
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, 18.15, 0.05 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.05 Се ры ял «След» 
(16+).
10.45, 12.10, 18.35,19.20 Се ры-
ял «Саль са». 1-я і 2-я се рыі 
(16+).
13.05 Дзі ця чы док тар.
13.35 Се ры ял «Па свед чан не 
аб на ра джэн ні» (16+).
14.35, 15.25 Се ры ял «Вяр тан не 
Ля лі» (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 «На кант ро лі Прэ зі дэн-
та».
23.45 Сфе ра ін та рэ саў.
0.30 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 17.50 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.10, 23.15 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
11.10, 17.55 Се ры ял «Лан цэт» 
(16+).
13.20, 0.20 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-3» (16+).
14.20 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку-
чае вяр тан не» (16+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.35 Се ры ял «Я не ро бат» 
(16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 «Трэ ці ліш ні» (16+).
22.15 «Арол і рэш ка. Рай і пек-
ла-2» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Карп 
у вярш ках.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты 
дзень».
8.30, 15.35 «Зор ка эпо хі». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
9.25, 21.05 «Апош ні дзень». 
Сяр гей Мі хал коў (12+).
10.05 «Ка мер тон». Кам па зі тар 
Ула дзі мір Кур' ян.

10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Ба-

боў ні кі.

11.00, 16.30 «Змо ва мар ша ла». 
Маст. фільм (16+).
12.20 «Адзі но кая жан чы на жа-
дае па зна ё міц ца». Ка ме дыя 
(12+) [СЦ].
13.45 «Жы вая куль ту ра». Тра-

ды цый нае мас тац тва ма ля ва-

ных ды ва ноў Ві цеб ска га Па-

азер'я.

14.10, 21.40 «Ві зіт да Мі на таў-
ра». Маст. фільм (12+).
17.20 «Да ма з па пу га ем». Ка-
ме дыя (12+) [СЦ].
19.00 Пар ла менц кія вы ба ры — 

2019.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

23.00 «Ар тэ фак ты». Кас ця ны 

крыж ча соў Лі вон скай вай ны 

[СЦ].

6.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕФА. 3-і тур. «Ат ле ты ка» (Іс-

па нія) — «Ба ер» (Гер ма нія).

8.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕФА. 3-і тур. «Ювен тус» (Іта-

лія) — «Ла ка ма тыў» (Ра сія).

10.00 Тэ ніс. WTA. Эліт тро фі. 

Жу хай.
16.00, 23.50 Фут бол. Лі га чэм-
пі ё наў УЕ ФА. 3-і тур. Дзён нік 
гуль ня во га дня.
16.45 Ко зел пра фут бол.
17.05 Матч-пойнт.
17.35 Слэм-данк.
18.05 Бас кет бол. Ку бак ФІ БА. 
«Цмо кі-Мінск» (Бе ла русь) — 
«Леў скі» (Бал га рыя). (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
19.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 3-і тур. «Аякс» (Ні дэр-
лан ды) — «Чэл сі» (Анг лія).
21.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 3-і тур. Ан лайн гуль ня-
во га дня.

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
7.00 (з суб ціт ра мі), 8.00 (з суб ціт-
ра мі), 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.
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Па ля ван не на 
ізюб ра» (16+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Прак ты ка» 
(16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+)
16.20, 0.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).

17.20, 18.20, 23.05 «На са май 
спра ве» (16+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Аб' ек тыў на».
20.00 Час.
21.10 «Мас газ». Но вая спра ва 
ма ё ра Чар ка са ва (16+).

5.30 «Ты дзень спор ту».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
20.00, 22.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
6.10, 20.45 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
9.10 «Мінск і мін ча не».
9.40, 23.00 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Хрос ны». Се ры ял 
(16+).
12.35, 21.45, 23.50 «Са мыя ша-
кі ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 21.00 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.35, 0.35 «Як устро е ны свет» 
(16+).
15.30, 16.50 «Адэ са-ма ма». Се-
ры ял (12+).
19.00 Вы ступ лен ні кан ды да таў у 
дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь сё ма га склі кан ня.
20.30, 22.55 «СТБ-спорт».
20.35 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
насці».
1.20 «Ежа ба гоў» (16+).

6.00, 21.20, 0.00, 4.10 Се ры ял 
«Да іш ні кі-2» (16+).
7.00, 10.10 Се ры ял «Вост раў 
не па трэб ных лю дзей» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15, 3.00 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.10, 1.35 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 2.15 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 19.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
20.45 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (12+).
3.45 «Тры май ся, шо у біз!» (16+)

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
9.55 Се ры ял «Аў та шко ла» 
(12+).
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+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35, 22.25, 23.10 «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 «Ка ця ры на. Са-
ма зван цы» (12+).
0.25 «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 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
8.05 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
8.50, 10.20 Се ры ял «Дэль та» 
(16+).
9.40, 22.00 «НЗ.by».
11.15 Се ры ял «Ляс нік» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.05 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.10, 16.35 Се ры ял «Па ву цін-
не» (16+).
16.30, 19.40 Сён ня. Га лоў нае.
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Ру бя жы ра дзі мы» (16+).
20.55, 22.25 Се ры ял «Цень за 
спі най» (16+).
23.20 Се ры ял «Свед кі» (16+).

