
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, 1.15 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
13.40, 3.45 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
14.40 Ка ме дыя «Не жар-
туй це з Zоханам!» (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 Маст. фільм «Са-
цы яль ная сет ка» (16+).
0.05 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
2.30 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 
ша ка лад ная.
7.00, 20.30 «Лю дзi i ка-
мя нi эпо хi неа лi ту». Дак. 
фiльм.
8.00, 23.35 «Усё па ча ло-
ся ў Хар бi не». Се ры ял.
8.45 «Тэ ат раль ны ле та-
пiс». Сяр гей Юр скi.
9.15, 21.55 «МУР. 1944». 
Се ры ял.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
На вi ны куль ту ры.
10.15 «Гiс то рыя кi на на-
чаль нi каў, або Бу даў нi кi 
i пе ра бу доў шчы кi. 70-я 
га ды». Дак. се ры ял.
11.00 «Сi та i Ра ма». Се-
ры ял.
12.35 «Па лi глот». Iталь-
ян ская з ну ля за 16 га-
дзiн! № 13.

13.20, 22.45 Су стрэ ча 
на вяр шы нi. «Гуль нi ро-
зу му з Тац ця най Чар нi-
гаў скай».
13.50 «Пiсь мы з пра вiн-
цыi». Пет ра паў лаўск-
Кам чац кi.
14.15 Да 90-год дзя з дня 
на ра джэн ня Вя ча сла ва 
Iва но ва. «I Бог на чуе па-
мiж рад коў...» Дак. се ры-
ял. Фiльм 1-ы.
15.10 Тэ атр на эк ра-
не. Спек такль БДТ iмя 
Г. А. Таў ста но га ва «Пе-
рад за ха дам сон ца». За-
пiс 2005 го да.
18.25, 2.40 Су свет ныя 
скар бы.
18.40, 0.20 Ра сiй скiя 
май стры вы ка наль нiц-
ка га мас тац тва. Мак сiм 
Вян ге раў.
19.45 «Пiсь мы з пра вiн-
цыi». Ту та еў (Яра слаў-
ская воб ласць).
20.15 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.25 «Ма на лог у 4-х 
част ках. Аляк сандр Ка-
ля гiн».
1.10 «На тат кi экс пе ды та-
ра Тай най кан цы ля рыi». 
Се ры ял.

6.00, 16.00, 22.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
6.50, 8.30, 11.35, 14.25, 
15.45, 16.55, 18.50, 19.45, 
20.40, 21.45, 22.55, 1.35 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
7.05 «Ва кол сме ху». «Ін-
сты тут гу ма ру». «Дзень 
ад чы не ных дзвя рэй». 
1982 год (12+).
9.00 «Міль я нер ка». 
Фільм-спек такль. 1974 
год (16+).

12.00 «Се вА ло гія» з Се-

вам На ўга род ца вым: 

«Бітлз». 2005 год (18+).

13.05 Фільм-кан цэрт 

«Рок». 1987 год (16+).

15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«ДКНЗ: апош нія «дзе-
каб рыс ты» Вя лі кай Ім-
пе рыі». 2005 год (16+).
19.10 «Ня ма праб лем?!» 
1991 год (12+).
20.00 «Анш лаг». 1983 
год (12+).

0.00 Маст. фільм «Вол га-
Вол га» (12+).
1.50 «Мы вас лю бім!» 
Кан цэрт гур та «Воск ре-
сенье». 1994 год (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 Кан цэрт гур тоў 
«Машина времени» і 
«Цве ты». 2010 год (12+).
5.05 «Га лі на Віш неў ская 
ў «Астан кі на». Фільм-
кан цэрт. 1993 год (12+).

