
6.05, 20.00 Се ры ял 
«Дзяў чын кі не зда юц-
ца» (16+).
6.55, 12.40, 2.45 «Га ле-
рэя пры га жос ці» (16+).
7.35 М/ф «Чы чы лэнд» 
(0+).
7.55 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
8.20 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
8.55 «Ера лаш» (6+).
9.25, 17.40 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
10.25, 18.40 Се ры ял 
«Шчас лі выя ра зам» 
(16+).
11.50 «Наш ра монт» (16+).
13.35, 0.50 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
15.10 Мю зікл «Эні» (0+).
21.00 Се ры ял «Пе кар 
і пры га жу ня» (16+).
22.00 Ка ме дыя «Вель-
мі дрэн ная на стаў ні ца» 
(16+).

23.50 Се ры ял «Лю дзі 
Хэ» (16+).
1.30 Се ры ял «Бяз моў ны 

свед ка» (16+).

3.10 Скетч-шоу «6 кад-

раў» (16+).

4.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

5.00 «Ла ві мо мант» 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 На ві-

ны куль ту ры.

6.35 «Пеш шу...» Маск ва 

Шчу се ва.

7.05, 20.05 «Пра ві лы 

жыц ця».

7.35 «Тэ ат раль ны ле та-

піс». Эду ард Мар цэ віч.

8.00 «Сі та і Ра ма». Се-

ры ял.
8.50 «Пад ку па лам цыр-
ка». Маст. фільм. 2-я се-
рыя (0+).
10.15 «На зі раль нік».

11.10, 1.40 ХХ ста год дзе. 
«Сяр гей і Тац ця на Ні кі ці-
ны. Су стрэ ча з гле да ча-
мі». 1981 год.
12.15 Ра ман у ка ме ні. 
«Гер ма нія. За мак Ра-
зенш тайн». Дак. фільм.
12.45 Да 75-год дзя Юрыя 
Яро мі на. Спек такль тэ-
ат ра імя Мас са ве та «Ся-
рэб ра ны век».
15.10 Мая лю боў — Ра-
сія! «Зо ла та сар ма таў».
15.40 «2 Вер нік 2».
16.35, 22.20 «Дом ма дэ-
ляў».
17.00 Пры ма до ны су-
свет най опер най сцэ ны. 
Хіб ла Герз ма ва.
19.00 Сме ха на сталь гія.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 «Су свет Сты ве на 
Хо кін га». Дак. се ры ял.
21.35 «Эніг ма. Ці ма фей 
Ку ля бін».
22.50 «Ме ды чы. Ула да-
ры Фла рэн цыі». Се ры ял 
(18+).
0.05 «Ма дэ му а зель Ні-
туш». Маст. фільм (0+).
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Са вец кі Са юз і кла сі-
ка». 2007 год (16+).
6.50, 8.40, 9.45, 11.00, 
14.05, 15.45, 17.00, 20.45, 
21.45, 23.00, 0.55, 2.25, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.20, 12.55, 1.15 Маст. фільм 
«Шлях да ся бе» (16+).
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+).
1 1 . 1 5  Тэ  л е  ф і л ь м 
«А. П. Чэ хаў. «Сцэн кі». 
1973 год (12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. Трыа 
«Меридиан». 2008 год 
(12+).
18.00 «Яло вая суб ма ры-
на». 2005 год (12+).
18.45 Кан цэрт «Sіxtіes 
Rock». 2004 год (12+).
19.30 Фільм-спек такль 
«Не за пла чу!» 1983 год 
(12+).
23.25 Се ры ял «33 квад-
рат ныя мет ры. Дач ныя 
гіс то рыі» (16+).

0.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Рэ ста ран ная куль ту ра». 
2005 год (18+).
2.50 М/ф « Ух ты, ры ба, 
якая раз маў ляе!» (12+)

1.35 Лёг кая ат ле ты ка. 
Чэм пі я нат Еў ро пы ў па-
мяш кан ні.
2.25 Ха кей на тра ве. Pro 
League.
2.30, 7.00, 17.00 Аў та гон-
кі. Фор му ла E.
3.00, 17.35, 19.45 Watts.
3.30 Скач кі на лы жах 
з трамп лі на. Чэм пі я нат 
све ту.
5.00, 8.30, 20.45 Сну кер. 
Players Champіonshіp.
7.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту.
10.00, 13.30, 16.30, 20.10 
Уні вер сі я да.
18.00 Бія тлон. Чэм пі я нат 
све ту.

1.00 Агент 117: Мі сія 
ў Рыа (16+).
2.55 Ч/Б (16+).
4.45 Сек са го лік (16+).
6.30 Пас ля вя сель ны раз-
гром (18+).
8.15 Най леп шы і са мы 
яр кі (16+).
10.00 Свед ка на вя сел лі 
(16+).
11.50 Скар бы В. К. 
(12+).
13.55 Ушчэнт (16+).
15.45 Гэ та ўсё яна (16+).
17.35 Сцер ва (16+).
19.30 Superнянь (16+).

21.05 Superнянь-2 (16+).

22.50 На шы па лю боў ні кі 

(18+).

