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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, 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 Га лоў ны эфір.

10.20 На ві ны на двор'я.

10.40, 12.10 Ме лад ра ма «Дзет кі 
на пра кат» (12+).
12.35, 13.05, 15.25 Ме лад ра ма 
«Зо лат ка». 1—4-я се рыі (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.

17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.

18.15, 1.10 «Зо на Х». Кры мі наль-
ныя на ві ны (12+).

18.35 Спра ва жыц ця. Ад ра джэн не.

19.20 Ад кры ты па каз. Лёс гі ган таў.

21.00 Па на ра ма.

21.50 Зра зу ме лая па лі ты ка.

22.00 Се ры ял «След» (16+).
0.50 Арэ на.

1.35 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)

9.00, 19.35 Тэ ле ба ро метр.

9.05, 20.05 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).

10.05 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).

10.35 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).

11.10 «Да па ба чэн ня» (16+).

11.50 «Сак рэт ны міль я нер» (16+).

12.55 «Жан на Па жа ні» (16+).

13.45 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).

14.15 Ані ма цыя для ўсёй сям'і. 
«Зве ра по ліс» (0+).

15.55 Пры го ды «Ву чань ча ра-
дзея» (12+).
17.40 Ба я вік «Тор» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

21.15 «Та та па паў» (16+).

22.55 «Ча ла век-не ві дзім ка» (16+).

0.00 Ме лад ра ма «Ана то мія 
страс ці» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35, 14.15 «Бе ла рус кая кух ня». 
Су ша ная ры ба з буль бай.

8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль ту-
ры.

8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».

8.30 «На цы я наль ны хіт-па рад».

9.25 «Люб лю і па мя таю». На род-
ны ар тыст Бе ла ру сі Вік тар Ву я-
чыч.

10.00 «На ву ка ма нія» (6+).

10.30, 18.00 «Пер шы дзень мі-
ру». Маст. фільм (12+).

12.25, 21.05 «Пар ты зан скі ру беж. 
Вай на пас ля па ра да». Фільм пер-
шы (12+).
12.55, 21.30 «Адзін шанц з ты ся-
чы». Маст. фільм (16+).
14.45 «На пе рад у мі ну лае».
15.15 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
15.55 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» [СЦ].
16.10 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2019». Іры на Да ра фе е ва з 
пра гра май «Акры ляй».
19.40 «Апош ні дзень». Ге ор гій 
Міляр (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Мі ла на Ха сі не віч 
[СЦ].

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Бе ла рус банк — чэм-
пі я нат Бе ла ру сі. «Тар пе да-Бел-
АЗ» — «Шах цёр» (Са лі горск).
9.05 Фут бол. Бе ла рус банк — чэм-
пі я нат Бе ла ру сі. Агляд ту ра.
9.50 Вы ні кі тыд ня.
10.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лі вер пуль» — «Астан Ві ла».
12.35 Піт-стоп.
13.05 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Рух» — 
«Ды на ма-Мінск».
15.05 Спорт-мікс.
15.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. Ві дэа ча со піс.
15.45 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Са ўтгэмп тан» — «Ман чэс тэр 
Сі ці».
17.45 Спорт-мікс.
17.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лес тэр» — «Крыс тал Пэ лас».
19.55 Вя лі кі спорт.
20.40 Спорт-цэнтр.
20.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
21.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«То тэн хэм» — «Эвер тан». (У пе-
ра пын ку Спорт-цэнтр.)
23.50 На гра ні фо лу. Фут боль ны 
агляд.

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 «Кон ту ры».
10.10 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Ін шае жыц цё» 
(12+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Учас так» (16+).
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 23.25 «Муж чын скае / Жа-
но чае» (16+).
17.20, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.50 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.

21.10 «Зроб ле на» (16+).
21.25 Се ры ял «Зна хар» (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».
8.40 «Ты дзень».
9.45, 23.50 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Джо кер». Се ры ял (16+).
12.25 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.20 «Са мыя ша ка валь-
ныя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.00 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.40, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.25, 16.50 «Вы шук-3». Се ры-
ял (16+).
19.10 «Зроб ле на». Дак. пра ект.
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)
0.30 «Мінт ранс» (16+).
1.20 «Са мая ка рыс ная пра гра ма» 
(16+).

