
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 «Ва-
ро ні ны» (12+).
13.40, 3.50 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
15.05 Фан тас ты ка «Хэн-
кок» (16+).
16.55, 0.20 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Два баць-
кі і два сы ны» (16+).
22.00 Дра ма «У па го ні за 
шчас цем» (12+).
0.00 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
2.35 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.50 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 
ба лет ная.
7.00, 13.35, 19.45 «Тай-
ныя аген ты Елі за ве ты І». 
Дак. фільм [СЦ].
8.00, 23.35 «Усё па ча ло-
ся ў Хар бі не». Се ры ял.
8.45 «Ле ген ды су свет-
на га кі но». Ве ра Ха лод-
ная.
9.15, 21.55 «МУР. 1943». 
Се ры ял [СЦ].
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
На ві ны куль ту ры.
10.15 Опер ныя тэ ат ры 
све ту. «Ня мец кая дзяр-
жаў ная опе ра».
11.10 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.
12.45 «Па лі глот». Італь-
ян ская з ну ля за 16 га-
дзін! № 10.
14.30, 22.45 «Ма на лог у 
4 част ках. Мі ка лай Гу-
бен ка» [СЦ].
15.10 Тэ атр на эк ра не. 
Спек такль тэ ат ра «Шко-
ла су час най п'е сы» «Вы-
дат нае ля кар ства ад ну-
ды». За піс 2003 го да.

16.25 «Бліз кае ко ла Іо сі-
фа Рай хель гаў за».
17.20 Ко лер ча су. Ва-
сіль Кан дзін скі. «Жоў ты 
гук».
17.35 «Шу каль ні кі». 
«Тай на стро га наў скіх 
міль ё наў».
18.20 «Заўт ра не па мрэ 
ні ко лі». Дак. се ры ял.
18.45, 0.20 Май стар-кла-
сы ІІІ Між на род най му-
зыч най ака дэ міі Юрыя 
Баш ме та на Зі мо вым 
між на род ным фес ты ва-
лі мас тац тваў у Со чы.
20.45 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.00 Опер ныя тэ ат ры 
све ту. «Вен ская дзяр-
жаў ная опе ра».
1.00 Ко лер ча су. Жорж-
П'ер Сё ра.
1.10 «На тат кі экс пе ды та-
ра тай най кан цы ля рыі». 
Се ры ял.
2.40 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.

6.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым 
«Свярд лоў скі рок». 2005 
год (18+).
7.00, 8.45, 9.45, 10.55, 
13.00, 14.35, 15.45, 16.55, 
20.45, 21.45, 22.55, 2.30, 
5.35 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.40 Тэ ле спек такль «За-
ла тая рыб ка». 1985 год 
(16+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 0.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«За столь ныя пес ні». 
2006 год (16+).
13.00 «Ва кол сме ху» з 
Аляк санд рам Іва но вым. 
«Ву чэн не». 1984 год 
(12+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 2008 
год (12+).
19.00 Тэ ле спек такль 
«Уся го не каль кі слоў у 
го нар спа да ра дэ Малье -
ра». 1973 год (16+).
1.05 «Ва кол сме ху». 
1986 год (12+).
3.00 Маст. фільм «Веч ны 
муж» (16+).

0.35, 8.00, 12.00, 18.30 
Сну кер. Іnternatіonal 
Champіonshіp. Фі нал.
2.30, 6.00, 13.30 Лёг кая 
ат ле ты ка. Ка манд ны 
чэм пі я нат Еў ро пы.
4.00, 9.30, 21.45 Ве ла-
спорт. «Тур Юты».
5.00, 10.30, 15.00 Ве ла-
спорт. Bіnckbank tour.
18.00 Алім пій скія гуль ні. 
Camps to champs.
20.30 Гольф. PGA Tour. 
Northern Trust.

1.10, 23.40 Уда члі вы вы-
па дак (16+).
3.00 Баб ло (16+).
4.50 Лю боў нае вар' яц тва 
(16+).
6.25 Ушчэнт (16+).
8.15 З 5 да 7. Час па лю-
боў ні каў (18+).
10.05 Джунг лі клі чуць! 
У по шу ках Мар су пі ла мі 
(12+).

12.00 Уце ка чы (12+).
13.50 Ро бін Гуд: муж чы-
ны ў тры ко (12+).
15.50 Лю боў-мар коў па-
фран цуз ску (18+).
17.30 Кі ра ван не гне вам 
(12+).
19.30 Не ве ра год ныя 
пры го ды Фа кі ра (16+).
21.10 Ле ген да Зо ра 
(6+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.40 М/ф (6+).
7.40 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
8.20 «Док тар І...» (16+)
8.50, 19.05, 2.15 «Ку ля-
дур ні ца». Се ры ял (16+).
10.30, 14.50, 3.45 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).

