
6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.00 «Наш ра монт» (16+).
7.45 «Па ры на Ка на ры» 
(16+).
8.40 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
9.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
9.35, 4.20 Се ры ял «Ан жа-
лі ка» (16+).
10.40, 17.30 Се ры ял 
«Шчас лі выя ра зам» 
(16+).
12.05, 5.10 Се ры ял «Па-
куль цві це па па раць» 
(16+).
13.10, 1.05 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
14.45, 3.35 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
15.20 Ані ма цый ны фільм 
«Ран га» (12+).
19.00, 0.05 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Атэль 
«Эле он» (16+).
22.00 Ка ме дыя «Ад на-
клас ні кі» (12+).
2.20 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
бры тан ская.
7.05 «Прод кі на шых прод-
каў». Дак. се ры ял [СЦ].
7.45, 22.30 «Пер шыя 
ў све це». Дак. се ры ял.
8.00 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Фрэд Астэр.
8.30, 23.35 «Сак рэт ны 
фар ва тар». Се ры ял. 
1-я се рыя [СЦ].
9.40 Ко лер ча су. Ле он 
Бакст.
10.15 «Пётр Ка пі ца. Во-
пыт спа сці жэн ня сва бо-
ды». Дак. фільм [СЦ].
11.00 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.
12.35 «Па лі глот». Анг лій-
ская з ну ля за 16 га дзін! 
№ 5.
13.25 «Ма лень кія ка пі та-
ны». Дак. се ры ял. Фільм 
1-ы.
13.55 ІV Між на род ны кон-
курс ма ла дых опер ных 
рэ жы сё раў «На на-опе-
ра» ў тэ ат ры «Ге лі кон-
опе ра».

15.10 Тэ атр на эк ра-
не. Спек такль БДТ імя 
Г. А. Таў ста но га ва «Ка лі-
фар ній ская сю і та».
17.20 «Лю дзі і страс ці 
Алі сы Фрэй ндліх». Дак. 
фільм.
18.10 Ко лер ча су. Ула дзі-
мір Тат лін.
18.25, 1.40 Май стры вы-
ка наль ніц ка га мас тац тва. 
Скрып ка. Дэ ні эл Хоўп.
19.45 Да 80-год дзя з дня 
на ра джэн ня Пры ма дон-
ны. «Але на Аб раз цо ва. 
Са мая зна ка мі тая і амаль 
не зна ё мая». Дак. се ры-
ял. 1-я се рыя [СЦ].
20.25 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.40 Да 70-год дзя Паў-
ла Лун гі на. «Так сі-блюз». 
Маст. фільм (18+).
22.45 «Двац ца тае ста год-
дзе. Стра та ня він нас ці». 
Дак. се ры ял (16+) [СЦ].
0.45 «Праў да пра пра-
роц твы На стра да му са». 
Дак. фільм [СЦ].
2.40 Ко лер ча су. Эд вард 
Мунк. «Крык».

6.00, 22.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
7.05 «Анд рэй Пят роў. Па-
трэб на доб рая ме ло дыя». 
Фільм-кан цэрт. 1980 год 
(12+).
8.05 «Рас каз пра не каль-
кі дзён». Гаст ро лі Ры-
кар да Фольі ў Маск ве. 
1985 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Тэ ле спек такль «Уз-
на га ро да — ты ся ча фран-
каў». 1983 год (16+).
12.00 «Яло вая суб ма ры-
на». Жан на Агу за ра ва. 
2005 год (16+).
12.40, 14.40, 15.45, 17.45, 
18.40, 21.45, 23.00, 1.00, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
13.15 «Ва кол сме ху». «Па-
ро дыя». 1982 год (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00 Тэ ле спек такль 
«Уся го не каль кі слоў у 
го нар спа да ра дэ Малье-
ра». 1973 год (16+).
18.00 «...Да 16 і ста рэй-
шым». 1991 год (16+).
19.00 Тэ ле спек такль 
«Мар цін Ідэн». 1-я се рыя. 
1976 год (16+).

