
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, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» (16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Ся мей ныя аб ста ві ны» (16+).
13.05 «Дзі ця чы док тар» [СТ].
13.35 «Дзень у вя лі кім го ра дзе».
14.35, 15.25 Се ры ял «Су ха цвет. 
Но вая на дзея» (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+).
23.45 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.45 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.30 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.35 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.10, 17.35 Се ры ял «След ства 
ка хан ня» (16+).
12.10 «Вя сель ны па мер» (16+).
13.15 «Жан на Да па ма жы» (16+).
14.20, 23.10 «Арол і рэш ка» 
(16+).
15.15, 22.05 Се ры ял «Цэнт раль-
ная баль ні ца» (16+).
16.15, 0.15 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 0.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект (12+).
17.05 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
20.45 «Аб мен жон ка мі» (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». Смя тан-
нік. Ад топ ле нае ма ла ко.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль ту-
ры.
8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.30, 17.55 «Жу каў». Маст. 
фільм. (16+).
9.25, 18.50 «Апош ні дзень». Юрый 
Якаў леў (12+).
10.00 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Мінск. Част ка 2-я (6+).
10.25 «Тэ атр ў дэ та лях». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ міч на-
га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы «Лю дзі 
на ба ло це».
10.55, 16.45 «Сяр жант мі лі цыі». 
Маст. фільм. (12+).

12.25 «Га ра ды Бе ла ру сі». Ту раў.
12.50 «Жы вая куль ту ра». Тра-
ды цыя па кла нен ня ка мен ным 
кры жам «Ка мен ныя дзе вач кі» 
(в. Да ні ле ві чы, аг ра га ра док Ба ра-
вое, Лель чыц кі ра ён Го мель скай 
воб лас ці).
13.20, 21.05 «ТАСС упаў на ва-
жа ны за явіць...» Маст. фільм. 
(12+).
14.30, 22.15 «Ілья Ста ры наў. Аса-
біс ты во раг Гіт ле ра». Дак. фільм 
(12+).
15.15 «Вы пра ба ван не». «Хрэс ны 
ход» (12+).
15.45 Гос ці «Сла вян ска га ба за ру». 
Вя ча слаў Да бры нін.
19.25 «Ар тэ фак ты». Аб раз «Хрыс-
тос з пры ла да мі па кут».
20.15 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» Хой-
ні кі (6+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.55 «Ар тэ фак ты». Крыж Еф ра-
сін ні По лац кай.
23.20 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад на-
го мас та ка». Сяр гей Пі са рэн ка.

7.00 Ва лей бол. Лі га чэм пі ё наў. 
1-ы раўнд. 1-ы матч. «Шах цёр» 
(Бе ла русь) — «Франк фурт» (Гер-
ма нія).
9.00 Слэм-данк.
9.30 Ле ген ды су свет на га спор ту.
10.00 Тэ ніс. WTА. Ган конг.
16.15 Ха кей. Лі га чэм пі ё наў. «Айс-
бе рэн» (Гер ма нія) — «Нё ман» (Бе-
ла русь).
18.20 Авер тайм.
18.50 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Ме та лург» (Жло бін) — «Ды на-
ма» (Ма ла дзеч на). (У пе ра пын-
ках — Спорт-цэнтр.)
21.10 Спорт-цэнтр.
21.20 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
Еў ра-2019. U-21. Бе ла русь — 
Чэ хія.
23.20 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFС.

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 11 каст рыч ні ка. Дзень 
па чы на ец ца» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.25, 13.10 Се ры ял «Дзе ці Ар-
ба та» (12+).
14.40 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
15.35, 16.20 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
16.55, 23.15 «На са май спра ве» 
(16+).

18.20 «Уда ча ў пры да чу!» з «Еў-
ра опт».
19.05 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «Апе ра цыя «Са-
та на» (16+).
22.15 Се ры ял «Бяс сон ні ца» (16+).
0.20 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
1.10 «На шы на ві ны». Га лоў нае за 
дзень.

5.30 «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+).
9.00, 23.05 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40, 20.45 «Ба ец. На ра джэн не 
ле ген ды». Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 0.00 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
13.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
14.40 «Дзіў ная спра ва» (16+).
15.35, 16.50 «Ку лі нар». Се ры ял 
(16+).
19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.25 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
0.35 Да ку мен таль ны спец пра ект 
(16+).

6.00 «Тры май ся, шо у біз!» (16+).
6.30, 10.10 Се ры ял «АСА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 На-
ві ны (бя гу чы ра док).
13.10 «За ла су да. Біт ва за гро шы» 
(16+).
14.00, 1.30 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00, 2.20 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 0.35 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра-2» (16+).
19.20, 3.15 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай» (16+).
22.25, 0.10 Маст. фільм «Ку ка» 
(12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». Ток-
шоу (12+).
12.35, 14.25, 20.40 Се ры ял «Мас-
коў ская бар зая-2» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.

