
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.15 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.10 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
8.30 М/ф «Ці мон і Пум ба» 
(0+).
9.05 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
10.10 Пры го ды «Пра гул-
ка» (12+).
12.40, 19.30, 0.05 «Ураль-
скія пель ме ні» (16+).
13.15, 3.45 Се ры ял «Лю-
дзі Хэ» (16+).
14.50 Се ры ял «Дах све-
ту» (16+).
16.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00 «Форт Ба ярд» 
(16+).
21.00 Се ры ял «Бам бі зы» 
(16+).
22.00 Ка ме дыя «На мо-
ра!» (16+)
1.05 Се ры ял «Ад ной чы ў 
мі лі цыі» (16+).
2.25 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
5.05 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
чыр во ная.
7.05 «Пры га жун-муж чы-
на». Маст. фільм [СЦ].
9.15, 2.40 Пры го жая пла-
не та.
9.30 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Рус кая ня вес та для 
крэў на га во ра га» [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.00 ХХ ста год дзе. 
«Я па чы наю но вы ма на-
лог...» Ма рыс Лі е па». 
Дак. фільм.
12.30, 18.45, 0.20 Ула да 
фак та. «Япо нія ў эпо ху 
Мэй дзі».
13.10 «Ал тай скія кер жа-
кі». Дак. фільм.
13.35 «Лі нія жыц ця». Іры-
на Ма зур ке віч [СЦ].
14.30 «Эн цык ла пе дыя 
за га дак». Дак. се ры ял 
[СЦ].
15.10 «Аго ра». Ток-шоу.
16.15 «Ко лер ча су». Ле он 
Бакст.
16.30 «Час-не-ча кае». 
Се ры ял. 1-я се рыя.

17.50 Ты дзень ба роч най 
му зы кі. Фі ліп Жа рус кі 
і Фрай бург скі ба роч ны 
ар кестр.
18.30 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Сту пе ні цы ві лі за-
цыі. «Сак раль ныя мяс ці-
ны». Дак. фільм. 1-я се-
рыя [СЦ].
21.40 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
22.20 «Ша хе ра за да». Се-
ры ял [СЦ].
23.20 «Ко лер ча су». На-
дзя Ру ша ва.
23.50 «Ад кры тая кні га». 
Воль га Слаў ні ка ва. «Ска-
чок у даў жы ню» [СЦ].
2.00 «Сак рэт раў на ва гі». 
Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Сель-
ская на стаў ні ца» (12+).
7.35, 8.45, 14.25, 15.45, 
17.25, 19.00, 20.25, 21.45, 
23.00, 1.05, 3.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.50 Фільм-кан цэрт «Анд-
рэй Пят роў. Па трэб на 
доб рая ме ло дыя». 1980 
год (12+).
9.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
10.00 Фільм-кан цэрт 
гур та «Дети». 1988 год 
(16+).
11.00 «Тэ ат раль ныя су-
стрэ чы». «Не пры ду ма ныя 
гіс то рыі. Смеш ны вы па-
дак». 1992 год (12+).
12.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
13.00 «Ва кол сме ху» з 
Аляк санд рам Іва но вым. 
1986 год (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00 «Кі на па на ра ма». 
«Па ра лель нае кі но». 
1988 год (12+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Ра дыё 70-80-х гг.». 2005 
год (18+).
19.20 Дак. фільм «Яў ген 
Габ ры ло віч» (12+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1976-ы. 1-я част ка. 
2009 год (16+).
1.20 Тэ ле спек такль «Гуль-
цы». 1978 год (12+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

0.00, 7.00 Гольф. Skіns 
Game.
0.20 Ве ла спорт. «Тур Па-
ры жа».
1.15, 9.00, 13.00, 22.00 
Сну кер. Englіsh Open. 
Фі нал.
2.30, 14.30, 20.40 На-
столь ны тэ ніс. Ку бак све-
ту. Жан чы ны. Фі нал.
6.00, 16.00, 23.00 Аў та-
гон кі. WTCR.
10.00 Ве ла спорт. «Гран 
П'е мон це».
11.00 Ве ла спорт. Мі-
лан — Ту рын.
12.00 Ве ла спорт. «Тур 
Лам бар дыі».
17.30 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
19.00 Watts.
20.00 «Дух па рус на га 
спор ту».