20.00 Кі на кан цэрт «Спя-
вае Анд рэй Мі ро наў». 
1988 год (12+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1987-ы. 2-я част ка. 
2010 год (16+).
1.15 Тэ ле спек такль 
«У ад ным мік ра ра ё не». 
4-я се рыя. 1976 год (12+).
2.45 Фільм-кан цэрт 
«Спя вае Іві ца Шэр фе зі». 
1970 год (12+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

1.00, 4.00, 7.30, 9.30, 
11.55, 15.00, 22.00 Ве ла-
спорт. «Тур дэ Франс».
2.00, 8.30, 20.00, 23.00 
Аў та гон кі. WTCR.
3.30, 6.00, 11.00 Су пер-
байк. Этап чэм пі я на ту 
све ту.
11.45, 19.10, 21.30 Watts.
18.35 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс»-эк стра.
19.30 Кон ны спорт. Global 
Champіons League.

0.45 Муж чы ны су праць 
жан чын (16+).
2.55 Жан чы ны су праць 
муж чын (16+).
4.50 Офіс нае бяз меж жа 
(18+).
6.25 Я ні ко лі не бу ду тва-
ёй (16+).
8.20 Скар бы В. К. (12+).
10.25 Ры ца ры ка ра леў-
ства кру та сці (18+).
12.05 Як я стаў рус кім 
(16+).
14.00 Эва лю цыя (12+).
15.55 Маё вя лі кае грэ-
час кае ле та (16+).
17.40 Не зда во ле нае сек-
су аль нае на пру жан не 
(18+).
19.30 1+1 (16+).
21.40 Без па чуц цяў (16+).
23.25 Ка хан не з пе ра-
шко да мі (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.50 «М&S» (12+).
8.20 «Дзяр жаў ная мя жа». 
Маст. фільм (12+).
10.40 «Пе рыс коп» (16+).
11.00, 4.20 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).

12.40 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
13.15 «Без пад ма ну» 
(16+).
14.10 «Сын». Маст. фільм 
(12+).
16.00, 23.10 «Не рас кры-
тыя тай ны» (12+).
16.40 «Мой ге рой» 
(12+).
17.30 «Раз ві  тан не» 
(16+).
18.30 «Мы прос та звя ры, 
спа да ры!» Дак. фільм 
(12+).
19.25, 2.45 «Жан чы на 
ў бя дзе». Се ры ял (12+).
21.20 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).
0.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.50 «Ко пы ў спад ні цах». 
Ка ме дыя (16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10, 17.30 Афе ра па-
аме ры кан ску (16+).
9.05 Пе ра ва га Бор на 
(12+).
11.30 Ар бі та 9 (16+).
13.25 Дра ку ла (16+).
15.50 Бет хо вен (12+).

20.10 Бан ды ты (16+).
22.30 За ла ты век (16+).
0.45 Раз ня (16+).
2.15 Скна ра (16+).
3.45 Код да Він чы (16+).

6.20 Вы соц кі. Дзя куй, 
што жы вы (16+).
8.55 Сем вя чэр (12+).
10.40 Як су стрэць свя та 
не па-дзі ця чы (16+).
12.20, 4.15 Звод ныя сёст-
ры (12+).
14.20 Вы ра та ваць Пуш-
кі на (6+).
16.00 Скарб (6+).
17.50 Дач ны ра манс (16+).
20.20 Пра ка хан не (16+).
22.10 Ру сал ка. Во зе ра 
мёрт вых (16+).

23.55 Ці хая за ста ва 
(16+).
1.50 Пад дуб ны (6+).

6.00 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці (16+).
6.25, 9.40, 15.00, 0.25 
Асу шыць акі ян (16+).
7.15 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
8.05 Дзі кі ту нец (16+).
10.25 Рас плаў ле ныя гро-
шы (16+).
11.10, 20.30 Аў та-SОS 
(16+).
12.45 Сі ла пле ме ні 
(16+).
13.30 Тай ны све та бу до-
вы (16+).
14.15 Кос мас: пра сто ра 
і час (16+).
15.50, 21.15, 3.35 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
17.20 Апа лон: Ме ся ца вая 
мі сія (16+).
19.00, 22.00, 1.10, 4.25 
Ар мстронг (16+).
19.45, 22.50 Тра ге дыя 
«Чэ лен джэ ра» (16+).
23.35 Mарс (16+).
2.00 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
2.45 Га ра чыя ме жы 
(16+).
5.15 Да след чык 2.0 (16+).

