
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).
7.15 М/ф «Ма рын і яго 
сяб ры» (0+).
7.40, 15.10 М/ф «Ці мон і 
Пум ба» (0+).
8.15 «Ла ві мо мант» (16+).
9.10, 14.50 «Ера лаш» (6+).
9.40 Се ры ял «Ма мач кі» 
(16+).
12.50 Се ры ял «Ка ман да 
Б» (16+).
15.45, 1.50 «Су пер ма мач-
ка» (16+).
16.50 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам» (16+).
17.55, 23.55 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Іва но вы-
Іва но вы» (16+).
21.00, 0.55 Се ры ял «Ва ро-
ні ны. Ка нец эпо хі» (12+).
22.00 Ка ме дыя «Вя сел ле 
па аб ме не» (12+).
2.40 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
3.55 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
4.50 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
аван гард ная.
7.05 «Ма лень кія сак рэ ты 
вя лі кіх кар цін». Дак. се ры-
ял [СЦ].
7.35, 20.45 «Тай ны кель-
цкіх ма гіль няў». Дак. 
фільм [СЦ].
8.25 «Тэ ат раль ны ле та-
піс». Ва сіль Ла на вой.
8.50 «Кі нес коп». 76-ы Ве-
не цы ян скі МКФ.
9.30 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Ода да ра дас ці і смут ку» 
[СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.15 ХХ ста год дзе. 
Лю боў Па лі шчук, Аляк-
сандр Ка ля гін, Алег Та-
ба коў, Ар мэн Джы гар ха-
нян у спек так лі «За ла тая 
рыб ка». 1986 год.
12.25, 18.40, 0.30 Ула да 
фак та. «Ма со ны. Мі фы і 
фак ты».
13.10 «Лі нія жыц ця». Іры-
на Рад ні на [СЦ].
14.05 «Ко лер ча су». Ало-
вак.
14.15 «Прод кі на шых 
прод каў». Дак. се ры ял 
[СЦ].

15.10 «Спра ва №. Па-
кон чыць з На па ле о нам! 
За меж ны па ход 1813—
1814 га доў». Дак. се ры ял 
[СЦ].
15.40 «Аго ра». Ток-шоу.
16.40 «Сі ро ты за быц ця». 
Дак. фільм.
17.35 Лаў рэ а ты XVІ між-
на род на га кон кур су імя 
П. І. Чай коў ска га. Маа Фу-
дзі та (фар тэ пі я на).
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.35 «Вы на ход ніц тва 
пра сто ры». «Эду ард Ка-
чар гін. Зі мо вая кра і на» 
[СЦ].
22.20 «Бе лая гвар дыя». 
Маст. фільм.
23.10 «Рас сак рэ ча ная гіс-
то рыя». Дак. се ры ял [СЦ].
0.00 «Ма гістр гуль ні». 
«Трэ ці Рым і ня бач ны град 
Кі цеж» [СЦ].
2.25 «Жы вы Су свет». 
«Ме сяц. Вяр тан не». Дак. 
фільм.

6.00 Маст. фільм «Дзяў-
чы на спя ша ец ца на спат-
кан не» (12+).
7.00, 11.40, 14.20, 17.45, 
18.55, 21.45, 23.00, 1.00, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.50 Кі на кан цэрт «Дэ тэк-
тыў... Дэ тэк тыў... Дэ тэк-
тыў!» 1983 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Тэ ле спек такль 
«Дзень на ра джэн ня». 
1988 год (18+).
12.00 Маст. фільм «Вяр-
тан не» (16+).
14.40 «У нас у гас цях 
па эт Бу лат Аку джа ва». 
1972 год (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
15.45 «Усё бу дзе так, 
як мы хо чам!» VІ-Ле нін-
град скі рок-фес ты валь. 
1989 год (16+).
16.45 Маст. фільм «Чу жы 
зва нок» (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Рус кі рок». 2004 год 
(18+).
19.30 Тэ ле спек такль 
«У ад ным мік ра ра ё не». 
1-я се рыя. 1976 год (16+).
20.45 Фільм-кан цэрт 
«Спя вае Іві ца Шэр фе зі». 
1970 год (12+).

