
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 Се ры ял «Га лы гін.ru» 
(16+).
10.50 Скетч-шоу «Се зоны 
ка хан ня» (16+).
11.50 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
12.20 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
13.20 «Се ла па ля це ла» 
(16+).
14.00 Шоу «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+).
18.30, 0.30 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00, 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 Се ры ял «Та та вы доч-
кі» (12+).
3.50 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).

6.30 «Ліс ты з пра він цыі». 
Ба ры са глеб (Яра слаў ская 
воб ласць) [СЦ].
7.00 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Аляк сей Ба та лаў.
7.30, 12.50, 19.30 «Кос-
мас — па да рож жа ў пра-
сто ры і ча се». Дак. се ры ял 
[СЦ].
8.20, 21.20 «Ка ле гі». Маст. 
фільм [СЦ].
10.00 «На зі раль нік». Абра-
нае.
11.00, 23.30 «Эй нштэйн». 
Се ры ял (16+).
11.50 «За бы тае ра мяст-
во». Дак. се ры ял.
12.05 Academіa. Аляк сандр 
Па та паў. «Ін тэр фейс: мозг-
кам п'ю тар». 1-я лек цыя.
13.35 Да 90-год дзя з дня 
на ра джэн ня Па олы Вол ка-
вай. «Мост над без дан ню. 
Мі ке лан джэ ла Бу а на ро ці. 
Граб ні ца Ме ды чы». [СЦ].
14.05 80 га доў Да ві ду Тух-
ма на ву. Аў тар скі кан цэрт у 
Дзяр жаў най цэнт раль най 
кан цэрт най за ле «Ра сія». 
За піс 1986 го да.

15.15 Спек такль Тэ ат ра са-
ты ры «Ма лень кія ка ме дыі 
вя лі кай ха ты». Па ста ноў ка 
Ва лян ці на Плу чэк. Рэ жы-
сё ры А. Шыр вінт, А. Мі ро-
наў. За піс 1974 го да.
17.50, 2.15 «Бляск і гор кія 
слё зы ра сій скіх ім пе ра-
трыц». Дак. се ры ял.
18.15 «Па лі глот». Іс пан-
ская з ну ля за 16 га дзін! 
№ 15.
19.00 «Док тар Ва раб' ёў. 
Пе ра чыт ва ю чы аў та бія-
гра фію». Дак. се ры ял. 
1-я се рыя. [СЦ].
20.20 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.40 90 га доў з дня на ра-
джэн ня Але га Аноф рые-
ва. «Больш, чым ка хан-
не». [СЦ].
22.55 Да 90-год дзя з дня 
на ра джэн ня Па олы Вол-
ка вай. «Мост над без дан-
ню. Джо та. «Па ца лу нак 
Юды». [СЦ].
0.20 Зна ка мі тыя гіс то-
рыі лі та ра ту ры і му зы кі. 
У. Шэкс пір і Дж. Вер-
дзі. «Атэ ла». Ды ры жор 
В. Феда се еў.
1.10 «Мак лін ток!» Маст. 
фільм.
2.40 Пры го жая пла не та.

6.00 Маст. фільм «Ва ра-
тар» (12+).
7.10, 11.00, 20.50, 21.45, 
23.00, 0.50, 2.40, 3.45, 
5.00 Му зыч ная На сталь-
гія (12+).
7.45 Фільм-кан цэрт «Ін-
тэр-поп-шоу». 1989 год 
(16+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Два 
га ла сы» (16+).
12.00, 22.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
13.00 Фільм-спек такль 
«Мы не ўба чым ся з та-
бой». 1981 год (16+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
15.45 Маст. фільм «Нач-
ныя за ба вы» (16+).
18.05 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым «Рэ-
ста ран ная куль ту ра». 
2005 год (18+).
19.05 Тэ ле спек такль 
«Дзень на ра джэн ня». 
1988 год (18+).
0.05 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1983. 3-я част ка. 2009 год 
(12+).

1.30 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла». 5-я се рыя: «На та ша» 
(16+).
4.00 «Кол ба ча су».

