 
зор кі су свет най опе ры. 
Воль га Гу ра ко ва.
19.45 70 га доў Аляк-
санд ру Са ка ло ву. «Лі нія 
жыц ця» [СЦ].
20.45 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
23.35 «На ву ка вер ні каў 
ці ве ра на ву коў цаў». 
Дак. фільм.
1.00 «Ру жы для ка ра-
ля». Ігар Се вя ра нін». 
Дак. фільм.
1.25 «У ля сах і на га-
рах». Се ры ял.

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ку ба — лю боў мая!» 
2007 год (16+).
7.00, 9.45, 11.10, 13.05, 
14.10, 15.45, 17.00, 
18.55, 20.20, 21.45, 3.45, 
5.15 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.10 «Пад зна кам за дыя-
ка». 1993 год (16+).
8.40, 9.45, 11.10, 14.10, 
15.45, 17.10, 18.50, 
20.20, 21.45, 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, 22.00, 4.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з На тал ляй Ка зял ко вай: 
«Твор часць Бу ла та Аку-
джа вы». 2004 год (12+).
13.05 Маст. фільм «Вя лі-
кія пе ра го ны» (16+).
14.25 Фільм-кан цэрт 
«Мі ні я цю ры». 1975 год 
(12+).
18.00 «Яло вая суб ма-
ры на» з Аляк санд рам 
Ліп ніц кім: «Гіс то рыя рус-
ка га ро ка». «Гле дзя чы ў 
цэнтр». 2006 год (16+).
19.00 Фільм-спек такль 
«Бе лы конь — го ра не 
маё». 1986 год (12+).

23.00 «Кі на па на ра ма» 
з Э. Ра за на вым: «Май-
стры са вец ка га кі но». 1-я 
част ка. 1982 год (12+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Міць кі». 2005 год 
(18+).
1.00 «Да 16 і ста рэй-
шым...» 1988 год (16+).
1.45 Маст. фільм «Іван». 
(16+).

0.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Жы выя ле ген ды».
0.30, 4.15 Алім пій скія 
гуль ні. «Сі ла асо бы».
1.00, 20.30 Алім пій-
скія гуль ні. Camps to 
Champs.
1.30, 5.45, 18.00, 23.05 
Ве ла спорт. «Тур Поль-
шчы».
2.30, 7.00, 8.25, 12.00, 
17.00, 21.00 Сну-
кер .  І n te rna t і ona l 
Champіonshіp.
4.00, 20.15 Watts. Топ-
10.
4.45 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс».

0.40 Так сі-2 (16+).
2.15 Блеф (16+).
4.15 Гуль ня (12+).
6.00 Утай ма ван не сва-
воль на га (16+).
8.05 Баб ло (16+).
9.55 Афе рыс ты Дзік і 
Джэйн (12+).
11.35 Ня вес та, якая 
ўцяк ла (16+).
13.55 Лю боў ны элік сір 
№ 9 (16+).
15.45 Чац вё ра су праць 
бан ка (16+).
17.35 Шчас лі вы вы па-
дак (16+).
19.30 100 рэ чаў і ні чо га 
ліш ня га (18+).
21.35 Уце ка чы (12+).
23.20 Так сі-3 (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, 3.20 «Ку ля-
дур ні ца». Се ры ял (16+).

10.00, 23.30, 5.35 «Улег-
цы» (12+).
10.30, 14.50 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
12.10, 17.55 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.45, 16.50, 4.50 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
15.55 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
21.00 «Пек ла і рай 
мат ро ны». Дак. фільм 
(16+).
22.40 «Знак якас ці» 
(16+).
0.00 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.45 «За гад ка вая гіс то-
рыя Бен джа мі на Ба та-
на». Дра ма (12+).

