
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 «Прос та кух ня» 
(16+).
11.00 «Ро гаў у спра ве» 
(16+).
12.00 Ка ме дыя «Жыц цё 
на пе ра дзе» (16+).
13.45, 21.00 «Ураль скія 
пель ме ні». Аз бу ка ўраль-
скіх пель ме няў (16+).
15.20 Ба я вік «Аб ду рыць 
усіх» (16+).
17.15 Фан тас ты ка «Ра ён 
№ 9» (16+).
19.20 Ані ма цый ны фільм 
«Ка роль са фа ры» (0+).
22.25 Ка ме дыя «Міль-
ярд» (12+).
0.20 Ка ме дыя «Пят ні ца» 
(16+).
1.55 «Сла ва бо гу, ты 
прый шоў!» (16+)
2.45 «Са ран хэ» (16+).
3.35 «Ад на за ўсіх» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Біб лей скі сю жэт».
7.00 «Мук-ска ра ход». 
«Каз ка пра за ла то га пеў-
ніч ка». «Каз ка пра мёрт-
вую ца рэў ну і пра сем во-
ла таў». Мульт філь мы.
8.25 «Пе ра ход ны ўзрост». 
Маст. фільм.
9.40 «Пе ра соў шчы кі. Кан-
стан цін Са віц кі» [СЦ].
10.05 «Зям ля Сан ні ка ва». 
Маст. фільм [СЦ].
11.40 Цырк све ту. «Кон-
ны цырк» [СЦ].
12.05, 1.05 «Пры бя рэж-
ныя на сель ні кі». Дак. 
фільм [СЦ].
13.00 «Эфект ма тыль ка». 
Дак. се ры ял [СЦ].
13.30 Да 175-год дзя рус-
ка га геа гра фіч на га та-
ва рыст ва. «Фё дар Літ ке. 
«Бод рствуя, я слу жу!» 
Дак. фільм [СЦ].
14.10 «Му зы ка на ша-
га кі но». Юрый Сі ма наў 

і Ака дэ міч ны сім фа ніч-
ны ар кестр Мас коў скай 
філар мо ніі.
15.30 «Ча кан не». Маст. 
фільм.
16.40 Кла сі кі ХХ ста год-
дзя. «Дзміт рый Ка ба леў-
скі. Са вец кі Дон-Кі хот». 
Дак. фільм.
17.20 «Прод кі на шых 
прод каў». Дак. се ры ял. 
«Ава ры. Скарб не вя до-
ма га пра ва ды ра» [СЦ].
18.00 «Мі раж». Маст. 
фільм.
21.25 «Мі фы і мон стры». 
Дак. се ры ял. «Ка лі ўсё 
скон чыц ца».
22.10 Кі но на ўсе ча сы. 
«Кен тэр бе рый скія апо ве-
ды». Маст. фільм (18 +).
0.05 Клуб 37.
2.00 Па сля дах та ям ні цы. 
«Не ве ра год ныя ар тэ фак-
ты» [СЦ].
2.45 «Леў і Бык». М/ф для 
да рос лых.

6.00 Дак. фільм «Абу-
джэн не. Хро ні ка пе ра-
лом ных дзён» (16+).
6.55, 8.20, 9.45, 10.55, 
12.00, 14.40, 15.45, 17.00, 
18.45, 20.40, 23.35, 3.45, 
4.55 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.15 Маст. фільм «Ме-
лад ра ма з за ма хам на 
за бой ства» (16+).
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+).
11.20, 17.20 Дак. фільм 
«Чаў ны. Шко ла вы жы-
ван ня» (16+).
12.10, 18.00 «Да і пас-
ля...» (12+).
13.05 Маст. фільм «Ма-
ра» (12+).
19.10 Маст. фільм «Вя-
сель ны па да ру нак» 
(16+).
20.15 «Пра ця бе і пра мя-
не». Пес ні Ю. Ан то на ва 
(12+).
21.00 «Быў час» (16+).
22.00 Маст. фільм «Зме-
на до лі» (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» 
(12+)
1.00 Маст. фільм «Лю дзі 
і ма не ке ны». 1-я се рыя 
(12+).
2.15 Маст. фільм «Адзін 
за ўсіх!» (16+)

