
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.15 М/ф «Ма рын і яго 
сяб ры» (0+).
7.35, 15.10 М/ф «Ці мон 
і Пум ба» (0+).
8.10 «Ла ві мо мант» 
(16+).
9.05, 14.50 «Ера лаш» 
(6+).
9.35 Тры лер «Аба рон ца» 
(16+).
12.05 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
12.50 Се ры ял «Ка ман-
да Б» (16+).
15.45, 1.55 «Су пер ма мач-
ка» (16+).
16.50 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.55 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Іва но вы — 
Іва но вы» (16+).
21.00, 1.00 Се ры ял «Ва ро-
ні ны. Ка нец эпо хі» (12+).
22.00 Тры лер «Ад ступ ні-
кі» (16).

2.50 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.10 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
5.00 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. 
1910-я.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 13.40, 20.45 «Вай-
на кла наў». Дак. фільм 
[СЦ].
8.25 «Князь Па цём кін. 
Свят ло і це ні». Дак. се-
ры ял.
8.50, 22.20 «Ша хе ра за-
да». Се ры ял [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.25 ХХ ста год дзе. 
«Юрый За вад скі». Дак. 
фільм.

12.20, 18.40, 0.45 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.10 «Дом ву чо ных». 
Аскольд Іван чы каў 
[СЦ].
14.30 Да 80-год дзя Ва-
лян ці на Кур ба та ва. «Не-
спа дзя ва ны парт рэт». 
Дак. се ры ял. Фільм 
1-ы.
15.10 «Пя тае вы мя рэн-
не» [СЦ].
15.40 «Аст ра вы». На-
дзея Ка ша ве ра ва.
16.25 «Пра да ец ца мядз-
ве джая шку ра». Маст. 
фільм.
17.30 Лаў рэ а ты XVІ Між-
на род на га кон кур су імя 
П. І. Чай коў ска га. Мед-
ныя ду ха выя.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 Штуч ны ад бор.
23.50 Да 95-год дзя з 
дня на ра джэн ня ак цё-
ра. «Мар чэ ла Маст ра я-
ні, ідэа льны італь я нец». 
Дак. фільм.
2.35 Пры го жая пла не та. 
«Поль шча. Ор дэн скі за-
мак Ма ры ен бург у Маль-
бар ку».

6.00 «...Да 16 і ста рэй-
шым». 1991 год (16+).
6.35, 14.40, 15.45, 17.00, 
18.50, 21.45, 23.00, 1.25 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
6.50 «Мне 90 га доў, 
яшчэ лёг кая па ход ка...» 
Фільм-ма на лог Анас та-
сіі Цвя та е вай. 1989 год 
(12+).
7 .55  Дак.  ф ільм 
«Ю. У. Анд ро паў. Ста-
рон кі жыц ця» (12+).
9.00 Фільм-спек такль 
«Рэ ві зор». У 1982 год 
(12+).
12.05 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Аў то граф». 2005 год 
(18+).
13.00 Маст. фільм 
«Эзоп» (16+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Май стар і Мар га ры та». 
2007 год (16+).

19.30 Маст. фільм 
«13 да ру чэн няў» (16+).

20.35 Фільм-кан цэрт 
«Вір». 1990 год (12+).
0.00 «Ва кол сме ху». 
1982 год (12+).
1.35 Фільм-спек такль 
«Не за пла чу!»
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 Дак. фільм «Ле а нід 
Уцё саў. Толь кі для сяб-
роў» (12+).
5.00 Дак. фільм «Коль-
кі аб ліч чаў у Маск вы?» 
(12+)

0.00 «Дух па рус на га 
спор ту».
0.30, 8.30, 12.00, 15.45, 
23.00 Ве ла спорт. Чэм-
пія нат све ту.
2.30, 5.30, 21.25 Сну кер. 
Chіna Champіonshіp.
7.30 Ве ла спорт. «Пры-
мус Кла сік».
14.45, 20.00 Тэ ніс. Ку бак 
Лей ве ра.
19.00 Кон ны спорт. Glo-
bal Champіons League.
19.30 «Най леп шае з кон-
на га спор ту».