6.10, 18.20 Спя шай ся 
ка хаць (12+).
8.25 Пе ра мот ка (16+).
10.25 Прад чу ван не 
(16+).
12.10 Мар скі бой (12+).
14.40 Міль ён для чай ні-
каў (16+).
16.30 Дзе вяць яр даў 
(16+).
20.10 За ко ны пры ваб-
нас ці (16+).
21.50 Мас ка Зо ра 
(12+).
0.20 Ба чы лі ноч (18+).
2.00 Ма гія ме ся ца ва га 
свят ла (18+).
3.55 Спа да ры ня Ба ва ры 
(16+).

6.20 Кар лік Нос (12+).
8.10 28 пан фі лаў цаў 
(12+).
10.30 Карп ад ма ро жа ны 
(12+).
12.30, 4.35 Тры пес ні для 
Па пя луш кі. 1—2-я се рыі 
(12+).
14.35 Су пер Баб ро-
вы. На род ныя мсці ўцы 
(12+).
16.30 Пра ва дыр раз на-
ску рых (16+).
18.15 Пры від (6+).
20.20 Пер шыя (12+).
22.05 Аб чым маў чаць 
дзяў ча ты (12+).
23.45 Ня лю басць (18+).
2.05 Ге рой (12+).
3.20 Па мя таю — не па-
мя таю! (12+)

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.20 Ча ла век су праць 
YouTube (16+).
7.05, 12.35 Ме га по лі сы 
(16+).
7.55 Гас па да ры гор 
(16+).
9.30 На ступ нае ме га цу-
на мі (16+).
10.15 Ша ша праз пек ла 
(16+).
11.00, 15.00, 16.35, 
21.15, 0.25, 2.45 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
14.15 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
15.50 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
19.45 Па на ра ма 360. 
Аб' ект су свет най спад-
чы ны (16+).
20.30, 4.25 Аў та-SOS 
(16+).
22.55 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
1.10 Па ра нар маль нае 
(16+).
2.00 Зла чын ствы су-
праць пры ро ды (16+).
5.10 Зра бі або па мры 
(16+).
5.35 На ву ко выя не да-
рэч нас ці (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 Ла ба ра то рыя вы-
бу хо вых ідэй (16+).
19.25, 7.10 Чы гун ка 
Аляс кі (12+).
20.20, 5.30 Па ляў ні чыя 
на ста рыз ну (12+).
0.00 За ла ты шлях Пар-
ке ра Шна бе ля (16+).
0.55, 6.20 Вы жыць ра-
зам (16+).
2.45 У па го ні за кла сі кай 
(12+).
3.40 НА СА: не вы тлу-
ма чаль ныя ма тэ ры я лы 
(12+).

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, 0.20 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 21.50 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «За ба ро не нае ка хан не» 
(16+).
13.05 «Дзі ця чы док тар».
13.35, 15.25, 17.05 Се ры ял 
«Тат кі» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 «Па на ра ма».
0.00 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.45 «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+).
10.05, 22.05 «Эк стра сэн сы-
дэ тэк ты вы» (16+).
11.00, 18.05 Се ры ял «Опер па 
вы клі ку» (16+).
13.00, 23.05 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-2» (16+).
13.55 «Жан на Па жа ні» (16+).
14.55 М/с «Чып і Дэйл спя ша-
юц ца на да па мо гу». За ключ ныя 
се рыі (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+).
16.35 Се ры ял «Ста ма то лаг» 
(16+).
17.30 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
20.55 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Па-
са хі.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30 «Бум ба раш». Тра гі ка ме-
дыя (12+) [СЦ].
10.50 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Ула дзі мір Пра-
кап цоў.