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

7.45 «Док тар І...» (16+)
8.15, 18.55, 3.00 «Аскол-
кі». Се ры ял (16+).
9.55, 23.25 «Улег цы» 
(12+).
10.30, 4.30 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
12.15, 17.40 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.25, 16.35 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.25 «Свет на вы ва рат» 
(16+).
15.45 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
20.45 «Дом з чор ны мі ка-
та мі». Се ры ял (12+).
22.35 «Знак якас ці» 
(16+).
0.00 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).

0.45 «Мар сі я нін». Фан-
тас ты ка (16+).

6.10, 18.00 Да спе хі Бо-
га: у по шу ках скар баў 
(12+).
8.20 Го лая праў да (16+).
10.20 Па ву цін не хлус ні 
(16+).
13.00 Гуль ня Эн дэ ра (12+).
15.30 Мой хло пец — псіх 
(16+).
20.10 Асця рож на, дзве-
ры за чы ня юц ца! (16+)
22.05 12 га доў раб ства 
(16+).
0.35 Мая дзяў чы на — 
монстр (18+).
2.35 Ней ма вер нае 
(18+).
4.10 Сфе ра (16+).

6.20 Пры цяг нен не (12+).
8.35 Служ бо вы ра ман. 
Наш час (16+).
10.20 За гран ню рэ аль-
нас ці (12+).
12.20 Па мя таю — не па-
мя таю! (12+)
13.50 Ар да (16+).
16.20, 4.20 Пар фу мер-
ка-2. 1—2-я се рыі (12+).

18.20 Су пер Баб ро вы 
(12+).
20.20 Шчас ця! Зда роўя! 
(16+)
22.10 Ад ной ле вай 
(12+).
0.00 Ты ў мя не ад на 
(16+).
2.05 Ма мы (12+).

0.40 Асу шыць акі ян 
(16+).
1.30, 4.45, 9.35, 11.10 
Дзі кі ту нец (16+).
2.15, 16.40 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай (16+).
3.05, 15.55, 18.15, 22.15 
Рас сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
3.55, 8.00, 17.30, 21.30 
Аў та-SOS (16+).
5.35 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.00 Гуль ні ро зу му (16+).
6.30 Па на ра ма 360 
(16+).
7.15 Ска ну ю чы час (16+).
10.25 Згу біц ца ў Ка рэі 
(16+).
12.40 Му міі, за сты лыя 
ў ча се (16+).
13.25 Дру гая су свет ная 
вай на (16+).
14.10, 19.45 Тай ныя гіс-
то рыі (16+).
15.00, 20.35 Ге ній (16+).
23.00 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
23.45 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная (16+).

8.00, 16.00, 22.00 Ма хі-
на та ры.
9.00, 17.00, 23.00, 4.40 
Кру ты цю нінг.
10.00, 15.00, 21.00 Як гэ-
та ўстро е на?
11.00, 20.00, 5.30 Па ляў-
ні чыя на ста рыз ну.
12.00 Не спра буй це паў-
та рыць.
13.00, 18.00 Раз бу раль-
ні кі ле генд.
14.00, 3.50 НА СА: не вы-
тлу ма чаль ныя ма тэ ры я-
лы.
19.00 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі.
0.00 За ла тая лі ха ман ка.
1.00, 6.20 Біт вы ро ба-
таў.
2.00, 7.10 Скрозь кра то-
вую на ру.
2.55 Кру ты Чэд.

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, 0.20 «Зо на Х» (16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.45, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Шчас лі вы бі лет» (16+).
13.05 «Дзі ця чы док тар».
13.35 «Дзень у вя лі кім го ра дзе».
14.35, 15.25 Ме лад ра ма «Ма-
мы» (12+).
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».
22.00 Фі нал на цы я наль на га ад-
бо рач на га ту ра Між на род на га 
кон кур су пес ні «Еў ра ба чан не-
2019».
0.00 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.40 «Дзень спор ту».

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 17.30 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.05, 22.35 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
10.55, 17.35 Се ры ял «След ства ка-
хан ня». За ключ ная се рыя (16+).
12.35, 23.30 Се ры ял «Тэст на 
ця жар насць» (16+).
14.40 «Жан на Па жа ні» (16+).
15.40 «Ні чо га са бе ньюз» (12+).
15.45, 0.30 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.30 «Муж на пра кат» (16+).
19.15 «Ве ру не ве ру» (16+).
21.05, 22.05 «Вяр ні це мне пры га-
жосць» (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». Пі рог 
сла ё ны блін ны з птуш кай і гры-
ба мі.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 17.50 «Уз ня тая ца лі на». 
Маст. фільм (12+).
10.05, 16.25 «Будзь це ма ім му-
жам». Ме лад ра ма (12+).
11.25, 21.05 «Апош ні дзень». 
Анд рэй Мі ро наў (12+).
12.20 «Жы вая куль ту ра». Аб рад 
«Юр'я» (в. Па гост, Жыт ка віц кі 
ра ён).
12.50 «Спя вае Бе ла русь».
13.45, 21.45 «Ма ёр Вет раў». 
Маст. фільм, за ключ ная се-
рыя (16+).

