
6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.20, 3.20 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь» (16+).
9.10 М/ф «Чы чы лэнд» 
(0+).
9.30 М/ф «Пацяшо ба» 
(0+).
9.50 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+)
10.40 «Наш ра монт» 
(16+).
11.20 «Га ле рэя пры га-
жос ці-2» (16+).
12.20, 2.00 «Прос та кух-
ня» (16+).
13.00, 2.30 «Ро гаў. Сту-
дыя 24» (16+).
14.00 Се ры ял «Псі ха ла-
гі ні» (16+).
16.00 Фан тас ты ка «Ча-
ла век-па вук: вяр тан не 
да до му» (12+).

18.40 Ані ма цый ны фільм 
«Эма джы фільм» (6+).
20.20, 19.25 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
21.50 Ба я вік «Хут чэй за 
ку лю» (12+).
23.50 «Па ры на Ка на ры» 
(16+).
0.25 «Ха чу ве рыць!» 
(16+)
4.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 Ча ла век пе рад Бо-
гам. «На ба жэн ства».
7.05 «А рап там атры-
ма ец ца!» «За рад ка для 
хвас та». «Заўт ра бу дзе 
заўт ра». «Вя лі кае за-
крыц цё». М/ф.
7.50 «Ка мі ла». Маст. 
фільм.
10.00 «Звы чай ны кан-
цэрт».
10.30 «Бліз ня ты». Маст. 
фільм [CЦ].
11.55 Яў ген Мі ро наў, Чул-
пан Ха ма та ва, Дзміт рый 
Жу раў лёў, Юлія Пе ра-

сільд у спек так лі Дзяр-
жаў на га тэ ат ра на цый 
«Апа вя дан ні Шук шы на».
14.25 «Ка рам зін. Пра вер-
ка ча сам». Дак. се ры ял.
14.55 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
15.10 «Анд рэ еў скі крыж». 
Дак. фільм [CЦ].
15.55 Кан цэрт Ку бан ска-
га ка зац ка га хо ру ў Дзяр-
жаў ным Крам лёў скім па-
ла цы.
17.10 «Эк за тыч ная М'ян-
ма». Дак. фільм [CЦ].
18.00 «Пеш шу...» Маск ва 
сён няш няя.
18.30 «Ра ман ты ка ра-
ман са».
19.25 Вя лі кія ім ёны. «Га-
лі на Ула на ва. Не за да ныя 
пы тан ні». Дак. фільм 
[CЦ].
20.20 «Сказ пра тое, як 
цар Пётр ара па жа ніў». 
Маст. фільм.
22.00 Зор кі су свет най 
сцэ ны ў юбі лей ным ве ча-
ры ма эст ра Іга ра Кру то га 
ў Крам лі.
0.20 «Рас мус-ба дзя га». 
Маст. фільм.
2.40 «Цяп, Ляп — ма ля-
ры!» «Цу доў ны Го ша». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1969-ы. 1-я част ка. 
2011 год (12+).
7.00, 8.30, 9.45, 10.55, 
12.50, 20.25, 21.45, 0.55, 
2.45, 3.45, 4.55 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
7.20 Тэ ле спек такль 
«Карч мар ка». 1975 год 
(16+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 12.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
11.25 «Рок-н-рол ТБ». 
1992 год (16+).
13.15 Маст. фільм «Дзяў-
чы на з ха рак та рам» 
(16+).
14.35 Фільм-кан цэрт 
«Вір». 1990 год (12+).
15.00 «Быў час». 
2009 год (16+).
16.00  Фільм-спек-
такль «Гіс то рыя ка ня». 
1989 год (16+).
18.10 Маст. фільм «Ган на 
Пят роў на» (12+).
22.00 «Пад зна кам за-
дыя ка. Леў». 1993 год 
(16+).

