
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 Ба я вік «Тэр мі на тар: 
і прый дзе вы ра та валь-
нік» (12+).
11.25 «Ураль скія пель-
ме ні». Аз бу ка Ураль скіх 
пель ме няў (16+).
13.00 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
13.50 «Наш ра монт» 
(16+).
14.25, 3.20 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.15 Ка ме дыя «Вы пуск-
ны» (16+).
18.00, 0.25 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
18.40 Се ры ял «Фі ла таў» 
(16+).
2 0 . 3 0  С е  р ы  я л 
«#СеняФедзя» (16+).
21.30 Се ры ял «Га тэль 
«Эле он» (16+).
23.00 Се ры ял «Ма мач кі» 
(16+).
1.20 Се ры ял «Дзяў чын кі 
не зда юц ца» (16+).
2.10 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
4.55 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 
аб ноў ле ная.
7.05 «Ра біць да бро са 
зла... Ар кадзь Стру гац-
кі». Дак. фільм [СЦ].
7.50 «2 гра ду сы да кан ца 
све ту». Дак. фільм.
8.40, 15.50 «Жан чы ны, 
якім па шан ца ва ла». 
Маст. фільм.
10.00, 19.30 На ві ны куль-
ту ры.
10.15 «Да Чор на га мо-
ра». Маст. фільм [СЦ].
11.30 Лі нія жыц ця. Жан-
на Бі чэў ская.
12.25 «На стаў нік». Маст. 
фільм.
14.10 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
14.25 Да 90-год дзя з 
дня на ра джэн ня Анд рэя 
Пят ро ва. «Ге ній кам пра-
мі су». Дак. фільм.
15.05, 2.15 «Ап тыч ная 
ілю зія, або Узяц це па-
ра лель на га све ту». Дак. 
фільм.

17.05 «За бы тае ра мяст-
во». Дак. се ры ял. «Ліх-
тар шчык».
17.20 Май стры скры піч-
на га мас тац тва. Іц хак 
Перл ман.
18.05, 23.40 Пры ступ-
кі цы ві лі за цыі. «Кель-
ты: кроў і жа ле за». Дак. 
фільм. 1-я се рыя.
19.00 «Па мяць». Дак. се-
ры ял [СЦ].
19.45 Шу каю на стаў ні ка. 
«Па вел Шма каў. Ды рэк-
тар «Сон ца» [СЦ].
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Да 85-год дзя Ва-
лян ці на Гаф та. «Ка ра лі 
і ка пус та». Маст. фільм 
[СЦ].
23.15 «Ад люст ра ва-
ны час». Дак. се ры ял 
[СЦ].
0.35 ХХ ста год дзе. «Што 
та кое «Ера лаш»?» Вя ду-
чы — Спар так Мі шу лін. 
1-я се рыя. 1986 год.
1.35 Май стры скры піч-
на га мас тац тва. Іц хак 
Перл ман.

6.00 Маст. фільм «Ба га-
тая ня вес та» (12+).
7.25, 11.10, 12.55, 14.45, 
15.45, 17.20, 20.40, 21.45, 
23.00, 1.05, 2.40, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
8.00 «На ва год ні па каз». 
1986 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Ад-
па чы нак, які не ад быў ся» 
(16+).
12.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
13.20 «Ва кол сме ху». 
1979 год (12+).
15.00,  21 .00,  3 .00 
«Мінулы час» (12+).
16.00 Маст. фільм «Ка-
хан не — смя рот ная гуль-
ня» (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Аляк сандр Га ду ноў» 
(18+).
19.10 «Му зы ка і мы». 
(12+).
20.25 Ка рот  ка  мет-
раж ны фільм «Уда ча» 
(12+).
0.00 «Да і пас ля ...» 2010 
год (12+).

1.20 Маст. фільм «Асаб-
лі ва не бяс печ ныя...» 
(16+).
4.00 «Кол ба ча су».

0.00, 9.30 Аў та гон кі. Су-
пер ку бак Porsche (12+).
1.00, 6.00, 12.30 Ве ла-
спорт. «Тур дэ Франс» 
(12+).
2.30, 7.30 Мо та гон кі. 
«24 га дзі ны Ле-Ма на» 
(12+).
4.00, 11.30 Тэ ніс. US 
Open – 2019 (6+).
10.30 Ве ла спорт. «Тур 
Венг рыі» (12+).
18.30 Тэ ніс. US Open. 
Пер шы круг. Пра мая 
транс ля цыя.

