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пятніца, 10 лі пе ня серада, 8 лі пе ня

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, 21.30 Се ры ял 

«Кух ня» (16+).

11.30 Се ры ял «Ан жа лі-

ка» (16+).

12.30, 23.00 Се ры ял 

«Два баць кі і два сы ны» 

(16+).

14.00 «Дзі ця чы КВЗ» 

(6+).

14.55 «Ера лаш» (6+).

15.30, 1.25 Се ры ял «Ма-

ла дзёж ка» (16+).

16.30 Се ры ял «Ва ро ні-

ны» (12+).

18.30, 0.30 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

19.30 Се ры ял «Вы жыць 

пас ля» (16+).

20.30 Се ры ял «Па гна лі» 

(16+).

2.15 «Ха чу ве рыць!» 

(16+)

3.30 Скетч-шоу «Ад на за 

ўсіх» (16+).

4.45 Скетч-шоу «6 кад-

раў» (16+).

6.30 «Ліс ты з пра він цыі». 

Му рам [СЦ].

7.00 «Ле ген ды су свет на-

га кі но». Мі ка лай Рыб ні-

каў.

7.30, 14.10, 19.35 «Ключ 

да раз гад кі ста ра жыт ных 

скар баў». Дак. се ры ял 

[СЦ].

8.20 Жыц цё вы дат ных 

ідэй. «Вай на то каў» 

[СЦ].

8.50 «Гля дзі ве ся лей!» 

Маст. фільм

10.00 «На зі раль нік». 

Абра нае.

11.00, 23.20 «У су бо ту 

ўве ча ры, у ня дзе лю ра-

ні цай». Маст. фільм.

12.25 Пры го жая пла не-

та.

12.40 Асаdеmіа. Ула дзі-

мір Кан тор. «Ім пе рыя 

як еў ра пей ская ідэя». 

1-я лек цыя.

13.30, 21.10 «Штуч ны ад-

бор».

15.00 70 га доў Кан стан-
ці ну Рай кі ну. «Сінь ёр Та-
дэ ра — гас па дар». Спек-
такль тэ ат ра «Са ты ры-
кон». Па ста ноў ка Ро бер та 
Сту руа. За піс 2007 го да.
17.00, 0.50 Шэ дэў ры рус-
кай му зы кі. Н. Га ла ва наў. 
Ду хоў ныя тво ры.
17.40 «Біб лей скі сю-
жэт».
18.05 «Па лі глот». Іс пан-
ская з ну ля за 16 га дзін! 
№ 7.
18.50, 1.45 «Іо сіф Ра па-
порт. Ры цар іс ці ны». Дак. 
фільм [СЦ].
20.25 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.40 70 га доў Кан стан ці-
ну Рай кі ну. «Сам-на сам з 
гле да чом» [СЦ].
21.50 «Тры сяст ры». 
Маст. фільм (16+).
22.40 «Мі ха іл Зо шчан ка. 
Пе рад узы хо дам сон ца. 
Гіс то рыя ад ной хва ро-
бы». Дак. фільм [СЦ].
2.25 Ра ман у ка ме ні. «Аў-
стрыя. За льцбург. Па лац 
Аль тэ нау». Дак. фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Эрык 
Клэп тан» (18+).
7.05 «Рок-н-рол ТБ». 
1992 год (16+).
7.50 Дак. фільм «Све ча 
го ре ла...» (12+).
9.00, 15.00, 21.00. 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
9.45, 11.00, 12.45, 14.25, 
15.45, 17.00, 21.45, 23.00, 
3.45, 5.20 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 22.00 
«На ро джа ныя ў СССР».
12.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ого нёк» пе ра бу до вы» 
(16+).
12.55 Дак. фільм «Мас-
коў ская эле гія» (16+).
18.00 «Яло вая суб ма ры-
на». Кан цэрт «60-год дзе 
Аляк санд ра Ліп ніц ка га» 
(16+).
20.35 «Пе ра пы нак». Ка-
рот ка мет раж ны маст. 
фільм (12+).
0.00 Кан цэрт ная пра гра-
ма «Гос ці з Сан-Рэ ма». 
1992 год (12+).
0.45 «Не лю ба — не слу-
хай...» (16+).
1.40 «Му зыч ная га вань» 
Эле а но ры Фі лін» (16+).

