
6.05, 4.00 «Дур ні і да ро-
гі» (16+).
6.50, 5.00 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.25, 2.45 Скетч-шоу 
«6 кад раў» (16+).
8.20, 2.40 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь» (16+).
9.15 М/ф «Чы чы лэнд» 
(0+).
9.35 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
10.00 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
10.35 «Ера лаш» (6+).
11.00, 23.35 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
12.30 Ка ме дыя «Так сі» 
(12+).

14.10 Ка ме дыя «Так сі-2» 
(12+).
15.50 Ка ме дыя «Так сі-3» 
(16+).
17.30 Ка ме дыя «Так сі-4» 
(12+).
19.10 Ка ме дыя «Так сі-5» 
(12+).
21.00 Фан тас ты ка «Но-
вы Ча ла век-па вук» 
(12+).
1.05 «Ха чу ве рыць!» 
(16+)

6.30 «Ці мур і яго ка ман-
да». Маст. фільм (0+).
8.40 «Жыц цё ў трох-
ву голь ным кан вер це». 
Дак. фільм.
9.20 Клаў дзія Шуль-
жэн ка. Не за быў ны кан-
цэрт.
10.00 «Ма ла хаў кур ган». 
Маст. фільм (0+).
11.20 75 га доў з дня вы-
зва лен ня Се ва сто па ля 
ад ня мец ка-фа шысц кіх 
вой скаў. «Чыс тая Пе ра-
мо га. Біт ва за Се ва сто-
паль» (СЦ).
12.05 Сяр гей Ша ку раў. 
«Рус кі ха рак тар».

13.45 «Сал дат з Іва наў-
кі». Дак. фільм [СЦ].
14.25 «На ўсё ас тат няе 
жыц цё...» Маст. фільм 
[СЦ] (0+).
18.55 «Свет лай па мя ці 
за гі ну лых у ба раць бе су-
праць фа шыз му».
19.00 95 га доў з дня 
на ра джэн ня Бу ла та 
Аку джа вы. «Аст ра вы» 
[СЦ].
19.40 Пе ра дзел кі на. 
Кан цэрт у До ме-му зеі 
Бу ла та Аку джа вы.
21.05 «За кон ны шлюб». 
Маст. фільм [СЦ], 
(12+).
22.35 «Пес ні ва ен ных 
га доў». Іо сіф Каб зон, 
Ва ле рый Ха лі лаў і Сім-
фа ніч ны ар кестр Мі ніс-
тэр ства аба ро ны РФ. 
Кан цэрт у БЗК. За піс 
2016 го да.
0.00 «Цяг нік ідзе на Ус-
ход». Маст. фільм (0+).
1.30 «Ды нас тыі». Дак. 
фільм [СЦ].
2.20 «Ста рая плас цін-
ка». «Кан такт». «Леў і 
Бык». М/ф для да рос-
лых.

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Са ма дзей насць Кра і-
ны Са ве таў». 2007 год 
(16+).
6.45, 8.05, 9.45, 11.00, 
14.10, 15.45, 17.00, 
20.45, 21.45, 23.00, 1.05, 
2.30, 3.45, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
7.00, 13.00, 1.20 Маст. 
фільм «Дні хі рур га Міш-
кі на» (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 
2007 год (12+).
18.00 Маст. фільм 
«У шэсць га дзін ве ча ра 
пас ля вай ны» (12+).
19.40 «Тэ ат раль ныя 
су стрэ чы». 1983 год 
(12+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым . 
2005 год (18+).

0.30, 3.00, 7.00, 11.00, 
1 6 . 3 0  Аў  т а  г о н  к і . 
Еndurаnсе.
1.00, 9.30, 16.00, 23.00 
Wаtts.
1.15, 8.30, 14.45 Ве ла-
спорт. «Тур Ра ман дыі».
2.30, 8.00, 12.00, 17.00 
Аў та гон кі. Фор му ла Е.
3.30, 7.30, 11.30 Ра лі. 
ЕRС. Аll Ассеss.
4.00, 12.30, 17.30, 23.30 
Ве ла спорт. «Джы ра 
д'І та лія» — 2018.
5.00, 18.30 Ве ла спорт. 
«Тур дэ Франс» — 
2018.
6.00, 19.30 Ве ла спорт. 
«Ву эль та» — 2018.
10.05 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
13.30 Ве ла спорт. «Тур 
Ёрк шы ра».
20.30 Сну кер. Чэм пі я нат 
све ту. Фі нал.
22.30 Аў та гон кі. WTСR.