11.20 «Ле ген ды кі но». Ва ле рый 
За ла ту хін (12+).
12.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
12.50, 22.30 «Веч ны кліч». 
Маст. фільм. Фільм дру гі. 1-я 
се рыя (12+) [СЦ].
14.00, 21.40 «Вольф Ме сінг. 
Ён ба чыў скрозь час». Маст. 
фільм (16+).
14.50, 21.05 «Бам бар дзі роў-
шчы кі і штур ма ві кі Дру гой су-
свет най вай ны». «Стра тэ гіч ная 
ду бін ка» (12+).
15.30 «Гу мар на вай не». «Му зы 
на лі ніі агню».
16.00 XXVІІІ Між на род ны фес-
ты валь мас тац тваў «Сла вян скі 
ба зар у Ві цеб ску». Дзя ніс Май-
да наў з пра гра май «Ні чо га не 
шка да».
17.10 «Зя лё ны фур гон». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
19.35 «Ле ген ды кі но». Аляк-
сандр Дзям' я нен ка (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.00, 11.15, 13.50, 18.00 Тэ ніс. 
WTA. Та рон та.
9.05, 13.40, 16.00 Спорт-мікс.
9.15 Ха кей. Ку бак Бе ла ру сі. 
«Ды на ма» (Ма ла дзеч на) — 
«Ме та лург» (Жло бін).
13.20 Ко зел пра фут бол.
16.10 Бас кет бол. Прэ-ква лі фі-
ка цыя да ЧЕ-2021. Муж чы ны. 
Бе ла русь—Да нія.

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 «Се ра фі ма пры-
го жая» (16+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до» (16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.35 «Муж чын скае / Жа-
но чае» (16+).
17.25, 18.20 «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 «Мар каў. Ні чо га аса біс-
та га» (16+).

21.40 Се ры ял «Экс пра прыя-
тар» (16+).
23.40 Се ры ял «Бяс сон ні ца» 
(16+).

5.35, 22.00 «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, 7.40 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
9.05 «Ан фас».
9.25, 23.00 «За гад кі ча ла вец-
тва (16+).
10.40 «Зна хар-2. Па ля ван не 
без пра ві лаў». Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
12.40, 21.15, 23.50 «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+).
14.45, 0.35 «Ежа ба гоў» (16+).
15.40, 16.50 «Уця кач». Се ры-
ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».

6.00, 20.40, 0.10, 4.15 Се ры ял 
«За кон і па ра дак» (16+).
6.50, 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, 2.50 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.10, 1.25 «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 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.35, 14.25 Се ры ял «Вой, ма-
мач-кі!..-2» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.

15.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Рая ве дае 
ўсё!» (12+)
23.10 «Хто су праць?» Ток-шоу.
0.55 Се ры ял «Люд мі ла» 
(12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 Бе ла веж ская пу шча (6+).
6.25 «Рэ аль ны свет» (12+).
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, 22.40 «НЗ.by».
11.15 Се ры ял «Ляс нік» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.05, 16.25 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны» (16+).
17.15, 19.50 Се ры ял «Па ву цін-
не» (16+).
19.40 Сён ня. Га лоў нае.
20.45 Се ры ял «Пёс» (16+).
23.05 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
23.45 Се ры ял «Свед кі» (16+).

7.00, 15.55, 19.00, 21.05, 0.10 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 16.00 М/с «Ці мон і Пум-
ба».
7.30 Ка ме дыя «Во сем сяб ро-
вак Оў шэ на» (16+).
9.15, 19.10 Се ры ял «Без тэр-
мі ну даў нас ці» (16+).
10.05 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (0+).
10.25 «Гу ма рын ка».
10.30 Дак. фільм «Ня бач ныя га-
ра ды Іта ліі. Фла рэн цыя» (6+).
11.20 Фан тас ты ка «Вай на све-
таў» (12+).
13.40, 20.00 Се ры ял «Ран ча» 
(16+).
14.25 Се ры ял «За стац ца ў 
жы вых».
16.30 Фан тас ты ка «Ча ла век-
му раш ка» (12+).
18.30 «Фэшн іs my пра фэшн».
18.40 «Га туй як шэф» (12+).
19.05 «Рэ аль ны біз нес» (6+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Дра ма «Эс кад рыл ля Ла-
фа ет (16+).
23.20 Се ры ял «Са рві га ла ва» 
(18+).

2 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

чацвер, 8 жніўня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

чацвер, 8 жніўня

МIРМIР

208 9

СТБСТБ