22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1989-ы. 2-я част ка. 
2008 год (16+).
1.15 «Анш лаг? Анш лаг!» 
1988 год (12+).
2.30 «Ма ры ля Ра до віч у 
Маск ве». Фільм-кан цэрт. 
1983 год (12+).
4.00 «Кол ба ча су». Паў тор 
ад 13.09.2019 г. (16+).

0.55, 6.30, 18.00 Ве ла-
спорт. «Тур Бры та ніі».
2.30, 21.10 Сну кер. «Шан-
хай Мас тэрс». Фі нал.
4.00, 9.30, 23.00 Аў та гон кі. 
WTCR.
5.00, 16.40 Ве ла спорт. 
Гран-пры.
8.00, 19.30 Ве ла спорт. 
«Ву эль та».
10.30 Брэйк-данс. World 
Urban Games.
11.30 BMX. World Urban 
Games.
12.30 Бас кет бол 3х3. 
World Urban Games.
13.30 Тэ ніс. Australіan 
Open. Фі нал.
14.30, 17.50 Ва лей бол. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.
14.40 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос».
15.40 Тэ ніс. US Open.
20.30 Кон ны спорт. Global 
Champіons League.

0.55 «Ма мы» (12+).
3.00 «З но вым го дам, ма-
мы!» (6+)
4.25 «Ма мы-3» (12+).
6.05 «Чу ма выя бо ты» (16+).
8.10 «Ад на клас ні кі» (12+).
10.05 «Дач ка май го бо са» 
(12+).
11.45 «Бан зай» (6+).
13.45 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў» (6+).
15.45 «Скан ды наў скі фар-
саж» (16+).
17.35 «Скан ды наў скі фар-
саж. Гон кі на лё дзе» (16+).
19.30 «Вель мі дрэн ная на-
стаў ні ца» (18+).
21.15 «За ча ра ва ная Эла» 
(12+).
23.00 «Жа ніх» (12+).

6.00 М/ф (6+).
7.50 Ка лек цыя «Бе ла русь-
філь ма»: «Дзяр жаў ная 
гра ні ца». Се ры ял (12+).

9.40 «Пе рыс коп» (16+).
10.00, 3.45 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
11.00, 17.25 «Сля пая» 
(16+).
12.05 «Асця рож на, мах ля-
ры!» (16+)
12.40 «Без пад ма ну» 
(16+).
13.30 «Аляк санд ра і Алё-
ша». Ме лад ра ма (12+).
15.15, 23.00, 4.35 «Не рас-
кры тыя тай ны» (12+).
15.45 «Мой ге рой» (12+).
16.35 «Раз ві тан не» (16+).
18.30 «Вя лі кія гро шы са-
вец ка га кі но». Дак. фільм 
(12+).
19.20, 2.10 «Чыс та мас-
коў скія за бой ствы». Се-
ры ял (12+).
21.15 «На пар ні цы». Се ры-
ял (16+).
23.50 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.35 «За мёрз лая з Ма я-
мі». Ка ме дыя (12+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10, 18.25 Бет хо вен-2 
(12+).

8.20 «Лін кальн» для ад ва-

ка та (16+).

10.50 Яна (16+).

13.15 Мар скі бой (12+).

15.50 Ка пі тан Фі ліпс 

(16+).

20.10 Ма лыш ка на міль ён 

(16+).

22.50 Ла-ла Лэнд (16+).

1.15 Усе гро шы све ту 

(18+).

3.50 Ра мэа і Джуль е та 
(12+).

8.00 Лю боў-мор коў (12+).
10.05 Дзяў чы на з ка сой 
(16+).
11.50 М + Ж (16+).
13.25 Ме тад Лаў ро вай 
(16+).
15.20 Бой з це нем (16+).
17.50 Пра жон ку, ма ру і 
яшчэ ад ну (12+).
19.15 Зме ша ныя па чуц ці 
(16+).
20.50, 5.30 Глу хар у кі но 
(16+).
22.35 Сталь ны ма ты лёк 
(16+).
0.45 Ка ра лёў (12+).
3.15 Тэр мі но ва вый ду за-
муж (16+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.20 Най ця жэй шы ў све це 
ра монт (16+).
7.05, 14.10, 19.50, 4.25 
Ме га по лі сы (16+).
7.55 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
8.40, 13.25 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
9.25, 23.00 Па да рож жы з 
Гор да нам Рам зі (16+).
10.15, 16.35 Аў та-SOS 
(16+).
11.00 Дзі кі ту нец (16+).
12.40 Асу шыць акі ян 
(16+).
15.00, 21.25, 2.50 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
15.45 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
17.20 Га ра чая зо на (16+).
19.00, 22.15, 0.35, 3.40 
Actіvate: гла баль ны гра-
ма дзян скі рух (16+).
20.35 Рэ аль насць ці фан-
тас ты ка? (16+)
23.50 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
1.20 Тай ная гіс то рыя 
(16+).
2.05 Служ ба бяс пе кі аэ ра-
пор та (16+).
5.15 Зай маль ная на ву ка 
(16+).
5.35 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці (16+).

