
6.05 «Дур ні і да ро гі» 

(16+).

7.20 «Ла ві мо мант» 

(16+).

8.35, 23.00 «КВЗ. Па-на-

ша му» (16+).

9.10 «Ера лаш» (6+).

9.45 М/ф «Тры ка ты» 

(0+).

10.05 М/ф «Ка чы ныя гіс-

то рыі» (0+).

10.25 М/ф «Ці мон і Пум-

ба» (0+).

11.00 «Ро гаў у го ра дзе» 

(16+).

12.00 Се ры ял «Шчас лі-

выя ра зам» (16+).

13.25 Ані ма цый ны фільм 

«Рэ аль ная бел ка-2».

15.05, 3.05 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

16.30 Тры лер «Ілю зія 

пад ма ну».

18.35 Тры лер «Ілю зія 

пад ма ну-2».

21.00 Ба я вік «Кін»

0.00 Ба я вік «Джон 

Уік-2».

2.15 «Са ран хэ» (16+).

4.25 Скетч-шоу «Да еш 

мо ладзь» (16+).

5.10 Скетч-шоу «6 кад-

раў» (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.

7.05 «Ці хо ня». Маст. 

фільм [СЦ].

8.20 «Ка нёк-Гар бу нок». 

М/ф.

9.35 Тэ ле скоп.

10.05 «Пад ан не пра зям-

лю Сі бір скую». Маст. 

фільм.

11.45 «Ба рыс Анд рэ еў. 

У нас та лен ту шмат...» 

Дак. фільм.

12.25 «Пер шыя ў све це». 

Дак. се ры ял. «Ра дыё -

тэле фон Куп ры я но ві ча».

12.40 Ча ла ве чы фак-

тар. «Агуль ная спра ва» 

[СЦ].

13.15 «Эр мі таж» [СЦ].

13.45, 1.20 «Бе ге мо ты — 

жыц цё ў ва дзе». Дак. 

фільм [СЦ].

14.40 Дзень Ра сій скай 

на ву кі. «Ча му Ме сяц не 

з чы гу ну». Дак. фільм 

[СЦ].

15.25 Да 75-год дзя Па ла-

да Бюль бюль-аглы. «Не 

бой ся, я з та бой!» Маст. 
фільм [СЦ].
17.55 «Па лад Бюль бюль-
аглы. Больш, чым па-
сол». Дак. фільм [СЦ].
18.40 «Дом, які па бу да-
ваў Свіфт». Маст. фільм 
[СЦ].
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 «Пя шчот ная Ір ма». 
Маст. фільм.
0.20 Ос кар Пі тэр сан і 
Эла Фіц джэ ральд у кан-
цэрт най за ле «Алім пія». 
За піс 1963 го да.
2.15 «Пра ме тэй», «Ла-
бі рынт. Подз ві гі Тэ сея». 
М/ф для да рос лых.

6.00 Тэ ле спек такль «Са-
ля рыс». 1968 год (12+).
8.20, 9.45, 11.00, 13.05, 
15.45, 17.00, 19.00, 21.50, 
23.45, 2.05, 3.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
12.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1979-ы. 1-я 
част ка. 2009 год (16+).
13.25 «Пад зна кам за-
дыя ка». 1993 год (16+).
16.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
18.00 Маст. фільм 
«Федзь ка». 1936 год 
(12+).
19.30 Дак. фільм «Мас-
коў ская эле гія». 1988 год 
(16+).
21.00 «Быў час». 2009 
год (16+).
22.00 Тэ ле спек такль 
«Уся го не каль кі слоў у 
го нар спа да ра дэ Маль-
е ра». 1973 год (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар. 2008 
год (12+).
1.00 Тэ ле спек такль «За-
ла тая рыб ка». 1985 год 
(16+).

1.35, 4.00, 20.00 Тэ ніс. 
Australіan Open (6+).
2.30, 7.00 Ве ла спорт. 
«Ву эль та Ва лен сі і» 
(12+).

3.20, 8.00 Ве ла спорт. 
«Тур Ланг ка ві» (12+).
5.00, 21.05 Сну кер. Су-
свет ны Гран-пры (6+).
8.30, 11.50, 13.00, 14.55 
Гор ныя лы жы. Ку бак све-
ту (12+).
9.20, 17.55 Скач кі на лы-
жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту (12+).
10.20, 10.50 Лыж нае 
двая бор'е. Ку бак све ту 
(12+).
16.00 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту.