4.00 Маст. фільм «Ся род 
шэ рых ка мя нёў» (16+).

0.00, 7.00 Аў та гон кі. Wоrld 
Еndurаnсе — 2019 (12+).
1.00 По кер. WРT Аlрhа8 
(16+).
2.00 Сну кер. «Мас-
тэрс» — 2019 (6+).
4.00, 12.30 Сну кер. Сhіnа 
Сhаmріоnshір — 2019 
(6+).
6.30 Аў та гон кі. Су пер ку-
бак Роrsсhе (12+).
9.30 Тэ ніс. Рlауеr's Сut. 
Ра фа эль На даль (6+).
14.00, 21.15  Тэніс. 
Выставачны турнір. 
Thiem's 7.
18.30 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» — 2018 (12+).

0.50 Ад крый це, па лі цыя! 
(16+)
3.20 Ана на са вы экс прэс: 
ся джу, ку ру (18+).
5.25 Ча го хо чуць жан чы-
ны? (16+)
7.55 Га лі вуд скія ко пы 
(12+).
10.10 Дзя жур ны та та 
(6+).
12.00 Дзя ду ля лёг кіх па-
во дзі н (18+).
13.55 Ад сям'і не ўця чэш 
(16+).
16.05 Superнянь (16+).
17.40 SuperАлібі (16+).
19.30 Шпі ён па су сед стве 
(12+).
21.15 Дзе ці сэк су не пе-
ра шко да (16+).
23.20 Пра сцяч ка (16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
8.00 М/ф (6+).
9.15 «Ска жы мне праў ду» 
(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+).

17.40 «Ска жы мне праў-
ду» (16+).
20.55 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).
22.40 «Дра ку ла». Се ры-
ял (16+).
23.30 «10 са мых» (16+).
0.05 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
0.35 «Ахоў нік». Маст. 
фільм (16+).

6.10, 18.25 Но вы ча ла-
век-па вук: вы со кае на-
пру жан не (16+).
8.45 12 га доў раб ства 
(16+).
11.00 Што ха вае хлус ня 
(16+).
12.30 Як вы крас ці хма ра-
чос (12+).
14.15 Як пры ру чыць дра-
ко на-2 (6+).
16.00 Но вы ча ла век-па-
вук (12+).
20.55 Шпі ён, які мя не кі-
нуў (16+).
23.00 Вель мі дрэн ныя ма-
ту лі-2 (18+).
0.40 Свя точ ны пе ра па лох 
(18+).
2.35 Хлус лі вец, хлус лі вец 
(12+).
4.10 Во сень у Нью-Ёр ку 
(12+).

7.35 Ру сал ка. Во зе ра 
мёрт вых (16+).
9.15 30 спат кан няў 
(16+).
11.00 Лёд (12+).
12.55 Ма ра фон Жа дан-
няў (16+).
14.30 Чор ная ма лан ка 
(6+).
16.20 Да бры ня Мі кі ціч і 
Змей Га ры ныч (6+).
17.30 Ілья Му ра мец і Са-
ла вей-Раз бой нік (6+).
19.00 Час Пер шых (6+).
21.25 Ка лек тар (16+).
22.40, 5.55 Гос ці (16+).
0.15 За вод (18+).
2.15 Ду рань (16+).
4.15 Вар таў нік (16+).

6.20 Гуль ні ро зу му (16+).
6.45 Еў ро па з вы шы ні 
пту шы на га па лё ту (16+).
7.30 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).

