
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35, 16.15 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
10.00, 21.30 Се ры ял «Га-
тэль «Эле он» (16+).
11.25, 23.00 Се ры ял 
«Ма мач кі» (16+).
12.50 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
13.25, 1.20 Се ры ял 
«Дзяў чын кі не зда юц-
ца» (16+).
14.25, 3.20 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
17.40 Се ры ял «Фі ла таў» 
(16+).
20.30 Се ры ял «#Се-
няФедзя» (16+).
0.00 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
2.10 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
4.55 «6 кад раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
На ві ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
ўні вер сі тэц кая.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35, 18.05, 23.50 «Кель-
ты: кроў і жа ле за». Дак. 
фільм.
8.35, 22.50 Ко лер ча су. 
Ало вак.
8.40, 15.50 «Жан чы ны, 
якім па шан ца ва ла». 
Маст. фільм.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 0.45 ХХ ста год-
дзе. «Што та кое «Ера-
лаш»?»
12.10 «Пер ша клас ні ца». 
Маст. фільм.
13.20 Шу каю на стаў ні ка. 
«Па вел Шма каў. Ды рэк-
тар «Сон ца» [СЦ].
14.00 «Па сля дах кас міч-
ных зда няў». Дак. фільм.
14.30 Да 85-год дзя Ві та-
ля Ка неў ска га. «Жы ве 
та кі Ка неў скі...» Дак. се-
ры ял. Фільм 1-ы [СЦ].
15.05 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кні гі.
15.20 «Эр мі таж» [СЦ].
17.10, 1.50 Май стры 
скры піч на га мас тац тва. 
Егу дзі Мя ну хін.

19.00 «Па мяць». Дак. се-
ры ял [СЦ].
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Да 85-год дзя Ва-
лян ці на Гаф та. «Ба ла-
лай кін і Ко». Спек такль 
тэ ат ра «Су час нік». Па-
ста ноў ка Ге ор гія Таў ста-
но га ва. За піс 1975 го да 
[СЦ].
23.00 «Ад люст ра ва ны 
час». Дак. се ры ял [СЦ].
2.40 Пры го жая пла не та.

6.00, 16.00, 22.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
6.55, 8.45, 9.45, 11.20, 
14.40, 15.45, 17.00, 19.05, 
20.35, 21.45, 23.00, 1.25, 
5.10 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.20 «Ва кол сме ху». 1979 
год (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00 Маст. фільм «Ка-
хан не — смя рот ная гуль-
ня (16+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Аляк сандр Га ду ноў 
(18+).
13.10 «Му зы ка і мы» 
(12+).
14.25 Ка рот ка мет раж ны 
фільм «Уда ча» (12+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ку ды з'е хаў цырк?» 
(16+).
19.20 Маст. фільм «Сма-
га» (16+).
0.00 Маст. фільм «Ба га-
тая ня вес та» (12+).
2.00 «На ва год ні па каз». 
1986 год (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Ад па-
чы нак, які не ад быў ся» 
(16+).

0.00, 18.45 Тэ ніс. US 
Open. Пер шы круг. Пра-
мая транс ля цыя.
8.30, 13.30 Ве ла спорт. 
«Тур дэ Франс» (12+).

9.30 Ве ла спорт. «Тур 
Венг рыі» (12+).
11.30 Тэ ніс. US Open. 
Матч дня (6+).
12.15 Мо та гон кі. Тэ ле ча-
со піс All Access (12+).
12.45 Аў та- і мо та спорт. 
ESET v4 Cup (12+).
13.00 Аў та гон кі. Су пер-
ку бак Porsche (12+).

