
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «Наш ра монт» 
(16+).
9.15 «Ера лаш» (6+).
9.45 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
10.05 М/ф «Ка чы ныя гіс-
то рыі» (0+).
10.25 М/ф «Ці мон і Пум-
ба» (0+).
11.00 «Са ран хэ» (16+).
12.00 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
13.50 Ба я вік «Штурм Бе-
ла га до ма» (12+).
16.20 Ані ма цый ны фільм 
«Воб лач на...-2: помс та 
ГМА» (0+).
18.00 «Форт Ба ярд» 
(16+).
19.40, 0.55 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
21.00 Фан тас ты ка «Лю-
дзі ў чор ным-3» (12+).
22.55 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
23.30 Се ры ял «Га лы гін.
ru» (16+).
2.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
4.15 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пры го ды па ра ся-
ці Фун ці ка». «Ві ні-Пух». 
«Ві ні-Пух ідзе ў госці». 
«Ві ні-Пух і дзень кло па-
таў». М/ф.
8.00 «Бак сё ры». Маст. 
фільм.
9.00 «Звы чай ны кан-
цэрт» з Эду ар дам Эфі-
ра вым».
9.30 «Мы — гра ма цеі!»
10.10 Да 100-год дзя з 
дня на ра джэн ня Мі ка лая 
Тра фі ма ва. «Леў Гу рыч 
Сі ніч кін». Маст. фільм 
[СЦ].
11.25 «Мі ка лай Тра фі-
маў. Гла вы з жыц ця». 
Дак. фільм [СЦ].
12.05 «Лісты з пра він-
цыі». Стаў ра поль скі край 
[СЦ].
12.35, 2.10 Кра і на пту-
шак. «За ха ваць пес ню». 
Дак. фільм [СЦ].

13.15 «Ін шыя Ра ма на-

вы». «Апош ні вя лі кі ар-
ты ле рыст ім пе рыі» [СЦ].
13.45 «Зор ка жыц ця 
і смер ці». Дак. фільм 
[СЦ].
14.30, 0.35 Ілю зі ён. Раз-
зла ва ныя. «Азір ні ся ў 
гне ве». Маст. фільм.
16.20 «Больш, чым ка-
хан не». Алег Аноф ры еў 
[СЦ].
17.05 «Пеш шу...» Маск-
ва ся дзіб ная.
17.35 «Бліз кае акру жэн-
не Сяр гея Пра ха на ва».
18.30 Да 60-год дзя Дзміт-
рыя Ха раць я на. «Ра ман-
ты ка ра ман са».
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Зя лё ны фур гон». 
Маст. фільм [СЦ].
22.30 Пер шы Зі мо вы 
між на род ны фесты валь 
мастац тваў Юрыя Баш-
ме та ў Маск ве.
2.50 «Цу доў ны Го ша». 
М/ф для да рос лых.

6.05 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1978-ы. 1-я част ка. 
2008 год (12+).
7.15 «Спе цы яль на па 
ва шым за ка зе». Гу ма-
рыс тыч ная пра гра ма. 
1990 год (12+).
7.40 «Му зыч ная га вань» 
Эле а но ры Фі лі най» 
(16+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
9.45, 11.00, 13.25, 17.20, 
19.35, 21.45, 2.35, 3.45 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
9.50, 14.50, 20.50, 2.50 
«Прэс-экс прэс» (16+).
10.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
12.00 Маст. фільм 
«Цырк». 1936 год (12+).
13.40 Фільм-кан цэрт «Ін-
тэр-поп-шоу». 1989 год 
(12+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
16.00 «Пад зна кам 
за дыя ка. Ва да ліў». 
1993 год (16+).
18.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
18.55 Маст. фільм «Ко-
лер бе ла га сне гу». 
1970 год (16+).