8.00, 11.10, 13.55, 15.45, 
21.15 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
8.25, 18.30 Аляс ка: сям'я 
з ле су (16+).
9.20, 16.40, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
10.15, 17.35, 4.35 Хут кія 
і гуч ныя (12+).
12.05, 23.05 Па ляў ні чыя 
на скла ды (16+).
13.00, 3.40 Апе ра цыя 
«Вы ра та ван не до ма» 
(12+).
14.50 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
19.25, 7.10 Ме та ла лом-
шчы кі (12+).
20.20, 5.30 Біт вы за кан-
тэй не ры (16+).
0.00 Аме ры кан скі чо пер 
(12+).
0.55, 6.20 Вы жыць ра зам 
(16+).
1.50 Са ма гон шчы кі (18+).
2.45 Го лыя і на па ло ха ныя 
(16+).
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7.05 Ме лад ра ма «Ку рорт ны ра-
ман» (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.20 «Ар се нал» (12+).
9.55 Се ры ял «Сва ты-6» (12+).
10.55 «На вы лет!» (12+)
11.40 «Не за бы ты подз віг». Дак. 
фільм (12+).
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ гі-
ён.
12.35 Марш рут па бу да ва ны (12+).
13.10 Ме лад ра ма «Ру жа і чар-
та па лох» (16+).
15.15 Твой го рад.
15.30 Ва кол пла не ты.
16.15 Ме лад ра ма «Ку рорт ны 
ра ман-2» (16+).
20.30 Га лоў ны эфір.
22.00 XXVІІІ Між на род ны кон курс 
вы ка наў цаў эст рад най пес ні «Ві-
цебск-2019». Дзень дру гі: «Су-
свет ны хіт».
0.00 На ві ны на двор'я.
0.20 Ме лад ра ма «Час ка хаць» 
(16+).

7.00 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас ка-
ра» (0+).
8.40, 20.00 Тэ ле ба ро метр.
8.50 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
9.45 «Свет на вы ва рат. Япо нія» 
(16+).
10.35 «Жан на Па жа ні» (16+).
11.35 Ба я вік «Ла ра Крофт. Рас-
кра даль ні ца граб ніц. Ка лыс ка 
жыц ця» (12+).
13.25 Дра ма «Ляў шун» (16+).
15.30 «Та та па паў» (16+).
17.55 «Біт ва эк стра сэн саў. 17-ы 
се зон» (16+).
20.30 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.05 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].
23.00 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).
23.30 «Арол і рэш ка. Рай і пек-
ла» (16+).

7.30 М/ф (0+).
8.05, 12.35, 18.40 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.55 Гэ ты дзень.
8.30 «Пе на». Ка ме дыя (12+) 
[СЦ].
9.50 «На пе рад у мі ну лае».
10.15 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.10 «Хлеб дзя цін ства май го». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
13.00 «Дзе сяць фа та гра фій». 
Ган на Ша ці ла ва (12+).

13.40 «Адзі но кая жан чы на жа-
дае па зна ё міц ца». Ме лад ра ма 
(12+) [СЦ].
15.05 «Кор цік». Фільм — дзе цям 
(6+) [СЦ].
19.00 XXVІІІ Між на род ны фес-
ты валь мас тац тваў «Сла вян-
скі ба зар у Ві цеб ску». Са юз ная 
дзяр жа ва за пра шае... «Пес ня-
рам» — 50».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Бар мэн з «За ла то га яка-
ра». Дэ тэк тыў (12+) [СЦ].
22.20 «Зло дзей». Дра ма (16+).

7.00 Тэ ніс. Уім блдон. Жан чы ны. 
Фі нал.
9.05 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ (Ба-
ры саў) — «Тар пе да-Бе лАЗ» 
(Жо дзі на).
11.00 Жан чы ны і спорт. На тал ля 
Мар чан ка.
11.30, 12.40 Спорт-мікс.
11.40 Чэм пі я нат све ту па вод ных 
ві дах спор ту. Вод нае по ла. Жан-
чы ны. Гру па вы этап. Грэ цыя — 
Іс па нія.
12.50 Чэм пі я нат све ту па вод ных 
ві дах спор ту. Сін хрон нае пла ван-
не. Тэх ніч ны ду эт. Фі нал.
14.50 Чэм пі я нат све ту па вод ных 
ві дах спор ту. Вод нае по ла. Жан-
чы ны. Гру па вы этап. Іта лія — Аў-
стра лія.
15.25 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
16.00 Тэ ніс. Уім блдон. Муж чы ны. 
Фі нал.
19.00 Гуль ні «на вы раст».
19.30 Піт-стоп.
20.00 Спорт-цэнтр.
20.10 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Прэв'ю.
20.35 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма» 
(Брэст) — «Ды на ма-Мінск».
22.50 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. Агляд ту ра.
23.35 Вы ні кі тыд ня.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) На-
шы на ві ны.
7.10 М/ф «Ма шы ны каз кі» (0+).
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 «Зда роўе» (16+).
10.25 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).
10.45 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
12.10 «Вя сел ле ў Ма лі наў цы». 
Не пры ду ма ныя гіс то рыі (16+).
13.10 Ка ме дыя «Вя сел ле ў Ма-
лі наў цы» (6+).

