
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).

7.20 «Ла ві мо мант» (16+).

8.35 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам» (16+).

10.00, 21.30 Се ры ял «Кух-
ня» (16+).

11.30 Се ры ял «Ан жа лі ка» 
(16+).

12.30, 23.00 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны» (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, 0.30 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).

19.30 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля» (16+).

20.30 Се ры ял «Па гна лі» 
(16+).

2.15 «Хо 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. 
Тоць ма (Ва ла год ская 
воб ласць) [СЦ].

7.00 Ле ген ды су свет на га 
кі но. Жан Ма рэ.

7.30, 13.25, 19.30 «Кос-
мас — па да рож жа ў пра-
сто ры і ча се». Дак. се ры-
ял [СЦ].

8.20 «Князь Па цём кін. 
Свят ло і це ні». Дак. се-
ры ял.

8.45, 21.35 «На ша пры зван-
не». Маст. фільм [СЦ].

10.00 «На зі раль нік». Абра-
нае.

11.00, 23.30 «Эй нштэйн». 
Се ры ял (16+).

11.55, 16.20 Пры го жая 
пла не та.

12.10 Academіa. Ба рыс 
Аве рын. «Па мяць як збі-
ран не асо бы».

12.55 «Гіс то рыі ў фар фо-
ры». Дак. се ры ял.

14.10, 0.20 На кан цэр тах 
Бер лін ска га фі лар ма ніч-
на га ар кест ра.

15.00 Спек такль МХТ 
імя А. П.Чэ ха ва «19.14». 

Па ста ноў ка Аляк санд-

ра Ма лоч ні ка ва. За піс 

2017 го да.

16.35 «Пе ра пы нак». Дак. 

фільм [СЦ].

17.30 «Біб лей скі сю-

жэт».

18.00 «Па лі глот». Іс пан-

ская з ну ля за 16 га дзін! 
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18.45 Аст ра вы. Майя Бул-

га ка ва [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» [СЦ].

22.50 «Му зы Юза». Дак. 

фільм (16+) [СЦ].

1.15 «Па той бок сну». 

Дак. фільм.

3.00 Пра фі лак ты ка на ка-

на ле.

6.00 Фільм-кан цэрт «Мас-

коў скі тэ атр Са ты ры на 

эк ра не». 1970 год (12+).

7.05,9.45,11.35, 14.50, 

15.45, 17.00, 18.45, 20.40, 

21.45, 23.00, 5.10 Му зыч-

ная на сталь гія (12+).

7.35 Фільм-кан цэрт «Рок». 

1987 год (16+).

9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-

лы час» (12+).

10.00 Маст. фільм «Шча-

нюк». (16+).

12.00 «Се вА ло гія» з Се-

вам На ўга род ца вым. 

«Між на род ная па на ра-

ма». 2005 год (18+).

13.00 «Рок-н-рол ТБ». 

1992 год (16+).

13.35 Маст. фільм «Жан-

чы ны, якім па шан ца ва-

ла». 1-я се рыя: «Ве ра». 

(16+).

16.00, 22.00 «На ро джа-

ныя ў СССР».

18.00 «Быў час» з Аляк-

санд рам Па літ коў скім: 

«Са вец кія кра мы». 2007 

год (16+).

19.30 Маст. фільм «Жан-

чы ны, якім па шан ца ва-

ла». 2-я се рыя. «Ні на» 

(16+).

0.00 Маст. фільм «Маё 

ка хан не» (12+).

1.15 «Ра ніш няя пош та» 

ў Адэ се. 1986 год (12+).

1.50 Пра гра ма «Ка му ён 

па трэб ны, гэ ты ка пі та-

лізм?» 1992 год (16+).

3.00 «Быў час». 2009 год 

(16+).

4.00 Маст. фільм «Фор-

му ла вя сёл кі» (16+).

0.00, 6.00 Аў та гон кі. Су-

пер ку бак Porsche (12+).

1.00 По кер. WPT Alpha8 

(12+).

2.00 Сну кер. Scottіsh 

Open-2019 (6+).

4.00, 9.30 Сну кер. «Мас-

тэрс»-2020. (6+).

7.00 Аў та гон кі. WTCR 

(12+).

8.00 Аў та гон кі. Фор му ла E. 

(12+).

12.00 Тэ ніс. Вы ста вач ны 

тур нір (6+).

21.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 

Франс» — 2019 (12+).

