
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).

7.20 «Ла ві мо мант» (16+).

8.35 «КВЗ. Па-на ша му» 

(16+).

9.05 М/ф «Тры ка ты» (0+).

9.25 «Га лі леа» (12+).

10.00 «Се ла па ля це ла» 

(16+).

10.40 «Прос та кух ня» (16+).

11.40 «Ро гаў у го ра дзе» 

(16+).

12.40, 21.00, 2.55 «Ураль-

скія пель ме ні» (16+).

14.40 Тры лер «Анё лы і дэ-

ма ны» (16+).

17.15 Ба я вік «Ро бін Гуд: 

Па ча так» (12+).

19.20 Поў на мет раж ны 

ані ма цый ны фільм «ОЗ: 

Вяр тан не ў сма раг да вы 

го рад» (0+).

22.25 Ка ме дыя «На цы я-

наль ная бяс пе ка» (12+).

0.05 Ба я вік «Джон Уік-2». 

(18+).

2.05 «Сла ва бо гу, ты 

прый шоў!» (16+).

4.10 Скетч-шоу «Да еш 

мо ладзь» (16+)

4.45 Скетч-шоу «6 кад-

раў» (16+).

6.30 «Біб лей скі сю жэт».

7.00 «Кот Ле а польд». 

«Па да ру нак для са ма га 

сла ба га». «Пры го да на 

плы це». М/ф.

7.30, 0.15 «Рас клад на 

заўт ра». Маст. фільм.

8.55 «Пе ра соў шчы кі. 

Мі ха іл Не сце раў» [СЦ].

9.25 «Уяў ны хво ры». 

Маст. фільм [СЦ].

11.30 «Сер гій Ра да неж скі. 

Шлях па дзвіж ні ка». Дак. 

фільм [СЦ].

11.55, 1.40 «Цу ды гор най 

Пар ту га ліі». Дак. фільм 

[СЦ].

12.50 «Эфект ма тыль ка». 

Дак. се ры ял [СЦ].

13.20 Ле а нард Берн стайн. 

«Тост за Ве ну ў па ме ры 

тры чвэр ці».

14.10 60 га доў Анд рэю 

Іль і ну. «Сцэ ны з жыц ця». 

Дак. фільм [СЦ].

14.40 «Пер шыя ў све це». 

Дак. се ры ял.

14.55 «Сля пы му зы ка». 

Маст. фільм [СЦ].

16.15 Лі нія жыц ця. Анд рэй 
Де менць еў [СЦ].

17.10 «Прод кі на шых 
прод каў». Дак. се ры ял 
[СЦ].

17.50 «Амаль смеш ныя 
гіс то рыі». Маст. фільм 
[СЦ].

20.15 Больш, чым ка хан-
не. Мі ха іл Глуз скі і Ка ця-
ры на Пе ра гу да ва [СЦ].

20.55 Кі но на ўсе ча сы. 
«Кун дун». Маст. фільм.

23.10 Клуб 37.

2.35 «Гіс то рыя ад на го 
зла чын ства». «Гэ та зу сім 
не пра гэ та». 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 ка». 
Гурт «Стран ные игры». 
1-я част ка (16+).

6.55, 8.45, 9.45, 11.00, 
12.00, 12.50, 14.40, 15.45, 
17.00, 19.10, 23.00, 2.25, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).

7.35 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла». 4-я се рыя: «Зі на». 

(16+).

9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 

час» (12+).

10.00, 4.00 «На ро джа ныя 

ў СССР».

11.20 Дак. фільм «Фільм 

пра фільм. Бе ра жы ся 

аў та ма бі ля». 2007 год 

(12+).

12.05 «Да і пас ля...» з Ула-

дзі мі рам Мал ча на вым. 

Год 1983-ы. 3-я част ка. 

2009 год (12+).

13.30 Маст. фільм «Жан-

чы ны, якім па шан ца ва-

ла». 5-я се рыя. «На та-

ша». (16+).

16.00 «Кол ба ча су».

18.00 Маст. фільм «Ва ра-

тар». (12+).

19.45 Фільм-кан цэрт «Ін-

тэр-поп-шоу». 1989 год 

(16+).

21.00 «Быў час». 2009 год 

(16+).

22.00 Маст. фільм «Два 

га ла сы» (16+).

0.00 «Спя ем, сяб ры!» з 

На тал ляй Ка зял ко вай. 
2005 год (16+).

1.15 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла». 3-я се рыя. «Ду ся». 
(16+).

0.00 Аў та гон кі. WTCR. 

(12+).

1.00 По кер. WPT Alpha8 

(12+).

