
6.00 Серыял «Мільёны ў 
сетцы» (16+).
7.05, 3.35 М/ф «Тры 
каты» (0+).
7.25, 3.50 М/ф «Дуда і 
Дада» (0+).
7.50, 4.10 М/ф «Джын-
глікі» (0+).
8.15 «Ералаш» (6+).
8.50 Серыял «Галыгін.
ru» (16+).
9.55 Камедыя «8 першых 
спатканняў» (12+).
11.40 Скетч «Асцярожна: 
дзеці» (6+).
12.45, 22.05 «Уральскія 
пельмені» (16+).
14.50, 1.00 Серыял 
«Маладзёжка. Дарослае 
жыццё» (12+).
18.00 Серыял «Мала-
дзёжка. Лёд і полымя» 
(12+).
20.00 Камедыя «Белыя 
цыпачкі» (12+).
23.00 Серыял «Дах 
свету» (16+).
1.00 Серыял «Бязмоўны 
сведка» (16+).
4.25 Серыял «Метад 
Лаўровай» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
мет ра бу даў ская.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.40 «Блу кан не па па ку-
тах». Маст. фільм.
9.00, 17.45 Ра сій скія май-
стры вы ка наль ніц ка га 
мас тац тва XXІ ста год дзя. 
Ула дзі мір Фе да се еў і Вя-
лі кі сім фа ніч ны ар кестр 
імя П. І. Чай коў ска га.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.25 ХХ ста год дзе. 
«Ма рыс Лі е па. Су стрэ-
чы па ва шай прось бе». 
1986.
12.30, 18.40, 0.40 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.20 Важ ныя рэ чы. 
«Гар мат кі Паў ла І».
13.35 «Дом ву чо ных». 
На тал ля Бяр ло ва.
14.05 «Тай ны ка ра леў-
ска га зам ка Шам бор». 
Дак. фільм.
15.10 «Пя тае вы мя рэн-
не».

15.45, 23.10 «Я, ма ма і 
Ба рыс Па стэр нак». Дак. 
се ры ял.
16.15 «Бе лая сту дыя». 
Ула дзі мір Поз нер.
17.00, 22.20 «Сі та і Ра-
ма». Се ры ял.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Пры ступ кі цы ві лі-
за цыі. «Рас кры ва ючы 
сак рэ ты кель цкіх граб-
ніц». Дак. фільм.
21.40 Юбі лей Лі дзіі Фе-
да се е вай-Шук шы ной. 
«Больш, чым ка хан не».
0.00 «Глеб Ка цель ні каў. 
Стро па жыц ця». Дак. 
фільм.
2.45 «Pro memorіa». «Ус-
ход і ўсход».

6.00 «Аку лы пя ра». 
Юрый Гры маў. 1997 год 
(16+).
6.40, 11.35, 12.50, 14.35, 
15.45, 17.35, 19.15, 20.35, 
21.45, 23.00, 5.45 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
7.30 «Зям ля — Па вет-
ра». Пётр Ма мо наў. 
2003 год (16+).
8.25 «Рок-н-рол ТБ». 
1992 год (12+).
9.00 Маст. фільм «Да-
чуш ка» (16+).

12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Му ха мо ры». 2005 год 
(18+).
13.30, 19.30 Маст. фільм 
«Пра фе сія — след чы» 
(16+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
17.05 Дак. фільм «Юрый 
Са ло мін. Прай сці, што 
ад пу шча на» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ле нін град скае ТБ. Пра-
рыў». 2006 год (16+).
23.55 Маст. фільм 
«Цырк» (12+).

1.25 «Ва кол сме ху». 
1979 год (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 «Вя сё лыя ра бя ты». 
1985 год (16+).
5.10 Маст. фільм «Гіс то-
рыя ад на го ўда ру па кар-
ку» (12+).

4.00, 14.00, 20.15, 0.35 
Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
5.00, 8.45, 11.00, 15.30, 
21.00, 1.00 Ве ла спорт 
(ша ша). Чэм пі я нат све-
ту.
6.30, 18.20, 22.30, 2.30 Сну-
кер. Chіna Champіonshіp.
20.45 Watts.
23.30 Ра лі. ERC. «All Ac-
cess».
23.55 Ра лі.

