
6.05 «Ла ві мо мант» (16+).
7.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).
8.20, 4.00 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь» (16+).
9.10 М/ф «Чы чы лэнд» 
(0+).
9.30 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
9.55 М/ф «Ча ра дзей ная 
кні га» (0+).
10.15 М/ф «Да ма вя ня 
Плюх» (0+).
10.20 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+)
11.05 Ані ма цый ны фільм 
«Сак рэт ная служ ба Сан-
та-Кла у са» (0+)
13.00 «Ру са ту рыс та» 
(16+).
14.00 «Зор кі ру ляць» (16+).
15.00 Се ры ял «#Сеня-
Федзя» (16+).
16.30 Фан тас ты ка «Лю-
дзі ў чор ным» (12+).

18.30 Фан тас ты ка «Лю-
дзі ў чор ным-2» (12+).
20.15 Фан тас ты ка «Лю-
дзі ў чор ным-3» (12+).
22.25 Фэн тэ зі «Ін шы 
свет: паў стан не лі ка наў» 
(16+).
0.10 Жа хі «Чор ная ва да» 
(16+).
2.25 «Ха чу ве рыць!» 
(16+)
4.25 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.
7.05 «Ма лы і Карл сан». 
«Карл сан вяр нуў ся». 
М/ф.
7.50 «Ча ра дзей ны го лас 
Джэль са мі на». Маст. 
фільм.
10.00 «Пе ра дзвіж ні кі. 
Па вел Ко рын».
10.30 «У па го ні за сла-
вай». Маст. фільм [СЦ].
11.55 «Больш, чым ка-
хан не». Ге ор гій Юма таў 
і Му за Крэп ка гор ская 
[СЦ].

12.40 «Куль тур ны ад-
па чы нак». Дак. се ры ял 
[СЦ].
13.10, 1.20 «Дзі кая пры-
ро да аст ра воў Ін да не зіі». 
Дак. фільм [СЦ].
14.05 Фрай бург скі ба-
роч ны ар кестр іг рае Мо-
цар та.
15.40 Да 80-год дзя Ірак-
лія Кві ры ка дзэ. «Лі нія 
жыц ця» [СЦ].
16.30 «Плы вец». Маст. 
фільм [СЦ].
17.40 «Прод кі на шых 
прод каў». Дак. се ры ял 
[СЦ].
18.20 «Мой ся рэб ра ны 
шар. Пётр Алей ні каў» 
[СЦ].
19.05 «Трак та рыс ты». 
Маст. фільм [СЦ].
20.30 «Мозг. Дру гі су-
свет». Дак. фільм.
21.55 «Вест сай дская гіс-
то рыя». Маст. фільм.
0.20 Жан-Люк Пан ці і яго 
бэнд.
2.20 «Вя лі кая біт ва сла-
на з кі том». «Пе ра вал». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Яло вая суб ма ры-
на» з Аляк санд рам Ліп-
ніц кім: «Гіс то рыя рус ка га 
ро ку». «Сяр гей Ку ро хін». 
2006 год (16+).
7.00, 8.40, 9.45, 11.00, 
13.00, 14.30, 15.45, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.10, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.20, 13.20 Тэ ле спек-
такль «Ка пі тан ская дач-
ка». 1978 год (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
12.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1970-ы. 1-я 
част ка. 2009 год (12+).
16.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
18.00 Маст. фільм «Ма-
ра» (12+).
20.00 «...Да 16 і ста рэй-
шым». Па мя ці Дзі на-
ры Аса на вай. 1988 год 
(16+).
21.00 «Быў час». 2009 
год (16+).
22.00 Маст. фільм «Усміх-
ні ся су се ду» (12+).
23.20 «Рок-н-рол ТБ». 
1992 год (16+).

0.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар. 2007 
год (12+).
1.05 Тэ ле спек такль 
«Мар цін Ідэн». 3-я се рыя. 
1976 год (16+).

0.30, 4.00, 7.30, 9.30, 
12.00, 15.00, 21.00 Ве ла-
спорт. «Тур дэ Франс».
2.00, 11.25, 18.40, 22.05 
Аў та гон кі. Фор му ла E.
2.30, 8.30 Лёг кая ат ле-
ты ка.
6.00 Watts.
6.30 Алім пій скія гуль ні. 
«Пер шае па ка лен не».
10.55 Аў та гон кі. WTCR.
18.30 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс»-эк стра.
20.00 Уні вер сі я да.
23.55 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.

