
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
08.35 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
10.00, 21.30 Се ры ял «Кух-
ня» (16+).
11.30 Се ры ял «Ан жа лі ка» 
(16+).
12.30, 23.00 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны» (16+).
14.00 Шоу «Дзі ця чы КВЗ» 
(6+).
14.55 «Ера лаш» (6+).
15.30, 1.25 Се ры ял 
«Мала дзёж ка» (16+).
16.30 Се ры ял «Ва ро ні-
ны» (12+).
18.30, 0.30 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.30 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля» (16+).
20.30 Се ры ял «Па гна лі» 
(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». 
Арэн бург ская воб ласць. 
[СЦ].
7.00 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Ро мі Шнай дэр.
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 «Ча кай це ліс-
тоў». Маст. фільм [СЦ].
9.50 Ко лер ча су. Ало вак.
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».
13.35, 22.55 Да 90-год-
дзя з дня на ра джэн ня 
Па олы Вол ка вай. «Мост 
над без дан ню. Ле а нар да 
да Він чы. «Свя тая Ган-
на з Ма ры яй і не маў ля ці 
Хрыс том» [СЦ].
14.05 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.

14.55, 2.40 Пры го жая 
пла не та.
15.15 Спек такль тэ ат ра 
«Су час нік» «Спя шай це ся 
ра біць да бро». Па ста ноў-
ка Га лі ны Вол чак. За піс 
1982 го да.
17.15 Біб лей скі сю жэт.
17.45, 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! 
№ 16.
19.00 «Док тар Ва раб' ёў. 
Пе ра чыт ва ю чы аў та бія-
гра фію». Дак. се ры ял. 
[СЦ].
20.20 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.40 «Аст ра вы». Ана-
толь Куз ня цоў [СЦ].
0.20 «Тым ча сам. Сэн-
сы».
1.10 «Мак лін ток!» Маст. 
фільм.

6.00, 16.00, 22.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
7.00 Фільм-спек такль 
«Мы не ўба чым ся з та-
бой». 1981 год (16+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
9.45 Маст. фільм «Нач-
ныя за ба вы» (16+).
12.05 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым «Рэ-
ста ран ная куль ту ра». 
2005 год (18+).
13.05 Тэ ле спек такль 
«Дзень на ра джэн ня». 
1988 год (18+).
14.50, 15.45, 17.00, 20.45, 
21.45, 23.00, 1.10, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Фут бол у СССР». 2005 
год (16+).
19.00 «Ва кол сме ху». 
1989 год (12+).
0.00 Маст. фільм «Ва ра-
тар» (12+).
1.45 Фільм-кан цэрт «Ін-
тэр-поп-шоу». 1989 год 
(16+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Два га-
ла сы» (16+).

0.30 Аў та гон кі. Су пер ку-
бак Porsche (12+).

1.00 По кер. WPT Alpha8 
(12+).
2.00 Мо та гон кі. «24 га-
дзі ны Ле-Ма на» — 2019 
(12+).
2.30, 15.30, 21.00 Сну кер. 
Чэм пі я нат све ту — 2019 
(6+).
4.00, 14.30 Сну кер. Лі га 
чэм пі ё наў (6+).
6.00 Мо та гон кі. «24 га-
дзі ны Ле-Ма на» — 2019 
(12+).
9.00 Мо та гон кі. Тэ ле ча-
со піс All Access (12+).
9.30 Ве ла спорт. Вір туа-
ль ны «Тур дэ Франс» 
(12+).
10.30 Ве ла спорт. «Ву эль-
та»-2017. (12+).
19.00 Тэ ніс. Australіan 
Open — 2018 (6+).

0.35 Су це нёр (16+).
2.20 Сінь ёр Ра бін зон 
(16+).
5.00 ЗащитнеГ (16+).
6.50 Вя лі кае вя сел ле 
(16+).
8.30 Ка ля ды з ня ўдач ні-
ка мі (16+).
10.20 Ха лас цяч кі (18+).
12.00 Пры ма дон на 
(16+).
14.05 Як скрас ці брыль-
янт (16+).
15.55 Ка хан не без пе ра-
са дак (16+).
17.50 Зла вес ныя мерц вя-
кі-3: ар мія цем ры (16+).
19.30 Па ча так ча соў 
(16+).
21.20 Муж чы ны ў вя лі кім 
го ра дзе-2 (16+).
23.35 Ча ты ры па коі 
(18+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.00 Мульт фільм (6+).
8.40, 23.30 «Улег цы» 
(12+).
9.10, 17.30 «Ска жы мне 
праў ду» (16+).
10.05, 15.25, 4.30 «Суд 
ідзе» (16+).
11.05, 18.30, 3.15 «Сля-
пая» (16+).
12.10, 19.35 «Ва раж біт-
ка» (16+).
13.15 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.15, 2.20 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).

