
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).

7.20 «Ла ві мо мант» (16+).

8.35 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).

9.05 М/ф «Тры ка ты» (0+).

9.30 М/ф «Ску бі-Ду» (6+).

10.00 «Дзі ця чы КВЗ» (6+).

11.00 «Са ран хэ» (16+).

12.00 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).

12.45 Поў на мет раж ны ані-
ма цый ны фільм «Плю ша-
вы монстр» (6+).

14.35 Фан тас ты ка «Ры-
дзік» (16+).

16.55 Ка ме дыя «Ко пы ў 
Глы бо кім за па се» (16+).

18.55 Фан тас ты ка «Ра ён 

№ 9» (16+).

21.00, 0.55 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

22.25 «Спра ва бы ла ве ча-

рам» (16+).

23.25 «Наш ра монт» (16+).

0.05 Се ры ял «Га лы гін.RU» 

(16+).

2.10 «Прос та кух ня» (16+).

3.00 «Да еш мо ладзь» 

(16+).

4.40 «6 кад раў» (16+).

6.30 «У пор це». «Ка ця-

рок». «Са ба ка ў бо тах». 

М/ф.

7.20 «Ві зіт да мы». Маст. 

фільм [СЦ].

9.45 «Звы чай ны кан-

цэрт».

10.10 «Нью-Ёрк, Нью-

Ёрк». Маст. фільм.

12.50, 2.15 Дыя ло гі пра 

жы вёл. Мас коў скі заа-

парк. [СЦ].

13.30 «Эфект ма тыль ка». 

Дак. се ры ял [СЦ].

14.00 «Дом ву чо ных». 

Аляк сандр Львоў скі і Аляк-

сей Ус ці наў. [СЦ].

14.30 «Хто за біў ка та?» 

Маст. фільм.

16.25 Па сля дах та ям ні цы. 

«Но выя «Ус па мі ны пра бу-
ду чы ню». [СЦ].

17.10 Кла сі кі ХХ ста год-

дзя. «Ста год дзе Ара ма 

Ха ча ту ра на». Дак. фільм.

17.50 «Пеш шу...». Маск ва 

ся дзіб ная. [СЦ].

18.20 Мус лім Ма га ма еў. 

«Не за быў ныя ме ло дыі». 

Кан цэрт у ДЦКЗ «Ра сія». 

1988 год.

19.05 «Пры га жун-муж чы-

на». Маст. фільм [СЦ].

21.15 «Мі фы і мон стры». 

Дак. се ры ял.

22.00 Да 100-год дзя За льц-

бург ска га фес ты ва лю. 

Шэ дэў ры су свет на га му-

зыч на га тэ ат ра. Опе ра 

В. А. Мо цар та «Іда ме ней, 

цар Крыц кі». Ды ры жор — 

Тэ а дор Ку рэнт зіс.

1.10 «Дзве сяст ры». Маст. 

фільм.

6.00, 8.20, 9.45, 11.15, 

12.00, 16.55, 17.40, 21.40, 

22.55, 2.10, 3.45 Му зыч ная 

на сталь гія (12+).

6.10 «Да і пас ля ...» з Ула-

дзі мі рам Мал ча на вым. Год 

1966. 1-я част ка. 2009 год 

(12+).

7.00 Маст. фільм «Ні ко лі». 

(16+).

9.00, 3.00 «Мі ну лы час» 

(12+).

10.00, 16.00, 22.00, 4.00 

«На ро джа ныя ў СССР» 

(12+).

11.45 «Па эт Ге надзь Ай гі 

чы тае свае вер шы». Част-

ка 2. 2005 год (16+).

12.10 «Да і пас ля ...» з 

Ула дзі мі рам Мал ча на вым. 

Год 1966. 2-я част ка. 2009 

год (12+).

13.05 Маст. фільм «Ін ша-

зем ка». (6+).

14.15 «Мы спя ва ем вер-

 шы ...». 1985 год. 1-я част-

ка (12+).

15.00 «Быў час». 2009 год 

(16+).

17.30 «Па эт Ге надзь Ай гі 

чы тае свае вер шы». Част-

ка 3. 2005 год (16+).

18.00 Маст. фільм «Вя-

зень зам ка Іф». (16+).

21.40 Му зыч ная на сталь-

гія (12+).

0.00 «Яло вая суб ма ры на». 

2005 год (16+).

0.45 Фільм-кан цэрт «Дыс к-

жа кей». 1987 год (16+).

2.45 «Ся дзі і гля дзі». 1994 

год (16+).

5.05 Дак. фільм «Ка хан не 
і га лу бы 1957 го да». 2007 
год (12+).

