
6.05, 4.00 «Дур ні і да ро-
гі» (16+).
7.00 М/ф «Ма рын і яго 
сяб ры» (0+).
7.25 М/ф «Джынг лі кі» 
(0+).
7.50 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
8.25 «Ера лаш» (6+).
9.00, 23.50 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
10.05, 16.30 Се ры ял 
«Шчас лі выя ра зам» 
(16+).
11.30 Се ры ял «Ва ро ні-
ны» (12+).
13.35, 0.45 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
14.50 Ба я вік «13-ы ра ён» 
(16+).
18.00, 3.10 Се ры ял «Ма-
мы чэм пі ё наў» (16+).
19.00 Се ры ял «Кух ня-2» 
(16+).
20.00 Се ры ял «Кух ня-3» 
(16+).
21.00 Се ры ял «90-я. Ве-
се ла і гуч на» (16+).
22.00 Ба я вік «Пункт аб-
стрэ лу» (12+).
1.55 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
5.00 «Ла ві мо мант» 
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
ся дзіб ная.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35 «Тэ ат раль ны ле та-
піс». Ігар Ква ша.
8.05 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.
8.55, 22.15 «Дэ ма ны». 
Маст. фільм (12+).
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.10 «Тры Анд рэі», 
«Мас коў скі між на род ны 
кі на фес ты валь». Дак. 
філь мы.
12.00 Ра ман у ка ме-
ні. «Пар ту га лія. За мак 
слёз». Дак. фільм.
12.30, 18.45 «Тым ча сам. 
Сэн сы».
13.15 «Мы — гра ма цеі!»
14.00 Ко лер ча су. Па вел 
Фя до таў.
14.10, 20.45 «Кос мас — 
па да рож жа ў пра сто ры 
і ча се». Дак. се ры ял.

15.10 «Эр мі таж».
15.40 «Бе лая сту дыя».
16.25 «Дзяр жаў ная гра ні-
ца». Маст. фільм. «Чыр-
во ны пя сок». 1-я се рыя 
(12+).
17.30 Ко лер ча су. Ты цы-
ян.
17.40 Му зы ка эпо хі ба-
ро ка. Фі ліп Жа рус кі і 
Фрай бург скі ба роч ны 
ар кестр.
18.25 Су свет ныя скар-
бы.
19.45 «Га лоў ная ро ля».

20.30 «Доб рай но чы, ма-

лыя!»

21.30 «Штуч ны ад бор».

23.40 Юбі лей Зоі Ба гус-

лаў скай. «Лі нія жыц ця».

0.30 На цы я наль ная тэ ат-

раль ная прэ мія «За ла тая 

мас ка — 2019». Цы ры-

мо нія ўзна га ро джан ня 

лаў рэ а таў.

4.00 — Пра фі лак ты ка на 

тэ ле ка на ле.

6.00, 12.00, 16.00, 22.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 

(12+).

6.55, 8.00, 11.30, 13.15, 
15.45, 17.00, 18.50, 20.40, 
21.45, 23.00, 5.25 Му зыч-

ная на сталь гія (12+).

7.10 «Зям ля — Па вет-

ра». Пётр Ма мо наў. 2003 

год (16+).

8.30 Фільм-спек такль 

«Рэ ві зор». 1982 год 

(12+).

13.30 Фільм-кан цэрт 

«Су стрэ чы з Алай Пу га-

чо вай». 1984 год (12+).

14.40 «Ар кестр По ля 

Ма рыа». Фільм-кан цэрт. 
1983 год (12+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Доў га  жы ха ры ТБ 
«Што? Дзе? Ка лі?» 2007 
год (12+).
19.10 Фільм-спек такль 
«Та паз». 1976 год (16+).
0.00 Маст. фільм «Ня-
бес ны ці ха ход» (12+).
1.15 Фільм-кан цэрт 
«Мі ні я цю ры». 1975 год 
(12+).
1.50 «Мы Вас лю-
бім!» Кан цэрт гур та 
«Воскресение». 1994 
год (12+).

3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 «Ва кол сме ху» з 
Аляк санд рам Іва но вым. 
1986 год (12+).