5.00 40 хві лін.
5.40 Се ры ял «Вір чу жых жа дан-
няў» (16+).
9.10 Дак. фільм «На ро джа ныя 
ў СССР». Нур сул тан На за рба еў 
(12+).
9.45, 10.10 Маст. фільм «Так 
скла лі ся зор кі» (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+).
18.15, 19.25 Се ры ял «Пча ляр» 
[СЦ] (16+).
21.40 «Гуль ня ў кі но» (12+).
23.05 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(12+).
0.00 Маст. фільм «Не ба май го 
дзя цін ства» (6+).
1.40 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
4.10 «Ге роі Еў ра зіі» (12+).
4.35 «Старт UР па-ка зах стан скі» 
(12+).
4.50 Се ры ял «Гра чан ка». 1-я се-
рыя (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» 
(12+).
12.35 «Па сак рэ це ўся му све ту».

13.00 «У лю дзях».
13.35 «Плюс-мі нус». На двор'е на 
ты дзень.
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+).
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
21.05 Се ры ял «Бя роз ка» (12+).
23.10 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.15 Фор мы жыц ця (6+).
6.20 Спорт-мікс.
6.30 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
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 Ва ен ны фільм «Снай-
пер. Зброя ад пла ты» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.55 На шы (12+).
14.10 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
16.25, 19.40, 22.30, 23.25 Сён ня. 
Га лоў нае.
17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 20.20 Дэ тэк тыў «Пёс» 
(16+).
19.55 «Экс пер ты за зла чын стваў» 
(16+).
21.30 Се ры ял «Чор ная лес ві ца» 
(16+).
22.35 «НЗ.by».
22.55, 23.40 Се ры ял «У клет цы» 
(16+).
0.10 «Аса біс ты код» (16+).

7.00, 15.35, 17.25, 21.10 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.45 «Мультпа рад» (6+).
7.30, 15.40, 17.20, 20.50 «Пры ко-
лы 13-й шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «30, але 17» (16+).
8.40, 20.05 Се ры ял «Ле нін град 
46» (16+).
10.20 Ба я вік «Моц ны арэ шак» 
(16+).
12.40, 17.30 Се ры ял «Ся род ка-
ні ба лаў» (18+).
14.30 Се ры ял «О, мая Ве не ра!» 
(18+).
15.55 Тры лер «Хро ні ка» (16+).
19.15 «Су пер ла то».
19.50 «Уда лыя па ра ды» (12+).
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Дра ма «Апош няе ка хан не 
на Зям лі» (16+).
22.50 Ка ме дыя «Змроч ныя 
цені» (12+).
0.55 «На двор'е» + Аэ ра ві дэа.
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6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.05 М/ф «Па ця шо ба» 
(0+).
9.25 «Га лі леа» (12+).
10.00 «Дзя куй бо гу, ты 
прый шоў!» (16+)
11.00 Се ры ял «Се зо ны 
ка хан ня» (16+).
12.00 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
12.45 Поў на мет раж ны 
ані ма цый ны фільм «Ла-
ві хва лю» (12+).
14.10 М/ф «Ча ра дзей ная 
кні га» (0+).
14.25 Ба я вік «Пар кер» 
(16+).
16.35 Дра ма «Рух уверх» 
(12+).
19.00 Ба я вік «Ро бін Гуд: 
па ча так» (12+).
21.00 «Ураль скія пель-
ме ні» (16+).
22.25 «Спра ва бы ла ве-
ча рам» (16+).
23.25 «Се ла па ля це ла» 
(16+).
0.05 Се ры ял «Га лы гін.
RU» (16+).
1.20 «Прос та кух ня» 
(16+).
2.10 «Ро гаў у го ра дзе» 
(16+).
3.00 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Мя жа». «Ры кі Ці кі 
Та ві». «Ка ні ку лы Ба ні фа-
цыя». М/ф.
7.35 «Асен няя гіс то рыя». 
Маст. фільм [СЦ].
10.10 «Звы чай ны кан-
цэрт».
10.40 Да 95-год дзя з дня 
на ра джэн ня Ба ры са Но-
ві ка ва. «Да лё ка-да лё-
ка...» Маст. фільм [СЦ].
11.55 «Аст ра вы». Ба рыс 
Но ві каў [СЦ].
12.40 «Ліс ты з пра він-
цыі». Пе ра слаўль-За-
лес кі [СЦ].
13.05, 1.25 Дыя ло гі пра 
жы вёл. Мас коў скі заа-
парк [СЦ].

