
6.00 «Тур ба мік сер» 
(16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).
8.00 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
9.00 М/ф «Лі га Watchcar» 
(0+)
9.30 М/ф «Смя ша ры кі» 
(0+)
9.55 М/ф «Ма шы ны каз-
кі» (0+)
10.20 «Ера лаш» (6+).
11.00 Ані ма цый ны фільм 
«Пры го ды міс та ра Пі ба-
дзі і Шэр ма на» (0+).
12.50 «Ва кол све ту пад-
час дэ крэ та» (12+).
13.25 Се ры ял «Кух ня-5» 
(16+).

15.35 Пры го ды «Не звы-
чай ныя пры го ды Ад эль» 
(12+).
17.40, 19.40 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
21.20 Тры лер «Анё лы і 
дэ ма ны» (16+).

0.00 Тры лер «Код да Він-

чы» (18+).

2.40 «Ха чу ве рыць!» 

(16+).

4.20 «Ла ві мо мант» 

(16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).

6.30 «Біб лей скі сю жэт».
7.05 «Пе ра хо дзім да ка-
хан ня». Маст. фільм.
9.15 «Бу сел». «Храб ры 
кра вец». М/ф.
9.55 «Звы чай ны кан-
цэрт».
10.25 «Да Чор на га мо-
ра». Маст. фільм.
11.35, 0.45 «Ар хі тэк та-
ры ад пры ро ды». Дак. 
фільм. 1-я се рыя.
12.25 «Пе ра дзвіж ні кі. Мі-
ка лай Ге». Дак. фільм.

12.55, 23.45 Ган на Ня-

трэб ка, Ху ан Ды е га Фло-

рэс, То мас Кваст хоф, 

Юсіф Эй ва заў, Крыс ці не 

Опа лайс у га ла-кан цэр це 

ў Вен скім Бург тэ ат ры.

13.55 «Смерць пад вет-

ра зем». Маст. фільм.

16.10 З ка лек цыі тэ ле ка-

на ла «Ра сія-Куль ту ра». 

Вя лі кі ба лет — 2016.

18.10 «Тэ ат раль ны ле та-

піс». Воль га Аро се ва.

19.00 «Трэм бі та». Маст. 

фільм.

20.30 Ка хан не ў мас тац-

тве. «Аме дэа Ма дыль я ні 

і Жан на Эбю тэрн». Дак. 

фільм.

21.15 «Бун таў шчык без 

пры чы ны». Маст. фільм.

23.05 «2 Вер нік 2».

1.35 «Шу каль ні кі». «У по-

шу ках скар баў Цар ска га 

Ся ла».

2.20 «Гро шы». «Што там, 

пад мас кай?» М/ф для 

да рос лых.

6.00 «Быў час» з Аляк-

санд рам Па літ коў скім: 

«Гіс то рыя «Алім пі я ды-

80». 2005 год (12+).

7.05, 8.40, 9.40, 11.00, 
14.40, 15.40, 17.00, 20.15, 
23.00, 1.05, 2.45, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь-

гія (12+).

7.30, 1.30 Маст. фільм 

«Шлях да ся бе» (16+).

9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 

час» (12+).

10.00, 16.00, 4.00 «На ро-

джа ныя ў СССР» (12+).

12.10 «Да і пас ля...» з 

Ула дзі мі рам Мал ча на-

вым. Год. 1976. 1-я част-

ка. 2009 год (12+).

13.25 Дак. фільм «Ге не-

раль ны сак ра тар» (12+).

14.15 «Ра ніш няя пош та». 

1985 год (12+).

18.00 Маст. фільм «Но вы 

дом» (12+).

19.20 «Шы нок «13 крэс-

лаў». 1968 год (12+).

21.00 «Быў час «. 2009 

год (16+).

22.00 Маст. фільм «Час 
для раз ва жан няў» 
(16+).
0.00 «Што? Дзе? Ка лі?». 
Дру гі паў фі нал 1982 го да 
(12+).

