
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, 0.05 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.05 Се ры ял «След» 
(16+).
10.55, 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 «Па да рож-
жа да цэнт ра ду шы». 1-я се-
рыя (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 «На кант ро лі Прэ зі дэн-
та».
23.45 Сфе ра ін та рэ саў.
0.30 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.00 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.20, 23.10 «Эк стра сэн сы-
дэтэк ты вы» (16+).
11.15, 18.05 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
13.15, 0.15 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-3» (16+).
14.15 «Под ыум» (12+).
15.15 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 5 з 36, КЕ НО.
21.15 «Су пер жон ка» (16+).
22.10 «Трэ ці ліш ні» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ма-
лоч ны суп з ага род ні най.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.30, 15.05 «Уцё саў. Пес ня даў-
жы нёю ў жыц цё». Маст. фільм 
(12+).
9.25, 21.05 «Апош ні дзень». 
Воль га Аро се ва (12+).
10.00, 22.50 «Та лаш». Маст. 
фільм (16+) [СЦ].
10.55 «Бе ла рус кая кух ня». Па-
са хі.

11.20, 16.55 «Ста лін град ская біт-
ва». «У на ступ лен не» (12+).
12.25 «Ка ха ная». Ме лад ра ма 
(12+).
13.50, 21.40 «Соль зям лі». 
Маст. фільм (12+).
16.00 «Хро ні ка Мінск ага ге та». 
Фільм пер шы (12+).
17.35 «Вяс ко вая гіс то рыя». 
Ме лад ра ма (12+).
19.00 «Час кі но». Удзель ні кі на-
цы я наль на га кон кур су ММКФ 
«Ліс та пад».
19.10 «Чар та па лох». М/ф (16+).
19.20 «Сла вян скі ба зар — 2019». 
Най леп шае.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

6.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. 5-ы тур. «Ла ка ма тыў» 
(Ра сія) — «Ба ер» (Гер ма нія).
7.55 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 
све ту. Ра сія — Бе ла русь.
9.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. 5-ы тур. «Рэ ал» (Мад-
рыд) — ПСЖ (Фран цыя).
10.55, 0.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё-
наў УЕ ФА. 5-ы тур. Дзён нік гуль-
ня во га дня.
11.25 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ад мі рал» (Ула дзі-
вас ток).
13.00 Пляж ны фут бол. Чэм пі я-
нат све ту. ААЭ — Се не гал.
14.25 Пляж ны фут бол. Чэм пі я-
нат све ту. Аман — Пар ту га лія.
15.50 Аг ня вы ру беж.
16.25 Слэм-данк.
16.55 Ва лей бол. Лі га чэм пі ё наў. 
3-і раўнд. Матч у ад каз. «Шах-
цёр» (Са лі горск, Бе ла русь) — 
«Вай во дзі на» (Сер бія).
18.50 Бас кет бол. Ку бак ФІ БА. 
«Цмо кі-Мінск» (Бе ла русь) — 
«Кіеў-Бас кет» (Укра і на).
20.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. 5-ы тур. «Зе ніт» (Ра сія) — 
«Лі ён» (Фран цыя). (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
22.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 5-ы тур. Ан лайн гуль ня-
во га дня. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр).
1.35 Ко зел пра фут бол.

6.00, 7.05, 8.05 «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.
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Фур ца ва. 
Легенда аб Ка ця ры не» (16+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Шчас лі вы 
білет» (16+).

15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.45 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20, 23.40 «На са май 
спра ве» (16+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Аб' ек тыў на».
20.00 Час.
21.10 «Ні што 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+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.15, 23.50 «Са мыя ша-
кі ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45 «Не ве ра год на ці ка выя гіс-
то рыі» (16+).
15.05 «Як уладкаваны свет» 
(16+).
15.55, 16.50 «Вы шук-3». Се ры-
ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
насці».
20.15 «Мін шчы на».
20.30 «У аб ста ноў цы мі ру» 
(16+).
22.00 «Гля дзець усім!» (16+)

6.00, 16.15, 19.25, 4.10 Се ры ял 
«Вяр тан не Мух та ра-2» (16+).
8.45, 10.10 Се ры ял «Хі рур гія. 
Тэ ры то рыя ка хан ня» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «За ла су да. Біт ва за гро-
шы» (16+).
14.10 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы ся мей ныя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
20.45 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (0+).
21.15 Се ры ял «1943» (12+).
0.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).
0.35 Се ры ял «Ні ка наў і Ко» 
(16+).
3.45 «Тры май ся, шо у біз!» (16+)

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Весткі.