0.45 Ня ўда члі выя. (16+).
2.30 Усё як мае быць. 
(16+).
4.20 Бар мэн. (16+).
6.05 Вы пуск ны. (18+).
7.55 Кі ле ры. (16+).
9.50 Шлюб па-італь ян-
ску. (0+).
11.50 Улю бён цы Аме ры-
кі. (16+).
13.50 Тут сі. (16+).
16.10 Дом з па ра нар-
маль ны мі з'я ва мі. (16+).
17.50 Дом з па ра нар-
маль ны мі з'я ва мі-2. 
(18+).
19.30 Па ляў ні чыя на пры-
ві даў. (6+).
21.25 Імя. (16+).
23.35 Ча со ва ця жар ная. 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
7.45 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
8.15 «Док тар І...» (16+).
8.45, 19.00, 2.15 «Ву зел 
лё су». Се ры ял (16+).
10.20, 3.45 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
11.55, 17.15 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.00, 16.15 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.00 «Ад кры та» з Ак са-
най Бай рак» (16+).
14.55 «Прос тыя скла да-
нас ці» (12+).

15.25 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
20.50 «Не ў гро шах шчас-
це». Се ры ял (12+).
21.50, 5.15 «Не рас кры-
тыя тай ны» (12+).
22.50 «Вок лад ка» (16+).
23.25 «Грань». Се ры ял 
(16+).

0.15 «Зна мен не». Тры-
лер (16+).

6.10, 17.45 Ды вер гент-3: 
за сця ной (16+).
8.40 Веч нае ззян не чыс-
та га ро зу му (16+).
10.55 Хо лад у лі пе ні 
(16+).
13.10 Най леп шае ўва 
мне (12+).
15.30 Ад ной чы ў Мек сі-
цы (16+).
20.10 Сталь ныя маг но ліі 
(12+).
22.30 Гон ка (16+).
1.05 Жон ка на гляд чы ка 
заа пар ка (16+).
3.40 12 га доў раб ства 
(16+).

6.20 Асаб лі вас ці на цыя-
наль на га па ля ван ня 
(16+).
8.20 Асаб лі вас ці на цы я-
наль най ры бал кі (16+).
10.20 Дом на або чы не 
(16+).
12.20 Ста рая, ста рая 
каз ка (СССР, 1968 год) 
(12+).
14.15 Са мы леп шы дзень 
(16+).
16.20, 4.35 Тры ла ні на 
ал маз най сцеж цы. (12+).

18.20 Ар тыст ка (12+).
20.20 Шпі ён (16+).

22.25 Ма ра фон (12+).
0.20 Час пік (16+).
2.25 Ар да (16+).

6.00, 4.55 Не па ра жаль-
ныя кан струк цыі. (12+).
6.40, 18.00, 21.35, 1.10, 
4.10, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці. (12+).
7.50 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.35, 13.15, 17.15, 20.50, 
2.35 Аў та-SOS. (12+).
9.20 Знік лыя га ра ды 
Ама зо ніі. (16+).
10.05 Не па ра жаль ныя 
кан струк цыі. (12+).
10.50 Ме га за во ды. 
(12+).
11.40, 14.05, 1.55 Зо ла та 
Юка на. (12+).
12.25, 22.45 Ге ній: Пі ка-
са. (16+).
14.50 Са мы цяж кі ў све-
це ра монт. (6+).
15.35, 0.20 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф. (16+).
16.25 Асу шыць акі ян. 
(16+).
18.45 Па го ня за ле да ві-
ка мі. (12+).
20.00 Га ды не бяс печ на га 
жыц ця. (12+).
23.35 Дзіў ная Дру гая Су-
свет ная. (16+).

