
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 «Тры ка ты» (0+).
9.30 М/ф «Ску бі Ду» 
(6+).
10.00 «Прос та кух ня» 
(16+).
11.00 «Ро гаў у спра ве» 
(16+).
12.00 Ка ме дыя «Вы пуск-
ны» (16+).
13.45 Ба я вік «Ан ге лы 
Чар лі» (16+).
15.35 Ба я вік «Ан ге лы 
Чар лі-2: толь кі на пе рад» 
(16+).
17.40 Фэн тэ зі «Цём ная 
ве жа» (12+).
19.30 Ані ма цый ны фільм 
«Змы вай ся» (0+).
21.00 «Ураль скія пель-
ме ні». Аз бу ка Ураль скіх 
пель ме няў — А (16+).
22.25 Фэн тэ зі «Ба гі Егіп-
та» (12+).
0.35 Ба я вік «Вя лі кі ўраў-
няль нік-2» (18+).
2.45 «Са ран хэ» (16+).
3.35 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Біб лей скі сю жэт».
7.00 «За ла тая ан ты ло-
па». «Ка ця ня па іме ні 
Гаў». М/ф.
8.25 «Ко лер бе ла га сне-
гу». Маст. фільм [СЦ].
9.15 «Звы чай ны кан-
цэрт».
9.40 «Са ла мя ная жан чы-
на». Маст. фільм.
11.35 Цырк све ту. «Ма-
неж і сцэ на» [СЦ].
12.05, 0.45 «Дрэс-код 
у дзі кай пры ро дзе. Хто 
што но сіць і ча му?» Дак. 
фільм [СЦ].
13.00 «Эфект ма тыль-
ка». Дак. се ры ял [СЦ].
13.25 Да 175-год дзя 
Рус ка га геа гра фіч на га 
та ва рыст ва. «2 гра ду сы 
да кан ца све ту». Дак. 
фільм.
14.10 Да 95-год дзя з дня 
на ра джэн ня Ар ка дзя 
Стру гац кіх. «Ра біць да-
бро са зла...» Дак. фільм 
[СЦ].

14.50 «Ча ра дзей». Маст. 
фільм [СЦ].
17.20 Кла сі кі ХХ ста год-
дзя. «Май стар Анд рэй 
Эш пай». Дак. фільм.
18.00 Да 70-год дзя з дня 
на ра джэн ня Ва ле рыя 
Бе ля ко віч. Лі нія жыц ця 
[СЦ].
18.55 «У джа зе толь-
кі дзяў чы ны». Маст. 
фільм.

20.55 «Мая му зы ка і я».
21.50 «Ца ра за бой ца». 
Маст. фільм.
23.30 Клуб 37.
1.40 Па сля дах та ям ні цы. 
«Па ляў ні чыя на ды на заў-
раў».
2.25 «Хто рас ка жа бай-
ку?». «Ух ты, што га-
во рыш ры ба!» «У сі нім 
мо ры, у бе лай пе не...» 
«— Іш ты, Мас ле ні ца!» 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Элі та Кра і ны Са-
ве таў». Мі ка лай Ду пак. 
Ды рэк тар «Тэ ат ра на Та-
ган цы» рас па вя дае пра 
час і пра ся бе. 2007 год 
(12+).
6.50, 8.25, 9.45, 11.00, 
11.50, 13.05, 14.40, 15.45, 
17.00, 19.25, 23.10, 2.25, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.10 Маст. фільм «Дыя-
лог з пра ця гам» (16+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».
11.20 Дак. фільм «Пры-
твор шчы кі». 1984 год 
(12+).
12.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1963-ы. 1-я 
част ка. 2010 год (12+).
13.20 Маст. фільм «Асаб-
лі ва не бяс печ ныя...» 
(16+).
16.00 «Кол ба ча су».
18.00 Маст. фільм «Ба га-
тая ня вес та» (12+).
20.00 «На ва год ні па каз». 
1986 год (12+).
21.00 «Быў час». 2009 
год (16+).

22.00 Маст. фільм «Ад-
па чы нак, які не ад быў ся» 
(16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар. 2008 
год (12+).
1.00 Маст. фільм «Спа-
ку шэн не Дон Жу а на» 
(16+).

0.00, 6.00 Тэ ніс. US 
Ореn — 2019 (6+).
1.00 По кер. Раrtуроkеr 
Mіllіоns (12+).
2.00 Мо та гон кі. FІM 
Еndurаnсе — 2019 
(12+).
4.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» — 2018. Агляд 
(12+).
5.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» — 2019. Агляд 
(12+).
8.30, 21.00 Ве ла спорт. 
«Тур дэ Франс» (12+).
20.00, 23.00 Ве ла спорт. 
«Тур Венг рыі» (12+).

