
6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.20 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.20 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.25 М/ф «Ца рэў ны» 
(0+).
9.50 М/ф «Ка чы ныя гіс-
то рыі» (0+).
10.15 М/ф «Ці мон і Пум-
ба» (0+).
10.50 «Ера лаш» (6+).
11.30, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 Се ры ял 
«Кух ня» (16+).
21.30 Фан тас ты ка «Ве-
нам» (16+).
23.25 «Рус кія не смя юц-
ца» (16+).
0.25 Ка ме дыя «Па ча так 
ча соў» (18+).
2.15 Се ры ял «#Сеня-
Федзя» (16+).
4.50 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 На-
ві ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
ле нін ская.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 14.05, 20.45 «Гіс-
то рыя, якая сы хо дзіць 
углыб ча соў». Дак. 
фільм.
8.25 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Ісак Ду на еў скі.
8.55, 22.20 «Ша хе ра за-
да». Се ры ял [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.10 ХХ ста год-
дзе. «Дзень па вет ра на-
га фло ту СССР. Авія-
цый нае свя та ў Ту шы на 
27 лі пе ня 1952 го да». 
Дак. фільм.
12.05 Ко лер ча су. Ты-
цы ян.
12.15, 18.40, 0.30 «Гуль-
ня ў бі сер». «Аляк сандр 
Блок. «Два нац цаць».
13.00 «Аб са лют ны 
слых».
13.45 Пры го жая пла не-
та.
15.10 Пер ні ка вы до мік. 
«Сі бір скі ды ван» [СЦ].
15.35 «2 Вер нік 2».

16.25 «Ка ні ку лы Кро-
ша». Маст. фільм.
17.40 Сім фа ніч ныя ар-
кест ры Еў ро пы. Жан-
Клод Ка за дзе зюс і 
На цы я наль ны ар кестр 
Лі ля.
18.20 Ра ман у ка ме ні. 
«Крым. Мыс Пла ка». 
Дак. фільм.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 «Эніг ма». Макс 
Эма ну эль Цен чыч.
23.20 Ко лер ча су. Па бла 
Пі ка са. «Дзяў чын ка на 
ша ры».
23.50 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.
2.05 «Ры на Зя лё ная — 
імя ўлас нае». Дак. 
фільм.
2.45 Ко лер ча су. Мі ха іл 
Уру бель.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 
2007 год (12+).
6.55 Маст. фільм «Та ня» 
(12+).
8.45, 9.45, 11.00, 12.50, 
14.45, 15.45, 17.00, 18.50, 
20.45, 21.45, 23.00, 2.35, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (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 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Бы вай, 7 ліс та па да...» 
2005 год (16+).
14.00 «...Да 16 і ста-
рэй шым» ад 2 чэр ве ня 
1989 го да (12+).
18.00 «Элі та Кра і ны Са-
ве таў». Дзміт рый Язаў. 
2007 год (12+).
19.15 Фільм-кан цэрт «Як 
гэ та ра бі ла ся ў Адэ се, 
або Адэ сі ты ўсіх кра ін, 
яд най це ся!» 1991 год 
(12+).
23.20 Маст. фільм «Адзін 
за ўсіх!» (12+)
0.00 «Га рад скія пад ра-
бяз нас ці» («Ка хан не 
з пры ві ле я мі»). Маст. 
фільм (16+).
4.55 «Анш лаг! Анш лаг!» 
1988 год (12+).

0.40, 5.00, 12.00, 18.30 
Сну кер. World Open. Фі-
нал (6+).
2.30 Ве ла спорт. «Тур 
Фланд рыі» (12+).
3.30 Ве ла спорт. Па рыж — 
Ру бэ (12+).
4.30 Watts (12+).
6.30, 22.50 Алім пій скія 
гуль ні. «Жы выя ле ген-
ды» (6+).
7.00, 23.20 Алім пій скія 
гуль ні. Camps to champs 
(6+).
7.30, 23.50 Алім пій скія 
гуль ні. «Сі ла асо бы» 
(6+).
8.00, 14.00 Лёг кая ат ле ты-
ка. Ма ра фон (6+).
9.30, 21.20 Снаў борд. Ку-
бак све ту (12+).
10.30, 20.20 Фрыс тайл. 
Ку бак све ту (12+).
11.30 Watts. Топ-10 (12+).
15.30 Тэ ніс. Australіan 
Open (6+).
16.30 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос» (6+).
17.30 Тэ ніс. US Open 
(6+).
22.20 Кон ны спорт. Royal 
Tour (6+).