1.00 Так сі-5 (18+).
2.55 Офіс ны вэр хал 
(18+).
4.25 Бур кун (12+).
6.25 Ро бін Гуд: па ча так 
(16+).
8.35 Лаў ка за па сных 
(16+).
10.10 Нін дзя з Бе вер лі 
Хілз (12+).
11.50 Ад на клас ні кі-2 
(16+).
13.45 Укра дзі маю жон ку 
(16+).
15.35 На цы я наль ная бяс-
пе ка (12+).
17.15 Пі пец (18+).
19.30 Ілю зія пад ма ну 
(16+).
21.35 На ва год ні ад рыў 
(16+).
23.15 Джэй і Маўк лі вы 
Боб на но сяць зва рот ны 
ўдар (16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
8.00 М/ф (6+).
8.55, 23.30 «Улег цы» 
(12+).
9.25, 17.35 «Ска жы мне 
праў ду» (16+).
10.15, 15.35. 4.30 «Суд 
ідзе». Се ры ял (16+).
11.10, 18.35, 3.15 «Сля-
пая» (16+).
12.15, 19.40 «Ва раж біт-
ка» (16+).
13.25 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.25, 2.20 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.35 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.45 «Кос ці». Се ры ял 
(16+).
22.35 «Нач ны ад мі ніст ра-
тар». Се ры ял (16+).
0.00 «90-я» (16+).
0.45 «Ілю зія па лё ту». 
Маст. фільм (16+).
4.10 «Пе рыс коп» (16+).

7.05 Пі я ніст (16+).
9.45, 5.00 Што ха вае 
хлус ня (16+).
11.20 Да ры ян Грэй 
(16+).
13.20 Ка хан не і ін шыя 
ле кі (16+).
15.20 Як пры ру чыць дра-
ко на-2 (6+).
17.05 Шчас лі вы вы па дак 
(12+).
19.00 Да ра гі Джон 
(16+).
20.55 Ма ма MІЯ! (16+)

23.00 Быць Аст рыд Лінд-

грэн (16+).

1.05 То ня су праць усіх 

(18+).
3.05 Шан хай скія ры ца ры 
(12+).

7.50 Уда члі вы вы па дак 

(12+).

9.30 Дзён нік ма ці пер ша-

клас ні ка (6+).

11.00 Апош няе вы пра ба-

ван не (16+).

13.25, 19.00 Апе ра цыя 

«Са та на» (16+).

15.15 Кі роў ца для Ве ры 

(16+).

17.30 Шчас ця! Зда роўя! 

(16+)

20.55 Вы кру та сы (12+).

22.40 Іро нія лё су. Пра цяг 

(12+).

0.35 Ня бес ны суд (16+).

2.15 Яга. Каш мар цём на-

га ле су (16+).

3.50 Кры ва вая лэ дзі Ба-

то рыя (16+).

6.00 Па на ра ма 360. Аб'-
ект су свет най спад чы ны 
(16+).
6.45, 12.50, 17.05 Ін-
стынкт вы жы ван ня 
(16+).
7.35 Не вя до мы Кі тай 
(16+).

8.30 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт (16+).
9.25 Су пер збу да ван ні: 
Са гра да Фа мілья (16+).
10.15 Дзі кі ту нец: Поў нач 
су праць Поўд ня (16+).
12.00, 16.15 За кі ну-
тыя та ям ні цы Кар до вы 
(16+).
13.40, 18.00, 5.00 Аў та-
SОS. (16+).
14.35, 18.50, 1.50 Рас-
сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
15.25, 19.40, 2.35 Зра біць 
за адзін дзень (16+).
21.50 Най леп шыя су пер-
ка ры (16+).
0.15 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
3.20 Асу шыць акі ян 
(16+).
4.10 Па ча так (16+).
5.45 Гуль ні ро зу му 
(16+).

