
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.15 М/ф «Ма рын і яго 
сяб ры» (0+).
7.40, 13.10 М/ф «Ці мон і 
Пум ба» (0+).
8.15 «Ла ві мо мант» 
(16+).
9.10 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
10.10 Се ры ял «Ма мач кі» 
(16+).
11.15, 1.30 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
12.50 «Ера лаш» (6+).
13.45 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
14.30 Фан тас ты ка «Пя тая 
хва ля» (16+).
16.50 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.55, 0.30 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Два баць кі 
і два сы ны» (16+).
21.00, 5.10 Се ры ял «Псі-
ха ла гі ні-2» (16+).
22.00 Дра ма «Дру гі шанц» 
(16+).
2.50 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
два ран ская.
7.05 «Ма лень кія сак рэ ты 
вя лі кіх кар цін». Дак. се-
ры ял [СЦ].
7.35 «Аст ра вы». Ана толь 
Па па наў [СЦ].
8.15 «Зя лё ны агень чык». 
Маст. фільм [СЦ].
9.30 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Апош ні кры жа но сец Ра-
сій скай ім пе рыі» [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.15 ХХ ста год дзе. 
«Му зы ка ў тэ ат ры, у кі но, 
на тэ ле ба чан ні. Анд рэй 
Пят роў». 1986 год.
12.30, 18.40, 0.30 «Ула да 
фак та». «Іта лія: ад Ры-
сар джы мен та — да Рэс-
пуб лі кі».
13.10 «Пры го жая пла-
не та». «Фран цыя. Гіс та-
рыч ная крэ пасць Кар ка-
со на».
13.25 «Лі нія жыц ця». Ра-
дзі вон На ха пе таў [СЦ].

14.20 «Прод кі на шых 
прод каў». Дак. се ры ял 
[СЦ].
15.10 «Спра ва №. Кру-
га свет ка № 1. Рус кі сцяг 
над акі я на мі». Дак. се ры-
ял [СЦ].
15.40 «Аго ра». Ток-шоу.
16.40 «Ба гач, бяд няк...» 
Се ры ял. 1-я се рыя.
17.55 Да 75-год дзя ма-
эст ра. Ула дзі мір Спі ва коў 
і Ба рыс Бех це раў у БЗК. 
За піс 1980 го да.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 «Сту пе ні цы ві лі за-
цыі». «Во сем дзён, якія 
ства ры лі Рым». Дак. се-
ры ял [СЦ].
21.30 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
22.10 «Бе лая гвар дыя». 
Маст. фільм. 1-я се рыя.
23.00 Да 75-год дзя ма эст-
ра. «Ула дзі мір Спі ва коў. 
Дыя ло гі з Са ла мо нам 
Вол ка вым». Дак. се ры ял. 
1-я се рыя [СЦ].
0.05 «Ма гістр гуль ні». 
«Мёрт выя ду шы» і воп-
лес кі на ня бё сах» [СЦ].
2.30 «Pro memorіa». «Лю-
тэ цый Дэ ма рэ».

6.00 Маст. фільм «Маё ка-
хан не» (12+).
7.10, 8.45, 10.55, 14.25, 
14.45, 18.50, 21.45, 23.00, 
1.05, 2.45, 3.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.35 «Лай ма Вай ку ле ў 
кан цэрт най за ле «Ра сія». 
1990 год (12+).
8.35, 14.35 «Мас так і па-
эт Мі ха іл Гроб ман чы тае 
свае вер шы». 2005 год 
(18+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Фільм-кан цэрт гур та 
«Дети». 1988 год (18+).
12.00 Фільм-спек такль 
«Энер гіч ныя лю дзі». 
1988 год (16+).
15.00 Тэ ле спек такль 
«Зой к і  на ква тэ ра». 
1988 год (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Му ха мо ры». 2005 год 
(18+).
19.00 Тэ ле спек такль «Уз-
на га ро да — ты ся ча фран-
каў». 1983 год (16+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(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. 1-я част ка. 
2008 год (12+).
1.20 Дак. фільм «Мас коў-
ская эле гія» (12+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

2.00 Тэ ніс. «Гейм, Шэт і 
Матс».
2.15, 4.00, 19.15 Watts.
2.30, 4.30 Тэ ніс. US Open. 
Жан чы ны. Па ры. Фі нал.
3.10 Тэ ніс. US Open. 
Мікст. Фі нал.
5.30 Тэ ніс. US Open. Муж-
чы ны. Фі нал.
7.00 Ве ла спорт. «Тур 
Бры та ніі».
8.00, 13.00, 23.10 Ве ла-
спорт. «Ву эль та».
9.25 Сну кер. «Мас тэрс».
18.45 Ве ла спорт. «Ву эль-
та»-эк стра.
19.40 Кон ны спорт. Global 
Champіons League.
20.10 По ла. Polo lіne.
21.00 Дзю до. Чэм пі я нат 
све ту.
22.05 Тэ ніс. US Open.
23.50 Ва лей бол. Чэм пі я-
нат Еў ро пы.

