
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+).
9.40 Ка ме дыя «Не жар-
туй це з Zоханам!» (16+)
11.50 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
12.30, 21.45 Се ры ял «Як 
я стаў рус кім» (16+).
14.00, 0.10 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.00, 1.50 «Су пер ма мач-
ка» (16+).
17.00 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00, 23.15 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Ка ра ні» 
(16+).
20.00 Ка ме дыя «На ша 
Russіa: яй кі лё су» (12+).
2.45 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.05 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
Шчу се ва.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 14.10, 20.50 «Са-
праўд ная вай на пра сто-
лаў». Дак. фільм [СЦ].
8.25 «Ле ген ды су свет-
на га кі но». Ізоль да Із віц-
кая.
8.55, 13.55, 2.40 Пры го-
жая пла не та.
9.10, 22.20 «На ро джа ная 
зор кай». Се ры ял [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.25 ХХ ста год дзе. 
«Свят ка ван не 70-год дзя 
Бу ла та Аку джа вы». 1994 
год.
12.30, 18.45, 0.40 «Гуль ня 
ў бі сер».
13.15 «Аб са лют ны слых».
15.10 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Тэ атр.
15.25 Пер ні ка вы до мік 
[СЦ].
15.50 85 га доў з дня на-
ра джэн ня Ва лян ці на Чар-
ных. «Аст ра вы» [СЦ].
16.30 «Апош няя ін спек-
цыя». Маст. фільм.

17.40 Май стар-клас. 
Мсці слаў Рас тра по віч.
18.20 Ра ман у ка ме ні. 
«Крым. Мыс Пла ка». 
Дак. фільм.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 «Эніг ма». Ішт ван 
Вар даі.
23.10 «Ар хіў ныя тай ны». 
Дак. се ры ял.
0.00 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ад якіх прын цы паў мы 
ад мо ві лі ся?» 2007 год 
(16+).
6.40, 7.35, 9.45, 11.00, 
15.45, 17.00, 21.45, 23.00, 
2.20, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
6.55 Маст. фільм «Ко лер 
бе ла га сне гу» (16+).
7.50 Маст. фільм «Лю дзі 
і ма не ке ны» (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 (12+).
13.00 Тэ ле спек такль «Уз-
на га ро да — ты ся ча фран-
каў». 1983 год (12+).
18.00 Тэ ле спек такль 
«Сэр ца не ка мень». 1989 
год (16+).
20.15 «Анш лаг». 1983 год 
(12+).
0.00 Тэ ле спек такль 
«Гуль ня ў дэ тэк тыў». 
1987 год (16+).
2.40 «Паэ зія». «У нас у 
гас цях па эт Бу лат Аку-
джа ва». 1972 год (12+).

0.00 Фрыс тайл. Ку бак 
све ту (12+).
1.00, 6.00, 13.00 Ве ла-
спорт. Ці рэ на — Ад ры я-
ты ка (12+).
2.00, 7.00, 14.00 Ве ла-
спорт. Па рыж — Ні ца 
(12+).
3.00 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «Алім пій скі 
фар пост» (12+).
3.30 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «Не за быў-
ныя мо ман ты» (12+).

4.00 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс Shrеddіng 
Mоnstеrs (12+).
5.00, 10.00, 12.00, 15.50, 
18.50, 22.35 Скач кі на лы-
жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту (12+).
8.00 Фрыс тайл. Ку бак 
све ту (12+).
9.00 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту (6+).
10.30, 15.00, 20.45 Гор-
ныя лы жы. Ку бак све ту 
(12+).
16.50 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Но ве-Мес ца. Муж чы-
ны. Мас-старт (6+).
17.20, 23.35 Бія тлон. Ку-
бак све ту. Кан ты я лах ці. 
Муж чы ны. Спрынт.

0.30, 13.35 Су жэн цы Мор-
ган ва ўцё ках (16+).
2.25 Тач ка на міль ён 
(18+).
4.15 Кар сі ка нец (16+).
6.05 Ка хан не з ак цэн там 
(16+).
8.05 Ібі ца (16+).
9.45 Та ту лі без шкод ных 
звы чак (16+).
11.45 Гіс то рыя пра нас 
(16+).
15.40 Вай на по лаў (16+).
17.25 Мой адзі ны (16+).
19.30 Спо ведзь не ві дзім-
кі (12+).
21.25 Нянь ка па вы клі ку 
(16+).
23.15 Ча го хо ча Джуль е-
та (16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.15 М/ф (6+).
6.45 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.25 «Док тар І...» (16+)
7.55 «Учас так лей тэ нан та 
Ка чу ры». Се ры ял (12+).
9.45, 23.35 «Улег цы» 
(12+).
10.15, 15.35, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.15, 18.40 «Сля пая» 
(16+).
12.20, 19.50 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.25, 17.35, 3.45 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.25, 2.50 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.35 «Зна кі лё су» (16+).