7.00, 15.55, 18.15, 21.05, 0.10 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10, 16.05 М/с «Ці мон і Пум-
ба».
7.35, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.40 Ме лад ра ма «Мы заў сё ды 
ка жам «да па ба чэн ня» (16+).
9.20, 19.10 Се ры ял «Чор ная 
кош ка» (16+).
11.00 Дак. фільм «Ал тай».
12.00 Дэ тэк тыў «Лофт» (16+).
13.50, 20.00 Се ры ял «Элі та» 
(16+).
14.50 Се ры ял «Пун со вае сэр-
ца» (12+).
16.30 Се ры ял «За кі ну тыя 
ў кос ма се» (12+).
17.25, 23.20 Се ры ял «Ім пе рыя» 
(16+).
18.20 «За ко ны пры ваб нас ці».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Тры лер «Дзяў чы на ў ту-
ма не» (16+).

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 «Ці мон і Пум ба» 
(0+).
9.05, 15.50 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
9.40 Ба я вік «Мі раж» 
(16+).
1 1 . 2 5  С е  р ы  я л 
«#СеняФедзя» (16+).
12.30 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).
13.00 «Наш ра монт» 
(16+).
13.45 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
14.50 Се ры ял «Дах све ту» 
(16+).
16.55 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам» (16+).
18.00 Се ры ял «Іва но вы-
Іва но вы» (16+).
20.00 «Спра ва бы ла ве ча-
рам» (16+).
21.00 «Шоу вы хад но га 
дня» (16+).
22.00 Ка ме дыя «Астэ рыкс 
на Алім пій скіх гуль нях» 
(12+).
0.20 Фан тас ты ка «Чац вёр-
ты від» (12+).
2.10 «Кі но ў дэ та лях» 
(16+).
3.05 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.25 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 
мет ра бу даў ская.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35, 14.05 «Сак раль ныя 
мяс ці ны». Дак. фільм 
[СЦ].
8.30 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Ро мі Шнай дэр.
9.00 «Ша хе ра за да». Се ры-
ял [СЦ].
10.15 «Эпо ха Ар ка дзя Рай-
кі на». Дак. фільм.
10.55 Да 80-год дзя Ра сій-
ска га дзяр жаў на га тэ ат ра 
«Са ты ры кон» імя Ар ка дзя 
Рай кі на. «Сінь ёр Та дэ ра 
гас па дар». За піс 2007 го-
да.
12.55 «Ад кры тая кні га». 
Воль га Слаў ні ка ва. «Ска-
чок у даў жы ню» [СЦ].

13.25 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.
15.10 «Ліс ты з пра він цыі». 
Зе ле на дольск (Рэс пуб лі ка 
Та тар стан) [СЦ].
15.40 «Эніг ма». Ва сі лі са 
Бер жан ская.
16.25 «Трэст, які лоп нуў». 
Маст. фільм. 3-я се рыя.
17.35 Ты дзень ба роч най 
му зы кі. Жор дзі Са валь, 
ар кестр Le Concert des 
Natіons і Ка ра леў ская ка-
пэ ла Ка та ло ніі. «Ноч ка-
ра лёў: ура чыс ты кан цэрт 
эпо хі Лю до ві ка XІV».
18.30 Су свет ныя скар бы.
18.45 Кві ток у Вя лі кі.
19.45 Сме ха на сталь гія.
20.15 80 га доў Юрыю Па-
граб ніч ку. «Лі нія жыц ця» 
(СЦ).
21.10 «З та бой мне жыц цё 
лю бае». Маст. фільм.
22.35 65 га доў Юрыю 
Ара ба ву. «Лі нія жыц ця» 
(СЦ).
23.50 «Юр' еў дзень». 
Маст. фільм (СЦ).
2.05 «Шу каль ні кі». «Тай на 
Па рэ цкай зва ні цы».

6.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 
2007 год (12+).
7.00 Маст. фільм «Іван» 
(16+).
8.10 «Пес ня-80» (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
9.45, 11.00, 15.45, 19.20, 
21.45, 23.00, 3.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
10.00, 16.00, 0.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
12.00 «Яло вая суб ма ры-
на». 2005 год (12+).
12.45 Маст. фільм «Апош-
ні пал кі за ка ха ны» (16+).
17.00 «Га лі на Віш неў ская 
ў «Астан кі на». Фільм-кан-
цэрт. 1993 год (12+).
18.10 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1976-ы. 2-я част ка. 
2009 год (16+).
20.00 «Му зыч ная га-
вань Эле а но ры Фі лі най» 
(12+).
22.00 «Кол ба ча су» (16+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Вя чэр няя шко ла». 
2006 год (16+).
1.00 Кан цэрт «The Beat-
les іn Washіngton D.C.». 
2003 год (12+).
1.25 Маст. фільм «Вя лі кія 
пе ра го ны» (16+).