1.15 Сем вя чэр (12+).
3.10 Усё ма гу (16+).
4.45 Лю боў-мар коў-3 
(12+).
6.40 Свя точ ны пе ра па-
лох (16+).
8.55 За ха чу і са ско чу 
(16+).
11.00 За ха чу і са ско чу. 
Май стар-клас (16+).
13.15 За ха чу і са ско чу. 
Су пер ге роі (16+).
15.15 1 + 1 (16+).
17.25 Ча го хо ча дзяў чы-
на (12+).
19.30 Стар скі і Хатч 
(12+).
21.25 Чу ма выя бо ты 
(16+).
23.25 Ка ман да ма ры

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
7.15 М/ф (6+).
8.40 «Вар чы на ва рэн не» 
(6+).
9.00 «М&S» (12+).
9.30 «Пра зда роўе. Зна-
рок і ўсур' ёз» (12+).
10.00, 23.40 «Пе рыс коп» 
(16+).
10.20 «Да лё ка яшчэ да-
лей» (16+).
11.20, 1.25 Се ры ял «Вы-
праў ле на му ве рыць» 
(12+).
15.15 «Па го ня за гус-
там» (12+).
16.15 «Раз ві тан не» 
(16+).
17.10, 4.50 «Знак якас ці» 
(16+).
18.00, 5.30 «10 са мых» 
(16+).
18.35 «Дзён нік эк стра-
сэн са» (16+).

19.35 «Трам вай у Па-
рыж». Ме лад ра ма (12+).
21.45 Дра ма «Двай ное 
жыц цё Чар лі Сан-Клаў-
да» (16+).
0.00 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).

6.10, 16.45 Ро бін Гуд: 
прынц зла дзе яў (12+).
9.05 Па цу чы ныя скач кі 
(12+).
11.20 Гон ка ста год дзя 
(16+).
13.10 Да вай це па тан цу-
ем (12+).
15.05 Бан дыт кі (12+).
19.15 Яшчэ ад на з ро ду 
Ба лейн (16+).
21.25 Елі за ве та (16+).
23.35 За ла ты век (16+).
1.45 Вя лі кая гуль ня (18+).
3.55 Пра ві лы ві на ро баў 
(16+).

8.10 Вя зень зам ка Іф. 
Абат Фа рыа (12+).
9.30 Вя зень зам ка Іф. 
Граф Мон тэ-Крыс та 
(12+).
10.45 Апош няе вы пра ба-
ван не (16+).
13.20 Чэм пі ё ны. Хут чэй. 
Вы шэй. Мац ней (6+).

15.10 Ну, доб ры дзень, 
Ак са на Са ка ло ва! (16+)
16.55 На пар нік (12+).
18.30 Дзяў ча ты бы ва юць 
роз ныя (16+).
20.10 Пі цер FM (12+).

21.45 Мне не ба лю ча 

(16+).

23.45 За лож ні кі (18+).

1.45 Усё і ад ра зу (16+).

3.20 Ву чыл ка (12+).

5.30 Каз ка пра ры ба ка і 

рыб ку (6+).

6.00 Як пе ра ма гаць ва 
ўсім (16+).
6.20 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).

7.10 Ва ро жая пла не та 
(16+).
8.45 Зо ла та ў ха лод най 
ва дзе (16+).
9.35 Су пер кар са смет ні-
ка (16+).
10.20 Аў та-SOS (16+).
11.50 Свед кі ка та строф 
(16+).
12.35, 15.45, 19.45 У дзі-
кай пры ро дзе з Бе а рам 
Грыл сам (16+).
13.20 Асу шыць акі ян 
(16+).
15.00 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
16.30 Ан тарк ты ка (16+).
17.20 Не бяс печ ныя па да-
рож жы (16+).
19.00, 21.15, 3.30 Апа-
ка ліп сіс: вай на све таў 
(16+).
20.30 Цу доў ная па сад ка 
на Гу дзон (16+).
0.20 Служ ба бяс пе кі 
аэ ра пор та: Бра зі лія (16+).
1.55 Джон Ф. Ке нэ дзі: 
апош нія га дзі ны (16+).
2.45 По гляд знут ры: ха сі-
дызм (16+).
4.20 Ме га по лі сы (16+).

8.00, 9.40 Як гэ та зроб-
ле на? (12+)
8.25 Як гэ та ўстро е на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
8.50 Руч ная ра бо та 
(12+).
9.15 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
10.30 Аляс ка: апош ні ру-
беж (16+).
11.20 Ра ка за быц ця 
(16+).
12.15, 20.20 Ма хі на та ры 
(12+).
13.05, 3.30 Раз бу раль ні кі 
ле генд (16+).
14.50, 6.30 Сталь ныя 
хлоп цы (12+).
15.45, 7.15 Па ляў ні чы на 
цац кі (12+).
16.40 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі (16+).
21.15 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну: кла січ ныя аў то 
(12+).
22.10 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
0.00 Аў та бан А2 (12+).
0.55 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
1.50 Тур ба ду эт (12+).
5.00 Як улад ка ва ны Су-
свет (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 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 00.10 «Зо на Х» 
(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 «Ся дзел ка» (16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+)
14.50, 15.25 Ме лад ра ма «Пры-
го жае жыц цё». 1-я і 2-я се рыі 
(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 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
23.50 Сфе ра ін та рэ саў.
0.35 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.15 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
9.40, 20.40 «Ся мей ныя гіс то рыі» 
(16+) [СЦ].
10.10, 22.50 «Эк стра сэн сы-
дэ тэк ты вы» (16+).
11.10, 18.20 «Опер па вы клі ку». 
Се ры ял (16+).
12.55, 23.50 Се ры ял «Са ма-
ра-2» (16+).
13.50 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
14.55 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+).
17.15 «Арол і рэш ка. Рай і пек-
ла» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Па-
са хі.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.30, 21.05 «Док тар Жы ва га». 
Се ры ял (16+).
9.20 «Май стры і ку мі ры». Ана-
толь Яр мо лен ка.
10.10 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».

