
6.30 Ка ме дыя «Да зволь-
це ця бе па ца ла ваць... 
Зноў».***
8.25 Вя лі кі сэл фі-тур.*
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».*
9.45 Ка роб ка пе ра дач.*
10.25 На род ная ра ні ца.
11.00 «50 рэ цэп таў пер ша-
га».*
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны 
рэ гі ён.
12.35 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць... На вя-
сел лі».***
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15 Твой го рад.
15.30 Се ры ял «Без пра ва на 
па мыл ку».***
19.10 Ка ме дыя «Бе лыя Ро-
сы».*
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Дэ тэк тыў «Ял та-
45».***

7.05, 11.35 «Ан лайн 2.0». 
Скетч кам.***
7.35, 19.30, 22.05 Тэ ле ба ро-
метр.
7.40 Фільм для дзя цей 
«Дзяў чын ка з за пал ка мі».*
8.45 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам.***
9.45, 20.05 «Та та па паў». Ся-
мей нае рэ алі ці-шоу.***
12.10 Ані ма цый ны фільм 
«Кунг-фу Пан да-2».
13.40 Фан тас ты ка «Транс-
фор ме ры: эпо ха вы ні шчэн-
ня».*
16.30 Ба я вік «Пёрл Хар-
бар».*
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.10 Дра ма «Вы ра та ваць 
ра да во га Ра я на».***
1.00 «Вя лі кая ілю зія на Кіп-
ры».*

7.25 «Раз мо вы пра ду хоў нае».
7.35, 11.15 «Ка лей да скоп». 
На ві ны куль ту ры.
7.50, 11.30, 23.00 «Гэ ты 
дзень».
7.55 «Бе ла рус кая кух ня». 
Буль бя ная каў ба са з пад ліў-
кай.
8.20 «Жан дар з Сен-Тра пэ». 
Ка ме дыя.*
9.55 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.35 «Сем ня вест яф рэй та-
ра Збру е ва». Ка ме дыя.*
13.10 Е. Мі ро віч. «Ма шэ ка». 
Тэ ле спек такль.
15.30 «Ля ту чая мыш». Мю-
зікл.*
17.40 «Апош ні дзень». Кла ра 
Луч ко.*
18.20 «Му зы ка род най кра і-
ны». Кан цэрт Сім фа ніч на га 
ар кест ра Бел тэ ле ра дыё кам-
па ніі.
19.15 «Па ла са ты рэйс». Ка-
ме дыя.*
20.40 «Ка лы хан ка».0
21.00 «У жніў ні 44-га...» Дра-
ма.*
23.05 «Свят ло да лё кай зор-
кі». Па мя ці кам па зі та ра, на-
род на га ар тыс та БССР Ген-
ры ха Ваг не ра.

7.30 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль-
ян та вая лі га. Па рыж.
9.05 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ — 
«Га ра дзея».
10.50 Пляж ны фут бол. Ку бак 
Друж бы. Тур цыя — Літ ва.
12.00 Піт-стоп.
12.25, 23.50 Пляж ны фут бол. 
Ку бак Друж бы. Бе ла русь — 
Азер бай джан.
13.40 «На шы».
14.00 Аў та спорт. Дрыф тынг. 
Ку бак Ус ход няй Еў ро пы.
14.55 Фут бол. Ку бак кан фе дэ-
ра цый. Матч за 3-е мес ца. (У 
пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

17.00 Спорт-цэнтр.
17.10 Змя ша ныя адзі на бор-
ствы. UFС Fіght Nіght.
19.55 Гіс то рыя Куб ка кан фе-
дэ ра цый. Дак. фільм.
20.50 Фут бол. Ку бак кан фе-
дэ ра цый. Фі нал. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
23.10 Спорт-цэнтр.
23.20 Фак тар сі лы.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
7.05 Се ры ял «Лон дан-
град».***
9.05 «Ня дзель ная про па-
ведзь» (з суб ціт ра мі).
9.20 М/с «Смя ша ры кі. Пін-
код».0
9.40 «Бес тал ко выя на тат кі».*
10.00 «Па куль усе до ма».
10.55 «Фа зэн да».
11.35 Дра ма «Мой лас ка вы 
і пя шчот ны звер».*
13.30 «Пе ра мож ца».
15.00 «Тэ о рыя змо вы».***
16.15 На ві ны спор ту (з суб-
ціт ра мі).
16.20 Га ла-кан цэрт «Ку паль-
ская каз ка».
18.25 «Лепш за ўсіх!»
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Аф фтар жжот».***
22.05 «Што? Дзе? Ка лі?» Лет-
няя се рыя гуль няў.
23.15 Ка ме дыя «Каў каз ская 
па лон ная».*
0.40 Ка ме дыя «Дзе ла выя 
лю дзі».

