
6.05 «Дур ні і да ро гі» 

(16+).

7.20 «Ла ві мо мант» 

(16+).

8.35 Се ры ял «Ся мей ны 

біз нес» (16+).

9.40 Ба я вік «Хлоп чы кі-

на лёт чы кі» (16+).

11.50 «Да еш мо ладзь» 

(16+).

13.00, 1.20 Се ры ял «Бе-

л авод дзе. Тай на за кі ну тай

кра і ны» (16+).

14.00 Се ры ял «Ма ла-

дзёж ка» (16+).

16.00, 3.10 «Су пер ма-

мач ка» (16+).

17.00 Се ры ял «Шчас лі-

выя ра зам» (16+).

18.00, 0.25 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

19.00 Cеры ял «Как я 

стаў рус кім» (16+).

21.00 Се ры ял «Фі ла таў» 

(16+).

22.00 Ба я вік «Дзі ця на 

$30 000 000» (6+).

2.15 «Су пер ма мач ка» 

(16+).

4.50 «6 кад раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 На ві-

ны куль ту ры.

6.35 «Пеш шу...» Маск ва 

пісь мен ніц кая.

7.05, 20.05 «Пра ві лы 

жыц ця».

7.35, 14.10, 20.45 «Са-

праўд ная вай на пра сто-

лаў». Дак. фільм [СЦ].

8.25 «Ле ген ды су свет-

на га кі но». Ула дзі мір 

Ба саў.

8.55, 12.00 Пры го жая 

пла не та.

9.10, 22.10 «На ро джа ная 

зор кай». Се ры ял [СЦ].

10.15 «На зі раль нік».

11.10, 1.30 Ма рыя 

Мі ро на ва, Яў ген Ля во наў, 

Воль га Аро се ва, Мі ха іл 

Пу гаў кін у гу ма рыс тыч-

ных мі ні я цю рах «Ка рот-

кія гіс то рыі».

12.15, 18.40, 0.45 «Тым 

ча сам. Сэн сы».

13.05 «Пер шыя ў све це». 

Дак. се ры ял.

13.20 «Юрый Але ша. Па 

мя нуш цы Пісь мен нік». 

Дак. фільм.

15.10 На ві ны. Пад ра бяз-

на. Кні гі.

15.25 «Ба бін век». Дак. 

се ры ял [СЦ].

15.50 «Эр мі таж» [СЦ].

16.20 Дзі вы. Юлія Леж-

не ва.

17.25 «След ства вя дуць 

зна та кі». Маст. фільм.

19.45 «Га лоў ная ро ля».

20.30 «Доб рай но чы, ма-

лыя!»

21.30 Штуч ны ад бор.

22.55 «Між дзвюх ку лі саў». 

«Юрый Бу ту саў. У по шу-

ках ра дас ці» [СЦ].

0.05 «Му зы Юза». Дак. 

фільм (16+), [СЦ].

2.15 «Кан стан цін Сяр ге-

еў. Уро кі жыц ця». Дак. 

фільм.

6.00 Маст. фільм «Ці мур 

і яго ка ман да» (6+).

8.10 «... Да 16 і ста рэй-

шым». 1988 год (16+).

9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-

лы час» (12+).

9.45 Фільм-кан цэрт «Су-

стрэ чы з Алай Пу га чо-

вай». 1984 год (12+).

10.55 Маст. фільм «Два 

га ла сы» (16+).

12.00 «Лай ма Вай ку ле 

ў кан цэрт най за ле «Ра-

сія». 1990 год (12+).

13.05 Маст. фільм «Муж-

чы ны і ўсе ас тат нія» 

(16+).

14.25, 15,45, 17.00, 21.45, 

23.00, 5.05 Му зыч ная на-

сталь гія (12+).

16.00, 22.00 «На ро джа-

ныя ў СССР» (12+).

18.00, 3.00 «Быў час» 

(12+).

18.55 Маст. фільм «Ка-

лі мне бу дзе 54 га ды» 

(16+).

20.20 «Ня ма праб лем?!» 

(16+)

0.00 Маст. фільм «Ад-

ной чы ўлет ку» (12+).

1.15 «Ва кол сме ху». 1986 

год (12+).

2.45 Дак. фільм «БГ» 

(Ба рыс Гра бен шчы коў). 

1991 год (16+).

4.00 Тэ ле спек такль «Мя-

це лі ца». 1983 год (16+).

0.10, 21.20 Сну кер. Thе 

Рlауеrs Сhаmрiоnshiр (6+).

1.30 Дзю до. Тур нiр Вя лi-

ка га шле ма (12+).

2.00, 14.45 Ве ла спорт. 

Су свет ны тур (12+).