10.25, 15.10 «За мах». Се ры ял. 
1-я і 2-я се рыі (16+) [СЦ].
12.25, 17.10 «Апош ні дзень». Ігар 
Ква ша (12+).
13.00 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2019».
14.45 «Бе ла рус кая кух ня». Па-
са хі.
16.45 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Ва дзім Ка чан.
17.50, 21.50 «Ха лод нае ле та 
пяць дзя сят трэ ця га...» Маст. 
фільм (16+).
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач ка».
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.30 «За піс кі на па лях». Він цэнт 
Ду нін-Мар цін ке віч: май стар эпа-
та жу [СЦ].

7.00, 23.55 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Берн лі» — «Ар се нал».
9.10 Ха кей. КХЛ. «Спар так» (Маск-
ва) — СКА (Санкт-Пе цяр бург).
11.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
12.05 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм-
пі я нат све ту. Спрынт. Юні ё ры.
13.30 Вось гэ та спорт!
13.40 Ха кей. Лі га чэм пі ё наў. 
1/2 фі на лу. «Лу леа» (Шве цыя) — 
«Фрэ лун да» (Шве цыя).
16.00 Ха кей. Лі га чэм пі ё наў. 
1/2 фі на лу. «Маў нтфілд» (Чэ-
хія) — «Юр гор дэн» (Шве цыя).
18.10 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм-
пі я нат све ту. Спрынт. Юні ёр кі.
19.35 Трэ ні ро вач ны дзень.
20.05 Спорт-кадр.
20.35 Ха кей. Лі га чэм пі ё наў. 
Фі нал. «Маў нтфілд» (Чэ хія) — 
«Фрэ лун да» (Шве цыя). (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.20 На шля ху да То кіа-2020. 
Ві дэа ча со піс.

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 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «І ўсё-та кі я ка-
хаю...» (16+)
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Толь кі пра ка-
хан не» (16+).
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.25 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 23.10 «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 Се ры ял «Поз ні тэр мін» 
(16+).

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Ра ні ца 
СТБ».
6.30 [CЦ], 7.30 [CЦ], 8.30 [CЦ], 
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 «Меч-2». Се ры ял (16+).
12.25 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.35, 21.15, 23.50 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.30, 1.20 «Не ве ра год на 
ці ка выя гіс то рыі» (16+).
14.35 «Як улад ка ва ны свет» 
(16+).
15.30, 16.50 «Гас ці ні ца «Ра сія». 
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».
22.00 «Скар дзіц ца да зва ля-
 ец ца».

6.00 Маст. фільм «Фронт без 
флан гаў» (12+).
9.20, 10.10 Маст. фільм «Фронт 
за лі ні яй фрон ту» (12+).
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, 19.25 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
21.15 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (0+).
21.55, 0.00 Се ры ял «Гуль ня. Рэ-
ванш» (12+).
1.00 «Ся мей ныя гіс то рыі» (16+).
1.55 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
2.25 «Вод пуск без пу цёў кі» 
(16+).
3.45 Кан цэрт (16+).
4.55 «Мая-твая ежа» (16+).
5.25 «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». 
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.
14.40 Се ры ял «Тай ны след-
ства».
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Пры гон ная» 
(12+).
22.15, 23.10 «Ве чар з Ула дзі мі-
рам Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «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 «ППС» 
(16+).
9.35, 22.00 «НЗ.by».
10.45 Се ры ял «Шлюб ны кант-
ракт» (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+).
15.05, 17.05 Ба я вік «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
16.25, 19.40, 23.20 Сён ня. Га лоў-
нае.
17.55 «ДНК» (16+).
19.55 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
21.00, 22.25 Дэ тэк тыў «Не ўскі» 
(16+).
23.35 Се ры ял «Ады сея сы шчы-
ка Гу ра ва» (16+).

7.00, 15.50, 18.15, 21.05, 1.05 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мульт па рад». «Чып і Дэйл 
спя ша юц ца на да па мо гу».
7.30 «Гу ма рын ка».
7.35 Ка ме дыя «Бры джыт 
Джонс».
9.40, 20.00 Дра ма «Ар ды на тар» 
(16+).
10.25 Дак. се ры ял «Дзі кая Арк-
ты ка» (6+).
11.10 Дра ма «Апе ра цыя «Ша-
ра вая ма лан ка» (16+).
13.05, 18.20 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).
14.40 Се ры ял «Вя лі кая ім пе ра-
тры ца» (12+).
15.55 «Гу ма рын ка».
16.55 «Мульт па рад».
17.00 «Пры знай ся, што смач-
на!»
17.25 Се ры ял «Агент Мак Гай-
вер» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Дра ма «Пе ра пра ва» 
(16+).
23.20 Ка ме дыя «Хот-дог» (18+).
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