1.10 За ча ра ва ная Эла 
(12+).
3.05 Секс на дзве но чы 
(18+).
4.40, 16.15 Усё пра муж-
чын (16+).
6.15 Скан ды наў скі фар-
саж (16+).
8.05 Скан ды наў скі фар-
саж. Гон кі на лё дзе 
(16+).
10.00 Вя лі кі куш (16+).
12.00 Джэй і Маўк лі вы 
Боб на но сяць удар у ад-
каз (16+).
13.55 За ха чу і са ско чу. 
Май стар-клас (16+).
17.45 Будзь ма ім хлоп-
цам на пяць хві лін 
(16+).
19.30 Сід ні Уайт (16+).
21.30 21 і бо лей (16+).
23.15 Секс па друж бе 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
7.05 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.35 «Док тар І...» (16+)
8.05, 19.25, 2.55 «Чыс та 
мас коў скія за бой ствы». 
Се ры ял (12+).
9.40, 23.50 «Улег цы» 
(12+).
10.10, 13.15, 4.30 «Суд 
ідзе» (16+).
11.10, 17.10 «Сля пая» 
(16+).
12.15, 16.10 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.15, 18.15 «Ва раж біт-
ка» (12+).
15.20 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
21.15 «На пар ні цы». Се-
ры ял (16+).
23.00 «90-я» (16+).
0.20 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
1.05 «Ус пом ніць усё». 
Фан тас ты ка (16+).

6.10, 17.25 Га дзі ла (12+).
9.15 Міль ён для чай ні каў 
(16+).
11.10 Да ры ян Грэй 
(16+).
13.20 Спя шай ся ка хаць 
(12+).
15.15 Кон-Ці кі (6+).
20.10 Зла ві таў сту ху, ка лі 
змо жаш (16+).
22.20 Халк (16+).
1.00 Пе ра мот ка (16+).
2.50 За ко ны пры ваб нас ці 
(16+).
4.20 Біб лі я тэ кар: у по шу-
ках кап'я Лё су (16+).

8.00 Звыч ка рас ста вац ца 
(16+).
9.35 Кан да гар (16+).
11.30 Ча ты ры так сіс ты і 
са ба ка (6+).
13.40 Ме тад Лаў ро вай 
(16+).
15.35 Ла ві мо мант (16+).
17.00 Ру сал ка (16+).
19.00, 5.30 Гу ляй, Ва ся! 
(16+)
20.45 Экі паж (6+).
23.20 Да ма пік (16+).
1.35 Іро нія ка хан ня 
(16+).
3.15 Ві кінг (12+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
6.25 Най ця жэй шы ў све це 
ра монт (16+).
7.15, 14.20, 19.45, 4.15 Па-
на ра ма 360 (16+).
8.05, 18.10, 22.05, 0.25, 
3.25 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
8.55, 13.35 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
9.40 Actіvate: гла баль ны 
гра ма дзян скі рух (16+).
10.25, 16.40 Аў та-SOS 
(16+).
11.10 Дзі кі ту нец (16+).
12.45, 22.50 Асу шыць акі-
ян (16+).
15.10, 2.40 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
15.55 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
17.25 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная (16+).
20.30 Тай ная гіс то рыя 
(16+).
21.20 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
23.40 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
1.15 Эва ку а цыя Зям лі 
(16+).
2.00 Служ ба бяс пе кі аэ ра-
пор та (16+).
5.00 Зай маль ная на ву ка 
(16+).
5.35 На ву ко выя не да-
рэчнас ці (16+).

