
6.05 «Ла ві мо мант» (16+).
7.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.20, 3.45 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь» (16+).
9.10 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
9.35 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
10.00 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
10.40 «Наш ра монт» 
(16+).
11.20 «Га ле рэя пры га-
жос ці-2» (16+).
12.20, 2.30 «Прос та кух-
ня» (16+).
13.00, 3.00 «Ро гаў. Сту-
дыя 24» (16+).
14.00 Се ры ял «#Сеня-
Федзя» (16+).
15.30 Пры го ды «Смур фі-
кі-2» (12+).
17.30 Ані ма цый ны фільм 
«Сак рэт ная служ ба Сан-
та-Кла у са» (0+)
19.25 «Ураль скія пель-
ме ні» (16+).
21.00 Фан тас ты ка «Лю-
дзі ў чор ным-3» (12+).
23.00 «Па ры на Ка на ры» 
(16+).
0.00 «Спра ва бы ла ве ча-
рам» (16+).
0.55 «Ха чу ве рыць!» 
(16+)
5.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 Ча ла век пе рад Бо-
гам. «Та ін ства Хры шчэн-
ня».
7.00 «Вяр тан не блуд на га 
па пу гая». М/ф.
7.40 «Вы шэй за Ра ду гу». 
Маст. фільм (0+).
10.10 «Звы чай ны кан-
цэрт».
10.35 «Ба са но гая гра фі-
ня». Маст. фільм (16+).
12.45, 0.40 «Дзі кая пры-
ро да аст ра воў Ін да не зіі». 
Дак. фільм.
13.40 «Ка рам зін. Пра-
вер ка ча сам». Дак. се-
ры ял.
14.10 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
14.25 «Мой ся рэб ра ны 
шар. Ігар Іль ін скі» [СЦ].
15.10 «Вол га-Вол га». 
Маст. фільм (0+) [СЦ].
16.55 «Пеш шу...» Маск-
ва пар ка вая.

17.20 Вя лі кія ім ёны. 
«Пётр Ка пі ца. Во пыт спа-
сці жэн ня сва бо ды». Дак. 
фільм [СЦ].
18.10 «Да па ба чэн ня, 
хлоп чы кі». Маст. фільм 
(12+) [СЦ].
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 80 га доў з дня на-
ра джэн ня Пры ма дон ны. 
«Опер ны баль Але ны Аб-
раз цо вай» у Вя лі кім тэ-
ат ры. За піс 2014 го да.
23.10 «Да ча». Маст. 
фільм (0+).
1.35 «Шу каль ні кі». «Тай-
на гі бе лі чыр во на га фаб-
ры кан та».
2.20 «Фільм, фільм, 
фільм». «Ка ра леў ская 
гуль ня». М/ф для да рос-
лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1987-ы. 2-я част ка. 
2010 год (16+).
7.00, 9.45, 11.00, 18.40, 
20.40, 21.45, 23.45, 0.50, 
2.20, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
7.15, 1.10 Тэ ле спек такль 
«У ад ным мік ра ра ё не». 
1976 год (12+).
8.45 Фільм-кан цэрт «Спя-
вае Іві ца Шэр фе зі». 1970 
год (12+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
12.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
13.05 «Анд рэй Пят роў. 
Па трэб на доб рая ме ло-
дыя». Фільм-кан цэрт. 
1980 год (12+).
14.05 «Рас каз пра не-
каль кі дзён». Гаст ро лі 
Ры кар да Фольі ў Маск-
ве. 1985 год (12+).
15.00 «Быў час». 2009 
год (16+).
16.00 Тэ ле спек такль 
«Уз на га ро да — ты ся-
ча фран каў». 1983 год 
(12+).
18.00 «Яло вая суб ма ры-
на». 2005 год (16+).
19.15 «Ва кол сме ху». 
1982 год (12+).
22.00 Тэ ле спек такль 
«Уся го не каль кі слоў у 
го нар спа да ра дэ Малье-
ра». 1973 год (16+).
0.00 «Элі та Кра і ны Са-
ве таў». Язаў Дзміт рый. 
2007 год (12+).

