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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+).
9.20, 10.45, 12.00, 18.30, 
0.30 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
12.20 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
13.20 «Се ла па ля це ла» 
(16+).
14.00 «Дзі ця чы КВЗ» 
(6+).
14.55 «Ера лаш» (6+).
15.30, 1.25 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.30 Се ры ял «Ва ро ні ны» 
(12+).
19.30 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля» (16+).
20.30 Се ры ял «Па гна лі» 
(16+).
21.30 Се ры ял «Кух ня» 
(16+).
23.00 Се ры ял «Два баць кі 
і два сы ны» (16+).
2.15 «Ха чу ве рыць!» 
(16+)
3.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Ліс ты з пра він цыі». 
Іжэўск [СЦ].
7.00 Ца ры ца ня бес ная. 
Ула дзі мір ская іко на Бо-
жай Ма ці [СЦ].
7.30, 14.10, 19.35 «Ключ 
да раз гад кі ста ра жыт ных 
скар баў». Дак. се ры ял 
[СЦ].
8.20 Жыц цё вы дат ных 
ідэй. «За гад ка пісь мен-
ства майя» [СЦ].
8.50 «Гля дзі ве ся лей!» 
Маст. фільм.
10.00 «На зі раль нік». 
Абра нае.
11.00, 23.20 «Адзі но та бе-
гу на на доў гія дыс тан цыі». 
Маст. фільм.
12.40 Асаdеmіа. Кан стан-
цін Скра бін. «Ге ном як 
кні га».
13.30 Юбі лей Алы Ка жан-
ко вай. «Эпі зо ды» [СЦ].
15.00 Спек такль тэ ат-
ра «Шко ла дра ма тыч-
на га мас тац тва» «Ка ця, 
Со ня, По ля, Га ля, Ве ра, 
Оля, Та ня...» Па ста ноў ка 
Дзміт рыя Кры ма ва. За піс 
2012 го да.

16.30 Ко лер ча су. Мі ха іл 
Уру бель.
16.40, 1.00 Шэ дэў ры рус-
кай му зы кі. Ра ман сы 
П. Чай коў ска га, М. Рым-
ска га-Кор са ка ва, С. Рах-
ма ні на ва.
17.40 «Біб лей скі сю жэт».
18.05 «Па лі глот». Іс пан-
ская з ну ля за 16 га дзін! 
№ 5.
18.50, 2.00 «Мі ка лай Жы-
раў. Бер лін — Ат лан ты-
да». Дак. фільм [СЦ].
20.25 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.40 Да 70-год дзя Кан-
стан ці на Рай кі на. «Сам-
на сам з гле да чом». 1-я се-
рыя [СЦ].
21.10 «Штуч ны ад бор».
21.50 «Тры сяст ры». Маст. 
фільм (16+).
22.40 Да ку мен таль ная ка-
ме ра. «Кух ня» спар тыў най 
да ку мен та ліс ты кі».
2.40 Пры го жая пла не та.

6.00 Маст. фільм «Амаль 
смеш ная гіс то рыя» (16+).
8.20, 11.20, 15.45, 17.20. 
21.45, 23.00, 3.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Асаб-
лі ва не бяс печ ныя...» 
(16+).
11.35 Ка рот ка мет раж ны 
фільм «Тры руб лі» (16+).
12.00 Кан цэрт ная пра гра-
ма «Гос ці з Сан-Рэ ма». 
1992 год (12+).
12.45 «Не лю ба — не слу-
хай...» (16+)
13.40 «Му зыч ная га вань» 
Эле а но ры Фі лін» (16+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
16.00 Маст. фільм «Ся род 
шэ рых ка мя нёў» (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Эрык Клэп тан» (18+).
19.05 «Рок-н-рол ТБ». 
1992 год (16+).
19.50 Дак. фільм «Све ча 
го ре ла...» (12+).
22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
0.10 «Да і пас ля ...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1983-і (12+).
1.00 Маст. фільм «Ра ніш-
няя ша ша» (16+).
2.30 Фільм-кан цэрт «Спя-
вае Ва ле рый Ля вонць еў». 
1988 год (12+).
4.00 «Кол ба ча су».