15.35 «60 хві лін». Ток-шоу .
17.00 Вест кі. Мяс цо вы час.
17.25 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
18.30 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Ма ро за ва» 
(12+).
0.25 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаўё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сён ня.
6.10 «На шСпа жыў Наг ляд». (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, 23.15 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «Свед кі». (16+).
11.15 Се ры ял «Маск ва. Тры вак-
за лы». (16+).
13.30, 18.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.10 Се ры ял «Пча ляр». (16+).
15.05, 16.35 Се ры ял «Не ўскі». 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Кан цы ляр скі 
па цук». (16+).
21.35 Се ры ял «Шэф. Но вае 
жыц цё». (16+).
23.55 Се ры ял «Сцер вы». (18+).

7.00, 15.55, 19.50, 21.05, 0.50 «На-
двор'е».
7.05 М/с.
7.30, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.35 Се ры ял «На шчад кі» (16+).
8.40 Се ры ял «Цяж кі пя сок» 
(16+).
9.35, 19.55 Се ры ял «Ад ва рот ны 
ад лік» (16+).
10.30 «Зда роўе».
11.20 Се ры ял «Гі бель ім пе рыі» 
(16+).
12.15 «Да ку мен таль ны эк ран».
12.45 Рэт ра-дэ тэк тыў. Се ры ял 
«Ай цец Браўн» (16+).
14.15 Се ры ял «Пры го ды ма ла-
до га Ін дыя ны Джон са» (12+).
16.05 «Мульт па рад» (0+).
16.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
17.00 «Сад і ага род».
17.15 «Ад каз вай ка».
17.20 Се ры ял «Пра жыць жыц-
цё» (16+).
18.45 Се ры ял «Свя та мая» (16+).
19.40 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
21.20 Дэ тэк тыў «Па лон ныя» 
(16+).
23.50 Се ры ял «Блуд лі вая Ка лі-
фор нія» (18+).

6.00, 12.45 Се ры ял «Ма-
мач кі» (16+).
7.05 М/ф «Ду да і Да да» 
(0+).
7.30 М/ф « Лі га WatchСar» 
(0+).
8.00 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
8.20, 3.40 «Ера лаш» 
(6+).
8.30 Се ры ял «Га лы гін.ru» 
(16+).
9.40 Ба я вік «Хут чэй за 
ку лю» (12+).
11.40 Скетч «Асця рож на: 
дзе ці» (6+).
13.50, 2.00 «Уз ва жа ныя 
лю дзі-3» (16+).
15.50 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00, 23.50 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка. Лёд і по лы мя» 
(12+).
20.00 Се ры ял «Кух ня-5» 
(16+).
22.00 Ба я вік «Аба рон ца» 
(16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.25 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай» (16+).

6.30, 7.00, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
бры тан ская.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 22.20 «Сі та і Ра ма». 
Се ры ял.
8.25 «Гіс то рыя ад ной міс-
ты фі ка цыі. Пуш кін і Гры-
ба е даў». Дак. фільм.
9.05, 16.55 «Ган на Паў ла-
ва». Маст. фільм.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.30 «Па да рож жа 
па Маск ве». Дак. фільм.
12.15, 18.40, 0.40 «Гуль ня 
ў бі сер». «Ула дзі мір Ар-
лоў. «Аль тыст Да ні лаў».
13.00 Су свет ныя скар-
бы.
13.20 90 га доў з дня 
на ра джэн ня ды ры жо-
ра. «Фор му ла шчас ця 
Са ўлю са Сан дэ цкі са». 
Дак. фільм.
14.05, 20.45 «Жан чы ны-
ва яў ні цы». Дак. фільм.

15.10 Пер ні ка вы до мік. 
«Сям'я се то».
15.35, 23.10 «Марк За ха-
раў: маё су час нае, мі ну-
лае і бу ду чы ня».
16.05 «2 Вер нік 2».
17.50 Зна ка мі тыя ар кест-
ры Еў ро пы. Лон дан скі 
сім фа ніч ны ар кестр.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 «Эніг ма. Мак сім 
Вен ге раў».
0.00 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.
2.25 «Італь ян скае шчас-
це». Дак. фільм.

5.55 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ад якіх прын цы паў мы 
ад мо ві лі ся?» 2007 год 
(16+).
6.35 Маст. фільм «Ак тыў-
ная зо на». (16+).
8.55, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
9.45, 11.00, 12.50, 14.25, 
15.45, 17.00, 20.15, 21.45, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
9.55, 16.00, 22.00, 4.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 2008 
год (12+).
13.10 «Гэ ты фан тас тыч-
ны свет». «Псі ха ды на мі-
ка вядзь мар ства». 1990 
год (16+).
14.45 М/ф «Су стра кай це 
ба бу лю». (0+).
18.00 Маст. фільм «Ме-
ло дыя на два га ла сы». 
(16+).
20.45 М/ф «Каз ка для 
На та шы». (0+).
23.00 «Су стрэ ча ў кан-
цэрт най сту дыі «Астан-
кі на» з Мі ха і лам Уль я на-
вым». 1981 год (12+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Му зыч ны сам вы дат». 
2005 год (18+).
1.00 «Яў ген Еў ту шэн ка. 
Ве чар у кан цэрт най сту-
дыі «Астан кі на». 1979 год 
(12+).

4.00, 14.00, 23.30, 1.30 Ве-
ла спорт. «Тур Тур цыі».