1.05 Ягу ар (16+).
3.00 За ко ну тут не мес ца 
(12+).
4.50 Без тар ма зоў (16+).
6.35 Адчыніце, па лі цыя! 
(16+)
8.45 За муж на два дні 
(12+).
10.45 Ры ца ры ка ра леў-
ства кру та сці (18+).
12.25 Не са сту піць Штэй-
нам (16+).
14.05 Ко пы ў глы бо кім за-
па се (12+).
16.05 Вы гляд звер ху леп-
шы (12+).
17.45 Та кія роз ныя бліз-
ня ты (12+).
19.30 Рэд-2 (12+).
21.40 Сар дэч на за пра ша-
ем у джунг лі (12+).
23.20 Дзень вы ба раў па-
фран цуз ску (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.50 «Пе рыс коп» (16+).
8.10 «У ту ма не». Дра ма 
(12+).
10.20 «Суд ідзе». Дак. се-
ры ял (16+).
11.20 «Сля пая» (16+).
12.25 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
13.00 «Без пад ма ну» 
(16+).
13.50 «Сві та нак на Сан-
та ры ні». Маст. фільм 
(12+).

15.40 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
16.40 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
17.30 «Мой ге рой» (12+).
18.20 «Раз ві  тан не» 
(16+).
19.15, 3.05 «Ка хан не пер-
шых». Дак. фільм (12+).
20.10, 3.50 «Зор ныя дзе-
ці. Жыц цё без ка хан ня». 
Дак. фільм (12+).
21.05 «На пар ні цы». Се-
ры ял (16+).
22.45, 2.20 «Пры суд» 
(16+).
23.30, 4.35 «Уся праў да» 
(12+).
0.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.50 «Так сі». Ка ме дыя 
(16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10 Го лас мон стра 
(16+).
8.35 Эва лю цыя Бор на 
(16+).
11.20 Ка пі тан Крук 
(12+).
14.05 Ва са бі (16+).
15.55 Гос ця (16+).
18.15 Ся мей ка Крудс 
(6+).
20.10 Эван Усё ма гут ны 
(12+).
22.00 За ла ты век (16+).
0.05 Да руй, ха чу з та бой 
ажа ніц ца (12+).
2.15 Пры від ны па труль 
(12+).
4.15 Сан ктум (16+).

7.35 Не рэ аль нае ка хан не 
(12+).
9.20 Цар (16+).
11.45 Ад рыў (16+).
13.30 Лон данг рад. Ве дай 
на шых (16+).
15.25 Та еж ная каз ка 
(6+).
15.35 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-3 (12+).
17.10 Пер шыя (12+).
19.00 Вольф Ме сінг: які 
ба чыў скрозь час (12+).
20.55, 5.45 Код Апа ка ліп-
сі су (16+).
23.00 Апа вя дан ні (18+).
1.05 Су пер Баб ро вы 
(12+).
2.45 Ха чу ў тур му (12+).
4.30 Па мя таю — не па мя-
таю! (12+)

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.25 Су пер збу да ван ні 
(16+).
7.15, 10.25, 19.45, 2.00 
Аў та-SOS (16+).
8.00, 14.20 Ле дзя ная да-
ро га (16+).
8.50, 13.30 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
9.40, 18.10 911. Па вет ра-
ны кант роль (16+).
11.10 Дзі кі ту нец (16+).
12.45 Зо ла та ў ха лод най 
ва дзе (16+).
15.05, 4.20 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
16.35 Служ ба бяс пе кі 
аэ ра пор та (16+).
17.25 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха (16+).
19.00, 22.00, 1.10, 3.35 
Со неч ны фа ра он Егіп та 
(16+).
20.30 Рэ аль нае па ра нар-
маль нае (16+).
21.15 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.45 За кі ну тыя скар бы 
змя і ных ца роў мая (16+).
23.35 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
0.25 Не па кор ныя акі я ны 
(16+).
5.10 Як пе ра ма гаць ва 
ўсім (16+).
5.35 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці (16+).

