
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).

7.20 «Ла ві мо мант» (16+).

8.35, 16.25 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).

10.10, 21.30 Се ры ял Га-
тэль «Эле он» (16+).

11.45 Се ры ял «Ан жа лі ка» 
(16+).

12.50, 23.00 Се ры ял «Ма-
мач кі» (16+).

14.25, 2.35 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).

18.00, 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+).

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. 
Кал мы кія. [СЦ].

7.00 Ле ген ды су свет на га 
кі но. Жэ рар Фі ліп.

7.30, 1.45 «Ма рыя-Тэ-
рэ зія — це шча і свяк-
роў усёй Еў ро пы». Дак. 
фільм.

8.25, 22.05 «Д'Ар тань ян і 

тры муш ке цё ры». Маст. 

фільм [СЦ].

10.00, 19.30 На ві ны куль-

ту ры.

10.15 «Гія Кан чэ лі. Сум-

ная му зы ка шчас лі ва га 

ча ла ве ка...». Дак. фільм.

10.55, 2.35 Пры го жая 

пла не та.

11.10, 20.55 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 Ма ла дзёж-

ны сім фа ніч ны ар кестр 

Еў ро пы. Сім фа ніч ны 

ар кестр Ар ме ніі. Ды ры-

жор — Сяр гей Смба цян.

13.50 «Скар бы «Пру сіі». 

Дак. фільм.

14.30 Спек такль МХТа імя 

А. П. Чэ ха ва «Чай ка».

17.20 Ко лер ча су. Ана-

толь Зве раў.

17.30 Іван Каз лоў скі «Ця-

пер ад пус ка еш» у пра гра-

ме «Біб лей скі сю жэт».

18.00 «Па лі глот».

18.50 Больш, чым ка хан-
не. Ай цец Сер гій Бул га-
каў і сяст ра Іа ан на.

19.45 Пры ступ кі цы ві лі-
за цыі.

20.40 «Даб ра нач, ма ля-
ня ты!»

21.35 Да 75-год дзя Аляк-
санд ра Ада баш' я на. 
«Ма на лог ў 4-х част ках». 
Част ка 1-я. [СЦ].

23.40 «Ге ор гій Га маў. Фі-
зік ад Бо га». Дак. фільм.

1.15 «Ве ка пом ны час». 
Дак. се ры ял. «Па вет ра-
ны гі гант».

6.00 Фільм-спек такль 
«Ка лі мо ра смя ец ца». 
1971 год (16+).

8.30, 9.45, 11.10, 14.10, 
14.50, 15.45, 16.55, 17.45, 
21.45, 2.05, 5.30 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 Маст. фільм «Апош-
ні пал кі за ка ха ны». (16+).
14.40 «Ся дзі і гля дзі». 
1994 год (16+).
17.10 «Гу мар, які мы 
стра ці лі (Гу мар са вец кай 
эпо хі)». 2008 год (16+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Дзе ці па лі тыч най элі-
ты». 2005 год (16+).

19.10 Дак. фільм «Ста лін 

з на мі?» 1989 год (16+).

20.30 «Ра ніш няя пош та». 

1986 год (12+).

23.00 Фільм-кан цэрт 

гур та «Дзе ці». 1988 год 

(12+).

0.00 Маст. фільм «Ці мур і 

яго ка ман да». (6+).

3.00 «Быў час». 2009 год 

(16+).

5.05 Маст. фільм «Шчас-

лі вы Ку куш кін». (16+).

0.00, 2.30, 6.00, 11.00 
Сну кер. Чэм пі я нат све ту 
(6+).
1.00 Ве ла спорт. Мі лан — 
Сан-Рэ ма — 2020 (12+).
4.00, 8.00 Ве ла спорт. 
«Тур Поль шчы» (12+).

10.30 Аў та гон кі. Су пер ку-
бак Роrsсhе (12+).

0.45 Ка хан не не па па ме-
ры (16+).

2.35 Лёг кі на ўспа мін 
(12+).

4.10 Па цу чы ны бег (12+).

6.20 Ста рая доб рая ор гія 
(16+).

8.05 За муж на два дні 
(12+).

10.10, 19.30 Дом з па ра-
 нар маль ны мі з'я ва мі 
(16+).

11.45 Фан фан-цюль пан 
(12+).

13.35 З Не апа ля з лю-
боўю (12+).

15.35 Рэд-2 (12+).

17.45 Дзень вы ба раў па-
фран цуз ску (16+).