5.45 «Па эт Ге надзь Ай гі 
чы тае свае вер шы». Част-
ка 1. 2005 год (16+).

1.00 Ра лі. ЕRС (12+).
1.30, 4.00 Аў та гон кі. Wоrld 
Еndurаnсе (12+).
2.30, 9.00 19.30 Ве ла-
спорт. «Кры тэ ры ум Да фі-
нэ» (12+).
6.00, 10.30, 14.00, 21.15 Сну-
кер. Чэм пі я нат све ту (6+).
8.00, 20.15 Ве ла спорт. 
«Тур Лам бар дыі» (12+).
12.30, 18.30 Аў та гон кі. 
Су пер ку бак Роrsсhе.

1.00 Мая бы лая сяб роў ка 
(18+).
3.10 Сар дэч на за пра ша ем 
у джунг лі (12+).
4.50 Лю боў нае вар' яц тва 
(16+).
6.25 Кі ра ван не гне вам 
(12+).
8.20 Хла печ нік у Еў ро пе 
(18+).
10.20 100 міль ё наў еў ра 
(16+).
12.10 Дзень вы ба раў па-
фран цуз ску (16+).
13.55 Гэ ты ня ём кі мо мант 
(16+).

15.55 Чор ны ры цар (12+).

17.45 Без тар ма зоў (16+).

19.30 Дом з па ра нар маль-

ны мі з'я ва мі (16+).

21.05 Дом з па ра нар маль-

ны мі з'я ва мі-2 (18+).

22.40 Твой вы хад, дзет ка! 

(18+)

6.00 Мульт філь мы (6+).

7.20 «Улег цы» (12+).

7.50 Ка лек цыя Бе ла русь-

філь ма «По лы мя» (12+).

10.30 «Вы ра туй це, я не 

ўмею га та ваць!» (12+)

11.20, 2.05 Се ры ял «Са-
праўд ныя» (16+).

15.00 Ані ма цый ны фільм 
«Пес ня мо ра» (6+).
16.35 Се ры ял «Док тар
Ко таў» (12+).
20.20 «ТБ3 вя дзе рас сле-
да ван не» (16+).
21.25 «Асця рож на ашу-
кан цы!» (16+)
22.00 «Анё лы і дэ ма ны». 
Маст. фільм (12+).
0.30 «Нач ны ад мі ніст ра-
тар». Се ры ял (16+).
5.20 «Без пад ма ну» (16+).

7.10 Не гле дзя чы ні на што 
(16+).
9.10 Воб лас ці цем ры (16+).
11.00 Га дзі ла (12+).
13.20 Кінг Конг (16+).
16.35 Ва ляр' ян і го рад ты-
ся чы пла нет (16+).

19.00, 5.00 Гіс то рыя ад на-
го ву пы ра (16+).
20.55 Сар дэч на за пра ша-
ем у Zомбілэнд (16+).
22.25 Выд ма (12+).
0.50 Вя лі кая гуль ня (18+).
3.10 Як скрас ці хма ра чос 
(12+).

7.10 Жа ніх (12+).
8.50 Гор ка! (16+)
10.35 Гор ка!-2 (16+)
12.15 Ма ма не га руй-2 
(16+).
14.10 Уця чы, да гнаць, за-
ка хац ца (12+).
15.40 Кі лі ман джа ра (16+).
17.00 Са мы леп шы дзень 
(16+).
19.00 8 но вых спат кан няў 
(12+).
20.30 8 леп шых спат кан-
няў (12+).
22.15 Ад на клас ні кі.ru: 
наСLІСKай уда чу (12+).
0.10 9 ро та (16+).
2.25 Ня злом ны (16+).
4.00 Кур' ер з Раю (12+).
5.30 На круч ку! (16+)

6.00, 5.50 На ву ко выя глуп-
ствы (16+).

6.50 Су пер кар са смет ні-
ка (16+).

7.45, 2.00 Аў то — SOS 

(16+).

8.40 Ва ро жая пла не та 

(16+).

10.30 Цар ства му мій (16+).

13.55 Драў ля ная ску ра 

(16+).

15.50 9/11. Па вет ра ны 

кант роль (16+).

16.40 Се кун ды да ка та-

стро фы (16+).

17.35 Ві да воч цы: Дзень 

«Д» (16+).

18.25 Са мыя леп шыя 

су пер ка ры (16+).

19.15 Су пер збу да ван ні: 

цу ды ін жы не рыі (16+).

21.00 Уся рэ дзі не не ве ра-

год най ме ха ні кі (16+).

21.50 Зо на бу даў ніц тва 

(16+).

22.15 У дзі кай пры ро дзе з 

Бе ар Грылс (16+).

0.00 Кос мас: маг чы мыя 

су све ты (16+).

