
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 «Пры га во ра-
ныя» (16+).
11.50 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
12.30, 21.40 Се ры-
ял «Апош ні з Ма гі кян» 
(16+).
14.00, 0.05 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.00, 1.45 «Су пер ма мач-
ка» (16+).
17.00 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00, 23.10 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Ба я вік «Мі раж» 
(16+).
2.35 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
3.55 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 
бры тан ская.
7.00, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 
18.40, 20.00, 21.30 «Вя лі-
кія ма лень кім».
7.35, 20.45 «Ісус Хрыс тос. 
Жыц цё і ву чэн не». Пра-
ект міт ра па лі та Іла ры ё на 
[СЦ].
8.20 «Ну, па ча кай!» 
М/ф.
8.50 «Пры го ды Элект ро-
ні ка». Маст. фільм [СЦ].
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
На ві ны куль ту ры.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.30 ХХ ста год дзе. 
«Сяр гей Ка ра лёў. Га лоў-
ны кан струк тар». 1973.
12.15, 18.45, 0.30 «Гуль ня 
ў бі сер».
13.00 «Аб чым маў чаць 
іль вы». Дак. се ры ял 
[СЦ].
13.40 «Су ніч ная па ля на 
Свя та сла ва Рых тэ ра». 
Дак. фільм.
14.20 «Цу доў ны зва но-
чак», «Тры дры ва се кі». 
М/фы.
15.10 Пер ні ка вы до мік. 
«Ста ра жыт ныя ра мёст вы 
гор на га Да ге ста на».
15.45 «2 Вер нік 2».

16.35 «Ка ні ку лы Пят ро ва 
і Ва сеч кі на. Звы чай ныя 
і не ве ра год ныя». Маст. 
фільм [СЦ].
17.45 Шэ дэў ры ха ра вой 
му зы кі. Хор Мас коў ска га 
Срэ цен ска га ма нас ты ра.
19.45 Ад кры ты му зей.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.35 «Эніг ма. Юджа 
Ванг».
22.15 «Ка нец па ра да». 
Се ры ял (16+).
23.15 «Фо та сфе ры». Дак. 
се ры ял [СЦ].
0.05 «Рус кая ў кос ма се». 
Дак. фільм [СЦ].
1.15 Пры го жая пла не та.
2.35 Г. Сві ры даў. Сю і та 
з му зы кі да кі на філь ма 
«Час, на пе рад!»

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ха чу быць кас ма на ў-
там». 2006 год (16+).
7.05, 8.45, 9.45, 11.00, 
15.45, 17.00, 19.00, 21.45, 
23.00, 3.45, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
7.20 Дак. фільм «Вель мі 
вас усіх люб лю». 1987 год 
(18+).
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 На тал ляй Ка зял ко вай. 
Госць пра гра мы Аляк сандр 
Ле він. 2005 год (12+).
13.00 Маст. фільм «На ша 
да ча» (16+).
14.25 «Рок-н-рол ТБ». 
1993 год (16+).
18.00 «Яло вая суб ма ры-
на» з Аляк санд рам Ліп-
ніц кім: «Гіс то рыя рус ка га 
ро ка». «Сяр гей Ку ро хін». 
2006 год (16+).
19.15 Маст. фільм «Май-
стэр ства жыць у Адэ се» 
(16+).
23.20 Дак. фільм «Фільм 
пра фільм. Га раж, або Ноч 
у му зеі». 2011 год (12+).
0.00 Тэ ле спек такль «Ма-
раль па ні Дуль скай». 
1978 год (16+).
2.45 Фільм-кан цэрт «Спя-
вае Іві ца Шэр фе зі». 1970 
год (12+).

1.00,  23.30 Тэ ніс. 
Australіan Open (6+).

