
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).

7.20 «Ла ві мо мант» (16+).

8.35 «Га ле рэя пры га жос-

ці» (16+).

9.20 Ба я вік «Мас ка Зо ра» 

(12+).

12.00 «Да еш мо ладзь» 

(16+).

12.45 «КВЗ. Па-на ша му» 

(16+).

13.45 «Се ла па ля це ла» 

(16+).

14.25, 2.35 Се ры ял «Ма-

ла дзёж ка» (16+).

16.25 Ка ме дыя «На мо-

ра!» (16+)

18.25, 0.30 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

19.30 Се ры ял «Сто рыз» 

(16+).

20.30 Се ры ял «На гі еў на 

ка ран ці не» (16+).

21.30 Се ры ял «Га тэль 

«Эле он» (16+).

23.00 Се ры ял «Ма мач кі» 

(16+).

1.25 Се ры ял «Та та вы 

доч кі» (12+).

4.15 «Ад на за ўсіх» (16+).

4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 Ліс ты з пра він цыі. 

Ся ло Ла во зе ра (Мур ман-

ская воб ласць) [СЦ].

7.00 Ле ген ды су свет на га 

кі но. Се ра фі ма Бір ман.

7.30, 1.45 «Та ям ні цы 

са бо ра Сан та-Ма рыя-

дэль-Фі о рэ». Дак. фільм 

(ЗША).

8.30, 22.05 «Д'Ар тань ян і 

тры муш ке цё ры». Маст. 

фільм. 1-я се рыя. [СЦ].

10.00, 19.30 На ві ны куль-

ту ры.

10.15 «Ка ра лі ды нас тыі 

Фа бер жэ». Дак. фільм.

10.55, 20.55, 0.20 Пры го-

жая пла не та.

11.10 Аб са лют ны слых.

11.50 «Пра ча сы і но ра-

вы». Дак. се ры ял.

12.20 Асаdеmіа. Ігар 

Мель ні каў.

13.10, 0.35 Мо ла дзе выя 

Сім фа ніч ныя Ар кест ры 

Еў ро пы. Сім фа ніч ны ар-

кестр Мас коў скай кан-

сер ва то рыі. Ды ры жор — 

Ула дзі мір Ашке на зі.

13.45 «Зі хат лі вы ка мень». 

Дак. фільм.

14.30 Спек такль Ма ло га 

тэ ат ра «Ваў кі і авеч кі».

17.30 «Біб лей скі сю-

жэт».

18.00 «Па лі глот».

18.50 Больш, чым ка хан-

не. Эр нэст Хэ мін гу эй і 

Мэ ры Уэлш.

19.45 Пры ступ кі цы ві лі-

за цыі.

20.40 «Даб ра нач, ма ля-

ня ты!»

21.10 80 га доў Вень я мі ну 

Сме ха ву. «Я прый шоў да 

вас з вер ша мі... Да від Са-

мой лаў і Іо сіф Брод скі». 

Ве чар на сцэ не Мас коў-

ска га між на род на га До ма 

му зы кі.

23.35 85 га доў з дня на-

ра джэн ня Гіі Кан чэ лі. 

«Сум ная му зы ка шчас-

лі ва га ча ла ве ка...». Дак. 

фільм.

1.10 «Ве ка пом ны час». 

Дак. се ры ял. «На до світ-

ку па вет ра пла ван ня».

2.35 «Пер шыя ў све це». 

Дак. се ры ял.

6.00 Маст. фільм «Ці мур і 

яго ка ман да». (6+).

8.05, 11.30, 14.30, 15.45, 

17.10, 20.10, 20.50, 21.45, 

22.55, 23.45, 1.00, 2.05, 

3.45, 4.55 Му зыч ная на-

сталь гія (12+).

9.00 «Быў час». 2009 год 

(16+).

10.00, 16.00, 22.00, 4.00 

«На ро джа ныя ў СССР» 

(12+).

11.05 Маст. фільм «Шчас-

лі вы Ку куш кін». (16+).

12.00 Фільм-спек такль 

«Ка лі мо ра смя ец ца». 

1971 год (16+).

15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-

лы час» (12+).

18.00 Маст. фільм «Апош-

ні пал кі за ка ха ны». (16+).

20.40 «Ся дзі і гля дзі». 

1994 год (16+).

23.10 «Гу мар, які мы 

стра ці лі (Гу мар са вец кай 

эпо хі)». 2008 год (16+).

0.00 «Да і пас ля...» з Ула-

дзі мі рам Мал ча на вым. 

Год 1974. 2-я част ка. 2011 

год (16+).

