
6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.20 «Ера лаш» (6+).
8.30 М/ф «Ці мон і Пум-
ба» (0+).
9.05, 18.00 «Уз ва жа-
ныя і шчас лі выя лю дзі» 
(16+).
11.00 Се ры ял «Вы ўсе 
мя не пры во дзі це ў ша-
лен ства» (16+).
12.05, 0.50 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
13.40, 3.20 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
14.30 Мю зікл «Бур леск» 
(12+).
16.55, 23.55 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Два баць-
кі і два сы ны» (16+).
22.00 Ба я вік «Брыль ян-
та вы па лі цэй скі» (16+).
2.05 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.30 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 
пiсь мен нiц кая.
7.00 «Рас кры ва ючы сак-
рэ ты кель цкiх граб нiц». 
Дак. фiльм.
8.00, 23.35 «Усё па ча ло-
ся ў Хар бi не». Се ры ял.
8.45 «Тэ ат раль ны ле та-
пiс». Сяр гей Юр скi.
9.15, 21.55 «МУР. 1944». 
Се ры ял.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
На вi ны куль ту ры.
10.15 «Гiс то рыя кi на на-
чаль нi каў, або Бу даў нi кi 
i пе ра бу доў шчы кi. 90-я 
га ды». Дак. се ры ял.
11.00 «Сi та i Ра ма». Се-
ры ял.
12.35 «Па лi глот». Iталь-
ян ская з ну ля за 16 га-
дзiн! № 15.
13.20, 22.45 Су стрэ ча 
на вяр шы нi. «Гуль нi ро-
зу му з Тац ця най Чар нi-
гаў скай».
13.50 «Пiсь мы з пра-
вiн цыi». Вёс ка Пры сла-
нi ха (Уль я наў ская воб-
ласць).
14.15 «I Бог на чуе па мiж 
рад коў...» Дак. се ры ял.

15.10 Тэ атр на эк ра-
не. Спек такль Тэ ат ра 
iмя Яўг. Вах тан га ва 
«Дзядзь каў сон». За пiс 
2001 го да.
18.15 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
18.30 Ра сiй скiя май стры 
вы ка наль нiц ка га мас-
тац тва. Ве не ра Гi ма-
дзi е ва, Ва сiль Ла дзюк, 
Агун да Ку ла е ва i Аляк-
сей Та та рын цаў.
19.45 «Пiсь мы з пра вiн-
цыi». Iз борск (Пскоў ская 
воб ласць).
20.15 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.30 Пры ступ кi цы вi лi-
за цыi. «Стра ча ныя пля-
мё ны ча ла вец тва». Дак. 
фiльм.
21.25 «Ма на лог у 4-х 
част ках. Аляк сандр Ка-
ля гiн».
0.20 «Кi нес коп». 67-ы 
Мiж на род ны кi на фес ты-
валь у Ла кар на.
1.00 «На тат кi экс пе ды та-
ра Тай най кан цы ля рыi». 
Се ры ял.
2.30 Ра ман у ка мя-
нi. «Пар ту га лiя. За мак 
слёз». Дак. фiльм.

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«ДКНЗ: апош нія «дзе-
каб рыс ты» Вя лі кай Ім-
пе рыі». 2005 год (16+).
6.50, 7.45, 8.40, 9.45, 
10.55, 15.45, 16.55, 19.05, 
20.45, 21.45, 22.55, 2.25, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.10 «Ня ма праб лем?!» 
1991 год (12+).
8.00 «Анш лаг». 1983 год 
(12+).
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+).
12.55 Тэ ле спек такль 
«Ноч па мы лак». 1984 год 
(16+).
18.05 «Яло вая суб ма-
ры на» з Аляк санд рам 
Ліп ніц кім. «Машина 
времени». 1-я част ка: 
«Ві но з дзьму хаў цоў». 
2019 год (16+).

19.20 Дак. фільм «Вель мі 
вас усіх люб лю» (16+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Бітлз». 2005 год (18+).
1.05 Фільм-кан цэрт 
«Рок». 1987 год (16+).

0.00, 6.00, 9.30, 16.30, 
20.00, 23.00 Тэ ніс. US 
Open. Ква лі фі ка цыя.
4.00 Ве ла спорт. Арк тыч-
ная гон ка Нар ве гіі.
5.00, 13.30 Ве ла спорт. 
«Джы ра-д'І та лія».
8.00, 14.30 Ве ла спорт. 
«Тур дэ Франс».
9.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Сі ла асо бы».
11.30 Алім пій скія гуль ні. 
«Жы выя ле ген ды».
12.00 Гольф. PGA 
Tou r .  The  BMW 
Champіonshіp.
13.00 Ра лі. ERC. All Ac-
cess.
15.30 Ве ла спорт. «Ву-
эль та»-2018.