2.30 Тэ ніс. «Ра лан Га рос» 
(6+).
7.00 Тэ ніс. US Open (6+).
9.30 Аў та гон кі. World En-
durance Champіonshіps 
(12+).
10.30 Аў та гон кі. Фор му ла 
E (12+).
11.30 Ра лі-рэйд. Да кар 
(12+).
12.30 Сну кер. «Мас тэрс» 
(6+).
15.00 Ве ла спорт. Па-
рыж — Ру бэ (12+).
21.00 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «На су пе рак 
уся му» (12+).
21.30 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «За ла сла-
вы» (12+).

0.50 Вы кі да ла (18+).
2.25 Пра сцяч ка (16+).
4.05 За ко ну тут не мес ца 
(12+).
5.50 ЗащитнеГ (16+).
7.45 Пра су ну ты (16+).
9.25 З жыц ця тай ных 
аген таў (12+).
11.10 Са бры на (12+).
13.40 Вя лі кі сал дат 
(16+).
15.35 Ка хан не без пе ра-
са дак (16+).
17.30 Улю бён цы Аме ры кі 
(16+).
19.30 Як я стаў рус кім 
(16+).
21.20 Ад сям'і не ўця чэш 
(16+).
23.30 Пя ты эле мент 
(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+).
7.30 «Док тар І...» (16+)
8.00 «Жан чы на ў бя-
дзе-4». Се ры ял (12+).
9.35, 23.25 «Улег цы» 
(12+).
10.05, 15.25, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.05, 18.30 «Сля пая» 
(16+).
12.10, 19.40 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.15, 17.25, 3.20 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.15, 4.05 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.25 «Зна кі лё су» (16+).
20.50 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).

22.40 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
23.55 «Знак якас ці» 
(16+).
0.40 «Авія тар». Маст. 
фільм (16+).

6.10 Па ра лель ныя све ты 
(16+).
8.15 Раз ня (16+).
9.50 Чу жы бі лет (12+).
11.45 Пас ля на шай эры 
(12+).
13.25 Ка пі тан Фі ліпс 
(16+).
15.55 Тры стан і Ізоль да 
(12+).
18.10 Пі тэр Пэн (12+).
20.10 Ка пі тан Крук 
(12+).
22.45 Са мерс бі (16+).
0.50 Пры ста нак це няў 
(18 +).
2.50 З лю боўю, Ро зі 
(16+).
4.30 Міль ён для чай ні каў 
(16+).

6.10 Вя сел ле па аб ме не 
(16+).
8.10 На Дзе ры ба саў скай 
доб рае на двор'е, або На 
Брай тан-Біч зноў ідуць 
даж джы (16+).
9.55 Жа ніх (12+).
11.40 Да ма вік (6+).
13.30, 19.00 Кат (16+).
15.35 Без меж (12+).
17.10 Усё і ад ра зу (16+).
21.00, 5.30 Хло пец з на-
шых мо гі лак (12+).
22.35 Доб ры хлоп чык 
(12+).
0.20 Ка ра лёў (12+).
2.25 Тан кі (12+).
4.05 Ад ной ле вай (12+).

6.00 Ра бі стаў кі і ўзры вай 
(16+).
6.25 Асу шыць акі ян 
(16+).
7.15, 10.30 Не ве ра год ныя 
ма шы ны (16+).
8.05 Ша ша праз пек ла 
(16+).
8.55 Ме га по лі сы (16+).
9.45 Дзі кі ту нец (16+).
12.05 Аў та-SOS (16+).
12.50 Кос мас: маг чы мыя 
све ты (16+).
13.35 За кі ну тыя га ра ды з 
Аль бер там Лі нам (16+).
14.20 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).

15.05, 21.15, 2.45 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
16.40 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та-3: Пе ру (16+).
17.25 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
18.15, 22.05, 1.05, 4.25 
Зла віць кант ра бан дыс та 
(16+).
19.45 Сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы ста ра жыт на сці 
(16+).
20.30 Цу доў ная па сад ка 
на Гу дзон (16+).
22.50 Ка ка і на выя вой ны: 
ка нец кар тэ ля (16+).
23.35 Га ра чыя ме жы: Ла-
цін ская Аме ры ка (16+).
1.55 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
5.15 Гуль ні ро зу му (16+).

