
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 Се ры ял «Ся мей ны 
біз нес» (16+).
9.35 Ба я вік «Ня стрым-
ныя-3» (16+).
12.00 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
12.30, 21.50 Cерыял 
«Апош ні з Ма гі кян» 
(16+).
14.00, 0.15 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.00, 1.55 «Су пер ма мач-
ка» (16+).
17.00 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00, 23.20 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Ка ра ні» 
(16+).
20.00 Ка ме дыя «Дзя жур-
ны та та» (12+).
2.45 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.05 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
5.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 
му зы каль ная.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 13.35 «Пе ра мен лі-
вая пла не та Зям ля». Дак. 
се ры ял [СЦ].
8.25 «Ну, па ча кай!» 
М/ф.
8.40, 22.15 «Мі хай ла Ла-
ма но саў». Маст. фільм 
[СЦ].
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
На ві ны куль ту ры.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.20 ХХ ста год дзе. 
«Апа вя дан ні пра Пят ра 
Ка пі цу». Дак. фільм.
12.20, 18.50, 0.40 «Гуль ня 
ў бі сер».
13.00 Ка ры феі ра сій скай 
ме ды цы ны. Ула дзі мір Фі-
ла таў.
14.20 «Дзюй мо вач ка». 
М/ф.
15.10 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Тэ атр.
15.25 Мая любоў — Ра-
сія! «Ураль скія са ма цве-
ты» [СЦ].
15.50 «2 Вер нік 2».

16.40 «Вы шэй за Радугу». 
Маст. фільм. 1-я се рыя 
[СЦ].
17.55 Фес ты валь Верб'е. 
Мі ха іл Плят нёў і Фес ты-
валь ны ар кестр Верб'е.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.35 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 «Мі сія па лё ту да 
Сон ца». Дак. фільм 
[СЦ].
21.30 «Эніг ма». То мас 
Хэмп сан.
0.00 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.
2.30 Ра ман у ка ме ні. «Ма-
лай зія. Вост раў Ланг ка-
ві». Дак. фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім. 
(16+).
6.55, 8.45, 11.00, 14.05, 
15.45, 17.00, 19.05, 20.40, 
21.45, 23.00, 2.15, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.30 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла». «Ве ра» (16+).
9.00,15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» 
(12+).
12.55 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла». «Ні на» (16+).
14.20 «Ві да воч нае — не-
ве ра год нае» (12+).
18.00 «Яло вая суб ма ры-
на» з Аляк санд рам Ліп-
ніц кім: «Гіс то рыя рус-
ка га ро ка». «Гукі Му» 
(16+).
19.30 Маст. фільм «Жан-
чы ны, якім па шан ца ва-
ла». «Ду ся» (16+).
23.20 Дак. фільм «Фільм 
пра фільм. «Сце ра жы ся 
аў та ма бі ля» (12+).
0.00 Маст. фільм «Нач-
ныя за ба вы» (16+).
2.40 Маст. фільм «Агуль-
ная сця на» (16+).

0.00 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «За ла сла-
вы» (12+).
1.00 Ве ла спорт. Тры дні 
Бру ге — Дэ Па нэ — 2018 
(12+).

4.00 Аў та гон кі. Фор му ла 
Е (12+).
5.00 Аў та гон кі. Wоrld 
Еndurаnсе Сhаmріоnshірs 
(12+).
6.00 Аў та гон кі. WTСR 
(12+).
7.00 Ра лі-рэйд. Да кар 
(12+).
8.30 Тэ ніс. Аustrаlіаn 
Ореn — 2017 (6+).
11.00 Тэ ніс. Аustrаlіаn 
Ореn — 2018 (6+).
14.30 Ве ла спорт. Бель гія 
(12+).
16.00 Сну кер. UK 
Сhаmріоnshір (6+).
18.00 Сну кер. Sсоttіsh 
Ореn (6+).
20.00, 22.00 Бія тлон. 
Ку бак све ту. Па клю ка. 
Муж чы ны (6+).
21.00 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Па клю ка. Зме ша ная 
эс та фе та (6+).
22.30 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Па клю ка. Жан чы ны 
(6+).

