
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35, 16.25 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
10.10 Се ры ял «Га тэль 
«Эле он» (16+).
11.45 Се ры ял «Ан жа лі-
ка» (16+).
12.50, 23.35 Се ры ял «Ма-
мач кі» (16+).
14.25, 2.35 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
18.00, 0.30 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.30 Се ры ял «Сто рыз» 
(16+).
20.30 Се ры ял «На гі еў на 
ка ран ці не» (16+).
21.30 Ба я вік «Не бяс печ-
ныя па са жы ры цяг ні ка 
123» (16+).

4.15 «Ад на за ўсіх» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 Ліс ты з пра він цыі. 
Зе ле на дольск (Рэс пуб-
лі ка Та тар стан) [СЦ].
7.00 Ле ген ды су свет на га 
кі но. Ра лан Бы каў.
7.30, 1.45 «Егі пец кі па ход 
На па ле о на Ба на пар та». 
Дак. фільм.
8.25, 22.05 «Рад ня». 
Маст. фільм [СЦ].
10.00, 19.30 На ві ны куль-
ту ры.
10.15 «Сяр гей Пра ку дзін-
Гор скі. Ра сія ў ко ле ры». 
Дак. фільм.
11.10, 20.55 Аб са лют ны 
слых.
11.50 «Пра ча сы і но ра-
вы». Дак. се ры ял.
12.20 Асаdеmіа. Юрый 
Ваў чок.
13.05, 0.35 Ма ла дзёж-
ны сім фа ніч ны ар кестр 
Еў ро пы. Сім фа ніч ны ар-
кестр Мас коў скай кан-
сер ва то рыі. Ды ры жор — 
Юрый Це мір ка наў.
14.15, 2.40 Пры го жая 
пла не та.

14.30 Спек такль тэ ат ра 
«Май стэр ня Пят ра Фа-
мен кі» «Трып ціх».
16.45 «Вя рэя. Вяр тан не 
да ся бе». Дак. фільм.
17.30 «Біб лей скі сю-
жэт».
18.00 «Па лі глот».
18.50 Больш, чым ка-
хан не. Кар ней і Ма рыя 
Чу коў скія.
19.45 Пры ступ кі цы ві лі-
за цыі.
20.40 «Даб ра нач, ма ля-
ня ты!»
21.35 Да 75-год дзя Аляк-
санд ра Ада баш' я на. 
«Ма на лог ў 4-х част ках» 
[СЦ].
23.40 «Ге не рал Ро шчын, 
муж Мар га ры ты». Дак. 
фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Дзе ці па лі тыч най элі-
ты». 2005 год (16+).
7.10 Дак. фільм «Ста-
лін з на мі?» 1989 год 
(16+).
8.25 «Ра ніш няя пош та». 
1986 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
9.45, 15.45, 20.10, 21.45, 
2.10, 2.50, 3.45, 4.55, 
5.45 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
11.00 Фільм-кан цэрт 
гур та «Дзе ці». 1988 год 
(12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. 
2007 год (12+).
13.00 Пра гра ма «Ман-
таж». 1988 год (16+).
13.55 Му зыч ны фільм 
«Неш та ад бы ло ся». 1986 
год (16+).
17.00 Фільм-кан цэрт 
«Усё бу дзе так, як мы 
хо чам!». VІ Ле нін град-
скі рок-фэст. 1989 год 
(16+).
18.00 «Яло вая суб ма ры-
на». 2005 год (16+).
18.45 Фільм-кан цэрт 
«Дыс кжа кей». 1987 год 
(16+).
20.45 «Ся дзі і гля дзі». 
1994 год (16+).
23.05 Дак. фільм «Ка хан-
не і га лу бы го да 1957». 
2007 год (12+).

23.45 «Па эт Ге надзь 
Ай гі чы тае свае вер-
шы». Част ка 1. 2005 год 
(16+).
0.00 Маст. фільм «Апош ні 
пал кі за ка ха ны» (16+).
2.40 «Ся дзі і гля дзі». 
1994 год (16+).
5.10 «Гу мар, які мы стра-
ці лі (Гу мар са вец кай эпо-
хі)». 2008 год (16+).

0.00, 9.30, 19.45 Аў та гон-
кі. Фор му ла Е — 2019/20. 
Бер лін (12+).
1.00, 5.00, 8.30,19.30 
Вела спорт. «Кры тэ ры ум 
Да фі нэ» (12+).
2.30 Ве ла спорт. «Гран 
П'е мон це» (12+).
4.00 Ве ла спорт. «Тур 
Поль шчы» (12+).
6.00, 10.30, 21.00 Сну кер. 
Чэм пі я нат све ту (6+).