3.00, 8.30 Аў та гон кі. Фор-
му ла E.
4.00, 7.00, 9.30, 12.45, 
14.00, 20.15, 21.45, 1.35 
Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс».
6.00, 11.00 Алім пій скія 
гуль ні. «За ла сла вы».
8.00 Аў та гон кі. Су пер ку-
бак Porsche.
12.05 Рэг бі-7. Ку бак све-
ту.
12.30, 21.00 Watts.
13.55, 18.30 Ве ла спорт. 
«Тур дэ Франс»-эк стра.
18.45, 2.30 Скач кі з 
трамп лі на. Лет ні Гран-
пры.
22.45 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
1.05 Ра лі. ERC.

1.10 Пра што га во раць 
муж чы ны. (16+).
3.00 Пра што яшчэ га во-
раць муж чы ны. (16+).
4.55 Ка хан не з пер ша га 
по гля ду. (16+).
6.30 Як вый сці за муж за 
міль я не ра. (12+).
10.20 Па рыж лю бой ца-
ной. (16+).
12.10 Ч/Б. (16+).
14.00 Да спе хі бо га: у по-
шу ках скар баў. (12+).
16.00 Асаб лі вы хло пец: 
ту пы су пер ге рой. (16+).

17.30 Маё пер шае вя сел-

ле. (16+).

19.30 Эйс Вен ту ра: вы-

шук свой скіх жы вёл. 

(12+).

21.05 Эйс Вен ту ра-2: ка-

лі клі ча пры ро да. (12+).

22.50 Ажа ні ся са мною, 

чу вак. (18+).

6.00 М/ф (6+).
10.10 «Шко ла док та ра 
Ка ма роў ска га» (6+).

10.40 «Хро ні кі мас коў-
ска га по бы ту» (16+).
11.30, 1.30 «Ка мен нае 
сэр ца». Cерыял (12+).
15.10 «Тай ны на ша га кі-
но «Каў каз ская па лон ні-
ца, або Но выя пры го ды 
Шу ры ка» (12+).
15.40 «Каў каз ская па-
лон ні ца, або Но выя пры-
го ды Шу ры ка». Ка ме дыя 
(0+).
17.10 «Пры го ды Алён кі 
і Яро мы». Ані ма цый ны 
фільм (6+).
18.55, 5.30 «10 са мых» 
(16+).
19.30 «Вок лад ка» (16+).
20.05 «Сын». Маст. 
фільм (12+).
22.00 «На мя жы». Тры-
лер (16+).
23.55 «Грань». Се ры ял 
(16+).
4.45 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10, 17.35 Ма ча ха. 
(12+).
8.45 Ле ген да Ба ге ра 
Ван са. (16+).
11.20 Стой! Ці мая ма ма 
бу дзе стра ляць. (12+).
13.15 Ка хан не і сяб роў-
ства. (12+).
15.20 Клік: з пуль там па 
жыц ці. (12+).
20.10 Да ра гі Джон. 
(16+).
22.15 Прэ стыж. (16+).
0.45 Ад ной чы ў Ір лан дыі. 
(18+).
2.30 Ці хая га вань. (12+).
4.25 Ня знос ныя бо сы. 
(16+).

6.20 Спар та. (16+).
8.10 Гу ляй, Ва ся! (16+).
10.10 Кра і на цу даў. 
(12+).
12.05 Ві ват, гар дэ ма ры-
ны! (12+).
14.45 Снеж ная ка ра ле-
ва. (0+).
16.15 Гор ка! (16+).
18.15 Зем ле тра сен не. 
(12+).
20.20 Са мы леп шы 
дзень. (16+).
22.20 Духless-2. (16+).
0.20 Чор ныя кош кі. 
(16+).
2.20 Гор ка!-2 (16+).
4.20 Мя це лі ца. (16+).

6.00, 7.10, 5.15 Аў та-
SOS. (12+).
6.45 Зо на бу даў ніц тва. 
(12+).
8.00 Тай вань — све ту. 
(16+).
8.45, 12.40 Зо ла та Юка-
на. (12+).
9.30, 16.30, 2.00 Дзі кі ту-
нец. (12+).
10.20 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
11.50, 0.25 Сі ла пле ме ні. 
(16+).
13.25 Асу шыць акі ян. 
(12+).
14.55, 18.45, 23.30 Фе но-
ме ны: узы хо дзя чыя зор кі 
фут бо ла. (16+).
15.40 Эк стрэ маль ны 
фут бол у Ра сіі (12+).
18.00, 22.00, 1.10 Гіс то-
рыя СС: узы хо джан не да 
ўла ды. (16+).
20.30 Ін стынкт вы жы ван-
ня. (16+).
3.35 Цу ды ін жы не рыі. 
(12+).
4.20 Ін жы нер ныя ідэі. 
(12+).