2.45, 15.15 Ве ла спорт. 

Кюр нэ — Бру сель -- Кюр-

нэ (12+).

5.00 Сан ны спорт. Ку бак 

све ту (12+).

6.30, 14.15 Ве ла спорт. 

«Тур Тай ва ня» (12+).

8.40, 23.00 Аў та гон кi. 

Фор му ла Е (12+).

9.40 Гор ныя лы жы. Ку-

бак све ту (12+).

11.15 Бiя тлон. Чэм пi я нат 

Еў ро пы (6+).

20.15 Ве ла спорт. «Тур 

ААЭ» (12+).

22.00 Кон ны спорт. 

Ку бак на цый (6+).

0.20 SuperЗять (16+).

2.40 Так сі-5 (18+).

4.30 Ста тус: «сва бод ны» 

(16+).

6.25 Муж чы ны су праць 

жан чын (16+).

8.40 Жан чы ны су праць 

муж чын (16+).

10.40 Эйс Вен ту ра: вы-

шук хат ніх жы вёл (12+).

12.20 Эйс Вен ту ра-2: ка-

лі клі ча пры ро да (12+).

14.05 Друж ба і ні я ка га 

сек су? (16+)

16.00 Плэй бой пад пры-

крыц цём (18+).

17.45 Вы пад ко вы шпі ён 

(12+).

19.30 Без па чуц цяў (16+).

21.20 Джэй і Маўк лі вы 

Боб на но сяць удар у ад-

каз (16+).

23.15 За па лі гэ тым ле-

там (16+).

6.00 М/ф (6+).

6.30 «Шко ла док та ра Ка-

ма роў ска га» (6+).

7.10 «Док тар І...» (16+)

7.40 «Учас так лей тэ-

нан та Ка чу ры». Се ры ял 

(12+).

9.30, 23.25 «Улег цы» (12+).

10.00, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
11.00, 18.25 «Сля пая» 
(16+).
12.05, 19.35 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.10, 17.20, 3.15 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.10, 2.20 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
15.20 «Суд ідзе» (16+).
16.20, 4.05 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.45 «След ства па це-
ле». Се ры ял (16+).
22.35 «90-я» (16+).
23.55 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.40 «Пе ра воз чык-3». 
Ба я вік (16+).

6.10 Раз ня (16+).
7.30 Пі я ніст (16+).
10.05 «Лін кальн» для ад-
ва ка та (16+).
12.10 Та ле на ві ты міс тар 
Рып лі (16+).
14.45 Го лас мон стра 
(16+).
16.40 Кі ле ры (16+).
18.30 Брыд кі я (6+).
20.10 Брыд кі я-2 (6+).
22.00 Ра ён № 9 (16+).
0.00 Бан дыт кі (12+).
1.40 Прос тая прось ба 
(18+).
3.50 Іс пан ская-анг лій-
ская (16+).

7.05, 1.20 Яра слаў. Ты ся-
чу га доў та му (16+).
8.55 Пад дуб ны (6+).
11.20 Гіс то рыя ад на го 
пры зна чэн ня (12+).
13.30 Га ра скоп на ўда чу 
(12+).
15.10 Пас ля ця бе (16+).
17.25, 5.30 Ад рыў (16+).
19.00 Ме тад Лаў ро вай 
(16+).
20.55 Тай на пя чат кі дра-
ко на (6+).
23.05 Скар бы В. К. (16+)
3.30 Мядз ве джы па ца лу-
нак (16+).

6.00 Па на ра ма 360 (16+).
6.25 Асу шыць акі ян 

(16+).

7.10, 13.35 Пет ра: тай ны 

ста ра жыт ных бу дын каў 

(16+).

8.00 Дзі кі ту нец: Поў нач 

су праць Поўд ня (16+).
8.50 Еў ро па з вы шы ні 
пту шы на га па лё ту (16+).
9.35, 19.45 У дзі кай пры-
ро дзе з Бе а рам Грыл сам 
(16+).
10.25 Най ця жэй шы 
ў све це ра монт (16+).
12.05, 2.20 Аў та-SOS 
(16+).
12.50 Су пер кар са смет-
ні ка (16+).
14.20 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
15.10, 20.35, 3.10 Рас-
сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
16.40, 21.20 Служ ба 
бяс пе кі аэ ра пор та: Пе ру 
(16+).
17.25, 22.50 Свед кі ка та-
строф (16+).
18.15, 22.05, 1.30, 3.55 
Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(16+).
23.35 Дзі я на: згуб ле ныя 
кад ры (16+).
4.45 Ме га по лі сы (16+).
5.35 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці (16+).

