
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 Шоу «Га лі леа» 

(12+).

10.00 «Дзя куй бо гу, ты 

прый шоў!» (16+)

11.00 Скетч-шоу «Се зо-

ны ка хан ня» (16+).

12.00 «Га ле рэя пры га-

жос ці» (16+).

12.45 Поў на мет раж ны 

ані ма цый ны фільм «Оз: 

вяр тан не ў сма раг да вы 

го рад» (0+).

14.25, 15.55, 21.00, 1.20 
«Ураль скія пель ме ні» 

(16+).

17.20 Ка ме дыя «На-

цы я наль ная бяс пе ка» 

(12+).

19.00 Фэн тэ зі «Апош ні 

па ляў ні чы на ведзь маў» 

(16+).

22.25 Шоу «Спра ва бы-

ла ўве ча ры» (16+).

23.25 «Се ла па ля це ла» 

(16+).

0.05 Се ры ял «Га лы гін.

ru» (16+).

2.35 «Прос та кух ня» 

(16+).

3.25 Скетч-шоу «Да еш 

мо ладзь» (16+).

4.45 Скетч-шоу «6 кад-

раў» (16+).

6.30 «Сцё па-ма рак». 

«Ноч пе рад Ка ля да мі». 

Мульт філь мы.

7.45 «Ня скон ча ная вя-

чэ ра». Маст. фільм 

[СЦ].

10.00 «Звы чай ны кан-

цэрт».

10.30 «Ча кай мя не». 

Маст. фільм.

12.00 «Пер шыя ў све-

це». Дак. се ры ял.

12.15, 1.45 Дыя ло гі пра 

жы вёл. Мас коў скі заа-

парк [СЦ].

12.55 «Ліс ты з пра він-

цыі». Во лаг да [СЦ].

13.20 «Дом ву чо ных». 

Ар цём Ага наў [СЦ].

13.50 Ле ген дар ныя спек-

так лі Вя лі ка га. Опе ра Ж. 

Бі зэ «Кар мэн». Па ста-

ноў ка Рас ці сла ва За ха-

ра ва. За піс 1982 го да.

16.35 «Анд рэ еў скі крыж». 

Дак. фільм. [СЦ].
17.15 «Лі нія жыц ця». Ана-
толь Му ка сей. [СЦ].
18.10 «Шу каль ні кі». 

«Рус кі ва яж Вя лі ка га ма-

гіст ра».

19.00 Кла сі кі са вец кай 

пес ні. «Ос кар». Му зыч-

ная гіс то рыя ад Аска-

ра Фель цма на». Дак. 

фільм.

19.40 «Пес ня не раз віт-

вае ц ца... 1975 год».

20.30 «Да рос лыя дзе ці». 

Маст. фільм [СЦ].

21.45 «Дра ку ла вяр та ец-

ца». Дак. фільм.

22.40 «Рыб ка па іме-

ні Ван да». Маст. фільм 

(16+).

0.25 «На ра джэн не ле ген-

ды». Дзяр жаў ны ка мер ны 

ар кестр джа за вай му зы кі 

імя Але га Лун дстрэ ма ў 

Дзяр жаў ным Крам лёў-

скім па ла цы.

2.30 «Пры го ды Ва сі Кура-

ле са ва». Мульт фільм для 

да рос лых.

6.10 «Да і пас ля...» з Ула-

дзі мі рам Мал ча на вым. 

Год 1983. 4-я част ка. 

2009 год (12+).

6.55 Тэ ле спек такль 

«Да ро га на Ча та ну гу». 

1992 год (16+).

9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 

час» (12+).

9.45, 11.00, 14.00, 17.35, 

21.45, 0.55, 2.40, 3.45, 

5.05 Му зыч ная На сталь-

гія (12+).
10.00, 12.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
13.00 Маст. фільм «Дзі-
вак-ча ла век» (12+).
14.15 Дак. фільм «Аўта-
парт рэт». 1987 год 
(16+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Апёк» 
(16+).
18.00 Маст. фільм «Ме-
ло дыя на два га ла сы» 
(16+).
20.15 «Ра ніш няя пош та». 
1986 год (12+).

