
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.45 «Се ла па ля це ла» 
(16+).
9.20 «Наш ра монт» 
(16+).
10.00 Се ры ял «Кух ня» 
(16+).
10.55 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
11.30 Се ры ял «Ан жа лі-
ка» (16+).
12.30, 19.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
14.00 «Дзет кі-прод кі» 
(12+).
15.00 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
15.50 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
17.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны» (12+).
20.00 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля» (16+).
21.00 Ка ме дыя «Секс па 
друж бе» (16+).
23.05 Ба я вік «Два ства-
лы» (16+).

1.00 Тры лер «Двац цаць 
ад но» (16+).
3.05 «Ха чу ве рыць!» 
(16+)
4.20 «Ад на за ўсіх» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Ліс ты з пра він цыі». 
Рэў да (Свярд лоў ская 
воб ласць) [СЦ].
7.00 «Ле ген ды су свет-
на га кі но». Ізоль да Із віц-
кая.
7.30, 19.30 «Сак раль-
ныя мес цы». Дак. фільм 
[СЦ].
8.20, 21.20 «Цы ган». 
Маст. фільм [СЦ].
9.45 Ко лер ча су. Аль-
брэхт Дзю рэр. «Ме лан-
хо лія».
10.00 «На зі раль нік».
11.00, 23.15 «Га дзін нік». 
Маст. фільм.

12.50 «За бы тае ра мяст-
во». Дак. се ры ял. «Га ра-
да вы».
13.05 Асаdеmіа. Аляк-
сандр Мар каў. «Эва лю-
цыя ў «пра бір цы»: экс пе-
ры мен таль ныя да сле да-
ван ні бія ла гіч най эва лю-
цыі». 1-я лек цыя.
13.55, 20.40 «Аб са лют ны 
слых».
14.35 Спек такль тэ ат ра 
«Лен кам» «Го рад міль я-
не раў». Па ста ноў ка Ра-
ма на Са мгі на. За піс 2009 
го да.
16.35, 1.10 Гіс та рыч ныя 
кан цэр ты.
17.20 «Тац ця на Пі лец кая. 
Хрус таль ныя даж джы». 
Дак. фільм [СЦ].
18.00 «Па лі глот». Іс пан-
ская з ну ля за 16 га дзін! 
№ 3.
18.45 Да 80-год дзя Паў ла 
Фі на. «На тат кі на па лях 
лё су». Дак. се ры ял [СЦ].
19.15 «Ад кры ты му зей».
20.25 «Добрай ночы, ма-
лыя!»
22.45 «Дом ар хі тэк та ра». 
[СЦ].
1.50 «Юрый Ку пер. Адзі-
ноч ны за бег на час». 
Дак. фільм.
2.30 «Вель мі сі няя ба ра-
да». М/ф для да рос лых.

6.00 «Пад зна кам за дыя-
ка». 1993 год (16+).
7.35 Маст. фільм «На ша 
да ча» (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
9.45, 11.00, 13.55, 15.45, 
17.00, 21.45, 23.00, 2.35, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 
«На ро джа ныя ў СССР».
11.10 Фільм-кан цэрт 
«Кон курс у кра ме «Ме-
ло дыя». 1981 год (12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з На тал ляй Ка зял ко вай. 
Тэ ма: «Юрый Віз бар». 
2005 год (12+).
12.45 Маст. фільм «Ад-
ной чы ў снеж ні» (16+).
17.55 Тэ ле спек такль 
«Ка пі тан ская дач ка». 
1978 год (16+).
20.35 Кан цэрт «The 
Beatles іn Washіngton 
D. C.» 2003 год (16+).
23.20, 5.10 «...Да 16 і ста-
рэй шым» (16+).

0.00 Тэ ле спек такль «Ма-
раль па ні Дуль скай». 
1978 год (12+).