8.00 Ле ген дар ныя мес цы 
(12+).
8.45 Біт вы за кан тэй не-
ры (16+).
9.35, 16.21 Ма хі на та ры 
(12+).
10.25, 17.12. 21.27, 4.56 
Як гэ та ўлад ка ва на? 
(12+)
11.15, 20.36, 5.42 Ір жа-
вая ім пе рыя (12+).
12.06 Бра ты Ды зель 
(12+).
12.57 Што маг ло пай сці 
не так? (16+)
13.48, 7.14 Кру ты цю нінг 
(12+).
14.39 Біт ва ма то раў 
(12+).
18.03, 2.23 Аў та бан А2 
(12+).
18.54 Вя лі кі свет гуль няў 
(12+).
19.45, 4.10 Ге ній аў та ды-
зай ну (12+).
22.18 Ма хі на та ры: ма-
шы на ма ры (12+).
23.09 Па ля ван не на каш-
тоў ныя ка мя ні (12+).
0.00 Вы бу хо вае шоу 
(16+).
0.51 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
1.42 Му зей ныя за гад кі 
(16+).
3.24 Го лыя, на па ло ха ныя 
і са мот ныя (16+).
6.28 Муж чы на, жан чы на, 
пры ро да (12+).
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6.20 Іс насць [СЦ].
6.45 Ме лад ра ма «Сня да нак у 
ло жак». 1-я і 2-я се рыі (12+).
8.30 Адзін дзень (12+).
9.00, 12.00,15.00, 19.00 На ві-
ны.
9.10 Сэнс жыц ця. Ге ор гій Кал-
дун (12+).
9.45 Зда роўе (12+) [СЦ].
10.35 Да ча (12+).
11.10, 12.10 Ме лад ра ма «Укус 
ваў чы цы». 1—4-я се рыі 
(16+).
15.15 Кра і на.
15.45, 19.10 Ме лад ра ма 
«Пра сцей па ра най рэ пы». 
1—4-я се рыі (12+).
19.25, 21.40 Ме лад ра ма 
«Смерць на мо ве кве так». 
1—4-я се рыі (16+).
21.00 Па на ра ма.
23.20 Ме лад ра ма «Да ра ваць 
за ўсё». 1-я і 2-я се рыі (16+).
1.05 Дзень спор ту.

7.00 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
8.35 Ані ма цый ны пры год ніц кі 
се ры ял «Стыч!» (6+)
9.20, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.25 Ані ма цый ны фільм «Трон 
Эль фаў» (6+).
11.00 «Ве жа» (12+).
11.45 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.15 «Па го ня за сма кам» 
(16+).
13.10 Ка ме дыя «Мод ная ма-
ту ля» (12+).
15.05 «Ка лі мы до ма» (16+).
15.35 «Мя няю жон ку» (16+).
17.20 «Вя сел ле ўсля пую» 
(16+).
19.00 Дра ма «Вы ра та ваць міс-
та ра Бэнк са» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 Ба я вік «Жы вая сталь» 
(12+).
23.20 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.50, 20.20 На ві ны куль-
ту ры.
8.20 «Гэ ты дзень».
8.25 «У ляс ной гу шчы». М/ф 
(0+).
8.40 «Ка ра ле ва бен за ка лон-
кі». Маст. фільм (12+) [СЦ].

10.00 «Бе ла рус кая кух ня». По-
лі ўка з ра шчы най.
10.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
10.55 «Тры та ле ры». Маст. 
фільм (6+) [СЦ].
14.25 «На ву ка ма нія» (6+).
15.10 «Пры шэль цы ў Аме ры-
цы». Маст. фільм (12+).
16.40 «Сва і мі сло ва мі».
17.20 «На шы пес ні». Кан цэрт.
18.40 «Шчы ра Ваш...» Маст. 
фільм (12+).
20.05 «Су раз моў цы». Але на 
Стэль мах.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Анас та сія Слуц кая». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
22.40 «Арт-гіс то рыі».
23.05 «УНОВИС». Дак. фільм 
(12+).

6.55 Ганд бол. Се ха-Газп рам Лі-
га. Фі нал 4-х. 1/2 фі на лу.
8.30 Фут бол. Ква лі фі ка цыя 
ЧЕ-2021 (U-21). Бе ла русь — 
Ні дэр лан ды.
10.00 Бас кет бол 3х3. На цы я наль-
ная лі га. Фі наль ны этап. Па ло ва-
арэ на. Пра мая транс ля цыя.
13.05 Фут бол. Лі га На цый. Бе-
ла русь — Ал ба нія.
14.55 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль-
ян та вая лі га. Бру сель.
17.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ба рыс». Пра мая 
транс ля цыя. (У пе ра пын ках — 
Спорт-цэнтр.)
19.25 Ганд бол. Се ха-Газп рам 
Лі га. Фі нал 4-х. 1/2 фі на лу. 
«Весп рэм» — «Мяш коў Брэст».
21.00 Ганд бол. Чэм пі я нат све-
ту 2021. Лё са ван не. Пра мая 
транс ля цыя.
21.45 Фут бол. Лі га На цый. Пар-
ту га лія — Хар ва тыя. Пра мая 
транс ля цыя. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
23.50 Трэ ні ро вач ны дзень.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00, 
20.00 На шы на ві ны.
7.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
8.00 «101 пы тан не да рос ла му» 
(12+).
9.10 Фільм «Пер ша курс ні ца» 
(16+).
12.25 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
13.05 «На да чу!» (6+)
14.10 Да 85-год дзя Ва лян ці на 
Гаф та. Се ры ял «Па той бок 
ваў коў» (16+).