1.10 Дак. фільм «Коль-

кі аб ліч чаў у Маск вы?» 

1991 год (12+).

0.00, 2.30, 6.00, 11.00 
Сну кер. Чэм пі я нат све ту 

(6+).

1.00 Аў та гон кі. Фор му ла 

Е — 2019/20 (12+).

2.00, 10.30 Аў та гон кі. 

Су пер ку бак Роrsсhе (12+).

4.00, 8.00 Ве ла спорт. Мі-

лан — Сан-Рэ ма — 2020 

(12+).

8.45 Ве ла спорт. Стра дэ 

Б'ян ка — 2020 (12+).

9.30 Аў та гон кі. Фор му ла 

Е (12+).

1.25 Фа нат кі на сня да нак 

не за ста юц ца (16+).

3.20 Ка хан не з ак цэн там 

(16+).

5.10 Жан чы ны су праць 

муж чын (18+).

6.45 1+1 (16+).

8.55 Мая бы лая сяб роў ка 

(18+).

10.35 Ібі ца (16+).

12.10 Я — Міль яр дэр 

(16+).

14.10 Жы вё ла (12+).

15.40 Кі ра ван не гне вам 

(12+).

17.35 100 міль ё наў еў ра 

(16+).

19.30 Дом з па ра нар-

маль ны мі з'я ва мі (16+).

21.05 Ка хан не жы ве тры 

га ды (16+).

23.00 Сар дэч на за пра ша-

ем у джунг лі (12+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-

філь ма (12+).

8.10 М/ф (6+).

10.10 «М & S» (12+).

10.40 «Пе рыс коп» (16+).

11.00, 4.30 «Суд ідзе». 

Дак. се ры ял (16+).

12.00, 18.45 «Сля пая» 

(16+).

13.05 «Біт ва за спад чы-

ну» (16+).

13.55 «Ка ра ле ва пры 

вы ка нан ні». Маст. фільм 

(12+).

15.45 «Ча ла век-не ві дзім-

ка» (16+).

16.45 «Гэ та рэ аль ная гіс-

то рыя» (16+).

17.50, 3.50 «Раз ві тан не» 

(16+).

19.50 «Ві да воч цы» (16+).

20.30, 3.00 «Якія вяр ну лі-
ся» (16+).
21.30 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).
23.20 «Нач ны ад мі ніст ра-
тар». Се ры ял (16+).
0.15 «Біт ва за спад чы ну» 
(16+).
1.05 «Пры кінь ся ма ёй 
жон кай». Маст. фільм 
(12+).

7.10 Якія не спяць у
Сі эт ле (6+).
9.00 Апус кан не (16+).
10.50 Пе ра моў шчык (16+).
13.15 Не злоў ле ны — не 
зло дзей (16+).
15.35 Гад кі я (12+).
17.10 Гад кі я-2 (12+).
19.00 Рэ пра дук цыя (16+).
20.55 Прад чу ван не (16+).
22.40 Паў ноч нае сон ца 
(16+).
0.15 Тры мет ры над уз-
роў нем не ба (16+).
2.40 Тры мет ра над уз-
роў нем не ба: я ця бе ха чу 
(16+).
5.00 Бруд ныя тан цы-2: 
га ван скія но чы (16+).

6.55 Та та (12+).
8.35 Цяж кас ці вы жы ван-
ня (16+).
10.15 Жа ніх (12+).
11.55 Дзяў ча ты бы ва юць 
роз ныя (16+).
13.30 Мас газ (16+).
15.30 Ка хан не з аб ме жа-
ван ня мі (16+).
17.20 На круч ку! (16+)
19.00 Кат (16+).
20.55 Джунг лі (12+).
22.25, 5.55 Гу ляй, Ва ся! 
(16+)
0.05 Вы соц кі. Дзя куй, што 
жы вы (16+).
2.25 Кан да гар (16+).
4.15 Зя зю ля (12+).

6.10 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).
6.35 Па на ра ма 360°. Аб'-
ект су свет най спад чы ны 
(16+).
7.20, 13.20, 17.35 Ін стынкт 
вы жы ван ня (16+).

8.10 У дзі кай пры ро дзе з 

Бе арам Грылсам (16+).

