
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).

7.20 «Ла ві мо мант» (16+).

8.35, 16.25 Се ры ял «Ва-

ро ні ны» (12+).

10.10, 21.30 Се ры ял «Га-

тэль «Эле он» (16+).

11.45, 19.30 Се ры ял «Сто-

рыз» (16+).

12.50, 23.00 Се ры ял «Ма-

мач кі» (16+).

14.25, 2.30 Се ры ял «Ма-

ла дзёж ка» (16+).

18.00, 0.25 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

20.30 Се ры ял «На гі еў на 

ка ран ці не» (16+).

1.20 Се ры ял «Та та вы доч-

кі» (12+).

4.10 «Ад на за ўсіх» (16+).

4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 Ліс ты з пра він цыі. 

Чу ва шыя [СЦ].

7.00 Ле ген ды су свет на га 

кі но. Яў ген Ля во наў.

7.30 «Кунг-фу і ша а лін скія 

ма на хі». Дак. фільм.

8.25 Ко лер ча су.

8.35 «Шлях да пры ча ла». 

Маст. фільм [СЦ].

10.00, 19.30 На ві ны куль-

ту ры.

10.15 Зор кі рус ка га аван-

гар ду. «Экс цэнт ры кі Ко-

зін цаў і Траў берг».

10.45 «Юнац тва Мак сі-

ма». Маст. фільм.

12.15 Ко лер ча су.

12.25 Academіa.

13.15 Аб са лют ны слых.

13.55, 0.40 Му зыч ныя 

фес ты ва лі Еў ро пы. Мас-

коў скі Пас халь ны фес ты-

валь. Да ні іл Тры фа наў, 

Ва ле рый Гер гі еў і Сім фа-

ніч ны ар кестр Ма ры ін ска-

га тэ ат ра.

14.55 Ра ман у ка ме ні.

15.25 Спек такль Ма ло га 

тэ ат ра «Лю боў ны круг».

17.45 «Біб лей скі сю жэт».

18.10 За меж ная спра ва.

18.50 Кі но пра кі но. «Сар-

дэч на за пра ша ем, або 

Ста рон нім ува ход за ба-

ро не ны». «Без сюр пры-

заў не мо жа це?!» Дак. 

фільм [СЦ].

19.45 Пры ступ кі цы ві лі-

за цыі.

20.40 «Даб ра нач, ма ля-
ня ты!»

20.55 95 га доў з дня на-
ра джэн ня Пят ра Та да роў-
ска га. Лі нія жыц ця [СЦ].

21.45 «Па га лоў най ву лі-

цы з ар кест рам». Маст. 

фільм [СЦ].

23.15 «Стрыт-арт. Фі ла-

со фія пра мо га дзе ян ня». 

Дак. фільм.

23.55 «Баць кі і дзе ці». Се-

ры ял.

1.40 «Цынь Шы ху ан дзі, 

кі раў нік веч най ім пе рыі». 

Дак. фільм.

2.30 «Свет Пі ра нэ зі». Дак. 

фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам 

На ўга род ца вым: «Аква-

рыум». 2005 год (18+).

7.05, 8.45, 9.45, 11.00, 

12.55, 15.45, 17.00, 20.25, 

21.45, 23.00, 2.15, 3.45, 

5.25 Му зыч ная на сталь-

гія (12+).

7.15 Маст. фільм «Дзі ця 

да ліс та па да» (18+).

9.00, 15.00,21.00, 3.00 

«Мі ну лы час» (12+).

10.00, 16.00, 22.00 «На ро-

джа ныя ў СССР».

12.00 «Быў час» з Аляк-

санд рам Па літ коў скім: 

«Ан ты са вет чы кі». 2006 

год (16+).

13.10 Маст. фільм «Ня на-

вісць» (16+).

14.15 Кан цэрт «Sіxtіes 

Rock» (рок шас ці дзя ся-

тых), 2004 год (12+).

18.00 «Спя ем, сяб ры!» з 

Тац ця най Віз бар. 2008 год 

(12+).

19.00 Маст. фільм «Спа-

ку шэн не Дон Жу а на». 

(16+).

0.00 Кан цэрт ная пра гра-
ма «На фес ты ва лях поп-
му зы кі». 1987 год (12+).

1.15 Маст. фільм «Не бы-

ло б шчас ця...» (16+).

4.00 «Пад зна кам за дыя-

ка». 1992 год (16+).

