
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 «Тры ка ты» (0+).

9.05 М/ф «Ма ша і Мядз-

ведзь» (0+).

9.35, 4.20 Се ры ял «Ан жа-

лі ка» (16+).

10.40, 17.30 Се ры ял «Шчас-

лі выя ра зам» (16+).

12.05, 5.10 Се ры ял «Па куль 

цві це па па раць» (16+).

13.10, 0.55 Се ры ял «Ва ро-

ні ны» (12+).

14.45, 3.25 Скетч-шоу 

«Ад на за ўсіх» (16+).

15.25 Ка ме дыя «Ад на-

клас ні кі-2» (12+).

19.00, 23.55 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

20.00 Се ры ял «Атэль 

«Эле он»-2» (16+).

22.00 Ка ме дыя «Та кія роз-

ныя бліз ня ты» (12+).

2.10 Се ры ял «Бяз моў ны 

свед ка» (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 На ві ны куль-

ту ры.

6.35 «Пеш шу...» Маск ва 

яў рэй ская.

7.05 «Ле а нар да — ча ла-

век, які вы ра та ваў на ву-

ку». Дак. фільм [СЦ].

8.00 «Ле ген ды су свет на га 

кі но». Ана толь Куз ня цоў.

8.30, 23.35 «Сак рэт ны фар-

ва тар». Се ры ял [СЦ].

9.45 Ко лер ча су. Рэ нэ 

Маг рыт.

10.15, 19.45 «Але на Аб-

раз цо ва. Са мая зна ка мі-

тая і амаль не зна ё мая». 

Дак. се ры ял [СЦ].

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! 

№ 7.

13.25 «Ма лень кія ка пі та-

ны». Дак. се ры ял.

13.55 ІV Між на род ны кон-

курс ма ла дых опер ных рэ-

жы сё раў «На на-опе ра» ў 

тэ ат ры «Ге лі кон-опе ра».

15.10 Тэ атр на эк ра не. 

Спек такль Мас коў ска-

га тэ ат ра юна га гле да ча 

«Чор ны ма нах».

16.55 «Бліз кае ко ла Ген-

ры е ты Яноў скай і Ка мы 

Гін ка са».

18.00 «Заўт ра не па мрэ 

ні ко лі». Дак. се ры ял.

18.30, 1.40 Май стры вы-

ка наль ніц ка га мас тац тва. 

Скрып ка. Янін Ян сен.

20.25 «Доб рай но чы, ма-

лыя!»

20.40 Да 70-год дзя Паў ла 

Лун гі на. «Вост раў». Маст. 

фільм.

22.35 Ко лер ча су. Ва сіль 

Па ле наў. «Мас коў скі дво-

рык».

22.45 «Двац ца тае ста год-

дзе. Стра та ня він нас ці». 

Дак. се ры ял (16+), [СЦ].

0.45 «Жан на д'Арк, па-

сла ная вы шэй шай сі лай». 

Дак. фільм [СЦ].

2.40 Ко лер ча су. Сан дра 

Ба ты чэ лі.

6.00 «...Да 16 і ста рэй-

шым». 1991 год (16+).

6.40, 9.45, 11.00, 12.50, 

15.45, 17.00, 20.10, 21.45, 

23.00, 0.40, 2.40, 3.45, 

5.45 Му зыч ная на сталь-

гія (12+).

7.00, 13.20, 19.05 Тэ ле-

спек такль «Мар цін Ідэн». 

1976 год (16+).

8.00 Кі на кан цэрт «Спя вае 

Анд рэй Мі ро наў». 1988 год 

(12+).

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 

«Мі ну лы час» (12+).

10.00, 16.00, 22.00 «На ро-

джа ныя ў СССР» (12+).

12.00 «Быў час» з Аляк-

 санд рам Па літ коў скім: 

«У адзі най сям'і брац кіх 

на ро даў». 2006 год (16+).

14.30 Фільм-кан цэрт «Спя-

вае Ва ле рый Ля вонць еў». 

1988 год (12+).

18.00 «Спя ем, сяб ры!» з 

Тац ця най Віз бар. 2007 год 

(12+).

0.00 «Яло вая суб ма ры-

на». Жан на Агу за ра ва. 

2005 год (16+).

