
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, 0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» (16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Па свед чан не аб на ра джэн-
ні» (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 «Бяс смерт-
нік. Ве ра і праў да» (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 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
23.50 Сфе ра ін та рэ саў.
0.45 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца (12+).
9.00, 17.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.50 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.15, 22.05 «Эк стра сэн сы-
дэ тэк ты вы» (16+).
11.20, 17.40 Се ры ял «Без тэр-
мі ну даў нас ці» (16+).
13.35, 23.50 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, 23.10 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.30 «Вя сель ны па мер» (16+).
20.55 «Трэ ці ліш ні» (16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Трус, 
за пе ча ны ў ма ла цэ.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.30, 17.55 «Жу каў». Маст. 
фільм (16+).
9.25, 18.50 «Апош ні дзень». 
Фрун зік Мкртчан (12+).
10.05 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Смі ла ві чы (6+).
10.35, 16.30 «Рас клад на пас ля-
заўт ра». Маст. фільм (12+).
12.25 «Га ра ды Бе ла ру сі». Ру жа ны.
12.50 «Жы вая куль ту ра». Бел аў-
зо рыс тае ткац тва (Лід скі ра ён, 
Гро дзен ская воб ласць).
13.15, 21.05 «Сям нац цаць ім-
гнен няў вяс ны». Маст. фільм 
(12+).
14.30, 22.25 «Сак рэт ныя ака дэ-
міі». Дак. се ры ял (12+).

15.10 «Вік тар Ту раў. Под ых жыц-
ця». Дак. фільм (12+).
15.35 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2012».
19.25 «Ар тэ фак ты». Скарб, за-
му ра ва ны ў сця ну Брэсц кай крэ-
пас ці.
20.15 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» На-
рач (6+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.00 «Ар тэ фак ты». Аб раз 
«Хрыс тос з пры ла да мі па кут».
23.30 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Лі лія Ні шчык.
23.55 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці мас тач кі, за слу жа на га 
дзея ча мас тац тваў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ні нэль Шчас най.

6.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 3-і тур. «Бар се ло на» (Іс-
па нія) — «Ін тэр» (Іта лія).
8.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ ФА. 
3-і тур. Дзён нік гуль ня во га дня.
8.55 Ба раць ба. Чэм пі я нат све ту. 
Фі на лы.
11.00, 14.30 Тэ ніс. WTA. Вы ні ко-
вы тур нір. Сін га пур.
13.00 Ха кей. КХЛ. «Аван гард» 
(Омск) — «Ды на ма-Мінск».
16.20 Слэм-данк.
16.50 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
17.20 Авер тайм.
17.50 Ганд бол. Ква лі фі ка цыя 
да Еў ра-2020. Муж чы ны. Бе-
ла русь — Бос нія і Гер ца га ві на. 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
19.35 Спорт-цэнтр.
19.45 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
3-і тур. «Зе ніт» (Ра сія) — «Бар-
до» (Фран цыя). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
21.45 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 3-і тур. «Чэл сі» (Анг лія) — 
БА ТЭ (Бе ла русь). (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
23.45 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 3-і тур. «Рэн» (Фран цыя) — 
«Ды на ма» (Кі еў, Укра і на).

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 25 каст рыч ні ка. 
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 «Кра і на 03» 
(16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
16.20 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.30, 18.20 «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 Се ры ял «Свят ла на» (16+).
22.15 Се ры ял «Бяс сон ні ца» (16+).
23.20 75-й га да ві не зні шчэн ня 
мінск ага ге та пры свя ча ец ца. 
«Хро ні ка мінск ага ге та. На ро-
джа ныя двой чы» (16+).
0.15 «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+).
9.00, 23.05 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40, 20.45 «Бе лыя ваў кі». Се-
ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 23.55 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
13.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
14.45 «Дзіў ная спра ва» (16+).
15.45, 16.50 «Джо кер. Апе ра-
цыя «Кап кан». Се ры ял (16+).
19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.25 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ» (16+).
0.40 Да ку мен таль ны спец пра ект 
(16+).

6.00 «Тры май ся, шо у біз!» (16+).
6.30 Се ры ял «АСА» (16+).
8.10, 10.10 Се ры ял «Ме тад 
Фрэй да» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны.
13.10 «За ла су да. Біт ва за гро-
шы» (16+).
14.00, 1.55 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15, 1.00 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
19.20, 2.45 Се ры ял «Да іш ні кі-2» 
(16+).
22.40, 0.10 Маст. фільм «Ле ра!» 
(16+).
5.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (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 «Да-
жыць да ка хан ня» (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+).
18.30 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
23.10 Се ры ял «Ма ро за ва» 
(12+).
0.50 «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, 23.45 Сён ня.
6.10 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
7.10 «Дзе ла вая ра ні ца НТБ» 
(12+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра» (16+).
9.40, 23.20 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «Свед кі» (16+).
11.15 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
13.25, 18.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Пча ляр» (16+).
15.05, 16.35 Се ры ял «Не ўскі» 
(16+).
17.25 «ДНК» (16+).
19.45 Се ры ял «Ды на заўр» 
(16+).
21.30 Се ры ял «Шэф. Гуль ня на 
па вы шэн не» (16+).
23.55 «Па да зра юц ца ўсе» (16+).