1.00 По кер. Раrtуроkеr 
Mіllіоns (12+).

2.00 Мо та гон кі. «24 га-
дзі ны Ле-Ма на» — 2019 
(12+).

4.00, 17.00 Ве ла спорт. 
Брэ тань Кла сік (12+).

6.00, 19.00 Тэ ніс. US 
Ореn — 2019 (6+).

9.40 Сну кер. Sсоttіsh 
Ореn — 2019 (6+).

14.00 Ве ла спорт. Чэм-
пі я нат Еў ро пы — 2019 
(12+).

18.00, 22.00 Ве ла спорт. 
Чэм пі я нат Еў ро пы (12+).

1.35 Звод ныя бра ты (18+).

4.10 За ха чу і са ско чу. Су-
пер ге роі (16+).

6.00 Спо ведзь не ві дзім кі 
(12+).

7.55 Ма наш кі ва ўцё ках 
(16+).

9.45 Так сі-5 (18+).

11.45 Спа кус нік (16+).

14.05 Лаў ка за па сных 
(16+).

15.40 Ста тус: воль ны 
(16+).

17.35 Скра дзі маю жон ку 
(16+).

19.30 Пад ма нуць усіх 
(16+).

21.20 Офіс ная анар хія 
(18+).

23.00 2+1 (16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-

русь філь ма» (12+).

8.00 М/ф (6+).

9.10, 17.30 «Ска жы мне 

праў ду» (16+).

10.05, 15.25, 4.30 «Суд 

ідзе». Се ры ял (16+).

11.05, 18.30 «Сля пая» 

(16+).

12.10, 19.35 «Ва раж біт-

ка» (12+).

13.15, 3.40 «Міс тыч ныя 

гіс то рыі» (12+).

14.15, 2.40 «Па ляў ні чыя 

на пры ві даў» (16+).

16.30, 3.10 «Зна кі лё су» 

(16+).

20.45 «Кос ці». Се ры ял 

(16+).

22.35 «Веч насць». Се ры-

ял (16+).

23.30 «10 са мых» (16+).

0.05 «Лі нія аба ро ны» 

(16+).

0.35 «Го рад зла дзе яў». 
Маст. фільм (16+).

6.50 Усё ці ні чо га (16+).

8.55 Я, Фран кенш тэйн 
(16+).

10.25 Га лод ныя гуль ні 
(16+).

12.45 Га лод ныя гуль ні: 
і ўспых не по лы мя (16+).

15.15 Га лод ныя гуль ні:
сой ка-пе ра смеш ні  ца. 
Част ка І (16+).

17.20 Апош няе ка хан не 
на Зям лі (16+).

19.00 Уль тра фі я лет (16+).

20.30 Двух сот га до вы ча-
ла век (6+).

22.50, 5.00 Яна (16+).

0.55 Ад на клас ні кі (16+).

2.55 Ад на клас ні кі-2 (16+).

6.00 Баб ло (16+).

7.55 Кры ва вая лэ дзі Ба-

то ры (16+).

9.45 Яга. Каш мар цём на-

га ле су (16+).

11.25 Код апа ка ліп сі са 

(16+).

13.20, 19.00 Ша кал 16+).

15.10 Ваў ка ла кі (16+).

16.45 Ад мі рал (16+).

20.55 Ня бес ны суд (16+).

22.40 Га дзі на пік (16+).

0.35, 5.35 Па ра граф 78: 

фільм пер шы (16+).

2.20 Па ра граф 78: фільм 

дру гі (16+).

3.55 Я худ нею (16+).

6.30 Па на ра ма 360. Аб'-

ект су свет най спад чы ны 

(16+).

7.20, 13.20, 17.35 Моц 

пле ме ні (16+).

8.05 Эк стрэ маль ны экс-

прэс (16+).

8.55 Най ця жэй шы ў све це 
ра монт (16+).

9.50 Не ве ра год ныя ма-
шы ны (16+).

10.40 Дзі кі ту нец: Поў нач 
су праць Поўд ня (16+).

12.25, 16.45 Зра біць за 
адзін дзень (16+).

14.10, 18.25, 2.35 Аў та-
SOS (16+).

15.00, 19.15 Зла віць кан-
т ра бан дыс та (16+).

15.50, 20.05, 1.50 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).

21.00, 3.20 Бу дзе шторм 
(16+).