8.00 Даль на бой шчык у 
Аме ры цы (12+).
8.50, 15.45, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
9.40, 17.05 Як гэ та зроб-
ле на? (12+)
10.30 У па го ні за кла сі кай 
(12+).
11.20 Біт вы скар ба шу-
каль ні каў (12+).
12.15 Раз бу раль ні кі ле-
генд (16+).
13.05 НА СА: не вы тлу-
ма чаль ныя ма тэ ры я лы 
(12+).
13.55 За бы тая ін жы не-
рыя (12+).
14.50 Вя лі кае і Ры чард 
Ха манд (12+).
16.40 Як гэ та ўстро е на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
17.35, 2.40 У па го ні за 
кла сі кай (12+).
18.30 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі (16+).
18.55 Па ляў ні чы на цац кі 
(12+).
19.25, 5.45 Ры бал ка го-
лы мі ру ка мі (12+).
20.20, 0.00 За ла тая лі ха-
ман ка (16+).
21.15 Дзіў ныя фур го ны 
(12+).
23.05 Па ляў ні чыя на скла-
ды (16+).
1.50, 6.30 Го лыя і на па ло-
ха ныя (16+).
3.30 За ла тая лі ха ман ка: 
за кі ну ты пры іск Дэй ва Ту-
ры на (16+).
4.15 Га раж нае зо ла та 
(12+).
5.00 Як гэ та ўстро е на? 
(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, 18.15, 0.15 Зо на Х. 
Кры мі наль ная хро ні ка (16+).
9.10 Ме лад ра ма «Яна збі ла лёт-
чы ка». 1-я се рыя (12+).
10.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 
Ме лад ра ма «Аб ды ма ю чы не-
ба» (16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+).
14.50, 15.25 Ме лад ра ма «Воль-
ная гра ма та» (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+).
22.10 Се ры ял «След» (16+).
23.55 Сфе ра ін та рэ саў.
0.40 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.10, 23.00 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
11.00, 18.10 «Та ям ні цы го ра да 
Эн». Се ры ял. 1-я і 2-я се рыі 
(16+).
12.55, 23.55 Се ры ял «Жа но чы 
док тар-4» (16+).
13.50 «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, 15.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Вуш кі з гры ба мі.
8.05, 12.00 На ві ны куль ту ры.
8.25 «Гэ ты дзень».
8.30, 17.40 «Зоя». Маст. фільм 
(16+).
9.25 «Кі но ма ёй кра і ны». Част ка 
чац вёр тая. «Дру гое на ра джэн не».
10.05 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
10.20, 15.35 «Ча ты ры тан кіс ты 
і са ба ка». Маст. фільм. 6-я і 7-я 
серыі (12+).

12.20 «Бе ла ру сы». Ва лян цін Дуд-
ке віч.
12.45, 21.05 «Стро га вы». Маст. 
фільм. 7-я і 8-я серыі (12+) 
[СЦ].
15.05 «Беларуская кухня». Вушкі 
з грыбамі.
17.15 «Рэ дак цыя» з Ба ры сам 
Герс тэ нам. Пра гра ма «Крок».
18.35 «Дом, дзе жы ве мас тац тва». 
Дак. фільм да 80-год дзя На цы я-
наль на га мас тац ка га му зея Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь. Фільм дру гі.
19.00 Вялікі чацвер. Архікатэдра 
імя Найсвяцейшай Панны 
Марыі. Прамая трансляцыя 
багаслужэння. 
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.25 «На род ны май стар». Ігар 
Еў сці хаў (вы ра бы са ску ры).