12.10, 17.55 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.45, 16.50, 5.15 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
15.55 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
21.00 «Пад ку па лам». 
Се ры ял (16+).
22.50 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
23.25 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.10 «За ла тое во ка». 
Бая  вік (12+).

6.10 Аляк сандр (16+).
9.30 Вя сел ле най леп ша-
га сяб ра (12+).
11.35 Пры від опе ры 
(12+).
14.10 Зо ны цем ры 
(16+).
16.10 Эва лю цыя (12+).
18.05 Па лі цэй скі з дзі ця-
ча га сад ка (12+).
20.10 Лю дзі ў чор ным 
(12+).
22.00 Пі я ніст (16+).
0.45 Тры стан і Ізоль да 
(12+).
2.55 Ба чы лі ноч (18+).
4.20 Ва са бі (16+).

6.20 Без ме жаў (12+).
8.10 Вы ра та ваць Ле нін-
град (12+).
10.05 9 ро та (16+).
12.45, 4.45 Па езд ка за 
шчас цем. 1—2-я се рыі 
(12+).
14.45 Вій (12+).
17.10 Кар лік Нос (12+).
18.45 Ка хае — не ка хае 
(16+).
20.20 Кі лі ман джа ра 
(16+).

21.40 Ка хан не пад пры-
крыц цём (16+).
23.35 Ад на клас ні кі.ru: 
наCLІCKай уда чу (12+).
1.25 Дзень ра дыё (16+).
3.10 Хло пец з на шых мо-
гі лак (12+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.15 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
7.00, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці (16+).
7.25, 12.50, 19.45 Па на-
ра ма 360. (16+).
8.10 Тэх аскі ўлоў (16+).
9.45 Па да рож жы з Гор-
да нам Рам зі (16+).
10.30 Ша ша праз пек ла 
(16+).
11.20, 16.45 Асу шыць 
акі ян (16+).
14.20 Ска ну ю чы час 
(16+).
15.05, 21.20, 2.50 Рас-
сле да ван не авія ка та-
строф (16+).
15.55 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
18.15 На ступ нае ме га цу-
на мі (16+).
19.00, 22.10, 0.30, 3.35 
Ге нуя: хра на ло гія ка та-
стро фы (16+).
20.35, 4.25 Аў та-SOS 
(16+).
22.55 Аме ры кан скае за-
цям нен не (16+).
23.40 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
1.15 Па ра нар маль нае 
(16+).
2.05 Мя жа (16+).
5.10 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 Го лыя і 
на па ло ха ныя (16+).
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 Скла ды 
(16+).
13.00, 20.20, 5.30 Па ляў-
ні чыя на ста рыз ну (12+).
14.50 Чар но быль. Вяр-
тан не (12+).
19.25, 7.10 Чы гун ка 
Аляс кі (12+).
0.00 НА СА: не вы тлу-
ма чаль ныя ма тэ ры я лы 
(12+).
0.55, 6.20 Вы жыць ра зам 
(16+).
2.45 У па го ні за кла сі кай 
(12+).
3.40 Аў та бан А2 (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, 18.15 «Зо на Х» (16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.50, 12.10, 18.40, 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 Се ры ял «Шлюб па 
за вя шчан ні» (12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Се ры ял «Шлюб па за-
вя шчан ні. Вяр тан не Сан дры» 
(16+).
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «Клуб рэ дак та раў».
22.25 Се ры ял «Не рас кры ты та-
лент-3». 1—4-я се рыі (16+).
1.55 «Дзень спор ту».

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.00 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 20.05 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 21.00 «Арол і рэш ка. Рай 
і пек ла» (16+).
10.55, 18.05 Се ры ял «Опер па 
вы клі ку» (16+).
12.55 Се ры ял «Жа но чы док-
тар-2» (16+).
13.50 «Вя сель ны па мер» (16+).
14.50 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).
15.40 «Ні чо га са бе ньюз» (12+).
15.45, 0.15 «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+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», КЕ НО.
22.05 «Біт ва эк стра сэн саў» 
(16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Дзі-
чы на ту ша ная з гры ба мі і ага-
род ні най.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.15 «Не пад атлі выя». Ка-
ме дыя (12+) [СЦ].
9.45, 19.35 «Ле ген ды кі но». На-
дзея Ру мян ца ва (12+).
10.25 «Су раз моў цы».