16.30 «Зна кі лё су» 

(16+).

20.45 «Мен та ліст». Се-

ры ял (16+).

22.35 «Дра ку ла». Се ры-

ял (16+).

0.00 «90-я». (16+).

0.45 «Жан чы на ў чор-

ным». Маст. фільм 

(16+).

4.10 «Пе рыс коп» (16+).

6.10, 14.40 КІП (18+).

8.20 Кон-Ці кі (6+).

10.35 Ка пі тан Фі ліпс 

(16+).

12.55 Пас ля на шай эры 

(16+).

16.25 Брыд кі я (6+).

18.05 Брыд кі я-2 (6+).

19.50 Ка пі тан Крук 

(12+).

22.20 Абу джэн не (6+).

0.30 Пла не та Ка-Пэкс 

(12+).

2.30 Дра ку ла (16+).

4.25 Да ра гі Джон (16+).

7.10 Па ца лу нак скрозь 

сця ну (16+).

8.35 Сэл фі (16+).

10.30 Пі цер FM (12+).

12.00 Рок (16+).

13.25 Духless-2 (16+).

15.15 Пяць ня вест (16+).

17.10 Шпі ён (16+).

19.00 Ба бу ля лёг кіх па во-

дзінаў (16+).

20.30 Ба бу ля лёг кіх па-

во дзінаў-2. Са ста рэ лыя 

мсціўцы (16+).

22.00 Па да ру нак з ха рак-

та рам (6+).

23.45 Пра што га во раць 

муж чы ны (16+).

1.45 Пра што яшчэ га во-

раць муж чы ны (16+).

3.40 Ка ні ку лы прэ зі дэн та 

(16+).

5.30 Шэ рая Шый ка (6+).

5.45 Як су стрэць свя та не 

па-дзі ця чы (16+).

6.00 Гуль ні ро зу му (16+).

6.40 На цы я наль ныя пар кі 
Аме ры кі (16+).
7.25, 23.40 Най леп шыя 
су пер ка ры (16+).
8.10, 19.00, 22.05, 1.10, 
4.15 Аў та-SОS (16+).

9.00, 12.45 Су пер збу-
да ван ні Трэ ця га рэй ха 
(16+).
9.45, 18.10 Па да рож жы з 
Гор да нам Рам зі (16+).
10.30 Дзі кі ту нец (16+).
12.00 Эк стрэ маль нае па-
да рож жа: Дру гая су свет-
ная вай на (16+).
13.35, 21.15, 1.55 Рас сле-
да ван не авія ка та строф 
(16+).
15.05 Ліх ту гі за мя жой: 
зла чын ства і па ка ран не 
(16+).
17.25 Служ ба бяс пе кі аэра-
пор та: Ка лум бія (16+).
20.30 Ства рэн не Рай ска-
га вост ра ва (16+).
3.30 Мя жа (16+).
5.05 Кос мас: пра сто ра і 
час (16+).
5.45 Па на ра ма 360 граду-
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, 2.30 У ГАС на пра-
пам поў ку (12+).
10.25, 16.15, 22.20 Ма хі-
на та ры (12+).
11.15, 4.10 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 По гляд знут ры: West 
Coast Customs (12+).
15.25, 7.15 Бра ты Ды зель 
(12+).
17.10, 21.30, 5.25 Як гэ та 
зроб ле 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 (16+).
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 Уз ры ва ю чы гіс то рыю 
(12+).
0.50 Джэ рэ мі Уэйд: та ям-
ні цы акі я на (16+).
1.40, 6.30 Са ма гон шчы кі 
(18+).
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+).
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6.00 «Iс насць» [СЦ].
6.25 Ме лад ра ма «Са мая лю бi-
мая». 1-я i 2-я се рыi (16+).
8.25 Адзiн дзень. Мiн скае мет ро 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На вi ны.
9.10 Сэнс жыц ця. Сяр гей Мар-
ты наў (12+).
9.45 Зда роўе (12+) [СЦ].
10.35 Да ча (12+).
11.10, 12.10 Ме лад ра ма «Кахаць 
i ве рыць» (12+).
15.15 Кра i на.
15.45 «Гiм наст ка з ду шой паэ-
та». Тэ ле фiльм АТН да юбi лею 
Ма ры ны Ло бач (12+).
16.45, 19.10 Ме лад ра ма «Аню-
цi ны воч кi» (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 «На кант ро лi Прэ зi дэн та».
22.00 «Ма ка ён ка, 9».
23.00 Ме лад ра ма «Вы шэй за 
не ба» (16+).
1.10 Дзень спор ту.