8.00 Не вя до мая экс пе-
ды цыя (16+).
8.50, 15.45, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
9.40, 16.40, 21.15, 5.00 
Як гэ та ўстро е на? (12+)
10.30, 17.35, 2.40 Мя цеж-
ны га раж (12+).
11.20, 23.05 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (12+).
12.15, 6.30 Го лыя і на па-
ло ха ныя XL (16+).
14.00 Бяс цэн ныя аў то 
(12+).
14.50, 7.15 Ма хі на та ры: 
ма шы на ма ры (12+).
18.30, 4.15 Па ляў ні чыя 
на ста рыз ну (12+).
19.25, 5.45 Сі бір ская 
ру лет ка (16+).
20.20 Ча ла век су праць 
мядз ве дзя (12+).
0.00 Вя лі кае і Ры чард 
Ха манд (12+).
0.55 Не вы тлу ма чаль нае 
і ня вы ву ча нае (12+).
1.50 Вы жыць лю бой ца-
ной (16+).

3.30 За гад кі вы сад кі 

на Ме сяц (12+).
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6.20 Іс насць.

6.45, 21.45 Ме лад ра ма «Дзяў чын-
кі мае». 1-я і 2-я се рыі (12+).

8.25 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00 
На ві ны.
9.10 «Сэнс жыц ця». На тал ля Гай-
да (12+).
9.50 Зда роўе (12+).
10.45 Ста рое — но вае (12+).
11.20 Да ча (12+).
12.10 Ме лад ра ма «До мік на 
шчас це» (16+).
13.20 «Я ве даю» (6+).
15.15 Кра і на.
15.45 «Кух ня жыц ця» (12+).
16.15 Ме лад ра ма «Род нас ныя 
су вя зі». 1—4-я се рыі (16+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ме лад ра ма «Дзяў чын кі 
мае». 1—4-я се рыі (12+).
1.20 Дзень спор ту.

6.55 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
8.25 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).
9.10, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.15 Ані ма цый ны фільм «Ба ле-
ры на» (6+).
10.40 «Хто я?» (12+)
11.00 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
11.30 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.00 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
12.55 «Ча ты ры вя сел лі» (16+).
14.20 Бія тлон. Ку бак ІBU. Мас-
старт. Муж чы ны.
15.15, 0.10 «Ка лі мы до ма». 
Скетч кам (16+).
15.50 Бія тлон. Ку бак све ту. Эс-
та фе та. Жан чы ны.
17.30 Ка ме дыя «Ня знос ныя 
лэ дзі» (16+).
19.20 Ка ме дыя «Ка хан не ад усіх 
хва роб» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Ча ла век-не ві дзім ка» (16+).
22.10 Ме лад ра ма «Пры га жу ня» 
(12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 13.35, 20.25 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.25 «Мая ма ма — ча раў ні ца». 
М/ф (0+).
8.35 «Сем ста рых і ад на дзяў-
чы на». Маст. фільм (12+).

10.00 «Жы вая куль ту ра». Аб рад 
гу кан ня вяс ны «Чы рач ка» (аг ра-
га ра док То неж, Лель чыц кі ра ён, 
Го мель ская воб ласць).
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Шам-
шу ры кі.
10.55 «Бе ра жы це жан чын». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
13.10 «На ву ка ма нія» (6+).
13.55 «Куль тур ны рэ пар таж».
14.10 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» [СЦ].
14.25 Ура чыс тае ад крыц цё VІ Між-
на род на га фес ты ва лю «Ула дзі мір 
Спі ва коў за пра шае...»
16.15 «Бла сла ві це жан чы ну». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
18.15 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2018». Кан цэрт «Рыт мы 
ле та».
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Вак зал для два іх». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
23.20 «Vіvat, ар кестр!» Дзяр жаў-
ны ка мер ны ар кестр Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

6.00 Тэ ніс. WTA. Ман тэ рэй. 
1/4 фі на лу.
8.00 Аз бу ка спор ту.
8.10 Фак тар сі лы.
8.40, 18.50, 22.35 Бія тлон. Ку бак 
све ту. Но вэ-Мес та.
10.15 Трэ ні ро вач ны дзень.
10.45 Вя лі кі спорт.
11.30, 12.00 Бія тлон. Ку бак ІBU. 
Раў бі чы.
12.55 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
13.30 Тэ ніс. Ку бак Дэ ві са. Прэв'ю.
14.00, 16.30 Тэ ніс. Ку бак Дэ ві са. 
Гер ма нія — Бе ла русь. Матч адзі-
ноч на га раз ра ду.
16.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
18.35 Спорт-цэнтр.
20.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Берн лі» — «То тэн хэм». (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 20.00 На-
шы на ві ны.
7.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
7.45 «Рэ пар цёр» (16+).
8.10 «Сло ва го на ру» (12+).
9.10 Маст. фільм «Я ця бе ні ко лі 
не за бу ду» (16+).
10.50 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
12.05 Маст. фільм «Пры ходзь-
це заўт ра...» (6+)
13.50 Свя точ ны кан цэрт, пры све-
ча ны Дню ўтва рэн ня бе ла рус кай 
мі лі цыі «Ле ген дар ная пра фе сія» 
(12+).