0.00, 7.00 Аў та гон кі. «Як 
ства рыць го нач ны ба лід» 
(12+).
0.30, 7.30 Аў та гон кі. Фор-
му ла Е (12+).
2.30 Сну кер. Nоrthеrn 
Іrеlаnd Ореn — 2019 (6+).
6.00 Аў та гон кі. Фор му-
ла Е — 2018/19. Агляд 
(12+).
9.30, 22.00 Тэ ніс. Рlауеr's 
Сut (6+).
12.30 Сну кер. Sсоttіsh 
Ореn — 2019 (6+).
15.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» — 2017 (12+).
20.00 Тэ ніс. Ultіmаtе 
Tеnnіs Shоw (6+).

0.05 Усё ўклю ча на-2 (16+).
2.05 За бой ны агень чык 
(16+).
4.10, 23.45 Шпі ён, які мя-
не кі нуў (16+).
6.20 За ва да та ры (16+).
8.05 Лёг кі на ўспа мін 
(12+).

9.45 Кі ле ры (16+).
11.35 Ча го хо чуць жан-
чы ны? (16+)
14.05 Superнянь-2 (16+).
15.45 Ва са бі (16+).
17.35 Са ка віц кія ка ты 
(16+).
19.30 Це ла а хоў нік кі ле ра 
(18+).
21.40 Апе ра цыя Ту шон ка 
(16+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.00 М/ф (6+).
8.50, 23.30 «Улег цы» 
(12+).
9.20, 17.40 «Сны» (16+).
10.15, 15.35, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.15, 18.35 «Сля пая» 
(16+).

12.20, 19.45 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.25, 2.50 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.25 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў» (16+).
16.35, 3.40 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.55 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).
22.45 «Апа ка ліп сіс заўт-
ра» (16+).
0.00 «Знак якас ці» (16+).
0.45 «Тры дні на ўцё кі». 
Ба я вік (16+).

6.10 Го лас мон стра (16+).
8.15 Рэ аль ныя вампіры 
(16+).
9.45 Са цы яль ная сет ка 
(16+).
11.45 Не ві дзім ка (16+).
13.35 Дзі ця ча ла ве чае 
(16+).
15.25 Шан хай скія ры ца-
ры (12+).
17.25 Ка ра тэ-па цан (12+).
19.55 12 га доў раб ства 
(16+).
22.20 Бліз кія кан так ты 
трэ цяй сту пе ні (6+).
0.45 Раз ня (16+).
2.05 Цюль пан ная лі ха-
ман ка (18+).
4.05 Гер ца гі ня (16+).

6.50 На стаў ні ца (12+).
9.30 Апош няе вы пра ба-
ван не (16+).
12.05 Дзень дур ня (16+).
13.40 Лю боў-мар коў (12+).
15.30 Лю боў-мар коў-2 
(12+).
17.15 Лю боў-мар коў-3 
(12+).
19.00 Ты ў мя не ад на (16+).
20.45 Зайз драсць ба гоў 
(16+).
23.05 Карп ад ма ро жа ны 
(12+).
1.00 Ад на клас ні цы (16+).
2.35 Ад на клас ні цы: Но вы 
па ва рот (16+).
4.05 Ван Го гі (16+).

6.00 Гуль ні ро зу му (16+).
6.20 Ра бі стаў кі і пад ры-
вай (16+).
8.05, 12.05, 1.35 Аў та-
SOS (16+).
8.50, 12.50 Аста на: го рад 
бу ду чы ні (16+).

9.40, 18.15 Дзі кі ту нец 
(16+).
10.25 Асу шыць акі ян (16+).
13.35, 21.10, 2.20 Рас сле-
да ван не авія ка та строф 
(16+).
15.10 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
17.30 Зла віць кант ра бан-
дыс та (16+).
19.00, 21.55, 0.55, 3.55 
Ка ка і на выя вой ны: ка нец 
кар тэ ля (16+).
19.35 Пла не та ка та строф 
(16+).
20.25 Гіс то рыі збаў лен ня 
(16+).
22.35, 3.05 Ліх ту гі за мя-
жой (16+).
4.30 Су пер збу да ван ні: 
цу ды ін жы не рыі (16+).
5.20 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).