8.00, 11.10, 15.45, 21.15 
Зроб ле на з дру гас най 
сы ра ві ны (12+).
8.25, 20.20, 1.50 За ла тая 
лі ха ман ка (16+).
9.20, 16.40, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
10.15, 17.35, 4.35 Кру ты 
цю нінг (12+).
12.05, 23.05 Скла ды 
(12+).
13.00 Ле ген дар ныя япон-
скія аў то (12+).
14.50, 3.40 Хут кія і гуч ныя 
(16+).
18.30, 5.30 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі (16+).
19.25, 7.10 Перш за ўсё — 
са ма лё ты (12+).
0.00 Дзі кія экс пе ры мен ты 
(12+).
0.55, 6.20 Па да рож жа ў 
не вя до масць (16+).
2.45 Тай ны глы бінь (12+).
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6.25 Іс насць.
6.50, 21.45 Ме лад ра ма «Сі ла аб-
ста ві наў» (16+).
8.25 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Марш рут па бу да ва ны (12+).
9.45 Зда роўе (12+).
10.40 Да ча (12+) [СЦ].
11.15, 12.10, 13.15 Ме лад ра ма 
«За кля тыя сяб роў кі» (16+).
15.15 Кра і на.
15.45 «Усё за стол!» (12+)
16.35 Ме лад ра ма «Тры май мя не 
за ру ку» (16+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
01.10 Дзень спор ту.

7.00 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+)
7.50 Се ры ял «Лю бім цы» (16+).
9.20, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.25 Ані ма цый ны фільм «Як 
пры ру чыць дра ко на» (0+).
11.00 Хто я? (12+)
11.25 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
12.00 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.35 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку чае 
вяр тан не» (16+).
13.30 «Ка роль дэ сер таў» (12+).
15.10 Ка ме дыя «Блан дзін ка 
ў эфі ры» (16+).
16.45 «Ка хан не на вы жы ван не» 
(16+).
18.40 Фан тас ты ка «Ды вер гент» 
(12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Шэр ла кі» (16+).
22.10 Тры лер «Са ўдзель нік» 
(16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.05, 20.15 На ві ны куль ту-
ры.
8.20, 14.25, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.25 «Вяс на на За рэ чнай ву лі-
цы». Ме лад ра ма (12+) [СЦ].
10.00 «Жы вая куль ту ра». Вы ка-
наль ніц кае май стэр ства ў жан ры 
каз ка вай про зы Лі дзіі Мі хай лаў ны 
Цы буль скай (аг ра га ра док Ма гіль-
на, Уз дзен скі ра ён, Мін ская воб-
ласць).
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Ма-
лоч ны суп з ага род ні най.
11.00 «На род ны май стар». Ігар 
Еў сці хаў.
11.25 «Спя вае Бе ла русь». На род-
ны фальк лор ны ка лек тыў «Прас-

ні ца» (аг ра га ра док Іванск, Чаш-
ніц кі ра ён, Ві цеб ская воб ласць).
12.20 «Но выя пры го ды ня ўлоў-
ных». Пры го ды (12+) [СЦ].
13.40 «На ву ка ма нія» (6+).
14.30 «Слу жы лі два та ва ры-
шы». Дра ма (12+) [СЦ].
16.05 «Дзе сяць фа та гра фій». Ве-
ні я мін Сме хаў (12+).
16.45 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
17.25 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на». Дэ-
тэк тыў. «Скар бы Агры» (12+) 
[СЦ].
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Вя лі кая сям'я». Дра ма 
(12+) [СЦ].
22.45 І. Ду на еў скі. «Жа ні хі». 
Спек такль Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ака дэ міч на га му зыч на-
га тэ ат ра.

7.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. Ві дэа ча со піс.
7.30 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я нат 
све ту. Ма ра фон. Жан чы ны.
9.30 Тэ ніс. WTA. Пе кін.
11.00 Тэ ніс. WTA. Таш кент. Ухань. 
Фі на лы.
13.35 Вя лі кі спорт.
14.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Шэ філд Юнай тэд» — «Лі вер-
пуль».
16.20 Трэ ні ро вач ны дзень.
16.50 Ха кей. КХЛ. «Наф та хі-
мік» (Ніж ня камск) — «Ды на ма-
Мінск». (У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)
19.10 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я-
нат све ту.
22.20 Ва лей бол. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Муж чы ны. Матч за 
3-е месца.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 «Іг рай, гар мо нік лю бы!» 
(12+)
8.00 Да юбі лею Але га Ба сі лаш ві-
лі. «Той, за ка го тост, п'е да дна» 
(16+).
9.10 Ме лад ра ма «Вак зал для 
два іх» (0+).
11.45 Маст. фільм «Не ча ка лі» 
(16+).
15.35 «Лёс мой — Бе ла русь» 
(16+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)
17.50, 21.10 «Сён ня ўве ча ры».
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».