8.00, 11.10, 14.50, 21.15 
Як гэ та зроб ле на? (12+)
8.25, 20.20, 1.50 За ла тая 
лі ха ман ка (16+).
9.20, 16.40, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
10.15, 17.35, 4.35 Кру ты 
цю нінг (12+).
12.05, 23.05 Скла ды 
(16+).
13.00, 3.40 Аляс ка: сям'я 
з ле су (16+).
13.55 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
18.30, 5.30 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі (16+).
19.25, 7.10 Перш за ўсё — 
са ма лё ты (12+).
0.00 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
0.55, 6.20 Вы жы ван не без 
ку пюр (16+).
2.45 Го лыя і на па ло ха ныя 
(16+).
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6.40 Ме лад ра ма «Жан чы ны» 
(12+).
8.15 «Іch вай на». Дак. фільм 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.40 «Гіс то рыі вы ра та ван ня» 
(12+).
10.15 «Усе за стол!» (12+)
11.10 «На вы лет!» (12+)
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 «Ку лі нар ная дып ла ма тыя» 
(12+).
13.15 Ме лад ра ма «Апош ні пя-
лёс так» (16+).
15.15 «Твой го рад».
15.30 «Ва кол пла не ты».
16.15 «Марш рут па бу да ва ны» 
(12+).
16.50 Ме лад ра ма «Рэ фе рэнт». 
1—4-я се рыі (16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Шлюб ныя 
гуль ні». (16+).

7.00 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
7.50 Се ры ял «Аў та шко ла». За-
ключ ныя се рыі (16+).
9.30, 19.35 Тэ ле ба ро метр.
9.35 «Се ла па ля це ла» (16+).
10.10 «Жан на Па жа ні» (16+).
11.05 «Да па ба чэн ня!» (16+)
11.55 «Хто я?» (12+)
12.15 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку-
чае вяр тан не» (16+).
13.15 Фан тас ты ка «Із гой-
адзін: Зор ныя вай ны. Гіс то-
рыі» (12+).
15.25 «Та та па паў» (16+).
17.20 «Біт ва эк стра сэн саў» 
(16+).
20.05 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Ка ме дыя «Го лы піс та-
лет» (12+).
22.40 Тры лер «Зва нок-2» 
(16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 15.50, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 16.10, 20.35 Гэ ты дзень.
8.25 «Ма лыш и Карл сан». М/ф 
(0+).
8.45 «Ву са ты нянь». Ка ме дыя 
(6+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».

10.25 «Бе ла рус кая кух ня». По-
лі ўка з ра шчы най.
11.00 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
11.35 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
12.25 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на». 
Дэ тэк тыў. «Са ба ка Бас кер ві-
ляў» (12+) [СЦ].
14.55 «Май стры і ку мі ры». За-
слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Ула дзі мір Ра гаў цоў.
16.15 «Ня ўлоў ныя мсці ўцы». 
Пры го ды (12+) [СЦ].
17.30 «Уда ле чы ні ад Ра дзі-
мы». Маст. фільм (12+) [СЦ].
18.55 «Дзе сяць фа та гра фій». 
Зі на і да Кі ры ен ка (12+).
19.30 «На род ны май стар». 
Люд мі ла Ка ва лё ва. «Са ма тка-
ны цуд».
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Бе лыя Ро сы». Ка ме дыя 
(12+) [СЦ].
22.30 «Дзень бе ла рус ка га пісь-
мен ства — 2019». Кан цэрт 
«Льец ца пес ня па-над Шча-
рай».