1.00 По кер. Раrtуроkеr 
Mіllіоns (12+).
2.00, 9.30 Сну кер. Сhіnа 
Сhаmріоnshір — 2019 
(6+).
4.00 Аў та гон кі. Фор му ла 
Е. Топ-100 (12+).
6.00, 20.10 Тэ ніс. US 
Ореn — 2019 (6+).
14.00 Ве ла спорт. Чэм пі я-
нат Фран цыі. Муж чы ны. 
Гон ка на час (12+).
15.15, 22.00 Ве ла спорт. 
Чэм пі я нат Фран цыі. Жан-
чы ны. Гру па вая гон ка.
18.00 Скач кі на лы жах 
з трамп лі на. Лет ні Гран-
пры — 2019 (12+).

0.40 Лю боў нае ша лен-
ства (16+).
3.00 Дзень дур ня (16+).
4.40 За ха чу і са ско чу 
(16+).
6.40 Твой вы хад, дзет ка! 
(18+)
8.35 Бан дыт кі (16+).
10.15 Без тар ма зоў 
(16+).
12.00 Ка ман да ма ры 
(16+).
13.50 З'е дзем да чор та-
вай ба бу лі (12+).
15.40 Ма наш кі ў бя гах 
(16+).
17.35 Ста тус: воль ны 
(16+).
19.30 2+1 (16+).
21.40 Звод ныя бра ты 
(18+).
23.35 Гэ ты ня ём кі мо мант 
(16+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.00 М/ф (6+).
9.15 «Улег цы» (12+).
9.45 «М&S» (12+).
10.20 «Аб зда роўі. Не на 
са май спра ве і ўсур'ёз» 
(12+).
10.55, 22.05 «Пе рыс коп» 
(16+).
11.15 «Ва кол свету. Мес-
цы сі лы» (16+).
12.15 «Гуч ныя спра вы» 
(16+).
13.15, 3.45 «Псі ха са ма ты-
ка» (12+).

13.50 «Но вы дзень» 
(16+).
14.25, 2.20 «Не вя до мы». 
Се ры ял (16+).
16.10 «Апа ка ліп сіс» 
(12+).
17.15 «Спо ведзь эк стра-
сэн са» (12+).
18.15 «Дзён нік эк стра сэн-
са» (16+).
19.20 «Біт ва за спад чы-
ну» (16+).
20.10 «Ча ты ры кры зі сы 
ка хан ня». Маст. фільм 
(12+).
22.25 «Го рад зла дзе яў». 
Маст. фільм (16+).
0.45 «Веч насць». Се ры ял 
(16+).
4.40 «Знак якас ці» (16+).
5.20 «Біт ва за спад чы ну» 
(16+).

6.55 Фры да (16+).
9.15 Я, Фран кенш тэйн 
(16+).
10.50 Востраў (12+).
13.10 Пры го ды Цін ці на: 
та ям ні ца Ад на ро га (12+).
15.05, 2.30 Ван Хель сінг 
(16+).
17.15 Біб лі я тэ кар: у по шу-
ках дзі ды лё су (16+).
19.00 Усё або ні чо га 
(16+).
20.55 Ад на клас ні кі (16+).
22.40 Ад на клас ні кі-2 
(16+).
0.25 Вель мі дрэн ныя ма-
мач кі-2 (18+).
5.00 Гна меа і Джуль е та 
(12+).

6.10 4:0 На ка рысць 
Танеч кі (6+).
7.50 Баб ло (16+).
9.40 Тэ ры то рыя (12+).
12.25 Ад на клас ні кі.ru: 
НаCLІCKай пос пех (12+).
14.10 Муж чы на з га ран-
ты яй (16+).
15.40 8 но вых спат кан няў 
(12+).
17.10 8 леп шых спат кан-
няў (12+).
19.00 Код апа ка ліп сі су 
(16+).
20.55 Па ра граф 78: фільм 
пер шы (16+).
22.30 Па ра граф 78: фільм 
дру гі (16+).
0.00 Ка лі дор не ўмі ру час ці 
(12+).
2.25 Пра ва дыр (16+).