13.50 Ле а нард Берн-
стайн. «Што та кое 
лад?»
14.45 «Дом ву чо ных». 
Ба рыс Жы ва тоў скі [СЦ].
15.15 Ілю зі ён. «Ка хан не ў 
го ра дзе». Маст. фільм.
17.00 «Апост ал Пётр». 
Аў тар — міт ра па літ Іла-
ры ён (Ал фе еў).
18.00 Кла сі кі са вец кай 
пес ні. «Свет Аляк санд-
ры Па хму та вай». Дак. 
фільм.
18.45 «Ра ман ты ка ра-
ман са». Аляк санд ры 
Па хму та вай пры свя ча-
ец ца.
19.50 «Смерць пад вет-
ра зем». Маст. фільм 
[СЦ].
22.00 М. Рым скі-Кор са-
каў. «Сад ко». Па ста ноў-
ка тэ ат ра «Ге лі кон-опе-
ра». Рэ жы сёр Дзміт рый 
Берт ман.
0.05 «Ма лень кая лас ка». 
Маст. фільм [СЦ].
2.05 «Шу каль ні кі». «Ле-
ген да «Во зе ра Смер ці».

6.05 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1983-і (12+).
7.00 Маст. фільм «Ся род 
ты ся чы да рог...» (16+).
8.15, 9.45, 11.00, 17.10, 
19.05,21.45, 23.35, 3.45 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
8.40 Маст. фільм «Агуль-
ная сця на (12+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су».
12.00 Маст. фільм «Маё 
ка хан не» (12+).
13.15 «Ра ніш няя пош та» 
ў Адэ се. 1986 год (12+).
13.50 «Ды ка му ты па-
трэб ны, гэ ты ка пі та-
лізм?» 1992 год (16+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Фор-
му ла вя сёл кі» (16+).
18.00 Фільм-кан цэрт 
«Мас коў скі тэ атр са ты-
ры на эк ра не» (12+).
19.35 Фільм-кан цэрт 
«Рок». 1987 год (16+).
22.00 Маст. фільм «Шча-
нюк» (16+).
00.00 Тэ ле спек такль 
«Зой к і  на ква тэ ра» 
(18+).

4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
05.00 «Мне 90 га доў, 
яшчэ лёг кая ха да ...» 
Фільм-ма на лог Анас та-
сіі Цвя та е вай. 1989 год 
(12+).

0.00 Аў та гон кі. Wоrld 
Еndurаnсе — 2020 (12+).
1.00 По кер. WРT Аlрhа8 
(16+).
2.00 Сну кер. Nоrthеrn 
Іrеlаnd Ореn — 2019 
(6+).
4.00, 14.15 Сну кер. UK 
Сhаmріоnshір — 2019 
(6+).
6.00 Аў та гон кі. WTСR 
(12+).
9.00, 12.30 Аў та гон кі. Су-
пер ку бак Роrsсhе (12+).
9.30, 18.00 Тэ ніс. Ultіmаtе 
Tеnnіs Shоw (6+).
15.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» — 2014 (12+).
16.00 Ве ла спорт. Вір ту-
аль ны «Тур дэ Франс» 
(12+).
20.30 Тэ ніс. Аustrаlіаn 
Ореn — 2020 (6+).
22.00 Тэ ніс. Рlауеr's Сut 
(6+).

0.55 Ад крый це, па лі цыя! 
(16+)
3.40 ЗащитнеГ (16+).
5.30 Вя лі кі сал дат (16+).
7.20 Га лі вуд скія ко пы 
(12+).
9.35 Ча го хо чуць жан чы-
ны? (16+)
12.05 Дзе ці сэк су не пе-
ра шко да (16+).
14.05 SuperАлібі (16+).
15.55 Вя лі кае вя сел ле 
(16+).
17.30 Дзя ду ля лёг кіх па-
во дзі н (18+).
19.30 Сінь ёр Ра бін зон 
(16+).
21.35 За ко ну тут не мес-
ца (12+).
23.25 Ча ла век-ар кестр 
(12+).