21.00 «След ства па це-
ле». Се ры ял (16+).
22.50 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.05 «Знак якас ці» 
(16+).
0.50 «Сэр ца ед кі». Ка ме-
дыя (16+).

6.10 Двух сот га до вы ча-
ла век (6+).
9.00 Сан ктум (16+).
11.10 Пры цем кі (16+).
13.20 Пры цем кі. Са га. 
Ма ла дзік (16+).
15.40 Пры цем кі. Са га. 
За цьмен не (16+).
17.55 Вост раў га ла ва рэ-
заў (6+).
20.10 Дра ку ла (16+).
22.30 Да ры ян Грэй 
(16+).
0.30 Двай нік (18+).
2.05 Дзі кун (18+).
4.05 Век Ада лін (16+).

7.10 Ня ўлоў ныя: апош ні 
ге рой (16+).
8.45 14+ (16+).
10.45 Лёд (12+).
12.50 Пад дуб ны (6+).
15.05 Ма мы (12+).
17.00 Са дна вяр шы ні 
(16+).
19.00 Ме тад (16+).
20.55 Ня ўлоў ныя: джэк-
пот (16+).
22.25 Ня ўлоў ныя: Банг-
кок (16+).
0.10 Лю боў-мар коў (12+).
2.05 Лю боў-мар коў-2 
(12+).
3.40 Лю боў-мар коў-3 
(12+).

6.00 Па на ра ма 360 (16+).
6.25 Асу шыць акі ян (16+).
7.15, 13.35 У па го ні за 
раў на дзен ства (16+).
8.00 Гас па да ры гор 
(16+).
8.50 Кі тай з вы шы ні пту-
шы на га па лё ту (16+).
9.40 Сха ва ныя жам чу жы-
ны Тур цыі (16+).
10.25 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт (16+).
12.05, 2.00 Аў та-SOS 
(16+).
12.50 Су пер кар са смет-
ні ка (16+).

14.20 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
15.05, 18.10, 20.35, 
22.10, 1.15, 2.50 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
16.40, 21.25 Служ ба бяс-
пе кі аэ ра пор та: пер шы 
клас (16+).
17.25 Гіс то рыі вы ра та-
ван ня (16+).
19.45 Па да рож жы з Гор-
да нам Рам зі (16+).
23.00 Мя жа (16+).
23.45 Га ра чыя гра ні-
цы: Ла цін ская Аме ры ка 
(16+).
4.20, 5.05 Толь кі не рас-
каз вай це ма ме, што я ў... 
(16+)
4.45, 5.30 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці (16+).

8.00 Не вя до мая экс пе ды-
цыя (16+).
8.50, 15.45, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
9.40 Як пра цу юць ма шы-
ны (12+).
10.30, 2.40 Мя цеж ны га-
раж (12+).
11.20, 23.05 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (16+).
12.15 Бе ар Грылс: па 
сля дах тых, хто вы жыў 
(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 (16+).
14.50 Вя лі кае і Ры чард 
Ха манд (12+).
16.40, 5.00 Як гэ та зроб-
ле на? (12+)
17.35 У па го ні за кла сі-
кай (12+).
18.30 Га раж нае зо ла та 
(12+).
19.25 Ры бал ка го лы мі ру-
ка мі (12+).
20.20 Экс пе ды цыя Мун га 
(16+).
21.15 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
0.00 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
1.50, 6.30 Го лыя і на па ло-
ха ныя XL (16+).
3.30 Ча ла век су праць 
мядз ве дзя (12+).
4.15 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну (12+).
5.45 Сі бір ская ру лет ка 
(16+).
7.15 Даль на бой шчык у 
Аме ры цы (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 «За кля тыя 
сяб роў кі». 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 «Асі нае гняз до» 
(12+).
14.05 «Здо ра ва зда ро вым 
быць!» (6+)
14.50, 15.25 Ме лад ра ма «Вяс-
ной рас цві тае ка хан не» (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.
0.35 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.15 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.15 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 23.05 «Эк стра сэн сы-
дэ тэк ты вы» (16+).
11.00, 18.20 «Ду эт па пра ве». 
Се ры ял (16+).
13.00, 0.15 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. Рай і пек-
ла» (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, 13.45 «Бе ла рус кая кух ня». 
Яб лыч ны пі рог.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 21.05 «Чка лаў». Маст. 
фільм (16+).
9.20, 22.00 «Рэ дак цыя» з Ба ры-
сам Герс тэ нам.
9.50, 20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла-
ру сі» [СЦ].