3.55 Дар (16+).
5.30 Гу сі-ле бе дзі (6+).
5.45 Па ву лі цах ка мо ду 
ва дзі лі... (6+).

6.20 Су пер кар са смет ні-
ка (16+).
7.05 Аў та-SOS (16+).
8.50, 4.00 Асу шыць акіян: 
глы бо кае апус кан не 
(16+).
10.30 Асу шыць акі ян 
(16+).
11.25 Бу дзе шторм (16+).
13.10 Гіс то рыя Эмі ра таў 
(16+).
15.40 Тай ная гіс то рыя 
(16+).
19.05 Драў ля ная ску ра 
(16+).
21.00 Дзён нік Ган ны 
Франк. Пас ля слоўе 
(16+).
22.30 Ад пла та (16+).
23.20 Апош нія та ям ні цы 
Трэ ця га рэй ха (16+).
0.05 Не вя до мы свет 
(16+).
2.20 Кос мас: маг чы мыя 
су све ты (16+).
5.35 Гуль ні ро зу му (16+).
5.55 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).

8.00 Ма хі на та ры 12+).
8.45 Як гэ та ўлад ка ва на? 
(12+).
10.00 Го лыя, на па ло ха ныя 
і са мот ныя (16+).
10.50 Аляс ка: апош няя 
мя жа (16+).
11.41, 20.36 Бра ты Ды-
зель (12+).
12.32, 3.24 Як улад ка ва ны 
Су свет (12+).
14.14, 6.28 Ір жа вая ім пе-
рыя (12+).
15.05, 21.27, 7.14 Уз ры ва-
ю чы гіс то рыю (12+).
15.56 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе (12+).
20.11 Як гэ та ўлад ка ва на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
22.18 Ад ра джэн не ка-
паль ні (12+).
23.09 Джэ рэ мі Уэйд: та ям-
ні цы акі я на (16+).
0.00 Аў та бан А8 (12+).
0.51 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
1.42 Біт ва ма то раў (12+).
4.56 Не спра буй це паў та-
рыць (16+).
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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, 21.50 Се ры ял «След» 
(16+).
10.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 
Ме лад ра ма «Ан ге лі на» (16+).
14.00 «Здорава зда ро вым 
быць!» (6+) [СЦ]
14.45, 15.25 Ме лад ра ма «Спа-
ку са». 1-я і 2-я се рыі (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сі на.
18.15, 1.00 «Зо на Х». Кры мі-
наль ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
0.40 Сфе ра ін та рэ саў.
1.25 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+).
9.00, 18.05 Те ле ба ро метр.
9.05, 20.05 «Зра зу мець. 
Дараваць» (16+).
9.35, 20.40 «Ся мей ныя гіс то рыі» 
(16+).
10.10, 23.10 «Эк стра сэн сы-
дэтэк ты вы» (16+).
11.00, 18.10 Се ры ял «Лан цэт» 
(16+).
12.55, 0.15 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.40 «Па го ня за сма кам» 
(16+).
14.40 Се ры ял «Стыч!» (6+).
15.20 Хто я? (12+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «ПІН_КОД» (12+).
16.25 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
17.15 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку чае 
вяр тан не» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Мя няю жон ку» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
За ліў ное з ры бы.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.30, 17.35 «Смерць шпі ё нам!» 
Се ры ял. 1-я і 2-я се рыі (12+).
10.25 «Апош ні дзень». Аляк сей 
Ба та лаў (12+).

