
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 М/ф «Па ця шо ба» 
(0+).
7.40 М/ф «Ка чы ныя гіс то-
рыі» (0+).
8.10 «Ла ві мо мант» (16+).
9.05, 21.00 Се ры ял 
«Іва но вы — Іва но вы-4» 
(16+).
10.10 Ба я вік «Хут чэй за 
ку лю» (12+).

12.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
12.45, 19.00 Се ры ял 
«Кух ня-5» (16+).
14.50 Се ры ял «Вя лі кая 
гуль ня» (16+).
16.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.55, 23.55 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
22.00 Ба я вік «Аба рон ца» 
(16+).
0.55 Се ры ял «Ад ной чы 
ў мі лі цыі» (16+).
2.20 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
3.40 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
4.40 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
дзяр жаў ная.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 14.05, 20.45 «Ма ры 
пра бу ду чы ню». Дак. се-
ры ял.
8.30 «Тэ ат раль ны ле та-
піс». Зі на і да Шар ко.
8.55, 22.25 «Ад ры ну тыя». 
Се ры ял [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.15 ХХ ста год дзе. 
«Да і пас ля трох се кунд». 
Дак. фільм. «Стар шы 
трэ нер». Дак. фільм.

12.10 Пры го жая пла не-
та.
12.25, 18.45, 0.35 «Гуль ня 
ў бі сер». «Ос кар Уайльд. 
«Парт рэт Да рыя на 
Грэя».
13.10 85 га доў Ба ры су 
Дыя до ра ву. «Эпі зо ды».
13.50 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
15.10 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Тэ атр.
15.25 Пер ні ка вы до мік. 
«Кра і на Удэ ге» [СЦ].
15.50 «2 Вер нік 2».
16.40 «Вар чы на зям ля». 
Маст. фільм [СЦ].
17.40 Му зыч ныя фес ты-
ва лі Еў ро пы. Фес ты валь 
Верб'е. Анд раш Шыф і 
Ка мер ны ар кестр фес-
ты ва ля Верб'е.
18.30 Ко лер ча су. Эль 
Грэ ка.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 «Эніг ма». Да ні іл 
Ха ры то наў.
23.50 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.
2.15 «Ва ле рый Іў чан ка. 
Дар». Дак. фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Уз бек ская спра ва». 
2005 год (16+).
6.45, 9.45, 11.00, 15.45, 
17.00, 20.35, 21.45, 23.00, 
2.35, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
7.25 Маст. фільм «Чу жы 
зва нок» (16+).
8.30 Фільм-кан цэрт «Спя-
вае Ва ле рый Ля вонць-
еў». 1988 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 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. 2007 
год (12+).
12.55 «Ві да воч нае — не-
ве ра год нае» з Сяр ге ем 
Ка пі цам. 1977 год (12+).
13.35 Маст. фільм «Муж-
чы ны і ўсе ас тат нія» 
(16+).
18.00 Маст. фільм «Веч-
ны муж» (16+).
20.50 М/ф «Бач ты, Мас-
ле ні ца!» (12+)
0.00 Тэ ле спек такль «Ма-
раль па ні Дуль скай». 
1978 год (12+).

0.20, 3.30, 10.30, 16.00, 
19.00 Кёр лінг. Чэм пі я нат 
Еў ро пы (6+).
1.30 Ве ла спорт. «Тур 
Фланд рыі» (12+).
2.30 Ве ла спорт. Па-
рыж — Ру бэ (12+).
5.00 Тэ ніс. Australіan 
Open (6+).
6.00 Тэ ніс. «Ра лан Га рос» 
(6+).
7.00 Тэ ніс. US Open (6+).
8.00 Сну кер. Northern 
Іreland Open. Фі нал (6+).
9.30 Гольф. Mayakoba 
Classіc.
14.00 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту (12+).

0.10 Ка хан не ў вя лі кім го-
ра дзе-2 (16+).
2.00 Баб ло (16+).
3.40 Ар ле ан (16+).
5.35 Кан ва і ры (16+).
7.35 Дзя жур ны та та 
(6+).
9.20 Вель мі не бяс печ ная 
штуч ка (16+).
11.05 Гу ляй, Ва ся! (16+)
12.55 Кру тая Джор джыя 
(16+).
15.10 Бе лыя цы пач кі 
(12+).
17.10 Це ла а хоў нік кі ле ра 
(18+).
19.30 Ос цін Паў эрс: ча-
ла век-за гад ка між на род-
на га маш та бу (16+).

21.10 Ак са міт ныя руч кі 
(16+).
23.10 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-3 (16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя Бе ла русь філь ма 
(12+).
6.30 М/ф (6+).
7.10 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).

7.40 «Док тар І...» (16+)
8.10 «Я ве даю твае сак-
рэ ты-2». Се ры ял (12+).

