
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).

7.20 «Ла ві мо мант» (16+).

8.35 М/ф «Тры ка ты» 

(0+).

8.55 М/ф «Ці мон і Пум ба» 

(0+).

9.30 Ба я вік «Ва са бі» 

(12+).

11.20 Скетч-шоу «Да еш 

ма ла досць» (16+).

12.05 Се ры ял «Пе кар 

і пры га жу ня» (16+).

14.05, 1.20 Се ры ял «Бе-

ла вод дзе. Тай на за кі ну-

тай кра і ны» (16+).

16.00, 3.05 «Су пер ма мач-

ка» (16+).

17.00 Се ры ял «Шчас лі-

выя ра зам» (16+).

18.00, 19.00, 0.25 «Ураль-

скія пель ме ні» (16+).

20.00 Се ры ял «Бам бі зы» 

(16+).

21.00 Се ры ял «Фі ла таў» 

(16+).

22.00 Дра ма «Дру гі 

шанц» (16+).

4.00 Се ры ял «Бяз моў ны 

свед ка» (16+).

5.20 Скетч-шоу «6 кад-

раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На ві-

ны куль ту ры.

6.35 «Пеш шу...» Маск ва 

цар ская.

7.05, 20.05 «Пра ві лы 

жыц ця».

7.35, 13.00, 20.45 «Ту тан-

ха мон: жыц цё, смерць і 

бяс смер це». Дак. фільм 

[СЦ].

8.25 «Ле ген ды су свет на-

га кі но». Зі но вій Герт.

8.50 «Пер шыя ў све це». 

Дак. се ры ял.

9.05, 22.15 «Ма рыя Тэ рэ-

зія». Се ры ял [СЦ].

10.15 «На зі раль нік».

11.10 Да 75-год дзя з дня 

на ра джэн ня рэ жы сё ра. 

ХХ ста год дзе. «Бе не фіс 

Яў ге на Гінз бур га». Част-

ка 1-я. 1999 год.

12.15, 18.45, 0.40 «Гуль ня 

ў бі сер».

13.50 «Аб са лют ны слых».

14.30 «Рэ гтайм, або Ра-

за рва ны час» [СЦ].

15.10 На ві ны. Пад ра бяз-

на. Тэ атр.

15.25 Пер ні ка вы до мік. 

«Кун гур — пуп Зям лі» 

[СЦ].

15.50 «2 Вер нік 2».

16.40 «Дні хі рур га Міш кі-

на». Маст. фільм.

18.00 Ша пэ ну пры свя ча-

ец ца... Ланг Ланг. Ча ты-

ры скер ца.

19.45 Га лоў ная ро ля.

20.30 «Доб рай но чы, ма-

лыя!»

21.35 «Эніг мА». Анд рэй 

Зо ла таў. «Гу тар ка пра 

Мра він ска га».

23.10 «Ад люст ра ва ны 

час». Дак. се ры ял [СЦ].

0.00 Чор ныя дзір кі. 

Бе лыя пля мы.

1.20 ХХ ста год дзе. «Май-

стры мас тац тваў. На род-

ны ар тыст СССР Яў ген 

Ля во наў».

2.25 Пры го жая пла не та.

2.40 А. Вус цін. Sіne 

Nomіne для ар кест ра. 

Ула дзі мір Юроў скі і Дзяр-

жаў ны ака дэ міч ны сім фа -

ніч ны ар кестр Ра сіі імя 

Я. Ф. Свят ла на ва.

6.00 «Быў час» з Аляк-

санд рам Па літ коў скім: 

«Дык та ры». 2006 год 

(12+).

7.00, 9.45, 11.00, 14.30, 

15.45, 17.00, 18.55, 21.45, 

23.00, 2.50, 3.45, 5.00 Му-

зыч ная на сталь гія (12+).

7.15 Дак. фільм «Яў ген 

Габ ры ло віч» (16+).

8.25 Фільм-кан цэрт «Мі ні я -

цю ры». 1975 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 

(12+).

13.15 Маст. фільм «Лю дзі 

і ма не ке ны» (12+).

18.00 «Яло вая суб ма ры-

на» з Аляк санд рам Ліп-

ніц кім: «Гіс то рыя рус ка га 

ро ка». «Майк з гур та «Зо-

о парк»(16+).

19.10 Маст. фільм «На 

пры вя зі ля ўзлёт най па-

ла сы» (16+).