23.05 «Кі на па на ра ма». 
«Па ра лель нае кі но». 
1988 год. Част ка 2-я 
(12+).
0.00 «Яло вая суб ма ры-
на» з Аляк санд рам Ліп-
ніц кім. «Гіс то рыя рус ка-
га ро ка». «Аквариум». 
«Мы ні ко лі не ста нем 
ста рэй шы мі». 2-я част ка. 
2007 год (16+).
1.10 «Ва кол сме ху». «Наш 
дом». 1981 год (12+).

0.30 Ра лі-крос.
1.00, 4.00, 7.30, 10.00, 
13.40, 17.45, 20.00 Ве ла-
спорт. «Тур дэ Франс».
2.00, 23.45 Watts.
2.30, 6.00, 16.00 Сну кер. 
Rіga Masters.
8.30 Кон ны спорт. Global 
Champіons Tour.
9.30 Ра лі. ERC.
11.30 Аў та гон кі. Blancpaіn 
Endurance.
12.50 Аў та гон кі. Су пер ку-
бак Porsche.
22.30 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс»-эк стра.
23.05 Мо та гон кі. Endu-
rance.

1.05 Цу доў ная (16+).
3.00 21 і бо лей (16+).
4.40 За бі мя не трой чы 
(18+).
6.15 Па рыж лю бой ца ной 
(16+).
8.00 Пра што га во раць 
муж чы ны. Пра цяг (16+).
9.55 Пра што яшчэ га во-
раць муж чы ны (16+).
11.55 Пры шэль цы (12+).
14.00 Пры шэль цы-2: ка-
лі до ры ча су (12+).
16.15 Бяз меж жа ў ся рэд-
няй шко ле (12+).
17.50 Міль я нер па ня во лі 
(12+).

19.35 Сня да нак у та ты 
(12+).
21.20 Муж чы на з га ран-
ты яй (16+).
23.00 Афе рыс ты па ня во-
лі (18+).

6.00 М/ф (6+).
7.50 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма. «Дзяр жаў ная мя-
жа». Маст. фільм (12+).
10.00 «Заўт ра сён ня» 
(12+).
10.35 «Вы ра туй це, я не 
ўмею га та ваць!» (12+)
11.25, 2.00 «Чыс тая спро-
ба». Се ры ял (16+).
15.15 «Ён і яна» (16+).
16.40 «Ча кай це не ча-
ка на га». Маст. фільм 
(12+).
20.15 «Без пад ма ну» 
(16+).
21.10 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
21.45 «Па ча так». Фан-
тас ты ка (16+).
0.30 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

8.10 Элі зі ум: рай не на 
Зям лі (16+).
0.35 Ві зан тыя (16+).
13.05 Ча го хо чуць жан-
чы ны (16+).
15.40 На зад у бу ду чы ню 
ІІ (6+).
17.45 Аб лі ві ён (16+).
20.10 Не маг чы мае 
(16+).
22.20 Мах ля ры (12+).
0.15 Апош ні парт рэт 
(18+).
2.00 Тай на ся мі сяс цёр 
(16+).
4.10 Ін шыя (16+).

6.20 На круч ку! (16+)

8.10 Сталь ны ма ты лёк 

(16+).

10.20 Толь кі не яны 

(16+).

12.20 Якая цу доў ная 

гуль ня (12+).

14.15 Па ра граф 78: 

фільм дру гі (16+).

16.05 Ві кінг (12+).

18.45 Кан верт (16+).

20.20 Я ху дзею (16+).

22.20 Уцё кі (16+).

0.45 Апель сі на вы сок 
(16+).
2.40 Мі фы (16+).
4.25 Пры ходзь на мя не 
па гля дзець (6+).

6.00, 10.30, 5.45 На ву ко-
выя не да рэ чнас ці (16+).
6.40 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
7.25 Сі ла пле ме ні (16+).
8.10, 12.00 Су пер кар са 
смет ні ка (16+).
9.00 Зо ла та Юка на 
(16+).
12.50 Дзі кі ту нец (16+).
14.25 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
16.45 Егі пет з най вя лік-
шым да след чы кам у све-
це (16+).
19.00, 22.05, 4.55 Асу-
шыць акі ян (16+).
19.45, 22.50 Кос мас: пра-
сто ра і час (16+).
20.30 Тра ге дыя «Чэ лен-
джа ра» (16+).
21.20 Ар мстронг (16+).
1.05 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
2.35 Па ра нар маль нае 
(16+).
4.10 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).

