
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+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Парт рэт жан чы ны ў чыр во-
ным» (12+).
13.05 Дзі ця чы док тар.
13.40, 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, 17.55 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.05, 23.20 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
11.10, 18.00 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
13.15 Се ры ял «Жа но чы док-
тар-3» (16+).
14.15 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку чае 
вяр тан не» (16+).
15.15 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
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 Хто я? (12+)
16.50 «Вя сель ны па мер» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 «Трэ ці ліш ні» (16+).
22.15 «Арол і рэш ка. Пе ра за груз-
ка» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». За пя-
кан ка з ры бы ў цес це.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль ту-
ры.
8.25, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30 «Не хле бам адзі ным». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
10.25, 21.05 «Апош ні дзень». Но-
на Мар дзю ко ва (12+).
11.05 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
11.30 «Бе ла рус кая кух ня». Жу-
лі кі па-да лец ку.

12.20 «На за ла тым ган ку ся-
дзе лі...» Фільм-каз ка (12+).
13.30 «Жы вая куль ту ра». Тра-
ды цый ная тэх на ло гія вы печ кі 
жыт ня га хле ба ў вёс цы Дзер-
каў шчы на Глы боц ка га ра ё на 
Ві цеб скай воб лас ці.
13.55, 21.45 «Ці хі Дон». Маст. 
фільм. 3-я се рыя (12+) [СЦ].
15.55 Юбі лей ны кан цэрт ан-
самб ля на род най му зы кі «Бя-
се да».
17.25 «Бяс сон ная ноч». Маст. 
фільм (12+).
19.00 Пар ла менц кія вы ба ры — 
2019.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.40 «Дом, дзе жы ве мас тац-
тва». Дак. фільм.

6.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. 4-ы тур. «Ба ру сія» (Дорт-
мунд, Гер ма нія) — «Ін тэр» (Іта-
лія).
8.20, 0.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё-
наў УЕ ФА. 4-ы тур. Дзён нік гуль-
ня во га дня.
9.05 Ганд бол. SEHA-Газп рам 
лі га. «Еў ра фарм» — БГК імя 
Мяш ко ва.
10.40 Ко зел пра фут бол.
11.00 На столь ны тэ ніс. Ка манд-
ны Ку бак све ту. Муж чы ны. Жан-
чы ны.
16.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 4-ы тур. «Зе ніт» (Ра-
сія) — «Лейп цыг» (Гер ма нія).
17.50 Ва лей бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Муж чы ны. «Шах цёр» (Бе ла-
русь) — Ва Ле Па (Фін лян дыя).
19.55 Вось гэ та спорт!
20.05 Слэм-данк.
20.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 4-ы тур. «Ла ка ма тыў» 
(Ра сія) — «Ювен тус» (Іта лія). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 4-ы тур. Ан лайн гуль-
ня во га дня. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)

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 «Сам-на сам з усі мі» 
(16+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Кож ны за ся-
бе» (16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+)

16.20 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.20, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
19.00 «Аб' ек тыў на».
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «Ай чым» (16+).
23.15 «Са праўд ная гіс то рыя 
рус кай рэ ва лю цыі» (12+).

6.00, 6.40, 7.40, 8.40 «Ра ні ца 
СТБ».
6.30, 7.30, 8.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
9.00, 23.00 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Ін струк тар». Се ры ял 
(16+).
12.20, 14.40 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
12.35, 21.15, 23.40 «Са мыя ша-
кі ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.00, 16.50 «Лік ві да цыя». Се-
ры ял (12+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.00 «Гля дзець усім!» (16+)
0.30 «Як устро е ны свет» (16+).

6.00, 10.10 Се ры ял «За піс кі 
экс пе ды та ра тай най кан цы-
ля рыі-2» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны.
13.15, 3.20 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.10, 1.50 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 2.35 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 19.25 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
20.40 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (0+).
21.15, 0.00 Се ры ял «След чы 
Ці ха наў» (12+).
1.25 «Та ко му ма ма не на ву-
чыць» (12+).
4.05 «Тры май ся, шо у біз!» (16+)
4.30 Маст. фільм «Цырк» 
(0+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Весткі.

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, 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 «Ад пла та» 
(12+).
1.00 «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, 10.20 Се ры ял «Дэль та. 
Пра цяг» (16+).
9.35, 22.00 «НЗ.by».
10.55 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.10, 16.30 Се ры ял «Ін спек-
тар Ку пер. Ня бач ны во раг» 
(16+).
16.25, 19.40 Сён ня. Га лоў нае.
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Се ры ял «Пёс» (16+).
21.00, 22.25 Се ры ял «Кан цы-
ляр скі па цук. Вя лі кі пе ра-
дзел» (16+).
23.20 Се ры ял «Свед кі» (16+).

