
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам» (16+).
10.00, 21.00 Се ры ял 
«Кух ня» (16+).
11.30 Се ры ял «Ан жа лі-
ка» (16+).
12.30 Се ры ял «Два баць-
кі і два сы ны» (16+).
14.00 «Дзі ця чы КВЗ» 
(6+).
15.00, 1.20 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
17.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны» (12+).
19.00, 0.25 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля» (16+).
22.00 Тры лер «Двац цаць 
ад но» (16+).

3.00 «Ха чу ве рыць!» 
(16+)
4.15 «Ад на за ўсіх» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Біб лей скі сю жэт».
7.05 «За ла тая ан ты ло-
па». «Брэ мен скія му зы-
кан ты». «Па сля дах брэ-
мен скіх му зы кан таў». 
М/ф.
8.20, 21.20 «Цы ган». 
Маст. фільм [СЦ].
9.40 «Звы чай ны кан-
цэрт».
10.10 Да 90-год дзя з дня 
на ра джэн ня Іі Арэ пі най. 
«Ка пі тан ская дач ка». 
Маст. фільм [СЦ].
11.45 Зям ля лю дзей. «Ту-
ба ла ры. Вёс ка ша ма наў» 
[СЦ].
12.15, 1.40 Кра і на пту шак. 
«Ва ро ны вя лі ка га го ра-
да». Дак. фільм [СЦ].

13.10 Га ла-кан цэрт лаў-

рэ а таў ІV Між на род на га 

фес ты ва лю на род най 

пес ні «Даб ра ба чан не — 
2019».

15.05 Спек такль Мас-
коў ска га тэ ат ра п/к 
А. Та ба ко ва «Суб лі ма-
цыя ка хан ня». Па ста ноў-
ка Аляк санд ра Ма ры на. 
За піс 2007 го да.
17.05 «Пеш шу...». Маск-
ва ша ка лад ная [СЦ].
17.35, 0.20 «Ра вес ні цы». 
Маст. фільм [СЦ].
18.55 «Ад кры ты му зей».
19.15 «Пес ня не раз віт ва-
ец ца... 1978 год».
20.30 95 га доў з дня на-
ра джэн ня Кла ры Луч ко. 
«Лі нія жыц ця» [СЦ].
22.45 «Дом ар хі тэк та ра» 
[СЦ].
23.15 «Клуб 37».
2.30 «Ла бі рынт. Подз ві гі 
Тэ сея». М/ф для да рос-
лых.

6.00 Тэ ле спек такль «Ма-
раль па ні Дуль скай». 
1978 год (12+).
8.35, 9.45, 11.00, 15.45, 
17.00, 19.55, 21.45, 
23.00,3.45, 5.05 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00 «На-
ро джа ныя ў СССР».
11.10 «...Да 16 і ста рэй-
шым». 1988 год (16+).
12.00 «Пад зна кам за-
дыя ка». 1993 год (16+).
13.35 Маст. фільм «На ша 
да ча» (16+).
17.10 Фільм-кан цэрт 
«Кон курс у кра ме «Ме-
ло дыя». 1981 год (12+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з На тал ляй Ка зял ко вай. 
Тэ ма: «Юрый Віз бар». 
2005 год (12+).
18.45 Маст. фільм «Ад-
ной чы ў снеж ні» (16+).
23.50 Тэ ле спек такль «Уз-
на га ро да — ты ся ча фран-
каў». 1983 год (12+).
1.50 Па ста рон ках пра-
гра мы «Ва кол сме ху». 
1987 год (12+).
4.00 Маст. фільм «Ня на-
вісць» (16+).

0.00, 6.00 Мо та гон кі. 
«24 га дзі ны Ле-Ма на» — 
2019 (12+).
2.30, 12.30 Сну кер. 
Nоrthеrn Іrеlаnd Ореn — 
2019 (6+).

9.30, 21.00 Тэ ніс. Рlауеr's 
Сut (6+).
15.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» — 2017 (12+).
20.00 Тэ ніс. Аustrаlіаn 
Ореn — 2018. (6+).