21.05 Фа нат кі на сня да-
нак не за ста юц ца (16+).

23.00 100 міль ё наў еў ра 
(16+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).

8.00 М/ф (6+).

8.35, 23.25 «Улег цы» 
(12+).

9.05, 17.25 «Ска жы мне 
праў ду» (16+).

10.00, 15.20, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).

11.00, 18.25, 3.35 «Сля-
пая» (16+).

12.00, 19.30 «Ва раж біт-
ка» (16+).

13.10 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).

14.10, 2.40 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).

16.25 «Зна кі лё су» (16+).

20.40 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).

22.30 «Нач ны ад мі ніст ра-
тар». Се ры ял (16+).

23.55 «90-я» (16+).

0.40 «Пас ля заўт ра». 
Маст. фільм (12+).

6.20 Паў ноч нае сон ца 
(16+).

7.50 Прад чу ван не (16+).

9.25 Двай ное жыц цё Чар-
лі Сан-Клаў дзіі (16+).

11.05 Гад кі я (12+).

12.45 Гад кі я-2 (12+).

14.30 Тры мет ры над уз-
роў нем не ба (16+).

16.40 Тры мет ры над уз-
роў нем не ба: я ця бе ха чу 
(16+).

19.00 Пе ра моў шчык (16+).

21.25 Воб лас ці цем ры 
(16+).

23.20 Са мерс бі (16+).

1.10 Прос тая прось ба 
(18 +).

3.10 Ста год дзе Ада лін 
(16+).

5.00 Не гле дзя чы ні на 
што (16+).

7.50 Джунг лі (12+).

9.20 На круч ку! (16+)

11.05 Вы соц кі. Дзя куй, 
што жы вы (16+).

13.25, 19.00 Кат (16+).

15.15 Кан да гар (16+).

17.10 Я бу ду по бач 

(16+).

20.55 Цяж кас ці вы жы ван-

ня (16+).

22.30 Як я стаў рус кім 

(16+).

0.25 Жа ніх (12+).

2.15 Ста тус: воль ны (16+).

4.05 Па мя таю — не па мя-

таю! (12+)

5.30 Каз ка пра ры ба ка і 

рыб ку (6+).

6.00, 5.45 На ву ко выя 

глуп ствы (16+).

6.50, 5.35 Ін стынкт вы жы-

ван ня (16+).

7.40 У дзі кай пры ро дзе з 

Бе арам Грылсам (16+).

8.35 Най буй ней шы ў све-

це ра монт (16+).

9.30 Ме га-злом-2 (16+).

10.25 Дзі кі ту нец (16+).

12.05, 16.30 Драў ля ная 

ску ра (16+).

14.00, 18.25 Аў та — SOS 

(16+).

14.50, 19.15 Служ ба бяс-

пе кі аэ ра пор та: пер шы 

клас (16+).

15.40, 20.10, 1.40 Рас сле-

да ван ні авія ка та строф 

(16+).

21.00, 3.15 Зра біць за 

адзін дзень (16+).

21.50 Ме га за во ды (16+).

0.20 Ліх тур гі за мя жой 

(16+).

4.00 Асу шыць акі ян: глы-

бо кае апус кан не (16+).

4.45 Не вя до мая пла не та 

Зям ля (16+).

8.00 За гад кі пла не ты 

Зям ля (16+).

8.45 Эд Ста фард: гуль ня 

на вы лет (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+).

12.05 Па ляў ні чы на ан ты-

ква ры ят (12+).

13.00 За гад кі пла не ты 

Зям ля (16+).

13.50 По гляд знут ры: 

Wеst Соаst Сustоms 

(12+).

15.30, 7.14 Бра ты Ды зель 

(12+).

17.10, 4.55 Як гэ та зроб-

ле на? (16+)

18.05 Па ляў ні чыя на ста-

рыз ну: кла січ ныя аў то 

(12+).

19.45 Аў та бан А2 (12+).

20.35 Ле ген дар ныя мес-

цы (12+).

21.30, 5.20 Як гэ та ўлад-

ка ва на? (12+)

23.10 Біт вы за кан тэй не-

ры (16+).

0.00 Уз ры ва ю чы гіс то-

рыю (12+).

0.50 Джэ рэ мі Уэйд: та ям-

ні цы акі я на (16+).

1.40 Са ма гон шчы кі (18+).

3.25 Эд Ста фард: гуль ня 

на вы лет (16+).