0.00, 6.00, 9.30, 16.30, 
20.00, 23.00 Тэ ніс. US 
Open. Ква лі фі ка цыя.
4.00, 11.30 Ве ла спорт. 
Bіnckbank tour.
5.30 Алім пій скія гуль ні. 
Camps to champs.
8.00, 14.30 Ве ла спорт. 
«Тур Юты».
13.00 Тэ ніс. US Open-
2018. Муж чы ны. Фі нал.
16.00 Ра лі. ERC. All Ac-
cess.

1.05 Ка хан не жы ве тры 
га ды (16+).
3.00 Ха лас ця кі ў ад ры ве 
(16+).
4.55 Ня ўда члі выя (16+).
6.45 Ура! Ка ні ку лы! (6+)
8.45 Ушчэнт (16+).
10.35 Вель мі страш нае 
кі но (16+).
12.10 Вель мі страш нае 
кі но-2 (16+).
13.45 Вель мі страш нае 
кі но-3 (16+).
15.20 Кі ра ван не гне вам 
(12+).
17.15 SuperПерцы (16+).
19.30 Эйр Аме ры ка 
(16+).
21.35 Вя лі кі сал дат 
(16+).
23.25 Ро бін Гуд: муж чы-
ны ў тры ко (12+).

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, 2.55 «Ку ля-
ду ра». Се ры ял (16+).
10.00, 23.40 «Улег цы» 
(12+).

10.30, 14.50, 4.25 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
12.10, 17.55 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.45, 16.50 «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 «90-я» (16+).
0.10 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.55 «У імя ка ра ля». Фэн-
тэ зі (12+).

6.10, 17.40 Абя цан не 
(16+).
8.45 Ла-Ла Лэнд (16+).
11.10 Гос ця (16+).
13.30 Ма ла ві та (16+).
15.35 Го лас мон стра 
(16+).
20.10 Ін ту і цыя (12+).
21.50 Еш, ма лі ся, ка хай 
(16+).

0.25 Афе ра па-аме ры-
кан ску (16+).
2.50 Раз ня (16+).
4.10 Са цы яль ная сет ка 
(16+).

7.30 Ёл кі но выя (6+).
9.20 Пра што га во раць 
муж чы ны (16+).
11.15 Духless-2 (16+).
13.30, 14.25 Вы ўсе мя не 
пры во дзі це ў ша лен ства 
(16+).
14.55 Цём ны свет (16+).
17.10 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-2 (16+).
18.55, 5.30 Ну, пры ві тан-
не, Ак са на Са ка ло ва! 
(16+)
20.45 Пра вад нік (16+).
22.25 Пра што яшчэ га-
во раць муж чы ны (16+).
0.15 М+Ж (16+).
1.45 Ка ні ку лы прэ зі дэн та 
(16+).

3.30 Чэм пі ё ны: най хут-
чэй. Най вы шэй. Най мац-
ней (6+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.25 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
7.15, 12.45, 19.45 Па на-
ра ма 360 (16+).
8.05 Ка ра лі ры бал кі 
(16+).
9.40 Тай ная гіс то рыя 
(16+).
10.30 Ша ша праз пек ла 
(16+).
11.15, 16.40 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
14.20 Ска ну ю чы час 
(16+).
15.05, 21.20, 2.50 Рас-
сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
15.55 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
18.10, 22.05, 0.30, 3.35 
Па да рож жы з Гор да нам 
Рам зі (16+).
20.35, 4.25 Аў та-SOS 
(16+).
22.55 «Без цэн зу ры» 
(16+).
23.40 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
1.15 Ува рван не на Зям-
лю (16+).
2.05 Мя жа (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 Го лыя і 
на па ло ха ныя XL (16+).
9.20, 16.40, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
10.15, 14.50, 17.35, 3.40 
Хут кія і гуч ныя (16+).
12.05, 23.05 Скла ды 
(16+).
13.00 Бра ты Ды зель 
(12+).
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 Аў та бан А2 (12+).
0.55, 6.20 Вы жыць ра зам 
(16+).
2.45 Скар бы ка рыб скіх 
пі ра таў (12+).
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6.25 «Іс насць».
6.50, 21.45 Ме лад ра ма «Ад на 
хлус ня на два іх». 1— 4-я се-
рыі (12+).
8.25 «Ку лі нар ная дып ла ма тыя» 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Марш рут па бу да ва ны» 
(12+).
9.50 «Зда роўе» (12+).
10.45 «Да ча» (12+) [СТ].
11.25 «Гіс то рыі вы ра та ван ня» 
(12+).
12.10 «Спра ва жыц ця. Ад ра-
джэн не». Дак. фільм.
12.35 Се ры ял «Жан чы на ў 
люс тэр ку» (16+).
14.20 «Тваё мес ца на кух ні» 
(12+).
15.15 «Кра і на».
15.45 Се ры ял «След» (16+).
16.40 Ме лад ра ма «Вы бі ра ю чы 
лёс». 1—4-я се рыі (16+).
21.00 «Па на ра ма».
0.55 «Дзень спор ту».