8.15, 9.45, 16.40, 19.45, 
1.55 Аў та-SOS (16+).
9.00 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха (16+).
10.30 У дзі кай пры ро дзе 
з Бе арам Грылсам (16+).
12.10 Моц пле ме ні 
(16+).
12.55 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха (16+).
13.35, 21.15, 2.40 Рас-
сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
15.10 Са мыя леп шыя су-
пер ка ры (16+).
17.30 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та: Бра зі лія (16+).
18.15, 22.00, 4.25 Дзі кі 
ту нец (16+).
20.30, 22.45 Гіс то рыі 
выра тавання (16+).
3.30 Мя жа (16+).
5.15 Кос мас: пра сто ра і 
час (16+).

8.00, 12.55 Раз бу раль ні кі 
ле генд. Дзе ці (16+).
8.45 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 Раз бу раль нік 
(12+).
12.05 Па ляў ні чыя за рэ-
лік ві я мі (12+).
13.45 Не сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы (16+).
14.35 Ір жа вая ім пе рыя 
(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+)
19.00, 4.10 Ба гаж ныя 
вой ны (12+).
19.50, 5.45 Рэ аль ныя 
даль на бой шчы кі (12+).
20.40, 3.20 За ла тая лі-
ха ман ка: бур ныя во ды 
(16+).
23.10 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе (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, 6.30 Го лыя і на па ло-
ха ныя XL (16+).
5.00 Як гэ та ўлад ка ва на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
7.15 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (12+).

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, 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+).
7.20 Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!
7.45, 20.45 Зроб ле на.
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.40, 19.20 
Ме лад ра ма «Ка пі тан ша-2» 
(16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+) [СЦ]
14.55, 15.25 Ме лад ра ма «Ве ра ні-
ка. Стра ча нае шчас це» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Сэнс жыц ця». Анд рэй Са-
ві ных (12+).
17.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
18.15 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Клуб рэ дак та раў (16+).
22.30 Ме лад ра ма «Аба рва ная 
ме ло дыя». 1—4-я се рыі (16+).
2.15 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00 «Су пер жон ка» (16+).
10.50, 18.15 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
12.40 Ме лад ра ма «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.30 «Жан на Па жа ні» (16+).
14.20 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
15.15 Хто я? (12+)
15.35 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.40 «Вя чэ ра не па трэб на» 
(16+).
16.25 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Ме лад ра ма (12+).
17.15 «Арол і рэш ка. Спец вы пуск» 
(16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Фан тас ты ка «Зор ныя вой-
ны: вяр тан не Джэ дая» (12+).
23.35 Дра ма «Лю тасць» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ха лад-
нік.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль ту-
ры.
8.25, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.55 «На ро джа ная зор-
кай». Маст. фільм (12+).
9.20, 19.40 «Апош ні дзень». Ія Са-
ві на (12+).

9.55 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» [СЦ].
10.10 «Ка мер тон». Рэ жы сёр Га лі на 
Ада мо віч.
10.40 «Да мы за пра ша юць ка ва-
ле раў». Маст. фільм (12+) [СЦ].
12.20, 21.05 «Ды вер сія ў Асі по ві-
чах. Іх ве да лі толь кі ў твар». Дак. 
фільм (12+).
12.45, 21.30 «Стаў ка боль шая за 
жыц цё». Маст. фільм (12+).
13.45, 22.30 «1942». Маст. фільм 
(16+).
14.30 «Сі ла ве ры».
15.00 «Что я люб лю, во что я ве-
рю...» Юбі лей ны кан цэрт на род-
на га ар тыс та Бе ла ру сі Ва лян ці на 
Дуд ке ві ча.
16.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
17.00 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
17.40 «Да мы за пра ша юць ка ва-
ле раў». Маст. фільм (12+) [СЦ].
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.20 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад на го 
мас та ка». Яў ге нія Му сін ская [СЦ].

