
6.05 «Ла ві мо мант» (16+).
7.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.20 «Ера лаш» (6+).
8.40 М/ф «Чы чы лэнд» 
(0+).
9.00 М/ф «Ца рэў ны» 
(6+).
9.35 «Ва кол све ту пад-
час дэ крэ та» (12+).
10.40, 17.30 Се ры ял 
«Шчас лі выя ра зам» 
(16+).
12.05, 1.05 Се ры ял «Бе-
ла вод дзе. Тай на за кі ну-
тай кра і ны» (16+).
13.10, 2.00 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
14.45, 4.30 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
15.25 Фан тас ты ка «Фі ло-
са фы: уро кі вы жы ван ня» 
(16+).

19.00, 0.05 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Атэль 
«Эле он» (16+).
22.00 Ка ме дыя «Таў стун 
на рын гу» (16+).
3.15 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
5.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 
Уру бе ля.
7.05, 14.00, 19.45 «Ста-
ра жыт ны Егі пет. Жыц цё 
і смерць у да лі не Ка ра-
лёў». Дак. фільм [CЦ].
8.10 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Ла лі та То рэс.
8.35, 21.50 «Гон кі па вер-
ты ка лі». Маст. фільм. 1-я 
се рыя.
9.45 Важ ныя рэ чы. «Гар-
мат кі Паў ла І».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
На ві ны куль ту ры.
10.15 «Аст ра вы». Ле а нід 
Ку раў лёў.
11.00 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.

12.35 «Па лі глот». Анг лій-
ская з ну ля за 16 га дзін! 
№13.
13.20 «Ме ся цо выя ванд-
роў ні кі». Дак. фільм.
15.10 Тэ атр на эк ра-
не. Спек такль Ма ло га 
тэ ат ра «Чай ка». За піс 
1999 го да.
18.00 «2 Вер нік 2».
18.40, 0.20 Зор кі XXІ ста-
год дзя. Фі ліп Жа рус кі.
20.45 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.00 85 га доў з дня на-
ра джэн ня Ся мё на Ара-
но ві ча. «Аст ра вы» [CЦ].
21.45 Ко лер ча су. Жан 
Эць ен Лі а тар. «Пры го-
жая ша ка лад ні ца».
23.00 «Пры га жосць сха-
ва на га» [CЦ].
23.50 «Па лёт на Марс, 
або Ва лан цё ры «Чыр-
во най пла не ты». Дак. 
фільм.
1.10 «У ля сах і на га рах». 
Се ры ял.
2.40 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.

6.00, 16.00, 22.00, 0.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
7.00 «Анш лаг! Анш лаг!» 
1989 год (12+).
8.15 «Кі на па на ра ма». 
«Па ра лель нае кі но». 
1988 год. Част ка 1-я 
(18+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
9.45 Тэ ле спек такль 
«Сэр ца не ка мень». 
1989 год (16+).
12.00 «...Да 16 і ста рэй-
шым». 1988 год (16+).
12.45, 11.00, 14.10, 15.45, 
16.55, 18.45, 20.20, 21.45, 
22.55, 1.05, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
13.00, 19.10 Маст. фільм 
«Бе лы ша ман» (16+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ба га бор ніц тва па-са-
вец ку». 2006 год (16+).
1.25 Маст. фільм «Па вет-
ра ны ра міз нік» (16+).
2.40 М/ф «Дом для Кузь-
кі» (6+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Чу жы 
зва нок» (16+).
5.20 «Рок-н-рол ТБ». 
1993 год (16+).

0.15, 4.00, 7.00, 10.30, 
13.00, 22.00 Ве ла спорт. 
«Тур дэ Франс».
1.00 Ве ла спорт. La 
Course.
2.00, 12.25, 23.00 Ра лі. 
ERC.
2.30, 11.35, 23.40 Фех та-
ван не. Чэм пі я нат све ту.
9.00 Watts.
9.30, 19.00 Алім пій скія 
гуль ні. Flag and Famіly.
18.30 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс»-эк стра.
20.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Сі ла асо бы».
21.00 Кон ны спорт. Rolex 
Grand Slam.
23.30 Ра лі.