0.50 Не бяс печ ны біз нес 
(18+).
2.50 Хо ван кі (16+).
4.45 Са мка (16+).
6.20 Пяць ня вест (16+).
8.25 Ад сям'і не ўця чэш 
(16+).
10.35 Дом з па ра нар маль-
ны мі з'я ва мі (16+).
12.15 Дом з па ра нар маль-
ны мі з'я ва мі-2 (18+).
13.50 Гор ка! (16+).
15.50 Гор ка!-2 (16+).
17.45 Апош нія дзяў чы ны 
(16+).
19.30 Пра чнуў шы ся ў Ры-
на (16+).
21.10 Больш, чым ся бар 
(16+).
23.05 Са мы леп шы дзень 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
9.25 «Тай ны на ша га кі-
но. «Маск ва сля зам не 
ве рыць» (16+).

10.00 «Маск ва сля зам 
не ве рыць». Ме лад ра-
ма (16+).
12.45 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.35 «Аст ра бой». Ані-
ма цый ны фільм (12+).
16.10, 5.20 «Вы гнан-
не д'яб ла». Дак. фільм 
(16+).
17.00, 1.55 «Здра да». 
Се ры ял (16+).
20.30 «Іх раз лу чыць 
толь кі смерць». Дак. 
фільм (12+).
21.25 «90-я» (16+).
22.15 «Знак якас ці» 
(16+).
23.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
23.50 «Двух сот га до вы 
ча ла век». Фан тас ты ка 
(12+).
4.55 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).

6.10 Ся мей нае аб ра ба-
ван не (16+).
8.00 Бра ты Грым (12+).
10.15 Апош няе ка хан не 
на Зям лі (16+).
12.05 Біб лі я тэ кар: у по-
шу ках кап'я лё су (16+).
13.50 Цуд (12+).
16.00 Мой хло пец — псіх 
(16+).
18.15 Ма ціль да (6+).
20.10 Сем га доў у Ты бе-
це (16+).
22.45 Яна (16+).
1.10 Ка ло нія Дзіг ні дад 
(18+).
3.35 Двух сот га до вы ча-
ла век (6+).

7.10 Кур' ер з «Раю» 
(12+).
9.00 Сэл фі (16+).
11.10 Вя сел ле (16+).
13.20 Лон данг рад. Ве-
дай на шых (16+).
15.10 Чэм пі ё ны: най хут-
чэй. Най вы шэй. Най ду-
жэй (6+).
17.10 Ка хан не пад пры-
крыц цем (16+).
19.05 Мас газ (16+).
21.05, 5.30 Ву чыл ка 
(12+).
23.35 Ка хан не ў го ра дзе 
анё лаў (16+).
1.15 Экі паж (6+).

3.40 Дзень вы ба раў-2 
(12+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.25 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт (16+).
7.15, 11.15, 19.45, 2.05 
Аў та-SOS (16+).
8.05, 12.50 Ле дзя ная да-
ро га (16+).
8.55, 13.35 Вост раў бун-
та роў (16+).
9.40 Дзі кі ту нец (16+).
10.30, 20.35 Па на ра ма 
360 (16+).
14.20 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
15.05, 4.25 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф 
(16+).
16.40, 18.15, 22.10, 1.20, 
3.40 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та (16+).
17.25 Апа ка ліп сіс: Дру-
гая су свет ная вай на 
(16+).
21.25 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
23.00 Мя жа (16+).
23.45 Не вя до мая пла не-
та Зям ля (16+).
0.35 Ту рэм ныя цяж кас ці 
(16+).

