
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 Се ры ял «Га лы гін.ru» 

(16+).

10.50 Скетч-шоу «Се зон 

ка хан ня» (16+).

11.50, 0.30 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

12.10 «КВЗ. Па-на ша му» 

(16+).

13.20 «Се ла па ля це ла» 

(16+).

14.00 Шоу «Дзі ця чы КВЗ» 

(6+).

14.55 «Ера лаш» (6+).

15.30, 1.25 Се ры ял «Ма-

ла дзёж ка» (16+).

16.30 Се ры ял «Ва ро ні ны» 

(12+).

18.30, 20.30 Се ры ял «Па-

гна лі» (16+).

21.30 Се ры ял «Кух ня» 

(16+).

23.00 Се ры ял «Два баць кі 

і два сы ны» (16+).

2.15 «Ха чу ве рыць!» (16+)

3.30 Скетч-шоу «Ад на за 

ўсіх» (16+).

4.45 Скетч-шоу «6 кад-

раў» (16+).

6.30 Ліс ты з пра він цыі. 

Чап лы гін (Лі пец кая воб-

ласць) [СЦ].

7.00 Ле ген ды су свет на-

га кі но. Тац ця на Аку неў-

ская.

7.30, 13.20, 19.30 «Кос-

мас — па да рож жа ў пра-

сто ры і ча се». Дак. се ры-

ял. 1-я се рыя [СЦ].

8.20 «Князь Па цём кін. 

Свят ло і це ні». Дак. се-

ры ял.

8.50, 21.35 «На ша пры-

зван не». Маст. фільм. 1-я 

се рыя [СЦ].

10.00 «На зі раль нік». Абра-

нае.

11.00, 23.30 «Эй нштэйн». 

Се ры ял. 1-я се рыя (16+).

12.05 Academіa. Ба рыс 

Аве рын. «Па мяць як збі-

ран не асо бы». 1-я лек-

цыя.

12.50 «Гіс то рыі ў фар фо-

ры». Дак. се ры ял.

14.05, 0.35 На кан цэр тах 

Бер лін ска га фі лар ма ніч-

на га ар кест ра.

15.00 Спек такль тэ ат ра 

«Лен кам» «Ка ра леў скія 

гуль ні». Па ста ноў ка Мар-
ка За ха ра ва. За піс 2005 
го да.

17.05 Ра ман у ка ме ні. 
«Пар ту га лія. За мак слёз». 
Дак. фільм.

17.30 «Біб лей скі сю жэт».

18.00 «Па лі глот». Іс пан-
ская з ну ля за 16 га дзін! 
№ 10.

18.45 Аст ра вы. Мі ка лай 
Чар ка саў [СЦ].

20.15 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»

20.30 Аб са лют ны слых.

21.10 Да 90-год дзя з дня 
на ра джэн ня Ге на дзя Па-
ло кі. «Ма на лог у 4 част-
ках». Част ка 1-я [СЦ].

22.45 «Ка ця і прынц. Гіс то-
рыя ад ной вы дум кі». Дак. 
фільм [СЦ].

1.20 «Да ро га на Ба лі». 
Маст. фільм.

6.00 Маст. фільм «Маё ка-
хан не» (12+).

7.15 «Ра ніш няя пош та» ў 
Адэ се. 1986 год (12+).

7.50 Пра гра ма «Ка му ён 
па трэб ны, гэ ты ка пі та-
лізм?» 1992 год (16+).

9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).

10.00 Маст. фільм «Фор-
му ла вя сёл кі» (16+).

11.10, 13.05, 15.45, 17.35, 
20.50, 21.45, 23.00, 2.15, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).

12.00 Фільм-кан цэрт «Мас-
коў скі тэ атр Са ты ры на эк-
ра не». 1970 год (12+).

13.35 Фільм-кан цэрт 
«Рок». 1987 год (16+).

15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).

16.00 Маст. фільм «Шча-
нюк» (16+).