1.35 Як зай мац ца лю боўю 

па-анг лій ску (18+).

3.20 Дзе ці сек су не пе ра-

шко да (16+).

5.15 (Не)ча ка ны прынц 

(16+).

6.55 Жан чы ны су праць 

муж чын (18+).

8.30 Вя лі кі сал дат (16+).

10.20 Як вый сці за муж за 

міль яр дэ ра (18+).

12.10 SuperАлібі (16+).

14.00 Вя лі кі куш (16+).

16.00 Вя лі кае вя сел ле 

(16+).

17.35 Ка ля ды з ня ўдач ні-

ка мі (16+).

19.30 Ча ты ры па коі (18+).

21.20 Пры ма дон на (16+).

23.30 Ад сям'і не ўця чэш 

(16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-

русь філь ма» (12+).

8.00 М/ф (6+).

8.55, 23.35 «Улег цы» 

(12+).

9.25, 17.45 «Ска жы мне 

праў ду» (16+).

10.20, 15.40, 4.30 «Суд 

ідзе». Се ры ял (16+).

11.20, 18.45, 3.15 «Сля-

пая» (16+).

12.25, 19.50 «Ва раж біт-

ка» (16+).

13.30 «Міс тыч ныя гіс то-

рыі» (12+).

14.30, 2.20 «Па ляў ні чыя 

на пры ві даў» (16+).

16.45 «Зна кі лё су» (16+).

21.00 «Мен та ліст». Се ры-

ял (16+).

22.45 «Дра ку ла». Се ры-

ял (16+).

0.05 «90-я». (16+).

0.50 «Во ка». Маст. фільм 

(16+).

3.45 «Раз ві тан не» (16+).

6.10 Да ры ян Грэй (16+).

8.30 Спа да ры ня Ба ва ры 

(16+).

10.55 Джэйн Эйр (12+).

13.00 Век Ада лін (16+).

15.00, 4.20 Та ем нае акно 

(12+).

16.40 Ту рыст (16+).

18.25 Солт (16+).

20.10 Ін шыя (16+).

22.00 Ха лод ная га ра 

(16+).

0.40 Ві зан тыя (16+).

2.35 Двай нік (18+).

7.25 Элас ты ка (16+).

9.05, 5.40 Вась мёр ка 

(16+).

10.30 Джэнтль ме ны, уда-

чы! (12+)

12.10 Час пер шых (6+).

14.35 Ржэў скі су праць 

На па ле о на (16+).

16.05 Снеж ная ка ра ле-

ва-3: агонь і лёд (6+).

17.35 Снеж ная Ка ра ле ва: 

За люст роўе (6+).

19.00 Ко ма (16+).

21.00 Эбі гейл (6+).

23.00 Меч нік (18+).

0.50 Тэр мі но ва вый ду 

за муж (16+).

2.35 Вя сел ле па аб ме не 

(16+).

4.20 Су пер ме не джар, 

ці Ма ты ка Лё су (16+).

6.00, 5.55 Гуль ні ро зу му 

(16+).

6.45 Тай вань — све ту 

(16+).

7.30, 23.40 Са мыя леп-

шыя су пер ка ры (16+).

8.15, 19.00, 19.45, 22.10, 

1.15, 4.25 Аў та-SOS 

(16+).

9.00, 12.50 Су пер збу-

да ван ні Трэ ця га рэй ха 

(16+).

9.50, 18.15 Экс пе ды цыя 

на Эве рэст (16+).

10.35 Дзі кі ту нец (16+).

12.05 Сі ла пле ме ні (16+).

13.35, 21.20, 2.50 Рас сле-

да ван не авія ка та строф 

(16+).

15.10 Ліх ту гі за мя жой: 

зла чын ства і па ка ран не 

(16+).

17.30 Служ ба бяс пе кі 

аэ ра пор та: Пе ру (16+).

20.30 Кры тыч ная сі ту а-

цыя (16+).

3.35 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, 3.20 За ла тая лі-

ха ман ка: бур ныя во ды 

(16+).

9.35 У ГАС на пра пам поў-

ку (12+).

10.25, 16.15, 22.20 Ма хі-

на та ры (12+).

11.15 Раз бу раль нік 

(16+).

11.40 Ба гаж ныя вой ны 

(12+).

12.05 Па ляў ні чыя на рэ-

лік віі (12+).

13.45 По гляд знут ры 

(12+).