7.00, 15.55, 18.25, 21.05, 0.00 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10, 16.00 М/с «Ці мон і Пум-
ба».
7.35, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.40 Ка ме дыя «Хот-дог».
9.30, 19.20 Се ры ял «Лік ві да-
цыя» (16+).
11.05 Дак. се ры ял «Вы ра та-
валь ні кі Эве рэс та».
11.45 Маст. фільм «Ша ра вая 
ма лан ка» (12+).
14.05, 20.05 Се ры ял «Зям ля» 
(16+).
14.50 Се ры ял «Пун со вае сэр-
ца» (12+).
16.10 Фан тас ты ка «Ка ло нія» 
(18+).
17.40, 23.15 Се ры ял «Ім пе рыя» 
(16+).
18.30 «За ко ны пры ваб нас ці».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Дра ма «Ад мі рал» (16+).

6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.20 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.20 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.25 М/ф «Ца рэў ны» 
(0+).
9.50 М/ф «Ка чы ныя гіс то-
рыі» (0+).
10.15 М/ф «Ці мон і Пум-
ба» (0+).
10.50 «Ера лаш» (6+).
11.30, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Се ры ял «Кух ня-2» 
(16+).
21.30 Ба я вік «Вя лі кі ўраў-
няль нік» (16+).

0.00 Ба я вік «Вя лі кі ўраў-
няль нік-2» (18+).
2.15 Се ры ял «#Сеня-
Федзя» (16+).
4.50 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Аса бня кі 
мас коў ска га ку пец тва.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35, 14.05 «Гіс то рыя, 
якая сы хо дзіць углыб ча-
соў». Дак. фільм.
8.25 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Од ры Хэп берн.
8.50, 22.00 «Ша хе ра за-
да». Се ры ял, за ключ ная 
се рыя [СЦ].
10.20 Шэ дэў ры ста ро га 
кі но. «Дзіў нае ка хан не 
Мар ты Ай верс». Маст. 
фільм.
12.20 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.
13.05 «Ге ор гій Іва ноў. 
Рас пад ата ма». Дак. 
фільм.
13.45 Пры го жая пла не-
та.
15.10 «Ліс ты з пра він-
цыі». Рэс пуб лі ка Са ха 
(Яку ція) [СЦ].

15.40 «Эніг ма». Макс 
Эма ну эль Цен чыч.
16.25 «Ка ні ку лы Кро ша». 
Маст. фільм, за ключ ная 
се рыя.
17.35 Ко лер ча су. Уіль ям 
Цёр нер.
17.45 Сім фа ніч ныя ар-
кест ры Еў ро пы. Мі цу ка 
Учы да, Бер нард Хай тынк 
і Ка ра леў скі ар кестр Кан-
цэрт ге бау.
18.20 «Ры на Зя лё-
ная — імя ўлас нае». Дак. 
фільм.
19.00 Сме ха на сталь гія.
19.45 90 га доў з дня на ра-
джэн ня Але га Ба ры са ва. 
«Спы ніў ся цяг нік». Маст. 
фільм [СЦ].
21.15 «Аст ра вы». Алег 
Ба ры саў [СЦ].
23.30 «2 Вер нік 2».
0.20 «Жыц цё ін шых». 
Маст. фільм.
2.35 «І смех і грэх», 
«Даждж лі вая гіс то рыя». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Бы вай, 7 ліс та па да...» 
2005 год (16+).
6.50, 9.45, 11.00, 12.50, 
14.40, 15.45, 17.00, 19.25, 
20.45, 21.45, 23.00, 2.45, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
8.00 «...Да 16 і ста рэй-
шым» ад 2 чэр ве ня 
1989 го да (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
12.00 «Элі та Кра і ны Са-
ве таў». Дзміт рый Язаў. 
2007 год (12+).
13.15 Фільм-кан цэрт «Як 
гэ та ра бі ла ся ў Адэ се, або 
Адэ сі ты ўсіх кра ін, яд най-
це ся!» 1991 год (12+).
17.20 Маст. фільм «Адзін 
за ўсіх!» (12+)
18.10 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1980-ы. 2-я част ка. 
2008 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 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар. 2007 год 
(12+).
0.55 Маст. фільм «Та ня» 
(12+).

0.30, 17.00 Тэ ніс. US 
Open (6+).
1.30, 16.00 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос» (6+).
2.30 Тэ ніс. Australіan 
Open (6+).
3.30, 8.00 Сну кер. World 
Open. Фі нал (6+).
5.00, 18.00 Ве ла спорт. 
«Джы ра-д'І та лія» (12+).
6.00, 19.00 Ве ла спорт. 
«Тур дэ Франс» (12+).
7.00 Ве ла спорт. «Ву эль-
та» (12+).
10.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Жы выя ле ген ды» (6+).
10.30 Алім пій скія гуль ні. 
Camps to champs (6+).
11.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Сі ла асо бы» (6+).
11.30 Дзю до. Вя лі кі шлем 
(12+).
12.00 Сам ба. Чэм пі я нат 
све ту.
13.05 Фрыс тайл. Ку бак 
све ту (12+).
15.00 Снаў борд. Ку бак 
све ту (12+).
20.00 Ве ла спорт. «Тур 
Фланд рыі» (12+).
20.40 Ве ла спорт. Па-
рыж — Ру бэ (12+).
21.25 Ве ла спорт (трэк). 
Ку бак све ту.

