
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).
7.20 «Ла ві мо мант» (16+).
8.35 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).
9.05 «Дзет кі-прод кі» 
(12+).
10.05 Ба я вік «Аба рон ца» 
(16+).
11.50 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
12.40 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
13.35 «Наш ра монт» (16+).
14.10, 0.25 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.05, 2.50 «Су пер ма мач-
ка» (16+).
17.05 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.35 Се ры ял «Ка ра ні» 
(16+).
19.00 Се ры ял «Мі ша псуе 
ўсё» (16+).
20.00 Фан тас ты ка «Тэр-
мі на тар 2: Суд ны дзень» 
(16+).
23.00 Cерыял «Апош ні з 
Ма гі кян» (16+).
3.40 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
5.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Ліс ты з пра він цыі». 
Крас на ярск.
7.00 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Кат рын Дэ нёў.
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 Вя лі-
кія ма лень кім.
7.35, 19.35 «Ін шыя Ра ма-
на вы». «Ка ра на цыі не бу-
дзе ...» [СЦ].
8.00, 20.00 «Ісус Хрыс тос. 
Жыц цё і ву чэн не». Пра-
ект міт ра па лі та Іла ры ё на 
[СЦ].
8.50, 1.05 ХХ ста год дзе. 
«Пя ку чыя та ям ні цы ста-
год дзя». Аў тар Леў Ні ка-
ла еў. 1981.
10.00 «Лі нія жыц ця». Гу-
зель Яхі на.
10.55, 22.30 «След ства 
вя дуць знаў цы». Маст. 
фільм.
12.30 Academіa. На тал-
ля Ба соў ская. «Ду хоў ная 
ат мас фе ра эпо хі ран ня га 
Ся рэд ня веч ча ў За ход няй 
Еў ро пе». 1-я лек цыя.
13.15 «2 Вер нік 2».
14.05 Спек такль тэ ат-
ра імя Я. Вах тан га ва 
«Дзядзь каў сон». За піс 
2002 го да.

17.00 Ра ман у ка ме ні. 
«Маль та». Дак. фільм.
17.35 «Па лі глот». Анг лій-
ская з ну ля за 16 га дзін! 
№ 6.
18.25 Кі но пра кі но. «Каў-
каз ская па лон ні ца». Гэ-
та ж вам не лез гін ка, а 
твіст!» Дак. фільм.
19.10 Ад кры ты му зей.
20.50 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка ...»
21.30 «Да ста еў скі». Се-
ры ял.
0.00 Да 80-год дзя Ула дзі-
мі ра Ва сіль е ва. «Вя лі кі 
ба лет». Фільм 1-ы [СЦ].
0.25 Фільм-ба лет «Дом ля 
да ро гі».
2.15 «Ве рэя. Вяр тан не да 
ся бе». Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Дзяў-
чы на спя ша ец ца на спат-
кан не» (12+).
7.00, 11.25, 15.45, 17.25, 
21.45, 23.00, 1.20, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.20 «Ва кол сме ху». 1987 
год (12+).
8.30 Фільм-кан цэрт «Спя-
вае Ва ле рый Ля вонць еў». 
1988 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Двое 
пад ад ным па ра со нам» 
(16+).
12.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
13.05 Фільм-кан цэрт «Ін-
тэр-поп-шоу». 1989 год 
(12+).
14.15 «... Да 16 і ста рэй-
шым». 1991 год (16+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
16.00 Маст. фільм «Ра-
ніш няя ша ша» (16+).
18.00 Фільм-спек такль 
«Мы не ўба чым ся з та-
бой». 1981 год (16+).
19.55 «Рыт мы пла не ты». 
1985 год (12+).
0.10 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1970. 2-я част ка. 
Госць Яў ген Еў ту шэн ка. 
2009 год (12+).
1.25 Маст. фільм «Доў гія 
пра во дзі ны» (16+).
4.00 «Кол ба ча су».

1.00, 9.30, 11.00, 21.30 Тэ-
ніс. Australіan Open (6+).

