
6.00, 12.45 Серыял «Ма-
мачкі» (16+).
7.05, 3.35 М/ф «Тры ка-
ты» (0+).
7.25, 3.50 М/ф «Дуда і 
Дада» (0+).
7.50, 4.10 М/ф «Джынглікі» 
(0+).
8.15, 3.00 «Ералаш» 
(6+).
8.25 Серыял «Галыгін.ru» 
(16+).
9.30 Камедыя «Белыя 
цыпачкі» (12+).

11.40 Скетч «Асцярожна: 
дзеці» (6+).
13.50, 22.00 «Уральскія 
пельмені» (16+).
15.50 Серыял «Шчаслівыя 
разам» (16+).
18.00 Серыял «Мала-
дзёжка. Лёд і полымя» 
(12+).
20.00 Камедыя «Хлоп-
чыкам гэта падабаецца» 
(12+).
23.00 Серыял «Дах све-
ту» (16+).
1.00 Серыял «Бязмоўны 
сведка» (16+).
2.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).
4.25 Серыял «Метад 
Лаўровай» (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 
ўсход няя.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35 «Сак рэт ныя пра ек-
ты». «Бом ба-не ві дзім-
ка».
8.00 «Блу кан не па па ку-
тах». Маст. фільм.
9.20, 17.45 Ра сій скія май-
стры вы ка наль ніц ка га 
мас тац тва XXІ ста год дзя. 
Воль га Гу ра ко ва.
10.15 «На зі раль нік».

11.10, 1.45 95 га доў з 
дня на ра джэн ня паэ та. 
ХХ ста год дзе. «Паэ зія. 
Аляк сандр Ме жы раў». 
1983.
12.15, 18.25, 1.30 Су свет-
ныя скар бы.
12.35, 18.40, 0.40 «Што 
ра біць?»
13.25 Штуч ны ад бор.
14.05 «Рас кры ва ючы сак-
рэ ты кель цкіх граб ніц». 
Дак. фільм.
15.10 «Біб лей скі сю-
жэт».
15.45, 23.10 «Я, ма ма і 
Ба рыс Па стэр нак». Дак. 
се ры ял.
16.15 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
17.00, 22.20 «Сі та і Ра-
ма». Се ры ял.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Пры ступ кі цы ві лі-
за цыі. «Кі тай. Ім пе рыя 
ча су». Дак. фільм. 1-я се-
рыя.
21.40  «Аб са  лют  ны 
слых».
0.00 95 га доў з дня на ра-
джэн ня Аляк санд ра Ала-
ва. «Ён рас каз ваў сны». 
Дак. фільм.
2.45 «Pro memorіa». «Ка-
мень: шля хі тай ных ве-
даў».

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Му ха-
мо ры». 2005 год (18+).
6.50, 8.35, 9.45, 13.15, 
14.35, 15.45, 17.00, 18.50, 
20.35, 21.45, 23.00, 0.40, 
5.35 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.30, 13.30, 19.30 Маст. 
фільм «Пра фе сія — след-
чы» (16+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
11.05 Дак. фільм «Юрый 
Са ло мін. Прай сці, што 
ад пу шча на» (12+).
12.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ле нін град скае ТБ. Пра-
рыў». 2006 год (16+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 2007 
год (12+).
0.00 «Аку лы пя ра». Юрый 
Гры маў. 1997 год (16+).
1.30 «Зям ля — Па вет ра». 
Пётр Ма мо наў. 2003 год 
(16+).

2.25 «Рок-н-рол ТБ». 
1992 год (12+).
3.00 Маст. фільм «Да-
чуш ка» (16+).

4.00, 0.30 Ра лі. ERC. 
«All Access».
4.30 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
5.00, 15.00, 21.30, 1.00 
Ве ла спорт (ша ша). Чэм-
пі я нат све ту.
6.30, 9.30, 18.20, 22.30, 
2.30 Сну кер. Chіna 
Champіonshіp.
12.30 Алім пій скія гуль ні. 
«За ла Сла вы».
13.30 Алім пій скія гуль-
ні. «Алім пій ская спад-
чы на».
14.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Най вя лік шыя ве ла гон-
шчы кі».
20.30 Тэ ніс. Ку бак Лэй-
ве ра.