0.55 З'е дзем да чор та вай 
ба бу лі (12+).
2.45 Пят ні ца (16+).
4.15 Лю боў ная без раз-
важ насць (16+).
5.50 Ёл кі апош нія (6+).
7.45 Кар сі ка нец (16+).
9.35 За бой ны фут бол 
(16+).
11.35 Пі пец (18+).
13.50 Міль ярд (12+).
15.50 Ва са бі (16+).
17.40 Чац вё ра су праць 
бан ка (16+).
19.30 Ка ра леў ства Поў-
на га Ме ся ца (16+).
21.15 Не па гра жай паў-
днё ва м у цэнт ра лу, па пі-
ва ю чы сок у ся бе ў квар-
та ле (16+).
22.55 Шан хай скія ры ца-
ры (12+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя Бе ла русь філь ма 
(12+).

6.40 М/ф (6+).
8.05 «Па моч ні ца». Се ры-
ял (12+).
10.00, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
10.55, 18.00 «Сля пая» 
(16+).
12.00 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.05, 17.00, 3.40 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.05, 2.45 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
15.10 «Мой ге рой» 
(12+).
16.00 «Па ра лель ны свет» 
(16+).
19.10 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
20.15 «50 пер шых па ца-
лун каў». Ка ме дыя (16+).
22.10 «Да ра гі Джон». 
Дра ма (16+).
0.15 «90-я» (16+).
1.00 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
1.30 «Фаль шак». Дак. 
фільм (16+).

6.10 Мой хло пец — псіх 
(16+).
8.50 Яна (16+).
11.40 Цуд (12+).
13.55 Сем га доў у Ты бе-
це (16+).
16.30 Ся мей нае аб ра ба-
ван не (16+).
18.15 Міль ён для чай ні-
каў (16+).
20.10 Пры го ды Цін ці на: 
тай на «Ад на ро га» (12+).
22.15 Ула да стра ху 
(16+).
0.25 Д'я бал і Дэ ні эл Уэбс-
тэр (16+).
2.50 Кінг Конг (16+).

8.05 Ка хан не пад пры-
крыц цем (16+).
10.10 Ка хан не ў го ра дзе 
анё лаў (16+).
11.50 Снеж ная Ка ра ле-
ва: за люст роўе (6+).
13.30 Ка рот кі курс шчас-
лі ва га жыц ця (16+).
15.35 Ва ра шы лаў скі 
стра лок (16+).
17.25 За цьмен не (12+).
19.00 Мас газ (16+).
21.00 30 спат кан няў 
(16+).
22.50 Гу ма рыст (16+).
0.45 Я бу ду по бач (16+).

2.35 Раз мо ва (16+).
4.00 З дна вяр шы ні 
(16+).

6.00 На ву ко выя не да-
рэчнас ці (16+).
6.20 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.45 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт (16+).
7.35, 11.25, 19.45, 1.55 
Аў та-SOS (16+).
8.20, 12.55 Ле дзя ная да-
ро га (16+).
9.05, 13.40 Вост раў бун-
та роў (16+).
9.50, 16.45 Служ ба бяс-
пе кі аэ ра пор та (16+).
10.35, 20.30 Су пер збу да-
ван ні (16+).
14.25 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
15.10, 4.25 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф (16+).
17.30 Апа ка ліп сіс: Дру гая 
су свет ная вай на (16+).
18.10, 22.05, 1.10, 3.35 
Па на ра ма 360 (16+).
21.20 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.50 Кос мас: пра сто ра і 
час (16+).
23.35 Не вя до мая пла не-
та Зям ля (16+).
0.20 Ту рэм ныя цяж кас ці 
(16+).

8.00, 20.20, 1.50 Апе ра-
цыя «Вы ра та ван не до-
ма» (12+).
8.50, 16.40, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
9.40, 17.35 Хут кія і гуч-
ныя (16+).
10.30, 21.15, 7.35 Як гэ та 
ўстро е на? (12+)
11.20 23.05 Ба гаж ныя 
вой ны (12+).
12.14 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
13.58 Кру тая ра бо та 
(12+).
14.50, 3.40 За ла тая лі ха-
ман ка (16+).
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, 6.00 Муж чы ны, жан-
чы ны, пры ро да (16+).
2.45 За ха валь ні кі ба лот 
Эверг лэйдс (16+).
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