2.00 Сну кер. Су свет ны 

Гран-пры. (6+).

4.00 Сну кер. Welsh Open-

2020. (6+).

6.00 Аў та гон кі. WTCR-

2019. (12+).

8.00 Аў та гон кі. Фор му ла 

E-2019/20. (12+).

9.30 Сну кер. Welsh Open-

2020. (6+).

12.00 Тэ ніс. Вы ста вач ны 

тур нір. (6+).

21.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 

Франс» — 2019. (12+).

1.40 Дзе ці сек су не пе ра-

шко да (16+).

4.05 Тач ка на міль ён 

(18+).

6.15 ЗащитнеГ (16+).

8.05 Шпі ён па су сед стве 

(12+).

9.55 Пры ма дон на (16+).

12.05 Хлоп чы кам гэ та па-

да ба ец ца (16+).

14.00 Адзі нац цаць сяб роў 

Оў шэ на (12+).

16.10 Два нац цаць сяб роў 

Оў шэ на (16+).

18.35 Тры нац цаць сяб роў 

Оў шэ на (16+).

20.55 Вы кі да ла (18+).

22.35 Дру гое жыц цё Уве 

(16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-

русь філь ма» (12+).

8.00 М/ф (6+).

9.05 «Улег цы» (12+).

9.35 «М & S» (12+).

10.10 «Аб зда роўі. Зна рок 

і ўсур' ёз» (12+).

10.45, 22.05 «Пе рыс коп» 

(16+).

11.05, 3.40 «Ва кол све ту. 

Мес цы сі лы» (16+).

12.05 «Гуч ныя спра вы» 

(16+).

13.05 «Псі ха са ма ты ка» 

(12+).

13.40 «Но вы дзень» (16+).

14.15, 1.55 «Чы таль нік». 

Се ры ял (16+).

16.15 «Гэ та рэ аль ная гіс-

то рыя» (16+).

17.15 «Якія вяр ну лі ся» 

(16+).

18.15, 4.30 «Дзён нік эк-

стра сэн са» (16+).

19.20, 5.20 «Біт ва за спад-

чы ну» (16+).

20.10 «Мас коў ская па лон-

ні ца». Маст. фільм (12+).

22.25 «Ілю зія пад ма ну». 

Маст. фільм (16+).

0.25 «Дра ку ла». Се ры ял 

(16+).

6.10, 16.15 Ін шыя (16+).

8.10 Пас ля на шай эры 

(16+).

9.50 Бы вай, дзет ка, бы-

вай (16+).

11.50 КІН (18+).

13.35 Ха лод ная га ра 

(16+).

18.05 Джэйн Эйр (12+).

20.10 Эма (16+).

22.20 Да ра гі Джон (16+).

0.10 Дра ку ла (16+).

2.25 Дзень су рка (12+).

4.15 Чу жы бі лет (12+).

6.00 Ахоў вай мя не, мой 

та ліс ман (12+).

7.30 Духlеss-2 (16+).

9.20 Лон данг рад. Ве дай 

на шых. (16+).

13.50 Пяць ня вест (16+).

15.40 Эбі гейл (6+).

17.40 Ка ні ку лы прэ зі дэн-

та (16+).

19.25 Пра што га во раць 

муж чы ны (16+).

21.05 Пра што яшчэ га во-

раць муж чы ны (16+).

22.45 Ко ма (16+).

0.40 Ка ля фут бо ла (18+).

2.15 Шпі ён (16+).

4.10 Ру беж (12+).

5.40 Сэл фі (16+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 

(16+).

6.25 Зо ла та Юка на (16+).

7.15 Аў та-SOS (16+).

8.00 Дзі кі ту нец (16+).

10.15, 5.35 На ву ко выя 

глуп ствы (16+).

11.45 Свед кі ка та строф 

(16+).

12.30 Экс пе ды цыя на 

Эве рэст (16+).

13.20 Якія згу бі лі ся на 

Эве рэс це (16+).

14.20 Эк стрэ маль нае па-

да рож жа: Дру гая су свет-

ная вай на. (16+).

15.50 Еў ро па з вы шы ні 

пту шы на га па лё ту (16+).

16.40 Па на ра ма 360 гра-

ду саў. Аб' ект су свет най 

спад чы ны (16+).

17.25 Ге нуя: хра на ло гія 

ка та стро фы (16+).

18.10 На столь ная кні га 

дык та та ра (16+).

19.00, 22.00 Дру гая су-

свет ная вай на: Пад вод-

нае пек ла (16+).

19.45, 22.45 Апош нія та ям -

ні цы Трэ ця га рэй ха 

(16+).