0.55 Па цу чы ны бег 
(12+).
3.35 Ту пы і яшчэ ту пей-
шы-2 (16+).
5.30 Ня вес та, якая ўцяк-
ла (16+).
7.45 Рэд-2 (12+).
9.55 Ча ла век, які за над та 
ма ла ве даў (16+).
11.45 Бан дыт кі (16+).
13.30 За муж на два дні 
(12+).
15.30 Фа нат кі на сня да-
нак не за ста юц ца (16+).
17.30 Хла печ нік у Еў ро пе 
(18+).
19.30 Без тар ма зоў 
(16+).
21.10 Раз бор кі ў сты лі 
кунг-фу (16+).
23.05 1+1 (16+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.00 М/ф (6+).
8.45, 23.35 «Улег цы» 
(12+).
9.15, 17.35 «Ска жы мне 
праў ду» (16+).
10.10, 15.30, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.10, 18.35 «Сля пая» 
(16+).
12.15, 19.40 «Ва раж біт-
ка» (12+).

13.20, 3.10 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.20 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў» (16+).
16.30, 4.00 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.50 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).
22.40 «Нач ны ад мі ніст ра-
тар». Се ры ял (16+).
0.05 «Знак якас ці» 
(16+).
0.50 «Ча ла век са ста лі». 
Маст. фільм (12+).

7.20 Цуд (12+).
9.40 Пе ра моў шчык 
(16+).
12.05 Лю дзі ў чор ным 
(12+).
13.45 Лю дзі ў чор ным-2 
(12+).
15.15 Лю дзі ў чор ным-3 
(12+).
17.05, 3.25 Не ве ра год нае 
па да рож жа міс тэ ра Спі-
ве та (6+).
19.00 Не ве ра год ныя пры-
го ды фа кіра (16+).
20.35 Гон ка ста год дзя 
(16+).
22.25 Не ві дзім ка (16+).
0.10 Шаль ныя гро шы 
(16+).
1.50 Як вы крас ці хма ра-
чос (12+).
5.00 Не злоў ле ны — 
не зло дзей (16+).

7.25, 15.55 Уця чы, да-
гнаць, за ка хац ца (12+).
9.05 Кі лі ман джа ра (16+).
10.25 ЖАRА (16+).
12.10 Джунг лі (12+).
13.35, 19.00 Кат (16+).
17.25 Кур' ер з Раю 
(12+).
21.00 9 ро та (16+).
23.25 Ня злом ны (16+).
0.55 Дзяў ча ты бы ва юць 
роз ныя (16+).
2.30 Гу ляй, Ва ся! (16+)
4.10 На круч ку! (16+)
5.40 Цу доў ны зва но чак 
(6+).

6.00, 5.45 На ву ко выя 
глуп ствы (16+).
6.20 Па на ра ма 360°. 
Аб'ект су свет най спад-
чы ны (16+).

7.05, 13.15, 17.35 Ін стынкт 
вы жы ван ня (16+).
7.55 У дзі кай пры ро дзе з 
Бе арам Грылсам (16+).
8.50 Най буй ней шы ў све-
це ра монт (16+).
9.45 Ме га-злом-2 (16+).
10.35 Дзі кі ту нец-8 (16+).
12.25, 16.40 Бу дзе шторм 
(16+).
14.10, 18.25, 2.35 Аў то — 
SOS (16+).
15.00 Служ ба бяс пе кі 
аэ ра пор та: пер шы клас 
(16+).
15.50, 20.05, 1.45 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
19.15, 21.50 Фі дэль 
Кастра: стра ча ныя плёнкі 
(16+).
21.00, 0.15, 3.20 Ліх тур гі 
за мя жой (16+).
22.40 Зла віць кант ра бан-
дыс та (16+).
4.05 Асу шыць акі ян 
(16+).
4.50 Не вя до мая пла не та 
Зям ля (16+).
5.40 Гуль ні ро зу му (16+).

8.00, 12.57 За гад кі пла-
не ты Зям ля (16+).
8.45 Эд Ста фард: гуль ня 
на вы лет (16+).
9.35, 2.33 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
10.25, 16.21, 22.18 Ма хі-
на та ры (12+).
11.15, 18.54, 4.10 Ір жа вая 
ім пе рыя (12+).
12.06 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе (12+).
13.48 Гі ганц кія ха бы 
(12+).
15.30 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (12+).
17.12, 4.56 Як гэ та зроб-
ле на? (12+)
18.03 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну: кла січ ныя аў то 
(12+).
19.45 Аў та бан А2 (12+).
20.36, 3.24, 7.14 Ле ген-
дар ныя мес цы (12+).
21.27, 5.19 Як гэ та ўлад-
ка ва на? (12+)
23.09 Біт вы за кан тэй не-
ры (12+).
0.00 Ад ра джэн не пры іс-
ка (12+).
0.51 За ла ты шлях Пар ке-
ра Шна бэ ля (16+).
1.42 Са ма гон шчы кі 
(18+).
5.42 Муж чын скія бяр ло гі 
(12+).
6.28 Тыкл (16+).