0.00 Аў та гон кі. WTCR 
(12+).
1.00 По кер. WPT Alpha8 
(12+).
2.00 Аў та гон кі. Су пер ку бак 
Porsche (12+).
2.30 Сну кер. The Paly-
ers Champіonshіp — 2019 
(6+).
4.00, 14.30, 21.00 Сну кер. 
Чэм пі я нат све ту — 2019 
(6+).
6.00 Мо та гон кі. FІM Endur-
ance — 2018 (12+).
9.30 Ве ла спорт. Вір ту аль-
ны «Тур дэ Франс». (12+).
10.30 Ве ла спорт. «Ву эль-
та» — 2017 (12+).
19.00 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос» — 2017 (6+).

1.25 Пры ма дон на (16+).
4.00 Дру гое жыц цё Увэ 
(16+).
6.15 SuperАлібі (16+).
8.00 Вы кі да ла (18+).
9.40 Вя лі кі куш (16+).
11.40 Тры нац цаць сяб роў 
Оў шэ на (16+).
14.00 Гам біт (16+).
15.40 Хлоп чы кам гэ та па-
да ба ец ца (16+).
17.30 Пе не ло па (12+).
19.30 Ха лас цяч кі (18+).
21.05 Мі сія невыканальная 
(18+).
22.50 Як скрас ці брыль янт 
(16+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.10 Мульт фільм (6+).
10.05 «М & S» (12+).
10.35 «Пе рыс коп» (16+).
10.55, 4.30 «Суд ідзе» 
(16+).
11.55, 18.40 «Сля пая» 
(16+).
13.00, 0.10 «Біт ва за спад-
чы ну» (16+).
13.50 «Мас коў ская па лон-
ні ца». Маст. фільм (12+).
15.40 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
16.40, 3.40 «Гэ та рэ аль ная 
гіс то рыя» (16+).
17.45 «Раз ві тан не» (16+).
19.45 «Ві да воч цы» (16+).

20.25, 2.50 «Якія вяр ну лі-
ся» (16+).
21.25 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).
23.15 «Дра ку ла». Се ры ял 
(16+).
1.00 «За муж на 2 дні». 
Маст. фільм (12+).

6.10, 16.40 Ша лё ныя гро-
шы (16+).
7.50 Пры го ды Па ды нгта-
на (6+).
9.25 Пры го ды Па ды нгта-
на-2 (6+).
11.05 Жар ты ўбок-2: мі сія 
ў Ма я мі (16+).
13.05 Не ве ра год ныя пры-
го ды Фа кі ра (16+).
14.40 1 + 1 (16+).
18.30 Брыд кі я (6+).
20.10 Брыд кі я-2 (6+).
21.55 Ка пі тан Фі ліпс 
(16+).
0.10 Кон-Ці кі (6+).
2.10 Бы вай, дзет ка, бы вай 
(16+).
4.15 Пас ля на шай эры 
(16+).

6.15 Ца рэў на-жаб ка (6+).
7.05 Пас ля ця бе (16+).
9.10 На Дзе ры ба саў скай 
доб рае на двор'е, ці На 
Брай тан-Біч ізноў ідуць 
даж джы (16+).
10.45 Гра ні ца. Та еж ны ра-
ман (16+).
13.00 Мне не ба ліць (16+).
14.50 28 пан фі лаў цаў 
(12+).
16.50 Край (16+).
19.00 Пі цер FM (12+).
20.25 Па ца лу нак скрозь 
сця ну (16+).
22.00 Рок (16+).
23.35 Духless-2 (16+).
1.30 Тэкст (18+).
3.35 Сэл фі (16+).
5.30 Ру беж (12+).

6.00 Гуль ні ро зу му (16+).
6.50 На цы я наль ныя пар кі 
Аме ры кі (16+).
7.35 Най леп шыя су пер ка-
ры (16+).
8.25, 19.45 Аў та-SОS 
(16+).
9.10, 13.00 Су пер збу да ван-
ні Трэ ця га рэй ха (16+).
10.00 Су пер кар са смет ні-
ка (16+).
10.45 Дзі кі ту нец (16+).

12.15 Эк стрэ маль нае па да-
рож жа: Дру гая су свет ная 
вай на (16+).
13.45, 21.15, 2.05 Рас сле-
да ван не авія ка та строф 
(16+).
15.20 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная (16+).
17.35 Служ ба бяс пе кі аэ ра-
пор та: Пе ру (16+).
18.15 Га ра чыя ме жы: Ла-
цін ская Аме ры ка (16+).
20.30 Ства рэн не Рай ска га 
вост ра ва (16+).
22.05 Па да рож жы з Гор да-
нам Рам зі (16+).
0.30 У дзі кай пры ро дзе з 
Бе а рам Грыл сам (16+).
2.55 Мя жа (16+).
3.40 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
4.20 Кос мас: пра сто ра і час 
(16+).
5.10 Па на ра ма 360 гра-
ду саў: раз бу рэн не аб' ек-
таў су свет най спад чы ны 
(16+).