20.30, 23.35 Апа ка ліп-

сіс: узы хо джан не Гіт ле ра 

(16+).

1.05 Мя жа (16+).

2.35 Па ра нар маль нае 

(16+).

4.10 Эва ку а цыя Зям лі 

(16+).

4.55 Асу шыць акі ян (16+).

8.00 Ма хі на та ры (12+).

8.45 Як гэ та ўлад ка ва на: 

аў та ма бі лі ма ры (12+).

9.10 Як гэ та ўлад ка ва на: 

спор тін вен тар (12+).

10.00 Аляс ка: апош ні ру-

беж (16+).

10.50 Апе ра цыя «Вы ра та-

ван не до ма» (12+).

11.40 Бра ты Ды зель 

(12+).

12.30, 3.20 Раз бу раль ні кі 

ле ген даў. Дзе ці (16+).

14.10, 6.30 Ір жа вая ім пе-

рыя (12+).

15.00, 7.15 Па ляў ні чыя на 

ста рыз ну (12+).

15.50 Па ляў ні чыя на рэ-

лік віі (16+).

18.35 Па ляў ні чыя на скла-

ды (16+).

20.15 Як гэ та ўлад ка ва-

на? (12+)

20.40 Бра ты Ды зель 

(12+).

21.30 Ге ній аў та ды зай ну 

(12+).

22.20 Ад ра джэн не ка-

паль ні (12+).

23.10 Джэ рэ мі Уэйд: 

та ям ні цы акі я на (12+).

0.00 Аў та бан A8 (12+).

0.50 Смя рот ны ўлоў 

(16+).

1.40 По гляд знут ры 

(12+).

5.00 Ды ле тант су праць 

экс пер та (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 Зо на Х. Кры мі наль ная 
хро ні ка (16+).
7.45, 20.45 Зроб ле на.
9.10, 22.20 Се ры ял «След» (16+).
10.45 «БССР. Не вя до мая гіс то-
рыя». Хра ні каль на-да ку мен таль-
ны тэ ле фільм (12+).
11.40, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 
Ме лад ра ма «Ка пі тан ша-2» (16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+) [СЦ]
14.45, 15.25 Ме лад ра ма «Ве ра ні-
ка. Стра ча нае шчас це» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 1.40 «Зо на Х». Кры мі наль-
ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Бе ла ру сы (12+).
1.20 Сфе ра ін та рэ саў.
2.05 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.00 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.00 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
9.40, 20.35 «Ся мей ныя гіс то рыі» 
(16+).
10.10, 23.00 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
11.05, 18.05 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
12.55, 0.05 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.45 «Ве ру не ве ру» (16+).
14.40 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).
15.25 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.30 «Вя чэ ра не па трэб на» (16+).
16.20 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
17.05 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Мя няю жон ку» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 14.35 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ку ха ны.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль ту ры.
8.25, 12.20 Гэ ты дзень.
8.30, 18.40 «На ро джа ная зор-
кай». Маст. фільм. (12+).
9.20 «Апош ні дзень». Вольф 
Ме сінг (12+).

9.55 «Май стры і ку мі ры». За слу-
жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ве ра Ка ва ле ра ва.

10.50, 17.30 «Бу ду ча му ве ку». 
Маст. фільм. (12+).
12.20, 21.05 «Шпі ён з-пад Ві лей-
кі». Дак. фільм (12+).
12.50, 21.30 «Стаў ка боль шая за 
жыц цё». Маст. фільм. (12+).
13.50, 22.30 «1942». Маст. фільм. 
(16+).
15.10 «Нет те бя прек рас ней». Кан-
цэрт ВІА «Поющие гитары».
16.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
16.50 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач ка».
20.00 «Су раз моў цы». Ула дзі мір 
Ма роз.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.25 «На вы шы ні». Ва ка ліст Іван 
Зда нюк.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фак тар сі лы.
7.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
8.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» — «Са ўт-
гэмп тан».
10.30 На гра ні фо лу. Фут боль ны 
агляд.
11.30, 18.00 Кі берс порт. Аў та-
спорт. W-се рыя.
12.50 Свет анг лій скай прэм' ер-лі гі. 
Ві дэа ча со піс.
13.20 Ха кей на тра ве. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. Жан чы ны. «Вік то рыя» 
(Сма ля ві чы) — ХК «Мінск».
14.50 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
BFС.
16.40 Піт-стоп.
17.15 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
Агляд ту ра.
19.20 Спорт-цэнтр.
19.30 Пла ван не. Ку бак і пер шын ство 
Бе ла ру сі. Фі наль ныя за плы вы.
21.35 Спорт-кадр.
22.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Чэл сі» — «Нор віч». (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)

6.00, 7.10, 8.10 «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.
7.05, 8.95 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
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+).
12.20, 13.10 Се ры ял «За ча ра ва-
ны ўчас так» (16+).
14.25 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
15.25, 16.20, 23.25 «Муж чын скае / 
Жа но чае» (16+).
16.45 «На са май спра ве» (16+).
18.20 «Уда ча ў пры да чу! З «Еў-

ра опт».