21.50 Эк стрэ маль нае па-
да рож жа: Дру гая су свет-
ная вай на (16+).

0.15 Ліх тур гі за мя жой 
(16+).

4.05 Асу шыць акі ян (16+).

4.55 Па ча так (16+).

5.40 Гуль ні ро зу му (16+).

8.00 За гад кі пла не ты 
Зям ля (16+).

8.45, 3.24 Ле ген дар ныя 
мес цы (12+).

9.35 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну: кла січ ныя аў то 
(12+).

10.25, 16.21 Ма хі на та ры 
(12+).

11.15, 14.39, 18.54, 4.10 

Ір жа вая ім пе рыя (12+).

12.06 Скла ды: біт ва ў Ка-

на дзе (12+).

12.57 Што маг ло пай сці не 

так? (16+)

13.48 Як гэ та зроб ле на? 

(12+)

15.30 Аляс ка: апош ні ру-

беж (16+).

17.12, 21.27, 5.19 Як гэ та 

ўлад ка ва на? (12+)

18.03 Ге ній аў та ды зай ну 

(12+).

19.45 Аў та бан А2 (12+).

20.36 Го лыя, на па ло ха ныя 

і са мот ныя (16+).

22.18 Ма хі на та ры: ма шы-

на ма ры (12+).

23.09 Біт вы за кан тэй не-

ры (16+).

0.00 Го лыя і на па ло ха ныя 

(16+).

1.42 Му зей ныя за гад кі 

(12+).

2.33 Па ляў ні чыя на ста-

рыз ну: кла січ ныя аў то 

(12+).

4.56 Як гэ та ўлад ка ва на: 

аў та ма бі лі ма ры (12+).

5.42 Муж чын скія бяр ло гі 
(12+).

6.28 Муж чы на, жан чы на, 
пры ро да (12+).

7.14 Вы бу хо вае шоу (16+).
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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, 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+).

8.50 Сло ва Міт ра па лі та Паў ла на 

свя та Ус пен ня Пра свя той Ба га-

ро дзі цы.

9.10 Се ры ял «След» (16+).

11.00 «1418 дзён. Гіс то рыя Пе ра-

мо гі». Мас тац ка-пуб лі цыс тыч ны 

тэ ле фільм. 4-я се рыя (12+).

11.40, 12.10, 13.05 Ме лад ра ма 

«Ся мей нае шчас це». 1-я се рыя 

(16+).

13.55 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 

[СЦ] (6+) 

14.35, 15.25 Ме лад ра ма «Спа-

ку са» (16+).

15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.

17.05 «Сэнс жыц ця». Аляк сей 

Та лай (12+).

17.30 Марш рут па бу да ва ны 

(12+).

18.15 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня 

(16+).

18.45, 19.20 Ме лад ра ма «Ся-

мей нае шчас це». 1-я се рыя 

(16+).

21.00 Па на ра ма.

21.50 Клуб рэ дак та раў (16+).

22.30 Ме лад ра ма «Каш мар ны 

ды рэк тар, або Шко ла № 5». 

1—4-я се рыі (16+).

2.20 Дзень спор ту.

7.00 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас ка-

ра» (0+).

9.00, 18.10 Тэ ле ба ро метр.

9.05, 20.05 Се ры ял «Сля пая» 

(16+).

10.00 «Су пер жон ка» (16+).

10.50, 18.15 Се ры ял «Паў ноч-

нае ззян не» (16+).

12.35 Се ры ял «Ана то мія страс-

ці» (16+).

13.25 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку чае 

вяр тан не» (16+).

14.20 «Жан на Па жа ні» (16+).

15.20 Хто я? (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+).

17.20 «Арол і рэш ка. Мар скі 

се зон» (16+).

21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

21.15 Пры го ды «Ра та валь нік» 
(12+).
23.45 Тры лер «Аст рал-4: апош-
ні ключ» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Кат ле-
ты са шчу па ка.

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

8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».

8.30, 17.45 «Смерць шпі ё нам. 
Крым». Маст. фільм. 7-я і 8-я, 
за ключ ная, се рыі (12+).
10.25, 19.40 «Апош ні дзень». 
Аляк сей Ба ла ба наў (12+).

11.05 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Ана толь 
Яр мо лен ка.

12.25 «Сі ла ве ры».