8.00, 14.00 Гіс то рыі Крэм-
ні е вай да лі ны. (12+).
9.00 Ра та валь ні кі-цяж ка-
ва га ві кі. (16+).
10.00 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю. (12+).
11.00, 2.55 Ра та валь ні кі 
Эве рэс та. (16+).
12.00 Праў да пра ві рус-

ныя ві дэа. (16+).

13.00, 7.10 Біт вы ро ба-

таў. (12+).

15.00 Раз бу раль нік. 

(12+).

16.00, 19.30 Па ляў ні чыя 

на рэ лік віі. (16+).

20.00 Сал да ты ня ўда чы. 

(16+).

22.00 Ма лан ка выя ка та-

стро фы. (16+).

0.00 Аме ры кан скі чо пер. 

(12+).

1.00 Ха кер у дзі кай пры-

ро дзе. (16+).

2.00 Руч ная ра бо та. 

(12+).

3.50 Го лыя і на па ло ха-

ныя. (16+).
4.40 Рач ныя мон стры. 
(16+).

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, 23.45 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 «Зо на Х». 
(16+).
9.10, 21.55 Се ры ял «След» 
(16+).
10.45, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Чаў ноч ні цы» (16+).
13.05 «Дзі ця чы док тар».
13.35 Ме лад ра ма «Ма ра фон для 
трох гра цый». 1-я се рыя (12+).
14.25, 15.25, 17.05 Се ры ял 
«Лес ві ца ў ня бё сы» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 «Па на ра ма».
23.25 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.25 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.30 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.35 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.05, 17.40 Се ры ял «Ка ман-
да» (16+).
11.55 «Па на еха лі». (16+).
13.15 «Спат кан не з бу ду чы няй». 
(16+).
14.10 «Арол і рэш ка. Кру га свет-
ка». (16+).
15.05, 22.05 Се ры ял «Жа но чы 
рай» (16+).
16.15 «Ні чо га са бе ньюз» (12+).
16.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект (12+).
17.05 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
20.30 «Вя сел ле ўсля пую». (16+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», «КЕ НО».
23.05 «ЛавЛавСаr». (16+).
0.00 «Не злуй це дзяў чы нак». 
Скетч кам (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.15 «Бе ла рус кая кух ня». 
Хат ні плаў ле ны сыр.
8.05, 12.00, 18.45 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.10 Гэ ты дзень.
8.25, 17.50 «Мар га ры та На за-
ра ва». Маст. фільм. (16+).
9.20, 16.50 «Ка ра лі эпі зо ду». На-
дзея Фя до са ва (12+).
10.00, 14.55 «Ма ёр Вет раў». 
Маст. фільм. 1-я се рыя (16+).

11.00, 15.55 «Ня ўда ча Пу а ро». 
Маст. фільм. (12+).
12.45 «Бе ла русь як пес ня». Іры-
на Шы ку но ва.
13.10 «Гра ні Пе ра мо гі». Рэ лік віі 
Пе ра мо гі.
13.35, 22.00 «Хро ні ка Пе ра мо гі». 
«Біт ва за Каў каз. Аба ро на Паў-
ноч на га Каў ка за» (12+).
14.00, 21.05 «Апост ал». Маст. 
фільм. (16+).
17.25 «Га ра ды Бе ла ру сі». Ма-
зыр.
19.05 «Ле ген ды бе ла рус кай эст-
ра ды». Ігар Лу ча нок.
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач ка».
20.00 «Ар тыс ты — фрон ту». 
Дак. фільм (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.25 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
тэ ат ра ля лек «Шоўк».
22.50 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці рэ жы сё ра, тэ ат раль на га 
дзея ча Анд рэя Анд ро сі ка.