1.35, 5.10 Ін стынкт вы жы-

ван ня (16+).

3.35 Сак рэт ныя ма тэ ры я-

лы ста ра жыт на сці (16+).

5.35 Гуль ні ро зу му (16+).

8.00 Ма хі на та ры (12+).

8.45 Як гэ та ўлад ка ва на? 

(12+)

9.10 Аў та бан А8 (12+).

10.00 Смя рот ны ўлоў 

(16+).

10.50 Аляс ка: апош ні ру-

беж (16+).

11.41 Ле ген дар ныя мес цы 

(12+).

12.32, 4.56 Гі ганц кія ха бы 

(12+).

14.14 Го лыя, на па ло ха ныя 

і са мот ныя (16+).

15.05, 7.14 Ста ра жыт ныя 

ле ген ды з Ме ган Фокс 

(12+).

15.56 Ле ген дар ныя мес цы 

(12+).

21.02 Як гэ та ўлад ка ва на: 

аў та ма бі лі ма ры (12+).

21.27 Як гэ та зроб ле на? 

(12+)

22.18 Не спра буй це паў та-

рыць (16+).

0.00, 6.28 Па гра ніч ная 

служ ба: Іс па нія (16+).

0.51 Ір жа вая ім пе рыя 
(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 На ві ны.

7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.

7.10, 8.10 Зо на Х. Кры мі наль ная 
хро ні ка (16+).

9.10 Ме лад ра ма «Са мае га лоў-
нае» (12+).
10.45, 18.35 Ме лад ра ма «Ан ге-
лі на». 1-я се рыя (16+).
12.10, 19.20 Ме лад ра ма «Ан ге-
лі на». 2-я се рыя (16+).
13.05, 15.25 Ме лад ра ма «Вы-
дат ныя ства рэн ні» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.

17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.

18.15,1.10 «Зо на Х». Кры мі наль-
ныя на ві ны (12+).

21.00 Па на ра ма.

21.50 Зра зу ме лая па лі ты ка.

22.00 Се ры ял «След» (16+).
0.50 Арэ на.

1.35 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)

9.00, 19.35 Тэ ле ба ро метр.

9.05, 20.05 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).

10.10 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).

10.40 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).

11.10 «Да па ба чэн ня» (16+).

11.55 Ме лад ра ма «Ша па го лік» 
(12+).
13.40 «Жан на Па жа ні» (16+).

14.35 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).

15.05 М/с «Сціч!» (6+)

15.45 Ані ма цый ны фільм «Са ма-
лё ты: агонь і ва да» (0+).

17.10 Вес тэрн «Са мот ны рэй н-
джар» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

21.20 «Та та па паў» (16+).

23.05 «Ча ла век-не ві дзім ка» (16+).

0.10 Се ры ял «Ана то мія страс-
ці» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ка зі-
ны сыр.

8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.

8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».

8.30 «На цы я наль ны хіт-па рад».

9.25 «Люб лю і па мя таю». Аў тар-
ская пра гра ма Ула дзі мі ра Ар ло-
ва. Кам па зі тар, на род ны ар тыст 

СССР Яў ген Гле баў.

10.10 «Ма нія ве лі чы». Маст. 

фільм (12+).

12.25 «На пе рад у мі ну лае».

12.55 Кан цэрт ан самб ля на род-

най му зы кі «Бя се да».

13.50 «Мя жа». Дак. фільм (12+).

14.25, 21.05 «Зям ля, да за па-

тра ба ван ня». Маст. фільм (12+) 

[СЦ].

17.05 «На ву ка ма нія» (6+).

17.30 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-

такль Го мель ска га га рад ско га 

ма ла дзёж на га тэ ат ра «Ка ра ле-

ва пры га жос ці».

17.55 «Вол га-Вол га». Маст. 

фільм (12+) [СЦ].

19.40 «Апош ні дзень». Ган на Са-

мо хі на (12+).

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

23.45 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 

[СЦ].

7.00 Аз бу ка спор ту.

7.10, 10.35 Фут бол. Бе ла рус-

банк — чэм пі я нат Бе ла ру сі.

9.05 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 

Агляд ту ра.

9.50 Вя лі кі спорт.

12.30 Бас кет бол. 3х3. На цы я-

наль ная лі га. Па ло ва-арэ на.

15.35 Ха кей на тра ве. Ку бак Бе-

ла ру сі. Жан чы ны.

17.05 Тэ ніс. WTА.

20.25 Кі берс порт. Аў та спорт. 

W-се рыя.

21.50 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ-

ФА. 1/4 фі на лу. (У пе ра пын ку — 

Спорт-цэнтр.)

23.50 На гра ні фо лу. Фут боль ны 

агляд.

