
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10 Зо на Х. Кры мі наль ная 
хро ні ка (16+).
9.10, 22.05 Се ры ял «След» 
(16+).
10.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 
Ме лад ра ма «Усё маг ло быць 
інакш» (16+).
14.05 «Здорава зда ро вым 
быць!» [СЦ] (6+) 
14.50, 15.25 Ме лад ра ма «Плюс 
Любоў». За ключ ная се рыя 
(16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 1.10 «Зо на Х». Кры мі-
наль ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 «На кант ро лі Прэ зі дэн-
та».
0.50 Сфе ра ін та рэ саў.
1.35 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 23.30 «Эк стра сэн сы-
дэ тэк ты вы» (16+).
10.55, 18.15 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
12.45, 0.30 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.35 «Ве ру не ве ру» (16+).
14.30 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).
15.20 Хто я? (12+)
15.40 Вя чэ ра не па трэ бна 
«(16+).
16.25 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
17.15 «Ка лі мы до ма-2». Скетч-
кам (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 «Кліч кры ві» (16+).
22.30 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 14.40 «Бе ла рус кая кух ня». 
По лi ўка.
8.05, 12.00, 20.15 На вi ны куль-
ту ры.
8.25, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.25 «Ка пi тан Нэ ма». 
Се ры ял (12+).

9.40 «Ар хi тэк ту ра Бе ла ру сi» 
[СЦ].
9.55, 16.20 «Апош нi дзень». 
Аляк сей Ба ла ба наў (12+).
10.30, 17.00 «Тры вож ная 
ня дзе ля». Маст. фiльм (12+).
12.15, 21.05 «Чор ны крум кач». 
Дак. фiльм (12+).
12.55, 21.45 «Стаў ка боль шая 
за жыц цё». Се ры ял (12+).
14.00, 22.45 «1942». Се ры ял 
(16+).
15.15 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
15.40 «Сва i мi сло ва мi». Тэ ле вiк-
та ры на.
19.35 «Жы вая куль ту ра». Не-
глюб ская на род ная тэкс тыль ная 
тра ды цыя. Не глюб скiя руч нi кi 
(в. Не глюб ка, Вет каў скi ра ён, 
Го мель ская воб ласць).
20.00 «На вы шы нi». Ва ка лiст ка 
Анас та сiя Мiх на вец.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.40 «Май стэр ня. Гiс то рыя ад-
на го мас та ка». Ва ле рый Мар-
тын чык [СЦ].

7.00, 19.20 Аз бу ка спор ту.
7.10 Тэ ніс. Між на род ны тур нір. 
Чарль стон.
9.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Брай тан» — «Ман чэс тар 
Юнай тэд».
11.10 Спорт-кадр.
11.40 Матч-пойнт.
12.10 Ха кей на тра ве. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі. ХК «Мінск» — ХК 
«Бу даў нік».
13.25 Пляж ны фут бол. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі.
15.40 Трэ ні ро вач ны дзень.
16.10 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Сhаllеngе Сuр.
19.30 Між ін шым.
19.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Эвер тан» — «Лес тэр». (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.50 Вось гэ та спорт!
22.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вэст Хэм» — «Чэл сі». (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 
20.30 На шы на ві ны.
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Ін шае жыц цё» 
(12+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10, 22.45 Се ры ял «Без пра-
ва на па мыл ку» (16+).
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)

16.20 «Муж чын скае / Жа но чае» 
(16+).
17.20, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.55 «Бе ла русь. Геа гра фія з 
бія гра фі яй» (12+).
19.00 «Аб' ек тыў НА».
20.00 Час.
21.10 Се ры ял «Зна хар» (16+).
22.15 «Пар ты за ны Бе ла ру сі». 
Фільм трэ ці (16+).