19.50 «Тэ ат раль ныя 
су стрэ чы». «Не пры ду-
ма ныя гіс то рыі. Смеш-
ны вы па дак». 1992 год 
(16+).
21.55 Фільм-спек такль 
«Гіс то рыя ка ня». Спек-
такль Ле нін град ска га 
ВДТ. 1989 год (16+).
0.00 Тэ ле спек такль «Ка-
пі тан ская дач ка». 1-я і 2-я 
се рыі. 1978 год (12+).
5.00 Мульт-хіт-па рад 
«Кры ху ра ней за ра ні-
цу». 1990 год (12+).

1.50 Тэ ніс. Australіan 
Open (6+).
2.55, 11.15 Тэ ніс. 
Australіan Open. Сё мы 
дзень (6+).
11.00, 16.45 Тэ ніс. «Гейм, 
Шэт і Матс» (6+).
17.00 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Па клю ка. Муж чы ны. 
Мас-старт (6+).
17.45 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту. 
За ка па нэ. Муж чы ны. HS 
140 (12+).
19.50 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту. Оберс тдарф. 
Муж чы ны. Жан чы ны. 
Спрынт (12+).
20.45 Лыж нае двая бор'е. 
Ку бак све ту. Оберст-
дарф. HS 140 (12+).
21.15 Лыж нае двая бор'е. 
Ку бак све ту. Оберст-
дарф. Гон ка пе ра сле ду 
(12+).
21.55 Сну кер. European 
Masters. Фі нал (6+).

0.55 Су тэ нёр (16+).
2.35 2 + 1 (16+).
4.25 Ажа ні ся са мною, 
чу вак! (18+)
6.00 Пят ні ца (16+).
7.45 Вы пад ко вы муж 
(16+).
9.25 Да чор та на ро гі 
(16+).
11.05 Смерць на па ха-
ван ні (16+).
12.50 Дзень ра дыё 
(16+).
14.50 Ча го хо чуць жан-
чы ны? (16+)
17.25 Дзень вы ба раў-2 
(12+).
19.30 Усё або ні чо га 
(16+).

21.10 Дню ха (16+).
23.00 Гэ ты ня ём кі мо-
мант (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.50 Маст. фільм «Кі роў-
ца аў то бу са» (12+).
10.10 «Вы ра туй це, я не 
ўмею га та ваць!» (12+)
11.00, 1.15 Се ры ял «Вы-
хо джу ця бе шу каць» 
(16+).
15.00 Ані ма цый ны фільм 
«Сак рэт ная служ ба Сан-
та-Кла ў са» (6+).
16.40 Cерыял «Ка сір кі» 
(12+).
20.10 «ТБ3 вя дзе рас-
сле да ван не» (16+).
21.10 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
21.45 Ба я вік «Фар саж».
23.50 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
4.50 «10 са мых» (16+).
5.20 «Без пад ма ну» 
(16+).

6.10, 18.10 Век Ада лін 
(16+).
8.30 «Лін кальн» для ад-
ва ка та (16+).
10.40 Бы вай, дзет ка, бы-
вай! (16+)
12.45 Воб лас ці цем ры 
(16+).
14.40 Пе ра мот ка (16+).
16.30 Солт (16+).
20.10 Ха лод ная га ра 
(16+).
23.00 Ко ла цу даў (16+).
0.45 Ві зан тыя (16+).
2.50 Абя цан не (16+).
4.55 Раз ня (16+).

7.05 Кар лік Нос (12+).
8.35 Глу хар у кі но (16+).
10.20 Це ні за бы тых прод-
каў (16+).
12.10 Брат (16+).
14.00 Брат-2 (16+).
16.15 Вя сел ле па аб ме-
не (16+).
18.00 Дзень дур ня 
(16+).
19.35 Ге рой (12+).
21.00, 5.30 Са бі бор (12+).
23.05 Жмур кі (18+).
1.25 Па цы ен ты (16+).
3.20 Скар бы В. К. (16+).