1.05 Спа кус нік (16+).
4.05 спа кус нік-2 (16+).
6.20 Апош нія дзяў чы ны 
(16+).
8.00 Ня гле дзя чы ні на 
што (16+).
10.10 Без па чуц цяў (16+).
12.00 Эва лю цыя (12+).
13.55 Пад ма нуць да рос-
лых (16+).
15.45 Ле та. Ад на клас ні кі. 
Ка хан не (16+).
17.35 Джэй і Маўк лі вы 
Боб на но сяць зва рот ны 
ўдар (16+).
19.30 Ад на клас ні кі-2 
(16+).
21.20 Ту рэц кая для па-
чат коў цаў (16+).
23.20 Нін дзя з Бе вер лі 
Хілз (12+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
8.10 М/ф (6+).
10.20 «М & S» (12+).
10.50 «Пе рыс коп» (16+).
11.10, 4.30 «Суд ідзе». 
Се ры ял (16+).
12.05, 18.55, 3.35 «Сля-
пая» (16+).
13.10, 0.10 «Ак цёр скія 
дра мы» (12+).
14.00 «Ра зам з Ве рай». 
Маст. фільм (12+).
15.55 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
16.55 «Апа ка ліп сіс» 
(12+).
18.00 «Раз ві тан не» (16+).

20.00 «Ві да воч цы». 
(16+).
20.35, 2.45 «Спо ведзь эк-
стра сэн са» (12+).
21.35 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).
23.20 «Нач ны ад мі ніст ра-
тар». Се ры ял (16+).
0.55 «Мон тэ-Кар ла». 
Маст. фільм (12+).

7.15 Чы ка га (12+).
9.10 Ма ма MІЯ! (16+)
11.05 Вя сель ны пе ра па-
лох (12+).
12.55 Пра бач, ха чу з та-
бой ажа ніц ца (12+).
14.55 Двух сот га до вы ча-
ла век (0+).
17.15 Як пры ру чыць дра-
ко на-2 (6+).
19.00, 5.00 Ілю зі я ніст 
(16+).
20.55 Да ры ян Грэй 
(16+).
22.55 Вет ра ная ра ка 
(18+).
0.50 Пры га жу ня для па-
чва ры (18+).
2.50 Ка хан не і ін шыя ле кі 
(16+).

7.45 Вы кру та сы (12+).
9.40 Ча со выя цяж кас ці 
(12+).
11.20 На стаў ні ца (12+).
13.45, 19.35 Апе ра цыя 
«Са та на» (16+).
16.00 Духlеss 2 (16+).
17.55 Уда члі вы вы па дак 
(12+).
21.30 Дзён нік ма ці пер-
ша клас ні ка (6+).
23.00 Лю бі іх усіх (18+).
1.00 Апош няе вы пра ба-
ван не (16+).
3.25 Кі роў ца для Ве ры 
(16+).
5.30 Ад мі рал (16+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).
6.25 Па на ра ма 360. 
Аб' ект су свет най спад-
чы ны (16+).
7.15, 13.20, 16.45 Ін-
стынкт вы жы ван ня, Кі-
тай (16+).
8.00 Не вя до мы Кі тай 
(16+).

8.55 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт (16+).
9.45 Бу даў ніц тва ту нэ ля 
(16+).
10.35 Дзі кі ту нец: Поў нач 
су праць Поўд ня (16+).
12.25 Драў ля ная ску ра 
(16+).
14.10, 17.35 Аў та-SОS 
(16+).
15.05, 18.25 Служ ба 
бяс пе кі аэ ра пор та: Пе ру 
(16+).
15.55, 19.15 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
21.00, 2.05 Дзі я на: згуб-
ле ныя кад ры (16+).
23.00 Ка роль, які пад ма-
нуў Гіт ле ра (16+).
23.50 Еў ро па з вы шы-
ні пту шы на га па лё ту 
(16+).
0.35 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
4.00 Асу шыць акі ян 
(16+).
4.50 Па ча так (16+).
5.35 Гуль ні ро зу му 
(16+).