0.00, 6.30 Аў та гон кі. WTСR 
(12+).
1.00 По кер. WРT Аlрhа8 
(16+).
2.00 Аў та гон кі. Су пер ку бак 
Роrsсhе (12+).
2.30 Сну кер. Wеlsh Ореn — 
220 (6+).
4.00 Сну кер. Іntеrnаtіоnаl 
Сhаmріоnshір — 2019 
(6+).
9.30 Тэ ніс. Ultіmаtе Tеnnіs 
Shоw (6+).
13.00 Дзю до. Агляд (12+).
15.00 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «Вы тан ча нае 
ме ню» (12+).
16.00 Алім пій скія гуль-
ні. Тэ ле ча со піс «Ку бін скі 
спорт» (12+).
17.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» — 2018 (12+).
20.00 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос» — 2019 (6+).
21.00 Тэ ніс. Рlауеr's Сut 
(6+).

1.40 Ва са бі (16+).
3.50 Лёг кі на ўспа мін 
(12+).
5.25 Са ка віц кія ка ты 
(16+).
7.15 Superнянь (16+).
8.50 Superнянь-2 (16+).
10.35 Апе ра цыя «Ту шон-
ка» (16+).
12.40 Га лі вуд скія ко пы 
(12+).
14.50 Ча го хо чуць жан чы-
ны? (16+)
17.20 Ад сям'і не ўця чэш 
(16+).
19.30 Ко пы ў глы бо кім за-
па се (12+).
21.30 Як зай мац ца ка хан-
нем па-ан гель ску (18+).
23.20 Дзя жур ны та та (6+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла русь-
філь ма» (12+).
8.10 М/ф (6+).
9.40 «М & S» (12+).
10.10, 4.10 «Пе рыс коп» 
(16+).
10.30, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
11.30, 18.30 «Сля пая» 
(16+).
12.35 «Апош ні ге рой. 
Гле да чы су праць зо рак» 
(16+).
13.50 «Зграя». Маст. 
фільм (16+).

15.35 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
16.35, 3.20 «Гэ та рэ аль ная 
гіс то рыя» (16+).
17.35 «Раз ві тан не» (16+).
19.35 «Ві да воч цы» (16+).
20.15, 2.30 «Якія вяр ну лі-
ся» (16+).
21.15 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).
23.00 «Дра ку ла». Се ры ял 
(16+).
23.50 «Біт ва за спад чы ну» 
(16+).
0.40 «Ноч у му зеі». Маст. 
фільм (12+).

6.10, 17.50 12 га доў раб-
ства (16+).
8.30 Во сень у Нью-Ёр ку 
(12+).
10.20 Апош няе ка хан не на 
Зям лі (16+).
11.55 Раз ня (16+).
13.20 Бліз кія кан так ты трэ-
цяй сту пе ні (6+).
15.50 «Мам ма mіa!» (16+)
20.10 Вост раў га ла ва  рэзаў 
(6+).
22.20 Ілю зія пад ма ну-2 
(12+).
0.30 Гон ка ста год дзя 
(16+).
2.15 Не гле дзя чы ні на што 
(16+).
4.20 За бы тае (16+).

6.15 Ду рань (16+).
8.25 Вар таў нік (16+).
10.15 Карп ад ма ро жа ны 
(12+).
12.05 Зайз драсць ба гоў 
(16+).
14.25 Ты ў мя не ад на 
(16+).
16.10 Іван Ца рэ віч і Шэ ры 
Воўк (12+).
17.40 Іван Ца рэ віч і Шэ ры 
Воўк-2 (12+).
19.00 Па мя таю — не па мя-
таю! (12+)
20.15 Ла ві мо мант (16+).
21.35 Ка хан не прэт-а-пар-
тэ (12+).
23.00 Той, яко му не да ра-
ва лі (16+).
1.10 Кух ня ў Па ры жы 
(12+).
3.20 Кух ня. Апош няя біт ва 
(12+).
5.30 Шэ рая Шый ка (6+).

6.00 Гуль ні ро зу му (16+).
6.50 Еў ро па з вы шы ні пту-
шы на га па лё ту (16+).