8.00, 11.10, 13.55, 15.45, 
21.15, 7.35 Як гэ та ўстро-
е на? (12+)
8.25, 20.20, 1.50 Апе ра-
цыя «Вы ра та ван не до ма» 
(12+).
9.20, 16.40, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
10.15, 17.35, 4.25 Кру ты 
цю нінг (12+).
12.05, 23.05 Ба гаж ныя 
вой ны (12+).
13.00, 3.40 Здзі чэ лыя 
(12+).
14.50 Як гэ та зроб ле на? 
(16+)
18.30, 5.15 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі (16+).
19.25, 6.50 У па го ні за 
ўра га нам (12+).
0.00 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
0.55, 6.00 Гуль ня на жыц-
цё (16+).
2.45 Го лыя і на па ло ха ныя 
(16+).
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6.45 Ме лад ра ма «Ні за што не 
здам ся» (16+).
8.15 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
10.25 «Усе за стол!» (12+)
11.15 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны 
рэ гі ён.
12.35 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
13.15 Ме лад ра ма «Пад даж-
джом не ві даць слёз» (12+).
15.15 Твой го рад.
15.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
16.10 Ме лад ра ма «З Сі бі ры з 
ка хан нем». 1—4-я се рыі (12+).
19.45 «На вы лет!» (12+)
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Двай ная 
хлус ня» (16+).

7.00 Се ры ял «Я не ро бат» 
(16+).
9.05, 21.15 Тэ ле ба ро метр.
9.10 «Кліч кры ві» (16+).
10.20 «Се ла па ля це ла» (16+).
11.00 «Да па ба чэн ня» (16+).
11.50 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку-
чае вяр тан не» (16+).
12.45 Фан тас ты ка «Асоб ная 
дум ка» (12+).
15.10 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).
16.05 «Та та па паў» (16+).
17.00 «Біт ва эк стра сэн саў» 
(16+).
18.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Шах цёр» 
(Са лі горск) — БА ТЭ (Ба ры саў).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.50 «Трэ ці ліш ні» (16+).
22.55 Ка ме дыя «За над та кру-
та для ця бе» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 14.55, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.25 «Дзве каз кі». М/ф (0+).
8.40 «Каш тоў ны па да ру нак». 
Маст. фільм (12+).
9.55 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Кат-
ле ты са шчу па ка.
10.50 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.

11.30 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
12.20 «Пяць дзён, пяць на чэй». 
Дра ма (12+) [СЦ].
14.05 «Май стры і ку мі ры». На-
род ная ар тыст ка Бе ла ру сі Зоя 
Бе ла хвос цік.
15.15 Кан цэрт, пры све ча ны па-
мя ці Яка ва На ву мен кі.
16.45 «Вя сел ле ў Ма лі наў цы». 
Ка ме дыя (12+) [СЦ].
18.20 «Раз ві таль ная гаст роль 
«Ар тыс та». Дэ тэк тыў (12+).
19.35 «Фар бы па мя ці. Эду ард 
Куф ко».
20.00 «На вы шы ні». Ба ле ры на 
Аляк санд ра Чы жык.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Доў гая да ро га да ся-
бе». Дра ма (12+) [СЦ].
22.30 «Сто дзён з Ку па лаў-
скім».
22.55 «Адам. Жыц цё ча ла ве ка». 
Дак. фільм. [СЦ].

6.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Сі ці» — «Астан Ві-
ла».
8.00 Тэ ніс. WTA. Эліт тро фі. Жу-
хай. Фі нал.
10.00 Фут бол. Чэм пі я нат све ту 
U-17. Ні ге рыя — Венг рыя.
11.50 Тэ ніс. Вы ні ко вы тур нір 
WTA. Шэнь чжэнь.
15.30 Трэ ні ро вач ны дзень.
16.00 Гуль ні «на вы раст».
16.30 Авер тайм. КХЛ.
17.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Са ла ват Юла еў» 
(Уфа). (У пе ра пын ках — Авер-
тайм. КХЛ.)
19.20 Авер тайм. КХЛ.
19.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Лі вер пуль» — «То тэн хэм». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.30 Піт-стоп.
22.00 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Агляд ту-
ра.
22.45 Фут бол. Чэм пі я нат 
Партугаліі. «Спор тынг» — 
«Гі ма ра еш». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
0.40 Вы ні кі тыд ня.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
7.10 «Зда роўе» (16+).
8.05 «Жыц цё ін шых» (12+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «Ме тэа гід».
9.45 Маст. фільм «Веч ная каз-
ка» (16+).