0.45 Між анё лам і чор там 
(16+).
2.50 Ка ляд ная ноч у Бар-
се ло не (18+).
4.40 Ня хай жы ве Фран-
цыя! (16+)
6.25 Шпі ён па су сед стве 
(12+).
8.15 Пра ект А (12+).
10.10 Пра ект А: част ка 
дру гая (12+).
12.15 Эн цык ла пе дыя раз-
во даў (16+).
13.55 Ста жор (16+).
15.50 Дзе вяць яр даў 
(16+).
17.45 Ка хан не і ін шыя ка-
та стро фы (12+).
19.30 50 пер шых па ца лун-
каў (16+).
21.20 Ад на клас ні кі (12+).
23.10 Па цу чы ныя бе гі 
(12+).

6.00 М/ф (6+).
7.50 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма». «Дзяр жаў-
ная гра ні ца». Маст. фільм 
(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 «Мас коў ская па лон-
ні ца». Маст. фільм (12+).
15.15, 23.00, 4.35 «Не рас-
кры тыя тай ны» (12+).
15.45 «Мой ге рой» (12+).
16.35 «Раз в і  тан не» 
(16+).
18.30 «Кроў ныя во ра гі». 
Дак. фільм (16+).
19.20, 2.10 «Пар фу мер-
ка-2». Се ры ял (12+).
21.15 «Пад ку па лам». Се-
ры ял (16+).
23.50 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.35 «Ла пач ка». Ка ме дыя 
(12+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10, 18.30 Бет хо вен 
(12+).
7.45 Эва лю цыя Бор на 
(16+).
10.20 За ха валь нік Ме ся-
ца (6+).
12.00 Ілю зія пад ма ну-2 
(12+).
14.25 Ідэн ты фі ка цыя Бор-
на (12+).
16.40 Ар бі та 9 (16+).
20.10 Ся мей нае аграб-
лен не (16+).
22.00 На зад у бу ду чы ню 
(12+).
0.15 Ка ло нія Дыг ні дад 
(18+).
2.20 Не маг чы мае (16+).
4.15 Пе ра ва га Бор на 
(12+).

8.00 Ад на клас ні цы: но вы 
па ва рот (16+).
9.35 М + Ж (16+).
11.10 Кра і на глу хіх (12+).
13.25 Ме тад Лаў ро вай 
(16+).
15.15 Апель сі на вы сок 
(16+).
17.05 Сем вя чэр (12+).
18.45 Пра любоff (16+).
20.55, 5.30 Ба бу ля лёг кіх 
па во дзін (16+).
22.35 Дом (16+).
1.30 Ва ра шы лаў скі стра-
лок (16+).
3.40 Вост раў шан ца ван ня 
(16+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.20 Най буй ней шы ў све-
це ра монт (16+).
7.10, 14.15, 19.45, 4.25 
Ме га по лі сы (16+).
8.00 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
8.45, 13.30 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
9.30, 12.40, 18.10 Асу-
шыць акі ян (16+).
10.20, 16.40 Су пер кар са 
смет ні ка (16+).
11.05 Дзі кі ту нец (16+).
15.05, 21.20, 2.50 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
15.50 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
17.25 Апош нія кро кі Гіт ле-
ра (16+).
19.00, 22.10, 0.30, 3.40 
Асtіvаtе: гла баль ны гра-
ма дзян скі рух (16+).
20.35 Рэ аль насць ці фан-
тас ты ка? (16+)
22.55 Па да рож жы з Гор-
да нам Рам зі (16+).
23.45 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
1.15 У па го ні за НЛА 
(16+).
2.05 Мя жа (16+).
5.15 Без раз важ ныя вы на-
ход ні кі (16+).
5.40 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).

8.00, 11.10, 14.50, 21.15 
Як гэ та зроб ле на? (12+)
8.25 За ла ты шлях Пар ке-
ра Шна бе ля (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 
(12+).
13.00, 3.40 Аляс ка: сям'я 
з ле су (16+).
13.55 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
18.30, 1.50 За ла тая лі ха-
ман ка (16+).
19.25, 7.10 Чы гун ка Аляс-
кі (16+).
20.20, 5.30 Ра та валь ні кі 
ма ё мас ці (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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6.50 Ме лад ра ма «Вяр ні мя не» 
(16+).
8.20 «Клуб рэ дак та раў».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 «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 «Блюз для 
ве рас ня» (16+).
15.15 «Твой го рад».
15.30 «Ва кол пла не ты».
16.20 «Марш рут па бу да ва ны» 
(12+).
16.55 Ме лад ра ма «Прын цэ са-
жа ба». 1—4-я се рыі (16+).
20.40 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Піль нае 
толь кі сэр ца» (16+).