1.00 Ту рэц кая для па чат-
коў цаў (16+).
2.55 Ка хае — не ка хае 
(16+).
4.20 Ха лас ця кі ў ад ры ве 
(16+).
6.00 Та ту лі без шкод ных 
звы чак (16+).
8.00 Рэд-2 (12+).
10.10 30 спат кан няў 
(16+).
12.00 Пра што яшчэ га-
во раць муж чы ны (16+).
14.00 Кі ле ры (16+).
15.50 Цвя ро зы кі роў ца 
(16+).
17.40 Ча ты ры па коі 
(18+).

19.30 Пры шэль цы (12+).
21.35 Пры шэль цы-2: ка-
лі до ры ча су (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, 2.35 «Мая 
лю бі мая свяк роў». Се-
ры ял (12+).

10.00, 23.35, 5.35 «Улег-
цы» (12+).
10.35, 4.05 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
12.15, 17.55 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.55, 16.50 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.55 «Суд ідзе» (16+).
15.55 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
21.00 «Мен та ліст». Се-
ры ял (16+).
22.50 «90-я» (16+).
0.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.50 «Грань бу ду чы ні». 
Фан тас ты ка (12+).

6.10, 18.20 Сі няя без дань 
(16+).
8.00 Шо па-коп (12+).
9.50 Во сень у Нью-Ёр ку 
(12+).
11.50 Дзе ці шпі ё наў-2: 
вост раў ня спраў джа ных 
на дзей (6+).
13.45 Гос ця (16+).
16.05 Ілю зія пад ма ну 
(12+).
20.10 Ма лыш ка на міль-
ён (16+).
22.45 Ся мей нае аб ра ба-
ван не (16+).
0.30 Апош няе ка хан не на 
Зям лі (16+).
2.15 Д'я бал і Дэ ні эл Уэбс-
тэр (16+).
3.55 Рэ аль нае ка хан не 
(16+).

6.20 Каў каз скае трыа 
(12+).
8.00 Ча ты ры так сіс ты і 
са ба ка (6+).
10.10 Вар' яц кая да па мо-
га (16+).
12.30, 4.30 Пар фу мер ка 
(12+).
14.20 Лас ка вы май (16+).
16.35 Звыч ка рас ста вац-
ца (16+).

18.10 Пі раМ ММі да (16+).
20.20 Па ра граф 78: 
фільм пер шы (16+).
22.05 Шчас ця! Зда роўя! 
(16+)
23.45 Край (16+).
2.10 Лёд (12+).

6.00, 10.25, 5.35 На ву ко-
выя не да рэ чнас ці (16+).
6.25, 15.10, 0.20 Асу-
шыць акі ян (16+).
7.10, 12.45, 17.25 Ін стынкт 
вы жы ван ня (16+).
8.00 Дзі кі ту нец (16+).
9.40 «Апа лон»: мі сія, 
якая змя ні ла свет (16+).
11.15, 20.30 Аў та-SОS 
(16+).
13.30 «Апа лон»: ме ся ца-
вая мі сія (16+).
15.55, 21.15, 3.25 Рас-
сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
18.15, 22.05, 1.05, 4.10 
Су пер кар са смет ні ка 
(16+).
19.45 Ар мстронг (16+).
22.50 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
23.35 Кос мас: пра сто ра і 
час (16+).
1.50 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
2.40 Га ра чыя гра ні цы 
(16+).
4.55 Да след чык 2.0 
(16+).

