
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 Се ры ял «Ма мач-
кі» (16+).
12.25 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
13.25, 1.25 Се ры ял 
«Дзяў чын кі не зда юц-
ца» (16+).
14.25, 3.25 Се ры ял 
«Ма ла дзёж ка» (16+).
17.40 «Ураль скія пель-
ме ні» (16+).
18.40 Се ры ял «Фі ла-
таў» (16+).
20.30 Се ры ял «#Сеня-
Федзя» (16+).
23.00 Фан тас ты ка «Ды-
вер гент» (12+).
2.15 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
5.00 «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 
ша ля пін ская.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35,18.05, 23.50 «Кель-
ты: кроў і жа ле за». Дак. 
фільм.
8.35,12.25, 17.05 Ко лер 
ча су.
8.45, 15.50 «Жан чы ны, 
якім па шан ца ва ла». 
Маст. фільм.
10.15 «На зі раль нік».
11.10 ХХ ста год дзе. 
«Што та кое «Ера-
лаш»?».
12.30 «Вяс но вы па ток». 
Маст. фільм.
14.00 «Па ска рэн не. Пул-
каў ская аб сер ва то рыя». 
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 2-і [СЦ].
15.05 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кі но.
15.20 «Біб лей скі сю-
жэт».

17.15, 1.35 Май стры 
скры піч на га мас тац тва. 
Іса ак Стэрн.
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 85 га доў Ва лян ці-
ну Гаф ту. Лі нія жыц ця 
[СЦ].
21.40 Да 75-год дзя са 
Дня за кан чэн ня Дру гой 
су свет най вай ны. Га ла-
кан цэрт «Ра сія — све-
ту». Пра мая транс ля цыя 
з Кан цэрт най за лы імя 
П. І. Чай коў ска га.
0.45 ХХ ста год дзе. «Наш 
сад». Вя ду чы — Ба рыс 
Па поў.
2.25 Ра ман у ка ме-
ні. «Ма лай зія. Вост раў 
Ланг ка ві». Дак. фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Аляк сандр Га ду ноў» 
(18+).
7.10 «Му зы ка і мы». 
1987 год (12+).
8.25 Ка рот ка мет раж ны 
фільм «Уда ча» (12+).
8.40, 9.45, 11.00, 13.05, 
14.35, 15.45, 17.00, 20.35, 
21.45, 23.00, 0.55, 2.45, 
3.45, 5.20 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 00.00 
«На ро джа ныя ў СССР».
12.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ку ды з'е хаў цырк?» 
(16+).
13.20 Маст. фільм «Сма-
га» (16+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» 
(12+)
19.15 Маст. фільм «Пяч-
нік» (16+).
1.20 «Ва кол сме ху». 
1979 год (12+).
4.00 Маст. фільм «Ка хан-
не — смя рот ная гуль ня» 
(16+).

0.00, 11.30, 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+).

1.10 Апош нія дзяў чы ны 
(16+).
2.50 Ня гле дзя чы ні на 
што (16+).
5.10 Спа кус нік (16+).
7.30 Спа кус ні к-2 (16+).
9.50 100 рэ чаў і ні чо га 
ліш ня га (18+).
11.55 Пад ма нуць да рос-
лых (16+).
13.45 Ро бін Гуд: па ча так 
(16+).
15.55 Ту рэц кая для па-
чат коў цаў (16+).
17.55 Ні хві лі ны су па кою 
(12+).

19.30 Ілю зія пад ма ну-2 
(12+).
21.50 «Гор ка» ў Мек сі цы 
(18 +).
23.30 Пі пец (18+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
8.00 М/ф (6+).
9.25, 17.35 «Ска жы мне 
праў ду» (16+).
10.20, 15.35, 4.30 «Суд 
ідзе». Се ры ял (16+).
11.15, 18.35 «Сля пая» 
(16+).
12.20, 19.40 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.25, 3.40 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.25, 2.20 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.35, 2.50 «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+).
23.30 «10 са мых» (16+).
0.05 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
0.35 «Па го ня». Маст. 
фільм (12+).

6.25 Быць Аст рыд Лінд-
грэн (16+).
8.40 Шчас лі вы вы па дак 
(12+).
10.25 Да ра гі Джон (16+).
12.20 Ма ма MІЯ! (16+)
14.25 Шан хай скія ры ца-
ры (12+).
16.25 Ды вер гент (12+).
19.00 Ды вер гент, гла ва-2: 
ін сур гент (12+).
21.00 Ды вер гент, гла ва-3: 
за сця ной (16+).
23.05 Го ты ка (18+).

0.45 Па ляў ні чыя на пры-

ві даў (12+).

2.35 Па ляў ні чыя на пры-

ві даў-2 (12+).

4.20 Вост раў га ла ва рэ-

заў (6+).

6.00 Іро нія лё су. Пра цяг 

(12+).