7.00 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
7.25 Се ры ял «Аў та шко ла» 
(12+).
9.00, 21.15 «Тэ ле ба ро метр».
9.05 «Се ла па ля це ла» (16+).
9.55 «Жан на Па жа ні» (16+).
10.45 «Да па ба чэн ня!» (16+)
11.35 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку чае 
вяр тан не» (16+).
12.30 Фан тас ты ка «Док тар 
Стрэндж» (12+).
14.25 «Та та па паў» (16+).
16.00 «Біт ва эк стра сэн саў» 
(16+).
18.20 Ва лей бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Муж чы ны. Фін лян дыя — 
Бе ла русь.
20.40 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).
21.10 «Спорт ла то 5 з 36», КЕ НО.
21.45 «Трэ ці ліш ні» (16+).
22.50 Тры лер «Зва нок» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 16.40, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.25 «Ка раб лік», «Гар шчо чак ка-
шы». М/ф (0+).
8.45 «Ка лі лас ка, або Па боч-
ным асо бам ува ход за ба ро не-
ны!» Ка ме дыя (6+) [СЦ].
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Жу лі-
кі па-да лец ку.

11.00 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
11.35 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
12.30 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на». 
Дэ тэк тыў (12+) [СЦ].
15.50 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Аляк-
сандр Ані сі маў.
17.00 «Жы вая куль ту ра». Аб рад 
«Браз гун» (в. Нар кі, Чэ ры каў скі 
ра ён, Ма гі лёў ская воб ласць).
17.25 «Адзі но кім да ец ца ін тэр-
нат». Ка ме дыя (12+) [СЦ].
18.55 «Дзе сяць фа та гра фій». 
Аляк сандр Мі хай лаў (12+).
19.30 «На род ны май стар». Вя ча-
слаў Яка вен ка, Лю боў Яшчан ка. 
«Ма гія глі ня най свіс туль кі».
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Це шча». Дра ма (12+).
22.15 Дзень бе ла рус ка га пісь-
мен ства — 2019. Кан цэрт «Зям-
ля мая бе ла рус кая».

6.30 Тэ ніс. WTА. Хі ра сі ма. Фі-
нал.
8.40 Лёг кая ат ле ты ка. «Мін скі 
паў ма ра фон — 2019».
10.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
10.50 Піт-стоп.
11.20 Гуль ні «на вы раст».
11.50 Лёг кая ат ле ты ка. «Мін скі 
паў ма ра фон — 2019».
12.20 Тэ ніс. WTА. На ньчан. Фі-
нал.
13.55 Аў та спорт. Дрыф тынг. Па-
ры-матч — чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
Фі нал. Пінск.
14.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» — «Лес-
тэр».
16.35 Авер тайм. КХЛ.
17.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ме та лург» (Маг ні та-
горск). (У пе ра пын ках — Авер-
тайм. КХЛ.)
19.15 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма-
Мінск» — ФК «Слуцк».
21.00 Ба раць ба. Чэм пі я нат све-
ту. Фі на лы.
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 Ка ме дыя «Са ма гон шчы-
кі» (12+).
7.35 «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 «Два ім гнен ні 
ка хан ня» (16+).
11.05 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
13.05 Ка ме дыя «Бе лыя Ро сы» 
(12+).
14.40 «Зда бы так рэс пуб лі кі»: 
Джо Да сэн» (12+).
16.20 «Яны вы зва ля лі Бе ла русь» 
(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 «Клуб Вя сё лых і Зна ход лі-
вых». Лет ні ку бак — 2019 (16+).

6.00 «Дзіў ная спра ва» (16+).
7.40, 11.05 Да ку мен таль ны спец-
пра ект (16+).
9.15 «Мінт ранс».
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
12.20, 13.40, 16.40 «Не пад куп-
ны». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
20.35 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).
22.10 «Шпі ён». Се ры ял (16+).
1.00 «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 Се ры ял «Ган-
на Гер ман. Тай на бе ла га анё-
ла» (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
23.10, 1.00 Се ры ял «Сэр цы 
трох» (16+).
4.45 Маст. фільм «Бе лы клык» 
(0+).

7.00 Маст. фільм «Ма ма Ма ша» 
(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+).
16.15 Ка ме дыя «Мя до вы ме-
сяц» (12+).
18.15, 21.45 Маст. фільм «Су-
хар» (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».

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 Terra іncognіta. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.55, 22.35 «Зра зу мець і абяс-
шко дзіць» (12+).
7.30 «Іх но ра вы» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сен 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+).
14.10 Ме лад ра ма «Ка хаць па-
рус ку-2» (12+).
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 Маст. фільм «Ка зак» 
(16+).

7.00, 16.15, 18.40, 21.05, 0.10 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 М/ф «Вост раў скар баў».
9.00 Дак. фільм «Да ро га ў шко-
лу».
9.25 «Утрам дзія».
9.30 «Га туй як шэф» (12+).
9.50 «Вя чэр ні квар тал — 95» 
(18+).
11.15 Фан тас ты ка «Мсці ўцы» 
(12+).
14.15 Вес тэрн «Апош ні з ма гі-
ка наў» (16+).
16.20 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Вес тэрн «Чын гач гук — Вя лі кі 
Змей» (12+).
17.55 Се ры ял «Касл» (12+).
18.45 «Рэ аль ны біз нес» (6+).
18.50 Фан тас ты ка «Каў боі су-
праць пры шэль цаў» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Маст. фільм «Эве рэст» 
(12+).
23.15 Се ры ял «Тай ны Сіль вер-
хей да» (16+).
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