8.00, 12.57 Што маг ло 
пай сці не так? (16+)
8.45 Ле ген дар ныя мес цы 
(12+).
9.35 Бра ты Ды зель 
(12+).
10.25, 16.21, 22.18 Ма хі-
на та ры (12+).
11.15, 18.54, 4.10 Ір жа-
вая ім пе рыя (12+).
12.06 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе (16+).
13.48, 0.51 Го лыя і на па-
ло ха ныя (16+).
15.30 Ле ген ды дзі кай 
пры ро ды (16+).
17.12, 21.27, 4.56 Як гэ та 
ўлад ка ва на? (12+)
18.03, 2.33 Ге ній аў та ды-
зай ну (12+).
19.45, 5.42 Аў та бан А2 
(12+).
20.36, 3.24 Го лыя, на-
па ло ха ныя і са мот ныя 
(16+).
22.18 Ма хі на та ры: ма-
шы на ма ры (12+).
23.09 Па ля ван не на каш-
тоў ныя ка мя ні (12+).
0.00 Кру ты цю нінг (12+).
1.42 Му зей ныя за гад кі 
(12+).
6.28 Муж чы на, жан чы на, 
пры ро да (12+).
7.14 Аляс ка: сям'я з ле су 
(16+).
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6.35 Ме лад ра ма «Сня да нак у 
ло жак» (12+).
8.20 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 збаў лен ня (12+).
10.25 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня (16+).
11.05 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ме лад ра ма «Да ра ваць 
за ўсё». 1-я і 2-я се рыі (16+).
14.20 Марш рут па бу да ва ны (12+).
15.15 Па ка лен не.bу. (6+).
15.30 Адзін дзень (12+).
16.05 Лёс гі ган таў.
16.40, 19.10 Ме лад ра ма «Сня-
да нак у ло жак». 1—4-я се рыі 
(12+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Пра сцей 
па ра най рэ пы». 1—4-я се рыі 
(12+).

6.55 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
8.30 Ані ма цый ны пры год ніц кі 
се ры ял «Стыч!» (6+)
9.10, 19.45 Тэ ле ба ро метр.
9.15 «Су пер жон ка» (16+).
10.05 «Ча ты ры вя сел лі» (16+).
11.20 «Па го ня па сма к» (16+).
12.05 Дра ма «Вы ра та ваць міс-
та ра Бэнк са» (12+).
14.10 «Ка лі мы до ма» (16+).
14.35 «Та та па паў» (16+).
17.00 «Ве жа» (12+).
17.50 Дра ма «Гуль ня па чу жых 
пра ві лах» (12+).
20.15 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Тры лер «Жан чы на ў 
чор ным» (16+).
22.50 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].
23.50 «Муж на пра кат» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 13.10, 18.25 На ві ны куль-
ту ры.
8.20 «Куль тур ны рэ пар таж». Бя-
лы ніц кая фрэс ка XVІІІ ста год дзя 
«Узы хо джан не на Гал го фу».
8.35 «Шчы ра Ваш...» Маст. 
фільм (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Баб-
ка па-пан ску.
10.55 «На цы я наль ны хіт-
па рад».

11.45, 21.05 «Бе лыя ро сы». 
Маст. фільм [СЦ] (12+). 
13.45 «На тат кі на па лях». Кан-
драт Кра пі ва: ча ла век, які смя-
яў ся... [СЦ].
14.15 К. Кра пі ва. «Хто смя ец ца 
апош нім». Спек такль Тэ ат ра-
сту дыі кі на ак цё ра.
16.50 «Анас та сія Слуц кая». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
18.45 Ура чыс тае ад крыц цё Дня 
бе ла рус ка га пісь мен ства і цы-
ры мо нія ўру чэн ня На цы я наль-
най лі та ра тур най прэ міі. Свя точ-
ны кан цэрт «Бе ла рус кі тэкст».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.30 Ура чыс тае за крыц цё Дня 
бе ла рус ка га пісь мен ства. Га ла-
кан цэрт.

6.55 Аз бу ка спор ту.
7.10 Бас кет бол 3х3. На цы я наль-
ная лі га. Фі наль ны этап. Па ло ва-
арэ на.
10.15 Трэ ні ро вач ны дзень.
10.45 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ба рыс».
12.50 Мі ні-фут бол. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. «Ста лі ца» (Мінск) — 
«Да рож нік» (Мінск). Пра мая 
транс ля цыя.
14.40 Фут бол. Лі га На цый. Пар-
ту га лія — Хар ва тыя.
16.20 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Юнац тва» — «Шах цёр». 
Пра мая транс ля цыя. (У пе ра-
пын ках — Спорт-цэнтр.)
18.50 Ганд бол. Се ха-Газп рам Лі-
га. Фі нал 4-х. Матч за 3-е мес ца. 
Пра мая транс ля цыя. (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.35 Гуль ні «на вы раст».
21.05 Піт-стоп.
21.35 Фут бол. Лі га На цый. Іс па-
нія — Укра і на. Пра мая транс-
ля цыя. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
23.40 Ганд бол. Се ха-Газп рам Лі-
га. Фі нал 4-х. Фі нал.