8.00, 20.20, 1.50 Апе ра-
цыя «Вы ра та ван не до-
ма» (12+).
8.50, 16.40, 22.10 Ма хі-
на та ры (12+).
9.40 Кру ты цю нінг 
(12+).
10.30, 15.45, 21.15, 7.35 
Як гэ та ўстро е на? (12+)
11.20 23.05 Ба гаж ныя 
вой ны (12+).
12.15 Дзі кая кух ня 
(16+).
13.6 Дзі кія экс пе ры мен-
ты (12+).
17.35, 4.25 Хут кія і гуч-
ныя (16+).
18.30, 5.15 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (16+).
19.25, 6.50 У па го ні за 
ўра га нам (12+).
0.00 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
2.45 Кан такт (12+).
3.40 За гад кі вы сад кі на 
Ме сяц (12+).
6.01 Муж чы ны, жан чы-
ны, пры ро да (16+).

6.05, 9.10, 12.10 Се ры ял «Ча-
со ва не да ступ ны» (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
14.00, 15.10, 21.45 Ме лад ра ма 
«Чу жая». 1—8-я серыі (16+).
21.00 Па на ра ма.
23.45 Ме лад ра ма «Мож на мне 
ця бе аб няць?» (16+)
1.25 Дзень спор ту.

7.00 Фільм-каз ка «Жы вая ва-
да» (6+).
8.35, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
8.40 Ані ма цый ны фільм «Іван 
Ца рэ віч і Шэ ры Воўк» (6+).
10.10 Ані ма цый ны фільм 
«Іван Ца рэ віч і Шэ ры Воўк-2» 
(0+).
11.30 Ані ма цый ны фільм 
«Іван Ца рэ віч і Шэ ры Воўк-3» 
(0+).
12.55 «Та та па паў» (16+).
14.40 Фан тас ты ка «Зор ны 
шлях» (12+).
16.50 Фан тас ты ка «Старт рэк: 
ад пла та» (12+).
19.00 Фан тас ты ка «Старт рэк: 
бяс кон цасць» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 Тра гі ка ме дыя «Тэр мі-
нал» (12+).
23.30 «Без бі ле та». Кан цэрт 
(16+).

7.25, 13.10, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
7.45, 20.35 «Гэ ты дзень».
7.50 «Брэ мен скія му зы кан ты», 
«Па сля дах брэ мен скіх му зы-
кан таў». М/ф (0+).
8.30 «На за ла тым ган ку ся-
дзе лі...» Фільм-каз ка (12+).
9.40 «Бе ла рус кая кух ня». Карп 
у вярш ках.
10.05 «Ка ра ле ва бен за ка лон-
кі». Ка ме дыя (12+) [СЦ].
11.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
11.50 Гос ці «Сла вян ска га ба за-
ру — 2019». Кан цэрт.
12.45 «Арт-гіс то рыі». «Ве не ра 
са вец кая».
13.30 «Вост раў скар баў». 
Пры го ды (6+).
16.50 «За ла ты шля гер — 2019». 
Ура чыс тае ад крыц цё фес ты ва-
лю. Част ка 1-я.
18.00 «Вак зал для два іх». 
Мелад ра ма (12+) [СЦ].
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «Не хле бам адзі ным». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
23.00 XІV Між на род ны фес-
ты валь Юрыя Баш ме та. Пра-
гра ма «УС ХОД — ЗА ХАД». 
Між на род ны ка мер ны ар кестр 
«EAST-WEST CHAMBER OR-
CHESTRA».

5.45 Лі га чэм пі ё наў УЕ ФА. 
4-ы тур. «Ба ва рыя» (Мен хенг-
лад бах, Гер ма нія) — «Алім пі я-
кас» (Грэ цыя).
7.30 На столь ны тэ ніс. Ка манд-
ны Ку бак све ту. Муж чы ны. 
Жан чы ны.
10.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 4-ы тур. «Ба ер» (Гер ма-
нія) — «Ат ле ты ка» (Іс па нія).
12.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 4-ы тур. Дзён нік гуль-
ня во га дня.
13.05 Слэм-данк.
13.35 На столь ны тэ ніс. Ка манд-
ны Ку бак све ту. Муж чы ны. 
1/4 фі на лу.
15.35 Аз бу ка спор ту.
15.45 На шля ху да То кіа-2020. 
Ві дэа ча со піс.
16.15 Авер тайм.
16.50 Ха кей. Ку бак 4 на цый. 
Лат вія (U-20) — Бе ла русь 
(U-20). (У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)
19.00, 20.50, 22.50 Фут бол. Лі га 
Еў ро пы УЕ ФА. 4-ы тур. «Аста-
на» (Ка зах стан) — «АЗ Алк ма-
ар» (Ні дэр лан ды), «Крас на дар» 
(Ра сія) — «Траб зонс пор» (Тур-
цыя), «Фе рэнц ва раш» (Венг-
рыя) — ЦСКА (Ра сія). (У пе ра-
пын ках — Спорт-цэнтр.)