6.00 М/ф (6+).
8.00 «Улег цы» (12+).
8.30 «Дзяр жаў ная гра ні-
ца». Маст. фільм (12+).

10.25 «Вы ра туй це, я не 
ўмею га та ваць!» (12+)
11.15, 1.50 Се ры ял «Вой, 
ма-мач-кі!» (12+)
15.15 Ані ма цый ны фільм 
«Ма да гас кар» (0+).
16.45 Се ры ял «Жыц цё 
пас ля жыц ця» (12+).
20.45 «ТБ3 вя дзе рас-
сле да ван не» (16+).
21.45 «Асця рож на: ашу-
кан цы!» (16+)
22.20 «Грань бу ду чы ні». 
Маст. фільм (12+).
0.20 «Дра ку ла». Се ры ял 
(16+).
5.20 «Без пад ма ну» 
(16+).

6.10,4.05 Гон ка ста год-
дзя (16+).
8.00 Чыр во ная Шап ка су-
праць зла (12+).
9.30 Як пры ру чыць дра-
ко на-2 (6+).
11.10 Га лод ныя гуль ні 
(16+).
13.40 Га лод ныя гуль ні: 
і ўспых не по лы мя (16+).
16.05 Га лод ныя гуль ні: 
сой ка-пе ра смеш ні ца. 
Част ка І (16+).
18.10 Шпі ён, які мя не кі-
нуў (16+).
20.10 Вя сель ны пе ра па-
лох (12+).
22.00 Ле ген ды во се ні 
(16+).
0.20 Па-за пра ві ламі 
(18+).
4.05 Да ры ян Грэй (16+).

7.30 Вя зень зам ка Іф. Аз 
ад дам (12+).
9.05 Лон данг рад. Ве дай 
на шых (16+).
13.30 Тэр мі но ва вый ду 
за муж (16+).
15.25 Ма ра фон Жа дан-
няў (16+).
17.05 Цвя ро зы кі роў ца 
(16+).
18.50 Чэм пі ё ны: Хут чэй. 
Вы шэй. Мац ней (6+).
20.35 Са дна вяр шы ні 
(16+).
22.30 Ад рыў (16+).
23.50 Ка хан не прэт-а-
пар тэ (12+).
1.20 Пад кі нуць (18+).
2.50 Яр ды (16+).
4.30 Джэнтль ме ны, уда-
чы! (12+)

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.40 Зо ла та Юка на 
(16+).
7.25, 0.55 Аў та-SOS 
(16+).
8.55 Дзі кі ту нец (16+).
11.10 Свед кі ка та строф 
(16+).
11.55, 3.55 По гляд знут-
ры: ме га тар на да (16+).
12.45 Зям ля пад рэнт ге-
нам (16+).
15.00 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф (16+).
18.00, 0.10 Га ра чыя ме-
жы: Ла цін ская Аме ры ка 
(16+).
18.45 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та: Ка лум бія (16+).
21.05 Зла віць кант ра бан-
дыс та: аэ ра порт Ке нэ дзі 
(16+).
22.35 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та: Пе ру (16+).
2.25 Кос мас: пра сто ра і 
час (16+).
4.45 Асу шыць акі ян 
(16+).
5.35 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).

8.00 Ма хі на та ры (12+).
8.45 Як гэ та ўлад ка ва на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
9.10 Аў та бан A8 (12+).
10.00 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
10.50, 23.10 Го лыя, на-
па ло ха ныя і са мот ныя 
(16+).
11.40, 22.20 Ле ген дар ныя 
мес цы (12+).
12.30, 5.00 Пра ве ра на на 
са бе (16+).
14.10 Не сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы (16+).
15.00, 7.15 Ве ру-не-ве ру 
(12+).
15.50 Кру ты цю нінг 
(12+).
21.05 Як гэ та ўлад ка ва-
на? (12+)
21.30 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (12+).
0.00, 6.30 Па гра ніч ная 
служ ба: Іс па нія (16+).
0.50 Ба гаж ныя вой ны 
(12+).
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У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
[СЦ] – фільм транслюецца 
са скрытымі субцітрамі.
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