1.15 «Ва кол сме ху». «Па-

ро дыя». 1982 год (12+).

4.00 Тэ ле спек такль «Уся-
го не каль кі слоў у го нар 
спа да ра дэ Маль е ра». 
1973 год (16+).

0.00 Аў та гон кі. Blancpaіn 
GT World Challenge.

0.30, 2.30, 4.00, 7.30, 9.30, 
13.00, 15.00, 22.00 Ве ла-
спорт. «Тур дэ Франс».

1.30, 6.00, 8.30, 23.00 Лёг-
кая ат ле ты ка.

3.30, 11.15, 21.35 Аў та гон-
кі. Фор му ла E.

10.50 «Дух па рус на га 
спор ту».

11.45 Аў та гон кі. WTCR.

12.15, 19.05 Watts.

18.35 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс»-эк стра.

19.30 Уні вер сі я да.

1.25 Як я стаў рус кім (16+).

3.25 Скар бы В. К. (12+).

5.45 Ры ца ры ка ра леў ства 
кру та сці (18+).

7.20 Офіс нае бяз меж жа 
(18+).

9.05, 23.20 1+1 (16+).

11.15 Лепш не бы вае (12+).

14.00 Без па чуц цяў (16+).

15.40 Ка хан не з пе ра шко-
да мі (16+).

17.45 Маё вя лі кае грэ час-
кае ле та (16+).
19.30 Анё лы Чар лі (12+).
21.20 Анё лы Чар лі-2: толь-
кі на пе рад (12+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя Бе ла русь філь ма 
(12+).
6.40 М/ф (6+).
7.40 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
8.20 «Док тар І...» (16+)
8.50 «Жан чы на ў бя дзе». 
Се ры ял (12+).
10.30, 3.50 «Су до выя страс-

ці». Дак. се ры ял (16+).

12.10, 17.55 «Ва раж біт ка» 
(12+).

13.45, 16.50, 5.10 «Міс тыч-
ныя гіс то рыі» (12+).

14.50 «Суд ідзе» (16+).

15.55 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).

19.10, 2.15 «Жан чы на ў 
бя дзе-2». Се ры ял (12+).

21.05 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).

22.55 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).

23.30 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).

0.20 «Му мія». Фэн тэ зі (12+).

4.40 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10, 17.45 Яна (16+).

8.30 Агент Джо ні Ін гліш: 
пе ра за груз ка (12+).

10.25 Раз ня (16+).

12.00 Я не ве даю, як яна 
ро біць гэ та (16+).

13.40 Ідэн ты фі ка цыя Бор-
на (12+).

15.55 Ар бі та 9 (16+).

20.10 Ула да стра ху (16+).

22.30 Ін ту і цыя (12+).

0.15 Тва ры ў на тоў пе 
(16+).

2.20 Уна (18+).

4.15 Пе ра ва га Бор на 
(12+).

6.20 Ваў ка даў з ро ду Шэ-
рых Са бак (16+).
9.00 Ла ві мо мант (16+).
10.40 Ду э лянт (16+).
12.45, 4.40 З Сі бі ры з лю-
боўю (12+).
14.30 Пра любоff (16+).
16.40 Уця чы, да гнаць, за-
ка хац ца (12+).

18.20 Чор ная ма лан ка 
(6+).

20.20 Ста лін град (12+).

22.50 Ка ні ку лы прэ зі дэн-
та (16+).

0.45 Зме ша ныя па чуц ці 
(16+).

2.25 Вы соц кі. Дзя куй, што 
жы вы (16+).

6.00 На ву ко выя не да рэ ч-

нас ці (16+).

6.25, 15.05, 0.20 Асу шыць 

акі ян (16+).

7.15, 12.50 Сі ла пле ме ні 

(16+).

8.05 Дзі кі ту нец (16+).

9.45 Су пер кар са смет ні-

ка (16+).

10.30 Рас плаў ле ныя гро-

шы (16+).

11.20, 20.30 Аў та-SОS 

(16+).

13.35 Тай ны све та бу до вы 

(16+).

14.25 Кос мас: пра сто ра і 

час (16+).

15.55, 21.15, 2.45 Рас сле-

да ван ні авія ка та строф 

(16+).