10.05, 15.10 «Вой, ма-мач-кі!..» 
Маст. фільм (12+).
12.25 «Кі рыл Ма зу раў. Не па кор-
ны бе ла рус». Дак. фільм з цык ла 
«Зва рот ны ад лік» (12+).
13.15 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
14.15 «Спя вае Бе ла русь». На-
род нае ама тар скае му зыч на-
паэ тыч нае аб' яд нан не «Бе ла-
зо ры» (аг. Зем бін, Ба ры саў скі 
ра ён, Мін ская воб ласць).
17.05 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад на го 
мас та ка». Ула дзі мір Пра кап цоў.
17.30 «Іо сіф Ланг бард. Дра ма 
ар хі тэк та ра». Дак. фільм з цык-
ла «Зва рот ны ад лік» (12+).
18.20, 22.25 «Доў гі шлях у ла бі-
рын це». Маст. фільм (12+) [СЦ].
19.30 «Ар тэ фак ты».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Тэ ніс. WTA. Ін ды ян-Уэлс.
9.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. ПСЖ (Фран-
цыя) — «Ба ру сія» (Дорт мунд, 
Гер ма нія).
11.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Дзён нік.
11.55 Слэм-Данк.
12.25 Бас кет бол. Ку бак ФІ БА. 
«Цмо кі-Мінск» (Бе ла русь) — 
«Ба кен Бі арз» (Да нія).
14.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. «Лі вер пуль» 
(Анг лія) — «Ат ле ты ка» (Іс па нія).
16.15 «На шля ху да «То кіа-
2020». Ві дэа ча со піс.
16.45 Аг ня вы ру беж.
17.20 Бія тлон. Ку бак све ту. Кан-
ты я лах ці. Спрынт. Муж чы ны.
18.50 Ганд бол. SEHA-Газп ром лі-
га. 1/8 фі на лу. «Ма тор» (Укра і на) 
— БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.25 Авер тайм.
20.55 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ-
ФА. 1/8 фі на лу. «Се вілья» (Іс па-
нія) — «Ро ма» (Іта лія). (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.50 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
1/8 фі на лу. «Воль фсбург» (Гер-
ма нія) — «Шах цёр» (Укра і на). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

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».
10.10 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Гра ні ца. Та еж-
ны ра ман» (16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Дзе ля ка хан ня 
я ўсё зма гу!» (16+)

15.05 «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 да да так!» 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 Се ры ял «Ма га ма еў» (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 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 «Пра він цы я лы». Се ры-
ял (16+).
12.25 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.35, 21.40, 23.50 «Са мыя ша-
кі ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.50 «Тай ны Чап ман» 
(16+).
14.35, 16.50 «Арэ лі». 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».
0.35 «Не ве ра год на ці ка выя гіс-
то рыі» (16+).

6.00, 21.50 Се ры ял «Но вае 
жыц цё сы шчы ка Гу ра ва. Пра-
цяг» (16+).
8.45 Се ры ял «За кон і па ра дак. 
Зла чын ны на мер» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
10.10 Се ры ял «За кон і па ра-
дак. Ад дзел апе ра тыў ных рас-
сле да ван няў» (16+).
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 га вор!?» (16+)
17.20, 19.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.45 «Гуль ня ў кі но» (12+).
21.10 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (12+).
0.00 «Нач ны экс прэс» (12+).
1.00 «Ся мей ныя гіс то рыі» (16+).
2.00 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
2.30 «Га ра ды Бе ла ру сі» (16+).
3.25 Кан цэрт (16+).
4.40 «Елі ў Яме лі» (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» (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».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Ня вес та кам дзі-
ва» (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 «50 рэ цэп таў пер ша га» (12+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сён ня.
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.20, 10.20 Се ры ял «Дзя вя ты 
ад дзел» (16+).
9.35, 22.10 «НЗ.by».
10.50 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
12.40 Род ныя лю дзі.
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.00, 17.00 Ба я вік «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
16.25, 19.40, 23.30 Сён ня. Га лоў нае.
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
21.05, 22.30 Дэ тэк тыў «Не ўскі. 
Пра вер ка на тры ва ласць» (16+).
23.45 Се ры ял «Тап ту ны» (16+).

7.00, 15.25, 19.35, 21.05, 1.15 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.35 «Мульт па рад». «Ма-
лень кая прын цэ са».
7.30, 15.30 «Гу ма рын ка».
7.35 Пры го ды «Ры цар дня».
9.30, 19.40 Дра ма «Іс пан ская 
прын цэ са» (16+).
10.30 «Пры знай ся, што смач на!»
11.00 Дра ма «Пры тры май цем-
ру» (16+).
12.50, 17.55 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).
14.30 Се ры ял «За кі ну тыя ў 
кос ма се» (12+).
16.00 Ка ме дыя «Да га ры на га-
мі» (16+).
17.25 «Га туй як шэф».
17.45 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.55 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «Дзі ця ро ба та» 
(16+).
23.00 Дра ма «Асноў ны ін-
стынкт» (18+).
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