1.30 Джу лі і Джу лія: га-
ту ем шчас це па рэ цэп це. 
(16+).
4 .00  Ня  ўда чл і  выя . 
(16+).
5.55 Чу ма выя бо ты. 
(16+).
7.55 Парк куль ту ры і ад-
па чын ку. (18+).
10.00 Кру тая Джор джыя. 
(16+).

12.10 Вы пуск ны. (18+).
14.00 Па ляў ні чыя на 
пры ві даў. (6+).
16.00 Ан ты секс. (16+).
17.30 Улю бён цы Аме ры-
кі. (16+).
19.30 Эва лю цыя. (12+).
21.25 SuperАлібі. (16+).
23.10 Тут сі. (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.45 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
8.15 «Док тар І...» (16+).
8.45, 19.00, 1.50 «Ву зел 
лё су». Се ры ял (16+).
10.20, 3.20 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
11.55, 17.15 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.00, 16.15 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.00 «Ад кры та» з Ак са-
най Бай рак» (16+).
14.55 «Прос тыя скла да-
нас ці» (12+).
15.25 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
20.50 «Не ў гро шах шчас-
це». Се ры ял (12+).
21.50 «90-я» (16+).
22.45, 5.35 «Лі нія аба ро-
ны» (16+).
23.20 «Грань». Се ры ял 
(16+).
0.10 «300 спар тан цаў». 
Фэн тэ зі (16+).
4.50 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10, 17.55 Яшчэ ад на з 
ро ду Ба лейн (16+).
8.30 Гон ка (16+).
10.55 Сталь ныя маг но ліі 
(12+).
13.15 Бры джыт Джонс: 
ме жы ра зум на га (16+).
15.25 12 га доў раб ства 
(16+).
20.15 Апа лон 13 (12+).
23.00 Пры ста нак зла: ад-
пла та (18+).
0.55 Без за га ны (16+).
2.50 Больш, чым жыц цё 
(12+).
4.20 О, дзе ж ты, брат? 
(16+).

6.20 Ма ра фон (12+).
8.20 Шпі ён (16+).
10.30 Час пік (16+).
12.40 Зла чын ства і па ка-
ран не. 1-я се рыя (12+).
14.50 Кан верт (16+).
16.20, 4.30 Тры пес ні для 
Па пя луш кі. 1—2-я се рыі 
(12+).
18.20 Пра што яшчэ га во-
раць муж чы ны (16+).
20.20 Лю боў-мар коў-3 
(12+).

22.15 Час Пер шых (6+).
1.00 Тры май удар, дзет-
ка! (12+).
3.05 Пі цер FM (12+).

6.00, 10.15, 4.56 Не па-
ра жаль ныя кан струк цыі. 
(12+).
6.45, 9.30, 5.35 На ву-
ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.55 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.40, 13.20, 17.15, 2.35 
Аў та-SOS. (12+).
10.55 Ме га за  во ды. 
(12+).
11.45, 14.05, 1.55 Зо ла та 
Юка на. (12+).
12.30, 22.45 Ге ній: Пі ка-
са. (16+).
14.50 Са мы цяж кі ў све-
це ра монт. (6+).
15.40, 0.20 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф. (16+).
16.30 Асу шыць акі ян. 
(16+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.10 
Ін стынкт вы жы ван ня. 
(16+).
18.50 Ва да і энер гія: аб-
ра ба ван не па-ка лі фар-
ній ску. (12+).
20.10 Га ды не бяс печ на-
га жыц ця. (12+).
23.35 Дзіў ная Дру гая Су-
свет ная. (16+).

