
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 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+).
1314.00 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». 
Ані ва (Са ха лін ская воб-
ласць) [СЦ].
7.00 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Іна кен цій Смак-
ту ноў скі.
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 «Вы ра та валь-
нік». Маст. фільм [СЦ].
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. Вік тар 
Са доў ні чы. «Ад гі по тэз і 
па мы лак — да на ву ко вай 
праў ды. По гляд ма тэ ма-
ты ка».
13.35, 22.55 Да 90-год дзя 
з дня на ра джэн ня Па олы 
Вол ка вай. «Мост над без-
дан ню. Сан дра Ба ты чэ лі. 
«Вяс на» [СЦ].
14.05 Зна ка мі тыя гіс то-
рыі лі та ра ту ры і му зы кі. 

В. Гаў ры лін. «Дом ля да-
ро гі», «Ва ен ныя ліс ты». 
Ды ры жор В. Фе да се еў.
14.55, 2.40 Пры го жая 
пла не та.
15.15 Спек такль Тэ ат-
ра імя Яўг. Вах тан га ва 
«Вар шаў ская ме ло дыя». 
Па ста ноў ка Ру бе на Сі ма-
на ва. За піс 1969 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». Фран-
цуз ская з ну ля за 16 га-
дзін! № 1.
19.00 «Док тар Ва раб' ёў. 
Пе ра чыт ва ю чы аў та бія-
гра фію». Дак. се ры ял 
[СЦ].
20.15 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.30 «Лі нія жыц ця». Ва-
сіль Мі шчан ка [СЦ].
0.20 «Што ра біць?»
1.05 «Па куль плы вуць 
аб ло кі». Маст. фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым 
«Рэ ста ран ная куль ту ра». 
2005 год (18+).
7.05 Тэ ле спек такль 
«Дзень на ра джэн ня». 
1988 год (18+).
8.50, 9.45,11.00, 14.45, 
15.45, 17.00, 20.40, 21.45, 
23.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
9.00,15.00, 21.00,3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00,0.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Фут бол у СССР». 2005 
год (16+).
13.00 «Ва кол сме ху». 
1989 год (12+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з На тал ляй Ка зял ко вай. 
2005 год (12+).
19.15 Маст. фільм «Міль-
ён у шлюб ным ко шы ку» 
(16+).
1.00 Фільм-спек такль 
«Мы не ўба чым ся з та-
бой». 1981 год (16+).
3.45 Маст. фільм «Нач-
ныя за ба вы» (16+).

0.30, 2.30, 14.30, 21.00 Сну-
кер. Чэм пі я нат све ту (6+).

1.00 По кер. WPT Alpha8 
(12+).
2.00, 6.00 Мо та гон кі. FІM 
Endurance (12+).
9.00 Мо та гон кі. Тэ ле часо-
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» — 2018 (12+).
19.00 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос» — 2018 (6+).

1.30 Вы кі да ла (18+).
3.05 За ко ну тут не мес ца 
(12+).
5.10 Што вы тва ра юць 
муж чы ны (18 +).
6.45 Што вы тва ра юць 
муж чы ны-2 (18+).
8.25 Гам біт (16+).
10.05 Тач ка на міль ён 
(18+).
12.15 Мі сія невыканаль-
ная (18+).
14.00 Пе не ло па (12+).
15.55 Па ча так ча соў 
(16+).
17.50 Ос цін Па уэрс: чала-
век-за гад ка між на род на-
га маш та бу (16+).
19.30 Стар скі і Хатч 
(12+).
21.25 Хлоп чык у дзяў-
чын цы (16+).
23.15 Хлоп чы кам гэ та па-
да ба ец ца. (16+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.00 Мульт фільм (6+).
9.05, 17.25 «Ска жы мне 
праў ду» (16+).
10.00, 15.20, 4.30 «Суд 
ідзе» (16+).
11.00, 18.25 «Сля пая» 
(16+).
12.05, 19.30 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.10, 3.40 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.10, 2.20 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.25, 2.50 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.40 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).
22.30 «Веч насць». Се ры-
ял (16+).
23.20 «10 са мых» (16+).
0.00 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).

0.30 «Ілю зія пад ма ну». 
Маст. фільм (16+).

6.10 Эма (16+).
8.40 Абу джэн не (6+).
11.05 Пла не та Ка-Пэкс 
(12+).
13.10 Дра ку ла (16+).
15.25 Ка пі тан Крук 
(12+).
17.55 Эма (16+).
20.10 За ча ра ва ная Эла 
(12+).
21.50 Па ра лель ныя све-
ты (16+).
23.40 З лю боўю, Ро зі 
(16+).
1.25 Двай нік (18+).
2.55 Не ве ра год ныя пры-
го ды Фа кі ра (16+).
4.20 Жар ты ў бок-2: мі сія 
ў Ма я мі (16+).