9.50, 23.35 «Улег цы» 
(12+).
10.20, 15.40, 4.25 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.20, 18.40 «Сля пая» 
(16+).
12.25, 19.50 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.35, 17.35 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.35, 2.50 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.40 «Па ра лель ны свет» 
(16+).
21.00 «На пар ні цы». Се-
ры ял (16+).
22.50, 3.45 «Знак якас ці» 
(16+).
0.10 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.55 «Сал дат Джэйн». 
Дра ма (16+).

6.10, 17.40 Ілю зія пад ма-
ну-2 (12+).
9.05 Га лод ныя гуль ні 
(16+).
12.15 Ха лод ная га ра (16+).
15.10 Рэ аль нае ка хан не 
(16+).
20.10 Усмеш ка Мо ны Лі-
зы (12+).
22.25 Да ры ян Грэй (16+).
0.35 Пе ра мот ка (16+).
2.25 Не ве ра год ны Халк 
(16+).
4.15 Ві зан тыя (16+).

7.55 Дзяў чы на з ка сой 
(16+).
9.40 Ад ной ле вай (12+).
11.15 Га лоў ны (6+).
13.20 Вы ўсе мя не пры во-
дзі це ў ша лен ства (16+).
15.20 Ржэў скі су праць 
На па ле о на (16+).
16.55 Пра любоff (16+).
19.00 Па вук (16+).
20.50 Пры цяг нен не (12+).

23.05 Ха лод нае тан го 
(18+).
1.05 Аб чым маў чаць 
дзяў ча ты (12+).
2.35 Ён — дра кон (6+).
4.45 Уда члі вы вы па дак 
(12+).

6.00 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).
6.25 Па на ра ма 360 гра-
ду саў (16+).
6.50 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
7.40, 11.25, 19.45, 2.00 
Су пер кар са смет ні ка 
(16+).
8.25, 12.55 Ле дзя ная да-
ро га (16+).
9.05, 13.35 Не па кор лі вы 
вост раў (16+).
9.50 Дзі кі ту нец (16+).
10.40, 20.30 На ра джэн не 
Еў ро пы (16+).
14.20 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
15.10, 4.25 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф (16+).
16.40 Га ра чыя гра ні цы 
(16+).
17.25 Не рас кры тыя тай-
ны Дру гой су свет най 
вай ны (16+).
18.15, 22.05, 1.10, 3.35 
Служ ба бяс пе кі аэ ра пор-
та (16+).
21.15 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
23.35 Па ча так (16+).
0.25 Ту рэм ныя цяж кас ці 
(16+).

8.00, 20.20, 1.50 Дзі кія 
экс пе ры мен ты (12+).
8.50, 16.40, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
9.40, 17.35, 4.25 Хут кія 
і гуч ныя (12+).
10.30, 16.10, 21.40, 7.35 
Як гэ та ўстро е на (12+).
10.55, 15.45, 21.15 Як гэ-
та зроб ле на? (12+)
11.20, 23.05 Ба гаж ныя 
вой ны (12+).
12.15, 14.50, 0.55, 6.00 Як 
устро е ны Су свет (12+).
18.30, 5.15 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі (12+).
19.25 Даль на бой шчы кі 
(12+).
0.00 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
2.45 Ір жа вая ім пе рыя 
(12+).
3.40 За гад кі вы сад кі на 
Ме сяц (12+).
6.50 Ка ра лі гру за ві коў 
(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, 18.15, 0.10 «Зо на Х» 
(16+).
8.50 Сло ва міт ра па лі та Та дэ ву ша 
Кан дру се ві ча на свя та Увя дзен ня 
ў храм Пра свя той Ба га ро дзі цы.
9.10, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.55, 19.50 Сіт кам «Слу га на ро-
да» (16+).
12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял «Пай-
сці, каб вяр нуц ца» (12+).
13.05 Дзі ця чы док тар.
13.35, 15.25 Се ры ял «Усмеш ка 
пе ра смеш ні ка» (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 Род ныя лю дзі (6+).
23.50 Сфе ра ін та рэ саў.
0.35 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 17.55 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.05, 22.55 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
11.05, 18.00 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
13.15, 0.00 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-3» (16+).
14.20 «Ве ру не ве ру» (16+).
15.20 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+).
16.35 Хто я? (12+)
16.55 «Вя сель ны па мер» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Ка хан не на вы жы ван не» 
(16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ру лет 
са сві ні ны па-ка быль ску.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль ту-
ры.
8.25, 12.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.30, 15.20 «Уцё саў. Пес ня даў-
жы нёю ў жыц цё». Маст. фільм 
(12+).
9.25, 21.05 «Апош ні дзень». Аляк-
сандр Па ра хаў шчы коў (12+).
10.05 «Бе ла русь як пес ня». Ан-
самбль «Пес ня ры».