8.05 Шчас ця! Зда роўя! 

(16+)

9.35 Вы кру та сы (12+).

11.15 Гіс то рыя ад на го 

пры зна чэн ня (12+).

13.15 Апе ра цыя «Са та-

на» (16+).

15.10 Пят ні ца (16+).

16.45 Уцё кі (16+).

19.00 Жыц цё і пры го ды 

Міш кі Япон чы ка (16+).

20.55 Тан кі (12+).

22.35 Свед кі (16+).

0.30 Духlеss (18+).

2.15 Духlеss 2 (16+).

4.00 Яра слаў. Ты ся чу га-

доў та му (16+).

6.00 Зра біць за адзін 

дзень. (16+).

6.20 Па на ра ма 360. 

Аб'ект су свет най спад-

чы ны (16+).

7.10, 13.15, 17.35 Ін стынкт 

вы жы ван ня (16+).

7.55 Не вя до мы Кі тай 

(16+).
8.50 Най ця жэй шы ў све-
це ра монт (16+).
9.45 Су пер збу да ван ні: цу-
ды ін жы не рыі (16+).
10.35 Дзі кі ту нец: Поў нач 
су праць Поўд ня (16+).
12.25 Зра біць за адзін 
дзень (16+).

14.05, 18.25 Аў та-SОS 
(16+).
14.55, 19.15, 2.10 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
15.50, 20.05 Зра біць за 
адзін дзень (16+).
21.00, 3.00 Драў ля ная 
ску ра (16+).
22.55 Кос мас: маг чы мыя 
сусве ты (16+).

0.35 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
4.50 Па ча так (16+).
5.35 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 
(16+).
10.25, 17.12, 21.27, 5.19 
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 
(16+).
12.57 Што маг ло пай сці 
не так? (16+)
13.48 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
14.39 Ста лё выя хлоп цы 
(12+).
15.30 Вы гад ная ста рыз-
на (12+).
18.03, 2.33 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 Вя лі кі ма хі на тар 
(12+).
23.09 Па ля ван не на каш-
тоў ныя ка мя ні (12+).
0.00 Го лыя і на па ло ха ныя 
(16+).
1.42 Му зей ныя за гад кі 
(12+).
3.24 Го лыя, на па ло ха ныя 
і са мот ныя (16+).
4.56 Як гэ та ўлад ка ва на: 
аў та ма бі лі ма ры (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+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.45, 12.10, 18.45, 19.20 Ме ла-
дра ма «Ма ма Ло ра» (12+).
13.05, 14.40, 15.25 Ме лад ра ма 
«Доб рыя ру кі». За ключ ныя се-
рыі (16+).
13.55 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+) [СЦ]
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Сэнс жыц ця». Пётр Пра ка-
по віч (12+).
17.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
18.15 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Клуб рэ дак та раў (16+).
22.25 Ме лад ра ма «Укус ваў чы-
цы». 1—4-я се рыі (16+).
1.45 Дзень спор ту.

7.00 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас ка-
ра» (0+).
9.00, 18.25 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.05 «Су пер жон ка» (16+).
10.55,18.30 Се ры ял «Дом ка ля 
апош ня га ліх та ра» (16+).
12.40 Се ры ял «Ана то мія страс-
ці» (16+).
13.25 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку чае 
вяр тан не» (16+).
14.15 «Жан на Па жа ні» (16+).
15.10 Эле мен та ры ум (6+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «Пін_код». (12+).
16.25 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
17.15 «Арол і рэш ка. Мар скі се-
зон» (16+).
18.05 Хто я? (12+)
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Дра ма «Гуль ня па чу жых 
пра ві лах» (12+).
23.15 Тры лер «Жан чы на ў чор-
ным» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Клёц кі 
са шквар ка мі.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль ту-
ры.
8.25, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.30, 17.55 «Смерць шпі ё нам. 
Удар ная хва ля». Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі (12+).
10.15 «Апош ні дзень». Элі на Быст-
рыц кая (12+).

10.55 «Май стры і ку мі ры». Зоя Бе-
ла хвос цік.
11.45, 22.20 «Ар хі тэк ту ра Бе ла-
ру сі» [СЦ].
12.25 «Сі ла ве ры».
12.50 Кан цэрт «Сла вян скі ба-
зар — 2020».
14.10, 21.05 «Вы зва лен не». 
Фільм пя ты «Апош ні штурм», 
за ключ ны (12+) [СЦ].
15.25 «На тат кі на па лях». Ян ка 
Сіпа коў: лі та ра тар.
15.50, 22.35 «Бе ла рус кі вак зал». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
17.30 «Арт-гіс то рыі». Зна ка мі ты і 
не вя до мы Мі ка лай Ка зак.
19.40 «Ігар Лу ча нок. Пра пес ні, Ра-
дзі му і сяб роў». Дак. фільм (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