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Ра ні ца 
СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
На ві ны «24 га дзі ны».
9.00, 23.50 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Ба ла да пра Бом бе ра». 
Се ры ял (16+).
12.40, 21.15, 1.20 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.00 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.45 «Не ве ра год на ці ка выя гіс-
то рыі» (16+).
15.40, 16.50 «Рос шук-2». Се-
ры ял (16+).
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
20.30 «У аб ста ноў цы мі ру».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)

5.00, 4.00 М/ф (6+).
8.20 Маст. фільм «Каз ка пра 
стра ча ны час» [СЦ] (6+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
10.10 Маст. фільм «Пун со выя 
вет ра зі» [СЦ] (12+).
12.00 Маст. фільм «Ча ла век-
ам фі бія» [СЦ] (16+).
14.00 Маст. фільм «Ты — мне, 
я — та бе» [СЦ] (0+).
15.45, 16.20 Маст. фільм «Па 
ся мей ных аб ста ві нах» [СЦ] 
(16+).
19.25 Маст. фільм «12 крэс-
лаў». 1—2-я се рыі [СЦ] (6+).
23.10, 0.00 Маст. фільм «Помс-
та і за кон» (16+).
2.35 Маст. фільм «Та ям ні чы 
вост раў» (12+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Па сак рэ це ўся му све ту».
12.00, 14.15, 17.15 Маст. фільм 
«Дзён нік свек ры ві» (12+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
21.05 Се ры ял «Бя роз ка» 
(12+).
23.10 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 Фор мы жыц ця (6+).
6.10 Спорт-мікс.
6.20 «Як мы жы лі на вай не» 
(12+).
7.00, 16.30, 19.40, 21.55, 23.20 
Сён ня. Га лоў нае.
7.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.25 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
8.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.35, 22.00 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Маск ва. Цэнт-
раль ная акру га» (16+).
11.15 Маст. фільм «Та кая па-
ро да» (16+).
13.25, 16.35 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.55 Род ныя лю дзі (6+).
14.10 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.55 Дэ тэк тыў «Пёс» 
(16+).
21.00 Се ры ял «Чор ная лес ві-
ца» (16+).
22.20 Се ры ял «У клет цы» 
(16+).
23.35 Се ры ял «Ін спек тар 
Ку пер. Ня бач ны во раг» (16+).

7.00, 17.40, 21.10 «На двор'е» + 
«Эра на».
7.05, 15.25 «Мульт па рад» (6+).
7.30, 15.20, 17.35, 20.50 «Пры-
ко лы 13-й шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «30, але 17» 
(16+).
8.40, 19.15 Се ры ял «Ле нін град 
46» (16+).
10.10 «Га туй як шэф» (12+).
10.30 Ба я вік «Скрозь снег» 
(18+).
12.40, 17.45 Се ры ял «Ся род 
ка ні ба лаў» (18+).
14.20 Се ры ял «О, мая Ве не-
ра!» (18+).
15.15, 1.40 «На двор'е».
15.30 Дра ма «Два рэц кі» 
(16+).
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Дра ма «Во чы» (16+).
23.10 Пры го ды «Зор ныя вой-
ны» (12+).

6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.00 Ані ма цый ны фільм 
«Ле ген ды нач ных вар таў-
ні коў» (0+).
9.45 Ані ма цый ны фільм 
«Ро ба ты» (12+).
11.20 «Ураль скія пель-
ме ні». Аз бу ка ўраль скіх 
пель ме няў (16+).
17.00, 19.00 Се ры ял «На 
бе зы мен най вы шы ні» 
(12+).
21.00 Дра ма «Рух уверх» 
(12+).
23.35 Жа хі «Ру сал ка. Во-
зе ра мерцвякоў» (16+).
1.05 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
2.20 «Кі но ў дэ та лях» 
(16+).
3.10 «Ха чу ве рыць!» 
(16+)
4.25 «Ад на за ўсіх» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Ліс ты з пра він цыі». 
Чу да ва [СЦ].
7.00 «Ле ген ды су свет-
на га кі но». Алег Стры-
жэ наў.
7.30, 19.30 «Сак раль-
ныя мес цы». Дак. фільм 
[СЦ].
8.20 «Ля са ма га сі ня га 
мо ра». Маст. фільм.
9.45 Пры го жая пла не та.
10.00 «На зі раль нік». Вы-
бра нае.
11.00, 23.20 «Ула да Ме-
ся ца». Маст. фільм.
12.40 Ра ман у ка ме ні. 
«Фран цыя. За мак Шэ-
нан со». Дак. фільм [СЦ].
13.05 Асаdеmіа. Аляк-
сандр Мар каў. «Эва-
лю цыя ў «пра бір цы»: 
экс пе ры мен таль ныя да-
сле да ван ні бія ла гіч най 
эва лю цыі».
13.55 «Аб са лют ны 
слых».
14.35 Спек такль Санкт-
Пе цяр бург ска га тэ ат ра 
імя Лен са ве та «Блу ка ю-
чыя зор кі». Па ста ноў ка 
Але га Ле ва ко ва. За піс 
2004 го да.
16.35, 1.00 Гіс та рыч ныя 
кан цэр ты.

