
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.15 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.10 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
8.30 М/ф «Ка чы ныя гіс-
то рыі» (0+).
9.00, 18.00, 23.55 
«Ураль скія пель ме ні» 
(16+).
10.00 Ба я вік «13-ы ра-
ён» (16+).

11.40 Се ры ял «Но вы ча-
ла век» (16+).
13.45, 3.35 Се ры ял «Лю-
дзі Хэ» (16+).
14.50 Се ры ял «Дах све-
ту» (16+).
16.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
19.30 Се ры ял «Іва но вы-
Іва но вы» (16+).
21.00 Се ры ял «Бам бі-
зы» (16+).
22.00 Ба я вік «Ад рэ на-
лін» (16+).
0.55 Се ры ял «Ад ной чы 
ў мі лі цыі» (16+).
2.15 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.25 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
5.10 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...» Аса бня-
кі Ма ро за вых.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 14.05 «Ма рыя Тэ-
рэ зія — це шча і свяк-
роў усёй Еў ро пы». Дак. 
фільм [СЦ].
8.25 «Ле ген ды су свет-
на га кі но». Ге ор гій Юма-
таў.
8.50, 22.20 «Ша хе ра за-
да». Се ры ял [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».

11.10, 1.30 ХХ ста год дзе. 
«На па лі тыч ным алім-
пе. Яў ген Пры ма коў». 
1999 год.
12.00 Ра ман у ка ме ні. 
«Аў стрыя. За льцбург. 
Па лац Аль тэ нау». Дак. 
фільм.
12.30, 18.15, 0.45 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.20 90 га доў Ясе ну За-
сур ска му. «Эпі зо ды».
13.55 Ко лер ча су. Ка ме-
ра-аб ску ра.
15.10 «Эр мі таж» [СЦ].
15.40 «Бе лая сту дыя».
16.20 «Юр кі ны сві тан ні». 
Маст. фільм. 1-я се рыя.
17.35 Ра сій скія май стры 
вы ка наль ніц ка га мас тац-
тва. Ан самбль La Voce 
Strumentale.
19.00 Да 95-год дзя Ле а-
ні да Зо ры на. «Тэ ат раль-
ны ле та піс» [СЦ].
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. «Пры га жосць і 
ад чай. Аў стрый ская ім-
пе ра тры ца Сі сі». Дак. 
фільм [СЦ].
21.40 Штуч ны ад бор.
23.50 «Тэ атр ча соў Ге ты і 
Ка мы». Дак. фільм.
2.15 «Ап тыч ная ілю зія, 
або Узяц це па ра лель на-
га све ту». Дак. фільм.

6.00, 16.00, 22.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (16+).
7.00 Дак. фільм «Ста лін 
з на мі?» (16+)
8.15 Дак. фільм «Гу мар, 
які мы стра ці лі (Гу мар са-
вец кай эпо хі)» (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
9.50 «Да ро га на Ча та ну-
гу». 1992 год (12+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Пінк Флойд». 2005 год 
(18+).
12.55 Фільм-кан цэрт 
«Рок». 1987 год (16+).
14.25 «Да 16 і ста рэй-
шым...» ад 15 са ка ві ка 
1990 го да (16+).
15.45, 17.00, 18.45, 20.45, 
21.45, 23.00, 5.25 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Мой пер шы за ро бак». 
2006 год (16+).

19.00 Тэ ле спек такль 
«Дзень на ра джэн ня». 
1988 год (18+).
0.00 Маст. фільм «Пад-
кі дыш» (12+).
1.10 Дак. фільм «Алі са 
Фрэй ндліх. Вы бра нае» 
(12+).
2.10 «Збор нік ві дэа-
клі паў — І». 1991 год 
(16+).
3.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
4.00 Тэ ле спек такль. 
Ос кар Уайльд «Як важ-
на быць сур' ёз ным». 
1976 год (16+).