8.00, 17.35 Як гэ та ўстро-
е на? (12+)
9.20, 18.30 Як гэ та зроб-
ле на? (12+)
10.15 Па ляў ні чыя на 
скла ды (16+).
11.10 Аў та бан А2 (12+).
12.05 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
13.00, 23.05 За кі ну тыя ві-
кін гі Аме ры кі (16+).
13.55 За ла ты шлях Пар-
ке ра Шна бе ля (16+).
14.50, 1.50 Го лыя і на па-
ло ха ныя (12+).
15.45, 17.05, 3.40, 5.00 
Ра та валь ні кі ма ё мас ці 
(12+).
19.25, 21.15 Ла ба ра то-
рыя ўзры ва ю чых ідэй 
(16+).
22.10 Апе ра цыя «Вы ра-
та ван не до ма» (12+).
0.00 Не спра буй це паў та-
рыць (16+).
0.55 Аме ры кан скі чо пер 
(16+).
2.45 Эк стрэ маль ныя фур-
го ны (12+).
5.30 Бра ты Ды зель 
(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, 1.00 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.40 Зо на Х 
(16+).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Ве ра ні ка. Уця кач ка» 
(16+).
12.40, 13.05, 15.25 Ме лад ра ма 
«Па вер мне» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Тэ ры то рыя бяс пе кі». Дак. 
фільм.
21.00 Па на ра ма.
21.50 На шы (6+).
22.10 Се ры ял «След» (16+).
0.20 Арэ на.
1.20 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.40 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 Се ры ял «Зра зу-
мець. Да ра ваць» (16+).
9.40 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).
10.40 «Свет на вы ва рат. Япо нія» 
(16+).
11.45 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
12.35 Ані ма цый ны фільм «Тэд-
па да рож нік і тай на ца ра Мі да-
са» (6+).
13.55 Ме лад ра ма «Па між не-
бам і зям лёй» (12+).
15.35 Ба я вік «Мі сія не вы ка-
наль ная-2» (12+).
17.40 «Па го ня за сма кам» 
(16+).
19.15 Су пер ла то.
20.40, 22.05 «Та та па паў» 
(16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
23.15 Ідзі сю ды і тан цуй.
23.20 Се ры ял «Жа но чы док-
тар-2» (16+).
0.10 «Да па ба чэн ня» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Раў ге-
ня з блі на мі на ка ло дзе.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 20.35 Гэ ты дзень.
8.30 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.30 «Сля ды на сне зе». Дра ма 
(12+) [СЦ].
10.50 «На ву ка ма нія» (6+).
11.20, 19.35 «Апош ні дзень». 
Тац ця на Са мой ла ва (12+).

12.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Хой ні кі (6+).
12.45 «На пе рад у мі ну лае».
13.10, 21.05 «Ка лі на чыр во-
ная». Дра ма (16+) [СЦ].
14.55 «Май стры і ку мі ры». На-
род ная ар тыст ка Бе ла ру сі Ва-
лян ці на Га я вая.
15.45 «По кліч прод каў». Кан-
цэрт Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ха рэа гра фіч на га ан самб ля «Ха-
рош кі».
17.35 «Люб лю і па мя таю». Кам-
па зі тар, на род ны ар тыст СССР 
Яў ген Гле баў.
18.15 «Сля ды на сне зе». Дра-
ма (12+) [СЦ].
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.45 «Мой лёс — «Ха рош кі». 
Кан цэрт.