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Се зон 2018—2019. 1/4 фі на лу. 
«Ман чэс тэр Сі ці» (Анг лія) — «То-
тэн хэм» (Анг лія).
9.05 Спорт-кадр.
9.35 Фут бол. Ку бак Бе ла ру сі. 1/2 
фі на лу. «Сла вія» (Ма зыр) — БА-
ТЭ (Ба ры саў).
11.30 Слэм-данк.
12.00 Фут бол. Ку бак Бе ла ру сі. 
1/2 фі на лу. «Ды на ма» (Брэст) — 
«Шах цёр» (Са лі горск).
13.55 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі.
17.35 Ха кей. КХЛ.
19.30 На шля ху да То кіа. Ві дэа-
ча со піс.
20.00 Спорт-цэнтр.
20.10 Фут бол. Лі га Еў ро пы. Се зон 
2018—2019. 1/4 фі на лу. «Бен фі-
ка» (Пар ту га лія) — «Ай нтрахт» 
(Гер ма нія).
22.05 Фут бол. Лі га Еў ро пы. Се зон 
2018—2019. 1/4 фі на лу. «Чэл сі» 
(Анг лія) — «Сла вія» (Чэ хія).

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 «Кры ху не ў са-
бе» (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 «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 «Сы шчык». 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+).
14.35, 20.50 «Не ве ра год на цi ка-
выя гiс то рыi» (16+).
15.30, 16.50 «Цу да твор ца». Се-
ры ял (16+).
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. 
Ад дзел апе ра тыў ных рас сле-
да ван няў» [СЦ] (16+).
9.40, 10.15, 22.15, 0.00 Се ры ял 
«Ку лі нар» [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 «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+).
16.20 «Пры суд!?» (16+)
17.20, 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» 
(16+).
21.15 Ток-шоу «Баць кі і дзе ці» 
(12+).
0.40 «Нач ны экс прэс» (12+).
1.35 «Ка мень, на жні цы, па пе ра» 
(16+).
2.25 «Па ляў ні чыя на пры ві даў. 
Біт ва за Маск ву» (16+).
2.55 «Га ра ды Бе ла ру сі» (16+).
3.50 Кан цэрт (16+).
4.55 «Пра віль ны фаст фуд» (16+).
5.20 «Зда роўе» (16+).

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.
14.40 Се ры ял «Тай ны след-
ства» (12+).
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Па ром шчы ца» 
(12+).
22.30, 23.10 «Ве чар з Ула дзі мі-
рам Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Спорт-мікс.
6.20 Бе ла ру сы (6+).
7.00, 16.25, 19.40, 21.50, 23.10 
Сён ня. Га лоў нае.
7.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.25 Спе цы яль ны рэ пар таж (12+).
8.45, 10.25 Се ры ял «Псеў да нім 
«Ал ба нец» (16+).
9.35, 21.55 «НЗ.by».
11.10 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.55 За гран ню (16+).
14.10 Се ры ял «Вон ка вае на зі-
ран не» (16+).
17.05 «За сна ва на на рэ аль ных 
па дзе ях» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.55 Ба я вік «Не ўскі. Цень Ар-
хі тэк та ра» (16+).
22.15 Дра ма «Чу жы ся род сва-
іх» (16+).
23.25 Се ры ял «Чац вёр тая зме-
на» (16+).

7.00, 16.05, 19.40, 21.00, 0.40 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 16.15 «Мульт па рад» (0+).
7.30, 16.10, 20.50 «Пры ко лы 13-й 
шко лы».
7.35 Тры лер «Шэр лак Холмс. 
Гуль ня це няў».
9.45, 19.45 Се ры ял «Цем ра» 
(16+).
10.35 «Пры знай ся, што смач-
на!»
11.00 Тры лер «Ло ган».
13.15, 18.25 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).
14.40 Се ры ял «Моц ная жан чы-
на» (12+).
16.25 Ка ме дыя «Да ма ві чок» 
(6+).
18.10 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.55 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Пры тры май цем-
ру».
23.05 Ка ме дыя «Я іду шу каць».
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