10.30 «Бе ла рус кая кух ня». По-
ліўка з ра шчы най.
11.00, 16.15 «За адзін крок ад 
трэ цяй су свет най». Маст. фільм 
(16+).
12.25 «З ка ха ны мі не раз лу чай-
це ся». Ме лад ра ма (12+).
13.40 «Жы вая куль ту ра». Тра-
ды цыя ткац тва па ясоў (вёс кі Ва-
ло жын ска га ра ё на, Мін ская воб-
ласць).
14.10, 21.40 «Соль зям лі». Маст. 
фільм. 1-я се рыя (12+).
17.10 «БССР. Не вя до мая гіс-
то рыя». Аляк сандр Чар вя коў 
(16+).
17.35 «Га ра джа не». Маст. фільм 
(12+).
19.00, 22.55 Дзён нік Між на род-
на га фес ты ва лю су час най ха рэа-
гра фіі ІFMC-2019.
19.15 «Сла вян скі ба зар — 2019». 
«Пес ня рам» — 50! Част ка 2-я.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.10 «Ар тэ фак ты». Ліс ты Яна 
Бар шчэў ска га.

7.00 Ха кей. КХЛ. «Са ла ват Юла-
еў» (Уфа) — «Кунь лунь» (Пе кін).
8.55 Слэм-данк.
9.25 Ха кей. Лі га чэм пі ё наў. 1/8 
фі на лу. Матч у ад каз. «Рэд Бул» 
(Мюн хен) — «Юнац тва-Мінск» 
(Бе ла русь).
11.20 Бокс. Су свет ная су пер се-
рыя.
13.05 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Кіль» (Гер ма нія) — «Ма тор» 
(Укра і на).
14.40 Кань ка беж ны спорт. Этап 
Куб ка све ту. Мінск.
16.20 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.
18.15 На шля ху да То кіа-2020. Ві-
дэа ча со піс.
18.45 Авер тайм.
19.20 Ха кей. КХЛ. «Спар так» 
(Маск ва) — «Ды на ма-Мінск». 
(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)
21.55 Аз бу ка спор ту.
22.05 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 
све ту. Іта лія — Та і ці.
23.30 Спорт-мікс.
23.40 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 
све ту. Швей ца рыя — ЗША.

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 «Я вяр ну ся» 
(16+).

12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Лю бі мая на стаў-
ні ца» (16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.55 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20, 23.45 «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 «Ні чо га не зда ра ец ца 
двой чы». Се ры ял (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, 23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Мас коў ская бар зая». Се-
ры ял (16+).
12.15 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.45, 23.45 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.50 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.05, 1.15 «Як устро е ны свет» 
(16+).
15.55, 16.50 «Вы шук-2». 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».
0.25 «Элік сір ма ла до сці» (16+).

6.00, 16.15, 19.25, 4.25 Се ры ял 
«Вяр тан не Мух та ра-2» (16+).
7.00 Се ры ял «1941» (16+).
9.25, 10.10, 21.30 Се ры ял «1942» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15, 3.15 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.10, 1.50 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 2.30 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
20.40 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(0+).
0.00 «Нач ны экс прэс» (12+).
1.30 «Та ко му ма ма не на ву чыць» 
(12+).
4.00 «Як у рэ ста ра не» (12+).

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.
14.35, 22.25, 23.10 «Хто су-
праць?» Ток-шоу.
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «За мак з пяс ку» 
(12+).
0.25 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаўё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10 Бе ла веж ская пу шча (6+).
6.25 Бе ла ру сы (6+).
7.10 «Цуд тэх ні кі» (12+).
8.05, 10.20 Се ры ял «Ко дэкс го-
на ру» (16+).
9.35, 22.05 «НЗ.by».
10.50 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.05 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.15, 16.30 Се ры ял «Дзі кі» 
(16+).
16.25, 19.40, 23.30 Сён ня. Га лоў-
нае.
17.45 «ДНК» (16+).
19.55 Се ры ял «Пёс» (16+).
21.00, 22.30 Се ры ял «Пяць хві-
лін ці шы ні» (12+).
23.40 Се ры ял «Вер сія» (16+).

7.00, 15.55, 19.00, 21.05, 0.55 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.10, 16.05 М/с «Чып і Дэйл спя-
ша юц ца на да па мо гу».
7.35, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.40 Ані ма цый ны фільм «Эве-
рэст» (12+).
9.40, 19.05 Се ры ял «Па вук» 
(16+).
10.35 «За ко ны пры ваб нас ці».
11.20 Дак. се ры ял.
11.50 Дра ма «Ду рань» (16+).
13.50, 20.05 Се ры ял «Міс тар Ро-
бат» (16+).
14.40 Се ры ял «Атэль «Дэль Ме-
сяц» (12+).
16.15 Се ры ял «Агент Мак Гай-
вер» (16+).
17.50 Се ры ял «Ім пе рыя» (16+).
18.35 «Га туй як шэф».
18.50 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.55 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «Ідэн ты фі ка цыя 
Бор на» (12+).
23.55 Тры лер «Пе ра ва га Бор-
на» (12+).
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