7.05, 12.25, 18.45 Спорт-мікс.
7.15 Час фут бо ла.
7.55 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я нат 
све ту (U-20).
10.00 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма» 
(Брэст) — «Шах цёр» (Са лі горск).
11.55 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
12.35 Тэ ніс. Уім блдон. Жан чы-
ны. Фі нал.
14.40 Фут бол. Най леп шыя мат-
чы чэм пі я на ту све ту — 2018. Ар-
ген ці на — Хар ва тыя.
16.45 Фут бол. Най леп шыя мат-
чы чэм пі я на ту све ту — 2018. 
Фран цыя — Ар ген ці на.
18.55 Спорт-кадр.
19.25 Ку бак вай ны і мі ру. Дак. 
фільм.
21.25 Спорт-цэнтр.
21.35 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
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.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 «Ба чы лі ві дэа?» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
11.50 «Мод ны пры га вор» (12+).
13.10 Се ры ял «Апост ал» (12+).
14.05 «Ле ген ды цыр ка» (6+).
14.40 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
15.35, 16.20 «Муж чын скае/Жа-
но чае» (16+).
16.55 «На са май спра ве» (16+).

18.20 «Уда ча ў пры да чу! З «Еў-
ра опт».
19.05 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «Ба буль кі ва 
ўцё ках» (12+).
23.10 Се ры ял «Sпарта» (16+).
0.10 «Ра ма на вы. Ста год дзе ў по-
шу ках іс ці ны». Фільм 2-і (12+).
1.15 «Нач ныя на ві ны».

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+).
7.40, 19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
9.00, 23.05 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40, 20.25 «Джо кер-2. Апе ра-
цыя «Кап кан». Се ры ял (16+).
12.15 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 0.30 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
13.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
14.35, 22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
14.55 «Элік сір ма ла до сці» (16+).
15.45, 16.50 «Ні на». Се ры ял (16+).
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».

6.20 Се ры ял «АСА» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
8.05, 10.05, 13.15 Маст. фільм «Гар-
дэ ма ры ны, на пе рад!» (12+).
14.00, 5.00 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00, 5.55 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 1.50 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «Мар' ін гай» 
(16+).
22.00 Маст. фільм «Ца ра за бой-
ца» (16+).
0.10 «Аб чым ба зар?» Дзён нік Між-
на род на га фес ты ва лю мас тац тваў 
«Сла вян скі ба зар» (12+).
0.15 «Ура чыс тае за крыц цё XXVІІ 
Між на род на га фес ты ва лю мас-
тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску» (12+).
2.45 Маст. фільм «Му зыч ная 
гіс то рыя» (12+).
4.25 Ін шы свет (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
9.50, 11.35, 20.40, 23.10 Се ры ял 
«Ка пі тан іха» (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
0.20 Се ры ял «Склі фа соў скі» 
(12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сён ня».
6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ» (12+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра» (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы» 
(16+).
9.40, 23.10 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль» (16+).
12.05 «Суд пры сяж ных» (16+).
13.25 «Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не».
14.10 Се ры ял «ППС» (16+).
16.30 «Шкі лет у ша фе» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
21.20 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
23.35 Се ры ял «Свед кі» (16+).

7.00, 15.50, 19.45, 21.00, 0.05 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
7.15, 23.25 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.10 Се ры ял «Мас коў ская са-
га» (12+).
9.15, 19.50 Се ры ял «Кан дзіс 
Рэ ну ар» (16+).
10.15 «Май стар-клас».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
11.00, 18.10 Се ры ял «Сак ра-
тар» (16+).
12.25 Рэт ра-дэ тэк тыў «Тай на 
фер мы Ме се» (16+).
14.00 Дэ тэк тыў «Чар тоў кі» 
(16+).
15.55 Для дзя цей «Ад каз вай ка» 
(0+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 М/с «Да ша-па да рож ні ца» 
(0+).
16.30 «Сад і ага род».
16.45 Дак. фільм «Ма лы шы».
17.20 Се ры ял «За трым ка ў 
раз віц ці» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
21.15 Тры лер «Што ха вае хлус-
ня» (16+).
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Беларусь 1Беларусь 1
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СТБСТБ
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Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно
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МIРМIР

Аўторак, 
17 ліпеня

8

16

Су бо та, 
21 ліпеня

13 ліпеня 2018 г.