6.55 Аз бу ка спор ту.
7.10 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ёке рыт».
9.20 Гуль ні «на вы раст».
9.50 Фут бол. Лі га На цый. Ра сія — 
Сер бія.
11.55 Авер тайм.
12.25 Фут бол. Лі га На цый. Гер ма-
нія — Іс па нія.
14.30 Пла ван не. Ку бак і пер шын-
ство Бе ла ру сі.
16.45 Кі берс порт. Аў та спорт. 
W-се рыя.
18.10 Фак тар сі лы.
18.40 Спорт-цэнтр.
18.50 Ганд бол. Се ха-Газп рам Лі-
га. Фі нал 4-х. 1/2 фі на лу. «Весп-
рэм» — «Мяш коў Брэст». Пра-
мая транс ля цыя. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
20.40 Вось гэ та спорт!
20.55 Прэв'ю. Фут бол. Лі га На цый. 
Пра мая транс ля цыя.
21.30 Фут бол. Лі га На цый. Бе ла-
русь — Ал ба нія. Пра мая транс-
ля цыя.
23.40 Фут бол. Лі га На цый. Дзён нік 
гуль ня во га дня. Пра мая транс ля-
цыя.
0.10 Фут бол. Ква лі фі ка цыя ЧЕ-
2021 (U-21). Бе ла русь — Ні дэр-
лан ды.

6.00 Се ры ял «Пя ты ву гал».
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.
7.15 «Сам-на сам з усі мі» (12+).
8.15 «Па дзеі».
9.15 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55, 11.15 «Вя лі кі мод ны пры га-
вор» (6+).
12.05 Се ры ял «Пры пы нак па 
патра ба ван ні» (16+).
13.15 Се ры ял «Спад чы на» 
(16+).
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 18.20, 0.25 «Муж чын скае / 
Жа но чае» (16+).
18.50 «По ле цу даў» (16+).

20.00 Час.
21.10 Фільм «Пер ша курс ні ца» 
(16+).

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, 23.55 «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, 21.20, 0.45 «Са мыя ша кі рую-
чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.05 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.40 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
14.50, 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 «Не ве ра год на ці ка выя гіс то-
рыі» (16+).
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)

5.00 Маст. фільм «Бліз ня ты» [СЦ] 
(0+).
5.10 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі кай 
лю бо ві». Алег Яф рэ маў (12+).
5.35 Се ры ял «Дом з лі ле я мі» 
(12+).
8.40, 10.20 Се ры ял «ППС-2» [СЦ] 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+).
17.00 Маст. фільм «Ча ла век 
з буль ва ра Ка пу цы наў» [СЦ] 
(12+).
19.15 Ток-шоу «Сла бае звя но» 
(12+).
20.15 Тэ ле гуль ня «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
21.00 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(12+).
21.40 Маст. фільм «Па ся мей ных 
аб ста ві нах» [СЦ] (6+).
0.30 «Нач ны экс прэс». Ева Поль-
на (12+).
1.30 Маст. фільм «Пра бед на га гу-
са ра за кінь це сло ва» [СЦ] (12+).
4.10 Мульт філь мы (0+).

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+).
21.05 «Із май лаў скі парк». Вя лі кі 
гу ма рыс тыч ны кан цэрт (16+).
23.10 Маст. фільм «Жон ка май го 
му жа» (12+).

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.00, 16.25, 19.35, 21.35, 22.35 
Сён ня. Га лоў нае.
7.15 «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+).
9.15 «Спра ва ле ка раў» (16+).
10.25 Ба я вік «Мар скія д'яб лы» 
(16+).
11.15 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
13.20, 16.30 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.50 Род ныя лю дзі (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+).
19.55, 21.45, 22.40 Се ры ял 
«Пастка для Па пя луш кі» (12+).
23.35 Се ры ял «Чац вёр тая зме-
на» (16+).

7.00, 15.45, 21.10, 1.20 «На двор'е» 
+ «Эра на».
7.05 М/с «Дал ма цін» (6+).
7.30, 15.50, 20.50 «Пры ко лы 13-й 
шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Флэш».
8.20, 19.15 Се ры ял «Па пя ро вы 
дом» (16+).
10.00 «Уда лыя па ра ды» СБ ТБ.
10.20 Ка ме дыя «Праў дзі вая 
хлус ня».
12.40 Се ры ял «Ня роў ны 
шлюб».
14.00 Се ры ял «Пад пры крыц-
цём» (16+).
15.55 «Мульт-па рад» (6+).
16.10 Дэ тэк тыў «Эк стра сэн-
сы».
17.55 Се ры ял «Дач ка ам ба са да-
ра» (16+).
19.10 «На двор'е».
20.55 «Ве чар ні ца».
21.15 Тры лер «Жа лез нае 
неба».
22.50 Тры лер «Жа лез нае 
неба-2».
0.20 Се ры ял «Бан ды Лон да на» 
(18+).
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