
6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.20 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.20 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
9.20 М/ф «Джынг лі кі» 
(0+).
9.50 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
10.10 М/ф «Ці мон і Пум-
ба» (0+).
10.45 «Дзі ця чы КВЗ» 
(6+).
11.40 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
12.20 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
14.45 «Шоу вы хад но га 
дня» (16+).
15.50 Ба я вік «План уцё-
каў» (16+).
18.05 Ані ма цый ны фільм 
«Бел ка і Стрэл ка: зор ныя 
са ба кі» (0+).
19.50 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
21.25 «Спра ва бы ла ве-
ча рам» (16+).
22.30 «Наш ра монт» 
(16+).
23.15 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
0.15 Се ры ял «Лон данг-
рад» (16+).
2.05 «Прос та кух ня» 
(16+).
2.35 «Ро гаў. Сту дыя 24» 
(16+).
3.25 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
4.40 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Эфект ма тыль ка». 
Дак. се ры ял [СЦ].
7.05 «Тай на трэ цяй пла-
не ты». М/ф.
7.55 «Ле таш няя кад ры-
ля». Маст. фільм [СЦ].
9.05 «Звы чай ны кан-
цэрт».
9.30 «Мы — гра ма цеі!»
10.10 «Цу доў ная ся мёр-
ка». Маст. фільм.
12.20 «Ліс ты з пра він-
цыі». Чап лы гі на (Лі пец-
кая воб ласць) [СЦ].
12.50 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
13.05 Дыя ло гі пра жы-
вёл. Ло ра Парк. Тэ нэ ры-
фэ [СЦ].

13.45 «Ін шыя Ра ма на-
вы». «Рус кая ня вес та для 
крэў на га во ра га» [СЦ].
14.15 100 га доў з дня на-
ра джэн ня. «Мус тай Ка-
рым». Дак. фільм [СЦ].
14.45, 0.00 Зор ныя 
ду э ты. Іў Мон тан і Кат рын 
Дэ нёў. «Дзі кун». Маст. 
фільм.
16.30 «Кар ці на све ту».
17.10 «Пеш шу...» Маск-
ва — Ма жай ская ша ша 
[СЦ].
17.40 «Бліз кае акру жэн-
не Яў ге на Кня зе ва».
18.35 «Ра ман ты ка ра-
ман са».
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Верш нік па іме ні 
Смерць». Маст. фільм 
[СЦ].
21.55 «Бе лая сту дыя».
22.40 Га ла-кан цэрт су-
свет ных зо рак опе ры 
«Кла сі ка на Па ла ца вай».
1.45 «У све це ба ек». М/ф 
для да рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1976. 1-я част ка. 
2009 год (16+).
7.05, 9.45, 11.00, 13.35, 
14.40, 20.25, 23.25, 2.35, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.20 Тэ ле спек такль 
«Гуль цы». 1978 год 
(12+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
12.00 Маст. фільм «Сель-
ская на стаў ні ца» (12+).
13.50 Фільм-кан цэрт 
«Анд рэй Пят роў. Па трэб-
на доб рая ме ло дыя». 
1980 год (12+).
15.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
16.00 Фільм-кан цэрт гур та 
«Дети». 1988 год (16+).
17.00 «Тэ ат раль ныя 
су стрэ чы». «Не пры ду-
ма ныя гіс то рыі. За баў-
ны вы па дак». 1992 год 
(12+).
18.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
19.00 «Ва кол сме ху» з 
Аляк санд рам Іва но вым. 
1986 год (12+).
22.00 «Кі на па на ра ма». 
«Па ра лель нае кі но». 
1988 год (12+).