5.30, 8.00, 10.30, 12.30, 
17.00, 21.30, 0.30, 2.30 
Тэ ніс. WTА.
6.30, 9.30 Ве ла спорт. 
Мі лан — Ту рын.
11.30 Юнац кія Алім пій-
скія гуль ні.
13.30 «Дух па рус на га 
спор ту».

1.25 Ма нія ве лі чы. (6+).
3.45 Мой адзі ны. (16+).
6.00 Мод ная штуч ка. 
(12+).
7.55 Най леп шы і са мы 
яр кі. (16+).
9.40 Су пер сцю ард. 
(16+).

11.40 Да зволь це ця бе па-
ца ла ваць... зноў. (16+).
13.50 Да зволь це ця бе 
па ца ла ваць на вя сел лі. 
(16+).
15.45 Да зволь це ця бе 
па ца ла ваць... Баць ка ня-
вес ты. (16+).
17.40 Гэ та ўсё яна. 
(16+).
19.30 Апе ра цыя «Ту шон-
ка». (16+).
21.35 Ягу ар. (16+).
23.30 Хот-дог. (18+).

6.00 М/ф (6+).
7.35 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
8.05 «Док тар І...» (16+).
8.35, 19.00, 2.10 «Ву зел 
лё су». Се ры ял (16+).
10.10, 3.40 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
11.50, 17.10 «Ва раж біт-
ка» (12+).
12.55, 16.10 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
13.50 «Ад кры та» з Ак са-
най Бай рак (16+).
14.45 «Прос тыя скла да-
нас ці» (12+).
15.20 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
20.50 «Док тар Ко таў». 
Ме лад ра ма (12+).

21.55 «Са вец кія ма фіі» 
(16+).
22.45 «За ку ліс ныя вой-
ны» (12+).
23.30 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.15 «Доб ры год». Дра ма 
(16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10 За ру ча ныя асу джа-
ныя (16+).
7.55 Маmmа mіа! (16+).
10.05 Ка хан не жы ве тры 
га ды (16+).
11.55 Па ву цін не хлус ні 
(16+).
14.30 Упс... Ной сплыў! 
(6+).
16.10 Вя сел ле най леп-
ша га сяб ра (12+).
18.10 Як украс ці хма ра-
чос (12+).
20.10 Усё або ні чо га 
(16+).
22.20 Мо ладзь (16+).
0.15 За цьмен не (18 +).
2.15 Аме ры кан ская па-
ста раль (18+).
4.00 Міль я нер з тру шчоб 
(12+).

6.20 Ка хан не пад пры-
крыц цём (16+).
8.30, 22.35 Ад лі га (16+).
9.50 Кур' ер з «Раю» 
(12+).
11.50 Паст ка для адзі но-
ка га муж чы ны (16+).
13.40 Кух ня. Апош няя 
біт ва (12+).
16.20, 4.40 За муж пас ля 
ўсіх (12+).

18.10 Дзед Ма роз заў сё-

ды тэ ле фа нуе... трой чы! 

(16+).

20.20 Аса біс ты ну мар 

(12+).

23.40 Тан цы на смерць 

(12+).

1.30 Су пер дрэн ныя 

(18+).

2.55 Маск ва, я цярп лю 
ця бе (16+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
6.50, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці (16+).
7.40 Як пе ра ма гаць ва 
ўсім (16+).
8.05, 13.25 Не ве ра год ны 
док тар Пол (16+).
9.30, 14.10 Дзі кі ту нец 
(16+).
10.20, 21.10, 3.10 Аў та-
SOS (12+).
11.05, 1.40 Зо ла та Юка-
на (12+).
11.50 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.35 Гас па да ры гор 
(16+).
15.40, 19.35, 22.00, 4.00 
Рас сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
18.50 «Зя лё ныя ге роі» 
Джэ кі Ча на (16+).
22.45 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
23.10 Га ра чыя ме жы: Ла-
цін ская Аме ры ка (16+).
0.00 Гіс то рыя Бо га 
(16+).
0.50 Асу шыць акі ян 
(16+).
2.25 Ма шы ны: ра за браць 
і пра даць (16+).
4.45 Рэ аль насць ці фан-
тас ты ка? (16+).

8.00, 16.00, 22.00 Ма хі на-
та ры на тра се (12+).
9.00, 17.00, 23.00, 4.40 
Біт вы ро ба таў (12+).
10.00, 15.00 Як гэ та зроб-
ле на? (16+).
11.00, 20.00, 5.30 Па ляў-
ні чыя на рэ лік віі (16+).
12.00, 18.00, 1.00, 7.10 
Не спра буй це паў та рыць 
(16+).
13.00 За бы тая ін жы не-
рыя (16+).
14.00, 3.50 Як устро е ны 
Су свет (12+).
19.00 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (16+).
21.00 Як гэ та ўстро е на? 
(12+).
0.00 Зор нае вы жы ван не 
(16+).
2.00 Што маг ло пай сці не 
так? (16+).
2.55 Най леп шы ма дэ ліст 
(12+).
6.20 Хут кія і гуч ныя 
(16+).
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