0.45, 8.30 Пла ван не. Паў-
ноч ны тур.
1.30, 4.00, 10.30, 15.00 
Цяж кая ат ле ты ка. Чэм-
пі я нат Еў ро пы.
2.30, 6.00, 12.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Ве ла спорт. 
Па рыж — Ру бэ.
7.30, 10.00 Су пер байк. 
Этап чэм пі я на ту све ту.
9.30 Ба раць ба. Чэм пі я-
нат Еў ро пы.
13.00, 19.00 Ве ла спорт. 
«Тур Тур цыі».
16.30 Watts. Топ-10.
18.00 Гольф. «Мас-
тэрс».
21.00 Аў та гон кі. Фор му-
ла E.
22.00 Аў та гон кі. Blancpaіn 
Endurance.

0.45 1 + 1 (16+).
2.55 2 + 1 (16+).
5.05 Дом з па ра нар маль-
ны мі з'я ва мі (16+).
6.40 Дом з па ра нар маль-
ны мі з'я ва мі-2 (18+).
8.20 За ча ра ва ная Эла 
(12+).
10.05 Дзень вы ба раў па-
фран цуз ску (16+).
11.55 Лю боў ны элік сір 
№ 9 (16+).
13.50 Па ляў ні чыя на пры-
ві ды (6+).

15.45 Бан дыт кі (16+).
17.35 Стар скі і Хатч 
(12+).
19.30 Пра ві лы зды му: 
ме тад Хіт ча (12+).
21.50 Міл ка (18+).
23.30 Це ла а хоў нік кі ле ра 
(18+).

6.00 М/ф (6+).
7.05 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.45 «Док тар І...» (16+)
8.15, 19.00, 2.45 «Ад пла-
та». Се ры ял (16+).
10.00, 23.35 «Улег цы» 
(12+).
10.35, 4.25 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
12.10, 17.50 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.20, 16.45 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.20 «Прос тыя скла да-
нас ці» (12+).
14.55 «Не рас кры тыя тай-
ны» (16+).
15.55 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
20.55 «Мен та ліст». Се-
ры ял (16+).
22.45 «90-я» (16+).
0.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.50 «Адзі нац цаць сяб-
роў Оў шэ на». Ка ме дыя 
(12+).

6.10, 15.15 К-19 (12+).
8.55 Жон ка на гляд чы ка 
заа пар ка (16+).
11.25 Апош няе ка хан не 
на Зям лі (16+).
13.20 Ма ё масць з хвас-
том (12+).
18.00 Па боч ны эфект 
(16+).
20.10 За ту ра: кас міч ная 
пры го да (12+).
22.10 Ча го хо чуць жан-
чы ны (16+).
0.40 З 13 у 30 (12+).
2.35 На ступ ствы (18+).
4.15 Д'я бал і Дэ ні эл Уэбс-
тэр (16+).

6.20 Еха лі два ша фё ры 
(12+).
7.55 Тры май удар, дзет-
ка! (12+)
10.00 Гіт лер ка пут! (16+)
11.55 Скар бы Ер ма ка 
(6+).
13.40 Час пер шых (6+).
16.20, 4.20 Чу жая мі лая 
(12+).
18.15 Млеч ны шлях 
(12+).

20.20 Звыч ка рас ста вац-
ца (16+).
22.10 Аба рон цы (12+).
0.10 Ма ёр (18+).
2.20 Чэм пі ё ны (6+).

6.00 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).
6.25 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт (16+).
7.10, 15.05, 5.10 Ме га за-
во ды (16+).
8.05, 17.30, 21.20, 1.10, 
3.35 Аў та-SOS (16+).
8.50 Ма шы ны (16+).
9.40 Егі пет з вы шы ні пту-
шы на га па лё ту (16+).
10.30 Ві ні Джонс: са мыя 
кру тыя сю жэ ты пра Ра-
сію (16+).
11.15 Дзі кі ту нец (16+).
12.50 Зо ла та Юка на 
(16+).
13.35 Асу шыць акі ян 
(16+).
14.20, 19.45, 22.50 Зо-
на 51: сак рэт ныя фай лы 
ЦРУ (16+).
15.55, 2.45 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф (16+).
16.45, 1.55 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай (16+).
20.35 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
23.35 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха (16+).
0.25 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).