4.00 Скач кі на лы жах 
з трамп лі на. «Тур нэ 4 
трамп лі наў» (12+).
12.30 Сну кер. Northern 
Іreland Open — 2018 (6+).
15.00 Ве ла спорт. Чэм пі я-
нат све ту — 2017. Нар ве-
гія (12+).
17.00 Ве ла спорт. Мі лан — 
Ту рын-2017 (12+).
18.00 Ве ла спорт. «Тур 
Лам бар дыі» — 2017 
(12+).
20.00 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос» — 2019 (6+).
23.00 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «За ла сла-
вы» (12+).

1.20 Ро бін Гуд (16+).
3.35 Са бры на (12+).
5.55 Без за га ны (16+).
8.00 Улю бён цы Аме ры кі 
(16+).
10.00 Пя ты эле мент 
(12+).
12.25 З жыц ця та ем ных 
аген таў (12+).
14.05 Ка роль ве ча ры нак 
(16+).
16.00 Ня ўдач нік Аль фрэд, 
або Пас ля даж джу... дрэн-
нае на двор'е (12+).
17.50 Ба бу ля лёг кіх па во-
дзін (16+).
19.30 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзін-2. Са ста рэ лыя 
мсці ўцы (16+).
21.05 Ну, пры ві тан не, Ак-
са на Са ка ло ва! (16+)
23.00 Як скрас ці брыль-
янт (16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя Бе ла русь філь ма 
(12+).
6.15 М/ф (6+).
7.40 «М&S» (12+).
8.05 «Ва ры на ва рэн не» 
(6+).
8.25 «Пе рыс коп» (16+).
8.45 «Рыф му ец ца з лю-
боўю». Маст. фільм 
(12+).
10.35, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
11.35, 18.30 «Сля пая» 
(16+).
12.40 «Апош ні ге рой. 
Гле да чы су праць зо рак» 
(16+).
13.35 «Я не вяр ну ся». 
Маст. фільм (16+).
15.30 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).

16.30, 3.00 «Гэ та рэ аль-
ная гіс то рыя» (16+).
17.30 «Раз ві тан не» (16+).
19.35 «Ві да воч цы» (16+).
20.15, 2.10 «Якія вяр ну лі-
ся» (16+).
21.15 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).
23.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
23.50 «Пры суд» (16+).
0.35 Ка ме дыя «Ма ла дыя» 
(16+).
3.50 «Раз ві тан не» (16+).

6.10 Ка пі тан Крук (12+).
9.05 Ка хан не і ін шыя ле кі 
(16+).
11.15 Ва са бі (16+).
12.55 Са мерс бі (16+).
15.00 Пі тэр Пэн (12+).
17.00 Шэр лак (16+).
0.00 Ра мэа і Джуль е та 
(12+).
2.05 Ма дам (16+).
3.30 Воб лач ны ат лас 
(16+).

7.45 Час Пер шых (6+).
10.15 Хло пец з на шых мо-
гі лак (12+).
11.55 Доб ры хлоп чык 
(12+).
13.35, 14.30 Кат (16+).
15.25 Ста тус: воль ны 
(16+).
17.15 Грэц кі арэ шак (16+).
19.00 Па вук (16+).
20.55, 5.30 Ад на клас ні цы 
(16+).
22.15 Ад на клас ні цы: Но-
вы па ва рот (16+).
23.35 Бла га сла ві це жан-
чы ну (12+).
1.40 Цём ны свет (16+).
3.50 Цём ны свет: Раў на-
ва га (12+).

6.00 Ра бі стаў кі і ўзры вай 
(16+).
6.25 Асу шыць акі ян-2 
(16+).
7.20, 10.25 Ін жы нер ныя 
ідэі (16+).
8.05 Ша ша праз пек ла 
(16+).
8.55 Ра зум ныя га ра ды 
све ту: Амстэр дам (16+).
9.40, 12.50 Кос мас: маг-
чы мыя све ты (16+).
12.05, 1.25 Аў та-SOS 
(16+).

13.35 За кі ну тыя га ра ды з 
Аль бер там Лі нам (16+).
14.20 Сі ла пле ме ні (16+).
15.05, 15.55, 21.15, 3.00, 
3.50 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф (16+).
16.40 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та: Пе ру (16+).
17.25 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
18.15 Вы ра та ваць «Ты-
та нік»: скар бы з глы бі ні 
(16+).
19.00, 22.05, 0.40, 4.35 
Вяр тан не на «Ты та нік» 
(16+).
19.45 Сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы ста ра жыт на сці 
(16+).
20.30 Ге нуя: хра на ло гія 
ка та стро фы (16+).
22.50 Апа ка ліп сіс: вай на 
све таў (16+).
2.15 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
5.20 Гуль ні ро зу му (16+).