8.00, 13.55 Як гэ та ўстро-
е на? (12+)
8.25, 18.30 Уз ры ва ю чы 
гіс то рыю (12+).
9.20, 16.40, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
10.15, 17.35, 4.35 Хут кія 
і гуч ныя (12+).
11.10, 15.45, 21.15 Як пра-
цу юць ма шы ны (12+).
12.05, 23.05 Па ляў ні чыя 
на скла ды (16+).
13.00 Бра ты Ды зель 
(12+).
14.50, 3.40 Аме ры кан скі 
чо пер (12+).
19.25, 7.10 Ме та ла лом-
шчы 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+).
1.50 Са ма гон шчы кі (18+).
2.45 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
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6.25 Іс насць.
6.50, 21.45 Ме лад ра ма «Скры-
ня Пан до ры». 1—4-я се рыі 
(16+).
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+) [СЦ].
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 Ме лад ра ма «Ад кры тае 
акно». 1—2-я се рыі (16+).
14.20 «Тваё мес ца на кух ні» 
(12+).
15.15 Кра і на.
15.45 Се ры ял «Сва ты-6» 
(12+).
16.50 Ме лад ра ма «Два бе ра гі 
над зеі». 1—4-я се рыі (16+).
21.00 Па на ра ма.
1.00 Дзень спор ту.

7.00 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).
8.40, 21.55 Тэ ле ба ро метр.
8.45 Ані ма цый ны фільм «Кот у 
бо тах» (12+).
10.10 «Па го ня за сма кам» 
(16+).
11.05 Хто я? (12+)
11.25 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).
12.00 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
12.35 «Па нен ка-ся лян ка» 
(16+).
13.30 «Вя сель ны па мер» 
(16+).
14.25 Фэн тэ зі «Мат ры ца ча-
су» (12+).
16.05 «Та та па паў» (16+).
18.15 Ба я вік «Ча ра паш кі-
нін дзя-2» (12+).
20.05 Фільм-ка та стро фа 
«Не маг чы мае» (16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.05 Ба я вік «Мі сія не вы ка-
наль ная-3» (12+).

7.35 «Сказ ка пра мёрт вую ца-
рэў ну і сем во ла таў». М/ф (0+).
8.05, 14.35, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 20.35 Гэ ты дзень.
8.30 «Ка ра ле ва бен за ка лон-
кі». Ка ме дыя (12+) [СЦ].

9.45 «Жы вая куль ту ра». Не-
глюб ская на род ная тэкс тыль-
ная тра ды цыя (аг ра га ра док 
Не глюб ка, Вет каў скі ра ён, Го-
мель ская воб ласць).
10.15 «Бе ла рус кая кух ня». Мя-
са ў цес це.
10.40 «Апош няе ле та дзя цін-
ства». Маст. фільм (6+) [СЦ].
14.05 «На ву ка ма нія» (6+).
14.50 «Бе лы пра клён». Маст. 
фільм (12+).
16.15 «Дзе сяць фа та гра фій». 
На дзея Баб кі на (12+).
16.55 Гос ці «Сла вян ска га ба-
за ру».
17.50 «Сал да ты». Дра ма 
(12+).
19.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Да ра гі мой ча ла век». 
Дра ма (12+) [СЦ].
22.45 XXVІІІ Між на род ны фес-
ты валь мас тац тваў «Сла вян скі 
ба зар у Ві цеб ску». «Увер цю ра 
да фес ты ва лю: ад кла сі кі да ро-
ка». Прэ зі дэнц кі ар кестр Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь пад кі раў ніц-
твам Вік та ра Ба ба ры кі на.

7.00 Пляж ны фут бол. Ква лі-
фі ка цыя да чэм пі я на ту све ту. 
Дру гі раўнд.
8.25, 13.50 Чэм пі я нат све ту па 
вод ных ві дах спор ту. Пла ван не. 
Фі на лы.
10.05 Вя лі кі спорт.
10.50 Чэм пі я нат све ту па вод-
ных ві дах спор ту. Вод нае по ла. 
Муж чы ны. Матч за 3-е мес ца.
11.50 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
12.20 Чэм пі я нат све ту па вод-
ных ві дах спор ту. Вод нае по ла. 
Муж чы ны. Фі нал.
13.20 Трэ ні ро вач ны дзень.
16.45, 23.30 Спорт-цэнтр.
17.00 Пляж ны фут бол. Ква лі-
фі ка цыя да чэм пі я на ту све ту. 
Матч за 3-е мес ца.
18.20 Пляж ны фут бол. Ква лі-
фі ка цыя да чэм пі я на ту све ту. 
Фі нал.
19.40 Тэ ніс. WTA. Па лер ма. 
1/2 фі на лу.
23.40 Ба раць ба. Тур нір па мя ці 
А. Ка ра ва е ва. Фі на лы.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Маст. фільм «Два Фё да-
ры» (6+).