7.35 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
8.25, 19.45, 1.50 Аў та-SOS 
(16+).
9.10, 13.00 Су пер збу-
да ван ні Трэ ця га рэй ха 
(16+).
9.55, 17.25 Зла віць кант-
ра бан дыс та (16+).
10.40 У дзі кай пры ро дзе 
з Бе арам Грылсам (16+).
12.15 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
13.45, 21.15, 2.35 Рас сле-
да ван не авія ка та строф 
(16+).
15.20 Апош нія та ям ні цы 
Трэ ця га рэй ха (16+).
18.15, 22.00, 1.05, 4.10 
Цар ства му мій (16+).
20.30 Гіс то рыі выра-
тавання (16+).
22.50 За кі ну тыя скар бы 
Егіп та (16+).
23.35 Майкл Пэй лін у Паў-
ноч най Ка рэі (16+).
3.25 Мя жа (16+).
4.55 Кос мас: Пра сто ра і 
час (16+).
5.40 Па на ра ма 360 гра-
ду саў: Раз бу рэн не аб' ек-
таў су свет най спад чы ны 
(16+).

8.00 На ву ко выя пры ко лы 
(12+).
8.45 Роб Рыгл да сле дуе 
свет (12+).
9.35, 2.30 Га раж ны ра-
монт (12+).
10.25, 16.15, 22.20 Ма хі на-
та ры (12+).
11.15, 19.00, 4.10 Ба гаж-
ныя вой ны (12+).
12.05 Па ляў ні чыя на рэ лік-
ві я мі (12+).
12.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд. Дзе ці (16+).
13.45 Ле ген дар ныя мес цы 
(12+).
14.35 Не сак рэт ны ма тэ-
ры я лы (16+).
15.25, 17.10, 21.30, 5.25 
Як гэ та зроб ле на? (12+)
18.05 У ГАС на пра пам-
поў ку (12+).
19.50, 5.45 Рэ аль ныя 
даль на бой шчы кі (12+).
20.40 За ла тая лі ха ман ка: 
бур ныя ва ды (16+).
23.10 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе (16+).
0.00 Бра ты Ды зель (12+).
0.50 Ге ній аў та ды зай ну 
(12+).
1.40, 6.30 Го лыя і на па ло-
ха ныя (16+).
5.00 Як гэ та ўлад ка ва на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
7.15 Апе ра цыя «Вы ра та-
ван не до ма» (12+).

6.20 Сло ва Міт ра па лі та Паў ла 
на Дзень Свя тых апост алаў 
Пят ра і Паў ла.
6.30 Ме лад ра ма «Свя тая хлус-
ня» (12+).
8.15 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві-
ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.50 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
10.30 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня 
(16+).
11.05 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ме лад ра ма «Утай ма ван-
не свяк ру хі». 1-я і 2-я се рыі 
(12+).
14.25 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
15.15 Твой го рад.
15.30 Адзін дзень. Аг ра кам бі нат 
«Сноў» (12+).
16.10 Лёс гі ган таў.
16.45, 19.10 Ме лад ра ма «Ні за 
што не здам ся». 1—2-я се рыі 
(16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Ка хан не па 
най му». 1—4-я се рыі (16+).

7.00 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Ме лад ра ма (12+).
8.40 Ані ма цый ны се ры ял «Цімон 
і Пум ба» (0+).
9.30, 19.40 Тэ ле ба ро метр.
9.35 «Под ыум» (16+).
10.25 «Да па ба чэн ня» (16+).
11.10 «Кліч кры ві» (16+).
12.00 «Ве ру не ве ру» (16+).
13.00 Пры го ды «Скарб на цыі: 
Кні га Тайн» (12+).
15.00 «Та та па паў» (16+).
16.35 «Ве жа» (12+).
17.25 Фан тас ты ка «Зор ныя 
вой ны: эпізод 6 — Вяр тан не 
Джэ дая» (12+).
20.10 «Су пер жон ка» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Дра ма «Лю тасць» (16+).
23.30 «Арол і рэш ка. Спец вы-
пуск» (16+).

7.00, 13.15, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
7.15 «Пра бед на га гу са ра за-
кінь це сло ва». Маст. фільм 
(12+).