6.00 Тэ ніс. WTA. Оса ка. Фі нал.
8.10, 10.05 Скач кі на ба ту це. 
Этап Куб ка све ту. Ха ба раўск.
9.05 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
Агляд ту ра.
11.00 Тэ ніс. WTA. Се ул. Фі нал.
13.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
13.30 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Чэм пі я нат све ту.
15.00 Ба раць ба. Чэм пі я нат све-
ту. Фі на лы.
17.50 Гуль ні «на вы раст».
18.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Чэл сі» — «Лі вер пуль». (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.20 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Чэм пі я нат све ту. Га ла-шоу.
21.25 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм пія-
нат све ту.
23.00 Вы ні кі тыд ня.
23.45 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Агляд ту ра.
0.30 Піт-стоп.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 «Ера лаш» (6+).
7.45 «Жыц цё ін шых» (12+).
8.40 «Ме тэа гід».
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 Маст. фільм «Пры від на 
два іх» (16+).

11.15 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
13.15 Ка ме дыя «Па кроў скія 
ва ро ты» (12+).
16.20 «Яны вы зва ля лі Бе ла русь. 
Фільм дру гі» (16+).
17.00 «Кроп ля ў кроп лю» 
(16+).
20.00 «Кон ту ры».
21.05 «Вя лі кая гуль ня» (16+).
22.50 «Спарт клуб» (16+).
23.10 Ка ме дыя «Шыр лі-
мырли» (16+).

6.35 «Дзіў ная спра ва» (16+).
7.30, 11.00, 23.35 Да ку мен таль-
ны спец 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».
12.10, 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».

22.05 «За сак рэ ча ныя спі сы» 

(16+).

1.10 «Ба ец. На ра джэн не ле-
ген ды». Се ры ял (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-

ро дзе» (6+).

6.10 «Бе ла русь сён ня» (12+).

6.40 М/ф (6+).

6.55 «Ве да ем рус кую» (6+).

7.50 «Культ/Ту рызм» (16+).

8.20 «Яшчэ тан ней» (12+).

8.55 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 

(0+).

9.25 «Фа зэн да Лайф» (6+).

10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-

док).

10.15 «Ніт ка да ніт кі» (12+).

10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Се ры ял 
«Ме тад Фрэй да» (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».

2.30 Се ры ял «Ван ге лія» (12+).

7.00 Маст. фільм «На спі не ў 
чор на га ка та» (12+).
8.35 Маст. фільм «Па лын — 
тра ва ака ян ная» (12+).
10.30 «Сме ха па на ра ма» Яў ге на 
Пет ра ся на» (16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сто да ад на го» (12+).
12.15 «Ра ніш няя пош та» (16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
14.00 «Смя яц ца да зва ля ец ца» 
(16+).

16.10 Маст. фільм «Спра ва Ру-
мян ца ва» (12+).
18.10, 21.45 Маст. фільм «Не-
прад ба ча ныя аб ста ві ны» 
(12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.15 «У лю дзях».
23.00 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
23.40 «Ве чар у ня дзе лю».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.30, 22.35 «Зра зу мець і абяс-
шко дзіць» (12+).
7.05 Дэ тэк тыў «На гляд чык ма-
я ка» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
8.35 «Ад ной чы...» (16+)
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+)
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі» (12+).
12.00 «Дач ны ад каз» (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.05 «Сак рэт на міль ён». Мі ка-
лай Цыс ка ры дзэ (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».
20.05 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.30 «Ты не па ве рыш!» (16+)
23.05 Ба я вік «Пра фе сі я нал» 
(16+).

7.00, 13.30, 18.50, 21.05, 0.50 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 М/ф «Ча ла век-па вук».
9.05 Дак. фільм «Да ро га ў шко-
лу».
9.25 «Утрам дзія».
9.30 «Га туй як шэф» (12+).
10.00 «Вя чэр ні квар тал — 95».
11.30 Фан тас ты ка «Мсці ўцы» 
(12+).
13.35 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Маст. фільм «Ад на клас ні кі».
15.20 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Ы» і ін шыя пры го ды Шу ры-
ка».
17.00 «Bеlfаshіоn.tv» (12+).
18.05 Се ры ял «Касл» (12+).
18.55 «Рэ аль ны біз нес» (6+).
19.00 Дра ма «Да ра гі Джон» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «За кі ну тыя ў іль-
дах» (12+).
22.50 Ме лад ра ма «Дзён нік па-
мя ці» (16+).
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8 ка нал8 ка нал
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