8.00 Раз бу раль ні кі ле генд. 
Дзе ці (16+).
8.45, 3.20 За ла тая лі ха ман-
ка: бур ныя во ды (16+).
9.35 У ГАС на пра пам поў ку 
(12+).
10.25, 16.15, 22.20 Ма хі на-
та ры (12+).
11.15, 4.10, 4.35 Ба гаж ныя 
вой ны (12+).
12.05 Па ляў ні чыя на скла-
ды (16+).
12.55 Як улад ка ва на Зям-
ля (12+).
13.45 Ле ген дар ныя мес цы 
(12+).
14.35 Не сак рэт ныя ма тэ-
рыя лы (16+).
15.25, 21.30, 5.25 Як гэ та 
зроб ле на? (12+)
17.10 Як гэ та ўлад ка ва на? 
(12+)
18.05 Хут кія і гуч ныя (12+).
19.00 Раз бу раль нік (16+).
19.50 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі (12+).
20.40 За ла тая лі ха ман ка: 
за кі ну ты пры іск Дэй ва Ту-
ры на (16+).
23.10 Па ляў ні чы на ан ты-
ква ры ят (12+).
0.00 Бра ты Ды зель (12+).
0.50 Ге ній аў та ды зай ну 
(12+).
1.40 Го лыя і на па ло ха ныя 
XL (16+).
5.00 Як гэ та ўлад ка ва на: аў-
та ма бі лі ма ры (12+).
5.45 Леп шы ма дэ ліст 
(16+).
6.30 Са ма гон шчы кі (16+).
7.15 Апе ра цыя «Вы ра та-
ван не до ма» (12+).
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6.15 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на Дзень 
Свя тых Іа кі ма і Ган ны, баць коў 
Пра свя той Дзе вы Ма рыі.
6.25 Ме лад ра ма «Вы шэй за 
не ба» (16+).
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 выратавання (12+).
10.30 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня 
(16+).
11.10 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ме лад ра ма «Са мая лю-
бі мая». 1-я і 2-я се рыі (16+).
14.25 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
15.15 Твой го рад.
15.30 Адзін дзень. Мін скае 
метро (12+).
16.05 Лёс гі ган таў.
16.40, 19.10 Ме лад ра ма 
«Цень» (16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Аню ці ны 
воч кі». 1-я — 4-я се рыі (16+).

7.00 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
8.40 Ані ма цый на-пры год ніц кі 
се ры ял «Сціч!» (6+)
9.20, 19.40 Тэ ле ба ро метр.
9.25 «Су пер жон ка» (16+).
10.25 Хто я? (12+)
10.45 «Ча ты ры вя сел лі» (16+).
12.00 «Ве ру не ве ру» (16+).
12.50 Фільм-ка та стро фа 
«І грым нуў шторм» (12+).
14.45 «Та та па паў» (16+).
16.20 «Ве жа» (12+).
17.10 Са га «Зор ныя вой ны: 
Эпі зод VІІІ — Апош нія Джэ даі» 
(12+).
20.10 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Дра ма «Гол!» (12+)
23.15 «Муж на пра кат» (16+).

7.25 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
7.50, 13.05, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.10, 13.25 «Гэ ты дзень».
8.15 «Ма гістр воль ных мас тац-
тваў». М/ф (6+).

8.30 «Дзяў чы на без ад ра су». 
Маст. фільм (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». За-
пе ча ны ка рась.
10.55 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.45 «Каш тоў ны па да ру нак». 
Маст. фільм (12+).
13.30 «Спад чы на». Дак. фільм 
(12+).
14.25 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2019». За ла ты хіт.
16.20 «Вяс ко вы дэ тэк тыў». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
17.45 «Аніс кін і Фан та мас». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Яны зма га лі ся за Ра дзі-
му». Маст. фільм (12+) [СЦ].