0.25 All іnclusіve, або Усё 
ўклю ча на! (16+).
2.20 8 пер шых спат кан-
няў (16+).

4.05 Ча ла век-ар кестр 
(12+).
5.45 Ад чыніце, па лі цыя! 
(16+).
7.45 Эйр Аме ры ка (16+).
10.00 Хот-дог (18+).
12.05 Улю бён цы Аме ры кі 
(16+).
14.00 Superнянь (16+).
15.40 Дзі кая штуч ка (16+).
17.30 Пра сцяч ка (16+).
19.30 Ча го хо чуць жан-
чы ны? (16+)
21.55 Ана на са вы экс-
прэс: Ся джу, ку ру (18+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.00 М/ф (6+).
9.15, 17.40 «Сны» (16+).
10.10, 15.35, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.10, 18.40 «Сля пая» 
(16+).
12.20, 19.45 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.25, 3.40 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.25, 2.20 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.40, 2.50 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.55 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).
22.40 «Дубль два». Се-
ры ял (16+).
23.30 «10 са мых» (16+).
0.05 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
0.35 «Бар во выя рэ кі». 
Маст. фільм (16+).

6.10, 16.25 Пры цем кі. Са-
га. За цьмен не (16+).
8.15 Не гле дзя чы ні на 
што (16+).
10.10 Усё ці ні чо га (16+).

12.05 Пры цем кі (16+).
14.10 Пры цем кі. Са га. 
Ма ла дзік (12+).
18.35 Апош няе ка хан не 
на Зям лі (16+).
20.10 Дзі ця ча ла ве чае 
(16+).
22.00 Са цы яль ная сет ка 
(16+).
0.05 Не ві дзім ка (16+).
1.50 Ка ра тэ-па цан (12+).
4.05 Шан хай скія ры ца ры 
(12+).

7.30 Ле нін. Не па збеж-
насць (16+).
9.40 Ня вес та (16+).
11.15 Вы кру та сы (12+).
13.00 Як я стаў рус кім 
(16+).
14.35 Іро нія лё су. Пра цяг 
(12+).
16.35 Мет ро (16+).

19.00  Не да ра  ва  ны 
(16+).
20.55 На стаў ні ца (12+).
23.15 Апош няе вы пра ба-
ван не (16+).
1.35 Лю боў-мар коў 
(12+).
3.20 Лю боў-мар коў-2 
(12+).
4.55 Лю боў-мар коў-3 
(12+).

6.00 Гуль ні ро зу му 

(16+).

6.25 Ра бі стаў кі і пад ры-

вай (16+).

8.10, 12.05, 15.15, 1.40 

Аў та-SOS (16+).
8.55, 12.50, 4.45 Су пер-
збу да ван ні (16+).
9.45, 16.45 Са мыя леп-
шыя су пер ка ры (16+).
10.30 Асу шыць акі ян 
(16+).
13.40, 21.15, 2.25 Рас сле-
да ван не авія ка та строф 
(16+).
17.30 Зла віць кант ра бан-
дыс та (16+).
18.15, 22.00, 0.55, 4.00 
Дзі кі ту нец (16+).
19.45 Па да рож жы ку ха-
ра: у Ка рэі (16+).
20.30 Гіс то рыі збаў лен ня 
(16+).
22.45 Не па кор лі вы вост-
раў-2 (16+).
23.30 Уз доўж па кань ё не 
(16+).
3.10 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
5.35 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).

8.00 Ме ха ніз мы Да Він чы 
(12+).
8.45, 3.20 Роб Рыгл да-
сле дуе свет (12+).
9.35, 2.30 Га раж ны ра-
монт (12+).
10.25, 16.15, 22.20 Ма хі-
на та ры (12+).
11.15, 19.00, 4.10 Ба гаж-
ныя вой ны (12+).
12.05, 23.10 Скла ды: біт-
ва ў Ка на дзе (16+).
12.30 Па ляў ні чыя на рэ-
лік ві і (16+).
12.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд. Дзе ці (16+).
13.45 Ве ру-не-ве ру 
(12+).
14.35 Ста лё выя хлоп цы 
(12+).
15.25 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну (12+).
17.10, 21.30, 5.25 Як гэ та 
зроб ле на? (12+).
18.05 У ГАС на пра пам-
поў ку (12+).
19.50 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі (12+).
20.40 За ла тая лі ха ман ка: 
бур ныя во ды (16+).
0.00 Ле ген дар ныя мес цы 
(12+).
0.50 Го лыя, на па ло ха ныя 
і са мот ныя (16+).
1.40, 5.45 Го лыя і на па ло-
ха ныя (16+).
5.00 Як гэ та ўстро е на: аў-
та ма бі лі ма ры (12+).
7.15 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (12+).
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6.25 Сэнс жыц ця. Та ма ра За ў-
га род няя — ве тэ ран Вя лі кай Ай-
чын най вай ны (12+).
7.00, 22.00 Дра ма «У жніў ні 44-
га ...» (12+).