0.50 Watts. Топ-10.
1.00, 4.00, 15.00 Алім пій-
скія гуль ні. «Жы выя ле-
ген ды».
1.30, 4.30, 15.30 Алім-
пій скія гуль ні. Camps to 
champs.
2.00, 5.00, 16.00 Алім пій-
скія гуль ні. «Сі ла асо бы».
2.30, 8.00, 16.30, 19.30, 
23.15 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
5.30, 11.00 На столь ны тэ-
ніс. Ку бак све ту. Жан чы-
ны. Фі нал.
7.00, 14.00, 23.00 Watts.
8.00, 16.30, 19.30, 23.15 
Су пер байк. Этап чэм пі я-
на ту све ту.
9.30, 21.00 Ве ла спорт. 
«Тур Лам бар дыі».
12.30 Ве ла спорт. Мі лан — 
Ту рын.
18.00 Аў та гон кі. Blancpaіn 
GT World Challenge.
18.30 Аў та гон кі. WTCR.
22.00 Ве ла спорт. «Тур Па-
ры жа».

1.25 За муж на два дні 
(12+).
3.15 Ры ца ры ка ра леў ства 
кру та сці (18+).
4.40 Не са сту піць Штэй-
нам (16+).
6.15 100 міль ё наў еў ра 
(16+).
8.05 Дзень вы ба раў па-
фран цуз ску (16+).
9.55 Вул кан за па лу (12+).
11.35 Та кія роз ныя бліз ня-
ты (12+).
13.20 Рэд-2 (12+).
15.35 Сар дэч на за пра ша-
ем у джунг лі (12+).
17.25 Таў стун на рын гу 
(12+).
19.30 Ві рус ка хан ня 
(18+).
21.05 Хо чаш ці не? (16+)
22.45 Сінь ёр Ра бін зон 
(16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.40 М/ф (6+).
8.20 «Чыс тая про ба». Се-
ры ял (16+).
10.05, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).

11.05, 18.25 «Сля пая» 
(16+).
12.10 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.15, 17.20, 3.40 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.20, 2.50 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
15.25 «Мой ге рой» (12+).
16.20 «Па ра лель ны свет» 
(16+).
19.30 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
20.30 «Так сі-2». Ка ме дыя 
(12+).
22.05 «Лар га Вінч-2». 
Пры го ды (16+).
0.15 «90-я» (16+).
1.00 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
1.30 «Здрад ні кі. Тыя, ад 
якіх не ча ка еш». Дак. 
фільм (12+).

6.10, 18.20 Эван Усё ма-
гут ны (12+).
7.55 Па ра лель ныя све ты 
(16+).
10.00 Ся мей ка Крудс 
(6+).
11.50 Бан ды ты (16+).
14.05 Да руй, ха чу з та бой 
ажа ніц ца (12+).
16.10 За ла ты век (16+).
20.10 На зад у бу ду чы ню 
І (12+).
22.20 Гон ка ста год дзя 
(16+).
0.15 Дзя вят кі (16+).
2.10 Вы пад ко вы муж 
(16+).
3.50 Анё лы і дэ ма ны 
(12+).

7.15 На се ле ны вост раў 
(12+).
9.35 Жыц цё на пе ра дзе 
(16+).
11.15 Код Апа ка ліп сі су 
(16+).
13.30 Лон данг рад. Ве дай 
на шых (16+).
15.25 Шчас ця! Зда роўя! 
(16+)
17.00 На се ле ны вост раў: 
схват ка (12+).
19.00 Вольф Ме сінг: які 
ба чыў скрозь час (12+).
20.55 Су пер Баб ро вы. На-
род ныя мсці ўцы (12+).
22.40 Ван Го гі (16+).
0.40 Ма ёр (18+).
2.30 Ня бес ны суд (16+).
4.30 Карп ад ма ро жа ны 
(12+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.20, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці (16+).
6.40, 9.45 Су пер збу да ван-
ні (16+).
7.25, 10.30, 19.45, 1.55 Аў-
та-SOS (16+).
8.10, 14.20 Ле дзя ная да-
ро га (16+).
8.55, 13.35 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
11.15 Дзі кі ту нец (16+).
12.50 Зо ла та ў ха лод най 
ва дзе (16+).
15.05, 4.20 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
16.40 Служ ба бяс пе кі 
аэра пор та (16+).
17.25 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха (16+).
18.10, 22.05, 1.10, 3.30 Па-
на ра ма 360 (16+).
20.30 НЛА над Еў ро пай 
(16+).
21.20 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.55 Кос мас: пра сто ра і 
час (16+).
23.35 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
0.20 Аме ры кан ская ма фія 
знут ры (16+).
5.10 Як пе ра ма гаць ва 
ўсім (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 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
13.55 Кру тая ра бо та 
(12+).
14.50, 3.40 За ла тая лі ха-
ман ка (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 Здзі чэ лыя (12+).
0.55 Дзі кая кух ня (16+).
2.45 За ха валь ні кі ба лот 
Эверг лэйдс (12+).
6.1 Гуль ня на жыц цё 
(16+).
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серада, 23 каст рыч ні ка
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