5.40 Муж чын скія бяр ло гі 

(12+).

6.30 Тыкл (16+).
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6.05 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ ву-

ша Кан дру се ві ча на свя та Ус пен-

ня і Уз ня сен ня Дзе вы Ма рыі.

6.15 Іс насць [СЦ].

6.40 Ме лад ра ма «Трэ ці па ві нен 

сыс ці». 1-я і 2-я се рыі (16+).

8.30 Адзін дзень (12+).

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві ны.

9.10 Сэнс жыц ця. Ігар Сі гоў. 

(12+).

9.45 Зда роўе (12+) [СЦ].

10.35 Да ча (12+).

11.15, 12.10 Ме лад ра ма «Гра-

ма дзян ская жон ка» (12+).

15.15 Кра і на.

15.45 Марш рут па бу да ва ны 

(12+).

16.15, 19.10 Ме лад ра ма «Вя лі кі 

ар тыст» (16+).

21.00 Па на ра ма.

21.45 «На кант ро лі Прэ зі дэн та».

22.00 Ме лад ра ма «Трэ ці па ві-

нен сыс ці». 1—4-я се рыі (16+).

1.55 Дзень спор ту.

7.00 «Не на ра дзі ся пры го жай». 

Се ры ял (12+).

08.45 М/с «Сціч!» (6+)

9.25, 21.05 Тэ ле ба ро метр.

9.30 Ані ма цый ны фільм «Пчол ка 

Мая і Ку бак мё ду» (0+).

10.55 «Ве жа» (12+).

11.45 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).

12.20 Ка мень, на жні цы, па пе ра 

(16+).

12.50 «Па го ня за гус там» (16+).

13.45 Ба я вік «Лы сы нянь ка: 

Спец за дан не» (12+).

15.20 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 

(16+).

15.50 «Змя няю жон ку» (16+).

17.35 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).

19.15 Ме лад ра ма «Та ям ні чы 

лес» (12+).

21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

21.15 Дзе ян не «Мсці ўцы» (12+).

23.45 «Арол і рэш ка. Мар скі се-

зон» (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».

8.00, 15.25, 20.20 На ві ны куль-

ту ры.

8.20, 15.45 «Гэ ты дзень».

8.25 «Мя шок яб лы каў». М/ф 

(0+).

8.45 «Са ша-Са шач ка». Маст. 

фільм (12+) [СЦ].

10.00 «Жы вая куль ту ра». Мяс-
цо вы пе сен ны стыль вы ка нан ня 
тра ды цый ных аб ра да вых і па-
заа бра да вых тво раў аў тэн тыч-
ным фальк лор ным ка лек ты вам 
«Па лес кія на пе вы» (в. Но вае Па-
лес се, Лель чыц кі ра ён, Го мель-
ская воб ласць).
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». За пя-
кан ка з ры бы ў цес це.
10.55 «На род ны май стар». Ма-
ры на Ва куль чык (шкра бан ка).
11.20 «Фур ца ва». Маст. фільм. 
5-я — 8-я се рыі (16+).
15.00 «На ву ка ма нія» (6+).
15.50 «Рас се я ны». Маст. фільм 
(12+).
17.20 «Ка мер тон». Ар тыст, ха-
рэо граф-па ста ноў шчык Дзміт-
рый Яку бо віч.
17.45 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
18.25 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
18.40 «Цы ган». Маст. фільм 
(12+).
20.00 «Су раз моў цы». Аў тар-
скі пра ект пісь мен ні ка На ву ма 
Галь пя ро ві ча. Госць — га лоў ны 
рэ дак тар ча со пі са «Род нае сло-
ва» На тал ля Шап ран.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Па кроў скія ва ро ты». 
Маст. фільм (12+).
23.30 Кан цэрт «Сла вян скі ба-
зар — 2020».

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Ку бак Бе ла ру сі. 
1/16 фі на лу. «Ды на ма-Мінск» — 
НФК «Крум кач» (Мінск).
9.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ-
ФА. 1/4 фі на лу.
10.55 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль-
ян та вая лі га.
13.00, 18.50 На столь ны тэ ніс. Ка-
манд ны чэм пі я нат Бе ла ру сі.
15.30 Трэ ні ро вач ны дзень.
16.05 Вя лі кі спорт.
16.50 Фут бол. Бе ла рус банк — чэм-
пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Мінск» — 
«Нё ман» (Грод на). (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
21.25 Фак тар сі лы.
21.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ-
ФА. 1/4 фі на лу. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
23.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ-
ФА. 1/4 фі на лу. Дзён нік.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 На-
шы на ві ны.
7.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
7.45 «Бе ла русь. Геа гра фія з бія-
гра фі яй» (12+).