7.00 «Не на ра дзi ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
8.40 Анi ма цый на-пры год нiц кi се-
ры ял «Сцiч!» (6+)
9.20, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.25 М/с «Вы кра даль нi кi шкар-
пэ так» (6+).
10.50 «Ве жа» (12+).
11.40 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
12.10 Ка мень, на жнi цы, па пе ра 
(16+).
12.45 «Ве ру не ве ру» (16+).
13.35 Дра ма «Тры умф» (12+).
15.35, 0.05 «Ка лi мы до ма». 
Скетч кам (16+).
16.05 «Аб мен жон ка мi-2» (16+).
17.35 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
19.05 Фiльм-ка та стро фа 
«I грым нуў шторм» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 Ба я вiк «Я — Чац вёр ты» 
(12+).
23.05 «Арол i рэш ка. Спец вы-
пуск» (16+).

7.30 «Сi ла ве ры».
7.55, 15.00, 20.20 На вi ны куль-
ту ры.
8.15 «Гэ ты дзень».
8.20 «Пе вень i фар бы». М/ф 
(0+).
8.35 «Каш тоў ны па да ру нак». 
Маст. фiльм (12+).
10.00 «Жы вая куль ту ра». Твор-
часць Мi ка лая Та ра сю ка. Разь-
ба i рос пiс па дрэ ве (в. Стой лы, 
Пру жан скi ра ён, Брэсц кая воб-
ласць).

10.25 «Бе ла рус кая кух ня». За пе-
ча ная буль ба з гры ба мi.
10.50 «Вяс ко вы дэ тэк тыў». 
Маст. фiльм (12+) [СЦ].
12.15 «Анiс кiн i Фан та мас». 
Маст. фiльм (12+) [СЦ].
14.35 «На ву ка ма нiя» (6+).
15.20 «Яны зма га лi ся за Ра дзi-
му». Маст. фiльм (12+) [СЦ].
18.00 «Мя жа». Дак. фiльм 
(12+).
18.40 Свя точ ны кан цэрт май-
строў мас тац тваў Бе ла ру сi «Ма-
гiст раль на ша га жыц ця».
20.00 «Су раз моў цы». Мар га ры та 
Ла тыш ке вiч.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Дзяў чы на без ад ра су». 
Маст. фiльм (12+).
22.40 Мiж на род ны фес ты валь 
«Ула дзi мiр Спi ва коў за пра-
шае...» Дзяр жаў ны ка мер ны 
ар кестр «Виртуозы Моск вы» 
i са лiст ка Вя лi ка га тэ ат ра Ра сii 
Ган на Агла та ва.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пi я нат Бе ла ру сi. 19-ы тур. 
«Рух» (Брэст) — «Сла вiя» (Ма-
зыр).
9.05 Ха кей на тра ве. Чэм пi я нат 
Бе ла ру сi. Муж чы ны. Фi нал.
10.30 Вя лi кi спорт.
11.15 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пi я нат Бе ла ру сi. 19-ы тур. ФК 
«Вi цебск» — ФК «Слуцк».
13.15 Тэ нiс. Уiм блдон.
15.35 Вось гэ та спорт!
15.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пi я нат Бе ла ру сi. 19-ы тур. 
Прэв'ю.
16.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пi я нат Бе ла ру сi. 19-ы тур. 
«Iс лач» (Мiн скi р-н) — «Ды на ма» 
(Брэст).
18.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пi я нат Бе ла ру сi. 19-ы тур. 
«Бел шы на» (Баб руйск) — «Нё-
ман» (Грод на).
20.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пi я нат Бе ла ру сi. 19-ы тур. 
«Ды на ма» (Мiнск) — ФК «Га ра-
дзея». (У пе ра пын ку — Прэв'ю.)
22.30 Трэ нi ро вач ны дзень.
23.05 Спорт-цэнтр.
23.15 Фут бол. Лi га чэм пi ё наў 
УЕФА. Вi дэа ча со пiс.
23.50 Свет анг лiй скай прэм' ер-
лi гi. Вi дэа ча со пiс.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 На-
шы на вi ны.
7.10 «Мар каў. Нi чо га аса бiс та-
га» (16+).
7.45 «Па спра вяд лi вас цi» (16+).
8.00 «Бе ла русь. Геа гра фiя з бiя-
гра фi яй» (12+).

