
6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.35 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.15 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.20 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Жам чу гі» (16+).
13.05 Дзі ця чы док тар.
13.35 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.35, 15.25 Се ры ял «Су ха цвет. 
Рай там, дзе ты» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Жан чы ны і спорт.
23.55 Сфе ра ін та рэ саў.
0.55 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца (12+).
9.00, 17.30 Тэ ле ба ро метр.
9.10, 20.05 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.15, 22.10 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
11.20, 17.35 Се ры ял «Опер па вы-
клі ку» (16+).
13.30, 23.05 Се ры ял «Цэнт раль-
ная баль ні ца» (16+).
14.35 «Жан на Да па ма жы» (16+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45, 0.05 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.25 «Вя сель ны па мер» (16+).
19.40 «Ка лі мы до ма-2». Скетч кам 
(16+).
21.05 «Трэ ці ліш ні» (16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Буль бя ная каў ба са з пад лі вай.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
туры.
8.25, 12.20 Гэ ты дзень.
8.30, 17.55 «Вольф Ме сінг. Ён 
ба чыў скрозь час». Маст. фільм 
(16+).
9.20, 18.50 «Дзе сяць фа та гра фій». 
Сяр гей Ша ку раў (12+).
10.00 «Бам бар дзі роў шчы кі і штур-
ма ві кі Дру гой су свет най вай ны». 
«З пры цэ лам на бу ду чы ню» (12+).
10.45, 16.35 «Юль ка». Маст. 
фільм (12+).
12.50 «Ар тэ фак ты». Аб раз «Хрыс-
тос з пры ла да мі па кут».
13.15, 21.05 «Вяр тан не Бу ду лая». 
Маст. фільм, за ключ ная се рыя 
(12+).

14.30 «Ва ен ны ўрач. Іван Ка са чоў. 
Дзве пус ты ні: агонь і лёд». Дак. 
фільм (12+).
15.10 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» Ма-
зыр (6+).
15.35 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску-2016».
19.25 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
20.15 «Бе ла рус кая кух ня». Сыр-
ні кі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.15 «Пес ня для Еў ра ба чан ня. 
Пят нац цаць га доў гіс то рыі». Фі-
нал на цы я наль на га дзі ця ча га кон-
курсу. 2017 год.
23.05 «Свят ло да лё кай зор кі». Па-
мя ці ак цё ра, на род на га ар тыс та 
Бе ла ру сі Ва ле рыя Фі ла та ва.

7.10 Бас кет бол. Ку бак ФІ БА. 
«АЕК Пет ра лі на» (Кіпр) — «Цмокі-
Мінск» (Бе ла русь).
8.55 Ва лей бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Жан чы ны. Пер шы матч. «Ра сінг» 
(Фран цыя) — «Мін чан ка» (Бе ла-
русь).
11.00 Ха кей. КХЛ. «Кунь лунь РС» 
(Пе кін) — «Ды на ма-Мінск».
13.05 Спорт-мікс.
13.15 Слэм-данк.
13.45 Ле ген ды су свет на га 
спорту.
14.15 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла русі. 
«Шах цёр» (Са лі горск) — БА ТЭ 
(Ба ры саў).
16.15 Бас кет бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЧЕ-2019. Тур цыя — Бе ла русь.
18.00 Ко зел пра фут бол.
18.20 Авер тайм.
18.50 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Юнац тва-Мінск» — «Ме та лург» 
(Жло бін). (У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)
21.10 Спорт-цэнтр.
21.20 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.
23.30 Фак тар сі лы.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 9.00 
(з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 На шы 
на ві ны.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 «Сён ня 22 ліс та па да. Дзень 
па чы на ец ца» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+).
11.10 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
11.50 «Мод ны пры га вор» (12+).
13.10 Се ры ял «Пётр Ле шчан ка. 
Усё, што бы ло...» (12+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
16.20. 23.55 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).