16.20 Да 85-год дзя Ва лян ці на 
Гаф та. «Чу жое жыц цё іг рае, як 
сваё» (16+).
17.10 Да 85-год дзя Ва лян ці-
на Гаф та. «Ня хай га во раць» 
(16+).
18.15, 20.45 Кан цэрт Мак сі ма 
Гал кі на (16+).
21.10 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
23.10 Фільм «Ру жа раз ві таль-
ных вят роў» (12+).

6.15, 1.05 «Ежа ба гоў» (16+).
7.55 «Ан фас».
8.15 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.05 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.05, 13.40, 16.40, 20.05 «Ін кві-
зі тар». Се ры ял (12+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 
га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
22.35 «Тэ ры то рыя па мы лак» 
(16+).
23.30 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).

5.00, 7.50, 4.35 Мульт філь мы 
(0+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.05 «Ве да ем рус кую» (12+).
9.00 Ток-шоу «Сла бае звя но» 
(12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.10 Маст. фільм «12 крэс-
лаў» [СЦ] (6+).
12.40, 16.15 Маст. фільм 
«Д'Ар тань ян і тры муш ке цё-
ры» [СЦ] (0+).
19.15 Маст. фільм «Сэр цы 
трох» [СЦ] (16+).
0.45 Маст. фільм «Пра бед-
на га гу са ра за кінь це сло ва» 
[СЦ] (12+).
3.25 Маст. фільм «Ва сі лі са 
Пры го жая» (6+).

7.00 «Па сак рэ це ўся му све ту».
7.25 Маст. фільм «Дзён ны 
цяг нік» (12+).
9.15 Маст. фільм «Жон ка май-
го му жа» (12+).
11.00 Вест кі.
11.30 «Сто да ад на го». Тэ ле-
гуль ня.

12.20 «Гу мар! Гу мар! Гу мар!!!» 
(16+)
13.20 «Док тар Мяс ні коў» (12+).
14.25 Маст. фільм «Ва сіль кі 
для Ва сі лі сы» (12+).
16.25 Маст. фільм «Бе ра гі» 
(12+).
19.45 «Плюс-мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.50 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+)
22.35 Маст. фільм «Яр кія фар-
бы во се ні» (12+).

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 Сён ня. Га лоў нае.
6.20 Tеrrа іnсоgnіtа. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.55 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.25 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.25 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
8.55 Бе ла ру сы (6+).
9.30 «Ура чэб ныя та ям ні цы 
плюс» (12+).
10.20 Га лоў ная да ро га (16+).
10.55 «Жы вая ежа» (12+).
11.40 Ква тэр нае пы тан не (0+).
12.35 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
13.30 Па е дзем, па я дзім!» (0+)
14.10 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
14.35 Се ры ял «Пастка для Па-
пя луш кі» (12+).
16.25 «Сак рэт на міль ён». Стас 
Пье ха (16+).
18.10 «След ства вя лі...» (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.10 Дэ тэк тыў «Пляж» (16+).
23.25 «Кру тая Гіс то рыя» (12+).

7.00, 15.05, 21.15 «На двор'е» + 
«Эра на».
7.05 «Мульт-па рад».
7.45 «Пры ко лы 13-й шко лы» 
(6+).
7.50 Дра ма «Экі паж».
10.05 Дра ма «А ў нас у два-
ры».
15.10 Гля дзім усёй сям' ёй. «Га-
ры По тэр і Ку бак агню» (12+).
17.30 Ка ме дыя «Пры го ды 
медз ве дзя ня».
19.00 «На двор'е».
19.05 Пры го ды «Прынц Пер сіі. 
Пяс кі ча су».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.20 Ба я вік «Трай ная мя жа» 
(16+).
23.30 Пры го ды «Ша зам» 
(12+).
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