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Ін фар ма цый ны ка нал «Дзень 
Не за леж нас ці». Пра мая транс-
ля цыя.
10.00 Маст. фільм «Сля ды на 
ва дзе» (16+).
13.00 Ме лад ра ма «Да вай це 
па зна ё мім ся». 1-я і 2-я се рыі 
(12+).
16.00, 19.00 Ме лад ра ма «На 
па ро зе ка хан ня». 1-я і 2-я се-
рыі (16+).
00.05 Кі на апо весць «Крык 
ці шы ні» (12+).

7.00 «Уклю чай ся!» (12+).
9.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05 Ані ма цыя для ўсёй сям'і. 
«Зве ра по ліс» (0+).
10.45 Пры го ды «Ву чань ча ра-
дзея» (12+).
12.25 «Ся мей ныя гіс то рыі».  
(16+).
14.30 Дра ма «Зор ка» (12+).
16.10 Се ры ял «Не па кі дай 
мя не». 1—4-я се рыі (12+).
19.35 Дра ма «Да ро га на Бер-
лін» (12+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, 
КЕ НО.
21.15 Се ры ял «Пе ра клад чык». 
1—4-я се рыі (12+).

7.00 «Бе ла рус кая аз бу ка», «Вя-
сё лыя лi та ры», «Зай маль ная 
аз бу ка». М/ф (0+).
7.40, 12.35 На вi ны куль ту ры.
8.00 «Гэ ты дзень».
8.05 «Бе ла рус кая кух ня». Па-
са хi.
8.35 «Жы вая куль ту ра». Спо раў-
ская поль ка (Бя ро заў скi ра ён, 
Брэсц кая воб ласць).
9.00 «Тры та ле ры». Маст. 
фiльм (6+) [СЦ].
12.35 На вi ны куль ту ры.

13.00 «Тэ атр у дэ та лях». Ба лет 
Дзяр жаў на га ака дэ мiч на га Вя лi-
ка га тэ ат ра опе ры i ба ле та Бе-
ла ру сi «Анас та сiя».
13.25 В. Куз ня цоў. «Анас та сiя». 
Ба лет Дзяр жаў на га ака дэ мiч на-
га Вя лi ка га тэ ат ра опе ры i ба ле-
та Бе ла ру сi.
15.00 «Жы вая куль ту ра». Тра-
ды цый нае бел аў зо рыс тае ткац-
тва Па ня мон ня (г. Лi да i Лiд скi 
ра ён, Гро дзен ская воб ласць).
15.30 «Це раз мо гiл кi». Маст. 
фiльм (12+).
16.50 «Каб па мяць збе раг чы...» 
Кан цэрт з тво раў бе ла рус кiх 
аў та раў.
18.30 «Жы вая куль ту ра». Спеў-
ны стыль Ту раў ска га мiж рэч ча 
Пры пя цi — Сцвi гi (в. Ры чоў, 
Жыт ка вiц кi ра ён, Го мель ская 
воб ласць).
18.55 Кан цэрт ан самб ля на род-
най му зы кi «Бя се да».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Вазь му твой боль». 
Маст. фiльм [СЦ] (12+).
22.25 Май стры куль ту ры — ве-
тэ ра нам. Кан цэрт Дзяр жаў на-
га ака дэ мiч на га сiм фа нiч на га 
ар кест ра Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Шэ філд Юнай тэд» — «То тэн-
хэм».
9.05 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
9.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Сі ці» — «Лі вер-
пуль».
11.30 Кі берс порт. Фут бол. Еў-
ра-2020.
13.50 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Сhаllеngе Сuр.
17.00 Вось гэ та спорт!
17.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
18.15 Фут бол. Еў ра-2020. Ві дэа-
ча со піс.
18.50 Фут бол. Бе ла рус банк—- 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Сма-
ля ві чы» — «Ды на ма» (Брэст). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.50 Фак тар сі лы.
21.20 Спорт-цэнтр.
21.30 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
BFС 55.

Дзень Не за леж нас ці
7.00 Кан цэрт «Ду ша Бе ла ру сі» 
(6+).
8.00 «На ша ра ні ца».
10.00, 13.00, 16.00, 20.00 На шы 
на ві ны.