8.05 «Ула дзi мiр Вы соц кi. «Уй ду я 
в это ле то...» (16+)
09.10 Маст. фiльм «Апош няя ро-
ля Ры ты» (12+).
11.10 «Жы вы Вы соц кi» (12+).
11.40 «Ула дзi мiр Вы соц кi i Ма ры на 
Ула дзi. Апош нi па ца лу нак» (16+).
12.45 «Ула дзi мiр Вы соц кi. «И, улы-
ба ясь, мне ломали крылья» (16+).
15.00 «Вы соц кi. Апош нi год» 
(16+).
16.20, 18.15 «Сён ня ўве ча ры» 
(16+).
20.00 «На шы на вi ны». Су бот нi 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гiд».
21.10 «Мая Бе ла русь» (6+).
21.20 «Вы соц кi» (16+).

6.00, 0.55 «Ежа ба гоў» (16+).
7.45 «Ан фас».
8.05 «Са мая ка рыс ная пра гра ма» 
(16+).
9.00 «Вя лi кi го рад — вя лi кi го нар». 
Да ку мен таль на-пуб лi цыс тыч ны 
фiльм з цык лу «Свой шлях».
10.00 «Мiнск i мiн ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гi ён».
11.00 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
12.20, 13.40, 16.40 «Нi ка наў i Ко». 
Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На вi ны «24 га-
дзi ны».
19.55 «СТБ-спорт».
20.00 Да ку мен таль ны спец пра ект 
(16+).
20.55 «Тэ ры то рыя па мы лак» 
(16+).
21.55 «Трэ ця га не да дзе на». Се-
ры ял (12+).

5.00 Се ры ял «Смерць шпi ё нам: 
удар ная хва ля». [СЦ] (16+).
8.00 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы». 
Вай на пас ля Пе ра мо гi (16+).
8.30 «На ша кi но. Гiс то рыя вя лi-
кай лю бо вi». 72 мет ры (12+).
9.05 «Сла бое звя но» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На вi ны (бя гу-
чы ра док).
10.10 Маст. фiльм «Аты-ба ты, 
йш лi сал да ты» [СЦ] (12+).
12.00, 16.15, 19.15 Се ры ял 
«Крык са вы» [СЦ] (16+).
23.55 Се ры ял «За бы ты» (16+).
3.20 Маст. фiльм «Шчыт i меч» 
[СЦ] (16+).

7.00 Маст. фiльм «Шу каю ця-
бе» (16+).
8.40 Маст. фiльм «Пер шы пас-
ля Бо га» (12+).

10.35 «Па сак рэ це ўся му све ту».
11.00, 20.00 Вест кi.
11.20 «Сто да ад на го». Тэ ле гуль-
ня.
12.10 «На ша спра ва».
12.25 Еmin «Gооd lоvе». Соль ны 
кан цэрт.
14.15 «Док тар Мяс нi коў» (12+).
15.20 «100ЯНАЎ». Шоу Юрыя 
Ста я на ва (12+).
16.25 Маст. фiльм «Ня лю бы» 
(12+).
19.45 «Плюс-мi нус». На двор'е на 
ты дзень.
20.50 «Пры вi тан не, Анд рэй!» 
(12+)
22.35 Маст. фiльм «Крок на 
шчас це» (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Сён ня. Га лоў нае.
6.15 Tеrrа inсоgnitа. Бе ла русь не-
вя до мая. (6+).
6.50 «Гiс то рыi ра мон ту» (0+).
7.25 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.bу: час вы нi каў».
8.55 «Га ра ды Бе ла ру сi» (6+).
9.25 «Ура чэб ныя та ям нi цы плюс» 
(12+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
11.10 «Жы вая ежа» (12+).
12.00 Ква тэр нае пы тан не (0+).
12.55 Па е дзем, па я дзiм! (0+)
13.40 Гiс то рыi збаў лен ня (12+).
14.15 Ба я вiк «Мар скiя д'яб лы» 
(16+).
16.25 «Сак рэт на мiль ён». Сяр-
гей Ла за раў (16+).
18.10 «След ства вя лi...» (16+).
19.25 Се ры ял «Ды на заўр» 
(16+).
23.10 «Кру тая Гiс то рыя» (12+).

7.00, 15.10, 21.15, 2.20 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05 М/ф.
8.30, 16.55 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.35 Се ры ял «Мес ца су стрэ чы 
нель га змя нiць».
15.15 «Гля дзiм ўсёй сям' ёй». 
«Пры го ды во жы ка».
17.00 Ка ме дыя «Су праць На-
па ле о на».
18.25 «Пен сi я не ры i ка ра на вi-
рус» (12+).
18.40 «На двор'е».
18.45 Дра ма «Дзя куй, што жы-
вы».
20.50 «Ве чар нi ца» (6+).
21.00 «Фэшн is mу пра фэшн» 
(12+).
21.20 Дра ма «Га ла ва кру жэн-
не» (16+).
0.15 Ба я вiк «Трай ная мя жа».
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