7.50 «Вік тар Цой. Гру па кры ві» 
(16+).
9.10 Фільм «Пе ра мож ца» (6+).
10.55 «На да чу!» (6+).
12.05 Се ры ял «А ў нас у два ры 
...» (12+).
16.20 «100 ім ёнаў Бе ла ру сі». 
«Ка раль Ян Чап скі» (12+).
17.10 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+).
18.15 Да 75-год дзя Ка ця ры ны 
Ва сіль е вай. «Сён ня ўве ча ры» 
(16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.10 30 га доў та му. Ве чар па мя-
ці Вік та ра Цоя (12+).

6.05, 0.45 «Ежа ба гоў» (16+).
7.50 «Ан фас».
8.10 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.00 Дак. пра ект (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.00, 13.40, 16.40, 20.05 «Баць-
кі». Се ры ял (16+).
19.55 «СТБ-спорт».
21.30 «Тэ ры то рыя па мы лак» 
(16+).
23.00 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).

5.00, 7.50 М/ф (6+).
5.50 Маст. фільм «Апош ні 
дзюйм» (16+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.35 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кай лю бо ві». Зям ля Сан ні ка ва 
(12+).
9.05 Ток-шоу «Сла бае звя но» 
(12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-
чы ра док).
10.10 Маст. фільм «Зям ля Сан-
ні ка ва».
12.05, 16.15, 19.15 Се ры ял 
«У по шу ках ка пі та на Гран та» 
[СЦ] (16+).
22.25 Маст. фільм «Знахар» 
(16+).
0.55 Маст. фільм «Сланы мае 
сябры» [СЦ] (12+).
3.45 Маст фільм «Апошні 
дзюйм» (12+)

7.00 Ка ме дыя «Іван Броў кін на 
ца лі не». (12+).

8.45 Маст. фільм «Жон ка май го 
му жа». (12+).

10.35 «Па сак рэ це ўся му све ту».

11.00, 20.00 Вест кі.
11.30 Шоу Але ны Сце па нен ка. 
(12+).
12.30 «100янаў» (12+).
13.30 «Док тар Мяс ні коў» (12+).
14.35 Маст. фільм «Ма ша». 
(12+).
16.25 Маст. фільм «Пах ла ван-
ды». (12+).
19.45 «Плюс-мі нус».
20.50 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.30 Маст. фільм «Там, дзе 
нас ня ма». (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Сён ня. Га лоў нае.
6.15 Tеrrа іnсоgnіtа. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.50 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.20 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сён ня.
8.20 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
8.55 Бе ла ру сы (6+).
9.25 «Ура чэб ныя та ям ні цы плюс» 
(12+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
11.05 «Жы вая ежа» (12+).
11.55 Ква тэр нае пы тан не (0+).
12.50 Па е дзем, па я дзім! (0+)
13.45 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
14.15 Дра ма «Снай пер 2: тун-
гус» (16+).
16.25 «Сак рэт на міль ён». Фі ліп 
Кір ко раў. 2-я част ка (16+).
18.05 «След ства вя лі...» (16+).
19.25 Се ры ял «Жы вы» (16+).
23.15 «Кру тая гіс то рыя» (12+).

7.00, 15.00, 21.15 «На двор'е» + 
«Эра на».
7.05 «Мульт-па рад» (6+).
8.35, 17.35 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.40 Ме лад ра ма «Прос тая гіс-
то рыя» (12+).
10.10 Дра ма «Ула да і лю боў. 
Па ча так ле ген ды».
15.05 «Гля дзім усёй сям' ёй». «Фі-
ла соф скі ка мень».
17.40 Ка ме дыя «Ос кар» (16+).
19.05 «На двор'е».
19.10 Ка ме дыя «Паш парт» 
(16+).
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.00 «Фэшн іs mу пра фешн» 
(12+).
21.20 Фан тас ты ка «Гіс то рыі 
зор ных вой наў» (12+).
23.35 Тры лер «Ца лу ю чы дзяў-
чат» (18+).
1.30 «На двор'е» + Га ра скоп на 
жні вень.

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

субота, 15 жніўня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 11 жніўня

МIРМIР
ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ
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