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 с поведзь» 
[СЦ].
9.25 Фільм «Ру жа раз ві таль-
ных вят роў» (12+).
11.00 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
13.00 «На да чу!» (6+)
14.05 Да 85-год дзя Ва лян ці на 
Гаф та. Се ры ял «Па той бок ваў-
коў» (16+).
16.20, 18.15 Між на род ны му зыч-
ны фес ты валь «Жа ра» (12+).

18.30 «Тры акор ды» (16+).
20.00 «Кон ту ры».
21.20 Фільм «Экі паж» (12+).
23.40 «Спарт клуб» (16+).
0.00 Фільм «Кі роў ца для Ве-
ры» (16+).

6.30, 0.05 «Ежа ба гоў» (16+).
8.15 Да ку мен таль ны спец -
пра ект (16+).
9.10 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.00 Фі нал Рэс пуб лі кан ска га 
твор ча га кон кур су юных чы-
таль ні каў «Жы вая кла сі ка».
12.30, 13.40, 16.40, 20.50 «Арэ-
лі». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі ны».
19.30 «Ты дзень».
22.20 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).

5.00 Мульт філь мы (0+).
7.15 Маст. фільм «Па пя луш ка» 
[СЦ] (0+).
8.50 «На ша кі но. «Не ўвя даль-
ныя». Ва лян цін Гафт (12+).
9.25 «Фа зэн да Лайф» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.10 Маст. фільм «Ча ла век 
з буль ва ра Ка пу цы наў» [СЦ] 
(12+).
12.10 Маст. фільм «12 крэс-
лаў» [СЦ] (6+).
15.30, 16.15 Маст. фільм «Па 
ся мей ных аб ста ві нах» [СЦ] 
(6+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
19.30, 1.00 Маст. фільм «Д'Ар-
тань ян і тры муш ке цё ры» [СЦ] 
(6+).
1.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кай лю бо ві». Д'Ар тань ян і тры 
муш ке цё ры (12+).
2.15 Маст. фільм «Пры ват нае 
жыц цё Пят ра Ві на гра да ва» 
(6+).

7.00 Маст. фільм «Яр кія фар-
бы во се ні» (12+).
10.25 «Вус на мі дзі ця ці» (12+).
11.00 Вест кі.
11.15 «Сто да ад на го». Тэ ле-
гуль ня.
12.00 Маст. фільм «Кар на вал» 
(12+).
14.50 Маст. фільм «Па ля ван не 
на вер на га» (12+).

16.40 Маст. фільм «Да ро га да-
до му» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.25 Маст. фільм «Ма ма, я 
жа ню ся» (12+).
23.00 «У лю дзях».
23.30 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
00.10 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 Tеrrа іnсоgnіtа. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.50 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.20 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.25 «24 пы тан ні» (12+).
8.55 Бе ла ру сы (6+).
9.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
10.20 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
10.50 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.35 «Дач ны ад каз» (0+).
12.25 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
13.20 Па е дзем, па я дзім!» (0+).
14.05 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
14.35 Се ры ял «Пастка для 
Па пя луш кі» (12+).
16.20 «НЗ. Рас сле да ван не» 
(16+).
16.45 «След ства вя лі...» (16+).
18.10 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.20 Ты не па ве рыш! (16+)
22.20 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).

7.00, 15.40, 17.10, 21.15 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мульт-па рад». «Бэт мен».
8.30, 17.05 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.35 «Га туй як шэф» (12+).
9.00 Ка ме дыя «Аў та сто пам па 
Га лак ты цы» (12+).
10.40 Дра ма «А ў нас у два-
ры».
15.45 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф.
17.15 «Дэ тэк тыў на эк ра не».
18.45 Се ры ял «Касл» (12+).
19.30, 1.10 «На двор'е».
19.35 Ка ме дыя «Жан чы ны су-
праць муж чын» (16+).
20.55 «Ве чар ні ца».
21.20 Пры го ды «Лар га Вінч. 
Па ча так» (16+).
23.10 Пры го ды «Змо ва ў Бір-
ме» (16+).
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