8.00, 14.00, 17.00, 22.00, 
3.50 Ма хі на та ры. (12+).
9.00, 15.00, 23.00, 5.30 
Па ляў ні чыя на скла ды. 
(16+).
10.00, 16.00, 21.00 Як гэ-
та зроб ле на? (12+).
11.00 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі. (16+).
12.00, 18.00, 7.10 Зроб-
ле на з дру гас най сы ра-
ві ны. (12+).
13.00 Чы гун ка Аў стра ліі. 
(16+).
19.00 Гі ганц кія бу доў лі. 
(12+).
20.00 Як гэ та ўстро е на? 
(12+).
0.00 Вост раў. (16+).
1.00, 4.40 Смя рот ны 
ўлоў. (16+).
2.00 Не спра буй це паў та-
рыць. (16+).
2.55 Мя цеж ны га раж. 
(12+).
6.20 Хут кія і гуч ныя. 
(12+).
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6.20 «Іс насць».
6.50, 21.45 Ме лад ра ма «До мік 
ля ра кі». (12+).
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». 
За слаўе (12+).
9.50 «Зда роўе» (12+).
10.45 «Да ча» (12+).
11.20 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня 
(16+).
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
12.50, 15.45 Ме лад ра ма «Ключ 
да яго на га сэр ца». (16+).
15.15 «Кра і на».
17.55 Ме лад ра ма «Ша лё нае 
ка хан не». (16+).
19.55 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 «Па на ра ма».
1.10 «Дзень спор ту».

7.00 М/с «Усё пра Ро зі» (0+).
7.40 Фільм для дзя цей «Прынц 
за ся мі ма ра мі» (6+).
9.05, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».
9.10 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
9.50 «Спат кан не з бу ду чы няй». 
(16+).
10.50 «Жан на Да па ма жы». (16+).
11.50 Ані ма цый ны фільм «Доб-
ры ды на заўр» (0+).
13.25, 23.15 «Вя сель ны па мер». 
(16+).
14.25 «Арол і рэш ка». Юбі лей-
ны». (16+).
15.20 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).
16.00 «Аб мен жон ка мі». (16+).
17.10 Ка ме дыя «Ры кі і Флэш» 
(16+).
19.00 Фан тас ты ка «Ва ляр' ян і 
го рад ты ся чы пла нет» (12+).
21.15 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
КЕ НО.
22.05 «Вяр ні це мне пры га-
жосць». (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 15.50, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 16.05, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.20 «Вя лі кая сям'я». Маст. 
фільм (12+).
10.00 «Жы вая куль ту ра». 
Бел аў зо рыс тае ткац тва (Лід скі 
ра ён, Гро дзен ская воб ласць).
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Тра-
бух.

10.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Хой ні кі (6+).
11.25 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
11.50 «Ка ман да 8». Маст. 
фільм (16+).
15.20 «На ву ка ма нія» (6+).
16.10 «Ка мер тон». Кам па зі тар 
Ула дзі мір Кан дру се віч.
16.35 М/ф (0+).
17.05 «Кла сі ка — гэ та клас на!» 
«Па яды нак скры пак».
17.55 «Ле ген ды кі но». Алег Ба-
сі лаш ві лі (12+).
18.35 «Асця рож на, ба бу ля!» 
Ка ме дыя (12+).
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Стар шы ня». Дра ма 
(12+).
23.45 «Хлоп цы апош няй вай-
ны». Тэ ле спек такль.
0.15 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці кі на рэ жы сё ра, на род на-
га ар тыс та БССР Льва Го лу ба.

7.05 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
7.30 Тэ ніс. WTА. Пе кін. Таш-
кент. Фі нал.
12.05 Вя лі кі спорт.
12.50 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. «Ды на ма» (Ма ла дзеч на) — 
«Юнац тва-Мінск».
15.20 Спорт-цэнтр.
15.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Вест Хэм» — «Ман чэс тэр 
Юнай тэд».
16.25 Ха кей для ўсіх.
16.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ар се нал» — «Уот фард». (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
18.55 Трэ ні ро вач ны дзень.
19.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Чэл сі» — «Лі вер пуль». (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.25 Тэ ніс. WTА. Ухань. Фі-
нал.
23.35 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Ме лад ра ма «За хоў вай 
мя не, мой та ліс ман» (16+).
8.35 «Ера лаш» (6+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).
9.30 «Бонс тык-квэст па Бе ла-
ру сі» (6+).
9.50 Ані ма цый ны фільм «Кот 
Гром і за ча ра ва ны дом» (0+).
11.20 «Ва кол сме ху» (12+).
13.10 Ка ме дыя «Ма лень кі гі-
гант Вя лі ка га сек су» (12+).