14.35, 22.35 «Гіс то рыя мі лі цыі 
ў асо бах» (12+).
15.45 «Авія нос ныя ка раб лі Са-
вец ка га Са ю за». Дак. фільм 
(12+).
19.35 «Бе ла рус кая кух ня». Кіш-
ка.
20.00 «Су раз моў цы».
20.30 «Гэ ты дзень».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Апош ні дзень». Анд рэй 
Мі ро наў (12+).

7.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Матч у ад каз. 
«Пор ту» (Пар ту га лія) — «Ро ма» 
(Іта лія).
8.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Дзён нік гуль ня во га дня.
9.25 Аг ня вы ру беж.
9.55 Тэ ніс. WTA. Ін ды ян-Уэлс.
14.05 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
1/4 фі на лу. Пер шы матч.
16.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Матч у ад каз. 
ПСЖ (Фран цыя) — «Ман чэс тэр 
Юнай тэд» (Анг лія).
17.35 Авер тайм.
18.05 Бія тлон. Чэм пі я нат све ту. 
Эс тэр сунд. Зме ша ная эс та фе та.
19.30 Ва лей бол. Ад кры ты чэм-
пія нат Ра сіі. «Мін чан ка» — «Ды-
на ма» (Маск ва).
20.55 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шы матч. 
«Зе ніт» — «Віль я рэ ал». (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.50 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шы матч. 
«Чэл сі» — «Ды на ма» (Кі еў). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

6.00, 7.10, 8.10 «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.
7.05, 8.05 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
9.10 «Жыць здо ра ва!» (16+)
10.20, 11.10 Се ры ял «Дэ тэк ты-
вы» (16+).
11.50 «Мод ны пры га вор» (12+).
13.10 Се ры ял «Гюль ча тай» 
(16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.20, 18.20 «Ва кол сме ху» (16+).
18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.55 «По ле цу даў» (16+).
20.00 «Час».
21.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
21.40 «Го лас. Дзе ці». Но вы се-
зон (0+).

23.30 Маст. фільм «Аляк санд-
ра» (16+).
1.10 «На шы на ві ны. Га лоў нае за 
дзень».

5.35 «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 «Ан фас».
9.30, 23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Меч-2». Се ры ял (16+).
12.25 «У апош ні мо мант» (16+).
12.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
13.45, 0.35 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.40 «Жы вая тэ ма» (16+).
15.35, 16.50 «Дзяў чы на ся рэд-
ніх га доў». Се ры ял (12+).
19.55, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.30 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
20.50, 23.00 «Як вый сці за муж 
за міль я не ра». Се ры ял (12+).
1.20 «Дзіў ная спра ва» (16+).

6.00 «Тры май ся, шо у біз!» (16+)
6.25 Се ры ял «АСА» (16+).
8.10, 10.10 Се ры ял «Су до вая 
ка лон ка» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
13.15 «За ла су да. Біт ва за гро-
шы» (16+).
14.10 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы ся мей ныя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
19.20 Маст. фільм «Два нац цаць 
крэс лаў» (6+).
22.35 Маст. фільм «Доб ры 
дзень, я ва ша цёт ка!» (6+)
0.40 Маст. фільм «Вяс на» 
(12+).
2.40 Маст. фільм «Ка ха ны Ра-
джа» (12+).
4.40 «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, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).

12.35, 14.30, 20.40 Се ры ял «Аку-
шэр ка. Но вае жыц цё» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.35 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.25 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
22.30, 23.10 «Хто су праць?» Ток-
шоу.
0.30 «Юбі лей ны ве чар Мі ха і ла 
Жва нец ка га» (16+).

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.05 «За гран ню» (16+).
6.25 Жан чы ны і спорт.
7.10 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
8.05 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.40, 22.45 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
11.55 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
13.30 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.05, 16.30 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.05, 20.00 Се ры ял «Не ўскі. 
Чу жы ся род чу жых» (16+).
19.45 Сён ня. Га лоў нае.
23.20 Се ры ял «Чу жы твар» 
(16+).

7.00, 15.55, 19.00, 21.00, 0.40 
«На двор'е».
7.05 М/с.
7.25, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.30 Ка ме дыя «Апе ра цыя «Ы» 
і ін шыя пры го ды Шу ры ка» 
(12+).
9.05 Дак. се ры ял «Па да рож нік» 
(12+).
9.35, 19.05 Се ры ял «Кан дзіс Рэ-
ну ар» (16+).
10.30 «Ма лю ю чы Кі тай» (0+).
11.00 Дэ тэк тыў «Міс тэ ры ум. 
Цем ра ў бу тэль цы» (16+).
12.50, 20.05 Се ры ял «Апраў да-
ны» (16+).
14.15 Ка ме дыя «Го лая праў да» 
(16+).
16.05 «Мульт па рад» (0+).
16.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
17.00 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці» (12+).
18.50 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Ка ме дыя «Доб рай ра ні-
цы» (16+).
23.05 Ка ме дыя «Усё ма гу» 
(12+).
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