1.05 Ка роль ве ча ры нак 
(16+).
2.55 Су пер сцю ард 
(16+).
4.50 Су пер Баб ро вы 
(12+).
6.40 Джэй і Маўк лі вы 
Боб на но сяць удар у ад-
каз (16+).
8.40 Ваў кі і авеч кі: бе-е-
е-зраз важ нае пе ра тва-
рэн не (6+).
10.20 Урфін Джус і яго 
драў ля ныя сал да ты 
(6+).
12.00 Усё ма гу (16+).
13.40 Ва са бі (16+).
15.30 Мност ва (16+).
17.50 На ша Russіa. Яй кі 
лё су (16+).
19.30 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзін (16+).
21.05 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзін-2. Са ста рэ лыя 
мсці ўцы (16+).

22.45 Гу дзон скі яст раб 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
9.30 «Заўт ра бы ла вай-
на». Дра ма (16+).
11.00 «Тай ны на ша га 
кі но. «У бой ідуць ад ны 
ста рыя» (12+).
11.30, 4.30 «У бой ідуць 
ад ны ста рыя». Дра ма 
(12+).
13.20, 22.30 «Раз вед чы-
кі. Смя рот ная гуль ня». 
Дак. фільм (12+).
14.15 «Брэсц кая крэ-
пасць». Дра ма (16+).

16.45, 1.35 «Сма га». 
Маст. фільм (16+).
20.15 «У жніў ні 44-га». 
Дра ма (16+).
23.15 «Дняп роў скі ру-
беж». Дра ма (18+).

6.10, 17.25 Анё лы і дэ-
ма ны (16+).
9.00 Бра ты Грым (12+).
11.30 Ідэн ты фі ка цыя 
Бор на (12+).
13.55 Кінг Конг (16+).
20.10 Пі я ніст (16+).
23.00 Зя лё ная мі ля 
(16+).
2.30 Апе ра цыя «Ар го» 
(16+).
4.45 Буй ная ры ба (12+).

6.20 Пе ра пра ва (16+).
8.20 Баць ка сал да та 
(6+).
10.20 Спа кой ны дзень у 
кан цы вай ны (6+).
11.10 Ра бі на вы вальс 
(12+).
13.15 28 пан фі лаў цаў 
(12+).
15.30 Брэсц кая крэ пасць 
(16+).
18.20 Ру беж (12+).
20.20 Ня злом ны (16+).

22.00 Ста лін град (12+).

0.30 Свед кі (16+).
2.40 Блін даж. 1—2-я се-
рыі (16+).

6.00 На ву ко выя не да-
рэч нас ці (16+).
6.15 Аста на: го рад бу ду-
чы ні (16+).
7.00 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
7.50 Дзі кі ту нец (16+).
10.10, 22.10 Вай на ге не-
ра лаў (16+).
11.00, 23.45 Су пер збу-
да ван ні Трэ ця га рэй ха 
(16+).
13.15, 21.20 Ва ро жая 
пла не та (16+).
14.05, 18.10 Апа ка ліп сіс: 
Дру гая су свет ная вай на 
(16+).
19.00, 4.20 Служ ба бяс-
пе кі аэ ра пор та (16+).
19.45, 2.00 Асу шыць акі-
ян (16+).
20.35, 2.45 Дру гая су-
свет ная вай на (16+).
22.55 Мя жа (16+).
3.35 Аў та-SOS (16+).
5.10 Гуль ні ро зу му 
(16+).
5.35 Ша лё ныя вы на ход-
ні кі (16+).

8.00, 10.40 Як гэ та ўстро-
е на? (12+)
11.10 Раз бу раль ні кі ле-
генд (16+).
13.55, 4.35 НА СА: не вы-
тлу ма чаль ныя ма тэ ры я-
лы (12+).
14.50 Мар пех Дуг (12+).
16.40 За гад кі пла не ты 
Зям ля (16+).
17.35 Сак рэ ты пад зя-
мел ля (12+).
18.30, 23.05, 5.30 Гі ганц-
кія ха бы (12+).
0.00 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
0.55 Кру ты Чэд (12+).
3.40 Га раж ны ра монт 
(12+).

6.20 Се ры ял «Раз вед чы цы». 
За ключ ныя се рыі (16+).
9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
На ві ны.
9.10, 10.05, 11.40, 12.05, 15.15 
Се ры ял «Па за ко нах ва ен на га 
ча су-2» (16+).
11.00 Ус кла дан не кве так і вян-
коў да ма ну мен та Пе ра мо гі 
ў г. Мін ску ў рам ках ак цыі «Бе-
ла русь па мя тае!».
17.55 Хві лі на маў чан ня. Свет-
лай па мя ці за гі ну лых у ба раць-
бе су праць фа шыз му.
18.15 «Ос тар бай та ры». Дак. 
фільм (12+).
19.00 Дра ма «Ня злом ны» 
(12+).
20.30 «Па на ра ма».
21.30 Ура чыс ты тэ ат ра лі за ва ны 
кан цэрт май строў мас тац тваў 
«Пло шча Пе ра мо гі».
23.00 Се ры ял «Сва ты-6» 
(12+).