17.30 Ін стынкт вы жы ван-

ня (16+).

18.15, 22.00, 3.35 Міг ра-

цыя (16+).

23.30 Mарс (16+).

1.10 Ліх ту гі за мя жой 

(16+).

1.55 Га ра чыя ме жы (16+).

5.15 Да след чык 2.0 (16+).

8.00, 11.10, 15.45, 21.15 

Як гэ та ўстро е на? (12+)

8.25, 18.30 Што ха ва юць 

му міі? (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+).

12.05, 23.05 Па ляў ні чыя 

на скла ды (16+).

13.00 Па ляў ні чыя на ста-

рыз ну (12+).

14.50, 0.00 НА СА: не вы-

тлу ма чаль ныя ма тэ ры я лы 

(12+).

19.25, 7.10 Ме та ла лом-

шчы кі (12+).

20.20, 5.30 Біт вы за кан-

тэй не ры (12+).

0.55, 6.20 Вы жыць ра зам 

(12+).

1.50 Са ма гон шчы кі (18+).

2.45 Бра ты Ды зель (12+).

3.40 Аў та бан А2 (12+).
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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 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15 «Зо на Х» (16+).
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Паў ла на 
Дзень Свя тых апост алаў Пят ра і 
Паў ла.
9.20 Ме лад ра ма «Ру жа і чар та-
па лох». 1-я і 2-я се рыі (16+).
11.00, 12.10, 18.45, 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.
22.00 XXVІІІ Між на род ны фес ты-
валь мас тац тваў «Сла вян скі ба-
зар у Ві цеб ску». «Са юз ная дзяр-
жа ва за пра шае...» «Пес ня рам» — 
50».
0.00 Ме лад ра ма «За га дай жа-
дан не» (12+).
1.30 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 «Сля пая» 
(16+).
10.00, 20.55 «Арол і рэш ка. Рай і 
пек ла» (16+).
11.00, 18.05 Се ры ял «Без тэр мі-
ну даў нас ці» (16+).
13.00 Се ры ял «Жа но чы док-
тар-2» (16+).
13.55 «Вя сель ны па мер» (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, 0.10 «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+).
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.05 «Біт ва эк стра сэн саў. 17-ы 
се зон» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Яб лыч-
ны пі рог.
8.05, 12.00, 18.40 На ві ны куль ту ры.
8.25, 12.20 Гэ ты дзень.
8.30, 16.40 «Яна Вас ка хае?» Ме-
лад ра ма (12+) [СЦ].
9.50, 15.10 «Пад ран кі». Маст. 
фільм (12+).
11.20, 21.05 «Апош ні дзень». Ва-

лян ці на Тал ку но ва (12+).

12.25 «Бе ла русь як пес ня». Ан-

самбль «Пес ня ры».

12.50 «Ар тэ фак ты». Кан цы ляр скі 

ліст Бо ны Сфор цы [СЦ].

13.20 «За піс кі на па лях». Іван Ша-

мя кін: тры вож нае шчас це пісь мен-

ні ка [СЦ].

13.45, 18.00 «Кур ская біт ва. Час 

пе ра ма гаць». «Тан ка вая біт ва 

ста год дзя» (12+).

14.25, 21.40 «Апе ра цыя «Гар-
го на». Маст. фільм, за ключ ная 
се рыя (16+).

19.00 XVІІ Між на род ны дзі ця чы 

му зыч ны кон курс «Ві цебск-2019». 

Га ла-кан цэрт і цы ры мо нія ўзна га-

ро джан ня.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

22.30 «Зіг мунд Уруб леў скі. Га ра чы 

кіс ла род». Дак. фільм (12+).

23.20 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».

7.00, 22.35 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я-

нат Еў ро пы. U-23. Вя чэр няя се сія.

9.50 Чэм пі я нат све ту па вод ных ві-

дах спор ту. Сін хрон нае пла ван не. 

Тэх ніч ны ду эт. Ква лі фі ка цыя.

12.55, 15.05 Спорт-мікс.

13.05 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 

1-ы ква лі фі ка цый ны раўнд. Пер-

шы матч.

15.15 Тэ ніс. Уім блдон. Муж чы ны. 

1/2 фі на лу.