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Борн мут» — «То тэн хэм».
9.00 Спорт-мікс.
9.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Эвер тан» — «Са ўтгэмп тан».
11.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Астан Ві ла» — «Ман чэс тэр Юнай-
тэд».
13.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. Лё са ван не.
13.30 Гуль ні «на вы раст».
14.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
Лё са ван не.
14.30 Бія тлон. Лет ні чэм пі я нат 
свету.
16.05 Свет анг лій скай прэм' ер-лі гі. 
Ві дэа ча со піс.
16.35 Вось гэ та спорт!
16.50 Ха кей на тра ве. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. «Вік то рыя» (Сма ля ві-
чы) — ХК «Мінск».
18.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Сма ля ві-
чы» — «Ды на ма» (Брэст). (У пера-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма» 
(Брэст) — ФК «Слуцк». (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
23.25 Зме ша ныя адзі на бор ствы.

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] На-
шы на ві ны.
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Ін шае жыц цё» 
(12+).

12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Учас так» (16+).
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.55 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
16.40, 18.20 «Муж чын скае / Жа-
но чае» (16+).
18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.55 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Па спра вяд лі вас ці» (16+).
21.25 Се ры ял «Ве цер у твар» 
(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».
9.00, 23.50 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Джо кер. Апе ра цыя «Кап-
кан». Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.30, 1.25 «Са мыя ша ку ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.00 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.40 «Не ве ра год на ці ка выя гіс-
то рыі» (16+).
16.50 Дак. спец пра ект (16+).
19.10 «Зроб ле на». Дак. пра ект.
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
20.30 «Акры ле ны спорт». Да-
ку мен таль на-пуб лі цыс тыч ны 
фільм.
22.10 «Гля дзець усім!» (16+)

5.00 Се ры ял «Гра чан ка» (16+).
6.40, 10.20 Се ры ял «Пча ляр» 
[СЦ] (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
10.10 «У гас цях у ліч бы» (12+).
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 «Вас ча кае 
гра ма дзян ка Ні ка но ра ва» [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 Маст. фільм «За ма ро жа-
ны» (12+).
23.20 Маст. фільм «Ахоў нік для 
дач кі» (12+).
1.20 Маст. фільм «Тан цуй, тан-
цуй» (12+).
3.30 Маст. фільм «Маё ка хан не» 
(12+).
4.45 М/ф «Маў глі» (6+).

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 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
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+).
21.00 «Із май лаў скі парк». Вя лі кі гу-
ма рыс тыч ны кан цэрт (16+).
23.10 Маст. фільм «Сар дэч ная 
не да стат ко васць» (12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.10 Фор мы жыц ця (6+).
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.00, 16.25, 19.40, 21.55, 23.25 Сён-
ня. Га лоў нае.
7.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
8.25 Спе цы яль ны рэ пар таж (12+).
8.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.35 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Маск ва. Цэнт-
раль ная акру га» (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+).
14.10 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
19.55, 22.30, 23.40 Ба я вік «Па сле-
дзе зве ра» (16+).
22.00 «НЗ.by: час вы ні каў».

7.00, 15.15, 21.10 «На двор'е» + 
«Эра на».
7.05, 15.25 «Мульт-па рад» (6+).
7.30, 15.20, 20.55 «Пры ко лы 13-й 
шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «30, але 17» (16+).
8.40, 19.15 Се ры ял «Та ям ні ца ку-
ло на» (12+).
10.30 Ка ме дыя «Вя лі кі» (12+).
12.20, 17.30 Се ры ял «Ся род ка ні-
ба лаў» (18+).
14.10 Се ры ял «О, мая Ве не ра!» 
(18+).
15.45 Ка ме дыя «Стар скі і Хатч» 
(12+).
19.10, 1.30 «На двор'е».
21.00 «Ве чар ні ца» (6+).
21.20 Ба я вік «Аген ты» (16+).
23.30 Ка ме дыя «Па езд ка ў Аме-
ры ку» (16+).
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