5.55 Са мыя дзіў ныя фа-
та гра фіі (16+).
6.20 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).
7.35 Не па кор лі вы вост-
раў (16+).
9.05 Зо ла та ў ха лод най 
ва дзе (16+).
9.50 Су пер кар са смет ні-
ка (16+).
10.35 Аў та-SOS (16+).
11.20 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
12.05 Эк стрэ маль нае па-
да рож жа (16+).
12.55 Не рас кры тыя тай-
ны Дру гой су свет най 
вай ны (16+).
14.25 Кі тай з вы шы ні пту-
шы на га па лё ту (16+).
15.55, 1.35 Ад ра джэн-
не мар ско га Шаў ко ва га 
шля ху (16+).
18.15, 0.45, 3.55 Асу-
шыць акі ян (16+).
19.50 Не вя до мы Кі тай 
(16+).
4.45 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
5.35 Гуль ні ро зу му (16+).

8.00 Ма хі на та ры (12+).
9.40 Аў та бан А2 (12+).
10.30 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
11.20, 23.10 Экс пе ды цыя 
Мун га (16+).
12.15, 22.20 Даль на бой-
шчык у Аме ры цы (12+).
14.50, 7.15 Ча ла век су-
праць мядз ве дзя.
15.40 Ра та валь ні кі ма ё-
мас ці (12+).
16.30 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
17.20 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
18.10 Як устро е ны Су-
свет (12+).
20.40 Сак рэт ныя ба зы 
на цыс таў (16+).
21.30 Не вы тлу ма чаль нае 
і ня вы ву ча нае (12+).
0.00, 6.30 Па гра ніч ная 
служ ба: Іс па нія (16+).
0.55 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе (12+).
5.00 Ін жы нер ныя пра лі кі 
(12+).
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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, 19.00 
На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 23.45 Зо на Х 
(16+).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 На ві ны на двор'я.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Ме ла-
дра ма «Пры гон ная» (16+).
13.05, 15.25 Ме лад ра ма «Свой 
чу жы сын». 1--4-я се рыі (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Се ры ял «След» (16+).
23.25 Арэ на.
0.05 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.40 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
10.05 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
10.35 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
11.05 «Да па ба чэн ня!» (16+)
11.45 Ка ме дыя «Уя ві са бе» 
(16+).
13.55, 23.00 «Арол і рэш ка. Пе-
ра за груз ка» (16+).
14.50 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
15.35 Ані ма цый ны фільм «Ро гі і 
ка пы ты» (12+).
17.00 Ба я вік «Кі док коб ры-2» 
(12+).
19.15 Су пер ла то.
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Та та па паў» (16+).
22.55 Ідзі сю ды і тан цуй.
23.55 Се ры ял «Са ма ра-2» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Жу лі кі 
па-да лец ку.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 20.35 Гэ ты дзень.
8.30 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.30 «Уся го адзін па ва рот». 
Маст. фільм (12+).
10.45 «На ву ка ма нія» (6+).
11.15 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
12.15, 18.05 «Апош ні дзень». 
Ула дзі мір Зель дзін (12+).
12.50, 18.40 «У квад ра це 45». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].

14.00, 22.30 «Кі но ма ёй кра і ны». 
Част ка сё мая «За ла ты час».
14.40, 21.05 «Вя нок са не таў». 
Маст. фільм (12+).
16.05 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
16.35 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
16.50 «Уся го адзін па ва рот». 
Маст. фільм (12+).
19.50 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль Го мель ска га га рад ско га 
ма ла дзёж на га тэ ат ра «Ка ра ле-
ва пры га жос ці».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.10 «Ка мер тон». Кі на рэ жы сёр 
Вя ча слаў Ні кі фа раў.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10, 8.50 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Ру поль дынг.
8.05 Вы ні кі тыд ня.
9.45 Вя лі кі спорт.
10.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Лі вер пуль» — «Ман чэс тэр 
Юнай тэд».
12.25 Тэ ніс. WTA. Хо барт. Фі-
нал.
14.30 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Дру гі гру па вы раўнд.
16.00 Кік на дзэ. Дум ка.
16.30 Бас кет бол. 3х3. Снаў бол.
18.50 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. «Юнац тва» (Мінск) — «Шах-
цёр» (Са лі горск). (У пе ра пын-
ках — Спорт-цэнтр.)
21.10 Вось гэ та спорт!
21.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
22.20 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Дру гі гру па вы раўнд. (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
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.
9.10 Кон ту ры.
10.10 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «І ўсё-та кі я ка-
хаю...» (16+)
12.10, 0.10 «Мод ны пры га вор» 
(6+).
13.10 Се ры ял «І ша рык вер-
нец ца» (16+).
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.20, 18.20, 23.05 «На са май 
спра ве» (16+).
18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.55 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Ву ча ні ца Ме сін га». Се-
ры ял (16+).