7.00, 9.00, 13.00, 16.00, 20.30 
«На шы на ві ны».
7.10 «Cабака Бар бос і не звы-
чай ны крос» (6+).
7.25 Ка ме дыя «Ка ра ле ва бен-
за ка лон кі» (6+).
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.10 Ка ме дыя «Служ бо вы 
ра ман» (6+).
13.15 «Ра ды ус бяс пе кі» (16+).
13.50 «Праз га ды, праз па-
ка лен ні». Юбі лей ны кан цэрт 
бе ла рус ка га дзяр жаў на га ан-
самб ля «Пес ня ры».
16.20 Ка ме дыя «Па ла са ты 
рэйс» (12+).
18.05, 18.55 Вя лі кае га ла-прад-
стаў лен не да 100-год дзя са вец-
ка га цыр ка (12+).

18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
21.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс-
та га» (16+).
21.40 Се ры ял «Ай чым» 
(16+).
23.40 «Са праўд ная гіс то рыя 
рус кай рэ ва лю цыі» (12+).

6.05 «Кор цік». Маст. фільм 
(0+).
9.40 «Брон за вая птуш ка». 
Маст. фільм (0+).
13.00, 13.40 «Апош няе ле-
та дзя цін ства». Маст. фільм 
(0+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
16.50, 20.00 «Ле ген ды СССР» 
(16+).
19.55 «СТБ-спорт».

6.00 Маст. фільм «Пра ва на 
Над зею» (16+).
7.55, 10.10, 21.20, 0.00 Се ры ял 
«След чы Ці ха наў» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны.
13.15, 3.30 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.10, 2.00 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 2.45 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 19.25 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
20.40 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (0+).
0.30 «Нач ны экс прэс» (12+).
1.40 «Та ко му ма ма не на ву-
чыць» (12+).
4.10 «Як у рэ ста ра не» (12+).
4.35 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
5.05 Маст. фільм «Та бар ідзе 
ў не ба» (12+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
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+).
14.35, 22.50 «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 «Ад пла та» 
(12+).

0.35 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 На шы (6+).
6.25 Бе ла ру сы (6+).
7.10 «Цуд тэх ні кі» (12+).
8.05, 10.20 Се ры ял «Дэль та. 
Пра цяг» (16+).
9.35, 22.00 «НЗ.by».
10.55 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.05, 16.30 Се ры ял «Па ляў ні-
чыя на брыль ян ты» (16+).
17.10 Ба я вік «Па ра граф 78» 
(16+).
19.45 Се ры ял «Пёс» (16+).
21.50 Се ры ял «Кан цы ляр-
скі па цук. Вя лі кі пе ра дзел» 
(16+).
23.50 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).

7.00, 15.55, 19.10, 21.05, 0.30 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10, 16.00 М/с «Ці мон і Пум-
ба».
7.35, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.40 Дра ма «Слу жы лі два та-
ва ры шы» (16+).
9.40, 19.15 Се ры ял «Лік ві да-
цыя» (16+).
10.30 «За ко ны пры ваб нас ці».
11.00 Дак. се ры ял «Вы ра та-
валь ні кі Эве рэс та» (12+).
11.40 Тра гі ка ме дыя «Са ба чае 
сэр ца» (12+).

14.00, 20.05 Се ры ял «Зям ля» 
(16+).
14.50 Се ры ял «Пун со вае сэр-
ца» (12+).
16.15 Дра ма «Афі цэ ры» 
(12+).
17.50, 23.45 Се ры ял «Ім пе-
рыя» (16+).
18.45 «Га туй як шэф».
18.55 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Дра ма «Стом ле ныя сон-
цам» (16+).
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