9.00 Най буй ней шы ў све-

це ра монт (16+).
9.55 Уся рэ дзі не не ве ра-
год най ме ха ні кі (16+).
10.45 Дзі кі ту нец (16+).
12.25, 16.45 Су пер збу-
да ван ні: цу ды ін жы не рыі 
(16+).
14.10, 18.25 Аў та — SOS 
(16+).
15.00, 19.15 Служ ба бяс-
пе кі аэ ра пор та: пер шы 
клас (16+).
15.50, 20.05, 2.00 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
21.00, 2.45 Драў ля ная 
ску ра (16+).
22.55 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха (16+).
0.25 Ліх тур гі за мя жой 
(16+).
4.30 Асу шыць акі ян: глы-
бо кае апус кан не (16+).
5.15 Кос мас: маг чы мыя 
све ты (16+).

8.00, 12.57 За гад кі пла не-
ты Зям ля (16+).
8.45 За ла тая лі ха ман ка: 
за кі ну ты пры іск Дэй ва Ту-
ры на (16+).
9.35, 2.33 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
10.25, 16.21, 22.18 Ма хі-
на та ры (12+).
11.15, 18.54, 4.10 Ір жа вая 
ім пе рыя (12+).
12.06 Па ляў ні чы на ан ты-
ква ры ят (12+).
13.48, 20.36 Ле ген дар ныя 
мес цы (12+).
14.39 Джэ рэ мі Уэйд: 
та ям ні цы акі я на (16+).
15.30 Ста ра жыт ныя ле ген-
ды з Ме ган Фокс (12+).
17.12, 5.19 Як гэ та зроб-
ле на? (16+)
18.03 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну: кла січ ныя аў то 
(12+).
19.45 Аў та бан А2 (12+).
21.27 Як гэ та ўлад ка ва-
на? (12+)
23.09 Біт вы за кан тэй не-
ры (16+).
0.00 Бра ты Ды зель (12+).
0.51 Ге ній аў та ды зай ну 
(12+).
1.42, 6.28 Са ма гон шчы кі 
(18+).
3.24 Эд Ста фард: гуль ня 
на вы лет (16+).
5.42 Муж чын скія бяр ло гі 
(12+).
7.14 Апе ра цыя «Вы ра та-
ван не до ма» (12+).
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6.25 Ме лад ра ма «Трэ ці па-
ві нен сыс ці». 3-я і 4-я се рыі 
(16+).

8.15 Клуб рэ дак та раў (16+).

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві-
ны.

9.10 «Ар се нал» (12+).

9.50 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).

10.30 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня 
(16+).

11.10 Ва кол пла не ты.

12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.

12.35 Ме лад ра ма «Сар дэч ных 
спраў май стры». 1-я і 2-я се-
рыі (12+).

14.25 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).

15.15 Твой го рад.

15.30 Адзін дзень (12+).

16.05 Лёс гі ган таў.

16.40, 19.10 Ме лад ра ма «Ні хто, 
акра мя нас» (16+).

20.35 На ві ны на двор'я.

21.00 Га лоў ны эфір.

22.10 Ме лад ра ма «Вя лі кі ар-
тыст». 1—4-я се рыі (16+).

6.55 «Не на ра дзі ся пры го-

жай». Се ры ял (12+).

08.35 М/с «Сціч!» (6+)

9.20, 19.40 Тэ ле ба ро метр.

9.25 «Су пер жон ка» (16+).

10.15 «Да па ба чэн ня» (16+).

11.05 «Ча ты ры вя сел лі» (16+).

12.15 «Па го ня за гус там» 

(16+).

13.10 Ме лад ра ма «Та ям ні чы 

лес» (12+).

14.55 «Та та па паў» (16+).

17.10 «Ве жа» (12+).

18.00 Ме лад ра ма «З Не апа ля 

з лю боўю» (12+).

20.10 «Арол і рэш ка. Мар скі се-

зон» (16+).

21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

21.15 Тры лер «Аст рал: гла ва 
дру гая» (12+).

23.10 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].

0.10 «Муж на пра кат» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».

8.00, 13.40, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.

8.20 «Гэ ты дзень».

8.25 «Цы ган». Маст. фільм 
(12+).

10.00 «На пе рад у мі ну лае».

10.20 «Бе ла рус кая кух ня». Хат-
ні квас. Шар лот ка.

10.45 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».

11.35 «Пад кі дыш». Маст. 
фільм (6+) [СЦ].

12.50 «Май стры і ку мі ры». На-
род ная ар тыст ка Бе ла ру сі Лю-
боў Кас пор ская.

14.00 «Тэ атр у дэ та лях». Ба лет 
Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі «Ра-
мэа і Джуль е та».

14.25 С. Пра коф' еў. «Ра мэа і 
Джуль е та». Ба лет На цы я наль-
 на га ака дэ міч на га Вя лі ка га тэ а-
т ра опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

16.20 «Са ша-Са шач ка». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].