7.00 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. U-20. Вя чэр няя се сія.
9.25 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. Агляд ту ра.
10.10 Вы ні кі тыд ня.
10.50, 12.20 Чэм пі я нат све ту па 
вод ных ві дах спор ту. Вод нае по-
ла. Жан чы ны. 1/4 фі на лу.
11.50 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
13.20 Піт-стоп.
13.50 Чэм пі я нат све ту па вод-
ных ві дах спор ту. Пла ван не. Фі-
на лы.
16.05, 23.25 Пляж ны фут бол. 
Ква лі фі ка цыя да чэм пі я на ту све-
ту. Швей ца рыя — Бе ла русь.
17.25 Вя лі кі спорт.
18.05 Гуль ні «на вы раст».
18.35 Пляж ны фут бол. Ква лі-
фі ка цыя да чэм пі я на ту све ту. 
Поль шча — Іта лія.
19.50 Пляж ны фут бол. Ква лі фі-
ка цыя да чэм пі я на ту све ту. Пар-
ту га лія — Фран цыя.
21.10 Спорт-цэнтр.
21.20 Тэ ніс. WTA. Бу ха рэст. Фі-
нал.

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 «Кон ту ры».
10.00 «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» (6+).
13.10 Се ры ял «Фаль шы вая но-
та» (12+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.25, 18.20, 23.10 «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 «Двое су праць 
смер ці» (12+).

5.30 «Вя лі кі го рад».
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+).
9.00 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
9.25 «Ты дзень».
10.40 «Зна хар». Се ры ял (16+).
12.20 «У апош ні мо мант» (16+).
12.35, 21.20, 23.45 «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+).
14.40, 0.30 «Як устро е ны свет» 
(16+).
15.35, 16.50 «Мас коў ская бар-
зая». Се ры ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)
23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).

6.00 Маст. фільм «Ці не па-
слаць нам... ган ца?» (12+)
7.05 Маст. фільм «На Дзе ры-
ба саў скай доб рае на двор'е, 
або На Брай тан Біч із ноў ідуць 
даж джы» (16+).
9.05, 10.15 Маст. фільм «Ча-
ла век з буль ва ра Ка пу цы наў» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
11.25 Маст. фільм «Вій» (12+).
13.15, 4.20 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.10, 2.55 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 3.35 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 0.55 «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, 5.05 Се ры ял «За кон 
і па ра дак» (16+).
1.20 Маст. фільм «Ты заў сё ды 
бу дзеш са мной?» (16+)

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 «Плюс мі нус». На двор'е на 
ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.

11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.35, 14.25 Маст. фільм «Не 
гуль ня» (12+).
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 Се ры ял «Рая ве дае ўсё!» 
(12+)
22.20, 23.10 «Хто су праць?» Ток-
шоу.
0.30 Се ры ял «Шэр лак Холмс» 
(16+).

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+).
7.10, 8.05 Се ры ял «Мух тар. Но-
вы след» (16+).
8.50, 10.20 Се ры ял «Ад ва кат» 
(16+).
9.40 На шы (6+).
11.15 Се ры ял «Ляс нік» (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 «Па ву цін не» (16+).
19.40 Сён ня. Га лоў нае.
19.50 Се ры ял «Пёс» (16+).
21.50 Се ры ял «Вы со кія стаў-
кі» (16+).
22.45 «НЗ.by».
23.10 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
23.50 Се ры ял «Свед кі» (16+).

7.00, 15.55, 18.45, 21.05, 0.00 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 16.05 М/с «Ці мон і Пум-
ба».
7.30 Ка ме дыя «Каў каз ская па-
лон ні ца» (12+).
8.50 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Фільм — дзе цям. «Пры го ды 
Бу ра ці ны» (0+).
11.05, 16.00 «Гу ма рын ка».
11.10 Тры лер «Вог нен ная сця-
на» (16+).
13.25, 19.50 Се ры ял «Нач ны 
ад мі ніст ра тар» (16+).
14.25 Се ры ял «За стац ца ў жы-
вых» (16+).
16.30 Дра ма «Экі паж» (18+).
18.50 Се ры ял «Гіс то рыя зла-
чын стваў» (18+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Дра ма «Лю бой ца ной» 
(18+).
23.00 Се ры ял «Са рві га ла ва».

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, 22 ліпеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля, 28 ліпеня

МIРМIР

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