9.10 Да 90-год дзя Ва сі ля Шук-
шы на. «Ду шы па трэб на свя та» 
(12+).
10.10 Ме лад ра ма «Печ кі-ла-
вач кі» (6+).
12.00 «Ера лаш» (6+).
12.15 Се ры ял «Най леп шы ся-
бар сям'і» (12+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам» (12+).
17.55, 21.10 «Сён ня ўве ча ры» 
(16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
22.10 «Свая ка ля і на» (16+).
0.10 Дра ма «Ка лі на чыр во-
ная» (12+).

6.15 «Элік сір ма ла до сці» (16+).
7.55 «Ан фас».
8.15 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.05, 11.05, 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».
12.20, 13.40, 16.40, 20.05 «Мас-
коў ская бар зая». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 
га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
0.25 «Вост раў не па трэб ных 
лю дзей» Се ры ял (16+).

6.00, 6.25, 7.55, 5.15 М/ф (0+).
6.15 «Міль ён пы тан няў пра пры-
ро ду» (6+).
6.55 «Та кія роз ныя» (16+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.55 «Вой, ма мач кі!» (16+)
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+).
10.55 Маст. фільм «Тай на 
«Чор ных драз доў» (0+).
12.55, 16.15 Се ры ял «Бліз кія 
лю дзі» (16+).
17.55, 19.15 Се ры ял «Сё мае 
не ба» (16+).
22.50 Маст. фільм «Пры го ды 
прын ца Фла ры зе ля» (12+).
2.35 Маст. фільм «Якая тан цуе 
на мя жы» (0+).

7.00 «Ра ні ца Бе ла ру сі».
10.00 «Сто да ад на го» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.20 «Пя цё ра на ад на го» (12+).

12.10 «На ша спра ва» (16+).
12.25 Маст. фільм «За ка ха ны 
па ўлас ным жа дан ні» (12+).
14.20 «Смя яц ца да зва ля ец ца» 
(16+).
16.20, 20.30 Се ры ял «Дом ка-
ля вя лі кай ра кі» (12+).
19.45 «Плюс мі нус». На двор'е 
на ты дзень.

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.30 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
7.00, 23.45 «Зра зу мець і абяс-
шко дзіць» (12+).
7.30 «Га ту ем з Аляк се ем Зі мі-
ным» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+).
11.10 «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+)
19.20 Ба я вік «Ін ка са та ры» (16+).
21.15 Маст. фільм «Дру гое ка-
хан не» (16+).
22.55 Ты не па ве рыш! (16+)
0.15 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 14.15, 18.45, 21.15, 0.45 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Ка ме дыя «За ка ха ны па 
ўлас ным жа дан ні» (12+).
8.45 М/ф «Гіс то рыя ца цак».
10.10 «Утрам дзія».
10.15 Фан тас ты ка «Ча ла век 
са ста лі» (12+).
12.40 Се ры ял «За стац ца ў 
жы вых» (16+).
14.20 «Гля дзім усёй сям' ёй»: 
м/ф «Гіс то рыя ца цак».
15.55 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
16.15 «Га туй як шэф» (12+).
16.45 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
17.10 Ка ме дыя «Сар дэч на за-
пра ша ем» (12+).
18.50 Па ма ты вах рэ аль ных 
па дзей. Пры го ды «Джунг лі» 
(18+).
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 «Ганг стар» 
(18+).
0.00 Се ры ял «Са рві га ла ва» 
(12+).
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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, 27 ліпеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 23 ліпеня

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