0.35 Ушчэнт (16+).
2.40 Лю боў-мар коў па-
фран цуз ску (18+).
4.25 Эйр Аме ры ка 
(16+).
6.35 Ха лас ця кі ў ад ры ве 
(16+).
8.30 З 13 у 30 (12+).
10.25 Дзюп лекс (12+).
12.05 Не ве ра год ныя 
пры го ды Фа кі ра (16+).
13.55 Вя лі кі сал дат 
(16+).
15.50 Ка роль ве ча ры нак 
(16+).
17.35 Сцер ва (16+).
19.30 Дзя жур ны та та 
(6+).
21.20 Усе па ры ро бяць 
гэ та (16+).
23.10 Вель мі страш нае 
кі но-2 (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.15 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.45 «Док тар І...» (16+)
8.15, 19.05, 3.30 «Спра-
ва суд дзі Ка рэ лі най». 
Се ры ял (12+).

10.00, 23.45 «Улег цы» 
(12+).
10.30, 14.50, 5.10 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
12.10, 17.55 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.45, 16.50 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
15.55 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
21.05 «Пад ку па лам». 
Се ры ял (16+).
22.55 «Знак якас ці» 
(16+).
0.15 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
1.00 «Ганг стар». Дра ма 
(18+).

6.10 Тры стан і Ізоль да 
(12+).
8.40 Ся мей ка Крудс 
(6+).
10.40 Бел фя гор — пры-
від Луў ра (12+).
12.30 Абя цан не (16+).
15.05 Лю дзі ў чор ным-2 
(12+).
16.45 Асця рож на, дзве-
ры за чы ня юц ца! (16+)
18.35 Бруд ныя тан цы-2: 
га ван скія но чы (16+).
20.10 Елі за ве та (16+).
22.25 Да руй, ха чу з та-
бой ажа ніц ца (12+).
0.25 Бан ды ты (16+).
2.35 Го лас з ка ме ня 
(18+).
4.05 Ла-Ла Лэнд (16+).

7.10 Свед кі (16+).
9.20 Пра што га во раць 
муж чы ны. Пра цяг (16+).
11.15 Чор ная ва да 
(16+).
13.30, 14.25 Вы ўсе мя не 
пры во дзі це ў ша лен ства 
(16+).
14.55 Ня год нік (16+).
16.40 На се ле ны вост раў 
(12+).
18.55 Ня вес та лю бой ца-
ной (16+).
20.45, 5.30 Па мяць во се-
ні (16+).
22.35 Па ляў ні чы-1. Ча-
ла век з мі ну ла га (16+).
0.30 Іва но вы (12+).
2.20 Пра што га во раць 
муж чы ны (16+).
4.00 Ёл кі но выя (6+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.25 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
7.15, 13.35 Су пер збу да-
ван ні (16+).
8.05 Ка ра лі ры бал кі 
(16+).
9.40 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
10.25 Ка ра лі шахт 
(16+).
11.10, 15.10, 16.40, 21.15, 
0.25, 2.45 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
12.45 Аф ры кан скі ме га-
пе ра лёт (16+).
14.20 Ме га за во ды 
(16+).
15.55 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
19.45 Па на ра ма 360 
(16+).
20.30, 4.20 Аў та-SOS 
(16+).
22.50 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
1.10 Ува рван не на Зям-
лю (16+).
2.00 Мя жа (16+).
5.10 Зра бі або па мры 
(16+).
5.35 На ву ко выя не да-
рэч нас ці (16+).

8.00, 11.10, 15.45, 21.15 
Як гэ та зроб ле на? (12+)
8.25, 18.30, 1.50 Го лыя і 
на па ло ха ныя XL (16+).
9.20, 16.40, 22.10 Ма хі-
на та ры (12+).
10.15, 17.35, 4.35 Хут кія 
і гуч ныя (16+).
12.05, 23.05 Скла ды 
(16+).
13.00 Ла ба ра то рыя вы-
бу хо вых ідэй (16+).
19.25, 7.10 Чы гун ка 
Аляс кі (12+).
20.20, 5.30 Па ляў ні чыя 
на ста рыз ну (12+).
0.00 Вы жыць лю бой ца-
ной (16+).
0.55, 6.20 Вы жыць ра зам 
(16+).
2.45 У па го ні за кла сі кай 
(12+).
3.40 НА СА: не вы тлу-
ма чаль ныя ма тэ ры я лы 
(12+).

6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 23.40 «Зо на 
Х» (16+).
9.10, 21.50 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Плюс Лю боў» (16+).
13.05 «Дзі ця чы док тар».
13.35 Се ры ял «Шлюб па за вя-
шчан ні. Вяр тан не Сан дры». 
За ключ ныя се рыі (16+).
14.30, 15.25 Се ры ял «Шлюб па 
за вя шчан ні. Тан цы на вуг лях» 
(16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Бе ла рус кая ча сін ка».
21.00 «Па на ра ма».
23.20 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.00 «Дзень спор ту».

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.00 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.55 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 22.05 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
11.00, 18.05 Се ры ял «Опер па 
вы клі ку» (16+).
12.50, 23.05 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-2» (16+).
13.50 «Жан на Па жа ні» (16+).
14.50 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).
15.40 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
15.45, 23.55 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект 
(12+).
16.35 Се ры ял «Ста ма то лаг» 
(16+).
17.25 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
20.55 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Клёц кі па-ка рэ віц ку.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты 
дзень».
8.30, 17.55 «Гэ тыя во чы на су-
праць». Маст. фільм (16+).