2.35 «Спе цы яль на па ва-
шым за ка зе». 1990 год 
(12+).
5.25 «Рок-н-рол ТБ». 
1992 год (16+).

1.05, 4.00, 7.30, 11.00, 
14.15, 22.00 Ве ла спорт. 
«Тур дэ Франс».
1.30 Кон ны спорт. Glоbаl 
Сhаmріоns Tоur.
2.30 Wаtts.
3.00, 6.00, 9.30, 18.20, 
23.00 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
6.45, 10.15, 21.35 Аў та-
гон кі. WTСR.
13.00, 19.00, 23.55 Уні-
вер сі я да.
17.45 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс»-эк стра.

0.00 Ба бу ля лёг кіх па во-
дзін (16+).

1.35 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзін-2. Са ста рэ лыя 
мсціўцы (16+).
3.05 Бе лае ві но з Ба бу-
дою (16+).
4.50 Не са сту піць Штэй-
нам (16+).
6.20 За ва да та ры (16+).
8.10 Хот-дог (18+).
10.15 Па е дзем да чор та-
вай ба бу лі (12+).
12.05 Маё вя лі кае грэ-
час кае ле та (16+).
14.00 Ад сям'і не ўця чэш 
(16+).
16.00 Эва лю цыя (12+).
17.55 Ры ца ры ка ра леў-
ства кру та сці (18+).
19.30 На круч ку (16+).
21.15 Вай на по лаў (16+).
23.00 Гэ ты ня ём кі мо-
мант (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.35 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма. «Дзяр жаў ная мя-
жа». Маст. фільм (12+).

10.05, 5.35 «Заўт ра сён-
ня» (12+).
10.40 «Вы ра туй це, я не 
ўмею га та ваць!» (12+)
11.35, 1.50 «Жыць да-
лей». Cерыял (16+).
15.25 «Ён і яна» (16+).
16.50 «Ал тар Тры ста на». 
Маст. фільм (12+).
20.25 «Без пад ма ну» 
(16+).
21.20 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
21.55 «Атэль «Мэ ры-
голд». За ся лен не пра-
цяг ва ец ца». Ка ме дыя 
(12+).
0.20 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
5.05 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10, 17.45 Са цы яль ная 
сет ка (16+).
8.45 Ідэн ты фі ка цыя Бор-
на (12+).
11.05 Яна (16+).
13.30 Да спе хі Бо га: у по-
шу ках скар баў (12+).
15.35 Зла ві таў сту ху, ка-
лі змо жаш (16+).
20.10 Дра ку ла (16+).
22.35 Пе ра ва га Бор на 
(12+).
0.40 Уна (18+).
2.20 Джэ кі (18+).
4.20 Бет хо вен (12+).

6.20 Пра любоff (16+).
8.30 Чор ная ма лан ка 
(6+).
10.35 Уця чы, да гнаць, за-
ка хац ца (12+).
12.15 Бар ха наў і яго це-
ла а хоў нік (16+).
14.35 Ста тус: сва бод ны 
(16+).

16.35 Глу хар у кі но 
(16+).
18.25 Кі но пра Аляк се е-
ва (12+).
20.20 Сем вя чэр (12+).
22.05 Вы соц кі. Дзя куй, 
што жы вы (16+).

0.40 Бе лы маўр, або Ін-
тым ныя гіс то рыі пра ма іх 
су се дзяў (18+).
2.35 Вы ра та ваць Пуш кі-
на (6+).
4.10 Цар (16+).

6.00, 10.40, 5.45 На ву ко-
выя не да рэ чнас ці (16+).
6.50, 4.10 Ін жы нер ныя 
ідэі (16+).
7.35, 1.05 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
8.20, 12.15 Аў та-SOS 
(16+).
9.10 На цы я наль ныя свя-
ты (16+).
9.55 Цяж кае зо ла та 
Аляс кі (16+).
13.00 Дзі кі ту нец (16+).
14.35, 21.20 Кос мас: пра-
сто ра і час (16+).
19.00, 22.05, 5.00 Асу-
шыць акі ян (16+).
19.45 Апа лон: Ме ся ца-
вая мі сія (16+).
2.40 Эва ку а цыя Зям лі 
(16+).