06.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».

7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 

11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ]. 

20.30 На шы на ві ны.

9.15 «Тэ о рыя змо вы» (16+).

10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+).

11.10 Се ры ял «Два лё сы-2» 

(16+).

12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).

13.10 Фільм «Ры та» (16+).

15.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).

16.20, 23.15 «Муж чын скае / Жа-

но чае» (16+).

17.20, 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 Се ры ял «Жоў тае во ка 

тыг ра» (16+).

6.00, 6.55, 7.55 Дак. пра ект 

(16+).

6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 

На ві ны «24 га дзі ны» .6.40 «Мін-

шчы на».

7.40, 20.15 «Мін шчы на».

8.45, 9.15 «Бе лыя ро сы». Маст. 

фільм (12+).

10.40 «Як улад ка ва ны свет» (16+).

12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).

12.40, 21.20 «Са мыя ша ка валь-

ныя гі по тэ зы» (16+).

13.45, 23.05 «Та ям ні цы Чап ман» 

(16+).

14.40, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-

выя гіс то рыі» (16+).

15.20, 16.50 Дак. спец пра ект 

(16+).

17.30 «Дзяр жаў ная мя жа». Се-

ры ял (12+).

20.00, 22.55 «СТБ-спорт».

20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».

22.10 «Гля дзець усім!» (16+).

23.05 «Та ям ні цы Чап ман» (16+).

23.55 «За гад кі ча ла вец тва» (16+).

0.40 «Мінт ранс» (16+).

1.25 «Са мая ка рыс ная пра гра-

ма» (16+).

5.00, 10.10 Се ры ял «Да ро га ў 

пус тэ чу» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

На ві ны (бя гу чы ра док).

13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 

вяр ні це!» (16+)

14.10, 17.15 «Спра вы су до выя. 

Біт ва за бу ду чы ню» (16+).

15.05, 16.15 «Спра вы су до выя. 

Но выя гіс то рыі» (16+).

18.15, 19.25 Се ры ял «ППС» [СЦ] 

(16+).

21.40 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 

(12+).

22.20, 0.00 «Гуль ня ў кі но» (12+).

0.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 

след» [СЦ] (16+).

3.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-

кай лю бо ві» (12+).

4.15 Се ры ял «Гра чан ка» (12+).

07.00 «Но вае Ра ні ца».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.

11.30 «Пра са мае га лоў нае». Ток-

шоу. (12+).

12.35 «Па сак рэ це ўся му све ту».

13.00 «У лю дзях».

13.35 «Плюс-мі нус»

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-

ны—Бе ла русь.

14.40 Се ры ял «Та ям ні цы след-
ства». (12+).

16.30 «Зроб ле на». Дак. пра ект.
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
21.00, 23.10 Се ры ял «Асі нае 
гняз до». (12+).

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Спорт-мікс.
6.30 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.25 Ме лад ра ма «Баль ная су-
кен ка» (16+).
10.25 «Ча кай мя не» (12+).
11.10 «На шСпа жыў Наг ляд» (16+).
12.05 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.55 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
16.25, 19.35, 22.30, 23.35 Сён ня. 
Га лоў нае.
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны» (16+).
19.50 «Экс пер ты за зла чын стваў» 
(16+).
20.20 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
21.30 Се ры ял «Алекс Лю ты» 
(16+).
22.40 Се ры ял «Ік ра ны ба рон» 
(16+).
23.45 «Апош нія 24 га дзі ны» (16+).

7.00, 15.50, 17.50, 21.05, 1.00 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 8.20, 16.00 «Мульт-па рад». 
«Дал ма ці нец» (6+).
7.30, 15.55, 17.45, 20.45 «Пры ко-
лы 13-й шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Згуб ле ныя ў кос-
ма се».
8.30,19.50 Се ры ял «Гуль ня. Рэ-
ванш» (16+).
10.00 Мульт фільм.
11.30 Дра ма «Трэ нер» (12+).
13.45 Се ры ял «Ся род ка ні ба-
лаў» (18+).
14.35 Се ры ял «Ажа ніц ца, ці 
як?» (16+)
16.10 Ка ме дыя «Са ба кі пад 
пры крыц цём» (12+).
17.55 Се ры ял «Ня роў ны шлюб» 
(16+).
19.15 «Су пер ла то».
20.50 «Ве чар ні ца» (6+).
21.10 Тры лер «Цяг нік у Пу сан» 
(16+).

23.10 Фільм жа хаў «Омэн. 
Апош няя біт ва» (18+).

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

панядзелак, 10 жніўня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля, 16 жніўня

МIРМIР

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
[СЦ] – фільм транслюецца 
са скрытымі субцітрамі.
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