8.00, 17.00, 22.00 Ма хі-
на та ры. (12+).
9.00, 15.00, 23.00, 5.30 
Па ляў ні чыя на скла ды. 
(16+).
10.00, 16.00, 21.00 Як гэ-
та зроб ле на? (12+).
11.00, 20.00 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі. (16+).
12.00, 18.00, 7.10 Зроб-
ле на з дру гас най сы ра-
ві ны. (12+).
13.00 Го лыя і на па ло ха-
ныя. (16+).
14.00, 3.50 Вост раў. 
(16+).
19.00 Пя цёр ка най леп-
шых. (12+).
0.00 Як устро е ны Су-
свет. (12+).
1.00, 4.40 Смя рот ны 
ўлоў. (16+).
2.00 Не спра буй це паў-
та рыць. (16+).
2.55 Тэх на ге ні ка. (12+).
6.20 Хут кія і гуч ныя. 
(12+).
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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, 1.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15 «Зо на Х». Кры мі-
наль ная хро ні ка (16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.50, 12.10, 18.40, 19.20 Се ры-
ял «Усмеш ка пе ра смеш ні ка». 
(16+).
13.05 «Дзі ця чы док тар».
13.35 «Дзень у вя лі кім го ра дзе».
14.35, 15.25, 16.05 Се ры ял «Бяс-
смерт нік. Но вая на дзея» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Сва ты». Жыц цё без гры-
му». Дак. цыкл. (12+).
21.00 «Па на ра ма».
21.50 Ме лад ра ма «Ключ да яго-
на га сэр ца». (16+).
1.45 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.35 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.40 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.15, 17.30 Се ры ял «След ства 
ка хан ня» (16+).
12.25 «Вя сель ны па мер». (16+).
13.35, 20.50 «Ча ла век-не ві дзім ка». 
(16+).
14.40 «Ка лі мы до ма-2». Скетч кам 
(16+).
15.15 Се ры ял «Цэнт раль ная 
баль ні ца» (16+).
16.15, 0.05 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 0.10 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект (12+).
17.05 «Ха лі-га лі». Скетч кам 
(16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», КЕ НО.
22.05 «Біт ва эк стра сэн саў». 17-ы 
се зон. (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Кач ка з 
дра ні ка мі.
8.05, 12.15, 19.55 На ві ны куль ту-
ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.05 «На ро джа ная зор-
кай». Маст. фільм. (12+).
9.15, 18.50 «Апош ні дзень». Сяр-
гей Мі хал коў (12+).
9.50 «Май стры і ку мі ры». На род-
ная ар тыст ка Бе ла ру сі Яд ві га Па-
плаў ская.
10.45, 16.40 «Вы пад ко выя па са-
жы ры». Маст. фільм (12+).
12.25 «Сі ла ве ры».

12.50 «За піс кі на па лях». Ва сіль 
Бы каў: па між пісь мен ні кам і мас-
та ком.
13.20 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2018». Ура чыс тае за крыц цё 
фес ты ва лю.
15.05, 22.15 «ВМФ СССР. Хро ні ка 
Пе ра мо гі». «Пад вод ныя лод кі «Ма-
лют кі» (12+).
15.30, 21.05 «Сак рэт ны фар ва-
тар». Маст. фільм, за ключ ная 
се рыя (12+).
19.30 «Ка мер тон». Ар тыст ба ле та, 
за слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Ан тон Краў чан ка.
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Гру ца 
па-ра дзю коў ску.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.40 «Час кі но». Ра бо ты сту дэн-
таў Бе ла рус кай дзяр жаў най ака-
дэ міі мас тац тваў.
22.50 «Ка лі твой сын рэ жы сёр». 
Дак. фільм (12+).
23.15 «Н. В. Го галь. Па да рож жа да 
свя тых мес цаў». Дак. фільм.
23.40 «Свят ло да лё кай зор кі». Па-
мя ці мас та ка тэ ат ра, за слу жа на га 
дзея ча мас тац тваў БССР Ар мэ на 
Гры гар' ян ца.