1.00 Іро нія ка хан ня (16+).
2.30 Хо чаш ці не? (16+)
4.05 На ша Russіa. Яй кі 
лё су (16+).
5.35 За ва да та ры (16+).
7.20 (Не)ча ка ны прынц 
(16+).
9.00 Уль тра аме ры кан цы 
(18+).
10.55 Доб ры, дрэн ны, 
дур ны (18+).

13.35 Не па гра жай паў-
днё ва м у цэнт ра лу, па пі-
ва ю чы сок у ся бе ў квар-
та ле (16+).
15.20 Эйр Аме ры ка 
(16+).
17.30 Эва лю цыя (12+).
19.30 Прасуну ты (16+).
21.10 Бяз меж жа ў ся рэд-
няй шко ле (12+).
22.45 Сня да нак у та ты 
(12+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).

6.15 М/ф (6+).
7.00 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.40 «Док тар І...» (16+)
8.10 «Жан чы на ў бя дзе» 
(12+).
9.45, 23.30 «Улег цы» 
(12+).
10.15, 15.35, 4.30 «Суд 
ідзе». Се ры ял (16+).
11.15, 18.40 «Сля пая» 
(16+).
12.20. 19.50 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.25, 17.35, 3.15 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.25, 4.05 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.35 «Зна кі лё су» (16+).
21.00 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).
22.45 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.00 «Знак якас ці» (16+).
0.40 «Бан ды Нью-Ёр ка» 
(18+).

6.10 Ту рыст (16+).
8.30 Вя сель ны пе ра па лох 
(12+).
10.35 Пра ві лы ві на ро баў 
(16+).
12.50 Эва лю цыя (12+).
14.35 Як вы крас ці хма ра-
чос (12+).
16.30 Солт (16+).
18.20 Ту рыст (16+).
20.10 Мас ка Зо ра (12+).
22.40 Ле ген да Зо ра 
(16+).
1.00 Не ве ра год ныя пры-
го ды Фа кі ра (16+).
2.45 Апус кан не (16+).
4.30 Гон ка ста год дзя 
(16+).

7.05 Эле фант (12+).
8.45 Ад ной ле вай (12+).
10.15 Дзяў ча ты бы ва юць 
роз ныя (16+).
11.55 Вай на по лаў (16+).
13.30, 19.00 Мас газ (16+).
15.40 Джунг лі (12+).
17.10 Ха чу ў тур му (12+).
21.00, 5.30 Уцё кі (16+).
23.10 У ру ху (16+).
0.55 Кан да гар (16+).
3.00 Экі паж (6+).

6.00 Ра бі стаў кі і ўзры вай 
(16+).

6.25 Асу шыць акі ян 
(16+).
7.15, 10.25 Най буй ней шы 
ў све це ра монт (16+).
8.05 Зо ла та Юка на 
(16+).
8.50 Ме га по лі сы (16+).
9.40 Дзі кі ту нец (16+).
12.00, 1.55 Аў та-SOS 
(16+).
13.35 Сха ва ныя жам чу-
жы ны Тур цыі (16+).
14.20 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
15.05, 21.20, 2.45, 4.25 
Рас сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
16.40 Мя жа (16+).
17.25 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
18.15, 22.05, 1.10, 3.35 
Зла віць кант ра бан дыс та 
(16+).
19.45 Тай ныя гіс то рыі 
(16+).
20.35 Свед кі ка та строф 
(16+).
22.50 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
23.40 Га ра чыя ме жы: Ла-
цін ская Аме ры ка (16+).
5.15 Збор нік «Гуль няў ро-
зу му» (16+).