11.05 «Май стры і ку мі ры». Мі ха іл 
Дры неў скі.
12.55 «Спя вае Бе ла русь». На-
род ны фальк лор ны ан самбль 
«Вер бі ца» Па ла ца куль ту ры 
Мінск ага аў та ма біль на га за-
вода.
13.50, 21.05 «Тай ная пра гул ка». 
Маст. фільм (12+).
15.10 «Ка мер тон». Ак цёр Аляк-
сандр Ра па порт.
15.35, 22.45 «Мы з ва мі не дзе 
су стра ка лі ся». Маст. фільм 
(12+).
17.10 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Аляк сандр Ксян-
дзоў.
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё-
рачка».
20.00 «Су раз моў цы». На тал ля 
Шап ран.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.30 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Кі берс порт. Аў та спорт. 
W-се рыя.
8.25 Вя лі кі спорт.
9.10 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
1/2 фі на лу.
11.05 На гра ні фо лу. Фут боль-
ны агляд.
12.05 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 9-й тур. ФК 
«Мінск» — «Нё ман» (Грод на).
14.05 Тэ ніс. WTА. Лек сінг тон. 
Фі нал.
16.10 На столь ны тэ ніс. Ка манд-
ны чэм пі я нат Бе ла ру сі. Муж-
чыны.
18.40 Спорт-мікс.
18.50 Ха кей. Ку бак Бе ла ру сі. 
Гру па вы раўнд. «Нё ман» (Грод-
на) — «Ды на ма» (Ма ла дзеч на). 
(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)
21.10 Спорт-кадр.
21.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. 1/2 фі на лу. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)

6.00, 7.10, 8.10 «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.
7.05, 8.05 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «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 Се ры ял «Се ра фі ма 
прыўкрасная» (16+).
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)

16.20, 23.00 «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!»
18.55 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
20.55 «Фут бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Ды на ма-Брэст» — «Аста на».

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Ра ні ца 
СТБ».
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».
9.00, 23.55 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Як улад ка ва ны свет» 
(16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.10, 0.50 «Са мыя ша ка-
валь ныя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.05 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.35 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
15.05, 16.50 «Ню хач-2». Се ры-
ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
20.30 «Не ве ра год на ці ка выя гіс-
то рыі» (16+).
22.00 «Скар дзіц ца да зва ля-
ецца».

5.00, 10.10 Се ры ял «Ар ло ва і 
Аляк санд раў». [СЦ] (16+).
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 Те ле гуль ня «Гуль ня 
ў кі но» (12+).
0.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» [СЦ] (16+).
3.35 Се ры ял «Гра чан ка» 
(16+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Пра са мае га лоў нае» 
(12+).

12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
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+).
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
21.00, 23.10 Се ры ял «Ла бі рын-
ты» (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Спорт-мікс.
6.20 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.00, 16.25, 19.35, 21.55, 23.15 
Сён ня. Га лоў нае.
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.25 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.20, 22.20 «НЗ.by».
9.45, 10.25 Ба я вік «Мар скія 
д'яб лы. Віх рас луп» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.55 Се ры ял «Ляс нік. Свая зям-
ля» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны» (16+).
19.55 Дэ тэк тыў «Ге рой па вы-
клі ку» (16+).
22.20 Се ры ял «Ік ра ны ба рон» 
(16+).
23.30 «Апош нія 24 га дзі ны» 
(16+).

7.00, 15.40, 21.10, 0.50 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05. 15.50 «Мульт-па рад» (6+).
7.30, 15.45, 16.20, 20.50 «Пры ко-
лы 13-й шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Цём ны крыш-
таль».
8.40, 19.15 Се ры ял «Зла чын-
ства» (16+).
9.30 Пра гра ма СБ ТБ.
10.15 Тры лер «Ства раль нік» 
(16+).
12.05, 18.00 Се ры ял «Ня роў ны 
шлюб».
13.20 Се ры ял «Ажа ніц ца або 
як?» (16+)
14.35 Се ры ял «Цём ны крыш-
таль».
16.00 «Гатуй як шэф!» (6+)
16.25 Ка ме дыя «Трыц цаць 
спат кан няў».
17.55 «На двор'е».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Дра ма «Пе ле. На ра джэн-
не ле ген ды» (12+).
23.00 Тры лер «Апе ра цыя 
«Шара вая ма лан ка».

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

аўторак, 18 жніўня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

субота, 22 жніў ня

МIРМIР

164 13

СТБСТБ

DisсоvеrуDisсоvеrу