0.40 Вя чэ ра з пры дур кам 
(12+).
2.10 Хла печ нік па-ір-
ланд ску (16+).
3.55 Па е дзем да чор та-
вай ба бу лі (12+).
5.35 Ад сям'і не ўця чэш 
(16+).
7.40 Як я стаў рус кім 
(16+).
9.30 На круч ку (16+).
11.15 Лепш не бы вае 
(12+).
14.00 Вай на по лаў 
(16+).
15.40 1+1 (16+).
17.55 Жы вё ла (12+).
19.30 21 і больш (16+).
21.05 Ха лас ця кі ў ад ры-
ве (16+).
23.00 Ту рэц кая для па-
чат коў цаў (16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя Бе ла русь філь ма 
(12+).
6.40 М/ф (6+).
9.00 «У вы дат най фор-
ме» (12+).
9.30 «Па еха лі» (12+).
10.00, 0.15 «Пе рыс коп» 
(16+).
10.20 «Хро ні кі мас коў-
ска га по бы ту» (16+).
11.10, 2.05 «Пад' ём з 
глы бі ні». Cерыял (12+).

15.00 «Ся мей ка Крудс». 
Ані ма цый ны фільм (0+).
16.40 «Раз ві тан не» 
(16+).
17.35 «Мы прос та звя ры, 
спа да ры!» Дак. фільм 
(12+).
18.25, 5.20 «Знак якас ці» 
(16+).
19.20 «10 са мых» (16+).
20.00 «Сё мы госць». 
Маст. фільм (12+).
22.00 «300 спар тан цаў». 
Фэн тэ зі (16+).
0.35 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).

6.10 За ха валь нік Ме ся-
ца (6+).
8.00, 18.25 Я не ве даю, 
як яна ро біць гэ та (16+).
9.45 Анё лы і Дэ ма ны 
(12+).
12.20 Да руй, ха чу з та-
бой ажа ніц ца (12+).
14.25 Пры го ды Цін ці на: 
тай на «Ад на ро га» (12+).
16.25 Агент Джо ні Ін гліш: 
пе ра за груз ка (12+).
20.10 Вя сел ле най леп-
ша га сяб ра (12+).
22.15 Уль ты ма тум Бор на 
(16+).
0.30 Па боч ны эфект 
(16+).
2.40 Тва ры ў на тоў пе 
(16+).
4.30 Ін ту і цыя (12+).

6.20 Ад на клас ні цы (16+).
7.50 Бой з це нем (16+).
10.25 Ма ра фон (12+).
12.25 Вя зень зам ка Іф. 
Абат Фа рыа. 1-я се рыя 
(12+).
13.45 Ваў ка даў з ро ду 
Шэ рых Са бак (16+).
16.30 Ду э лянт (16+).
18.40 Ла ві мо мант 
(16+).
20.20 Ад на клас ні цы: но-
вы па ва рот (16+).
21.50 Бой з це нем-2: рэ-
ванш (16+).

0.25 У ру ху (16+).
2.20 Ка ні ку лы прэ зі дэн та 
(16+).
4.05 Ста лін град (12+).

6.00, 10.25, 5.10 На ву ко-
выя не да рэ чнас ці (16+).
6.25 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
7.20 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
8.05, 12.00, 2.45 Аў та-
SОS (16+).
8.50 Цяж кае зо ла та 
Аляс кі (16+).
9.35 Ра бі стаў кі і ўзры вай 

(16+).

12.45 Дзі кі ту нец (16+).

14.20 Рас сле да ван ні 

авія ка та строф (16+).

16.40, 0.20 Апа лон: мі сія, 

якая змя ні ла свет (16+).

17.25, 23.35 Ар мстронг 

(16+).

18.10 Мі сія: да Плу то на і 

да лей (16+).

19.00, 22.00 Апош нія кро-

кі Гіт ле ра (16+).

19.45, 22.50 Су пер збу-

да ван ні Трэ ця га рэй ха 

(16+).

20.30 Эва ку а цыя Зям лі 

(16+).

1.05 Не па кор ныя акі я ны 

(18+).

4.20 Ін жы нер ныя ідэі 

(16+).

8.00 Як гэ та ўстро е на? 

(12+)

10.15, 2.45 НА СА: не вы-

тлу ма чаль ныя ма тэ ры я-

лы (12+).

11.10 Апе ра цыя «Вы ра-

та ван не до ма» (12+).

12.05 Аме ры кан скі чо пер 

(12+).

13.00, 7.10 Эк стрэ маль-

ныя фур го ны (12+).

13.55, 0.55 Бра ты Ды-

зель (12+).

15.45, 4.35 Па ляў ні чыя 

на ста рыз ну (12+).