17.30, 18.20, 22.50 «На са май 
спра ве» (16+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
21.40 Се ры ял «Жоў тае во ка тыг-
ра» (16+).
0.50 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
1.40 «На шы на ві ны». Га лоў нае за 
дзень.

5.30 «Усім па кат ку» (16+).
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 На ві ны «24 га дзі ны».
6.10, 20.15 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб ра-
га на строю» (6+).
9.10, 23.05 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+)
10.40, 20.50 «Клім». Се ры ял 
(16+).
12.25 «У апош ні мо мант» (16+).
12.35, 23.55 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
13.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
14.40 «Ежа ба гоў» (16+).
15.30, 16.50 «Нач ныя лас таў кі». 
Се ры ял (16+).
19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.30 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
0.40 Да ку мен таль ны спец пра ект 
(16+).

6.25 «Тры май ся, шо у біз!» (16+).
7.00, 10.10, 5.40 Се ры ял «Да іш-
ні кі» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 На-
ві ны (бя гу чы ра док).
13.15, 2.40 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.00, 1.00 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00, 1.50 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 0.10 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра-2» (16+).
19.20, 3.30 Се ры ял «Агент асо-
ба га пры зна чэн ня» (16+).
21.25 Се ры ял «Жу раў-2» (16+).
5.10 «Як у рэ ста ра не» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». Ток-
шоу (12+).
12.35, 14.25, 20.40 Се ры ял «Гра-
ма дзя нін Ні хто» (12+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.35 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.00 Вест кі. Мяс цо вы час.
17.25 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
22.20, 23.10 Се ры ял «Ду эт па 
пра ве» (12+).
0.15 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са лаў-
ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сён ня.
6.10 «На шСпа жыў Наг ляд» (16+).
7.10 «Дзе ла вая ра ні ца НТБ» 
(12+).
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра» (16+).
9.40, 23.30 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «Свед кі» (16+).
11.15 Се ры ял «Маск ва. Тры вак-
за лы» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.05 Се ры ял «Ву лі цы раз бі тых 
ліх та роў» (16+).
16.35 Се ры ял «Дзе каб рыст ка» 
(16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.45 Се ры ял «Ін шы ма ёр Са ка-
лоў» (16+).
21.35 Се ры ял «Куп чы на» (16+).
0.10 «Па да зра юц ца ўсе» (16+).

7.00, 15.55, 19.40, 21.05, 0.45 «На-
двор'е».
7.05 М/с.
7.25, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.30 Се ры ял «Два з па ло вай ча-
ла ве кі» (16+).
8.30 Се ры ял «Ка лі скон чы ла ся 
вай на» (16+).
9.25, 19.45 Се ры ял «Мост» 
(18+).
10.25 Дак. фільм «Сі бір».
11.15, 18.50 Се ры ял «Сак рэт ныя 
ма тэ ры я лы» (16+).
12.00 Рэт ра-дэ тэк тыў. Се ры ял 
«Ай цец Браўн» (16+).
13.50 Се ры ял «Ле ген да сі ня га 
мо ра» (16+).
16.05 «Мульт па рад» (0+).
16.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
17.00 «Сад і ага род».
17.15 «Ад каз вай ка».
17.20 Се ры ял «Пра жыць жыц-
цё» (16+).
19.35 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
21.20 Дра ма «Га су дар» (18+).
21.20 Тры лер «Пры від Мон Сэн 
Мі шэль» (16+).