18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым. 
«Між на род ная па на ра-
ма». 2005 год (18+).

19.00 «Рок-н-рол ТБ». 
1992 год (16+).

19.35 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла» (16+).

22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).

0.05 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 

Год 1983-ы. 1-я част ка. 

2009 год (12+).

1.00 Маст. фільм «Ся род 

ты ся чы да рог...» (16+)

2.40 Маст. фільм «Агуль-

ная сця на» (12+).

4.00 «Кол ба ча су».

0.00 Аў та гон кі. WTCR. 

(12+).

1.00 По кер. WPT Alpha8 

(12+).

2 .00  Сну  кер .  UK 

Champіonshіp-2019 (6+).

4.00, 9.30 Сну кер. Scottіsh 

Open-2019 (6+).

6.00 Аў та гон кі. WTCR-

2019 (12+).

8.00 Аў та гон кі. Фор му ла 

E-2018/19 (12+).

12.00 Тэ ніс. Ultіmate Tennіs 

Show (6+).

13.00 Тэ ніс. Вы ста вач ны 

тур нір (6+).

21.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 

Франс» — 2019. (12+).

1.05 Це ла а хоў нік кі ле ра 

(18+).

3.10 Пры стой ныя лю дзі 

(16+).

4.50 Лаў ка за па сных 

(16+).

6.20 Афе рыс ты не ха ця 

(18+).

8.10 Ко пы ў глы бо кім за-

па се (12+).

10.10 Сінь ёр Ра бін зон 

(16+).

12.20 ЗащитнеГ (16+).

14.10 За ко ну тут не мес-

ца (12+).

16.00 Шпі ён па су сед стве 

(12+).

17.50 Вы кі да ла (18+).

19.30 Вя лі кі куш (16+).

21.25 Дру гое жыц цё Уве 

(16+).

23.40 Дзя ду ля лёг кіх па во-

дзін (18+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла русь-

філь ма» (12+).

8.10 М/ф (6+).

9.55 «М & S» (12+).

10.25, 4.10 «Пе рыс коп» 

(16+).

10.45, 4.30 «Суд ідзе». Се-

ры ял (16+).

11.50, 18.30 «Сля пая» 

(16+).

12.55, 23.50 «Біт ва за 

спад чы ну» (16+).

13.45 «Сля ды на ва дзе». 

Маст. фільм (16+).

15.35 «Ча ла век-не ві дзім-

ка» (16+).
16.35, 3.20 «Гэ та рэ аль ная 
гіс то рыя» (16+).
17.35 «Раз ві тан не» (16+).
19.35 «Ві да воч цы» (16+).
20.15, 2.25 «Якія вяр ну лі-
ся» (16+).
21.15 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).
23.00 «Дра ку ла». Се ры ял 
(16+).
0.40 «Баць коў скае бяз меж-
жа». Маст. фільм (6+).

6.10, 18.10 Пры га жу ня 
і па чва ра (12+).
8.35 Ле ген ды во се ні (16+).
11.15 Вя сель ны пе ра па-
лох (12+).
13.05 Да ры ян Грэй (16+).
15.05 Чыр во ная Шап ка су-
праць зла (12+).
16.30 Прын цэ са-ня вес та 
(6+).
20.10 Век Ада лін (16+).
22.05 Джэйн Эйр (12+).
0.10 Спа да ры ня Ба ва ры 
(16+).
2.15 Солт (16+).
4.10 Ту рыст (16+).