20.20 Дак. фільм «Фільм 

пра фільм. «Я кро чу па 

Маск ве» (12+).

23.00 «Мне 90 га доў, яшчэ 

лёг кая ха да...» Фільм-ма-

на лог Анас та сіі Цвя та е-

вай. 1989 год (12+).

0.00 Тэ ле спек такль «Зой-

кі на ква тэ ра». 1988 год 

(16+).

1.50, 9.00 Ве ла спорт 

(трэк). Чэм пі я нат све ту 

(12+).

2.30, 8.00, 12.30 Ве ла-

спорт. «Тур ААЭ» (12+).

3.30 Лыж ныя гон кі. Ку бак 

све ту (6+).

5.00, 10.30, 16.00, 21.20 
Сну кер. The Players 

Champіonshіp (6+).

7.00 Фрыс тайл. Ку бак 

све ту (12+).

15.30, 19.50 Гор ныя лы-

жы. Ку бак све ту (12+).

0.40 Ма ча ха (12+).

3.00 Так сі-3 (16+).

4.55 Так сі-4 (16+).

6.35 Скан ды наў скі фар-

саж (16+).

8.25 Скан ды наў скі фар-

саж. Гон кі на лё дзе (16+).

10.20 Плэй бой пад пры-

крыц цём (18+).

12.05 За па лі гэ тым ле там 

(16+).

13.50 Ся мей нае ра ба ван-

не (16+).

15.35 Ста тус: «сва бод-

ны» (16+).

17.35 Ма наш кі ва ўцё ках 

(16+).

19.30 Ана лі зуй гэ та (16+).

21.25 Най ноў шы за па вет 

(16+).

23.35 Міл ка (18+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-

лек цыя «Бе ла русь філь-

ма» (12+).

6.15 М/ф (6+).

6.40 «Шко ла док та ра Ка-

ма роў ска га» (6+).

7.20 «Док тар І...» (16+)

7.50 «Жа но чая вер сія». 

Се ры ял (12+).

9.35, 23.30 «Улег цы» (12+).

10.05, 15.25, 4.30 «Суд 

ідзе». Дак. се ры ял (16+).

11.05, 18.30 «Сля пая» 

(16+).

12.10, 19.40 «Ва раж біт-

ка» (12+).

13.15, 17.25 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).

14.15, 2.50 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).

16.25 «Зна кі лё су» (16+).

20.50 «След ства па це-
ле». Се ры ял (16+).

22.40, 3.45 «Знак якас ці» 
(16+).

0.00 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).

0.45 «Фар саж-5». Ба я вік 
(16+).

6.10, 18.15 Па ляў ні чыя на 
пры ві даў-2 (12+).

8.15 Вост раў пра кля тых 
(16+).

10.45 Іл гун, іл гун (12+).

12.15 Фры да (16+).

14.25 Вя лі кія во чы (16+).

16.20 Па ляў ні чыя на пры-
ві даў (12+).

20.10 Ін ша пла не ця нін (6+).

22.15 12 га доў раб ства 
(16+).

0.35 Рэ аль ныя ваў ка ла кі 
(16+).

2.10 Со мерс бі (16+).

4.00 Тай на ся мі сяс цёр 
(16+).

7.00 Па ра граф 78: фільм 
дру гі (16+).

8.45 Ца рэў на-жа бка (6+).

9.25 Мі фы (16+).

11.15 72 мет ры (12+).

13.30, 19.00 Апост ал 
(16+).

15.20 Ня злом ны (16+).

17.00 Лас ка вы май (16+).

20.55, 5.30 Яко му не да-
ра ва лі (16+).

23.00 Трой ца (18+).

0.30 Мес ца, якое прай-
гра лі (16+).

2.15 Кры ва вая лэ дзі Ба-
та ры (16+).

4.00 На круч ку! (16+)

6.00 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці (16+).

6.25 Асу шыць акі ян 
(16+).

7.15, 11.25, 2.55 Аў та-
SOS (16+).

8.00 Дзі кі ту нец: Поў нач 

су праць Поўд ня (16+).

8.50 Верф (16+).

9.40 Мо ра це няў (16+).

12.10 Са праўд ны су пер-

кар (16+).

12.55 За кі ну тыя тай ны 

Біб ліі (16+).

13.40 Між на род ны аэ ра-

порт Ду бай (16+).

14.30, 18.15, 20.35, 22.10, 

1.20, 3.40 Рас сле да ван ні 

авія ка та строф (16+).