0.00 «Элі та Кра і ны Са ве-
таў». Аляк сандр Якаў леў. 
2008 год (16+).
0.40 Фільм-кан цэрт «Кон-
курс у кра ме «Ме ло дыя». 
1981 год (12+).
1.30 Маст. фільм «Ка ні-
ку лы Кро ша». 4-я се рыя 
(12+).
2.50 М/ф «Ух ты, ры ба, 
якая га во рыць!» (12+)

0.35, 6.00 На столь ны тэ-
ніс. Ку бак све ту.
1.35, 7.30, 13.10 Ве ла-
спорт. «Тур Лам бар дыі».
2.35 Watts.
2.45, 8.30 Ве ла спорт. 
«Тур Па ры жа».
4.00, 9.30, 14.00 Сну кер. 
Englіsh Open.
10.30 Лёг кая ат ле ты ка. 
Ма ра фон.
13.10 Ве ла спорт. «Тур 
Лам бар дыі».
14.45, 19.30 Сну кер. 
Englіsh Open. Фі нал.
18.00 На столь ны тэ ніс. 
Ку бак све ту. Жан чы ны. 
Фі нал.

0.30 Так сі-3 (16+).
2.30 Так сі-4 (16+).
4.35 Так сі-5 (18+).
6.30 За муж на два дні 
(12+).
8.30 Бе лае ві но з Ба бу-
дою (16+).
10.30 Вы пад ко вы муж 
(16+).
12.10 Пра су ну ты (16+).
13.50 Агент 117: мі сія ў 
Рыа (16+).
15.50 Гэ ты ня ём кі мо мант 
(16+).
17.50 Ні чо га не ба чу, ні-
чо га не чую (16+).
19.50 Ана на са вы экс-
прэс: ся джу, ку ру (18+).
22.00 Пры стой ныя лю дзі 
(16+).
23.50 Аг ні вя лі кай вёс кі 
(12+).

6.00 М/ф (6+).
8.15 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма». «У ту ма-
не». Маст. фільм (12+).
10.30 «Вы ра туй це, я не 
ўмею га та ваць!» (12+)
11.20, 1.25 «Гро ма вы. 

Дом над зеі». Се ры ял 
(16+).
15.10 «Ён і яна» (16+).
16.35 «Сэл фі на па мяць». 
Маст. фільм (12+).
20.15 «Без пад ма ну» 
(16+).
21.10 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
21.45 «Са ха ра». Ба я вік 
(12+).
0.00 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
4.50 «Муж чы ны Жан ны 
Фрыс ке». Дак. фільм 
(16+).
5.30 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10, 17.25 Ро бін Гуд: 
прынц зла дзе яў (12+).
9.20 Уль ты ма тум Бор на 
(16+).
12.00 К-9: са ба чая ра бо-
та (12+).
13.55 Зя лё ная мі ля 
(16+).

20.10 Ка пі тан Крук 
(12+).
22.50 Эва лю цыя Бор на 
(16+).
1.25 Ка ра ле ва Іс па ніі 
(18+).
3.45 Гос ця (16+).

6.00 Пра ва дыр (16+).
8.05 Вя зень зам ка Іф. 
3-я се рыя. Аз ваз дам 
(12+).
10.10 Тэ ры то рыя (12+).
13.25 Ду рань (16+).
15.40 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-2 (16+).
17.35 Ня ўлоў ныя: Банг-
кок (16+).
19.10 Не рэ аль нае ка хан-
не (12+).
20.45, 5.40 Муж чы на з га-
ран ты яй (16+).
22.25 Цар (16+).
0.45 Па тэ ле фа нуй це 
Мыш кі ну (12+).
2.20 Бар мен (16+).
4.10 Ка хан не ў вя лі кім го-
ра дзе-3 (12+).

6.00 Са мыя дзіў ныя 
фа та гра фіі Natіonal 
Geographіc (16+).
6.25, 5.10 Па на ра ма 360 
(16+).
7.15 На плы тах па Юка-
не (16+).
8.50 На цы я наль ныя пар кі 
Аме ры кі (16+).
10.20 Ва ро жая пла не та 
(16+).
11.15 Па ча так (16+).
12.50 Дзі кі ту нец (16+).
14.25 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
16.40 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та (16+).
19.00, 22.05, 4.25 911. Па-
вет ра ны кант роль (16+).
19.45 Су пер збу да ван ні 
(16+).
22.50 У по шу ках спад чы-
ны (16+).
0.25 Не бяс печ ныя па да-
рож жы (16+).
1.15 Аў та-SOS (16+).
2.50 Да след чык 2.0 
(16+).