8.00 Даль на бой шчык у 
Аме ры цы (12+).
8.50, 15.45, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
9.40 Як гэ та зроб ле на? 
(12+).
10.30, 17.35, 0.55, 2.40 У 
па го ні за кла сі кай (12+).
11.20, 23.05 Па ляў ні чыя 
на скла ды (16+).
12.15 Раз бу раль ні кі ле-
генд (16+).
13.05 Біт вы ро ба таў 
(12+).
13.55 Па ля ван не на каш-
тоў ныя ка мя ні (12+).
14.50, 7.15 Аляс ка: сям'я 
з ле су (16+).
16.40, 05.00 Як гэ та ўстро-
е на: аў та ма бі лі ма ры 
(12+).
18.30 Па ляў ні чы на цац кі 
(12+).
19.25 Умель цы су праць 
апа ка ліп сі су (12+).
20.20 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
21.15 Дзіў ныя фур го ны 
(12+).
0.00 Хут кія і гуч ныя (12+).
1.50 Го лыя і на па ло ха ныя 
(16+).
3.30 За ла тая лі ха ман ка: 
за кі ну ты пры іск Дэй ва 
Ту ры на (16+).
4.15 Па ляў ні чыя на рэ лік-
віі (16+).
5.45 Ры бал ка го лы мі ру-
ка мі (12+).
6.30 Го лыя і на па ло ха ныя 
XL (16+).
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6.15 Сло ва Міт ра па лі та Паў ла 
на Свет лае Хрыс то ва Уваск рэ-
сен не.
6.25 Ме лад ра ма «Мая зор ка». 
3-я і 4-я се рыі (16+).
8.15 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.50 Гіс то рыі вы ра та ван ня (12+).
10.30 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня (16+).
11.10 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ме лад ра ма «Па трэб-
на ня вес та з пра жы ван нем». 
2-я се рыя (12+).
13.30 «Я ве даю» (6+).
15.15 Твой го рад.
15.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
16.05 Ме лад ра ма «Мая зор-
ка». 1—4-я се рыі (16+).
19.50 «На вы лет!» (12+)
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Ся мей ная 
спра ва». 1—4-я се рыі (12+).

6.55 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
8.35 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).
9.20, 19.40 Тэ ле ба ро метр.
9.25 «Ве жа» (12+).
10.15 «Шэр ла кі» (16+).
11.10 «Да па ба чэн ня» (16+).
11.55 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
12.45 Дра ма «Па вел, апост ал 
Хрыс та» (16+).
14.30 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).
15.20 «Вя чэ ра не па трэб на» 
(16+).
16.05 «Та та па паў» (16+).
17.45 Ме лад ра ма «Ды хай дзе-
ля нас» (16+).
20.10 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.20 Ме лад ра ма «Адзін 
дзень» (16+).
23.05 «Су пер жон ка» (16+).
0.00 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00 «Раз мо вы пра ду хоў нае». 
Вя лік дзень.
8.10, 14.55, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.

8.30, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.40 «Сем ня нек». Маст. фільм 
(12+) [СЦ].
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Ру-
лет па-ка быль ску.
10.50 «На цы я наль ны хіт-па рад».
11.45 «Шу кай це жан чы ну». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
14.20 «Дзе сяць фа та гра фій». 
Ала Су ры ка ва (12+).
15.15 «Тэ атр у дэ та лях». Ба лет 
Дзяр жаў на га ака дэ міч на га Вя-
лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
Бе ла ру сі «Анас та сія».
15.40 В. Куз ня цоў. «Анас та сія». 
Ба лет Дзяр жаў на га ака дэ міч на-
га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле-
та Бе ла ру сі.
17.15 «Жа ніх з та го све ту». 
Маст. фільм (12+).
18.10 «Апош ні дзень». Рас ці-
слаў Плят (12+).
18.45 «Бе лыя ро сы». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Па ся мей ных аб ста ві-
нах». Маст. фільм (12+) [СЦ].
23.20 «Арт-гіс то рыі». «Гля дзець 
і ба чыць...»