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+).
9.10, 22.20 Се ры ял «След» 
(16+).
10.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 
Ме лад ра ма «Ан ге лі на» (16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым 
быць!» (6+) [СЦ]
14.45, 15.25 Ме лад ра ма «Баць-
каў скі бе раг» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 1.30 «Зо на Х». Кры мі-
наль ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Адзін дзень (12+).
1.10 Сфе ра ін та рэ саў.
1.55 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.15 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 «Лан цэт» 
(16+).
12.50, 0.05 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.35 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку чае 
вяр тан не» (16+).
14.25 «Муж на пра кат» (16+).
15.20 Хто я? (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. Мар скі се-
зон» (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, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ба бе ні кі.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.30, 17.35 «Штраф бат». Маст. 
фільм. 11-я се рыя, за ключ ная 
(16+).
9.20, 18.30 «Узяць жы вым». 
Маст. фільм. 1-я се рыя (12+).

10.30 «Апош ні дзень». Люд мі ла 
Іва но ва (12+).
11.10 «Май стры і ку мі ры». За-
слу жа ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ва лян ці на Ка рэ лі-
кава.
12.55 «Джо Да сэн. Веч нае ка-
хан не». Кан цэрт На цы я наль на га 
ака дэ міч на га кан цэрт на га ар-
кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь пад 
кі раў ніц твам на род на га ар тыс та 
Бе ла ру сі Мі ха і ла Фін бер га.
14.05, 21.05 «Сын стар шы ні». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
15.30 «Пар ты за ны». Алесь Ада-
мо віч (12+) [СЦ].
15.55 «БССР. Не вя до мая гіс то-
рыя». Віль гельм Кно рын (12+).
16.20, 22.55 «Ка тоў скі». Маст. 
фільм (16+).
17.10 «Жы вая куль ту ра». Твор-
часць май стра па вы ра бу драў-
ля ных на род ных ін стру мен таў 
Аляк санд ра Хар ке ві ча.
19.40 «Апош ні дзень». Люд мі ла 
Іва но ва (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.30 «Ка мер тон». За слу жа ны 
дзе яч мас тац тваў Рэс пуб лі кі 
Бела русь Вя ча слаў Ні кі фа раў.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма» 
(Брэст) — ФК «Слуцк».
9.10 Слэм-данк.
9.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. 1/4 фі на лу. «Ата лан та» 
(Іта лія) — ПСЖ (Фран цыя).
11.40 Між ін шым.
12.00, 23.50 Тэ ніс. WTА.
18.50 Ха кей. Ку бак Бе ла ру сі. 
«Нё ман» (Грод на) — ХК «Лі да». 
(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)
21.15 Авер тайм.
21.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. 1/4 фі на лу. «Лейп цыг» 
(Гер ма нія) — «Ат ле ты ка» (Мад-
рыд, Іс па нія). (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 «Два лё сы-2» 
(16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Се ра фі ма пры-
ўкрас ная» (16+).
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+)

16.20, 23.45 «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 «Жоў тае во ка 
тыг ра» (16+).

6.00, 6.40, 7.45 «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, 23.55 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Як улад ка ва ны свет» 
(16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.40. 0.50 «Са мыя ша ка-
валь ныя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.05 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.35, 20.50 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.20, 16.50 «Ню хач». 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».

5.00, 3.50 Се ры ял «Гра чан ка» 
(16+).
6.45, 10.10, 18.15, 19.25 Се ры ял 
«ППС» [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, 17.15 «Спра вы су до выя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 16.15 «Спра вы су до выя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
21.40 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (12+).
22.20, 0.00 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
0.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» [СЦ] (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». 
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 «Та ям ні цы след-
ства». (12+).
16.30 «Зроб ле на». Дак. пра ект.
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
21.00, 23.10 Се ры ял «Асі нае 
гняз до» (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.15 Спорт-мікс.
6.20 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.00, 16.25, 19.35, 21.55, 23.00 
Сён ня. Га лоў нае.
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.25 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.25, 10.25 Ба я вік «Мар скія 
д'яб лы. Смерч» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.55 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны» (16+).
19.50 Дэ тэк тыў «Алекс Лю ты» 
(16+).
22.05 Се ры ял «Ік ра ны ба рон» 
(16+).
23.10 «Апош нія 24 га дзі ны» 
(16+).

7.00, 15.45, 21.10 «На двор'е» + 
«Эра на».
7.05, 8.20, 15.50 «Мульт-па рад» 
(6+).
7.30, 20.50 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Згуб ле ныя ў кос-
ма се» (16+).
8.30, 19.15 Се ры ял «Гуль ня. 
Рэ ванш» (16+).
10.00 Да ку мен таль ны фільм.
11.00 Дра ма «Дзве ка ра ле вы» 
(18+).
13.15, 18.10 Се ры ял «Ня роў ны 
шлюб» (16+).
14.30 Се ры ял «Ажа ніц ца, ці 
як?» (16+)
16.05 Дэ тэк тыў «За бой ства ва 
Ус ход нім экс прэ се» (16+).
18.00 «Фэшн іs mу пра фэшн» 
(12+).
19.10 «На двор'е».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Тры лер «Не смя рот ныя» 
(16+).
23.20 Дра ма «Які бя жыць па 
ля зе» (16+).
1.10 «На двор'е» + «Эра на» 
+ Аэра ві дэа.
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