7.30 На Дзе ры ба саў скай 
доб рае на двор'е, ці На 
Брай тан-Біч ізноў ідуць 
даж джы (16+).
9.10 Эбі гейл (6+).
11.10 Ба бу ля лёг кіх па во-
дзінаў (16+).
12.30 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзі наў-2. Са ста рэ лыя 
мсці ўцы (16+).
14.00 Па да ру нак з ха рак-
та рам (6+).
15.35 Пра што га во раць 
муж чы ны (16+).
17.10 Пра што яшчэ га во-
раць муж чы ны (16+).
19.00 Пры від (6+).
20.55 Доб ры хлоп чык 
(12+).
22.35 14+ (16+).
0.25 Трой ца (18+).
1.50 Мне не ба ліць 
(16+).
3.40 Гра ні ца. Та еж ны ра-
ман (16+).
5.55 Ура! Ва ка цыі! (6+)

6.00 Гуль ні ро зу му (16+).
6.35 На цы я наль ныя пар кі 
Аме ры кі (16+).
7.20 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
8.10, 9.40, 15.10, 18.10, 
1.55 Аў та-SОS (16+).
8.55, 12.45 Су пер збу-
да ван ні Трэ ця га рэй ха 
(16+).
10.30 Дзі кі ту нец (16+).

11.15 У дзі кай пры ро-
дзе з Бе а рам Грыл сам 
(16+).
12.00 Эк стрэ маль нае па-
да рож жа: Дру гая су свет-
ная вай на (16+).
13.35, 21.15, 2.45 Рас сле-
да ван не авія ка та строф 
(16+).
17.25 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та: Ка лум бія (16+).
18.55, 22.00, 1.05, 4.25 
Бу дзе шторм (16+).
19.45 Ства рэн не Рай ска-
га вост ра ва (16+).
20.25 Пар ты зан ская за-
ла тая лі ха ман ка: ва ен-
ныя тра феі (16+).
22.50 Зям ля пад рэнт ге-
нам (16+).
3.35 Мя жа (16+).
5.15 Кос мас: пра сто ра і 
час (16+).

8.00 Як улад ка ва на Зям-
ля (12+).
8.45 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 Не сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы (16+).
14.35, 19.00 Ір жа вая ім-
пе рыя (12+).
15.25 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну (12+).
17.10, 21.30, 5.25 Як гэ та 
зроб ле на? (12+)
18.05 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
19.50 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі (16+).
20.40, 3.20 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 я т (12+).
0.00 Ле ген дар ныя мес цы 
(12+).
0.50 Го лыя, на па ло ха ныя 
і са мот ныя (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 
(12+).
7.15 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (12+).
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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 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10 «Зо на Х». Кры мі наль-
ная хро ні ка (16+).
7.45, 20.45 Зроб ле на.
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.45, 12.10, 18.40, 19.20 Ме ла-
дра ма «Ска ла лаз ка» (16+).
13.05, 14.45, 15.25 Ме лад ра ма 
«Ве ра ні ка. Уця кач ка» (16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+) [СЦ]
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Сэнс жыц ця». Іры на Да ра-
фе е ва (12+).
17.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
18.15 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня 
(16+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Клуб рэ дак та раў (16+).
22.30 Ме лад ра ма «Лю біць і ве-
рыць». 1-я — 4-я се рыі (12+).
2.20 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00 «Су пер жон ка» (16+).
10.50, 18.10 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
12.45 Се ры ял «Ана то мія страс-
ці» (16+).
13.30 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку чае 
вяр тан не» (16+).
14.25 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
15.25 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.30 «Жан на Па жа ні» (16+).
16.20 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
17.10 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Са га «Зор ныя вой ны: Эпі зод 
VІІІ — Апош нія Джэ даі» (12+).
23.55 Тры лер «Цяг нік у Пу сан» 
(18+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 15.30 «Бе ла рус кая кух ня». 
Мя са ў цес це.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль ту-
ры.
8.25 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.55 «На ро джа ная зор-
кай». Маст. фільм. 12-я се рыя, 
за ключ ная (12+).
9.20, 19.40 «Апош ні дзень». Мі ка-
эл Та ры вер дзі еў (12+).