18.55 «Ня хай га во раць» (16+).

20.00 Час.

21.10 «Зроб ле на» (16+).

21.25 Се ры ял «Анд рэ еў скі сцяг» 

(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 «Джо кер. Апе ра цыя «Паст-

ка». Се ры ял (16+).

12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).

12.40, 21.15, 1.25 «Са мыя ша ка-

валь ныя гі по тэ зы» (16+).

13.45, 23.00 «Та ям ні цы Чап ман» 

(16+).

14.45 «Гля дзець усім!» (16+)

15.00, 16.50 «Лік ві да цыя». Се ры-

ял (12+).

20.00, 22.55 «СТБ-спорт».

20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».

20.15 «Мін шчы на».

20.30 «Не ве ра год на ці ка выя гіс-

то рыі» (16+).

22.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».

5.00, 4.30 Се ры ял «Гра чан ка». 

(16+).

6.05, 10.10 Се ры ял «Ба бін бунт, 

або вай на ў На ва сёл ка ве» [СЦ] 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

На ві ны (бя гу чы ра док).

13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 

вяр ні це!» (16+)

14.10, 17.15 «Спра вы су до выя. 

Біт ва за бу ду чы ню» (16+).

15.05, 16.15 «Спра вы су до выя. 

Но выя гіс то рыі» (16+).

18.15, 19.25 Се ры ял «Пча ляр». 

[СЦ] (16+).

21.40 Тэ ле гуль ня «Гуль ня ў кі но» 

(12+).

23.05 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 

(12+).

0.00 Ток-шоу «Баць кі і дзе ці» 

(12+).

0.55 Се ры ял «Мух тар. Но вы 

след» [СЦ] (16+).

3.55 «Зроб ле на ў Еў ра зіі» (12+).

4.05 «Старт UP па-ка зах стан ску» 

(12+).

4.15 «На шы за меж ні кі» (12+).

7.00 «Но вая ра ні ца».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.

11.30 «Пра са мае га лоў нае» (12+).

12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.40 Се ры ял «Та ям ні цы след-
ства» (12+).
16.30 «ЗРОБ ЛЕ НА». Да ку мен-
таль ны пра ект.
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
21.05, 23.10 Се ры ял «Ан ге лі на» 
(12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.10 Фор мы жыц ця (6+).
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.00, 16.25, 19.40, 22.05, 23.30 
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 «Спра ва жыц ця. Ад ра джэн-
не» (12+).
8.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.35, 22.10 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Маск ва. Цэнт-
раль ная акру га» (16+).
12.05 Се ры ял «Маск ва. Тры вак-
за лы» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.55 На шы (12+).
14.15 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны» (16+).
19.55 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
21.05 Се ры ял «Чор ная лес ві ца» 
(16+).
22.30 Се ры ял «Не ад клад нае 
рэ ага ван не» (16+).
23.45 «Док тар Ба ке рыя. За ха валь-
нік сар дэч ных та ям ніц» (12+).

7.00, 15.25, 21.10 «На двор'е» + 
«Эра на».
7.05, 15.35 «Мультпа рад» (6+).
7.30, 15.30, 16.05, 20.50 «Пры ко лы 
13-й шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «30, але 17» (16+).
8.40, 19.10 Се ры ял «Та ям ні ца ку-
ло на» (12+).
9.40 Дак. фільм (12+).
10.40 Ба я вік «Аген ты» (16+).
12.40, 17.30 Се ры ял «Ся род ка-
ні ба лаў» (18+).
14.20 Се ры ял «О, мая Ве не ра!» 
(18+)
15.45 «Пры знай ся, што смач на!» 
(6+)
16.10 Ка ме дыя «Знік лы жа ніх» 
(16+).

17.25 «На двор'е».

20.55 «Ве чар ні ца» (6+).

21.15 Тры лер «Сва бо да» (16+).

23.05 Тры лер «Мон стра» (16+).

0.40 «На двор'е» + Аэ ра ві дэа.

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, 14 лі пе ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

субота, 18 ліпеня
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