6.55 Аз бу ка спор ту.
7.10, 9.25 Фут бол. Бе ла рус-
банк — чэм пі я нат Бе ла ру сі.
9.10 Вось гэ та спорт!
11.25 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Агляд ту ра.
12.10 Гуль ні «на вы раст».
12.40 Пла ван не. Чэм пі я нат Еў-
ро пы на ка рот кай ва дзе.
15.15 Аз бу ка спор ту.
15.25 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
15.55 Ба раць ба. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.
18.10 Вя лі кі спорт.
18.55 Трэ ні ро вач ны дзень.
19.25 Спорт-цэнтр.
19.35 Піт-стоп.
20.05 Ва лей бол. Ку бак ЕКВ.
21.30 Вы ні кі тыд ня.
22.15 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] На шы на-
ві ны.
7.10 «Зда роўе» (16+).
8.05 «Жыц цё ін шых» (12+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
[СЦ].
9.25 «Ме тэа гід».
9.45 Се ры ял «Анёл-ахоў нік» 
(16+).

11.40 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
14.00 Маст. фільм «Ма ра фон» 
(16+).
16.20 Кан цэрт Мак сі ма Гал кі на 
(12+).
18.20 «Лепш за ўсіх!» (6+)
20.00 «Кон ту ры».
21.20 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
23.20 «Спарт клуб» (16+).
23.40 «Што? Дзе? Ка лі?». Вяс-
но вая се рыя гуль няў (16+).
0.50 «Пра ка хан не» (16+).

6.00 «Жы вая тэ ма» (16+).
7.30 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
9.10 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.00 «Не вя до мая гіс то рыя» 
(16+).
12.25, 13.40, 16.40, 20.35 «След-
чы Ці ха наў». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
22.10 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
23.50 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).
1.15 «Жы вая тэ ма» (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10 «Бе ла русь сён ня» (12+).
6.45, 7.35 М/ф (6+).
7.05 «Гу ляй, ду тар» (12+).
7.40 «Культ/Ту рызм» (12+).
8.15 «Яшчэ тан ней» (12+).
8.45 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(12+).
9.25 «Фа зэн да Лайф» (6+).
10.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
10.10, 16.15 Се ры ял «Ба цюш-
ка» (16+).
16.00 На двор'е ў све це.
18.30, 0.00 «Ра зам».
19.30, 1.00 Се ры ял «Жыць 
спа чат ку» (16+).

7.00 Маст. фільм «Ка лі сон ца 
ўзы дзе» (12+).
10.30 Маст. фільм «Ада грэй 
маё сэр ца» (12+).
12.25 Маст. фільм «Са мая лю-
бі мая» (12+).
14.30 Шоу Але ны Сце па нен кі 
(16+).
15.40 Маст. фільм «Шчас лі вы 
марш рут» (12+).

17.35, 21.45 Маст. фільм 
«Хрос ная» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.15 «У лю дзях».
22.50 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
23.30 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.15 Tеrrа іnсоgnіtа. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.50 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).
7.25 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «24 пы тан ні» (12+).
8.55 Бе ла ру сы (6+).
9.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
11.00 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.50 «Дач ны ад каз» (0+).
12.50 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
13.50 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
14.25 Маст. фільм «Вам за-
дан не» (16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+)
18.00 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.35 Ты не па ве рыш! (16+)
22.35 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
23.05 Маст. фільм «Мож на, я 
бу ду зваць ця бе ма ці?» (16+)

7.00, 16.25, 19.00, 21.05, 1.25 
«На двор'е».
7.10 «Мульт па рад»: «Лэ дзі і ба-
дзя га» (6+).
8.30, 16.20 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.35 Ка ме дыя «У бой ідуць ад-
ны ста рыя» (12+).
10.15 «Га туй як шэф» (12+).
10.40 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
11.35 Дра ма «Не па кор лі вая» 
(16+).
14.50 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
«Пры га жу ня і па чва ра» (6+).
16.30 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці» (12+).
18.10 Се ры ял «Касл» (12+).
18.55 «Ца на не ру хо мас ці» (12+).
19.05 Тры лер «Не бяс печ ныя» 
(16+).
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Тры лер «За ра жэн не» 
(16+).
23.15 Ба я вік «Тэр мі на тар. Ня хай 
прый дзе Зба ві цель» (16+).
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