10.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].
10.15 «Фар бы па мя ці. Яў ген Зай-
цаў».
10.40, 17.30 «Шчыт і меч». Маст. 
фільм. 4-я се рыя, за ключ ная 
(12+) [СЦ].
12.00 На ві ны куль ту ры.
12.20, 21.05 «Іл жэ пар ты за ны. 
Па вод ле ле ген ды Аб ве ра». Дак. 
фільм з цык ла «Ад ва рот ны ад-
лік» (12+).
12.45, 21.30 «Стаў ка боль шая за 
жыц цё». Маст. фільм. 18-я се-
рыя, за ключ ная (12+).
13.40, 22.30 «Вы шы ня 89». Маст. 
фільм (12+).
16.00 «Сі ла ве ры».
16.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
16.55 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
8.10, 14.50 Ха кей на тра ве. Чэм пія -
нат Бе ла ру сі. Жан чы ны. Фі нал.
9.35 Кі берс порт. Аў та спорт. W-се-
рыя.
11.00, 22.00 Ха кей на тра ве. 
Чэм пі я нат Бе ла ру сі. Муж чы ны. 
Фі нал.
12.30 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
BFС 57. Мінск.
16.20 Спорт-мікс.
16.30 Вось гэ та спорт!
16.45 Свет анг лій скай прэм' ер-лі-
гі. Ві дэа ча со піс.
17.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 19-ы тур. 
Прэв'ю.
17.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 19-ы тур. 
«Рух» (Брэст) — «Сла вія» (Ма-
зыр).
19.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 19-ы тур. ФК 
«Ві цебск» — ФК «Слуцк».
23.30 Спорт-цэнтр.
23.40 Фак тар сі лы.

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 
20.30 На шы на ві ны.
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Два ко ле ры 
страс ці» (16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «І ўсё-та кі я ка-
хаю...» (16+)
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 1.25 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
16.40, 18.20 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).

18.50 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Па спра вяд лі вас ці» (16+).
21.25 «Свая ка ля і на». Леп шае 
(16+).
23.25 Маст. фільм «Апош няя ро-
ля Ры ты» (12+).

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Ра ні ца 
СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 
10.30, 13.30, 16.30, 22.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
9.00, 23.50 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Як улад ка ва ны свет» 
(16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.30, 0.40 «Са мыя ша-
кіруючыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.00 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.35 «Не ве ра год на ці ка выя гіс-
то рыі» (16+).
15.25, 16.50 «Трэ ця га не да дзе-
на». Се ры ял (12+).
19.10 «Зроб ле на». Да ку мен таль-
ны пра ект.
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
20.30 «Вя лі кі го рад — вя лі кі го-
нар». Да ку мен таль на-пуб лі цыс-
тыч ны фільм з цык лу «Свой 
шлях».
22.20 «Гля дзець усім!» (16+)

5.00 Се ры ял «Смерць шпi ё нам: 
таемны во раг». [СЦ] (16+).
5.15, 3.35 Се ры ял «Смерць шпiё-
нам: лi сi ная на ра». [СЦ] (12+).
7.30 Маст. фiльм «Ля цяць 
жураў лi» (16+).
9.30 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы». 
Гро шы для Пе ра мо гi (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На вi ны 
(бя гу чы ра док).
10.10, 13.15 Се ры ял «За бы ты» 
(16+).
15.00, 16.20, 19.25, 4.25 Се ры ял 
«Смерць шпi ё нам: удар ная хва-
ля» [СЦ] (16+).
20.00 Се ры ял «Шчыт i меч» [СЦ] 
(16+).
2.20 Маст. фiльм «Па вет ра ны 
воз чык» (12+).

7.00 «Но вая Ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.30 «Пра са мае га лоў нае» 
(12+).
12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны—Бе ла русь.

14.40 Се ры ял «Та ям ні цы след-
ства» (12+).
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
21.05 Се ры ял «Вы пра ба ван не» 
(12+).
23.10 «Жыць дык жыць». Юбі лей-
ны кан цэрт Але га Газ ма на ва.
1.00 Маст. фільм «Шу каю ця бе» 
(16+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Фор мы жыц ця (6+).
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.00, 16.25, 19.40, 21.45, 23.20 
Сён ня. Га лоў нае.
7.10 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.30 Спе цы яль ны рэ пар таж. 
(12+).
8.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.35 «ЧП.by».
10.25 Се ры ял «Маск ва. Цэн-
траль ная акру га» (16+).
12.05 Се ры ял «Маск ва. Тры вак-
за лы» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.55 На шы (12+).
14.15 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны» (16+).
19.55, 22.20, 23.35 Маст. фільм 
«Кры мі наль ная спад чы на» 
(16+).
21.00 «НЗ.by: час вы ні каў».

7.00, 15.40, 21.10 «На двор'е» + 
«Эра на».
7.05, 15.50 «Мульт-па рад». 
«Шахе ра за да» (6+).
7.30, 15.45, 20.50 «Пры ко лы 
13-й шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Згуб ле ныя ў кос-
ма се» (12+).
8.35, 19.15 Се ры ял «Рэ ванш» 
(16+).
10.10 Дак. фільм.
11.00 Дра ма «Ня вес та і за ба бо-
ны» (12+).
12.55, 17.40 Се ры ял «Ся род 
кані ба лаў» (18+).
14.35 Се ры ял «Каз ка пра Нок 
Ду» (16+).
16.00 Ме лад ра ма «Ма лень кая 
прын цэ са» (12+).
19.10, 1.20 «На двор'е».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Тры лер «Мі сія не вы ка-
наль ная» (16+).
23.40 Тры лер «Ві ва ры ум» (18+).
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