6.10 Та ёж ная каз ка (6+).
6.35 Цвя ро зы кі роў ца (16+).
8.35 Тэр мі но ва вый ду за-
муж (16+).
10.40 Яр ды (16+).
12.15 Ад рыў (16+).
13.40 Са дна вяр шы ні 
(16+).
15.30 Чэм пі ё ны: Хут чэй. 
Вы шэй. Мац ней (6+).
17.20 Тры во ла ты і прын-
цэ са Егіп та (6+).
18.35 Тры во ла ты. Спад-
ка ем ца тро на (6+).
20.00 Вась мёр ка (16+).
21.30 Элас ты ка (16+).
23.00 Ка ля фут бо ла 
(18+).
0.35 Ржэў скі су праць На-
па ле о на (16+).
2.10 На ша Russіа. Яй кі 
Лё су (16+).
3.50 Ка мен ная га ла ва (16+).
5.55 Ка лек тар (16+).

6.00 Гуль ні ро зу му (16+).

6.45 Еў ро па з вы шы ні пту-
шы на га па лё ту (16+).

7.30 Цу ды ін жы не рыі (16+).

8.20, 9.50, 19.45, 2.10 Аў-

та-SOS (16+).

9.05, 12.50 Су пер збу да ван-

ні Трэ ця га рэй ха (16+).

10.35 Дзі кі ту нец (16+).

12.05 Сі ла пле ме ні (16+).

13.35, 21.15, 2.55 Рас сле-
да ван не авія ка та строф 
(16+).

15.10 Апош нія та ям ні цы 
Трэ ця га рэй ха (16+).

16.45 Вай на Гіт ле ра су-
праць прэ сы (16+).

17.30 Служ ба бяс пе кі 
аэ ра пор та: Пе ру (16+).

18.15 Служ ба бяс пе кі 
аэ ра пор та: Бра зі лія (16+).

19.00, 22.05, 1.25, 4.30 
Экс пе ды цыя на Эве рэст 
(16+).

20.30 Зям ля пад рэнт ге-
нам (16+).

22.50 Якія згу бі лі ся на 
Эве рэс це (16+).

23.55 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).

3.40 Мя жа (16+).

5.15 Кос мас: пра сто ра 
і час. (16+).

8.00,12.55 Раз бу раль ні кі 
ле ген даў. Дзе ці (16+).

8.45, 20.40, 3.20 За ла тая 
лі ха ман ка: бур ныя во ды 
(16+).

9.35 Га раж ны ра монт 
(16+).

11.15 Раз бу раль нік (16+).

12.05 Па ляў ні чыя на рэ лік-
віі (12+).

13.45 Ле ген дар ныя мес-
цы (12+).

14.35 Не сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы (16+).

15.25, 21.30, 5.25 Як гэ та 
зроб ле на? (12+)

16.15, 22.20 Ма хі на та ры 
(12+).

17.10 Як гэ та ўлад ка ва на? 
(12+)

18.05 Хут кія і гуч ныя (12+).

19.00, 4.10 Ба гаж ныя вой-
ны (12+).

19.50, 5.45 Рэ аль ныя 
даль на бой шчы кі (16+).

23.10 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе (16+).

0.00 Бра ты Ды зель (12+).

0.50 Ге ній аў та ды зай ну 
(12+).

1.40 Го лыя і на па ло ха ныя 
XL (16+).

2.30 У ГАС на пра пам поў-
ку (12+).

5.00 Як гэ та ўлад ка ва на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).

6.30 Го лыя і на па ло ха ныя 
XL (16+).

7.15 Апе ра цыя «Вы ра та-

ван не до ма» (12+).

10 ліпеня 2020 г.

6.55, 1.20 Ме лад ра ма «Ма-

тыль кі і птуш кі». 3-я і 4-я се-

рыі (12+).

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві ны.

9.10 «Ар се нал». (12+).

9.50 Гіс то рыі вы ра та ван ня 

(12+).

10.35 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 «Вод пуск ле-

там» (12+).

14.25 Марш рут па бу да ва ны 

(12+).

15.15 Твой го рад.

15.30 Адзін дзень. Ся мей ны дзі-

ця чы дом (12+).

16.05 Лёс гі ган таў.

16.40, 19.10 Ме лад ра ма «Мая 

лю бі мая свяк роў. Мас коў скія 

ва ка цыі» (16+).