9.25, 16.40 «Це ні зні ка юць апоўд-
ні». Маст. фільм (12+) [СЦ].
10.40 «Май стэр ня. Гіс то рыя 
ад на го мас та ка». Аляк сандр 
Грыш ке віч.
11.05 «Бе ла веж ская пу шча». 
Дуб-па тры ярх (6+).
11.20, 21.05 «Ле ген ды кі но». 
Ана толь Па па наў (12+).
12.55 «Га ра ды Бе ла ру сі». Лі да.
13.20 «Дзён ні кі бе ла рус ка га 
пад пол ля». Грод на (12+) [СЦ].
13.45, 18.55 «Стаў ка». «Пе ра-
мо га» (12+).
14.25, 21.40 «МУР». Маст. 
фільм (16+).
15.10 «Спя вае Бе ла русь».
16.00 «Люб лю і па мя таю». Рэ-
жы сёр Ула дзі мір Быч коў.
19.30 «Ка мер тон». За слу жа ная 
ар тыст ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Та ма ра Мі ро на ва.
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.25 «Арт-гіс то рыі». Май Воль-
фа віч Дан цыг. «На кры лах Мая, 
ці Уба чыць го рад з вы шы ні пту-
шы на га па лё ту».
22.55 «Вя лі кія мас та кі». Рэм-
брант (12+).

7.00, 9.40, 0.05 Спорт-мікс.
7.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Плэй-оф.
9.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Плэй-оф. Дзён нік гуль-
ня во га дня.
9.50, 15.50, 22.00 Вес ла ван не 
на бай дар ках і ка ноэ. Чэм пі я-
нат све ту.
14.00 Тэ ніс. WTA.
19.15 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.
21.20 Авер тайм.
21.50 Спорт-цэнтр.

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
7.00 (з суб ціт ра мі), 8.00 (з суб ціт-
ра мі), 9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00 (з суб ціт ра-
мі), 20.30 На шы на ві ны.
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «А ў нас у два-
ры» (12+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Прос тае жыц-
цё» (12+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.30 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.25, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).

18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.55 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс-
та га» (16+).
21.40 Се ры ял «Суч чы на вай-
на» (16+).
23.35 Се ры ял «Бяс сон ні ца» 
(16+).

5.35, 22.05 «Гля дзець усім!» 
(16+)
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
6.10, 20.15 «Мін шчы на».
6.20, 7.40 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
9.05 «Ан фас».
9.25, 23.00 «За гад кі ча ла вецт-
ва» (16+).
10.40 «Са ша + Да ша + Гла ша». 
Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.20, 23.45 «Са мыя ша-
кі ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.40, 1.00 «Ежа ба гоў» (16+).
15.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
15.45, 16.50 «Мя жа». Се ры ял 
(16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».

6.00, 20.40, 22.45, 0.10, 3.15 
Се ры ял «За кон і па ра дак» 
(16+).
7.50, 10.10 Се ры ял «Ко дэкс го-
на ру» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «За ла су да. Біт ва за гро-
шы» (16+).
14.10, 1.20 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 2.05 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 0.55 «Та ко му ма ма не на-
ву чыць» (12+).
17.20, 19.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
2.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.

11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30, 23.10 «Хто су праць?» 
Ток-шоу.
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Па го ня за мі ну-
лым» (12+).
0.55 Се ры ял «Фаль шы вая но-
та» (12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 «За гран ню» (16+).
6.25 «Рэ аль ны свет» (12+).
7.10, 8.05 Се ры ял «Мух тар. Но-
вы след» (16+).
8.50, 10.20 Се ры ял «Ад ва кат» 
(16+).
9.40, 23.00 «НЗ.by».
11.15 Се ры ял «Ляс нік» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.05, 16.30 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны» (16+).
17.25, 19.50 Се ры ял «Па ву цін-
не» (16+).
19.40 Сён ня. Га лоў нае.
21.05 Се ры ял «Пёс» (16+).
23.25 Се ры ял «Свед кі» (16+).

7.00, 15.55, 18.25, 21.05, 0.25 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 16.05 «Мульт па рад». «Ці-
мон і Пум ба».
7.30 Дэ тэк тыў «Шпі ён, які мя-
не кі нуў».
9.30, 18.30 Се ры ял «Без тэр мі-
ну даў нас ці» (16+).
10.35, 16.00 «Гу ма рын ка».
10.40 Дак. фільм «Да ро га ў шко-
лу» (0+).
11.10 Пры го ды «Ле ген да Зо-
ра» (6+).
13.20, 19.20 Се ры ял «Мар' ін 
гай» (16+).
14.50 Се ры ял «Ня бес ны за-
мак».
16.15 Дра ма «Ка ман дзір шчас-
лі ва га «Шчу па ка» (16+).
17.50 «Фэшн іs my пра фэшн».
18.00 «Га туй як шэф» (12+).
19.15 «Рэ аль ны біз нес».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні. І ўспых не по лы мя» 
(12+).
23.35 Се ры ял «Буль вар ныя 
жа хі» (16+).
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