7.00 Кі на апо весць «Ма ма, 
я жы вы» (12+).
8.25, 21.00 «Тэ ле ба ро метр».
8.30 Дра ма «У ту ма не» (12+).
10.40 «Час моц ных» (12+).
11.15 Се ры ял «Зні шчаль ні кі. 
Апош ні бой» (12+).
13.20 Се ры ял «Пе ра клад чык» 
(12+).
17.25, 18.00 Се ры ял «Тры дні 
лей тэ нан та Краў цо ва» (16+).
17.55 Хві лі на маў чан ня. Свет-
лай па мя ці за гі ну лых у ба раць-
бе су праць фа шыз му.
21.05, 22.05 Се ры ял «Не па кі-
дай мя не» (12+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
КЕ НО.

7.15, 11.35, 20.25 На ві ны куль-
ту ры.
7.30 «Гэ ты дзень».
7.40 «Яны спя ва лі за Ра дзі му». 
Пес ня «Дзень Пе ра мо гі».
8.05 «Дзяў чын ка шу кае баць-
ку». Маст. фільм (6+) [СЦ].
9.30, 21.05 «Фран та выя гіс то-
рыі лю бі мых ар тыс таў». Аляк-
сей Смір ноў, Ула дзі мір Ба саў 
(12+).
10.10, 21.45 «У бой ідуць ад ны 
«ста рыя». Дра ма (12+) [СЦ].
11.55 «Аты-ба ты, ішлі сал да-
ты...» Дра ма (12+) [СЦ].

13.15 Фес ты валь ар мей скай 
пес ні «Звяз да».
14.55 «Пом ні імя сваё». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
16.35 «Яны спя ва лі за Ра дзі му». 
Пес ня «Ка цю ша».
17.05, 18.00 «Сля ды апоста-
лаў». Маст. фільм (12+) [СЦ].
17.55 «Хві лі на маў чан ня». Свет-
лай па мя ці за гі ну лых у ба раць-
бе су праць фа шыз му.
19.00 Ура чыс ты сход і свя точ-
ны кан цэрт, пры све ча ныя Дню 
Пе ра мо гі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.10 «Яны спя ва лі за Ра дзі му». 
Пес ня «Смуг лян ка».

7.00, 13.05 Тэ ніс. WTA. Мад рыд.
9.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/2 фі на лу. Матч у ад каз. 
«Аякс» (Амстэр дам, Ні дэр лан-
ды) — «То тэн хэм» (Анг лія).
11.10 Спорт-мікс.
11.20 Слэм-данк.
11.55, 20.05 Пляж ны фут бол. 
Су свет ныя пляж ныя гуль ні. Ква-
лі фі ка цыя. Бе ла русь — Чэ хія.
19.05 Гуль ні «на вы раст».
19.35 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
21.10 Авер тайм.
21.45, 23.55 Фут бол. Лі га Еў-
ро пы УЕ ФА. 1/2 фі на лу. Матч 
у ад каз. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)

7.00, 0.40 «Мар ша лы Пе ра мо-
гі». Фільм 1-ы (16+).
8.00 «На ша ра ні ца».
10.00, 13.00, 16.00, 18.00 
(з суб ціт ра мі), 20.00 (з суб ціт ра-
мі) «На шы на ві ны».
10.35, 11.40, 13.25 Дра ма «Яны 
зма га лі ся за Ра дзі му» (12+).
11.00 Ус кла дан не кве так і вян-
коў да ма ну мен та Пе ра мо гі 
ў г. Мін ску ў рам ках ак цыі 
«Бе ла русь па мя тае!»
15.05 Фільм пра фільм. «Баць-
ка сал да та» (12+).
16.25 Дра ма «Баць ка сал да-
та» (12+).
17.55 Хві лі на маў чан ня. Свет-
лай па мя ці за гі ну лых у ба раць-
бе су праць фа шыз му.
18.20, 18.55 Ле ген дар нае кі но. 
Дра ма «У бой ідуць ад ны ста-
рыя» (12+).
18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
20.50 Ле ген дар нае кі но. Маст. 
фільм «Афі цэ ры» (6+).