10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». 
Трух ля вы пень.
11.00 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.50 «За ма ро жа ны». Маст. 
фільм (12+).
13.30 «Гэ ты дзень».
13.40 «Стар шы ня». Маст. 
фільм (12+).
16.20 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2019». Леп шае.
17.15 «Фронт за лі ні яй фрон-
ту». Маст. фільм (12+) [СЦ].
20.05 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Вель мі важ ная пер со-
на». Маст. фільм (12+).
22.20 І. С. Бах. «Па ку та па Мар-
ку». Вы кон ва юць Дзяр жаў ны 
ка мер ны ар кестр Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, Сту дэнц кі хор Бе ла-
рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му-
зы кі. Ды ры жор — Ёрн Бой зен.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лі вер пуль» — «Бэрн лі».
9.10 Вось гэ та спорт!
9.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Шэ філд Юнай тэд» — «Чэл-
сі».
11.25 Спорт-мікс.
11.35 Ха кей на тра ве. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. «Вік то рыя» (Сма ля ві-
чы) — ХК «Мінск».
13.15 Піт-стоп.
13.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Вул вер хэмп тон» — «Эвер-
тан».
15.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Прэв'ю.
16.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. РЦАР-БДУ 
(Мінск) — «Рух» (Брэст).
18.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма-
Мінск» — ФК «Мінск».
20.20 Фут бол. Бе ла рус-
банк — чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК 
«Віцебск» — «Нё ман» (Грод на).
22.30 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Агляд ту-
ра.
23.15 Спорт-цэнтр.
23.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 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 «На род ны ку хар» (12+).
10.45 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
12.45 «На да чу!» (6+)
14.00 Се ры ял «Тон кі лёд» 
(16+).
16.20 «Вя лі кія гон кі» (12+).
18.15 «Тры акор ды» (16+).
20.00 «Кон ту ры».
21.20 Га ла-кан цэрт «Мая Алек-
санд рыя» рэс пуб лі кан ска га 
свя та «Ку пал ле» («Алек санд-
рыя збі рае сяб роў») (6+).
23.20 «Бе ла русь. Зда бы так рэс-
пуб лі кі» (16+).
0.05 «Спарт клуб» (16+).
0.25 Маст. фільм «Жоў ты кар-
лік» (16+).

6.25, 23.40 «Ежа ба гоў» (16+).
8.10, 11.00 Дак. пра ект (16+).
9.05 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Сар дэч на па скар дзіц-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
12.25, 13.40, 16.40 «Вы шук-3». 
Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
20.35 Дак. спец пра ект (16+).
22.15 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).

5.00 М/ф. «Ма ша і Мядз ведзь» 
(6+).
6.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).
6.30 «Яшчэ тан ней» (12+).
7.00 М/ф (6+).
7.10 Маст. фільм «За ма ро жа-
ны» (12+).
8.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка й любові». Дзяў ча ты (12+).
9.25 «Фа зен да Лайф». Круг лы 
дом (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.10, 16.15, 19.30, 1.00, 4.00 
Се ры ял «Ба бін бунт, ці Вай на 
ў На ва сёл ка ве» [СЦ] (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
1.50 Маст. фільм «Тан цуй, 
тан цуй» (12+).

7.00 Маст. фільм «Лёс аб ме ну 
не пад ля гае» (12+).
10.25, 11.15 Маст. фільм «Мя-
до вае ка хан не» (12+).

11.00 Вест кі.
14.00 Маст. фільм «Не бы ло б 
шчас ця-2» (12+).
17.25, 21.45 Маст. фільм 
«Агонь, ва да і ржа выя тру-
бы» (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 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.50 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).
7.20 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+).
10.55 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.40 «Дач ны ад каз» (0+).
12.40 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
13.40 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
14.10 Ба я вік «Мар скія д'яб лы» 
(16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+)
19.45 Ты не па ве рыш! (16+)
20.40 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
22.05 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).

7.00, 15.00, 16.40, 21.15 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.05 «Мультпа рад» 
(0+).
8.20, 16.35 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.25 Дра ма «Ан жа лі ка, мар кі-
за анё лаў» (16+).
10.25 «Га туй як шэф» (12+).
10.45 Се ры ял «Доч кі» (12+).
14.10 «Ліш няя ва га ў дзі ця ці — 
што ра біць» (0+).
16.45 «Дэ тэк тыў на эк ра не» 
(16+).
18.55 Се ры ял «Касл» (12+).
19.35 «На двор'е».
19.40 Ка ме дыя «Ідзі за ма-
рай» (16+).
21.00 «Ве чар ні ца» (6+).
21.20 Фэн тэ зі «Ула дар пярс-
цён каў: Бра тэр ства пярс цён-
ка» (12+).
0.30 «На двор'е» + Га ра скоп (лі-
пень) + Аэ ра ві дэа.
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