16.00, 21.25 Служ ба бяс-

пе кі аэ ра пор та: Пе ру 

(16+).

16.40 Еў ро па з вы шы ні 

пту шы на га па лё ту (16+).

17.25 Ін стынкт вы жы ван-

ня (16+).

19.45 У дзі кай пры ро дзе 

з Бе а рам Грыл сам (16+).

23.00 Мя жа (16+).

23.45 Па ча так (16+).

2.05 Зла віць кант ра бан-

дыс та: аэ ра порт Ке нэ дзі 

(16+).

5.15 Су пер збу да ван ні: 

цу ды ін жы не рыі (16+).

8.00 Не вя до мая экс пе ды-

цыя (16+).

8.50, 15.45, 22.10 Ма хі на-

та ры (12+).

9.40, 16.40, 21.40, 5.00, 

21.15 Як гэ та ўстро е на? 

(12+)

10.30, 17.35, 2.40 Мя цеж-

ны га раж (16+).

11.20, 23.05 Па ляў ні чыя 

на рэ лік віі (12+).

12.15, 6.30 Го лыя і на па-

ло ха ныя XL (16+).

13.6 НА СА: не вы тлу-

ма чаль ныя ма тэ ры я лы 

(12+).

14.00 За бы тая ін жы не-

рыя (12+).

14.50 Вя лі кае і Ры чард 

Ха манд (12+).

18.30, 4.15 Па ляў ні чыя на 

ста рыз ну (12+).

19.25 Сі бір ская ру лет ка 

(16+).

20.20 Ча ла век су праць 

мядз ве дзя (12+).

0.00 За ла тая лі ха ман ка 

(16+).

1.50 Вы жыць лю бой 

ца ной (16+).

3.30 За гад кі вы сад кі 

на Ме сяц (12+).

5.45 Вой ны за ма люс каў 

(16+).

7.15 Даль на бой шчык 

у Аме ры цы (12+).

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, 0.25 Зо на Х. 
Кры мі наль ная хро ні ка (16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» (16+).
10.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 
Ме лад ра ма «Доб рыя ру кі» 
(16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+)
14.45, 15.25 Ме лад ра ма «У чу-
жым краі» (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 Род ныя лю дзі (6+).
0.00 Сфе ра ін та рэ саў.
0.50 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 17.50 Тэ ле ба ро метр.
9.05 Се ры ял «Сля пая» (16+).
10.00, 22.55 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
10.50, 17.55 «Ду эт па пра ве». Се-
ры ял (16+).
12.40, 23.55 Се ры ял «Тэст на ця-
жар насць» (16+).
13.35 «Шэр ла кі» (16+).
14.30 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+).
16.25 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
17.20 «Ка лі мы до ма» (16+).
19.50 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро пы. 
Зме ша ная эс та фе та.
21.15 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.20 «Ка хан не на вы жы ван не» 
(16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 14.35 «Бе ла рус кая кух ня». 
Дзі чы на, ту ша ная з гры ба мі і ага-
род ні най.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль ту ры.
8.25, 12.2020.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 21.05 «Ды вер сант. Ка нец 
вай ны». Се ры ял (16+).
9.25, 22.00 «Яны ўця ка лі ад вай-
ны. Бе ла рус кая тра ге дыя». Дак. 
фільм з цык ла «Зва рот ны ад лік» 
(12+).
9.50 «Сто дзён з Ку па лаў скім».
10.15, 15.25 «Ка ра ле ва Мар го». 
Се ры ял (16+).

12.25, 17.35 «Апош ні дзень». Ма-
ры на Ла ды ні на (12+).
13.00 Аў тар скі кан цэрт кам па зі та-
ра Але га Елі се ен ка ва.
15.00 «Ка мер тон». На род ная ар-
тыст ка Бе ла ру сі Але на Цяль ко ва.
17.10 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад на го 
мас та ка». Свят ла на Гня дзё нак.
18.15, 22.25 «Вер ты каль». Маст. 
фільм (12+).
19.30 «Ар тэ фак ты». Уз на га род-
ная шаб ля Цы тэ на.
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