14.45, 16.20 «У наш час» (12+).
17.20 «Экс клю зіў» (16+).
18.50, 21.10 «Сён ня ве ча рам» 
(16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.05 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
22.50 Маст. фільм «Квар тэт» 
(16+).

6.25 «Ан фас».
6.45 «Жы вая тэ ма» (16+).
8.20 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.10 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.00, 13.40, 16.40 «Меч-2». Се-
ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 
га дзі ны».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
23.05 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» (16+).

6.00, 6.45, 5.20 М/ф (0+).
6.30 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
7.15 «Са юз ні кі» (12+).
7.45 «Та кія дзіў ныя» (16+).
8.15 Маст. фільм «Ход ка нём» 
(12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны.
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45 «Вой, ма мач кі!» (12+).
11.15 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня» (12+).
11.45 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
12.20, 16.15 Се ры ял «Сэр цы 
трох» (16+).
18.05, 19.20 Маст. фільм «Па 
ся мей ных аб ста ві нах» (6+).
21.05 Се ры ял «Ра зам на заў-
сё ды» (16+).
0.55 Маст. фільм «Ін спек тар-
ра зя ва ка» (12+).
2.30 Маст. фільм «Рас се я ны» 
(0+).
4.00 Маст. фільм «Раз на раз 
не пры хо дзіц ца» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі. Су бо та».
8.55, 11.20 Маст. фільм «Вод-
пуск у ве рас ні» (16+).
11.00 Вест кі.
12.00 «Дыя ло гі пра жы вёл. Мас-
коў скі заа парк» (12+).
13.00 «На ша спра ва» (16+).

13.15 «Пя цё ра на ад на го» (12+).
14.05 Свя точ ны кан цэрт (12+).
15.20 Маст. фільм «На су пе рак 
лё су». (12+).
17.00 «Вы хад у лю дзі» (16+).
18.20 «Су бот ні ве чар» (16+).
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.40 Маст. фільм «На стаў ні-
ца». (12+).

5.50 «Аст рап раг ноз».
5.55 «Ты су пер» (6+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сён ня».
8.20 «НЗ.by».
8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
9.25 «Вя лі кі сэл фі-тур» (12+).
10.25 «Га лоў ная да ро га» (16+).
11.10 «Ежа жы вая і мёрт вая» (12+).
12.10 «Ква тэр нае пы тан не» (0+).
13.15 «Па е дзем, па я дзім!» (0+).
14.10 Ба я вік «Цэ зар» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+).
17.10 «Сак рэт на міль ён». Аляк-
сандр Жу лін (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.45 Маст. фільм «След тыг-
ра» (16+).
22.30 Ба я вік «Бой з це нем-2. 
Рэ ванш» (16+).

7.00, 19.05, 21.10, 0.50 «На-
двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
7.15 Дак. фільм «Дзе цям пра 
зве ра нят».
7.45 М/ф «Ле ген да пра За ла то-
га Дра ко на».
9.10 «Утрямдия».
9.15 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
9.25 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.00 Се ры ял «Ста ні ца» (16+).
12.45 Дра ма «Док тар» (16+).
14.25 Ме лад ра ма «Ан кор, 
яшчэ Ан кор» (12+).
16.00 «Стыль няш ка».
16.05 Гля дзім усёй сям' ёй. М/ф 
«Прын цэ са-ле бедзь».
17.25 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Ы» (12+).
19.10 Ка ме дыя «Без ме жаў» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.00 «Фэшн іs mу пра фэшн».
21.15 Дра ма «Стра ча ны рэйс» 
(16+).
23.05 Тры лер «Я ве даю, што вы 
зра бі лі мі ну лым ле там» (16+).
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