17.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 

(6+)

17.55 «Па кроў скія ва ро ты». 

Маст. фільм (12+).

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «Фур ца ва». Маст. фільм 

(16+).

7.00, 14.30, 18.00 Тэ ніс. WTА.

10.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. 1/4 фі на лу.

12.00, 16.30 Пляж ны фут бол. 

Ку бак Бе ла ру сі.

14.20 Спорт-мікс.

20.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. 1/4 фі на лу. Дзён нік.

20.40 Трэ ні ро вач ны дзень.

21.10 Піт-стоп.

21.45 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ-

ФА. 1/2 фі на лу. (У пе ра пын ку — 

Спорт-цэнтр.)

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 На-

шы на ві ны.

7.10 «100 ім ёнаў Бе ла ру сі». 

«Ка раль Ян Чап скі» (12+).

8.05 «Жыц цё ін шых» (12+).

9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 

[СЦ].

9.25 «Ме тэа гід».

9.45 «На род ны по вар» (12+).

11.00 «Ці ба чы лі ві дэа?»

12.45 «На да чу!» (6+)

14.00 Се ры ял «Тон кі лёд» 
(16+).

16.20 Між на род ны му зыч ны 
фес ты валь «Жа ра». Леп шае 
(12+).

18.15 «Тры акор ды» (16+).

20.00 «Кон ту ры».

21.20 Фільм «Міль я нер» 
(16+).

23.15 «Спарт клуб» (16+).

23.35 Маст. фільм «Бе лае сон-
ца пус ты ні» (12+).

6.30, 0.00 «Ежа ба гоў» (16+).

8.15, 11.00 Дак. пра ект (16+).

9.10 «Мінт ранс» (16+).

10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-

ца».

10.30 «Вя лі кі го рад».

11.30, 13.40, 16.40 «Ню хач». 

Се ры ял (16+).

13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-

ны».

19.30 «Ты дзень».

20.50 Дак. спец пра ект (16+).

22.30 «За сак рэ ча ныя спі сы» 

(16+).

5.00 Маст. фільм «Апошні 

дзюйм» (6+).

5.10 М/ф (6+).

7.10 Маст. фільм «Дзелавыя 

людзі» (0+)

8.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-

лі кай лю бо ві». Анд рэй Крас ко 

(12+).

9.25 «Фа зен да Лайф» (12+).

10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-

док).

10.10, 16.15 Се ры ял «Ар ло ва і 

Аляк санд раў» [СЦ] (16+).

3.00 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі кай 

лю бо ві». Любоў Арлова (12+).

3.25 Се ры ял «У по шу ках ка пі-

та на Гран та». 1-я се рыя [СЦ] 
(16+).

7.00 Маст. фільм «Там, дзе 
нас ня ма». (12+).
10.35, 11.20 Маст. фільм «Ад-
бі так ка хан ня». (12+).
11.00, 20.00 Вест кі.
14.20, 21.10 Се ры ял «Чу жое 
жыц цё». (12+).
23.00 «У лю дзях».
23.30 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.10 Tеrrа іnсоgnіtа. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.40 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сён ня.
8.20 «24 пы тан ні» (12+).
8.55 Бе ла ру сы (6+).
9.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
11.00 Цуд тэх ні кі» (12+).
11.50 «Дач ны ад каз» (0+).
12.45 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
13.45 Гіс то рыі выратавання (12+).
14.15 Ва ен ная дра ма «Снай-
пер 2: тун гус» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+).
19.30 Ты не па ве рыш! (16+)
20.20 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.45 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).

7.00, 13.45, 15.45, 21.00 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мульт-па рад». «Бус лы».
8.30, 15.40 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.35 «Га туй як шэф» (12+).
9.00 Дра ма «Ула да і лю боў. 
Па ча так ле ген ды».
13.50 «Гля дзім ўсёй сям' ёй». 
Мульт фільм.
15.50 «Дэ тэк тыў на эк ра не». 
«Шэр лак Холмс і док тар Ват-
сан» (12+).
18.30 Се ры ял «Касл» (12+).
19.15, 1.35 «На двор'е».
19.20 Ка ме дыя «Па ла са ты 
рэйс» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ме лад ра ма «За ба ро не-

нае ка хан не» (16+).

23.00 Дра ма «Апош ні са му-
рай» (18+).

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

нядзеля, 16 жніў ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак, 10 жніўня

МIРМIР

1514 3

СТБСТБ
DisсоvеrуDisсоvеrу

[СЦ] — фільм транс лю ец ца са 
скры ты мі суб ціт ра мі.
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