6.20 «Нех та нас пры ду маў».
7.10, 8.30, 17.40 Маст. фільм 
«Усё, што нам па трэб на...»*
8.10 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
9.25 «Аў та па на ра ма».
9.50 Маст. фільм «Пас ля кір-
ма шу».*
11.00 «Вя лі кае сне дан не».
11.40, 13.40 «За ла тая ка лек-
цыя бе ла рус кай пес ні. Ка ляд-
ны кан цэрт да Дня вы шы ван-
кі».

13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
14.25, 23.45 Маст. фільм «На 
раз да рож жы».*
16.05 «Аў та па на ра ма». Спе-
цы яль ны вы пуск.
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Да лё кія сва я кі».
19.30 «Ты дзень».
20.25 Ка ме дыя «Бе лыя ро-
сы».*
22.00 Маст. фільм «Бе лыя 
ро сы. Вяр тан не».*

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.10 «Та кія дзіў ныя».***
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Ма ша і 
Мядз ведзь».0
6.55 «Зор ка ў па да ру нак».*
7.50 «Культ/Ту рызм».*
8.20 «Бе ла русь сён ня».*
8.50 «Яшчэ тан ней».*
9.30 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0».*
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Се ры ял «Пра ва на па-
мыл ку».***
13.55 Маст. фільм «Гра ні ца. 
Та еж ны ра ман».***
16.15, 22.00 Се ры ял «Сі нія 
но чы».*
21.00 «Ра зам».
23.15 Се ры ял «Ма фі ё-
за».***
2.20 Маст. фільм «Бе лы 
Клык».0
3.40 М/ф.0

7.00 «Па кой сме ху».
7.40 Маст. фільм «Ка хан не 
га во рыць».*
11.00, 14.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр».
12.15 «Ра ніш няя пош та».
12.55 «Ся мей ны аль бом».
13.45 «На ша спра ва».
14.15 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».
15.30 «Вя лі кая ўда ча».
16.20 Маст. фільм «Дзень 
вя сел ля прый дзец ца ўдак-
лад ніць».*

18.00, 22.30 Маст. фільм 
«Звод ная сяст ра».*
20.00 Вест кі тыд ня.
21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
23.50 «Ня дзель ны ве чар з 
Ула дзі мі рам Са лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00 «Цём ны бок».***
6.45 «Ад ной чы...»***
7.20 «Вус на мі дзі ця ці».0
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.25 «Па двой ныя стан дар ты. 
Тут вам не там!»***
9. 20 «Ра зум ны дом».0
10.25 «Пер шая пе ра да-
ча».***
11.00 «Цуд тэх ні кі».*
12.00 «Дач ны ад каз».0
13.10 «На шСпа жыў Наг-
ляд».***
14.20 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч. Лё сы».***
16.20 «След ства вя лі...»***
18.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі».***
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 Се ры ял «Кап кан для 
Па пя луш кі».*
23.30 «Зор кі сыш лі ся».***

9.00, 16.15, 18.45, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
9.45 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.15 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
10.45 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
12.20 Ме лад ра ма «Пры га-
жу ня».
14.25 Мю зікл «Чы ка га».
16.20 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Пінг ві ны».
17.55 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».
18.50 Дра ма «Кан да гар».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Хрос ны баць-
ка-3».
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6.00, 1.00 «Тур ба мік сер».***

6.30 Скетч-шоу «6 кад-

раў».***

7.30 Се ры ял «Су пер-

Макс».***

8.30 М/ф «Егіп тус».0

9.00, 3.00 М/ф «Тры ка ты».0

9.20, 3.20 М/ф «Смя ша ры-

кі».0

9.40, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-

ведзь».0

10.00, 2.30 «Ера лаш».0

11.00 «Сэр цы за ка хан не».***

11.30 «Прос та кух ня».*

12.00 «Па спець за 24 га дзі-

ны».***

13.00 Се ры ял «Вы ўсе мя не 

пры во дзі це ў ша лен ства».***

15.00 Фэн тэ зі «Спай дэр вік: 

хро ні кі».*

16.50 Ані ма цый ны фільм 

«Мар ская бры га да».0

18.40 «Ураль скія пель ме-

ні».***

20.40 Фан тас ты ка «Транс-

фор ме ры-3: цём ны бок Ме-

ся ца».*

23.40 Се ры ял «Га лы гін.

ru».***

00.10 «Кі но ў дэ та лях».***

4.00 «Ла ві мо мант».***

5.00 «Дур ні і да ро гі».***

6.30 «Еў рань юс».