6.05, 12.45 Се ры ял «Ма-
мач кі-3» (16+).
7.10 М/ф «Ду да і Да да» 
(0+).
7.40 М/ф «На ва та ры» 
(6+).
8.00 М/ф «Маш кі ны стра-
шыл кі» (0+).
8.30 Се ры ял «Ся мей ны 
біз нес» (12+).
9.35 Ка ме дыя «Го лая 
праў да» (16+).
11.40 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
13.50, 2.20 Се ры ял «Вы-
жыць пас ля» (16+).
15.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00 Се ры ял «Улёт ны 
экі паж» (16+).
20.00, 0.20 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
21.00 Се ры ял «Іва но вы-
Іва но вы-3» (16+).
22.00 Ка ме дыя «Па ляў ні-
чы на га ло вы» (12+).
1.25 «Кі но ў дэ та лях» 
(16+).
4.00 Скетч-шоу «Міль ё ны 
ў сет цы» (16+).
4.50 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
На ві ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
чай ная.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 22.10 «Сі та і Ра ма». 
Се ры ял.
8.25 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
8.45, 16.25 «І гэ та ўсё 
пра яго». Се ры ял. 1-я 
се рыя.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.15 ХХ ста год дзе. 
«На бу доў лях ста лі цы». 
Дак. фільм.
12.15, 18.40, 0.30 «Гуль ня 
ў бі сер». «Мі ка лай Но саў. 
Тры ло гія пра Ня знай ку».
13.00 «Пра він цый ныя му-
зеі Ра сіі». Та на іс (Рас тоў-
ская воб ласць).
13.30 «Аб са лют ны 
слых».
14.15 «Ра да вод аль тру-
із му. Ула дзі мір Эф ра ім-
сон». Дак. фільм.

15.10 Пер ні ка вы до мік. 
«Пскоў скае ткац тва».
15.35 «2 Вер нік 2».
17.40 Му зыч ны фес ты-
валь Вярб'е. Ры чард 
Гуд.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 90 га доў Мі ка лаю 
Даб ра нра ва ву. «Лі нія 
жыц ця».
21.45 Су свет ныя скар-
бы.
22.00 Кан цэрт-пры свя-
чэн не Дзміт рыю Хва-
рас тоў ска му ў тэ ат ры 
«Но вая опе ра».
23.50 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.
2.15 «Ме ся цо выя ванд-
роў цы». Дак. фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Кі  на ча со п іс  «Ера-
лаш» — на шай ма ла до-
сці». 2007 год (12+).
6.40, 8.30, 9.45, 11.00, 
14.00, 15.45, 20.05, 
21.45, 0.55, 2.35, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.30, 13.00, 1.30 Маст. 
фільм «Брон за вая птуш-
ка» (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 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 
2008 год (12+).
17.00, 23.05 «Пес ня-80» 
(12+).
18.00 Маст. фільм 
«Пунк т  вяр  тан  ня» 
(16+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Па мя ці Хвас цен кі». 
2004 год (18+).
5.10 «Кан цэрт То та Ку-
туньё». 1985 год (12+).

1.05, 16.30 Фут бол. Чэм-
пі я нат све ту ся род дзяў-
чат (U-17).
2.05, 9.00, 13.00, 18.00 
Фут бол. Чэм пі я нат MLS. 
Плэй-оф.
5.00 Watts.

5.30 Фі гур нае ка тан не. 
Гран-пры Ра сіі.
7.30, 14.30, 23.00 Сну кер. 
Northern Іreland Open. Фі-
нал.
10.30 Аў та гон кі. World En-
durance Champіonshіps.
11.00 Аў та гон кі. WTCR.
11.30, 21.00 Дро ны. DR1 
Champіons.
12.30 «Дух па рус на га 
спор ту».
19.30 Скач кі з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
22.00 Алім пій скія гуль ні. 
«За ла сла вы».

0.55 Вы гляд звер ху леп-
шы (12+).
2.35 Фа нат кі на сня да нак 
не за ста юц ца (16+).
4.35 Тры ла ні на ал маз-
най сцеж цы. 1—4-я се рыі 
(12+).
8.20 Дзе вяць яр даў 
(18+).

10.15 Скан ды наў скі фар-
саж (16+).
12.05 Скан ды наў скі 
фар саж. Гон кі на лё дзе 
(16+).
14.00 Пры кінь ся ма ім му-
жам (16+).
16.00 }{отт@бь)ч (16+).
17.50 Жы вё ла (12+).
19.30 Superперцы (16+).
21.40 Пры го жыя дзяў-
чаты (16+).
23.50 Ка хан не і ін шыя ка-
та стро фы (12+).