20.35 На ві ны на двор'я.

21.00 Га лоў ны эфір.

22.10 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-

ску». Ві дэа дзён нік.

22.20 ХХІХ Між на род ны фес-

ты валь мас тац тваў «Сла вян скі 

ба зар у Ві цеб ску». Ура чыс тае 

за крыц цё.

7.00 «Не на ра дзі ся пры го жай». 

Се ры ял (12+).

8.40 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).

9.05, 19.35 Тэ ле ба ро метр.

9.10 «Су пер жон ка» (16+).

10.10 «Да па ба чэн ня» (16+).

10.55 «Ча ты ры вя сел лі» (16+).

12.20 «Ве ру не ве ру» (16+).

13.15 Пры го ды «Шэсць дзён, 

сем на чэй» (12+).

14.55 «Та та па паў» (16+).

16.30 «Ве жа» (12+).

17.20 Са га «Зор ныя вой ны: 

Эпі зод VІІ — Абу джэн не сі лы» 

(12+).

20.05 «Муж на пра кат» (16+).

21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

21.15 Ба я вік «Ма ла ві та» (16+).

23.10 «Арол і рэш ка. Спец вы-

пуск» (16+).

0.05 Хто я? (12+)

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».

8.00, 13.35, 20.20 На ві ны куль-

ту ры.

8.20 Гэ ты дзень.

8.25 «Міль ён у шлюб ным ко шы-

ку». Маст. фільм (12+) [СЦ].

10.00 «На пе рад у мі ну лае».

10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Вяр-

ге ні кі.

11.00 «На цы я наль ны хіт-па-

рад».

11.50 «Куль тур ны рэ пар таж».

12.05 «Сле да пыт». Маст. фільм 

(12+).

14.00 ХVІІІ Між на род ны дзі ця-

чы му зыч ны кон курс «Ві цебск-

2020». Га ла-кан цэрт і цы ры мо нія 

ўзна га ро джан ня.

16.00 «Май стры і ку мі ры». Тэ ле-

вя ду чая, за слу жа ная ар тыст ка 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Але на Спі-

ры до віч.

16.50 «Утай ма валь ні ца тыг-

раў». Маст. фільм (12+).

18.30 Тэ ле вер сія ад крыц ця XXІX 

Між на род на га фес ты ва лю мас-

тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві-

цеб ску».

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «Бе ра жы це жан чын». 

Маст. фільм (12+) [СЦ].

23.30 «Арт-гіс то рыі». «Чыр во ны. 

Код на цыі».

23.55 «До ка зы з мі ну ла га». Дак. 

цыкл. Ула дзі мір Ма я коў скі.

7.00 Пла ван не. Ку бак і пер шын-

ство Бе ла ру сі. Фі наль ныя за плы-

вы.

7.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Нор віч» — «Берн лі».

9.50 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 

Бе ла ру сі. Плэй-оф.

16.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Борн мут» — «Са ўтгэмп тан». 

(У пе ра пын ку — Спорт-мікс.)

17.55 Спорт-мікс.

18.05 Піт-стоп.

18.35 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. 18-ы тур. 

«Нё ман» (Грод на) — «Шах цёр» 

(Са лі горск). (У пе ра пын ку — 

Спорт-цэнтр.)

20.35 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. 18-ы тур. 

«Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо дзі на) — 

«Ды на ма-Мінск». (У пе ра пын-

ку — Спорт-цэнтр.)

22.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. Агляд ту ра.

23.25 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 На-

шы на ві ны.

7.10 «Зда роўе» (16+).

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 ку хар» (12+).

10.45 Маст. фільм «На мо ра!» 

(12+)

12.40 «На да чу!» (6+)

14.00 Се ры ял «Тон кі лёд» 

(16+).

16.20 «Мая Бе ла русь» (6+).

16.30 «Вя лі кія гон кі» (12+).

18.15 «Тры акор ды» (16+).