10.00 «Вас вы клі кае Тай мыр». 

Маст. фільм.

11.35 Ле ген ды кі но. Анд рэй 

Файт.

12.00, 14.50, 20.50 Кі на паэ-

зія. Ар тур Смаль я ні наў чы тае 

верш Аляк санд ра Пуш кі на 

«На хол мах Грузии лежит ноч-

ная мгла...»

12.05, 1.55 «Жы вая пры ро да 

Ін да кі тая». Дак. се ры ял.

12.55 «Пе ра дзвіж ні кі. Ар хіп 

Ку ін джы». Дак. фільм.

13.25 Ле ген дар ныя кан цэр ты. 

Тры тэ на ры — Пла сі да Да мін-

га, Ха сэ Ка рэ рас, Лу ча на Па-
ва ро ці. Рым, 1990 год.
14.55 Ге ніі і лі ха дзеі. Ген рых 
Шлі ман.
15.25 «Пеш шу...» Маск ва 
Жаў тоў ска га.
15.55 «Шу каль ні кі». «Ка лек-
цыя Кал бась е ва».
16.40 Ура чыс тая цы ры мо нія 
ўру чэн ня прэ міі імя Дзміт рыя 
Шас та ко ві ча.
18.00 «Ігар Кас та леў скі. Быць 
ка ва лер гар дам». Дак. фільм.
18.40 «Бе зы мен ная зор ка». 
Маст. фільм.
21.00 Да 60-год дзя з дня на-
ра джэн ня рэ жы сё ра. «Ра ма ну 
Ко за ку пры свя ча ец ца...»
21.35 Ра ман Ко зак і Кан стан-
цін Рай кін у спек так лі Мас коў-
ска га дра ма тыч на га тэ ат ра 
імя А. С. Пуш кі на «Кас ме ты-
ка во ра га».
23.40 «Жу дас ныя баць кі». 
Маст. фільм.
1.20 «Ра ба ван не па...-2». М/ф 
для да рос лых.
1.40 Су свет ныя скар бы.
2.50 «Джордж Бай ран». Дак. 
фільм.

6.00, 12.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1959. 2009 год.***
7.15, 13.40, 1.20 Маст. фільм 
«Д'Ар тань ян і тры муш ке цё-
ры».***
8.45, 9.40, 11.00, 13.25, 14.40, 
17.10, 23.00, 2.40, 3.40 Му зыч-
ная на сталь гія.*
9.00, 3.00 «Мі ну лы час».*
10.00 «Кол ба ча су».***
11.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі».***
13.15 Дак. фільм «На ві ны дня. 
Хро ні ка на шых дзён».*
15.00 «Быў час». 2009 год.***
16.00 Маст. фільм «Ка міч ны 
па лю боў нік, або Лю боў ныя 
за ду мы сэ ра Джо на Фаль-
ста фа».***

17.45 «Ся дзі і гля дзі». Му зыч-
на-па ра дый ная пра гра ма.***
18.00 «Аку лы пя ра». «Нач ныя 
клу бы Маск вы». 1995 год ****
18.45 «Пра гра ма «А». 
1989 год.***
20.35 Пра гра ма «Тэ ма» 
з У. Лісць е вым: «Сва бод нае 
ка хан не». 1992 год ****
21.25 «Ра ніш няя пош та». 
«Роз ныя дум кі». 1986 год.*
22.00 «Пра ка та...» Маст. 
фільм.***
0.00 «Юбі лей ны кан цэрт гур та 
«Зем ля не». 2-е ад дзя лен не.*
4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».*
5.05 «Пес ня-82». 2-я част-
ка. Ды рэк тар Ды рэк цыі пра-
грам.*

4.00, 8.00, 11.00, 21.00 Тэ ніс. 
Тур нір ATP. Фі нал.
5.30, 9.30, 13.30, 2.30 Ве ла-
спорт. «Тур дэ Франс».
7.00 Watts.
12.15, 22.00, 0.30 Ве ла спорт. 
«Тур дэ Франс» з Грэ гам Ле-
ман дам.
13.15, 18.15 Ве ла спорт. «Тур 
дэ Франс»-эк стра.
18.45, 23.00, 1.30 Фут бол. 
Юнац кі чэм пі я нат Еў ро пы 
(U-19).