22.45 Свя точ ны кан цэрт, пры-
све ча ны 74-й га да ві не Вя лі-
кай Пе ра мо гі. «Бу дзем жыць!» 
(12+)

5.30 «Ба ла да пра сал да та». 
Дра ма (12+).
7.00 «Ра ні ца. Сту дыя доб ра га 
на строю». Свя точ ны вы пуск.
9.30, 11.40, 13.50 «Пры ві тан не 
ад Ка цю шы». Се ры ял (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
На ві ны «24 га дзі ны».
11.00 Ус кла дан не кве так і вян-
коў да ма ну мен та Пе ра мо гі 
ў г. Мін ску ў рам ках ак цыі 
«Бе ла русь па мя тае!».
14.40, 16.55, 18.00 «А зол кі тут 
ці хія...» Маст. фільм (12+).
17.55 Хві лі на маў чан ня. Свет-
лай па мя ці за гі нулых у ба раць-
бе су праць фа шыз му.
18.25 «Тай ны Бе ла ру сі»: «Не вя-
до мыя ге роі» (16+).
20.15 Свя точ ны кан цэрт «Бе ла-
русь па мя тае. Да ро га па мя ці».
23.05 «Не па кі дай мя не». Се-
ры ял (12+).

6.00 М/ф (0+).
7.05 «Са юз ні кі» (12+).
7.30 Маст. фільм «Пяць ня-
вест» (16+).
9.25 «На ро джа ныя ў СССР. Бу-
лат Аку джа ва» (12+).
9.50, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-
чы ра док).
10.00 Ва ен ны па рад, пры све ча-
ны 74-й га да ві не пе ра мо гі ў Вя-
лі кай Ай чын най вай не. Маск ва. 
Чыр во ная пло шча.
11.00 Пес ні Пе ра мо гі (12+).
12.00 «Бе ла русь па мя тае!» Ус-
кла дан не кве так і вян коў да ма-
ну мен та Пе ра мо гі.
12.35, 16.15 Се ры ял «Шчыт 
і меч» (12+).
18.55 Свет лай па мя ці за гі нулых 
у ба раць бе су праць фа шыз му. 
Хві лі на маў чан ня.
19.15, 22.10 Се ры ял «За га да на 
зні шчыць. Апе ра цыя «Кі тай-
ская шка тул ка» (16+).
22.00 Свя точ ны са лют.
22.45 Се ры ял «Ге тэ ры ма ё ра 
Са ка ло ва» (16+).

7.00 Се ры ял «Зні шчаль ні кі. 
Апош ні бой» (16+).

10.00 Маск ва. Чыр во ная пло шча. 
Ва ен ны па рад, пры све ча ны 74-й 
га да ві не Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай-
чын най вай не 1941—1945 гг.
11.00, 1.00 Маст. фільм «Ста-
лін град» (16+).
13.50, 16.30, 19.45, 23.30 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.00, 20.00 Вест кі.
15.00 «Не смя рот ны полк». Шэс-
це ў го нар 74-й га да ві ны Вя лі-
кай Пе ра мо гі.
16.40 Свя точ ны кан цэрт, пры-
све ча ны Дню Пе ра мо гі.
18.40, 20.25 Дра ма «Ска чок 
Ба га мо ла» (12+).
22.30, 23.45 Прэм' е ра-2019. 
Маст. фільм «Т-34» (12+).

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.30 «Спе тае ў СССР». «Дзень 
Пе ра мо гі» (12+).
7.15 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
7.45, 8.25, 21.40 Дра ма «Глы-
бо кая плынь» (12+).
8.00, 19.00 Сён ня.
10.00 Маск ва. Чыр во ная пло-
шча. Па рад, пры све ча ны дню 
Пе ра мо гі.
11.00 Дра ма «Во ра гі» (16+).
12.25 Маст. фільм «У жніў ні 
44-га...» (16+)
14.35 Маст. фільм «Апер кот 
для Гіт ле ра» (16+).
18.00, 19.35 Маст. фільм 
«Апош ні бой» (16+).
0.20 Пад пол ле. Вай на ўнут ры 
вай ны (12+).
0.50 «Сім вал Пе ра мо гі» (16+).

7.00, 15.55, 19.05, 21.00, 0.55 
«На двор'е».
7.05, 16.05 М/с «Ру са лач ка».
7.25, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.30 Дра ма «Ка ман дзір шчас-
лі ва га «Шчу па ка».
9.10 Дак. се ры ял «На ўмыс нае 
са ста рэн не та ва раў».
9.40, 19.10 Се ры ял «Ле та ваў-
коў» (16+).
10.30 Дра ма «А до світ кі тут 
ці хія...» (16+)
13.30, 20.05 Се ры ял «Смя рот-
ная зброя».
14.15 Дра ма «Афі цэ ры».
16.30 Се ры ял «Дзяр жаў ная 
гра ні ца».
18.55 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Дра ма «Ня злом ная» 
(16+).
23.10 Дра ма «У жніў ні 44-га» 
(16+).
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