0.05, 5.00, 18.30 Гор ныя 
лы жы. Ку бак све ту.
1.35, 6.00, 19.30 Пла ван-
не. Іnternatіonal Swіmmіng 
League (6+).
2.30, 13.30 Ве ла спорт. 
«Тур Лам бар дыі» (12+).
3.30, 8.30, 12.30, 14.25, 
17.30, 22.00 Сну кер. 
World Open (6+).
7.00 Аў та гон кі. WTCR.
20.30 Кон ны спорт. Ку-
бак све ту (6+).
21.40 Watts (12+).

0.40 Не ўсту піць Штэй-
нам (16+).
2.45 100 міль ё наў еў ра 
(16+).
4.35 Дзень вы ба раў па-
фран цуз ску (16+).
6.20 Сар дэч на за пра ша-
ем у джунг лі (12+).
8.05 Сінь ёр Ра бін зон 
(16+).
10.15 На круч ку (16+).
12.00 Хо чаш ці не? 
(16+)
13.45 Эдзі (12+).
15.40 Таў стун на рын гу 
(12+).
17.40 Бар мен (16+).
19.30 Зя лё ны шэр шань 
(12+).
21.40 За бі мя не трой чы 
(18+).
23.20 Вель мі страш нае 
кі но (16+).

6.00 М/ф (6+).
6.50 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).

7.20 «Док тар І...» (16+)
7.50 «Мас коў скі дво-
рык». Се ры ял (16+).
9.40, 23.35 «Улег цы» 
(12+).
10.10, 15.25, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
11.10, 18.30 «Сля пая» 
(16+).
12.15, 19.40 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.20, 17.30, 3.40 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.20, 2.45 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.30 «Па ра лель ны 
свет» (16+).
17.30 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
20.50 «На пар ні цы». Се-
ры ял (16+).
22.40 «90-я» (16+).
0.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.50 «Лар га Вінч-2». 
Пры го ды (16+).

6.10, 17.55 На зад у бу ду-
чы ню (12+).
8.15 Дзет са даў скі па лі-
цэй скі (12+).
10.25 13-ы ра ён (16+).
12.00 Джэйн Эйр (12+).
14.10 Гон ка ста год дзя 
(16+).
16.05 Дзя вят кі (16+).
20.10 212 (16+).
23.10 Мас ка Зо ра 
(12+).
1.45 Без за га ны (12+).
4.05 Не ві дзім ка (16+).

7.50, 2.40 Па ляр ны рэйс 
(12+).
9.40 Пра ва дыр раз на-
ску рых (16+).
11.35 Су пер Баб ро-
вы. На род ныя мсці ўцы 
(12+).
13.20 Лон данг рад. Ве-
дай на шых (16+).
15.15 Ван Го гі (16+).
17.15, 5.45 Хло пец з на-
шых мо гі лак (12+).
19.00 Кан суль тант 
(16+).
20.50 Апош няе вы пра ба-
ван не (16+).
23.30 Ге рой (12+).
1.00 Дзень дур ня (16+).
4.15 Без ме жаў (12+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.30 Су пер збу да ван ні 
(16+).
7.15, 10.30, 19.45, 1.55 Аў-
та-SOS (16+).
8.05, 14.20, 18.10, 22.05, 
1.10, 3.30 Ле дзя ная да ро-
га (16+).
8.55, 13.35 Ін стынкт вы жы-
ван ня (16+).
9.40 За кі ну тыя га ра ды 
(16+).
11.15 Дзі кі ту нец (16+).
12.50 Зо ла та ў ха лод най 
ва дзе (16+).
15.10, 4.20 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
16.40 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та (16+).
17.25 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха (16+).
20.30 НЛА над Еў ро пай: 
невя до мыя гіс то рыі (16+).
21.20 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.55 Асу шыць акі ян 
(16+).
23.40 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
0.25 Аме ры кан ская ма фія 
знут ры (16+).
5.10 Як пе ра ма гаць ва 
ўсім (16+).
5.35 На ву ко выя не да-
рэчнас ці (16+).