22.05 «Дзве га дзі ны з 
бар да мі». 1987 год (16+).
0.00 «Яло вая суб ма ры-
на» з Аляк санд рам Ліп-
ніц кім. «Гіс то рыя рус ка га 
ро ка». Гру па «Стран ные 
Игры». 2-я част ка (16+).
1.15 Дак.фільм «Вель-
мі вас усіх люб лю». 
1987 год (16+).
5.20 Дак. фільм «Фільм 
пра фільм. Га раж, або 
ноч у му зеі». 2011 год 
(12+).

0.30, 2.30, 14.30 Сну кер. 
Чэм пі я нат све ту (6+).
1.00 По кер. WPT Alpha8 
(12+).
2.00 Ра лі. ERC. Іта лія 
(12+).
6.00 Мо та гон кі. FІM En-
durance. Се панг (12+).
8.30 Мо та гон кі. Тэ ле часо-
піс All Access (12+).
9.00 Ра лі. ERC. Іта лія. 
Пер шы дзень (12+).
9.30 Ве ла спорт. «Ву эль-
та»-2018. (12+).
11.30, 13.00 Ве ла спорт. 
Кла сі ка Сан-Се басць я-
на — 2018 (12+).
19.00 Тэ ніс. Australіan 
Open — 2020 (6+).

0.50 Тач ка на міль ён 
(18+).
3.00 Дзень дур ня (16+).
4.35 Як скрас ці брыль янт 
(16+).
6.20 Мі сія не выканальная 
(18+).
8.05 Вы кі да ла (18+).
9.45 Су це нёр (16+).
11.30 Пе не ло па (12+).
13.25 Ос цін Па уэрс: чала-
век-за гад ка між на род на-
га маш та бу (16+).
15.05 Ро бін Гуд: муж чы-
ны ў тры ко (12+).
17.05 Шэр лак Холмс 
(12+).
19.30 Шэр лак Холмс: 
гуль ня це няў (12+).
21.50 Пры ма дон на 
(16+).

6.00 Мульт філь мы (6+).
7.45 «Улег цы» (12+).
8.15 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма: «Дзяр жаў ная мя-
жа» (12+).

10.15 «Ра туй це, я не ўмею 
га та ваць!» (12+)
11.05, 1.45 Се ры ял «Вой, 
ма-мач-кі!» (12+)
15.05 Ані ма цый ны фільм 
«Эпік» (0+).
16.50 Се ры ял «Со рак ру-
жо вых кус тоў» (12+).
20.30 «ТБ3 вя дзе рас сле-
да ван не» (16+).
21.35 «Асця рож на, ашу-
кан цы!» (16+)
22.10 Ба я вік «Арол дзя-
вя та га ле гі ё на» (12+).
0.15 «Веч насць». Се ры-
ял (16+).
5.20 «Без пад ма ну» 
(16+).

6.10 Ка пі тан Крук (12+).
8.55, 16.40 За ча ра ва ная 
Эла (12+).
10.40 Улю бён цы Аме ры кі 
(16+).
12.30 Еш, ма лі ся, ка хай 
(16+).
14.55 З лю боўю, Ро зі 
(16+).
18.20 Па ра лель ныя све-
ты (16+).
20.10 Код да Він чы 
(16+).
22.45 Анё лы і дэ ма ны 
(16+).
1.05 Свец кае жыц цё 
(18+).
2.35 Бан дыт кі (12+).
4.00 Мас ка Зо ра (12+).

7.15 Мая ма рач ка (12+).
8.45 Вы ўсе мя не пры во-
дзі це ў ша лен ства (16+).
13.10 Доб ры хлоп чык 
(12+).
14.50 Пры від (6+).
16.45 Ба бу ля лёг кіх па во-
дзінаў (16+).
18.15 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзінаў-2. Са ста рэ лыя 
мсці ўцы (16+).
19.45 Су пер Баб ро вы 
(12+).
21.25 Су пер Баб ро вы. На-
род ныя мсці ўцы (12+).
23.00 Нач ная зме на 
(18+).
0.45 Сем вя чэр (12+).
2.20 Не адэ кват ныя лю дзі 
(16+).
4.10 Прай гра нае мес ца 
(16+).
5.50 Ча ла век з бу ду чы ні 
(16+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
7.10 Зо ла та Юко на (16+).
7.55, 0.50 Аў та-SОS 
(16+).
9.25 Дзі кі ту нец (16+).
11.50 Сак рэ ты пор та 
Сінга  пу ра (16+).
12.35 Ства рэн не Рай ска га 
вост ра ва (16+).
14.55 Рас сле да ван не авія-
ка та строф (16+).
18.00, 0.05 Га ра чыя ме-
жы: Ла цін ская Аме ры ка 
(16+).
18.45 Зла віць кант ра бан-
дыс та (16+).
21.05 Служ ба бяс пе кі 
аэра пор та: Пе ру (16+).
22.35 Служ ба бяс пе кі аэра-
пор та: Бра зі лія (16+).
2.25 Кос мас: пра сто ра і 
час (16+).
3.55 Сак рэ ты пор та Сін га-
пу ра (16+).
4.45 Асу шыць акі ян (16+).
5.35 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).