8.00, 16.40, 7.35 Як гэ та 
ўстро е на? (12+)
9.20, 17.35 Як гэ та зроб-
ле на? (12+)
10.15 За ла тая лі ха ман ка 
(12+).
11.10 Джэ рэ мі Уэйд: цём-
ныя во ды (12+).
12.05, 21.15 Дзі кія экс пе-
ры мен ты (12+).
13.00, 22.10 Міль яр дэр 
пад пры крыц цём (12+).
13.55, 6.50 Го лыя і на па-
ло ха ныя (16+).
14.50, 6.00 Ба гаж ныя 
вой ны (12+).
15.45 Ра та валь ні кі ма ё-
мас ці (12+).
18.30 Як мы вы най шлі 
свет (12+).
23.05 Кан такт (12+).
0.00 Па лі цэй ская ка ме ра 
(16+).
0.55 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
2.45 Па ляў ні чыя на рэ лік-
віі (16+).
5.15 Бяс цэн ныя аў то 
(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 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 «Зо на Х» 
(16+).
8.50 Сло ва міт ра па лі та Паў ла на 
свя та Па кро ва Пра свя той Ба га-
ро дзі цы.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 На ві ны на двор'я.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Со неч ны ліс та пад» (16+).
13.05, 15.25 Ме лад ра ма «Дзяў-
чын кі мае». 1—4-я се рыі 
(12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Па ка лен не.by.
22.10 Се ры ял «След» (16+).
23.50 Арэ на.
0.35 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 Се ры ял «Зра зу мець. 
Да ра ваць» (16+).
10.20 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
10.55 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
11.35 «Се ла па ля це ла» (16+).
12.10 «Да па ба чэн ня» (16+).
13.05 Ка ме дыя «Тэ ле вя ду чы: «І 
зноў доб ры дзень» (16+).
15.00 Ані ма цый ны фільм «Урфін 
Джус і яго драў ля ныя сал да ты» 
(0+).
16.35 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент-3: за сця ной» (12+).
19.15 Су пер ла то.
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Та та па паў» (16+).
23.30 Ха дзі сю ды і тан цуй.
23.35 «Арол і рэш ка. Пе ра за груз-
ка» (16+).
0.30 Се ры ял «Жа но чы док-
тар-3» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Баб-
ка-гра ча нік.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.30, 18.10 «Я не вяр ну ся». 
Маст. фільм (16+) [СЦ].
11.20, 21.05 «Апош ні дзень». Мі-
ха іл Ка за коў (12+).

12.25 «Бе ла рус кая кух ня». Квас 
на мя се або гры бах з іль ня ным 
на сен нем.
12.55 «На пе рад у мі ну лае».
13.20 «На ву ка ма нія» (6+).
13.50 «Раз мо вы пра ду хоў нае». 
Па кроў Пра свя той Ба га ро дзі цы.
14.00 «Сла вян скі ба зар — 2019». 
Най леп шае.
14.55, 21.40 «Ад' ютант яго 
пра вас ха дзі цель ства». Маст. 
фільм. 1-я се рыя (12+) [СЦ].
16.10 «Час кі но».
16.20 «По лац кі вальс». Дак. 
фільм (12+).
17.00 «Люб лю і па мя таю». На-
род ны ар тыст РСФСР Мі ха іл 
Ка за коў.
17.45 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.00 «Зіг мунд Уруб леў скі. Га ра-
чы кіс ла род». Дак. фільм (12+).