17.15 Да 80-год дзя Юрыя 
Ку пе ра. «Адзі ноч ны за-
бег на час». Дак. фільм.
18.00 «Па лі глот». Іс пан-
ская з ну ля за 16 га дзін! 
№ 4.
18.45 Да 80-год дзя Паў ла 
Фі на. «На тат кі на па лях 
лё су». Дак. се ры ял. 4-я 
се рыя, за ключ ная [СЦ].
19.15 Ко лер ча су. Ле он 
Бакст.
20.25 «Добрай ночы, ма-
лыя!»
20.40 95 га доў з дня на-
ра джэн ня Ана то ля Эф ра-
са. «Аст ра вы» [СЦ].
21.20 «У чац вер і больш 
ні ко лі». Маст. фільм 
[СЦ].
22.50 «Дом ар хі тэк та ра» 
[СЦ].
1.40 «Шу каль н і  к і». 
«Спра ва Са лты чы хі».
2.25 «Піф-паф, ой-ой-
ой!», «І смех і грэх». М/ф 
для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
На тал ляй Ка зял ко вай.Тэ-
ма: «Юрый Віз бар». 2005 
год (12+).
6.45 Маст. фільм «Ад ной-
чы ў снеж ні» (16+).
7.55, 9.45, 11.00, 15.45, 
17.00, 18.00, 21.45, 23.00, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР».
11.55 Тэ ле спек такль 
«Ка пі тан ская дач ка» 
(16+).
14.35 Кан цэрт «The 
Beatles іn Washіngton D. 
C.» 2003 год (16+).
17.20 «...Да 16 і ста рэй-
шым». 1991 год (16+).
18.10 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым (12+).
19.00 Маст. фільм «Ра-
ніш няя ша ша» (16+).
20.30 Фільм-кан цэрт 
«Спя вае Ва ле рый Ля-
вонць еў». 1988 год (12+).
22.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
0.00 «Пад зна кам за дыя-
ка». 1993 год (16+).
1.35 Маст. фільм «На ша 
да ча» (16+).
5.05 Фільм-кан цэрт «Кон-
курс у кра ме «Ме ло дыя». 
1981 год (12+).

0.00 Аў та гон кі. «Гіс то рыя 
Фор му лы Е» (12+).
2.00, 8.00 Аў та гон кі. «Як 
ства рыць го нач ны ба лід» 
(12+).
2.30 Сну кер. Sсоttіsh 
Ореn — 2019 (6+).
6.00 Аў та гон кі. «Гіс то рыя 
Фор му лы Е» (12+).
8.30 Аў та гон кі. Фор му ла 
Е — 2018/19. Агляд се зо-
на (12+).
9.30 Тэ ніс. Вод каст 
(6+).
10.30, 22.00 Тэ ніс. Рlауеr's 
Сut (6+).
12.30 Сну кер. Wеlsh 
Ореn — 2020 (6+).
15.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» — 2017 (12+).
20.00 Тэ ніс. Ultіmаtе 
Tеnnіs Shоw (6+).

1.55 Ста жор (16+).
3.40 Хот-дог. (18+).
5.40 Улю бён цы Аме ры кі 
(16+).
7.35 Дзюп лекс (12+).
9.15 Ана на са вы экс прэс: 
Ся джу, ку ру (18+).
11.25 Це ла а хоў нік кі ле ра 
(18+).
13.40 Ад чыні це, па лі цыя! 
(16+).
15.40 Пра сцяч ка (16+).
17.40 Дзя жур ны та та 
(6+).
19.30 Га лі вуд скія ко пы 
(12+).
21.40 Ча ла век-ар кестр 
(12+).
23.20 Дзі кая штуч ка 
(16+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.00 М/ф (6+).
9.30 «Анас та сія Слуц-
кая». Маст. фільм (12+).
11.15 «Сля пая» (16+).
12.20 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.25 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.30, 2.45 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
15.35 «Ва кол све ту. Мес-
цы сі лы» (16+).
16.35, 3.40 «Зна кі лё су» 
(16+).