10.40 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Зоя Лу цэ віч.
11.05 «Вя лі кія мас та кі». Клод 
Ма нэ (12+).
12.25 «Сі ла ве ры».
12.50, 22.30 «Веч ны кліч». 
Маст. фільм, за ключ ная се рыя 
(12+) [СЦ].
14.15, 21.40 «Вольф Ме сінг. Ён 
ба чыў скрозь час». Маст. фільм, 
за ключ ныя се рыі (16+).
15.55, 21.05 «Ва ен ныя гіс то рыі 
лю бі мых ар тыс таў». Фільм пер-
шы (12+).
16.35 «Вы зва лен не». «Да ро гі пе-
ра мог» (16+).
17.00 «Су стрэ ча сяб роў». Кан-
цэрт з удзе лам бе ла рус кіх і поль-
скіх фальк лор ных ка лек ты ваў.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

6.05, 22.30 Тэ ніс. WTA. Цын цы-
на ці.
7.55 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
Трэ ці раўнд. Матч у ад каз.
9.50, 12.20, 15.00, 17.30 Мас тац-
кая гім нас ты ка. Challenge Cup. 
Мінск.
11.50 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
14.15, 0.00 Спорт-мікс.
14.25 Авер тайм.
17.00 Фак тар сі лы.
19.00 Пляж ны фут бол. Еў ра лі га. 
Бе ла русь — Фран цыя.
20.20 Спорт-цэнтр.
20.30 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Нё ман» 
(Грод на) — «Іс лач» (Мін скі р-н). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

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 «А ў нас у два-
ры» (12+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Прос тае жыц-
цё» (12+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 1.25 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
16.40 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.30, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «По ле цу даў» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Між на род ны фес ты валь 
«Спё ка» (12+).

23.30 «П'ер Ры шар. Бе лы клоўн» 
(12+).
0.30 «Пра ка хан не» (16+).

5.35, 22.05 «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, 7.50 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
7.40, 13.50, 16.50 «Эк стран ны 
вы клік».
9.15, 23.00 «За гад кі ча ла вецт-
ва» (16+).
10.40 «Ра зум нік». Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.20, 23.50 «Са мыя ша-
кі ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
14.00, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.50 «Дзень сак рэт ных пра ек-
таў» (16+).
15.15, 17.00 «Бы лых не бы вае». 
Се ры ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
0.30 «Ежа ба гоў» (16+).

6.00 Се ры ял «За кон і па ра дак» 
(16+).
6.55, 10.10 Се ры ял «Ко дэкс го-
на ру» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
13.15 «За ла су да. Біт ва за гро-
шы» (16+).
14.10 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы ся мей ныя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15 «Та ко му ма ма не на ву-
чыць» (12+).
16.45 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
19.20 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (0+).
19.55 Маст. фільм «Цац ка» 
(12+).
21.50 Маст. фільм «Вы со кі блан-
дзін у чор ным ча ра ві ку» (12+).
23.50 Фес ты валь Аў та ра дыё 
(12+).
2.55 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
3.20 Маст. фільм «Ся мё ра сме-
лых» (12+).
4.50 М/ф (6+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
9.00 Се ры ял «Кра па вы бе рэт» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30, 23.55 «Хто су праць?» Ток-
шоу.
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40, 23.10 Маст. фільм «Ку ды 
ады хо дзяць даж джы» (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 За гран ню (16+).
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, 23.05 «НЗ.by».
11.20 Се ры ял «Ляс нік» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.00, 16.25 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны» (16+).
17.25, 19.50 Се ры ял «Па ву цін-
не» (16+).
19.40 Сён ня. Га лоў нае.
21.15 Маст. фільм «Кур куль» 
(16+).
23.40 Се ры ял «Свед кі» (16+).

7.00, 15.55, 18.25, 21.05, 1.35 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 М/ф «Брэ мен скія му зы кан-
ты».
7.30 Ка ме дыя «Па кроў скія ва-
ро ты» (0+).
9.45, 18.30 Се ры ял «Без тэр мі-
ну даў нас ці» (16+).
10.35, 16.00 «Гу ма рын ка».
10.40 «Га туй як шэф».
11.00 Ка ме дыя «Ан кор, яшчэ 
ан кор!..»
12.40, 19.20 Се ры ял «Мар' ін 
гай» (16+).
14.10 Се ры ял «За стац ца ў жы-
вых» (16+).
16.05 «Мульт па рад».
16.15 «Шлях АБІІ» (0+).
16.45 Ка ме дыя «Фор му ла ка-
хан ня» (12+).
19.15 «Рэ аль ны біз нес» (6+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 «Вя чэр ні квар тал — 95» 
(18+).
22.50 «Ге роі ко мік саў на эк ра-
не». Фан тас ты ка «Ад ра джэн-
не ле ген ды» (16+).

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

пятніца, 16 жніў ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

серада, 14 жніўня

МIРМIР

1910 7

СТБСТБ