7.00 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Нё ман» (Грод на) — «Юнац тва-
Мінск».
9.00, 11.30 Тэ ніс. WTА. Ухань. Таш-
кент. 1/2 фі на лу.
11.00 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
15.30 Трэ ні ро вач ны дзень.
16.00 Авер тайм.
16.30 Дзю до. Чэм пі я нат све ту.
18.05 Свет анг лій скай прэм' ер-лі гі. 
Ві дэа ча со піс.
18.35 Ха кей для ўсіх.
19.10 Авер тайм. КХЛ.
19.25 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Сі бір» (Но ва сі бірск). 
(У пе ра пын ках — Авер тайм. КХЛ.)
22.00, 23.50 Спорт-цэнтр.
22.10 Ганд бол. SЕHА-лі га. «Сцяўа» 
(Ру мы нія) — БГК імя Мяш ко ва (Бе-
ла русь).
0.00 Тэ ніс. WTА.

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 28 ве рас ня. 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 «Се ра фі ма цу доў-
ная» (16+).
15.00 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).

16.20, 18.20 Маст. фільм «Стаць 
Джо нам Ле на нам» (16+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён нік 
(12+).
19.00 «По ле цу даў» (16+).
20.00 «Час».
21.10 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён нік. 
Спец вы пуск (12+).
21.15 «Го лас 60+» (12+).
23.15 «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе ла-
ру сі». Во сень ская се рыя гуль няў 
(12+).
0.35 Ме лад ра ма «За хоў вай мя не, 
мой та ліс ман» (16+).
1.55 «Нач ныя на ві ны».

5.30 «Усім па кат ку» (16+).
5.30 «Вя лі кі го рад».
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 «Спе цы яль ны рэ пар таж СТБ» 
(16+).
9.20, 23.05 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Пра ва ка тар». Се ры ял 
(16+).
12.15 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 23.50 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
13.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
14.40 «Жы вая тэ ма» (16+).
15.30 «Да лё кія сва я кі» (16+).
15.50, 16.50 «Меч-2». Се ры ял 
(16+).
19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.25 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».
20.45 Да ку мен таль ны спец пра ект 
(16+).
0.35 Кан цэрт Шар ля Азна ву ра 
(16+).

6.00 «Як у рэ ста ра не» (12+).
6.30 Се ры ял «АСА» (16+).
9.00, 10.10 Се ры ял «Ра зам на-
заў сё ды» (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, 1.20 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00, 2.10 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 0.20 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра-2» (16+).
19.20, 3.00 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай» (16+).
22.20, 0.10 Маст. фільм «Раз-
дзяў бай» (16+).
5.45 М/ф (0+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.35 «Пра са мае га лоў нае». Ток-
шоу (12+).
12.45, 14.35 Се ры ял «Аква рэ лі» 
(12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві ны — 
Бе ла русь.
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 «Пет ра сян-шоу» (16+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Ма ро за ва» 
(12+).
0.20 Маст. фільм «Са мае га лоў-
нае» (12+).

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 «Та ям ні чая Ра сія» (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, 23.10 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Свед кі» (16+).
12.15 Се ры ял «Пча ляр» (16+).
13.25, 18.30 «Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не».
14.05, 16.35 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб лы. 
Ру бя жы ра дзі мы» (16+).
23.45 Се ры ял «Сцер вы» (18+).

7.00, 15.55, 19.45, 21.00, 0.25 «На-
двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
7.30 «Гу ма рын ка».
7.35 Се ры ял «На шчад кі».
8.35 Се ры ял «Ста ні ца» (16+).
9.30, 19.50 Се ры ял «Ад ва рот ны 
ад лік» (16+).
10.15 Сад і ага род.
10.30 Мой лю бі мы га да ва нец.
11.00, 18.50 Се ры ял «Гі бель ім пе-
рыі» (12+).
11.50 Маст. фільм «Прын цэ са 
цыр ка» (12+).
14.15 Се ры ял «Пры го ды ма ла до-
га Ін дыя ны Джон са» (12+).
16.00 «Стыль няш ка».
16.05 «Мульт па рад». «Са фія Пры-
го жая» (0+).
16.25 Дак. се ры ял «Дзе цям пра зве-
ра нят».
16.50 Ме лад ра ма «Пра жыць жыц-
цё» (16+).
18.20 «Мой лю бі мы га да ва нец».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Пры го ды «Толь кі для ва чэй 
тва іх» (12+).
23.20 Се ры ял «Блуд лі вая Ка лі-
фор нія» (18+).
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