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 «Тай ны след-
ства-18» (12+).
0.25 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Салаў ё 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 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.10 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
8.05, 10.20 Се ры ял «Ко дэкс 
гона ру» (16+).
9.35, 22.00 «НЗ.by».
10.50 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.10, 16.30 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы. Смерч» (16+).
16.25, 19.40, 23.20 Сён ня. Га-
лоў нае.
17.50 «ДНК» (16+).
19.55, 22.25 Се ры ял «Пяць хві-
лін ці шы ні. Вяр тан не» (12+).
23.35 Се ры ял «Вер сія» (16+).

7.00, 15.55, 18.15, 21.05, 0.00 
«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 Фан тас ты ка «Ча ла век-му-
раш ка» (12+).
9.40, 19.10 Се ры ял «Па вук» 
(16+).
11.25 Дак. се ры ял «Га ра ды з гіс-
то ры яй» (12+).
11.45 Ка ме дыя «Афера міс та-
ра Краў на» (16+).
13.45, 20.05 Се ры ял «Міс тар 
Ро бат» (16+).
14.35 Се ры ял «Га тэль «Дэль 
Ме сяц» (12+).
16.10 Се ры ял «Агент Мак Гай-
вер» (16+).
17.30, 23.00 Се ры ял «Ім пе-
рыя».
18.20 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
20.55 «Ве чар ні ца» (0+).
21.20 Дра ма «Ма ёр» (16+).

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 Се ры ял «Іва но вы — 
Іва но вы-4» (16+).
10.40 Ка ме дыя «Ся мей-
ная ра ба ван не» (16+).
12.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
12.55, 19.00 Се ры ял 
«Кух ня-6» (16+).
15.00 «Наш ра монт» 
(16+).
15.50 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
16.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.55 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
21.00 «Рус кія не смя юц-
ца» (16+).
22.00 Ба я вік «Ко дэкс 
зло дзея» (16+).

0.05 Жа хі «Ла бі рынт Фаў-
на» (18+).
2.15 «Кі но ў дэ та лях» 
(16+).
3.10 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
5.00 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...» Га ра-
дзец пер ні ка вы.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35, 13.55 «Цы ві лі за-
цыі». Дак. се ры ял. «Тры-
умф мас тац тва».

8.30 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Анук Эмэ.
9.00, 22.25 «Вы пра ба ван-
не не ві на ва тас цю». Се-
ры ял [СЦ].
10.20 Шэ дэў ры ста ро га 
кі но. «На мя жы». Маст. 
фільм.
11.55 «Аст ра вы». Мі ка-
лай Круч коў.
12.40 Ад кры тая кні га. 
Але ся Ні ка ла е ва. «Двай-
ное дно» [СЦ].
13.10 Ко лер ча су. Ка ме-
ра-аб ску ра.
13.20 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.
15.10 «Лісты з пра він-
цыі». Ба ры са глеб (Яра-
слаў ская воб ласць) 
[СЦ].
15.45 «Эніг ма. Мі ша Да-
меў».
16.30 «Дні і га ды Мі ка лая 
Ба ты гі на». Маст. фільм, 
за ключ ная се рыя [СЦ].
17.45 Май стар-клас. Ба-
рыс Бе ра зоў скі.
18.30, 22.10 Пры го жая 
пла не та.
18.45 «Цар ская ло жа».
19.45 Усе ра сій скі ад кры-
ты тэ ле ві зій ны кон курс 
юных та лен таў «Сі няя 
птуш ка».
21.25 «Шу каль ні кі». «Тай-
на скар баў са ра таў ска га 
рын ку» [СЦ].
23.50 «2 Вер нік 2».
0.40 «Культ кі но». «Пес ня 
дрэ ва». Маст. фільм.
2.25 «Вя лі кі пад зем ны 
баль», «Брэк!» М/ф для 
да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з На тал ляй Ка зял ко вай. 
2005 год (12+).
7.05 Дак. фільм «Вель мі 
вас усіх люб лю» (16+).
8.30, 9.45, 11.00, 15.45, 
17.00, 21.45, 23.00, 1.05, 
2.45, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
12.00 Маст. фільм «Вяр-
тан не» (16+).
14.30 «Ма ры ля Ра до віч у 
Маск ве». Фільм-кан цэрт. 
1983 год (12+).
18.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1975-ы. 1-я част ка. 
2011 год (12+).

19.05 Фільм-кан цэрт 
«Мі ні я цю ры». 1975 год 
(12+).
19.40 «Му зыч ная га-
вань Эле а но ры Фі лі най» 
(12+).
22.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Бляск і га ле ча са вец-
ка га цыр ка». 2006 год 
(16+).
1.15 Фільм-спек такль 
«Та паз». 1976 год (16+).