8.00, 11.10, 15.45, 21.15, 
7.35 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
8.25, 20.20, 1.50 Апе ра-
цыя «Вы ра та ван не до ма» 
(12+).
9.20, 16.40, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
10.15, 17.35, 4.25 Кру ты 
цю нінг (12+).
12.05, 23.05 Ба гаж ныя 
вой ны (12+).
13.00 Да ро га да пры быт-
ку (12+).
14.50, 3.40 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
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 Кру тая ра бо та (12+).
0.55, 6.00 Дзі кая кух ня 
(16+).
2.45 Міль яр дэр пад пры-
крыц цем (12+).
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6.10 Сло ва Міт ра па лі та Паў ла 
на Дзміт ры еў скую баць коў скую 
су бо ту.
6.20 Іс насць.
6.45, 21.45 Ме лад ра ма «Шчас-
це з аскол каў» (16+).
8.25 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
9.45 Зда роўе (12+).
10.35 Да ча (12+) [СЦ].
11.10, 12.10, 13.10 Ме лад ра ма 
«Жон ка з та го све ту». (16+).
15.15 Кра і на.
15.45 «Кух ня жыц ця» (12+).
16.20 Ме лад ра ма «Кры лы Пе-
га са» (12+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
1.15 Дзень спор ту.

7.00 Се ры ял «Аў та шко ла» 
(12+).
7.50 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).
9.05, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.10 Ані ма цый ны фільм «Шрэк 
на заў сё ды» (12+).
10.45 «Хто я?» (12+)
11.10 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
11.45 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.25 «Ба гі ня шо пін гу». Бліс ку-
чае вяр тан не» (16+).
13.25 «Ка роль дэ сер таў» (12+).
15.10 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
15.40 Фэн тэ зі «Спай дэр вік: 
хро ні кі» (12+).
17.20 «Ка хан не на вы жы ван не» 
(16+).
19.00 Дра ма «Та кі ж не та кі, 
як я» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Шэр ла кі» (16+).
22.15 Фан тас ты ка «Штуч ны 
ро зум» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 16.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 16.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.25 «Чу жая рад ня». Дра ма 
(12+).
10.00 «Жы вая куль ту ра». Спеў-
ная тра ды цыя між рэч ча вяр хоў-
яў Пці чы і Слу чы (Ста ра да рож скі 
ра ён, Мін ская воб ласць).

10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Ру-
лет са сві ні ны па-ка быль ску.
11.00 «Спя вае Бе ла русь». Ан-
самбль бе ла рус кай пес ні «Цер-
ні ца» (г. Мінск).
11.50 «На род ны май стар». Ула-
дзі мір Стан ке віч.
12.15 «Апе ра цыя «Гар го на». 
Маст. фільм (16+) [СЦ].
15.35 «На ву ка ма нія» (6+).
16.25 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
16.40 «За ла тое ця ля». Ка ме-
дыя (12+) [СЦ].
19.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Знік лая экс пе ды цыя». 
Пры го ды (12+) [СЦ].
23.15 «Ка лі на ра джаў ся Но вы 
свет...» Пісь мен нік Мак сім Лу-
жа нін (12+).
23.55 Фран сіс Пу ленк. Кан та та 
«Stabat Mater» у вы ка нан ні Сім-
фа ніч на га ар кест ра і хо ру Бел-
тэ ле ра дыё кам па ніі.