14.55, 16.20 «Ся мей ныя тай ны» 
(16+).
16.50 «Кроп ля ў кроп лю» (16+).
20.00 Кон ту ры.
21.05 Се ры ял «Лепш, чым лю-
дзі» (16+).
23.05 «Спарт клуб» (16+).
23.25 Між на род ны му зыч ны фес-
ты валь «Бе лыя но чы» Санкт-Пе-
цяр бур га» (12+).

6.00 «Элік сір ма ла до сці» (16+).
7.40, 20.35 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».
11.00 «Дзень сак рэт ных пра ек-
таў» (16+).
11.30, 13.40, 16.40 «Не вы пад ко-
вая су стрэ ча». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
23.00 1/4 фі на лу Між на род най лі-
гі КВЗ. Трэ цяя гуль ня (16+).
0.50 «Вост раў не па трэб ных 
лю дзей». Се ры ял (16+).

6.00, 6.25 М/ф (0+).
6.15 «Міль ён пы тан няў пра пры-
ро ду» (6+).
6.40 «Бе ла русь сён ня» (12+).
7.10 «Па ля ван не на пра цу» 
(12+).
7.45 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.20 «Яшчэ тан ней» (12+).
8.50 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(0+).
9.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі ка-
га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.15 Маст. фільм «Фан фан-
Цюль пан».
12.15 Маст. фільм «Па між анё-
лам і чор там» (16+).
14.35, 16.15 Маст. фільм «Адзін 
шанц на два іх» (16+).
17.20, 19.39 Маст. фільм «Д'Ар-
тань ян і тры муш ке цё ры» (0+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
1.00 Пра што ба зар-2019 (12+).
1.05 XXVІІІ Між на род ны кон курс 
вы ка наў цаў эст рад най пес ні «Ві-
цебск-2019». Фі нал. Дзень пер-
шы: «Сла вян скі хіт» (12+).
2.40 Маст. фільм «Ка лі б...» (16+)

7.00 Маст. фільм «Мой лю бі мы 
ге ній».
10.30 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на» (16+).
11.00, 20.00 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+).
16.00 Маст. фільм «Каб ды ка-
лі б».
18.00, 20.55 Маст. фільм «Ка-
хан не га во рыць» (12+).
22.00 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
22.40 «Ня дзель ны ве чар».

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Terra іncognіta. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.50, 22.55 «Зра зу мець і абяс-
шко дзіць» (12+).
7.25 «Па да зра юц ца ўсе» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сён ня.
8.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
8.40 «Вус на мі дзі ця ці» (0+).
9.20 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+)
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
11.00 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.50 «Дач ны ад каз» (0+).
13.00 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.00 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны» (16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+)
19.35 Маст. фільм «Ад стаў нік. 
Адзін за ўсіх» (16+).
21.15 Ба я вік «Па ра граф 78. 
Фільм дру гі» (16+).
23.30 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 16.00, 18.45, 21.05, 0.15 
«На двор'е».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. фільм «Дзі ця ня ты ў дзі-
кай пры ро дзе».
7.45 М/ф «Па ке мон. Гі ра ці на і ня-
бес ны во ін».
9.25 «Утрам дзія».
9.30 «Су стрэ ча Луў ра з за ба ро-
не ным го ра дам» (0+).
10.15 «Вя чэр ні квар тал-95» 
(18+).
11.30 Ка ме дыя «Па ла са ты 
рэйс» (12+).
13.00 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Ы» і ін шыя пры го ды Шу ры-
ка» (12+).
14.30 Се ры ял «За стац ца ў жы-
вых» (16+).
16.05 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Пры го ды «З жыц ця са бак» 
(12+).
17.40 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
18.00 Се ры ял «Касл» (12+).
18.50 Ме лад ра ма «Фрэн кі 
і Джо ні» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Фільм-ка та стро фа «2012» 
(16+).
23.35 Се ры ял «Са рві га ла ва» 
(12+).
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8 ка нал8 ка нал
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