8.00, 3.30 Даль на бой-
шчык у Аме ры цы (12+).
8.50, 15.45, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
9.40 Зроб ле на з дру гас-
най сы ра ві ны (12+).
10.30, 17.35, 2.40 У па го ні 
за кла сі кай (12+).
11.20, 23.05 Сталь ныя 
хлоп цы (12+).
12.15, 1.50, 6.30 Го лыя і 
на па ло ха ныя (16+).
13.05 НА СА: не вы тлу-
ма чаль ныя ма тэ ры я лы 
(12+).
14.00 За бы тая ін жы не-
рыя (12+).
14.50 Ста ды ён (12+).
16.40 Як гэ та ўстро е на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
17.05, 21.05 Як гэ та зроб-
ле на? (12+)
18.30, 4.15 Га раж нае зо-
ла та (12+).
19.25 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
5.00 Як пра цу юць ма шы-
ны (12+).
5.45 Ры бал ка го лы мі ру-
ка мі (12+).
7.15 Даль на бой шчык у 
В'ет на ме (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 Зо на Х. Кры мі наль ная 
хро ні ка (16+).
9.10 Ме лад ра ма «Мая ма ма су-
праць». 1-я се рыя (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 «Вяр ні маё ка хан-
не» (16+).
14.05 «Зда роў зда ро вым быць!» 
(6+)
14.50, 15.25 Ме лад ра ма «Спад-
чын ні ца» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.00 На ві ны рэ гі ё на.
18.15, 0.10 «Зо на Х». Кры мі наль-
ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Па ка лен не.by (6+).
22.10 Се ры ял «След» (16+).
23.50 Сфе ра ін та рэ саў.
0.35 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.10, 22.50 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
10.55, 18.15 «Ду эт па пра ве». Се-
ры ял (16+).
12.50, 23.40 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-4» (16+).
13.45 «Шэр ла кі» (16+).
14.50 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. Пе ра за груз-
ка» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Ка роль дэ сер таў» (12+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Кра па-
ні кі.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль ту ры.
8.25, 12.15, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 21.05 «Снай пер. Тун гус». Се-
ры ял. 1-я і 2-я се рыі (16+) [СЦ].
10.05, 17.25 «...И примкнувший к 
ним Шепилов». Се ры ял (12+).
11.00, 15.20 «Сэр цы трох». Се-
ры ял (12+) [СЦ].

12.20 «Бе ла ру сы». Гру па 
«Navіband».
12.50, 18.20 «Угрум-ра ка». Се-
ры ял. За ключ ная се рыя (12+) 
[СЦ].
14.00 «Бе ла рус кая кух ня». Кра-
па ні кі.
14.30 «Спя вае Бе ла русь». На-
род ны ан самбль пес ні «Сма ля-
нач ка» (г. Сма ля ві чы, Мін ская 
воб ласць).
16.15 «На род ны май стар». Люд мі-
ла Ка ва лё ва. «Са ма тка ны цуд».
16.45 «За ла тыя рыб кі му зы кі Ста-
ні сла ва Ма нюш кі». Дак. фільм да 
200-год дзя кам па зі та ра.
19.35 «Ар тэ фак ты». На пра столь-
ны Крыж Е фра сін ні По лац кай 
[СЦ].
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.30 Кан цэрт да Дня яд нан ня на-
ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лес тэр» — «Чэл сі».
9.05 Гуль ні «на вы раст».
9.35 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
Фі нал.
11.30 Тэ ніс. Ку бак Фе дэ ра цый. 
Ква лі фі ка цый ны раўнд. Ні дэр-
лан ды — Бе ла русь.
13.05 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў.
14.40 Аз бу ка спор ту.
14.50 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Муж чы ны. Ка рот кая 
пра гра ма.
16.40 Ха кей. КХЛ.
18.35 Авер тайм.
19.10 На шля ху да То кіа-2020. Ві-
дэа ча со піс.
19.40 Спорт-цэнтр.
19.50 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ.
21.25 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
Між на род ны тур нір.