8.00 Ма хі на та ры (12+).
8.45 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
9.10 Аў та бан A8 (12+).
10.00 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
10.50, 23.10 Го лыя, на-
па ло ха ныя і са мот ныя 
(16+).
11.40, 22.20 Ле ген дар ныя 
мес цы (12+).
12.30, 5.00 Пра ве ра на на 
са бе (12+).
14.10 Не сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы (16+).
15.00, 7.15 Ве ру не ве ру 
(12+).
15.50 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
21.05 Як гэ та ўлад ка ва на? 
(12+)
21.30 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (12+).
0.00, 6.30 Па гра ніч ная 
служ ба: Іс па нія (16+).
0.50 Раз бу раль нік (16+).
2.05 Ба гаж ныя вой ны 
(12+).
2.30 Ір жа вая ім пе рыя 
(16+).

17 ліпеня 2020 г.

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+).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 На ві ны на двор'я.
10.40, 12.10 Ме лад ра ма «Ад па-
чы нак ле там» (12+).
12.40, 13.05, 15.25 Ме лад ра ма 
«Ку рорт ны ра ман» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 0.50 «Зо на Х». Кры мі наль-
ныя на ві ны (12+).
18.35 «Брэст. Ге роі фар пос та». 
Хра ні каль на-да ку мен таль ны 
фільм (6+).
19.20 Ад кры ты па каз. Лёс гі ган-
таў.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Зра зу ме лая па лі ты ка.
22.00 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску». Ві дэа дзён нік.
22.10 XXІX Між на род ны фес ты-
валь мас тац тваў «Сла вян скі ба-
зар у Ві цеб ску». «За ла ты хіт».
0.30 Арэ на.
1.15 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 19.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
10.10 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
10.40 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
11.15 «Да па ба чэн ня» (16+).
12.00 Фэн тэ зі «Оз: Вя лі кі і Жу-
дас ны» (12+).
14.05 «Жан на Па жа ні». (16+).
15.15 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).
15.55 М/с «Пу ця вод ная зор ка» 
(6+).
17.20 Ба я вік «Тор: Раг на рок» 
(12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Та та па паў» (16+).
23.00 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
0.05 Се ры ял «Ана то мія страс-
ці» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Зу цы.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль ту-
ры.
8.25 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.20, 16.50 «Па езд ка праз го-
рад». Маст. фільм (12+) [СЦ].
10.25, 18.40 «Пра вер ка на да ро-
гах». Маст. фільм (12+) [СЦ].

12.20 «Пры ём па-бе ла рус ку. За 
ку лі са мі афі цый на га ві зі ту». Дак. 
фільм з цык ла «Ад ва рот ны ад-
лік» (12+).
12.50, 21.30 «Яны сыш лі з ня бё-
саў». Маст. фільм (12+).
14.10 «На пе рад у мі ну лае».
14.40 «Міль ён у шлюб ным ко-
шы ку». Маст. фільм (12+) [СЦ].
16.15 «До ка зы з мі ну ла га». Дак. 
цыкл. Ула дзі мір Ма я коў скі (16+).
18.00 «Апош ні дзень». Ры гор Го-
рын (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Пры ём па-бе ла рус ку. За 
ку лі са мі афі цый на га ві зі ту». Дак. 
фільм з цык ла «Ад ва рот ны ад-
лік» (12+).
23.00 «Ду шою да кра нуц ца да ня-
бёсаў». Кан цэрт па мя ці за слу жа-
на га ар тыс та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ана то ля Каш та ла па ва.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10, 11.55 Фут бол. Бе ла рус-
банк — чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
18-ы тур.
9.05 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
Агляд ту ра.
9.50 Спорт-мікс.
10.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«То тэн хэм» — «Лес тэр».
13.55 Фак тар сі лы.
14.30 Свет анг лій скай прэм' ер-лі-
гі. Ві дэа ча со піс.
15.00 Пла ван не. Ку бак і пер шын-
ство Бе ла ру сі. Фі наль ныя за плы-
вы.
17.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. Ві дэа ча со піс.
17.40 Вя лі кі спорт.
18.25 Кі берс порт. Аў та спорт. 
W-се рыя.
19.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Шэ філд Юнай тэд» — «Эвер тан». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.50 Вось гэ та спорт!
22.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вул вер хэмп тан» — «Крыс тал 
Пэ лас». (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
0.05 На гра ні фо лу. Фут боль ны 
агляд.