8.00 Як гэ та ўстро е на: па-
лі ме ры (12+).
8.25 На ву ко выя пры ко лы 
(12+).
8.45 Роб Рыгл да сле дуе 
свет (12+).
9.35, 2.30 Га раж ны ра-
монт (16+).
10.25, 16.15, 22.20 Ма хі-
на та ры (12+).
11.15, 19.00, 4.10 Ба гаж-
ныя вой ны (12+).
12.05 Па ляў ні чыя на рэ-

лік віі (12+).

12.55 Раз бу раль ні кі ле-

генд. Дзе ці (16+).

13.45 Аэ ра порт знут ры 

(12+).

15.25 Уз ры ва ю чы гіс то-

рыю (12+).

17.10, 21.30, 5.25 Як гэ та 

зроб ле на? (12+)

18.05 У ГАС на пра пам-

поў ку (12+).

19.50, 5.45 Рэ аль ныя 

даль на бой шчы кі (12+).

20.40, 3.20 За ла тая лі-
ха ман ка: бур ныя во ды 
(16+).
23.10 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе (12+).
0.00 Ад ра джэн не ка паль-
ні (12+).
0.50 За ла ты шлях Пар ке-
ра Шна бэ ля (16+).
1.40 Го лыя і на па ло ха ныя 
(16+).
5.00 Як гэ та ўстро е на: аў-
та ма бі лі ма ры (12+).
6.30 Го лыя і на па ло ха ныя 
XL (16+).
7.15 Ле ген дар ныя мес 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 Зо на Х. Кры мі наль ная 
хро ні ка (16+).
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ ву ша 
Кан дру се ві ча на ўра чыс тасць аб-
ра за Ма ці Бо жай Будс лаў скай.
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.40 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 
Ме лад ра ма «Усё маг ло быць 
інакш» (16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
[СЦ] (6+)
14.50, 15.25 Кі на апо весць «Крык 
ці шы ні» (12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё ну.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 0.30 «Зо на Х». Кры мі наль-
ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 По гляд на Бе ла русь (12+).
22.10 Маст. фільм «Сля ды на 
ва дзе» (16+).
00.10 Сфе ра ін та рэ саў.
00.55 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 23.05 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
10.55, 18.15 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
12.50 Се ры ял «Ана то мія страс-
ці» (16+).
13.40 «Под ыум» (16+).
14.35 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).
15.25 Хто я? (12+)
15.40 «Вя чэ ра не па трэб на» (16+).
16.25 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
0.00 Ба я вік «Мы з бу ду чы ні» 
(12+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 14.45 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ве ра шча ка.
8.05, 12.00, 20.15 На вi ны куль ту ры.
8.25, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.25 «Ка пi тан Нэ ма». Се-
ры ял. 3-я се рыя, за ключ ная 
(12+).
9.35 «Ар хi тэк ту ра Бе ла ру сi» [СЦ].

9.50, 16.20 «Апош нi дзень». Усе-
ва лад Са на еў (12+).
10.30, 16.55 «...i iн шыя афi цый-
ныя асо бы». Маст. фiльм [СЦ] 
(12+).
12.20, 21.05 «Док тар Шу ба». Дак. 
фiльм (12+).
12.55, 21.45 «Стаў ка боль шая за 
жыц цё». Се ры ял (12+).
13.55, 22.45 «1942». Се ры ял (16+).
15.15 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
15.40 «Сва i мi сло ва мi». Тэ ле вiк-
та ры на.
19.35 «Жы вая куль ту ра». Тра ды цыя 
вя сел ля са звы ча я мi (г. Дуб роў на i 
вёс кi ра ё на, Вi цеб ская воб ласць).
20.00 «На вы шы нi». Пi я нiст ка Ган-
на Гор бач.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.35 «Май стэр ня. Гiс то рыя ад на-
го мас та ка». Iгар Са лаў ёў [СЦ].