7.00, 15.55, 19.40, 21.05, 0.05 
«На двор'е».
7.05 М/с.
7.30, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.35 Се ры ял «Два з па ло вай 
ча ла ве кі» (16+).
8.40 Се ры ял «Цяж кі пя сок» 
(16+).
9.35, 19.45 Се ры ял «Мост» (16+).
10.35 Дак. фільм «Снеж ны дух 
Ал тая».
11.05, 18.50 Се ры ял «Не твая 
спра ва» (16+).
12.00 Рэт ра-дэ тэк тыў. Се ры ял 
«Ай цец Браўн» (16+).
13.50 Се ры ял «Ме ся цо выя за-
ка ха ныя».
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 «Дзяў чы на з жам-
чуж най за вуш ні цай» (16+).
23.05 Се ры ял «Блуд лі вая Ка лі-
фор нія» (18+).

6.05, 12.45 Се ры ял «Ма-
мач кі-2» (16+).
7.10 М/ф «Ма рын і яго 
сяб ры» (0+).
7.40 М/ф «Лі га Watchcar» 
(6+).
8.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
8.20 Се ры ял «Ся мей ны 
біз нес» (12+).
9.25 Ба я вік «Хлоп чы кі-на-
лёт чы кі» (16+).

11.40 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
13.50, 2.30 «Уз ва жа ныя 
лю дзі-3» (16+).
15.50 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00, 0.25 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка. Лёд і по лы мя» (12+).
20.00 Се ры ял «Кух ня-6» 
(16+).
22.00 Ка ме дыя «Ду май, 
як муж чы на» (16+).
1.30 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.10 «Ера лаш» (6+).
4.25 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
На ві ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
Трац ця ко ва.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 22.20 «Сі та і Ра ма». 
Се ры ял.
8.25 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
8.35, 16.30 «Воль га Сяр-
ге еў на». Се ры ял.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.20 ХХ ста год дзе. 
«Ге ор гій Епі фан цаў. Ма-
на лог пе рад смер цю». 
1992 год.
11.55 «Люд мі ла Ля да ва. 
Яе та наль насць — ап ты-
мізм». Кан цэрт.
12.20, 18.45, 0.45 «Гуль ня 
ў бі сер». «Аляк сандр Ме-
жы раў. Лі ры ка».

13.05 Жыц цё вы дат ных 
ідэй. «Не яў клі да вы страс-
ці».
13.35, 20.45 «Га ра ды, якія 
за ва я ва лі свет. Амстэр-
дам, Лон дан, Нью-Ёрк». 
Дак. фільм.
14.30 «Тай ны парт рэ тна-
га фае. Вы бра нае».
15.10 Пер ні ка вы до мік. 
«Да мач ка» з сяб роў ка-
мі».
15.35 «2 Вер нік 2».
17.50 Ты дзень сім фа-
ніч най му зы кі. Кан цэрт, 
пры све ча ны 100-год дзю 
з дня на ра джэн ня Ка ра 
Ка ра е ва.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 «Эніг ма». Гі дон 
Крэ мер.
23.10 «Ін шае жыц цё На-
тал лі Шмяль ко вой. Ве не-
дыкт Ера фе еў».
0.00 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.
2.05 «Снеж ны ча ла век 
пра фе са ра Порш не ва». 
Дак. фільм.
2.45 Ко лер ча су. Рэ нэ 
Маг рыт.

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ін тэр на цы я на ліс ты «Ан-
го ла». 2005 год (16+).
7.00, 9.45, 11.00, 15.45, 
17.00, 21.45, 23.00, 1.00, 
2.40, 3.45, 5.00, 5.40 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
8.20 Дак. фільм «Джа за-
выя ім пра ві за цыі ад на го 
лё су». 2013 год (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 На тал ляй Ка зял ко вай: 
«Пес ні на ша га ста год-
дзя». 2005 год (12+).
13.10 Су стрэ ча ў кан-
цэрт най сту дыі «Астан-
кі на» з пісь мен ні кам 
Ула дзі мі рам Вай но ві чам. 
1992 год (12+).
14.25 «Ра ніш няя пош та». 
1985 год (12+).
18.00 Маст. фільм «Зі ма 
ў раі» (16+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Шоу-
біз нес у СССР». 2005 год 
(18+).
1.30 Маст. фільм «Ме ра 
стры ман ня» (12+).

5.20 Маст. фільм «Глы бо-
кія сва я кі» (16+).