20.35 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Мінск» — 

«Іс лач» (Мін скі р-н). (У пе ра пын ку — 

Спорт-цэнтр.)

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 «За ча ра ва ны 
ўчас так» (12+).

12.05 «Мод ны пры га вор» (12+).

13.10 Се ры ял «Тац ця ні на ноч» 
(16+).

14.05 «Мус лім Ма га ма еў. «Нет 

солн ца без те бя...» (16+).

15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)

16.20, 0.50 «Тры вож ная кноп ка» 

(16+).

16.40 «Муж чын скае/Жа но чае» 

(16+).

17.30, 18.20 «На са май спра ве» 

(16+).

18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-

нік (12+).

19.00 «По ле цу даў» (16+).

20.00 Час.

21.10 «Тры акор ды» (16+).

23.00 Маст. фільм «Не гуль ня» 
(12+).

5.35, 22.05 «Гля дзець усім!» 
(16+)
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, 7.50 «Ра ні ца. Сту дыя доб ра-
га на строю» (6+).
7.40, 13.50, 16.50 «Эк стран ны вы-
клік».
9.15, 23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 Да ку мен таль ны спец пра ект 
(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+).
14.00, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.50 «Дзень сак рэт ных пра ек-
таў» (16+).
15.15, 17.00 «Не вы пад ко вая су-
стрэ ча». Се ры ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».
0.35 «Вост раў не па трэб ных лю-
дзей». Се ры ял (16+).

6.00, 10.20 Се ры ял «Пляж» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
10.10 «У гас цях у ліч бы» (12+).
13.15 «За ла су да. Біт ва за гро-
шы» (16+).
14.10 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва за 
бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы ся мей ныя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15 «Та ко му ма ма не на ву чыць» 
(12+).
16.45 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра-2» (16+).
19.20 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(0+).
19.55 Маст. фільм «Пра бед на га 
гу са ра за кінь це сло ва» (12+).
23.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі ка-
га ка хан ня. Дзве вай ны Гу сар скай 
ба ла ды» (12+).
0.25 Пра што ба зар-2019 (12+).
0.30 Ура чыс тае ад крыц цё XXVІІІ 
Між на род на га фес ты ва лю мас-
тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску» (12+).
2.05 «Тры май ся, шо у біз!» (16+)
2.30 Маст. фільм «За гад ка» (16+).
4.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі ка-
га ка хан ня» (12+).
5.15 М/ф (0+).

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.

15.30 «60 хві лін». Ток-шоу.

18.00 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).

20.40 Се ры ял «Ся дзел ка» (12+).

23.10 «Хто су праць?» Ток-шоу.

0.10 Ура чыс тая цы ры мо нія ад-
крыц ця XXVІІІ Між на род на га 
фес ты ва лю «Сла вян скі ба зар у 
Ві цеб ску».

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+).

8.45, 10.20 Се ры ял «Ад ва кат» 
(16+).

9.35, 22.50 «НЗ.by».

11.10, 23.25 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 «Мян тоў скія вой-
ны» (16+).

16.25 Се ры ял «Спра ва го на ру».

18.30, 19.55 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы. Смерч» (16+).

19.40 Сён ня. Га лоў нае.

21.00 Се ры ял «Вы со кія стаў кі» 
(16+).

7.00, 15.55, 19.05, 21.05, 1.25 «На-
двор'е».

7.05, 16.05 М/с «Прын цэ са Але на».

7.25 «Гу ма рын ка».

7.30 Ме лад ра ма «Ча го хо чуць 
жан чы ны».

9.35, 19.10 Се ры ял «Ва ро жасць» 
(18+).

10.30 Дак. фільм «На ўмыс нае са-
стар ван не та ва раў».

11.20 Фан тас ты ка «Апа лон-13» 
(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 «Су стрэ ча Луў ра з за ба ро-
не ным го ра дам» (0+).

17.15 Вес тэрн «Чын гач гук — Вя-
лі кі змей».

20.50 «Ве чар ні ца».

21.10 «Вя чэр ні квар тал-95» 
(18 +).

22.25 «Ге роі ко мік саў на эк ра-
не». Фан тас ты ка «Вяр тан не да-
до му» (16+).

0.45 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

пятніца, 12 ліпеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

серада, 10 ліпеня
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