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вэст Хэм» — «Чэл сі».
9.05 Між ін шым.
9.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Борн мут» — «Нью касл».
11.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ар се нал» — «Нор віч».
13.15 Ха кей на тра ве. Чэм-
пі я нат Бе ла ру сі. Муж чы ны. 
ХК «Мінск» — ХК «Бу даў нік».
14.30 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі.
16.40 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Сhаllеngе Сuр.
19.20 Гуль ні «на вы раст».
19.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Шэ філд Юнай тэд» — «То тэн-
хэм». (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
21.50 Вось гэ та спорт!
22.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Сі ці» — «Лі вер пуль». 
(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, 8.05 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
9.10 «Аб' ек тыў НА» (16+).
10.10 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Ін шае жыц цё» 
(12+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10, 23.20 Се ры ял «Без пра ва 
на па мыл ку» (16+).
15.10 «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+).

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 «Зна хар» (16+).
22.45 «Пар ты за ны Бе ла ру сі». 
Фільм чац вёр ты (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, 23.50 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Ба ла да пра Бом бе ра». 
Се ры ял (16+).
12.35, 21.50, 1.20 «Са мыя ша кі ру-
ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.00 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.40 «Не ве ра год на ці ка выя гіс-
то рыі» (16+).
15.40, 16.50 «Рос шук-2». Се ры-
ял (16+).
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».
20.50 «Да Пе ра мо гі: сем фу таў 
пад кі лем». Дак. фільм.

5.00 М/ф (6+).
5.20 Се ры ял «Жыц цё выя аб ста-
ві ны» (16+).
8.50, 10.10, 18.15, 19.25 Се ры ял 
«Пча ляр» [СЦ] (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, 16.15 «Спра вы су до выя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 17.15 «Спра вы су до выя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
21.40 «Гуль ня ў кі но» (2 вы пус кі) 
(12+).
23.05 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(12+).
0.00 Ток-шоу «Баць кі і дзе ці» (12+).
0.55 «Пры суд!?» (16+)
1.40 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» [СЦ] (16+).
3.55 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі кага 
кахання». Фільм «Му жы кі» (12+).
4.25 Се ры ял «Вір чу жых жа дан-
няў». 1—3-я се рыі (16+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.30 «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 «Та ям ні цы след-
ства» (12+).
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
21.05 Се ры ял «Бя роз ка» (12+).
23.10 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 Фор мы жыц ця (6+).
6.10 Спорт-мікс.
6.20 «Як мы жы лі на вай не» (12+).
7.00, 16.25, 19.40, 21.55, 23.30 
Сён ня. Га лоў нае.
7.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.25 Спе цы яль ны рэ пар таж (12+).
8.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.35 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Маск ва. Цэнт-
раль ная акру га» (16+).
11.15 Маст. фільм «Та кая па ро-
да» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.55 Род ныя лю дзі (6+).
14.10 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.55 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
21.00 Се ры ял «Чор ная лес ві ца» 
(16+).
22.00 «НЗ.by: час вы ні каў».
22.30 Се ры ял «У клет цы» (16+).
23.45 Се ры ял «Ін спек тар Ку пер. 
Ня бач ны во раг» (16+).

7.00, 15.00, 21.10 «На двор'е» + 
«Эра на».
7.05, 15.05 «Мульт па рад» (6+).
7.30, 20.50 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
7.35 Се ры ял «30, але 17» (16+).
8.40, 19.15 Се ры ял «Ле нін град 46» 
(16+).
10.10 «Пры знай ся, што смач на!» 
(6+)
10.30 Дра ма «Во чы» (16+).
12.20, 17.40 Се ры ял «Ся род ка-
ні ба лаў» (18+).
14.00 Се ры ял «О, мая Ве не ра!» 
(18+)
15.25 Тры лер «За гран ню» (16+).
17.25 «Фэшн іs my пра фэшн» (12+).
19.10 «На двор'е».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Ба я вік «На ём ныя за бой-
цы» (18+).
23.30 Ба я вік «Шас цё ра па-за за-
ко нам» (18+).
1.45 «На двор'е» + Аэ ра ві дэа.
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