0.50 Ме лад ра ма «Ча го хо чуць 
жан чы ны?»***
2.50 «Ка ме ды ян ты (Шоу)».***
3.30 Ка ме дыя «Та та на пра-
кат».*
7.10 Ка ме дыя «Вя сель ны раз-
гром».****
8.55 Ме лад ра ма «Міс Пе ціг ру 
жы ве сён няш нім днём».***
10.35 Ка ме дыя «Міль ён для 
чай ні каў».***
12.25 Ка ме дыя «Жан чы ны су-
праць муж чын».****
14.00 Скетч кам «Па між на-
мі».***

14.15 Ме лад ра ма «Спра ва ў 
та бе».***
16.00 Ка ме дыя «Рас се я ны».0
17.30 Ка ме дыя «Глы ток».****
19.10 Ка ме дыя «Су тэ нёр».***
20.50 Ка ме дыя «Дом з па ра-
нар маль ны мі з'я ва мі».***
22.20 Ка ме дыя «Дом з па ра-
нар маль ны мі з'я ва мі-2».****
23.55 Пры го ды «Ча ла век з 
Рыа».***

6.00 М/ф.
10.00 «Па нен ка і ку лі нар».*
10.35, 1.05 «Са ма ра». Се ры-
ял.***
13.40 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня».***
15.00 «Рэ ві зо ра».***
20.20 «Без пад ма ну».***
21.15 «Квант мі ла сэр нас ці». 
Ба я вік.***
23.15 «Асця рож на, мах ля-
ры!»***
23.45 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.***
4.00 «Хро ні кі мас коў ска га по-
бы ту».***
4.40 «Фі ліп Кір ко раў. Но выя 
страс ці Ка ра ля».*

8.10 Усмеш ка Мо ны Лі зы.*
10.25 Хо лад у лі пе ні.***
12.35 Ужо хто б ка заў.*
14.25 Ад ва кат д'яб ла.***
17.05 Як ба яз лі вы Ро берт 
Форд за біў Джэ сі Джэйм-
са.***
20.10 Сет ка.***
22.25 Бач насць гне ву.***
0.35 Па ляў ні чыя на тро ляў.***
2.35 Тва ры ў на тоў пе.***
4.20 Мас ка.*

6.20 Дзень ра дыё.***
8.20 Спар та.***
10.20 Сліз га цен не.****

12.30 Ры зы ка — вы са ка род-
ная спра ва.
14.20 Заўт ра ра ні цай.*
16.20 Здзі ві мя не.***
18.10 Аса біс ты ну мар.*
20.20 Пры від.
22.30 Маск ва, я люб лю ця-
бе!***
0.40 Хто я?***
2.40 Кам пен са цыя.***
4.20 Са тыс фак цыя.***

6.00 Гуль ні ро зу му.*
6.45, 5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці.*
7.05 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай.*
8.35 Ма кан і арол.*
9.20, 18.50, 3.15, 4.50 Су пер-
збу да ван ні Трэ ця га рэй ха.*
10.05, 12.50, 14.35, 16.15, 
18.00, 21.00 Ге ній.*
21.50, 1.45 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная.***
22.40 Се кун ды да ка та стро-
фы.***
23.25 Ліх ту гі за мя жой.***
0.10 Да след чык.****
1.00 Да гіс та рыч ныя мон стры 
Гіт ле ра.***

8.00 Чы гун ка Аў стра ліі.*
11.00, 20.00, 7.10 За гад кі пла-
не ты Зям ля.***
12.00, 21.00 Біт вы ро ба таў.*
13.00, 22.00 Аме ры кан скія вы-
на ход ні кі.*
14.00 Зор нае вы жы ван не.***
15.00 Смя рот ны ўлоў.***
16.00, 23.00 Аба рон цы акі я-
на.***
17.00, 1.00 Тра са Ка лы ма.*
18.00 Біт ва з акі я нам.*
19.00 Па ляў ні чыя на скла-
ды.***
0.00 Ге ній аў та ды зай ну.*
2.00 Май стры па тар га вац ца.*
4.40 Кос мас на вы ва рат.