10.25, 13.35, 16.35 Се ры ял 
«Ды вер сант. Ка нец вай ны» 
(16+).
21.00 Свя точ ны кан цэрт «Бе ла-
русь бяз меж ная», пры све ча ны 
Дню Не за леж нас ці Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Пра мая транс ля цыя.
0.00 Дра ма «Час збі раць ка-
мя ні» (16+).

6.30 «Да Пе ра мо гі: сем фу таў 
пад кі лем». Дак. фільм.
7.30 «У фар ва та ры не за леж нас-
ці». Свя точ ны тэ ле ма ра фон.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
10.50, 0.45 «Га дзін нік спы ніў ся 
апоў на чы». Маст. фільм.
12.40, 13.50 «Апе ра цыя «Гар-
го на». Се ры ял (16+).
16.55, 20.15 «Ба ла да пра Бом-
бе ра». Се ры ял (16+).

5.00 Се ры ял «Вір чу жых жа дан-
няў» (16+).
7.45, 10.20. 12.00 Се ры ял «Пча-
ляр» [СЦ] (16+).
10.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
10.10 «У гас цях у ліч бы» (12+).
11.00 Дзень Не за леж нас ці 
Бе ла ру сі. Транс ля цыя з Мін ска.
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10, 16.20 «Спра вы су до выя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы су до выя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
17.20 Маст. фільм «Да мы за-
пра ша юць ка ва ле раў» [СЦ] 
(12+).
19.15 Ток-шоу «Сла бае звя но» 
(12+).
20.15 «Гуль ня ў кі но» (12+).
21.00 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (12+).
21.40 Се ры ял «Зва рот най 
да ро гі ня ма». 1—3-я се рыі 
(16+).
1.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кага кахання» (12+).
2.00 Се ры ял «Вір чу жых жа-
дан няў». 1—4-я се рыі (12+).
4.55 Маст. фільм «Ты — мне, 
я — та бе» [СЦ] (0+).

7.00 «Но вая ра ні ца». Свя точ ны 
вы пуск.
11.00, 14.00, 17.00 Вест кі.
11.25 «Спе цы яль ны рэ пар-
таж».

12.05 Маст. фільм «Бе лыя ро-
сы» (12+).
13.50, 16.50 На ві ны — Бе ла-
русь.
14.40 Маст. фільм «Бе лыя 
ро сы. Вяр тан не» (12+).
17.15 Дак. фільм «Усе ко ле ры 
лі пе ня».
18.00 Свя точ ны кан цэрт «Бе ла-
русь па мя тае. Да ро га па мя ці».
20.00 «Бе ла русь — на ша жыц-
цё». Свя точ ны вы пуск.
21.00 Маст. фільм «У жніў ні 
44-га» (12+).
22.55 Маст. фільм «Поз няе 
рас ка ян не» (16+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 Фор мы жыц ця (6+).
6.10 Спорт-мікс.
6.20 «Як мы жы лі на вай не» 
(12+).
7.00 Сён ня. Га лоў нае.
7.05, 8.30 Дра ма «Па між жыц-
цём і смер цю» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
9.10 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
10.25 Се ры ял «Маск ва. Цэнт-
раль ная акру га» (16+).
11.15, 13.55 Ба я вік «Снай пер. 
Зброя ад пла ты» (16+).
13.25, 16.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
19.40 Дра ма «Апе ра цыя 
«Дэ зер цір» (16+).
23.35 «Бе лыя жу ра вы. Ква тэр-
нік у Дзень Пе ра мо гі!» (12+)

7.00, 15.30, 21.10 «На двор'е» + 
«Эра на».
7.05, 15.40 «Мульт па рад» (6+).
7.30, 15.35, 20.50 «Пры ко лы 
13-й шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «30, але 17» (16+).
8.40, 19.15 Се ры ял «Ле нін град 
46» (16+).
10.10 Дак. фільм (12+).
10.30 Ба я вік «Шас цё ра па-за 
за ко нам» (18+).
14.30 Се ры ял «О, мая Ве не-
ра!» (18+).
16.05 Ка ме дыя «Спат кан не» 
(16+).
17.30 Се ры ял «Ся род ка ні -
ба лаў» (18+).
19.10, 1.25 «На двор'е».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Тры лер «Цуд-жан чы на» 
(16+).
23.40 Тры лер «Па ха ва ны 
жывым» (18+).
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Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

пятніца, 3 ліпеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

серада, 1 ліпеня

МIРМIР

1910 7

СТБСТБ