8.00, 17.35 Як гэ та ўстро-
е на? (12+)
8.25, 18.30 Як гэ та зроб-
ле на? (12+)
9.20 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
11.10 Па ляў ні чыя на 
скла ды (16+).
12.05 Умель цы су праць 
апа ка ліп сі са (12+).
13.00, 23.05 За кі ну тыя ві-
кін гі Аме ры кі (16+).
13.55 За ла ты шлях Пар-
ке ра Шна бе ля (16+).
14.50, 1.50 Го лыя і на па-
ло ха ныя (16+).
15.45, 3.40 Ра та валь ні кі 
ма ё мас ці (12+).
19.25 Што маг ло пай сці 
не так? (16+)
22.10 Апе ра цыя «Вы ра-
та ван не до ма» (12+).
0.00, 7.10 Не спра буй це 
паў та рыць (16+).
0.55 Аме ры кан скі чо пер 
(12+).
2.45 Эк стрэ маль ныя 
фур го ны (12+).
5.30 Бра ты Ды зель 
(12+).
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6.00, 7.30, 8.25 «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, 0.00 На ві ны.
7.20, 8.15 На ві ны эка но мі кі.
7.25, 8.20, 18.15, 23.40 «Зо-
на Х» (16+).
9.20 Га лоў ны эфір.
10.10, 12.15 Дра ма «Двац цаць 
во сем пан фі лаў цаў» (12+).
12.35, 13.05, 14.30, 15.30 Ме-
лад ра ма «Ка хан не ў вы шу ку» 
(16+).
15.20, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.00 На ві ны рэ гі ё на.
18.35, 19.25 Маст. фільм 
«Крык ці шы ні» (12+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 На шы (6+).
22.10 Се ры ял «След» (16+).
0.15 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.40 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 Се ры ял «Зра зу-
мець. Да ра ваць» (16+).
9.50 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
10.30 «Свет на вы ва рат. Япо нія» 
(16+).
11.25 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
12.40 Ані ма цый ны фільм 
«Шрэк-2» (12+).
14.05 Фан тас ты ка «Го лас мон-
стра» (12+).
15.55 Фан тас ты ка «Транс-
фор ме ры. Эпо ха вы ні шчэн-
ня» (12+).
19.15 Су пер ла то.
20.40, 22.05 «Та та па паў» 
(16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
23.10 Ідзі сю ды і тан цуй.
23.15 Се ры ял «Жа но чы док-
тар-2» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Бан ды на ду бо вым ліс ці.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.30 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.25, 16.10 «Не па праў ны 
лгун». Ка ме дыя (6+).
10.40, 20.00, 23.30 «Ар хі тэк ту ра 
Бе ла ру сі».
10.55 «На ву ка ма нія» (6+).

11.20, 21.05 «Апош ні дзень». 
Мая Крыс та лін ская (12+).
12.55 «На пе рад у мі ну лае».
13.20, 18.55 «Зні шчаль ні кі Дру-
гой су свет най вай ны». Дак. 
фільм (12+).
13.55, 21.40 «Су стрэ ча пе рад 
рас стан нем». Маст. фільм 
(12+).
15.15 «Ар тэ фак ты». Ка мен ная 
свід ра ва ная ся ке ра [СЦ].
15.45 «За піс кі на па лях». Мі ко-
ла Гу соў скі: рым скія ка ні ку лы 
[СЦ].
17.25 Аў тар скі кан цэрт кам па зі-
та ра Але га Елі се ен ка ва.
19.30 «Тэ атр у дэ та лях». Ба лет 
На цы я наль на га ака дэ міч на га 
Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Ма лень-
кая смерць».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.05 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)

7.00 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. Мінск-
2019. Вы ні кі дня.
7.25 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. Мінск-
2019. На шы пе ра мо гі.
9.40 Бас кет бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы-2019. Жан чы ны. Бе ла-
русь — Ра сія.
11.25 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. 
Мінск-2019. Ура чыс тая цы ры-
мо нія за крыц ця.
13.30 Тэ ніс. Уім блдон.
21.00 Спорт-цэнтр.
21.10 Кік на дзэ. Дум ка.
21.40 Фут бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. U-21. Фі нал.
23.35 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Агляд ту ра.