6.00 М/ф (6+).
7.10 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.50 «Док тар І...» (16+).
8.20, 19.00, 2.15 «Чыс та 
мас коў скія за бой ствы». 
Се ры ял (12+).
10.00, 3.45 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
11.40, 17.15 «Ва раж біт-
ка» (12+).
12.50, 16.15, 5.15 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).

13.50 «Ад кры та з Ак са-
най Бай рак» (16+).
14.45 «Прос тыя скла да-
нас ці» (12+).
15.20 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
20.55 «Не рас кры ты та-
лент». Се ры ял (16+).
22.00 «Са вец кія ма фіі» 
(16+).
22.50 «Дзі кія гро шы» 
(16+).
23.40 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.25 «Ідэн ты фі ка цыя 
Бор на». Ба я вік (12+).

6.10, 17.55 Пры сяж ная 
(16+).
8.25 Секс у вя лі кім го ра-
дзе (16+).
11.10 Цём ны ры цар 
(16+).
14.00 Пла не та 51 (12+).
15.50 Бры джыт Джонс: 
гра ні ра зум на га (16+).
20.10 Па куль не згу ляў у 
скры ню (12+).
22.05 Мой хло пец — псіх 
(16+).
0.25 Джэ кі (18+).
2.20 Дзя вят кі (16+).
4.10 Да руй, ха чу з та бой 
ажа ніц ца (12+).

6.20 Зме ша ныя па чуц ці 
(16+).
8.15 Чор ная ма лан ка 
(0+).
10.25 Кі но пра Аляк се е-
ва (12+).
12.20 Чэм пі ё ны (12+).
14.20 Су пер Баб ро вы 
(12+).
16.20, 4.30 Пля мяш ка. 
1-2 се рыі (12+).
18.05 Шпі ён (16+).
20.20 Ня бес ны суд 
(16+).
22.20 На стаў ні ца (12+).
0.55 Ма ма не га руй-2 
(16+).

3.00 Ка хан не ў вя лі кім го-
ра дзе-2 (16+).

6.00 Па на ра ма 360. Аб'ект 
су свет най спад чы ны 
(16+).
6.45 Гуль ні ро зу му (16+).
8.00 Над звы чай ны док тар 
Пол (16+).
9.30, 2.20 Дзі кі ту нец 
(16+).
10.15, 4.00 Са праўд ны су-
пер кар (16+).
11.05 Мі сія: Плу тон (16+).
11.50 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.35 Ша ша праз пек ла 
(16+).
13.20 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
14.05, 0.45 Mарс (16+).
14.55 Тэх аскі ўлоў (16+).
15.40, 22.00, 1.35, 4.50 
Рас сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
18.45, 0.00 Кос мас: пра-
сто ра і час (16+).
19.35 Не вя до мая пла не та 
Зям ля (12+).
21.10 Са праўд ны ге ній 
(16+).
22.45 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
23.10 Га ра чыя гра ні цы: Ла-
цін ская Аме ры ка (16+).
3.10 Аў та-SOS (12+).
5.35 На ву ко выя не да-
рэчнас ці (16+).

8.00, 16.00, 22.00 Ма хі на-
та ры (12+).
9.00, 17.00, 23.00, 4.40 
Кру ты цю нінг (12+).
10.00, 15.00, 21.00 Як гэ та 
ўстро е на? (12+).
11.00, 20.00, 5.30 Скла ды 
(12+).
12.00, 1.00, 6.20 Зброя па-
аме ры кан ску (16+).
13.00 За бы тая ін жы не рыя 
(12+).
14.00, 3.50 Не бяс печ ная 
ра бо та (16+).
18.00, 0.00 За ла тая лі ха-
ман ка (16+).
19.00, 2.00, 7.10 Скрозь 
кра то вую на ру (12+).
2.55 Раз бу раль ні кі ле генд 
(16+).
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