6.00, 6.40,7.45 «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».
8.40 «Ты дзень».
9.45, 23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Меч». Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.20, 23.50 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.45 «Як уладкаваны свет» (16+).
15.40, 16.50 «Не пад куп ны». 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».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)
0.35 «Мінт ранс» (16+).
1.15 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).

6.00 Се ры ял «Ма ты лі» (16+).
6.30 «На ша кі но. Ня вя ну чыя. Ха-
раць ян-60» (12+).
7.00 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня». Фільм «Сэр цы 
трох» (12+).
7.25, 10.10 Се ры ял «Сэр цы 
трох» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10 «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+).
16.15, 19.25 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
21.30 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(0+).
22.10, 0.00 Се ры ял «Участ ко-
вы» (12+).
0.30 «Су свет ныя лэ дзі» (12+).
1.00 «Ся мей ныя гіс то рыі» (16+).
1.50 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
2.20 «Вод пуск без пу цёў кі» 
(16+).
3.10 Еltоn Jоhn: Thе Mіllіоn Dоllаr 
Ріаnо (16+).
6.00 «Смак па кі шэ ні» (16+).
6.25 «Зда роўе» (16+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.30 «Лёс ча ла ве ка» (12+).

13.35 «Плюс-мі нус».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.25 «У лю дзях».
15.00 Се ры ял «Тай ны след-
ства».
17.25 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Пры гон ная» 
(12+).
22.20, 23.10 «Ве чар з Ула дзі мі-
рам Са лаў ё вым».

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «50 рэ цэп таў пер ша га» (12+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сён ня.
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.20, 10.25 Се ры ял «ППС» (16+).
11.15 Ка ме дыя «Дзень До да» 
(12+).
13.25, 16.35 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.55 Пра ку рор ская пра вер ка. 
(16+).
15.00 Дэ тэк тыў «Чу жы твар» 
(16+).
16.25, 19.40, 23.05 Сён ня. Га лоў-
нае.
17.05 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
20.50, 22.15 Се ры ял «Вы со кія 
стаў кі. Рэ ванш» (16+).
21.55 «НЗ.by».
23.20 Се ры ял «Ады сея сы шчы-
ка Гу ра ва» (16+).

7.00, 15.25, 18.55, 21.05, 1.20 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.35 М/с «Чып і Дэйл спя-
ша юц ца на да па мо гу».
7.35, 15.30 «Гу ма рын ка».
7.40 Ка ме дыя «Ма ма Мія» (16+).
9.20 Дэ тэк тыў «Рэ ну ар».
11.10 Дра ма «Ад кры тае мо ра» 
(16+).
12.30 Дэ тэк тыў «Ме бі ус» (16+).
14.20 Се ры ял «Вя лі кая ім пе ра-
тры ца» (12+).
16.30 Се ры ял «Агент Мак Гай-
вер».
17.15 Ме лад ра ма «Ві кі. Крыс ці-
на, Бар се ло на» (16+).
19.00 Дра ма «Ар ды на тар» 
(16+).
19.50 Се ры ял «Дуб лін скія за-
бой ствы» (16+).
20.55 «Ве чар ні ца».
21.10 Дра ма «Трэ нер» (12+).
23.15 Ба я вік «Ці ха акі ян скі ру-
беж» (12+).
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МIРМIР

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
[СЦ] – фільм транслюецца 
са скрытымі субцітрамі.
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