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні-
ца».
7.00 (з суб ціт ра мі), 8.00 (з суб-
ціт ра мі), 9.00 (з суб ціт ра мі), 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з суб-
ціт ра мі), 20.30 На шы на ві ны.
9.10 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Учас так» (12+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (12+).
13.10 Се ры ял «Вер мне» (16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+)
16.20, 0.00 «Муж чын скае/Жа-
но чае» (16+).
17.25, 18.20, 23.00 «На са май 
спра ве» (16+).
18.50 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 Се ры ял «25-я га дзі на» 
(16+).

5.30 «Вя лі кі го рад».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
6.10, 20.15 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
9.00 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
9.25 «Ты дзень».
10.40 «Бе лыя ваў кі». Се ры ял 
(16+).
12.25 «У апош ні мо мант» 
(16+).
12.35 «Ты дзень спор ту».
13.45, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.40, 16.50 «Па ля ван не на 
гаў ляй та ра». Се ры ял (12+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
21.20, 23.50 «Са мыя ша кі ру-
ючыя гі по тэ зы» (16+).
22.00 «Гля дзець усім!» (16+)
23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
0.30 «Мінт ранс» (16+).
1.15 «Як устро е ны свет» (16+).

6.00, 10.10, 2.55 Се ры ял «Два 
лё сы» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «За ла су да. Біт ва за гро-
шы» (16+).
14.10, 1.25 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 2.10 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15 «Та ко му ма ма не на ву-
чыць» (12+).
17.15, 19.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
20.40, 0.10 Се ры ял «Пляж» 
(16+).
0.55 Дак. фільм «Гіс то рыя Бе-
ла ру сі. На мя жы ста год дзяў». 
Фільм 1-ы (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.45 «Плюс мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.35, 14.25 «1/4 фі на лу Між на-
род най лі гі КВЗ» (16+).

13.35 «На ша спра ва» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Паст ка для ка-
ра ле вы» (12+).
22.30, 23.25 «Хто су праць?» 
Ток-шоу.
23.10 «Дзён нік ІІ Еў ра пей скіх 
гуль няў».
0.45 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
6.30 «Рэ аль ны свет» (12+).
7.10 «Цуд тэх ні кі» (12+).
8.05 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
8.50 «Док тар Свет» (16+).
9.35 «На шы» (6+).
10.20 «Ча кай мя не» (12+).
11.10, 23.05 Се ры ял «Бан ды» 
(16+).
12.05 «Ма лая зям ля» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.00, 16.25 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.50 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы. Паў ноч ныя ру бя жы» 
(16+).
19.35 Сён ня. Га лоў нае.
22.40 «НЗ.by».

7.00, 15.55, 18.25, 21.05, 0.05 
«На двор'е».
7.05, 16.05 М/с «Прын цэ са Але-
на».
7.25, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.30 Пры го ды «Бэль і Се-
басць ян» (0+).
9.05, 18.30 Се ры ял «По пел» 
(16+).
10.00 «BELFASHІON.TV».
11.00 Фан тас ты ка «Ка пі тан 
Аме ры ка» (16+).
13.35 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».
14.30 Се ры ял «За стац ца 
ў жы вых» (16+).
16.30 Пры го ды «Шпі ён» (16+).
19.15 Се ры ял «Пад ман» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «Чыр во ны дра-
кон» (16+).
23.15 Се ры ял «Са рві га ла ва» 
(12+).

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

панядзелак, 1 лі пе ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля, 7 лі пе ня

МIРМIР

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
[СЦ] – фільм транслюецца 
са скрытымі субцітрамі.
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