16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-

рам?» (12+)

17.20 «Сён ня ве ча рам» (16+).

20.45 «Ме тэа гід».

21.10 «Клуб Вя сё лых і Зна ход лі-

вых». Вы шэй шая лі га (16+).

23.10 Маст. фільм «Тры плюс 
два» (6+).

1.00 «Пра ка хан не» (16+).

6.10, 0.55 «Сак рэт ныя тэ ры то-

рыі» (16+).

7.50 «Ан фас».

8.10 «Са мая ка рыс ная пра гра-

ма» (16+).

9.05, 20.05 Да ку мен таль ны спец-

пра ект (16+).

10.00 «Мінск і мін ча не».

10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».

11.00 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).

11.25, 13.40, 16.40 «Ню хач». Се-
ры ял (16+).

13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 

«24 га дзі ны».

19.55 «СТБ-спорт».

22.40 «Тэ ры то рыя па мы лак» 

(16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-

ро дзе» (6+).

6.10 «Са юз ні кі» (12+).

6.35, 7.55, 5.55 М/ф (6+).

6.50 «Та кія роз ныя» (16+).

7.25 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 

(16+).

8.35 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-

ка га ка хан ня» (12+).

9.05 «Сла бае звя но» (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 «Су свет ныя лэ дзі» (12+).

11.25 Маст. фільм «Вак зал для 
два іх» (12+).

14.20, 16.15, 19.15 Маст. фільм 
«Сэр цы трох» (16+).

20.35 Маст. фільм «Два нац цаць 
крэс лаў» (6+).

23.55 Маст. фільм «Зі та і Гі та» 
(12+).

2.30 Маст. фільм «Бін га-Бон-
га» (16+).

4.10 Маст. фільм «Вяс на» (12+).

7.00 Маст. фільм «З пры ві тан-
нем, Ко за ност ра» (16+).

8.45 Маст. фільм «Са лод кая 
жан чы на» (12+).

10.35 Маст. фільм «Да це шчы 
на блі ны» (12+).

12.35 «На ша спра ва» (16+).

12.50 «Смя яц ца да зва ля ец ца» 

(16+).

14.15 Шоу-пра гра ма «Дзя воч-

нік».

16.10 Маст. фільм «Клуб пад-

ма ну тых жо нак» (12+).

19.45 «Плюс-мі нус».

20.00 Вест кі ў су бо ту.

20.40 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 

(16+)

22.25 Маст. фільм «Ка хан не 

пад мік ра ско пам» (12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».

6.10 Terra іncognіta. Бе ла русь не-

вя до мая (6+).

6.45 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).

7.20 «Зра зу мець і абяс шко дзіць» 

(12+).

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.

8.20 «НЗ.by: час вы ні каў».

8.55 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).

9.25 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 

(12+).

10.25 Га лоў ная да ро га (16+).

11.00 «Жы вая ежа» (12+).

11.55 Ква тэр нае пы тан не (0+).

12.55 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)

13.50 Спе цы яль ны рэ пар таж 

(12+).

14.10 Се ры ял «Ле ген да Фе ра-

ры» (16+).

16.25 «Сак рэт на міль ён». Люд-

мі ла Пор гі на (16+).

18.15 «След ства вя лі...» (16+)

19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-

не».

20.35 Ба я вік «Чор ная ра ка» 

(16+).

0.10 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 14.10, 18.25, 21.15, 1.45 

«На двор'е» + «Эра на».

7.05 М/ф «Па пя луш ка».

8.20 Ка ме дыя «Каў каз ская па-

лон ні ца» (12+).

9.45 «Пры знай ся, што смач на!»

10.10 Пры го ды «Да ма вік» (12+).

12.00 Тры лер «Падчас на валь-

ні цы» (16+).

14.15 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 

«Пры га жу ня і па чва ра» (6+).

15.35 Мю зікл «Мэ ры По пінс 

вяр та ец ца» (6+).

17.50 «За ко ны пры ваб нас ці».

18.30 Аляк сандр Са ла ду ха. 6:0.

20.50 «Ве чар ні ца».

21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».

21.20 Дра ма «Пад ме на» (16+).

23.40 Дра ма «Чор ная ар хі дэя» 

(16+).
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