0.15, 13.55, 17.25, 21.15 
Лыж ныя гон кі. Ку бак све-
ту (6+).
1.30, 8.30, 18.30, 22.50 
Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту (12+).
5.00 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту (12+).
7 . 3 0  П л а  в а н  н е . 
Іnternatіonal Swіmmіng 
League (6+).
9.30 Сан ны спорт. Ку бак 
све ту (12+).
11.15, 16.10 Лыж нае 
двая бор'е. Ку бак све ту 
(12+).

1.00 Міль ярд (12+).
2.50 Джунг лі (6+).
4.20 Хло пец з на шых мо-
гі лак (12+).
5.50 }{ат@бь)ч (16+).
7.40 Бра ты Сіс тарс 
(18+).
10.00 Ак са міт ныя руч кі 
(16+).
12.00 Мах ля ры (16+).
13.55 Ха лас цяч кі (16+).
15.35 Укол па ра со нам 
(16+).

17.30 Стар скі і Хатч 
(12+).
19.30 Не ве ра год ныя пры-
го ды Фа кі ра (16+).
21.15 Но выя пры го ды 
Ала дзі на (6+).
23.15 Утай ма ван не сва-
воль на га (16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
7.00 М/ф (6+).
8.30 «За вя шчан не прын-
цэ сы». Се ры ял (12+).
10.15, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
11.15, 18.30 «Сля пая» 
(16+).
12.20 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.30, 17.25 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.35, 3.35 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
15.40 «Мой ге рой» (12+).
16.30 «Па ра лель ны свет» 
(16+).
19.40 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
20.45 «Таў стун на рын гу». 
Ка ме дыя (12+).
22.45 «Ве чар». Дра ма 
(16+).
1.00 «90-я» (16+).
1.45 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
2.15 «Авія ка та стро фы. 
Пункт не вяр тан ня». Дак. 
фільм (16+).

6.10, 15.45 Су пер Брыс 
(16+).
8.20 Ма лыш ка на міль ён 
(16+).
11.20 Кон-Ці кі (6+).
13.40 Гер ца гі ня (16+).
17.30 Га дзі ла (12+).
20.10 Брыд кі я (12+).
22.00 Апус кан не (16+).
0.05 Гуль ня Эн дэ ра 
(12+).
2.15 Тай на ся мі сяс цёр 
(16+).
4.25 Пры від ны па труль 
(12+).

7.15 Ня год нік (16+).
9.05 Тэр мі но ва вый ду за-
муж (16+).
11.10 Ла ві мо мант (16+).
12.35, 5.50 Дач ны ра манс 
(16+).
15.00 Кра і на глу хіх (12+).
17.15 Гу ляй, Ва ся! (16+)
19.05 Ша кал (16+).
21.05 Ру беж (12+).
23.00 Раз бу дзі мя не 
(18+).

0.45 Кух ня ў Па ры жы 
(12+).
2.40 Шчас ця! Зда роўя! 
(16+)
4.15 Кня зёў на Мэ ры 
(12+).

6.00 На ву ко выя не да-
рэчнас ці (16+).
6.15 Па на ра ма 360 гра ду-
саў (16+).
6.40 Ме га по лі сы (16+).
7.30, 11.20, 2.05 Аў та-
SOS (16+).
8.15, 12.50 Ле дзя ная да-
ро га (16+).
9.00, 13.35 Не па кор лі вы 
вост раў (16+).
9.45, 16.45, 18.15 Служ ба 
бяс пе кі аэ ра пор та (16+).
10.30, 20.35 Ін жы нер ныя 
ідэі (16+).
14.20 Ме га за во ды (16+).
15.10, 4.25 Рас сле да ван-
не авія ка та строф (16+).
17.30 Вай на Гіт ле ра су-
праць прэ сы (16+).
19.00, 22.10, 1.20, 3.40 
Па да рож жы з Гор да нам 
Рам зі (16+).
21.25 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
23.45 Ла вец ка мет (16+).
0.30 Не вя до мы свет 
(16+).

8.00, 20.20, 1.50 Го лыя і 
на па ло ха ныя (16+).
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, 15.45, 21.15 Як гэ та 
зроб ле на? (16+)
10.55, 16.10, 21.40, 7.35 
Як гэ та ўстро е на? (12+)
11.20 Ба гаж ныя вой ны 
(12+).
12.15, 0.55, 6.00 Як улад-
ка ва ны Су свет (12+).
13.05 Вост раў (16+).
14.00 Кру тая ра бо та 
(16+).
14.50, 3.40 За ла тая лі ха-
ман ка (16+).
18.30, 23.05, 5.15 Па ляў ні-
чыя на скла ды (16+).
19.25 Сід ней ская бух та 
(12+).
0.00 Здзі чэ лыя (12+).
2.45 Не вя до мая экс пе ды-
цыя (16+).
6.50 Даль на бой шчы кі 
(12+).
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