17.35, 20.45 Па ляў ні чыя 

на скла ды (16+).
21.15 Што маг ло пай сці 
не так? (16+)
23.05 Аў та бан А2 (12+).
0.00, 6.20 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
3.40 За ла ты шлях Пар ке-
ра Шна бе ля (16+).
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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, 1.05 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.45 «Зо на Х» 
(16+).
9.20, 22.10 Се ры ял «След» (16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Ве ра ні ка. Стра ча нае 
шчас це» (16+).
13.05 Дзі ця чы док тар.
13.35, 15.25, 17.05 Се ры ял 
«Чаў ноч ні цы» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
0.25 Сфе ра ін та рэ саў.
1.25 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.00 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.00 Се ры ял «Зра зу-
мець. Да ра ваць» (16+).
9.40, 20.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя гіс то рыі» (16+) [СЦ].
10.15, 23.35 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
11.10, 18.05 Се ры ял «Без тэр-
мі ну даў нас ці». 1-я і 2-я се рыі 
(16+).
13.10, 0.25 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-2» (16+).
14.05 «Да па ба чэн ня» (16+).
14.55 М/с «Чып і Дэйл спя ша юц-
ца на да па мо гу» (0+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.35 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).
17.30 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
21.05, 22.05 «Та та па паў» (16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Сыр-
ні кі.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.30, 16.45 «Пя шчо та да ра ву-
ча га зве ра». Маст. фільм. 1-я 
се рыя (12+).
9.40, 15.10 «Сем ня вест яф-
рэй та ра Збру е ва». Ка ме дыя 
(12+) [СЦ].

11.20, 21.05 «Апош ні дзень». 
Клаў дзія Шуль жэн ка (12+).
12.25 «Бе ла русь як пес ня». 
Якаў На ву мен ка.
12.50 «Ар тэ фак ты». По яс Ві таў-
та [СЦ].
13.20 «За піс кі на па лях». Сяр-
гей Гра хоў скі: паэ зія і про за 
жыц ця [СЦ].
13.45, 18.50 «Кур ская біт ва. Час 
пе ра ма гаць». «Раз мен ная ма-
не та фю рэ ра» (12+).
14.25, 21.40 «Апе ра цыя «Гар-
го на». Маст. фільм. 1-я се рыя 
(16+).
17.55 «За ла ты шля гер-2017».
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.30 «Якуб Нар ке віч-Ёд ка. 
Утай ма валь нік ма ла нак, ці 
«Элект рыч ны ча ла век». Дак. 
фільм (12+).
23.25 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».

7.00, 14.00, 23.15 Тэ ніс. Уім бл-
дон.
9.35 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль ян-
та вая лі га. Ла за на.
11.40, 13.50 Спорт-мікс.
11.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Жан чы ны. Фі нал.
22.00 Спорт-цэнтр.
22.10 Матч-пойнт.
22.40 Спорт-кадр.

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 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).
9.50 «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 «Тац ця ні на ноч» 
(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 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.55 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 Се ры ял «25-я га дзі на» 
(16+).

5.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
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+).
9.10, 23.00 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Бе лыя ваў кі-2». Се ры-
ял (16+).
12.30 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
12.40, 21.20, 23.50 «Са мыя ша-
кі ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.45 «Дзень сак рэт ных пра ек-
таў» (16+).
15.15, 16.50 «Зні шчаль ні кі. 
Апош ні бой». Се ры ял (12+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
22.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
0.35 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
1.25 «Сак рэ ты ста ра жыт ных 
пры га жунь» (16+).

6.00, 10.10, 5.30 Се ры ял «Дрэн-
ная кроў» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны.
13.15 «За ла су да. Біт ва за гро-
шы «(16+).
14.10, 2.05 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 2.50 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 1.40 «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+).
3.30 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі сво... 
Праз 5 га доў» (12+).
5.05 «Вой, ма мач кі!» (16+)

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.35, 14.30 Се ры ял «Вак зал» 
(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, 23.10 Се ры ял «Ся дзел-
ка» (12+).
23.55 «Хто су праць?» Ток-шоу.

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+).
7.15 «Маль ца ва» (12+).
7.50, 8.05 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след» (16+).
8.40, 10.20 Се ры ял «Ад ва кат» 
(16+).
9.35, 22.35 «НЗ.by».
11.10, 23.00 Се ры ял «Бан ды» 
(16+).
12.05 «Суд пры сяж ных» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.00 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы» (16+).
15.40, 16.25 Се ры ял «Спра ва 
го на ру».
18.10, 19.55 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы. Смерч» (16+).
19.40 Сён ня. Га лоў нае.
20.45 Се ры ял «Вы со кія стаў-
кі» (16+).

7.00, 15.55, 19.05, 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 Маст. фільм «Бе лы па-
лон» (12+).
9.30, 19.10 Се ры ял «Ва ро-
жасць» (18+).
10.30 «Су стрэ ча Луў ра з за ба-
ро не ным го ра дам» (0+).
11.15 Тры лер «Дзень Не за-
леж нас ці» (12+).
13.45, 20.05 Се ры ял «Пад ман» 
(16+).
14.30 Се ры ял «За стац ца ў 
жы вых» (16+).
16.30 Дак. се ры ял «Да ро га ў 
шко лу. Бір ма».
17.00 Ка ме дыя «Афе рыс ты 
па ня во лі» (16+).
18.30 Дак. фільм «Сац сет кі».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «На двор'е».
21.10 Пры го ды «Ай сберг» 
(12+).
23.15 Се ры ял «Са рві га ла ва» 
(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

аўторак, 9 ліпеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrуTБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

субота, 13 ліпеня

МIРМIР

164 13

СТБСТБ