6.00, 7.05, 8.05 «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.
9.10 «Кон ту ры».
10.10 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Два ко ле ры 
страс ці» (16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «За ча ра ва ны 
ўчас так» (16+).
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 23.25 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).

17.20, 18.20 «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 «Зроб ле на» (16+).
21.25 Се ры ял «Анд рэ еў скі сцяг» 
(16+).

6.00, 6.40, 7.45 «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».
8.40 «Ты дзень».
10.00 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
10.40 «Джо кер. Па ля ван не на 
зве ра». Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.20 «Са мыя ша ка валь-
ныя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.00 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.40, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.25, 16.50 «Ні ка наў і Ко». 
Серы ял (16+).
19.10 «Зроб ле на». Да ку мен таль-
ны пра ект.
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.10 «Гля дзець усім!» (16+)
23.50 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).

5.00, 10.10, 13.15 Се ры ял 
«25-я га дзi на» [СЦ] (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На вi ны 
(бя гу чы ра док).
14.30, 16.15, 19.25, 2.05 Се ры ял 
«Смерць шпi ё нам!» (16+)
21.45 Маст. фiльм «Бе ла рус кi 
вак зал» [СЦ] (12+).
23.50 Дзён нiк Мiж на род на га фес-
ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скi 
ба зар у Вi цеб ску» (12+).
23.55 ХХIХ Мiж на род ны кон курс 
вы ка наў цаў эст рад най пес нi «Вi-
цебск-2020». Дзень дру гi «Су-
свет ны хiт». Ура чыс тае за крыц цё 
фес ты ва лю (12+).
1.40 «На ша кi но. Гiс то рыя вя лi кай 
лю бо вi» (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 «Па сак рэ це ўся му све ту».
13.00 «У лю дзях».
13.35 «Плюс-мі нус». На двор'е на 
ты дзень.

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+).
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
21.05, 23.10 Се ры ял «Вы пра ба-
ван не». (12+).

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 Фор мы жыц ця (6+).
6.20 Спорт-мікс.
6.30 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.25 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
10.25 «Ча кай мя не» (12+).
11.15 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
12.10 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+).
16.25, 19.40, 22.30, 23.30 Сён ня. 
Га лоў нае.
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны» (16+).
19.55 «Экс пэр ты за зла чын стваў» 
(16+).
20.25 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
21.30 Се ры ял «Чор ная лес ві ца» 
(16+).
22.35 «ЧП.by».
22.55, 23.45 Се ры ял «Не ад клад-
нае рэ ага ван не» (16+).
0.10 «Чач ня. Без лі ніі фрон ту». 
Фільм Сяр гея Ха ла шэў ска га 
(16+).

7.00, 15.25, 17.30, 21.05, 1.55 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.35 «Мульт-па рад». 
«Шахе ра за да».
7.30, 15.30, 17.25, 20.45 «Пры ко-
лы 13-й шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «30, але 17» (16+).
8.40, 19.50 Се ры ял «Рэ ванш».
10.30 Дак. фільм.
10.45 Ба я вік «Вы ра та валь ні кі 
Ма лі бу» (18+).
12.40, 17.35 Се ры ял «Ся род ка-
ні ба лаў» (18+).
14.20 Се ры ял «Каз ка пра Нок 
Ду» (16+).
16.00 Ка ме дыя «Каў каз ская па-
лон ні ца» (12+).
19.15 «Су пер ла то».
20.50 «Ве чар ні ца» (6+).
21.10 Ба я вік «Крэ пасць» (18+).
0.10 Ба я вік «Кан да гар» (18+).

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, 20 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

нядзеля, 26 ліпеня

МIРМIР

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