7.00 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
Еў ра-2020. Бе ла русь — Ні дэр-
лан ды.
8.50 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
Еў ра-2020. Дзён нік гуль ня во га 
дня.
9.35 Вы ні кі тыд ня.
10.15 Вя лі кі спорт.
11.00, 18.30 Тэ ніс. WTА. Ку бак 
Крам ля.
15.00 Ха кей. КХЛ. «Ві цязь» 
(Мас коў ская вобл.) — «Ды на-
ма-Мінск».
16.55 Ганд бол. Ку бак ЕГФ. Дру-
гі раўнд. Матч у ад каз. «СКА-
Мінск» (Бе ла русь) — «Ріб ні ца» 
(Сла ве нія).
20.35 Трэ ні ро вач ны дзень.
21.05 Гуль ні «на вы раст».
21.35 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
Еў ра-2020. Укра і на — Пар ту-
га лія. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
23.35 Піт-стоп.

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 «Кат» (16+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Прак ты ка» 
(16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20, 23.05 «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 «Ад чай ныя» 
(16+).

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+).
9.05 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
9.25 «Ты дзень».
10.40 «Го рад». Се ры ял (12+).
12.35, 21.15, 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+).
14.45 «Як устро е ны свет» (16+).
15.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
15.50, 16.50 «Баць кі». Се ры ял 
(16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
22.00 «Гля дзець усім!» (16+)
23.00 «За гад кі ча ла вец тва» (16+).
0.35 «Мінт ранс» (16+).
1.15 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).

6.00 Се ры ял «Зоя» (16+).
8.00 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
8.55, 10.10 Се ры ял «Не бяс печ-
ная па мыл ка» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15, 2.55 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.10 1.25 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 2.10 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 19.25 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
20.40 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (0+).
21.20, 5.20 Се ры ял «Да іш ні кі» 
(16+).
0.00 Дак. фільм «Ма шы на для 
Ген се ка» (16+).
0.55 «Та ко му ма ма не на ву чыць» 
(12+).
3.40 «Культ/Ту рызм» (16+).
4.05 Маст. фільм «Пад кі дыш» 
(0+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.10 «У лю дзях».

10.45 «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 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35, 22.30, 23.10 «Хто су-
праць?» Ток-шоу.
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Ха лод ныя бе-
ра гі» (16+).
0.30 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 На шы (6+).
6.25 Бе ла ру сы (6+).
7.10 «Док тар Свет» (16+).
8.05 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
8.50, 10.20 Се ры ял «Дэль та» 
(16+).
10.20 «Ча кай мя не» (12+).
11.15 Се ры ял «Ляс нік» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.05 «Кру тая гіс то рыя» (12+).
15.00, 16.40 Се ры ял «Па ву цін-
не» (16+).
16.30, 19.40 Сён ня. Га лоў нае.
17.45 «ДНК» (16+).
19.50 Се ры ял «Мар скія д'яб лы. 
Ру бя жы ра дзі мы» (16+).
20.55, 22.25 Се ры ял «Шэф. 
Гуль ня на па вы шэн не» (16+).
22.00 «НЗ.bу».
23.30 Се ры ял «Свед кі» (16+).

7.00, 15.55, 18.05, 21.05, 0.05 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 16.05 М/с «Ці мон і Пум ба».
7.30, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.35 Ка ме дыя «Гіс то рыя двух 
ко ша чак» (6+).
9.00, 18.10 Се ры ял «Ля га вы» 
(16+).
10.30 «Не звы чай ныя вёс кі».
10.40 Дра ма «Хрос ны баць ка» 
(16+).
13.40, 19.50 Се ры ял «Элі та» 
(16+).
14.30 Се ры ял «Ня бес ны за-
мак» (12+).
16.15 Се ры ял «За кі ну тыя ў 
кос ма се» (12+).
17.15 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Дра ма «Поп» (16+).
23.20 Се ры ял «Ім пе рыя» (16+).

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, 14 каст рыч ні ка

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля, 20 каст рыч ні ка

МIРМIР

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