1.20 Па е дзем да чор та-
вай ба бу лі (12+).
3.10 Бур кун (12+).
5.10 Гэ ты ня ём кі мо мант 
(16+).
7.10 Ня гле дзя чы ні на 
што (16+).
9.20 Без па чуц цяў (16+).
11.05 Ле та. Ад на клас ні кі. 
Лю боў (16+).
13.00 Спа кус нік (16+).
15.20 Спа кус нік-2 (16+).
17.40 Пад ма нуць усіх 
(16+).
19.30 Эва лю цыя (12+).
21.25 Апош нія дзяў ча ты 
(16+).
23.05 100 рэ чаў і ні чо га 
ліш ня га (18+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
8.00 М/ф (6+).
9.15 «Улег цы» (12+).
9.45 «М & S» (12+).
10.20 «Аб зда роўі. Зна-
рок і ўсур' ёз» (12+).
10.55, 22.15 «Пе рыс коп» 
(16+).
11.15 «Ва кол све ту. Мес-
цы сі лы» (16+).
12.15 «Гуч ныя спра вы» 
(16+).

13.15, 3.35 «Псі ха са ма-
ты ка». (12+).
13.50 «Но вы дзень» 
(16+).
14.25, 2.10 «Не вя до мы». 
Се ры ял (16+).
16.10 «Апа ка ліп сіс» 
(12+).
17.15 «Спо ведзь эк стра-
сэн са» (12+).
18.15, 4.30 «Дзён нік эк-
стра сэн са» (16+).
19.20 «Ак цёр скія дра мы» 
(12+).
20.10 «Ра зам з Ве рай». 
Маст. фільм (12+).
22.35 «Па го ня». Маст. 
фільм (12+).
0.35 «Веч насць». Се ры-
ял (16+).
5.20 «Ак цёр скія дра мы» 
(12+).

6.40, 2.35 12 га доў раб-
ства (16+).

9.00 Шан хай скія ры ца ры 
(12+).
11.00 Усё ці ні чо га 
(16+).
13.00 Ка ра тэ-па цан 
(12+).
15.25 Смур фі кі (6+).
17.10 Смур фі кі-2 (6+).
19.00 Па ляў ні чыя на пры-
ві даў (12+).
20.50 Па ляў ні чыя на пры-
ві да ў-2 (12+).
22.45 Вост раў га ла ва рэ-
заў (6+).
0.50 Ідэа льныя ўцё кі 
(16+).
5.00 Што ха вае хлус ня 
(16+).

7.10 Ву чыл ка (12+).
9.45 Кі роў ца для Ве ры 
(16+).
11.50 Ваў ка даў з ро ду 
Шэ рых Са бак (16+).
14.20 Яга. Каш мар цём-
на га ле су (16+).
16.00 Кры ва вая лэ дзі Ба-
то ры (16+).
18.00 Ваў ка ла кі (16+).
19.25 Пят ні ца (16+).
21.00 Шпі ён (16+).

23.00 Духlеss (18+).
1.00 Га дзі на пік (16+).
3.10 Ад мі рал (16+).
5.30 Спо ведзь па лю боў-
ні цы (16+).

6.00, 5.10 На ву ко выя 
глуп ствы (16+).
6.50 Аў та-SOS (16+).
9.20 Асу шыць акі ян 
(16+).
12.05 Бу дзе шторм 
(16+).
13.50 Па да рож жы з Гор-
да нам Рам зі (16+).
16.30 Ства рэн не Рай ска-
га вост ра ва (16+).
19.05 Драў ля ная ску ра 
(16+).
22.55 Ня бес ныя ге роі: 
Не пе ра мож ная 8-я па-
вет ра ная ар мія (16+).
23.40 Не па тап ляль ны: 
Стра ча ны япон скі ка ра-
бель (16+).
0.30 Апош нія та ям ні цы 
Трэ ця га рэй ха (16+).
1.15 Ту рэм ныя цяж кас ці 
(16+).
3.35 Кос мас: маг чы мыя 
све ты (16+).
5.35 Гуль ні ро зу му 
(16+).

8.00 Ма хі на та ры (12+).
8.45 Як гэ та ўлад ка ва на? 
(12+)
10.00, 0.51 За ла ты 
шлях Пар ке ра Шна бэ ля 
(16+).
10.50, 21.27 Вы бу хо вае 
шоу (16+).
11.41 Кру ты цю нінг 
(12+).
12.32, 3.24 Як улад ка ва-
ны Су свет (12+).
14.14, 6.28 Сталь ныя 
хлоп цы (12+).
15.05, 7.14 Вы гад ная 
ста рыз на (12+).
15.56 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе (16+).

20.11 Як гэ та ўлад ка-

ва на: аў та ма бі лі ма ры 

(12+).

20.36 Кру ты цю нінг (12+).