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 «За бой ная сі ла-1» 
(16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Ідэа льны шлюб» 
(16+).
15.15 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 1.15 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20, 0.00 «На са май спра-
ве» (16+).

18.50 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
21.40 «За ступ ні кі». Се ры ял (16+).
22.45 «Док-ток» (16+).
23.45 На шы на ві ны. Вы ні кі дня.

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Ра нi ца СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
На вi ны «24 га дзi ны».
9.00, 0.35 «За гад кi ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «NЕХT-3». Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзiць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.40, 23.50 «Са мыя ша кi-
ру ю чыя гi по тэ зы» (16+).
13.45, 23.00 «Тай ны Чап ман» 
(16+).
14.40, 20.50 «Не ве ра год на цi ка-
выя гiс то рыi» (16+).
15.35 «Гля дзець усiм!» (16+)
15.50, 16.50 «Не па праў ныя». Се-
ры ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста лiч ныя пад ра бяз нас-
цi».
20.15 «Мiн шчы на».
20.30 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».

6.00 Се ры ял «За кон і па ра дак. 
Зла чын ны на мер» [СЦ] (16+).
9.50, 10.10, 22.15, 0.00 Се ры ял 
«Ку лі нар» (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 «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 «Пры суд!?» (16+)
17.15, 19.20 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след» [СЦ] (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (16+).
20.40 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(12+).
21.15 Ток-шоу «Баць кі і дзе ці» 
(16+).
0.35 «Нач ны экс прэс» (16+).
1.55 «Ка мень, на жні цы, па пе ра» 
(16+).
2.45 «Па ляў ні чыя на пры ві даў. Біт-
ва за Маск ву» (16+).
3.15 Кан цэрт (16+).
4.55 «Пра віль ны фаст фуд» 
(16+).
5.20 «Зда роўе» (16+).

7.00 «Но вая ра нi ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кi.

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 вi-
ны — Бе ла русь.
14.40 Се ры ял «Тай ны след ства» 
(12+).
17.25 «60 хвi лiн». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфiр» (16+).
20.40 Се ры ял «Па ром шчы ца» 
(12+).
22.30, 23.10 «Ве чар з Ула дзi мi рам 
Са лаў ё вым».

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Спорт-мікс.
6.35 «50 рэ цэп таў пер ша га» (12+).
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.30 Спе цы яль ны рэ пар таж (12+).
8.45, 10.25 Се ры ял «Псеў да нім 
«Ал ба нец» (16+).
9.35, 22.00 «НЗ.by».
11.15 Се ры ял «Маск ва. Тры вак-
за лы» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.00 Ба я вік «Мар скія д'яб лы» 
(16+).
16.25, 19.40, 23.15 Сён ня. Га лоў-
нае.
17.05 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.55 Се ры ял «Га ра чая кроп ка» 
(16+).
20.55, 22.20 Ба я вік «Не ўскі. Чу-
жы ся род чу жых» (16+).
23.30 Се ры ял «Тап ту ны» (16+).

7.00, 16.05, 19.45, 21.00, 00.50 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мульт па рад». «Дзіў ны свет 
Гам бо ла».
7.30, 16.10, 20.50 «Пры ко лы 13-й 
шко лы».
7.35 Пры го ды «Кінг смен. Сак-
рэт ная служ ба» (18+).
9.45, 19.50 Се ры ял «Цем ра» 
(16+).
10.35 «Пры знай ся, што смач на!»
11.00 Тры лер «Шэр лак Холмс. 
Гуль ня це няў» (12+).
13.15, 18.25 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).
14.40 Се ры ял «Моц ная жан чы-
на» (12+).
16.15 «Мульт па рад» (0+).
16.25 Ка ме дыя «Нач ныя гуль-
ні» (18+).
18.10 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.55 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Вы пра ба ван не 
аг нём» (18+).
23.15 Пры го ды «У па ло не сты-
хіі» (16+).
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