7.00 Се ры ял «Ста ма то лаг» 
(16+).
8.40, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».
8.45 Ані ма цый ны фільм «Ма да-
гас кар» (12+).
10.15 «Ве ру не ве ру» (16+).
11.00 «Хто я?» (12+)
11.20 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).
12.00 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
12.30 «Па нен ка-ся лян ка» 
(16+).
13.25 «Вя сель ны па мер» 
(16+).
14.20 Ка ме дыя «Зна ём ства з 
Фа ке ра мі» (12+).
16.15 «Та та па паў» (16+).
17.15 «Да па ба чэн ня» (16+).
18.00 Ме лад ра ма «Апош няе 
свя та» (12+).
19.50 Ба я вік «Стра лок» (16+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», КЕ НО.
22.05 Фан тас ты ка «Вай на све-
таў» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.50, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 15.10, 20.35 «Гэ ты 
дзень».
8.25 «Зноў двой ка». М/ф (0+).
8.45 «Са ша-Са шач ка». Ме-
ладра ма (12+) [СЦ].

10.00 «Жы вая куль ту ра». Спеў-
ная тра ды цыя між рэч ча вяр хоў-
яў Пці чы і Слу чы (Ста ра да рож-
скі ра ён, Мін ская воб ласць).
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Буль бя ныя дзед кі.
10.50 «Ка ман да 8». Се ры ял 
(16+).
14.25 «На ву ка ма нія» (6+).
15.15 Па мя ці Ула дзі мі ра Му ля ві-
на. «Пяс няр. Сэр цам і ду ма мі». 
Дак. фільм (12+).
15.50 «Спра ва «стра ка тых». 
Дэ тэк тыў (12+) [СЦ].
17.30 «Дзе сяць фа та гра фій». 
Алег Мі ця еў (12+).
18.10 «Трое су так пас ля бес-
смя рот нас ці». Дра ма (12+) 
[СЦ].
19.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Дач ная па езд ка сяр-
жан та Цы бу лі». Ка ме дыя 
(12+) [СЦ].
22.20 «Соф'я Ка ва леў ская. Ды-
ле мы вя лі кай жан чы ны». Дак. 
фільм (12+).
23.10 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».

6.40, 19.10, 2.10 Спорт-мікс.
6.50, 11.55, 14.25, 23.00 Вес-
ла ван не на бай дар ках і ка ноэ. 
Чэм пі я нат све ту.
9.20 Вя лі кі спорт.
10.05 Бія тлон. Лет ні чэм пі я нат 
све ту. Раў бі чы. Прэв'ю.
10.35 Бія тлон. Лет ні чэм пі я-
нат све ту. Раў бі чы. Юні ё ры. 
Спрынт.
13.05 Бія тлон. Лет ні чэм пі я-
нат све ту. Раў бі чы. Юні ёр кі. 
Спрынт.
15.50 Бія тлон. Лет ні чэм пі я-
нат све ту. Раў бі чы. Муж чы ны. 
Спрынт.
17.15 Трэ ні ро вач ны дзень.
17.50 Бія тлон. Лет ні чэм пі я-
нат све ту. Раў бі чы. Жан чы ны. 
Спрынт.
19.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Лі вер пуль» — «Ар се нал». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.20 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль-
ян та вая лі га. Па рыж.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 «Іг рай, гар мо нік лю бы!» 
(12+)
8.00 «Вія Арт ма не. «Ка ра ле ва 
ў вы гнан ні» (12+).