17.40 «Чор ны са ба ка». 
Маст. фільм (12+).
21.50 Ка ме дыя «Ноч у 
му зеі». (12+).
23.55 Маст. фільм «Люс-
тэр кі». (18+).
1.50 «Гуч ныя спра вы» 
(16+).
4.30 «Суд ідзе». Дак. се-
ры ял (16+).

6.10, 15.35 Яшчэ ад на з 
ро ду Ба лейн (16+).
8.30 Бліз кія кан так ты 
трэ цяй сту пе ні (6+).
11.20 12 га доў раб ства 
(16+).
13.40 Гер ца гі ня (16+).
17.40 Ды вер гент (12+).
20.10 Ды вер гент-2: ін сур-
гент (12+).
22.10 Ды вер гент-3: за 
сця ной (16+).
0.10 За бы тае (16+).
1.45 То ня су праць усіх 
(18 +).
4.00 Усё або ні чо га-2 
(16+).

6.00 Каз ка пра ры ба ка і 
рыб ку (6+).
6.45 Карп ад ма ро жа ны 
(12+).
8.40 Не да ра ва ны (16+).
10.50 Зайз драсць ба гоў 
(16+).
13.05 Ты ў мя не ад на 
(16+).
14.50 Вай на по лаў (16+).
16.25 Ад на клас ні цы 
(16+).
17.45 Ад на клас ні цы: Но-
вы па ва рот (16+).
19.05 Кух ня ў Па ры жы 
(12+).
21.00 Кух ня. Апош няя 
біт ва (12+).
23.00 Рус кі чорт (18+).
0.40 Ле нін. Не па збеж-
насць (16+).
2.50 Вы кру та сы (12+).
4.30 Дзень дур ня (16+).

6.00 Гуль ні ро зу му (16+).
6.50 Ра бі стаў кі і пад ры-
вай (16+).
8.25, 12.15, 1.00 Аў та-
SOS (16+).
9.10 Сак рэ ты пор та Сін-
га пу ра (16+).
9.55, 18.20 Ка ка і на выя 

вой ны: ка нец кар тэ ля 
(16+).
10.35 Асу шыць акі ян 
(16+).
13.00 Сак рэ ты пор та Сін-
га пу ра (16+).
13.45, 21.15, 0.15, 2.35 
Рас сле да ван не авія -
ка та строф (16+).
15.15, 19.00 Ін стынкт 
вы жы ван ня (16+).
17.35 Зла віць кант ра бан-
дыс та (16+).
20.30 Гіс то рыі збаў лен ня 
(16+).
22.00 Ства рэн не Рай ска-
га вост ра ва (16+).
23.35 Нар ка Блінг: зла-
віць Ча па Гус ма на (16+).
3.20 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
4.55 Су пер збу да ван ні: 
цу ды ін жы не рыі (16+).
5.40 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).

8.00 На ву ко выя пры ко лы 
(12+).
8.45 Роб Рыгл да сле дуе 
свет (12+).
9.35, 2.30 Га раж ны ра-
монт (12+).
10.25, 16.15, 22.20 Ма хі-
на та ры (12+).
11.15, 19.00, 4.10 Ба гаж-
ныя вой ны (12+).
12.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі (12+).
12.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд. Дзе ці (16+).
13.45, 7.15 Ад ра джэн не 
ка паль ні (12+).
14.35 Го лыя, на па ло ха-
ныя і са мот ныя (16+).
15.25 Джэ рэ мі Уэйд: та ям -
ні цы акі я на (16+).
17.10, 21.30, 5.25 Як гэ та 
зроб ле на? (12+).
18.05 У ГАС на пра пам-
поў ку (12+).
19.50, 5.45 Рэ аль ныя 
даль на бой шчы кі (12+).
20.40, 3.20 За ла тая лі-
ха ман ка: бур ныя во ды 
(16+).
23.10 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе (12+).
0.00 Апе ра цыя «Вы ра та-
ван не до ма» (12+).
0.50 Аляс ка: апош ні ру-
беж (16+).
1.40 Го лыя і на па ло ха ныя 
(16+).
5.00 Як гэ та ўстро е на: аў-
та ма бі лі ма ры (12+).
6.30 Го лыя і на па ло ха ныя 
XL (16+).
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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

серада, 1 ліпеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

пятніца, 3 ліпеня

МIРМIР

186 11
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