22.10 Маст. фільм «У Бо га свае 
пла ны» (16+).
23.55 «Пра ка хан не» (16+).

6.20 «Дзіў ная спра ва» (16+).
8.00 «Ан фас».
8.20 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.10, 11.55, 20.05 Да ку мен таль ны 
пра ект (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.00 «Не вя до мая гіс то рыя» 
(16+).
12.20, 13.40, 16.40 «Па зыў ны 
«Зграя». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 га-
дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
21.40 «А до світ кі тут ці хія...» 
Маст. фільм (12+).
0.30 «Ба ец. На ра джэн не ле ген-
ды». Се ры ял (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10, 8.55, 5.50 М/ф (6+).
6.20 «Са юз ні кі» (12+).
6.50 «Та кія роз ныя» (16+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
7.50 «Ка хан не без ме жаў» 
(12+).
9.05 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі ка-
га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-
чы ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45 Маст. фільм «Каз ка пра 
стра ча ны час» (0+).
12.20 Маст. фільм «Пун со выя 
вет ра зі» (12+).
14.20, 16.15, 19.15 Маст. фільм 
«Вя лі кі пе ра пы нак» (0+).
19.15 Маст. фільм «Два нац цаць 
крэс лаў» (6+).
23.50 Маст. фільм «Пра любоff» 
(16+).
1.55 Маст. фільм «Той са мы 
Мюнх гаў зен» (0+).
4.10 Маст. фільм «Яды, або Су-
свет ная гіс то рыя атруч ван няў» 
(16+).

7.00 «Ра ні ца Бе ла ру сі».
10.05 «Сто да ад на го» (12+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Пя цё ра на ад на го» (12+).
12.10 «На ша спра ва» (16+).
12.25 «Па сак рэ це ўся му све-
ту».
12.50 «Звы чай ны кан цэрт».

13.25 Свя точ ны кан цэрт.
15.15 Дак. фільм «Мір ныя лю-
дзі».
16.20 Маст. фільм «Зла ма ныя 
лё сы» (12+).
19.45 «Плюс мі нус». На двор'е на 
ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(16+)
22.40 Маст. фільм «За бы ва ю чы 
пра ўсё» (12+).

5.50 «Аст рап раг ноз».
6.00 Tеrrа іnсоgnіtа. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.30 «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 «НЗ.bу».
8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.25 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая» 
(12+).
12.05 Ква тэр нае пы тан не (0+).
13.10 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
14.05 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
17.25 «Апош нія 24 га дзі ны» 
(16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.40 Се ры ял «Шэ лест» (16+).
0.25 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 15.00, 19.10, 21.15, 1.05 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 М/ф.
8.25 Дра ма «Па нен ка-ся лян ка» 
(12+).
10.15 «Утрам дзія».
10.20 Ме лад ра ма «Клуб пад ма-
ну тых жо нак» (12+).
13.25 Дра ма «Аса біс тыя ра хун-
кі».
15.05 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Пры го ды «Ра бін зон Кру за».
16.35 Дра ма «Са дна вяр шы-
ні» (12+).
18.30 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
19.15 Ка ме дыя «Свец кае жыц-
цё» (18+).
20.50 «Не звы чай ныя вёс кі».
20.55 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05»Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 «Жорст кія муж чын скія 
гуль ні». Вес тэрн «Агід ная вась-
мёр ка» (18+).
0.20 Се ры ял «Пры ліў» (18+).
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