15.25, 7.15 Бра ты Ды зель 

(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 Рэ аль ныя даль на-

бой шчы кі (16+).

20.40 За ла тая лі ха ман ка: 

за кі ну ты пры іск Дэй ва 

Ту ры на (16+).

21.30, 5.25 Як гэ та зроб-

ле на? (12+)

23.10 Скла ды: біт ва ў Ка-

на дзе (16+).

0.00 Уз ры ва ю чы гіс то-

рыю (16+).

0.50 Джэ рэ мі Уэйд: та ям-

ні цы акі я на (12+).

1.40, 5.45 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+).
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6.10 Іс насць [СЦ].

6.40, 0.10 Ме лад ра ма «Ма-
тыль кі і птуш кі». 1-я і 2-я се-
рыі (16+).
8.25 Адзін дзень. Ся мей ны дзі ця-
чы дом (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві ны.
9.10 Сэнс жыц ця. Іры на Да ра фе-
е ва (12+).
9.45 Зда роўе (12+) [СЦ].
10.35 Да ча (12+).
11.10, 12.10, 15.45 Ме лад ра ма 
«Ку рорт ны ра ман» (16+).
15.15 Кра і на.
16.20, 19.10 Ме лад ра ма 
«Ку рорт ны ра ман-2» (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 «На кант ро лі Прэ зі дэн та».
22.00 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску». Ві дэа дзён нік.
22.10 ХХІХ Між на род ны кон курс 
вы ка наў цаў эст рад най пес ні «Ві-
цебск-2020». Дзень пер шы «Су-
свет ны хіт».
2.05 Дзень спор ту.

6.55 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
8.35 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).
9.20, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.25 Ані ма цый ны фільм «Пу ця-
вод ная зор ка» (6+).
10.45 «Ве жа» (12+).
11.30 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
12.05 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.35 «Ве ру не ве ру» (16+).
13.30 Фэн тэ зі «Оз: Вя лі кі і Жу-
дас ны» (12+).
15.40 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).
16.10 «Мя няю жон ку» (16+).
17.55 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
19.20 Пры го ды «Шэсць дзён, 
сем на чэй» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 Ба я вік «Тор: Раг на рок» 
(12+).
23.25 «Арол і рэш ка. Спец вы-
пуск» (16+).

7.30 «Сі ла ве ры».
7.55, 13.35, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.15 Гэ ты дзень.
8.20 «Утай ма валь ні ца тыг раў». 
Маст. фільм (12+).
10.00 «Жы вая куль ту ра». Тра ды-
цыя ша на ван ня ва лу на «Ня вес-
цін ка мень» (г. Ашмя ны і вёс кі 

ра ё на, Гро дзен ская воб ласць).

10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Ка-

пыт кі з ма чан кай.

10.55, 19.45 «Я ха чу гэ та ўба-

чыць!» (6+)

11.20 «Бе ра жы це жан чын». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].

14.00, 18.00 ХVІІІ Між на род ны дзі-

ця чы му зыч ны кон курс «Ві цебск-

2020». Пра мая транс ля цыя.

15.30 «На вы шы ні». Ва ка ліст ка 

Ксе нія Га лец кая.

15.45 «Сле да пыт». Маст. фільм 
(12+).

17.20 «Куль тур ны рэ пар таж».

17.35 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 

[СЦ].

19.30 «На вы шы ні». Ва ка ліст 

Іван Зда нюк.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «Ма ёр Вет раў». Маст. 
фільм (16+) [СЦ].

7.00 Аз бу ка спор ту.

7.10, 22.25 Пла ван не. Ку бак і 

пер шын ство Бе ла ру сі. Фі наль-

ныя за плы вы.

9.15 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. 18-ы тур. ФК 

«Слуцк» — ФК «Іс лач».

11.05 Вя лі кі спорт.

11.50 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 

Бе ла ру сі. Плэй-оф. «Шчу чын» — 

«М-Сі ці» (Ма зыр).

13.05 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 

Бе ла ру сі. Плэй-оф. Грод на абл-

спорт — «Па лес се» (Коб рын).

14.20 Вось гэ та спорт!

14.35 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

15.05 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 

Бе ла ру сі. Плэй-оф. «М-Сі ці» (Ма-

зыр) — «Шчу чын».

16.20 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 

Бе ла ру сі. Плэй-оф. «Па лес се» 

(Коб рын) — Грод на абл спорт.

17.30 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 

BFС.

20.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. 18-ы тур. 