6.50 Аз бу ка спор ту.
7.00 Слэм-данк.
7.30 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
1/16 фі на лу. «Бра га» (Пар ту га-
лія) — «Глаз га Рэй нджэрс» (Шат-
лан дыя).
9.25 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. Ві-
дэа ча со піс.
9.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. «Лі ён» (Фран-
цыя) — «Ювен тус» (Іта лія).
11.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Дзён нік.
12.25 На шля ху да То кіа-2020. 
Ві дэа ча со піс.
12.55 Аг ня вы ру беж.
13.25 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ная мат ча вая су стрэ ча.
15.30 Тэ ніс. WTА. До ха.
16.30, 17.00 Бія тлон. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Раў бі чы.
18.00 Авер тайм.
18.30 Авер тайм. КХЛ.
19.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ды на ма» (Маск ва). 
(У пе ра пын ках — Авер тайм. КХЛ.)
21.30 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/16 фі на лу. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)

6.00, 7.10, 8.10 «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.
7.05, 8.50 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
9.10 «Аб' ек тыў на».
10.10 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Спад чы на» 
(16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Дзе ля ка хан ня 
я ўсё зма гу!» (16+)
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 1.00 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20, 23.45 «На са май 
спра ве» (16+).
18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.55 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.

21.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
21.40 Се ры ял «Тры гер» (16+).
22.45 «Док-ток» (16+).

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, 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 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.35, 21.40, 0.35 «Са мыя ша кі ру-
ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.50 «Тай ны Чап ман» 
(16+).
14.40 «Не ве ра год на ці ка выя 
гіс то рыі» (16+).
15.25, 16.50 «Жоў тае во ка 
тыг ра». Се ры ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Мін шчы на».
20.30 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».

6.00 Се ры ял «За кон і па ра дак. 
Зла чын ны на мер» (16+).
8.50, 10.10 Се ры ял «За кон і па-
ра дак. Ад дзел апе ра тыў ных 
рас сле да ван няў» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10 «Спра вы су до выя. Біт ва за 
бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы су до выя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15, 19.20 «Вяр тан не Мух та-
ра-2» (16+).
19.45 «Гуль ня ў кі но» (12+).
21.15 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(0+).
21.50 Се ры ял «Вы кі да ла» 
(16+).
0.00 «Нач ны экс прэс» (12+).
1.00 «Ся мей ныя гіс то рыі» (16+).
2.00 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
2.30 «Га ра ды Бе ла ру сі» (16+).
3.20 Кан цэрт (16+).
4.50 «Мая-твая ежа» (16+).
5.20 «Зда роўе» (16+).

7.00 «Но вая ра ні ца».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.

11.25 «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 «Тай ны след ства» 
(12+).

17.25 «60 хві лін».

18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).

20.40 Се ры ял «Жа но чыя сак рэ-
ты» (16+).

22.30, 23.10 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».

6.10 Спорт-мікс.

6.20 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сён ня.

7.10 «Зда роўе» (12+).

8.20, 10.20 Се ры ял «Дзі кі» (16+).

9.35, 22.05 «НЗ.by».

10.45 Се ры ял «Маск ва. Тры вак-
за лы» (16+).

12.35 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).

13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.

14.00 Пра ку рор ская пра вер ка. 
(16+).

15.00, 17.00 Ба я вік «Мар скія 
д'яб лы» (16+).

16.25, 19.40, 23.30 Сён ня. Га лоў-
нае.

18.00 «ДНК» (16+).

19.55 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).

21.00, 22.30 Дэ тэк тыў «Не ўскі. 
Пра вер ка на тры ва ласць» (16+).

23.45 Се ры ял «Тап ту ны» (16+).

7.00, 15.20, 20.00, 21.05, 1.15 «На-
двор'е» + «Эра на».

7.05 «Мульт па рад». «Мой ма лень-
кі по ні».

7.30, 15.25 «Гу ма рын ка».

7.35 Тры лер «Вай на све таў Z».

9.35, 20.05 Дра ма «Ар ды на тар» 
(16+).

10.30 «Пры знай ся, што смач на!»

10.50 Тры лер «Не бяс печ ныя 
сак рэ ты» (16+).

12.40, 18.25 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).

14.15 Се ры ял «За кі ну тыя ў кос-
ма се» (12+).

15.30 «Мульт па рад» (0+).

15.40 Ка ме дыя «Офіс» (16+).

16.10 Пры го ды «За кі ну тыя 
ў іль дах» (16+).

17.50 «Га туй як шэф».

18.10 «Фэшн іs my пра фэшн».

20.55 «Ве чар ні ца».

21.10 Дра ма «Пі я ніст» (16+).

23.40 Тры лер «Гуль ня на вы жы-
ван не» (16+).
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