6.00 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
U-17. Венг рыя — Эк ва дор.
7.50 Ха кей. КХЛ. «Ме та лург» 
(Маг ні та горск) — «Ды на ма-
Мінск».
9.25 Трэ ні ро вач ны дзень.
9.55 Вя лі кі спорт.
10.40 Ве ла трэк. Этап Куб ка 
све ту. Мінск. Прэв'ю.
11.00 Ве ла трэк. Этап Куб ка 
све ту. Мінск. Ра ніш няя се сія.
15.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
15.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Борн мут» — «Ман чэс тэр 
Юнай тэд». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
17.20 Ве ла трэк. Этап Куб ка 
све ту. Мінск. Вя чэр няя се сія.
20.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Уот фард» — «Чэл сі». (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.25 На столь ны тэ ніс. Belarus 
open — 2019. Чвэрць фі на лы. 
Паў фі на лы.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 «Іг рай, гар мо нік лю бы!» 
(12+)
8.00 «Ігар Таль коў. «Па мяць ня-
про ша ным гос цем...» (12+)
9.10 «Лю боў Ус пен ская. Амаль 
ка хан не, амаль па дзен не» 
(12+).
12.35 Се ры ял «Поз нія квет кі» 
(12+).

16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам» (12+).
18.00 «Сён ня ве ча рам» (16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.10 Маст. фільм «За чу жыя 
гра хі» (12+).
23.00 Маст. фільм «Куп рын. 
Па яды нак» (16+).

6.15 «Ежа ба гоў» (16+).
7.55 «Ан фас».
8.15 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.10, 22.45 Да ку мен таль ны пра-
ект (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.35 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.05, 13.40, 16.40 «Лю ты». Се-
ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
18.30, 20.05 «Лю ты-2». Се ры-
ял (16+).
19.55 «СТБ-спорт».
23.30 «Спра ва гаст ра но ма 
№ 1». Се ры ял (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10 М/ф (6+).
6.20 «Са юз ні кі» (12+).
6.50 «Та кія роз ныя» (16+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
7.55 «Ка хан не без ме жаў» 
(12+).
8.55 «Рэ аль нае ўсы наў лен не» 
(6+).
9.25 «На ро джа ныя ў СССР. Га-
рык Су ка чоў» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45, 16.15, 19.15 Се ры ял 
«За піс кі экс пе ды та ра тай най 
кан цы ля рыі» (16+).
2.25 Маст. фільм «Тан цор 
дыс ка» (12+).
4.35 Маст. фільм «Му зыч ная 
гіс то рыя» (0+).

7.00 Маст. фільм «Ады хо дзя-
чы — ады ходзь» (12+).
8.50 Маст. фільм «Прад мет 
аба жан ня» (12+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Пя цё ра на ад на го» 
(12+).

12.15 Маст. фільм «Стра ча нае 
шчас це» (12+).
14.10 «Пет ра сян-шоу» (16+).
16.15 Маст. фільм «Скры жа-
ван не» (12+).
19.45 «Плюс мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(16+)
22.40 Маст. фільм «Спа ку шэн-
не спад чы най» (12+).

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.55 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
7.25 «Це ла ча ла ве ка» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.by: час вы ні каў».
8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.25 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая» 
(12+).
12.05 Ква тэр нае пы тан не (0+).
13.15 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
14.15 Дра ма «Па між жыц цём 
і смер цю» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.40 Дэ тэк тыў «Прак ты кант» 
(16+).
0.30 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 14.55, 18.05, 21.15, 1.30 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10 М/ф «Том і Джэ ры».
8.25 «Утрам дзія».
8.30 Пры го ды «Ша ра вая ма-
лан ка» (12+).
10.45 Ка ме дыя «Блан дзін ка ў 
за ко не».
12.30 Ба я вік «Мі сія не вы ка-
наль ная» (16+).
15.00 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Ча роў ны меч. Вы ра та-
ван не Ка ме ло та».
16.25, 0.45 Се ры ял «Ім пе-
рыя».
17.10 «За ко ны пры ваб нас ці».
18.10 Кан цэрт за слу жа на га 
ар тыс та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аляк санд ра Са ла ду хі.
20.25 Се ры ял «Спат кан ні».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 «Жорст кія муж чын скія 
гуль ні». Дра ма «Сліз га цен не» 
(18+).
23.10 Ба я вік «Па гна лі» (16+).
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8 ка нал8 ка нал
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аўторак, 29 каст рыч ні ка
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