8.00, 16.00, 22.00 Ма хі на-
та ры (12+).
9.00, 17.00, 4.40 Хут кія 
і гуч ныя (12+).
10.00, 15.00, 21.00 Як гэ-
та ўстро е на? (12+)
11.00, 20.00, 5.30 Па ляў-
ні чыя на ста рыз ну (12+).
12.00 Бра ты Ды зель 
(16+).
14.00, 3.50 Ра та валь ні кі 
аў то (12+).
18.00 Аляс ка: сям'я з ле-
су (16+).
19.00 Бруд ная ра бот ка 
(12+).
23.00 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі (16+).
0.00 Зла чын цы Трэ ця га 
рэй ха (16+).
1.00, 6.20 Біт вы ро ба таў 
(12+).
2.00, 7.10 Не спра буй це 
паў та рыць (16+).
2.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд (16+).
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6.25 «Іс насць».
6.50 Ме лад ра ма «Усё да най-
леп ша га». 1-я і 2-я се рыі 
(12+).
8.25 «Ку лі нар ная дып ла ма тыя» 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Марш рут па бу да ва ны». 
Ня свіж (12+).
9.50 «Зда роўе» (12+).
10.45 «Да ча» (12+) [СТ].
11.25, 12.10, 23.45 Ме лад ра ма 
«Да ро га, якая вя дзе да шчас-
ця» (16+).
13.30 «Я ве даю» (6+).
15.15 «Кра і на».
15.45 Ме лад ра ма «Дзе жы ве 
На дзея?» 1—4-я се рыі (12+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 «Па на ра ма».
21.45 Свя точ нае на ба жэн ства на 
Вя лік дзень па ка лен да ры ка та-
ліц кай кан фе сіі. Пра мая транс-
ля цыя.
1.20 Се ры ял «Сва ты-5» (12+).
2.20 «Дзень спор ту».

7.00 Се ры ял «Цэнт раль ная 
баль ні ца» (16+).
8.40, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».
8.45 Ані ма цый ны фільм «Пла не-
та скар баў» (0+).
10.15 «Ве ру не ве ру» (16+).
11.05 «Хто я?» (12+)
11.30 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).
12.05 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
12.40 «Муж на пра кат» (16+).
13.40 «Бліз ня ты». За ключ ны вы-
пуск (16+).
14.35 Ка ме дыя «Аляк сандр 
і жу дас ны, каш мар ны, ня доб ры, 
вель мі дрэн ны дзень» (12+).
16.00 «Та та папаў» (16+).
17.40 «Да па ба чэн ня» (16+).
18.30 Ба я вік «За лож ні ца-2» 
(16+).
20.00 Фан тас ты ка «Вай на све-
таў» (12+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
КЕ НО.
22.05 Дра ма «Уваск рэ сен не 
Хрыс та» (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 15.10, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 15.30, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.25 М/ф (0+).
8.40 «Ган на і Ка ман дор». Дра-
ма (12+).

10.00 «Жы вая куль ту ра». Тра ды-
цыя вы ра бу са ла мя ных па ву коў 
(вёс кі Бы хаў ска га ра ё на, Ма гі-
лёў ская воб ласць).
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Лешч 
у гар чы цы.
10.55 «Спя вае Бе ла русь».
11.50 «МУР». Маст. фільм. 
«1943» (16+).
14.45 «На ву ка ма нія» (6+).
15.35 «Рас клад на пас ля заўт ра». 
Кі на апо весць (12+).
17.00 «Алег Даль. Між мі ну лым 
і бу ду чым». Дак. фільм (12+).
17.40 «Ар тэ фак ты». Стра дзец кі 
скарб.
18.05 «Іх ве да лі толь кі ў твар». 
Дра ма (12+).
19.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Дзень доб ры і бы вай». 
Ме лад ра ма (12+).
22.35 «Апош ні дзень». Алег Яф-
рэ маў (12+).
23.15 «Вя лі кія мас та кі». Мі ке лан-
джэ ла (12+).

5.30 Прэв'ю. Тэ ніс. Ку бак Фе дэ-
ра цыі. Аў стра лія — Бе ла русь.
6.00 Тэ ніс. Ку бак Фе дэ ра цыі. Аў-
стра лія — Бе ла русь.
10.30, 21.25 Пла ван не. Ад кры ты 
чэм пі я нат Бе ла ру сі.
11.40 Ха кей. КХЛ. Фі нал.
13.35 Вя лі кі спорт.
14.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Сі ці» — «То тэн-
хэм».
16.20 Трэ ні ро вач ны дзень.
16.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Тар пе-
да» — «Ды на ма-Мінск». (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
18.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў. Ві-
дэа ча со піс.
19.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Нью касл» — «Са ўтгэмп тан». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.30 Ганд бол. Бал тый ская лі-
га. Фі нал 4-х. СКА-Мінск (Бе-
ла русь) — «Ры і хі мя кі» (Фін лян-
дыя).