11.40 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
14.35, 16.20 «Зор кі «Рус ка га ра-
дыё» (16+).
17.10 «За раз спяю!» (12+)
18.25 «Лепш за ўсіх!» (6+)
20.00 «Кон ту ры».
21.20 «Ра ды ус бяс пе кі» (16+).
21.55 «Вя лі кая гуль ня» (16+).
23.40 «Спарт клуб» (16+).
0.00 Да 90-год дзя Л. Яшы на. 
«Ска чок Льва» (12+).

6.00 «Ежа ба гоў» (16+).
7.35, 20.35 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
9.15 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.05 «Дзень сак рэт ных пра ек-
таў» (16+).
11.35, 13.40, 16.40 «Снай пе ры. 
Ка хан не пад пры цэ лам». Се-
ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
22.30 «Ты дзень спор ту».
23.00 Спар тыў ныя баль ныя тан-
цы. Capіtal Cup Mіnsk. Фі на лы. 
2-і дзень.
23.45 «Хрос ны». Се ры ял (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10 «Бе ла русь сён ня» (12+).
6.40 М/ф (6+).
6.55 «Ве да ем рус кую» (6+).
7.50 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.20 «Яшчэ тан ней» (12+).
8.55 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(12+).
9.25 «Фа зэн да Лайф» (6+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.15 «Ніт ка да ніт кі» (12+).
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Се ры ял 
«Ваў чы нае сон ца» (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
2.30 Се ры ял «Афі цэр скія жон-
кі» (16+).

7.00 Се ры ял «Аў та шко ла» 
(12+).
10.10 «Сам са бе рэ жы сёр» 
(12+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сто да ад на го» (12+).
12.15 «Ра ніш няя пош та» (16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
14.00 «Сме ха па на ра ма» Яў ге на 
Пет ра ся на» (16+).

14.30 «Смя яц ца да зва ля ец ца» 
(16+).
16.10 Маст. фільм «Пра ва 
апош няй но чы» (12+).
18.00, 21.45 Маст. фільм «Ву-
чыл ка» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.15 «У лю дзях».
23.00 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
23.40 «Ве чар у ня дзе лю».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.30, 22.35 «Зра зу мець і абяс-
шко дзіць» (12+).
7.05 Дэ тэк тыў «На гляд чык 
мая ка» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 Вя лі кі рэ пар таж.
8.50 Род ныя лю дзі.
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+)
10.25 «Пер шая пе ра да ча» 
(16+).
11.00 «Цуд тэх ні кі» (12+).
12.00 «Дач ны ад каз» (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.05 «Сак рэт на міль ён». Ва ле-
рый Ка мі са раў (16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+)
18.00 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.30 Ты не па ве рыш! (16+)
23.10 «Ра сія ру ліць!» (12+)

7.00, 13.55, 19.00, 21.05, 1.20 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10 М/ф.
8.00 Ка ме дыя «30 спат кан няў» 
(16+).
9.40 «Утрам дзія».
9.45 «Га туй як шэф» (12+).
10.00 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
10.45 «Вя чэр ні квар тал — 95».
12.10 Ка ме дыя «З 13 в 30».
14.00 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Ка ме дыя «Як пра гу ляць шко-
лу з ка рыс цю» (6+).
16.10, 20.45 «Не звы чай ныя вёс-
кі».
16.15 Дэ тэк тыў «Хан тэр Кі-
лер» (16+).
18.15 Се ры ял «Касл» (12+).
19.05 Ка ме дыя «Ад пе тыя мах-
ля ры» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Дэ тэк тыў «Сем сак рэ-
таў» (18+).
23.35 Тры лер «Я зма га ю ся 
з ве лі ка на мі» (12+).
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