12.50 «Спя вае Бе ла русь». 
Фальк лор нае пе сен нае шоу. На-
род ны ан самбль на род най пес ні 
«Мі ла ві ца» (аг ра га ра док Дуб-
раў ка, Пу ха віц кі ра ён, Мін ская 
воб ласць).

13.45, 21.05 «Со рак пер шы». 
Маст. фільм (12+).
15.20 «Ка мер тон». Рэ жы сёр 
Га лі на Ада мо віч.

15.45, 22.50 «Юн га Паў ноч на га 
фло ту». Маст. фільм (12+).
17.15 «Арт-гіс то рыі». «Гля дзець 
і ба чыць...» Аб раз Бо жай Ма ці 
Адзі гіт рыі.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

22.35 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].

6.55 Аз бу ка спор ту.

7.10, 17.35, 23.10 Фут бол. Лі га 
Еў ро пы.

9.10, 11.45, 21.00 Тэ ніс. WTА.

11.15 Авер тайм.

13.50 Гуль ні «на вы раст».

14.20 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
BFС.

19.35 Вось гэ та спорт!

19.50, 23.00 Спорт-цэнтр.

20.00 Фак тар сі лы.

20.30 Фут бол. Лі га На цый. 
Прэв'ю. Ві дэа ча со піс.

6.00 Се ры ял «Два ко ле ры 
страс ці» (16+).
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 «Бе ла русь. Зда бы так Рэс-
пуб лі кі» (16+).

8.05 «Сам-на сам з усі мі» (16+).

9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).

9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Два лё сы-3» 
(16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Маст. фільм «Во сень скі 
ма ра фон» (12+).
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 18.20 «Муж чын скае / Жа-
но чае» (16+).
18.50 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Цю цель ка ў рыхт». Леп-
шае (16+).
23.05 Ка ме дыя «Іван Ва сіль е-
віч мя няе пра фе сію» (6+).

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».
9.00 «За гад кі ча ла вец тва» (16+).
10.40 «Як улад ка ва ны свет» 
(16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.20, 0.45 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.05 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.40, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.15, 16.50 «Па ляў ні чыя на 
дыя мен ты». Се ры ял (12+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».

5.00 Се ры ял «Са до вае ко ла» 
(16+).
6.35 Се ры ял «Дом з лі ле я мі» 
(16+).
9.40, 10.20, 17.00 Се ры ял 
«ППС-2» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
10.10 «У гас цях у ліч бы» (12+).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10, 16.20 «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+).
19.15 Ток-шоу «Сла бае звя но» 
(12+).
20.15 «Гуль ня ў кі но» (12+).
21.00 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(12+).
21.40 Маст. фільм «Зі та і Гі та» 
(12+).
0.35 Маст. фільм «Ахоў нік для 
дач кі» (12+).
2.30 Маст. фільм «Бліз ня ты» 
[СЦ] (0+).

3.40 М/ф (6+).

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 «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 «Та ям ні цы след-
ства» (12+).
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
21.00, 23.10 Ме лад ра ма «Сэр ца 
ма ці» (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.00, 16.25, 19.35, 21.45, 22.40 
Сён ня. Га лоў нае.
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.25 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.10 «Спра ва ўра чоў» (16+).
10.20 Ба я вік «Мар скія д'яб лы» 
(16+).
13.20, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.45 Па ка лен не.by (6+).
14.05 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны» (16+).
19.50, 21.55, 22.50 Ба я вік «Чор-
ны са ба ка» (12+).

7.00, 15.40, 21.10, 1.20 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.50 «Мультпа рад» (6+).
7.30, 15.45, 20.50 «Пры ко лы 13-й 
шко лы» (6+).
7.35, 14.50 Се ры ял «Та ем ны 
крыш таль».
8.25, 19.15 Се ры ял «Па пя ро вы 
дом» (16+).
10.00 «Уда лыя па ра ды» СБ ТБ.
10.20 Му зыч ны фільм «Пры га-
жу ня і па чва ра».
12.30, 17.55 Се ры ял «Ня роў ны 
шлюб».
13.45 Се ры ял «Ажа ніц ца ці 
як?» (16+)
16.00 Ка ме дыя «Бум».
19.10 «На двор'е».

20.55 «Ве чар ні ца» (6+).

21.15 «Ге роі ко мік саў на эк ра не». 
«Ці ха акі ян скі ру беж».
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Беларусь 5Беларусь 5

РТР—РТР—
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