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 19-ы тур.
9.05 Спорт-мікс.
9.15 Піт-стоп.
9.50 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. Се рыя за 3-е мес ца. 
Дру гі матч.
11.05 Пляж ны фут бол. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі. Фі наль ная се рыя. 
Дру гі матч.
12.15 Трэ ні ро вач ны дзень.
12.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
13.20 Пляж ны фут бол. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі. Се рыя за 3-е мес-
ца. Трэ ці матч.
14.35 Пляж ны фут бол. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі. Фі наль ная се рыя. 
Трэ ці матч.
15.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 19-ы тур. 
РЦАР-БДУ (Мінск) — «Тар пе-
да-Бе лАЗ» (Жо дзі на). (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
17.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Матч апош ня га ту ра. (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
19.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 19-ы тур. 
«Шах цёр» (Са лі горск) — ФК 
«Сма ля ві чы». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
21.50 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Агляд ту ра.
22.35 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. Між на род ны тур нір.

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+).
10.55 Маст. фільм «Ка ман дзір 
шчас лі вай «Щуки»(12+).
12.40 Маст. фільм «Чор ныя 
буш ла ты» (16+).
16.20 «Мая Бе ла русь» (6+).
16.30 Кан цэрт, пры све ча ны 
філь му «Афі цэ ры» (12+).
18.15 Ле ген дар нае кі но ў ко ле-
ры. «Афі цэ ры» (6+).
20.00 «Кон ту ры».
21.20 «Бе ла русь. Зда бы так 
Рэс пуб лі кі» (16+).
22.05 «Спарт клуб» (16+).
22.25 Маст. фільм «72 мет ры» 
(12+).

6.35, 0.05 «Ежа ба гоў» (16+).
8.20, 11.00 Да ку мен таль ны пра-
ект (16+).
9.05 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
12.10, 13.40, 16.40 «Ні ка наў і 
Ко». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
20.50 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
22.30 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).

5.00 Маст. фiльм «Шчыт i 
меч». [СЦ] (16+).
8.50 «На ша кi но». Жы выя i 
мёрт выя (12+).
9.25 «Фа зен да Лайф» (12+).
10.00, 16.00 На вi ны (бя гу чы ра-
док).
10.10 Маст. фiльм «Га ра чы 
снег» [СЦ] (12+).
12.25 Се ры ял «Фронт без 
флан гаў» (12+).
16.15, 19.30 Се ры ял «Фронт за 
лi нi яй фрон ту» (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
20.55, 1.00 Се ры ял «Фронт у 
ты ле во ра га» (16+).
2.25 Се ры ял «Крык са вы» 
[СЦ] (16+).

7.00 Маст. фільм «Крок на 
шчас це». (12+).
10.00, 20.00 Вест кі.

11.00 Ура чыс ты па рад да Дня 
ва ен на-мар ско га фло ту РФ.
12.15 «Сто да ад на го». Тэ ле-
гуль ня.
13.40, 21.45 Се ры ял «Чор нае 
мо ра» (16+).
21.15 «У лю дзях».
22.50 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.45 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).
7.20 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(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+).
11.00 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.45 «Дач ны ад каз» (0+).
12.45 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
13.45 Гіс то рыі збаў лен ня 
(12+).
14.15 Ба я вік «Мар скія д'яб лы» 
(16+).
16.25 «След ства вя лі...» 
(16+).
19.45 Ты не па ве рыш! (16+)
20.45 «Зор кі сыш лі ся» (16+)
22.05 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).

7.00, 15.00, 16.35, 21.10, 1.40 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мульт-па рад». «Пры га жу-
ня і па чва ра» (6+).
8.35, 16.30 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.40 Дра ма «Ан жа лі ка і ка-
роль» (12+).
10.20 «Га туй як шэф» (12+).
10.45 Фэн тэ зі «Да ма ві чок» 
(16+).
12.35 Пры го ды «Аква мэн» 
(12+).
15.05 «Гля дзім ўсёй сям' ёй» 
(12+).
16.40 «Дэ тэк тыў на эк ра не». 
«Мег рэ рас стаў ляе сет кі».
18.10 Се ры ял «Касл» (12+).
18.55 «На двор'е».
19.00 Дра ма «То га».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Фэн тэ зі «Ула дар пярс-
цён каў» (12+).
0.45 Стрым-спек такль «Усё бу-
дзе ха ра ШОУ» (6+).

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

нядзеля, 26 лі пе ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак, 20 лі пе ня

МIРМIР

1514 3

СТБСТБ

DisсоvеrуDisсоvеrу