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

АНТАНТ

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

Нядзеля, 
2 ліпеня

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя
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Аме ры ка нец 
аб ра ба ваў банк 
з-за свар кі з жон кай

71-га до ва га аме ры кан ца 
Лоў рэн са Джо на Рып ла, які 
аб ра ба ваў банк, каб тра піць 
у тур му і не вяр тац ца да до-
му да жон кі, пры су дзі лі да 
хат ня га арыш ту, па ве дам ляе 
The Kansas Cіty Star.

Ра ба ван не ад бы ло ся ў го ра дзе 
Кан зас-Сі ці, штат Кан зас, у ве рас-
ні 2016 го да. Рыпл за явіў жон цы, 
што лепш бу дзе ся дзець у тур ме, 
чым за ста нец ца з ёй до ма. Пас ля 
гэ та га ён на кі ра ваў ся ў банк, па-
ка заў ка сі ру па пер ку з над пі сам 
«У мя не піс та лет, да вай гро шы», 
атры маў 2294 до ла ры, сеў і стаў 
ча каць арыш ту. На су дзе па жы лы 
муж чы на пры знаў сваю ві ну і рас-
тлу ма чыў свае дзе ян ні дэ прэ сі яй 
пас ля апе ра цыі на сэр цы. І ад ва-
кат, і пра ку рор за клі ка лі суд дзю 
пра явіць лас ку да пад суд на га. Суд-
дзя пры су дзіў па жы ло га муж чы ну 
да хат ня га арыш ту на паў го да і 
50 га дзін аба вяз ко вых ра бот. Рыпл 
апла ціць так са ма бан ку вы да ткі ў 
па ме ры 227,27 до ла ра і пе ра лі чыць 
100 у фонд ах вяр зла чын стваў.

10 міль ё наў 
за ўдар ка ляс кай

Аме ры ка нец за па тра ба ваў 
ад Amerіcan Aіrlіnes 10 міль ё-
наў до ла раў пас ля та го, як на 
бор це лай не ра авія кам па ніі ў 
яго ўрэ за ла ся ка ляс ка з на-
по ямі, па ве дам ляе Reuters.

Гэ та зда ры ла ся ў кра са ві ку 
2016 го да, ад нак Чарльз Джон сан 
і яго жон ка Хель га вы ра шы лі звяр-
нуц ца ў суд толь кі ўлет ку 2017-га. 
Пад час вы ле ту лай не ра на муж-
чы ну на ля це ла не за ма ца ва ная ка-
ляс ка ва гой ка ля 136 кі ла гра маў. 
У вы ні ку Джон сан атры маў сур' ёз-
ную ра ну га ла вы і стра ціў пры том-
насць. Па вод ле слоў Джон са на, ён 
атры маў цяж кую чэ рап на-маз га вую 
траў му, што пры вя ло да га лаў но га 
бо лю, рэз кіх пе ра па даў на строю і 
па вы ша на га па чуц ця тры вож нас ці. 
Акра мя та го, ця пер ён не ў ста не 
пра ца ваць, а так са ма ў па ры ўзнік лі 
праб ле мы ў ад но сі нах.

Ве ла сі пе дыст 
аба гнаў «Фе ра ры»

У се ці ве на бы вае па пу ляр-
насць ві дэа, на якім ве ла сі-
пе дыст аба гнаў «Фе ра ры». 
На сён ня ро лік пра гля дзе лі 
больш за 25 міль ё наў ча ла-
век, пі ша vіdeoboom.

Фран цуз Фран суа Жы сі скан-
стру я ваў ад мыс ло вы ве ла сі пед, на 
якім змог уста ля ваць рэ корд хут-
ка сці, ра за гнаў шы ся да 333 км/г. 
Ён да сяг нуў па трэб най хут ка сці за 
4,8 се кун ды. Каб да сяг нуць та ко-
га вы ні ку, Жы сі ўста ля ваў на ве-
ла сі пед рэ ак тыў ны ру ха вік, які ў 
якас ці па лі ва вы ка рыс тоў вае кан-
цэнт ра ва ны 90-пра цэнт ны пе ра кіс 
ва да ро ду. Ці ка ва, што на агрэ га це 
ўсё ж уста ля ва ныя пе да лі, інакш 
гэ тую кан струк цыю нель га бы ло б 
на зы ваць ве ла сі пе дам, і Фран суа 
пе ры я дыч на ез дзіць на ім, кру ця чы 
пе да лі, ка лі ні ку ды не спя ша ец ца.
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