0.45, 2.30, 4.30, 7.00, 9.30 
Ба раць ба. Чэм пі я нат све-
ту.
1.15, 17.00 Сну кер. 
Englіsh Open. Фі нал.
3.00, 8.30, 16.00, 19.00 
Алім пій скія гуль ні. «За ла 
Сла вы».
4.00, 14.30 Watts.
5.00, 7.30, 10.00, 21.00 
Ве ла спорт (трэк). Шэсць 
дзён Лон да на.
6.00 На столь ны тэ ніс. Ку-
бак све ту.
11.00 Алім пій скія гуль ні. 
«За ла тое па ка лен не».
12.30 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» — 2019.
14.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Жы выя ле ген ды».
15.30, 18.30 Фут бол. Чэм-
пі я нат MLS.
16.55 «VІP-ло жа».
20.00 Дро ны. DR1 
Champіons.

1.40 Апе ра цыя «Ту шон-
ка» (16+).
3.40 Свя точ ны пе ра па лох 
(16+).
5.45 Сцер ва (16+).
7.35 Ка ні ку лы стро га га 
рэ жы му (12+).
9.50 Па да рож жа Гек та ра 
ў по шу ках шчас ця (12+).

12.05 Фор му ла 51 (16+).
13.55 Стар скі і Хатч 
(12+).
15.50 Маё вя лі кае грэ час-

кае вя сел ле-2 (16+).

17.40 Усё і ад ра зу (16+).

19.30 На ша Russіa. Яй кі 

лё су (16+).

21.10 Гіт лер ка пут! (16+).

23.05 Між анё лам і чор-

там (16+).

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

7.50 «Док тар І...» (16+).
8.15, 19.00, 2.20 «Ву зел 
лё су». Се ры ял (16+).
10.00, 3.50 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял (16+).
11.40, 17.15 «Ва раж біт-
ка» (12+).
12.45, 16.10 «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 «Мас коў скія тай-
ны». Се ры ял (12+).
21.55 «Са вец кія ма фіі» 
(16+).
22.45, 5.20 «За ку ліс ныя 
вой ны» (12+).
23.35 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.25 «Хут касць-2». Ба я вік 
(12+).

6.10, 17.50 Тры нац цаць 
сяб роў Оў шэ на (16+).
8.25 Будзь ма ім хлоп цам 
на пяць хві лін (16+).
10.10 Ілю зія пад ма ну-2 
(16+).
12.35 Раз ня (16+).
14.10 Ключ ад усіх дзвя-
рэй (16+).
16.05 З рэ ча мі на вы лет! 
(16+).
20.10 Шпі ён па су сед стве 
(12+).
22.00 Спя шай ся ка хаць 
(12+).
0.00 Леў (16+).
2.15 Эд з тэ ле ві за ра 
(12+).
4.25 Ма ё масць з хвас том 
(12+).

6.20 Мой хло пец — анёл 
(16+).
8.15 На се ле ны вост раў 
(12+).
10.35 Аг ні вя лі кай вёс кі 
(12+).
12.20 Воль ны ве цер. 2-я 
се рыя (6+).
13.50 Край (16+).
16.20, 4.00 Аскол кі шчас-
ця-2 (12+).
18.25 Рэ аль ны та та (12+).
20.20 На се ле ны вост раў: 
схват ка (12+).
22.25 Хут чэй за тру соў 
(16+).
0.20 Духless (18+).
2.30 Спар та (16+).

6.00 Най буй ней шы ў све-
це ра монт (16+).
6.50, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці (16+).
7.40 Зай маль ная на ву ка 
(16+).
8.05, 13.25 Не ве ра год ны 
док тар Пол (16+).
9.35, 14.10, 2.20 Дзі кі ту-
нец (16+).
10.20, 21.10, 3.10 Аў та-
SOS (12+).
11.05 Зо ла та Юка на 
(16+).
11.50 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.40 Гас па да ры гор (16+).
15.40, 19.35 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф (16+).
18.00, 22.00, 1.35 Се кун-
ды да ка та стро фы (16+).
18.45 «Зя лё ныя ге роі» 
Джэ кі Ча на (16+).
23.10 Га ра чыя гра ні-
цы: Ла цін ская Аме ры ка 
(16+).
0.00 Гіс то рыя пра нас 
(16+).
0.40 Асу шыць акі ян (16+).
3.55 Ма шы ны: ра за браць 
і пра даць (16+).
4.45 Рэ аль насць ці фан-
тас ты ка? (16+).

8.00, 16.00, 22.00 Ма хі на-
та ры (12+).
9.00, 17.00, 23.00, 4.40 
Біт вы ро ба таў (12+).
10.00, 15.30 Як гэ та 
ўстро е на? (12+).

11.00, 20.00, 5.30 Скла ды: 

біт ва ў Ка на дзе (16+).

12.00, 18.00, 1.00, 7.10 
Не спра буй це паў та рыць 

(16+).
13.00 За бы тая ін жы не-
рыя (16+).
14.00 Як устро е ны Су свет 
(12+).
15.00 Скрозь пра сто ру і 
час (12+).
19.00 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (12+).
21.00 Як гэ та зроб ле на? 
(16+).
0.00 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
2.00 Што маг ло пай сці не 
так? (16+).
2.55 Раз бу раль ні кі ле генд 
(16+).
3.50 Як устро е ны Су свет 
(12+).
6.20 Хут кія і гуч ныя (16+).
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