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 «Іг рай, гар мо нік лю бі мы!» 
(6+)
8.00 «Ры хард Зор ге. Подз віг раз-
вед чы ка» (16+).
9.10 «Хіт на сня да нак» (12+).
9.50 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.45 «Ідэа льны ра монт» (6+).

11.50 Се ры ял «Пер шая спро-
ба» (6+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)
17.50 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
21.10 «Го лас. Дзе ці». Но вы се-
зон (0+).
23.20 Тры лер «Ілю зія пад ма-
ну» (12+).

6.10 «Ежа ба гоў» (16+).
7.50 «Ан фас».
8.10 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.00, 22.20 Да ку мен таль ны пра-
ект (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.35 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.05, 13.45, 16.45, 20.05 «Чор-
ныя кош кі». Се ры ял (12+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
19.55, 22.55 «СТБ-спорт».
1.30 «Квар тэт І» (16+).

6.00, 8.00, 5.20 М/ф (0+).
6.15 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.30 «Са юз ні кі» (12+).
7.05 «Та кія роз ныя» (16+).
7.35 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
9.00 «Вой, ма мач кі!» (12+)
9.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-
чы ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45 Маст. фільм «Адзі но кім 
да ец ца ін тэр нат» (6+).
12.45, 16.15, 19.15 Се ры ял 
«Клас ныя му жы кі». 1-я се рыя 
(16+).
21.10 Маст. фільм «Ахоў нік для 
дач кі» (16+).
23.25 Маст. фільм «Ча ла век 
з буль ва ра Ка пу цы наў» (16+).
1.30 Маст. фільм «Му зыч ная 
гіс то рыя» (16+).
2.50 Свя точ нае Ве лі код нае бо га-
слу жэн не. Транс ля цыя з Мін ска 
(12+).
4.50 «Да вед нік» (16+).

6.55 Па ча так эфі ру.
7.00 «Ра ні ца Бе ла ру сі».
10.00 «Сто да ад на го» (12+).
11.00 Вест кі.

11.20 «Пя цё ра на ад на го» (12+).
12.15 Маст. фільм «Жыц цё 
пас ля жыц ця» (12+).
14.10 Маст. фільм «Кар' е ра 
Дзі мы Го ры на» (12+).
16.10 Маст. фільм «Спаль ва-
ючы мас ты» (12+).
19.45 «Плюс мі нус». На двор'е на 
ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(16+)
22.55 Маст. фільм «Я па да ру 
та бе сві тан не» (12+).

5.50 «Аст рап раг ноз».
6.00 Terra іncognіta. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.30 «Зра зу мець і абяс шко дзіць» 
(12+).
7.00 «Ты не па ве рыш!» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.by».
8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.25 Гіс то рыі вы ра та ван ня.
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая» (12+).
12.00 Ква тэр нае пы тан не (0+).
13.05 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
14.05 Ме лад ра ма «Кроп ка вы-
бу ху» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
17.10 «Сак рэт на міль ён» (16+).
19.00 «Ты су пер!» Су пер се зон 
(6+).
21.10 Се ры ял «Муж чын скія ка-
ні ку лы» (16+).
0.30 «Брэйн-рынг» (12+).

7.00, 19.05, 21.15, 1.10 «На двор'е».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. се ры ял «Не вя до мая 
пла не та Зям ля».
8.05 М/ф «Са юз звя роў».
9.35 «Утрам дзія».
9.40 Фан тас ты ка «Мсці ўцы» 
(12+).
12.05 Се ры ял «Без тэр мі ну 
даў нас ці» (16+).
13.40 Ка ме дыя «Жа ніць ба 
Баль за мі на ва» (12+).
15.10 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 
«Уцё кі з ку рат ні ка».
16.30 Ка ме дыя «Па кроў скія ва-
ро ты» (6+).
18.55 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
19.10 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў-2» (16+).
20.55 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 Тры лер «Шпі ён скія гуль-
ні» (16+).
23.25 Ка ме дыя «Пра што га во-
раць муж чы ны» (16+).
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