9.10 «Лю боў Ус пен ская. «Амаль 
ка хан не, амаль па дзен не» 
(12+).
12.30 Се ры ял «Вы ра та ваць 
му жа» (16+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)
17.55 Твор чы ве чар Лю бо ві Ус-
пен скай (16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.10 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
22.45 Маст. фільм «Але на 
Пры го жая» (16+).
0.25 «Пра ка хан не» (16+).

6.25 «Ле ген ды СССР» (16+).
7.55 «Ан фас».
8.15 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.05, 21.40 Да ку мен таль ны пра-
ект (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.35 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.05, 13.40, 16.40, 18.05, 20.05 
«Смерш». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
23.55 «Ба ец». Се ры ял (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10, 7.55, 5.45 М/ф (6+).
6.20 «Са юз ні кі» (12+).
6.55 «Та кія роз ныя» (16+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.55 «Вой, ма мач кі!» (12+)
9.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45 Маст. фільм «Пун со выя 
вет ра зі» (12+).
12.35, 16.15, 19.15 Се ры ял «Ар-
ло ва і Аляк санд раў» (16+).

7.00 «Ра ні ца Бе ла ру сі».
10.00 «Сто да ад на го» (12+).
11.00, 20.00 Вест кі.
11.20 «Пя цё ра на ад на го» 
(12+).
12.10 Маст. фільм «Сыс ці, каб 
за стац ца» (12+).
14.10 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!» 
(16+)
16.15 Маст. фільм «Змяк чаль-
ныя аб ста ві ны» (12+).

19.45 «Плюс мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(16+)
22.40 Ура чыс тае ад крыц цё Між-
на род на га кон кур су ма ла дых 
вы ка наў цаў «Но вая хва ля — 
2019» (12+).
0.45 Маст. фільм «Не ка жы це 
мне пра яго...» (12+).

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.25 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.55 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
7.25 «Га ту ем з Аляк се ем Зі мі-
ным» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.by».
8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.25 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая» 
(12+).
12.00 Ква тэр нае пы тан не (0+).
13.05 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
14.00 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.40 Се ры ял «Шэф» (16+).
23.55 Маст. фільм «Хто я?» 
(16+)

7.00, 15.40, 19.05, 21.15, 0.20 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 М/ф «Са фія Пры го жая».
7.55 Ка ме дыя «Брыль ян та вая 
ру ка» (12+).
9.35 Дэ тэк тыў «Хвост скар пі-
ё на» (18+).
11.15 «Утрам дзія».
11.20 Фан тас ты ка «Кліч акі я-
на» (12+).
13.40 Ка ме дыя «Пры шэль цы. 
Ка лі до ры ча су» (16+).
15.45 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 
«Тры во ла ты і мар скі цар».
17.00 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
17.15 Дэ тэк тыў «Міс тэ ры ум. 
Цем ра ў бу тэль цы» (16+).
19.10 «Рэ аль ны біз нес» (6+).
19.15 Дра ма «За мёрз лыя» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 «Жорст кія муж чын скія 
гуль ні». Тры лер «Ула дар бу-
ры» (16+).
23.30 Се ры ял «Буль вар ныя 
жа хі» (16+).
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РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

субота, 24 жніўня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1
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GеоgrарhiсGеоgrарhiс
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TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 20 жніў ня
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ТБ3ТБ3
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