«Рух» (Брэст) — БА ТЭ (Ба ры саў). 

(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

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 «Па спра вяд лі вас ці» (16+).

8.00 «Бе ла русь. Геа гра фія з бія-

гра фі яй» (12+).

8.05 «Мі ха іл Та ніч. «На та бе сы-

шоў ся клі нам бе лы свет...» (12+)

9.10 Се ры ял «Кроп ля свят ла» 
(12+).

12.30 «На да чу!» (6+)

13.50 «Мі ха іл Та ніч. «Не за бы-
вай» (16+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)
17.30, 18.15, 21.20 «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 «Мая Бе ла русь» (6+).
23.30 Маст. фільм «На мо ра!» 
(12+)

6.00, 0.40 «Ежа ба гоў» (16+).
7.45 «Ан фас».
8.05 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.00 «Куль ту ра: свой шлях». 
Да ку мен таль на-пуб лі цыс тыч ны 
фільм з цык ла «Свой шлях».
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.00, 13.40, 16.40, 20.05 «Лік ві-
да цыя». Се ры ял (12+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 га-
дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
23.15 «Тэ ры то рыя па мы лак» 
(16+).

5.00 Маст. фільм «Вя сё лыя ра-
бя ты» (6+).
5.20, 7.50 Мульт філь мы (6+).
5.55 Маст. фільм «Рэ ста ран 
спа да ра Сеп ты ма» (12+).
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» (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 «Дзе сяць 
нег ры ця нят» (0+).
12.55, 16.15, 19.15 Се ры ял «Дом 
фар фо ру» [СЦ] (16+).
23.10 Маст. фільм «Мі кі та» (16+).
23.55 Між на род ны фес ты валь 
мас тац тваў «Сла вян скі ба зар». 
Дзён нік (12+).
1.00 Кан цэрт «Са юз ная дзяр жа-
ва за пра шае...» (12+)
2.30 Маст. фільм «Ма нія ве лі-
чы» (12+).
4.30 Маст. фільм «Апе ра цыя 
«Ту шон ка» (16+).

7.00 Маст. фільм «Не ма гу ска-
заць «бы вай» (12+).
8.45 Маст. фільм «Прад ка зан-
не» (16+).

10.35 «Па сак рэ це ўся му све ту».

11.00, 20.00 Вест кі.
11.30 «Сто да ад на го».
12.20 Маст. фільм «Улет ку я ад-
даю пе ра ва гу вя сел лю» (16+).
14.10 «Док тар Мяс ні коў» (12+).
15.15 «100ЯНОВ». Шоў Юрыя 
Ста я на ва (12+).
16.20 Маст. фільм «Та та для 
Са фіі» (12+).
19.45 «Плюс-мі нус». На двор'е на 
ты дзень.
20.50 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+)
22.35 Маст. фільм «Ты толь кі 
будзь са мною по бач» (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Сён ня. Га лоў нае.
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 «НЗ.by: час вы ні каў».
8.55 «Га ра ды Бе ла ру сі» (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+)
13.40 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
14.15 Ба я вік «Мар скія д'яб лы» 
(16+).
16.25 «Сак рэт на міль ён». На тал-
ля Гуль кі на (16+).
18.10 «След ства вя лі...» (16+)
19.25 Се ры ял «Ды на заўр» 
(16+).
23.20 «Кру тая гіс то рыя» (12+).

7.00, 15.00, 21.15 «На двор'е» + 
«Эра на».
7.05 «Мультпа рад» (6+).
8.55, 16.45 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
9.00 «Пры знай ся, што смач на!» 
(6+)
9.20 Ка ме дыя «Вост раў» (12+).
10.45, 12.10 Се ры ял «Со чы» (16+).
13.50 «Чым не бяс печ ны СОVІD-19 
пры цук ро вым дыя бе це».
15.05 «Гля дзім усёй сям' ёй»: 
«Ма лень кая прын цэ са» (12+).
16.50 Ка ме дыя «Міс тар Лёс» 
(12+).
18.40, 1.40 «На двор'е».
18.45 Дра ма «Бур леск» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (6+).
21.00 «Фэшн іs mу пра фэшн» 
(12+).

21.20 Ба я вік «Ра та валь ні кі Ма-
лі бу» (18+).

23.20 Ба я вік «Фар саж-8» (12+).

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, 18 ліпеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 14 лі пе ня

МIРМIР

ТБ3ТБ3
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