20.00 Кон ту ры.

21.20, 23.25 «Dance Рэ ва лю цыя» 

(12+).

23.05 «Спарт клуб» (16+).

6.35, 0.00 «Ежа ба гоў» (16+).

8.20, 11.00 Да ку мен таль ны 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».

12.25, 13.40, 16.40 «Па зыў ны 

«Зграя». Се ры ял (16+).

13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-

ны».

19.30 «Ты дзень».

20.50 Да ку мен таль ны спец пра-

ект (16+).

22.25 «За сак рэ ча ныя спі сы» 

(16+).

5.00 Маст. фільм «Апе ра цыя 

«Ту шон ка» (16+).

6.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).

6.30 «Яшчэ тан ней» (12+).

7.00 Мульт філь мы (6+).

7.10 Маст. фільм «Зай чык» 

[СЦ] (12+).

8.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-

кай лю бо ві» (12+).

9.25 «Фа зен да Лайф» (12+).

10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-

док).

10.10, 16.15, 19.30 Се ры ял «25-я 

га дзі на» [СЦ] (16+).

18.30, 0.00 «Ра зам».

1.00 Між на род ны фес ты валь 

мас тац тваў «Сла вян скі ба зар». 

Дзён нік (12+).

1.05 ХХІX Між на род ны кон курс 

вы ка наў цаў эст рад най пес ні 

«Ві цебск-2020». Дзень пер шы: 

«Сла вян скі хіт» (12+).

2.35 Маст. фільм «Ма нія ве лі-

чы» (12+).

4.00 Се ры ял «Дом фар фо ру» 

[СЦ] (16+).

7.00 Маст. фільм «Ты толь кі 

будзь са мною по бач» (12+).

10.25, 11.30 Маст. фільм «Ці 

ў  са дзе, ці ў га ро дзе» (12+).

11.00, 20.00 Вест кі.

14.25 Маст. фільм «Ма ці і ма-

чы ха» (12+).

18.00, 21.45 Маст. фільм «Хто 

я» (12+).

21.15 «У лю дзях».

22.50 «Ня дзель ны ве чар з Ула-

дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».

6.15 Terra іncognіta. Бе ла русь не-

вя до мая (6+).

6.50 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).

7.25 «Да ча» (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+).

10.55 Цуд тэх ні кі (12+).

11.45 «Дач ны ад каз» (0+).

12.45 «На шСпа жыў Наг ляд» (16+).

13.45 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).

14.20 Ба я вік «Мар скія д'яб лы» 

(16+).

16.20 «След ства вя лі...» (16+)

19.45 Ты не па ве рыш! (16+)

20.40 «Зор кі сыш лі ся» (16+).

22.05 «За сна ва на на рэ аль ных 

па дзе ях» (16+).

7.00, 14.50, 16.25, 21.15 «На-

двор'е» + «Эра на».

7.05, 14.55 «Мультпа рад» (0+).

8.20, 16.20 «Пры ко лы 13-й шко-

лы» (6+).

8.25 Дра ма «Не ве ра год ная Ан-

жа лі ка» (12+).

10.20 «Га туй як шэф» (12+).

10.40, 12.30 Се ры ял «Со чы» 

(16+).

13.50 Стрым-спек такль «Усё бу-

дзе ха ра ШОУ» (6+).

16.30 «Дэ тэк тыў на эк ра не» 

(18+).

18.55 Се ры ял «Касл» (12+).

19.35 «На двор'е».

19.40 Ка ме дыя «Каў каз ская 

па лон ні ца» (12+).

21.00 «Ве чар ні ца» (6+).

21.20 Фэн тэ зі «Ула дар пярс-

цён каў: дзве крэ пас ці» (12+).

0.30 «На двор'е» + Га ра скоп + 

Аэ ра ві дэа.

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, 19 лі пе ня
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TБ1000TБ1000
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GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
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панядзелак, 13 лі пе ня
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