22.18 Го лыя і на па ло ха-

ныя (16+).

0.00 Смя рот ны ўлоў: да-
ра гі баць ка (16+).
1.42 Біт ва ма то раў (12+).
5.42 Не спра буй це паў та-
рыць (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+).
9.10, 21.45 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. 1-я се рыя (12+).
11.40, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 
Ме лад ра ма «За мак з пяс ку» 
(16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым 
быць!» (6+) [СЦ]
14.45, 15.25 Ме лад ра ма «Спа-
ку са» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 23.55 «Зо на Х». Кры мі-
наль ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
23.35 Сфе ра ін та рэ саў.
0.15 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 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
9.35, 20.35 «Ся мей ныя гіс то-
рыі» (16+).
10.10, 23.00 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
11.05, 18.15 Се ры ял «Паў ноч-
нае ззян не» (16+).
12.50, 0.10 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.40 «Па го ня за гус там» (16+).
14.35 М/с «Стыч!» (6+)
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+).
17.15 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку-
чае вяр тан не» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Мя няю жон ку» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Тры бух.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.15 «Гэ ты дзень».

8.30, 17.45 «Смерць шпі ё нам. 
Крым». Маст. фільм (12+).
10.20 «Апош ні дзень». Аляк сей 
Пят рэн ка (12+).
11.00 «Май стры і ку мі ры». Ула-
дзі мір Ра гаў цоў.
12.45 Фільм-кан цэрт «Па мяць 
жы ве...»
13.30 «Асен ні ма ра фон». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
15.05 «Ка мер тон». Па вел Іва-
ноў.
15.30, 22.50 «Люс тэр ка». Маст. 
фільм (12+).
17.15 «Ар тэ фак ты». Ся рэб ра ны 
ры цар скі по яс Стэ фа на Ба то-
рыя [СЦ].
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.00 «Су раз моў цы». Іры на 
Шаў ля ко ва-Бар зен ка.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Асен ні ма ра фон». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
22.35 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].

6.55 Аз бу ка спор ту.
7.10, 18.00, 22.10 Тэ ніс. WTА.
9.15 На гра ні фо лу. Фут боль ны 
агляд.
10.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
11.20 Кі берс порт. Аў та спорт. 
W-се рыя.
12.40 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль ян -
та вая лі га.
14.45 Ха кей. Ку бак Бе ла ру сі. 
«Нё ман» — «Лі да».
16.50 Матч-пойнт.
17.20 Спорт-кадр.
17.50, 22.00 Спорт-цэнтр.

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 Се ры ял «Пры га жу ня» 
(16+).
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+).
16.20, 0.05 «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 «У су зор'і Страль ца». 
Се ры ял (16+).
23.05 Се ры ял «Жы ла-бы ла 
ад на ба ба» (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».
9.00, 23.55 «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, 21.10, 0.50 «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+).
15.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
15.50, 16.50 «Смерш. Ка ме ра 
смя рот ні каў». 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».
22.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».

5.00, 3.55 Се ры ял «Са до вае 
ко ла» (16+).
7.00 Се ры ял «Дом з лі ле я мі». 
1—3-я се рыі (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
10.10, 18.15, 19.25 Се ры ял 
«ППС-2» [СЦ] (16+).
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+).
21.40 «Гуль ня ў кі но» (12+).
23.05 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (12+).
0.00 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» [СЦ] (12+).
2.10 Маст. фільм «Дзяў чы на 
з ха рак та рам» [СЦ] (16+).
2.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кай лю бо ві» (12+).

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+).
0.25 Се ры ял «Склі фа соў скі» 
(16+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.00, 16.20, 19.35, 21.50, 22.50 
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, 19.50 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны» (16+).
20.50 Се ры ял «Зва нар» (16+).
22.00 Се ры ял «Ік ра ны ба рон» 
(16+).
22.55 «Ад ной чы...» (16+)

7.00, 15.25, 21.10, 1.05 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.30 «Мультпа рад» (6+).
7.30, 16.00, 20.50 «Пры ко лы 
13-й шко лы» (6+).
7.35, 14.20 Се ры ял «Та ем ны 
крыш таль».
8.40, 19.15 Се ры ял «Па пя ро вы 
дом» (16+).
9.30 Пра гра ма СБ ТБ.
9.45 Фан тас ты ка «Грань бу ду-
чы ні» (16+).
11.40, 17.50 Се ры ял «Ня роў ны 
шлюб».
13.05 Се ры ял «Ажа ніц ца ці 
як?» (16+)
15.40 «Га туй як шэф!» (6+)
16.05 Ка ме дыя «Лю дзі ў чор-
ным» (12+).
17.45 «На двор'е».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Дра ма «Лёд».
23.20 Фан тас ты ка «Мой ства-
раль нік» (16+).
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