
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).

7.20 «Ла ві мо мант» (16+).

8.35 «Ера лаш» (6+).

9.00 М/ф «Тры ка ты» 

(0+).

9.20 М/ф «Ка чы ныя гіс то-

рыі» (0+).

9.40 М/ф «Ці мон і Пум ба» 

(0+).

10.15 Ка ме дыя «Утай-

ма ван не сва воль на га» 

(12+).

12.05 Скетч-шоу «Да еш 

мо ладзь» (16+).

13.05, 19.10 Се ры ял «Псі-

ха ла гі ні» (16+).

15.00, 0.45 Се ры ял «Вы-

жыць пас ля» (16+).

16.55 Се ры ял «Шчас лі-

выя ра зам» (16+).

18.15, 22.50 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).

21.00 Ка ме дыя «Го лая 

праў да» (16+).

23.50 Се ры ял «Цац кі» 

(16+).

2.25 Се ры ял «Бяз моў ны 

свед ка» (16+).

3.45 Скетч-шоу «Ад на за 

ўсіх» (16+).

4.45 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...» Угліч дзі-

вос ны.

7.05, 20.05 «Пра ві лы 

жыц ця».

7.35 «Ус ход цы ві лі за цыі». 

Дак. се ры ял. «Як ві кін гі 

змя ні лі свет» [СЦ].

8.25 «Ле ген ды су свет на га 

кі но». Ала Ла ры ё на ва.

8.50, 12.15 «Пер шыя ў 

све це». Дак. се ры ял.

9.05, 22.20 «Рас кол». Се-

ры ял (16+) [СЦ].

10.15 «На зі раль нік».

11.10, 1.20 ХХ ста год дзе. 

«Ля до вая фан та зія». 1983 

год.

12.30, 18.40, 0.30 «Што 

ра біць?»

13.20, 23.15 Пры го жая 

пла не та.

13.35 Штуч ны ад бор.

14.15, 23.50 «Гісто рыя 

на ву ко вай фан тасты кі з 

Джэй мсам Кэ ме ра нам». 

Дак. фільм [СЦ].

15.10 На ві ны. Пад ра бяз-

на. Кі но.

15.25 85 га доў з дня на ра-

джэн ня Аляк санд ра Ме ня. 

Дак. фільм [СЦ].

15.55 «Са ці. Ня сум ная 

кла сі ка...»

16.40 «Ча ла век у пра-

хад ным два ры». Маст. 

фільм.

17.45 Ко лер ча су. Мі-

ке лан джэ ла Бу а на ро ці. 

«Страш ны суд».

17.55 На кан цэр тах Бер-

лін ска га фі лар ма ніч на-

га ар кест ра. «Еў ро па -

кан цэрт-2017».

19.45 Га лоў ная ро ля.

20.30 «Доб рай но чы, ма-

лыя!»

20.45 Сту пе ні цы ві лі за цыі. 

«Ус ход цы ві лі за цыі». Дак. 

се ры ял [СЦ].

21.40 «Аб са лют ны слых».

2.25 Ра ман у ка ме ні. 

«Шры-Лан ка. Маўнт Ла-

ві нія». Дак. фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам 

На ўга род ца вым: «За ба-

ро не ная му зы ка». 2004 

год (18+).

6.55, 8.45, 9.45, 11.00, 

12.40, 15.45, 17.00, 20.40, 

21.45, 23.00, 2.35 Му зыч-

ная на сталь гія (12+).

7.10 «Ста ры Но вы год. 

Су стрэ ча сяб роў». Тэ ат-

раль ныя су стрэ чы ў До ме 

ак цё ра. 1993 год (12+).

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 

«Мі ну лы час» (12+).

10.00, 16.00, 22.00 «На ро-

джа ныя ў СССР» (12+).

12.00 «Быў час» з Аляк-

санд рам Па літ коў скім: 

«МММ» і ін шыя». 2007 

год (18+).

13.05 «...Да 16 і ста рэй-

шым». 1988 год (16+).

14.05 Кі на кан цэрт «Спя-

вае Анд рэй Мі ро наў». 

1988 год (12+).

18.00 «Спя ем, сяб ры!» 

з Тац ця най Віз бар. 2007 

год (12+).

19.05 Тэ ле спек такль 

«Гуль цы». 1978 год (16+).

0.00 «Га рад скія пад ра бяз-

нас ці» («Ка хан не з пры ві-

ле я мі»). 1989 год (16+).

3.50 Фільм-кан цэрт «Мас-

коў скі тэ атр Са ты ры на 

эк ра не». 1970 год (12+).

5.00 «Анд рэй Пят роў. 

«Па трэб на доб рая ме-

ло дыя». Фільм-кан цэрт. 

1980 год. (12+).

0.35 Тэ ніс. Australіan Open 

(6+).

2.25, 11.00, 16.30 Тэ ніс. 

«Гейм, Шэт і Матс» (6+).

2.55, 11.15, 20.35 Тэ ніс. 

Australіan Open. Трэ ці 

дзень (6+).

17.00, 21.55 Сну кер. Eu-

ropean Masters. 1-ы раўнд 

(6+).

20.05 Юнац кія Зім нія 

Алім пій скія гуль ні. Ла за-

на (6+).

21.15 «Дух па рус на га 

спор ту» (6+).

0.55 Ма ма да ра гая! (12+)

2.40 Раз бор кі ў сты лі кунг-

фу (16+).

4.30 1 + 1 (16+).

6.35 Ка хан не зда ра ец ца 

(16+).

8.40 Бяз меж жа ў ся рэд-

няй шко ле (12+).

10.20 Су тэ нёр (16+).

12.05 Смерць на па ха ван-

ні (16+).

15.40 Гэ ты ня ём кі мо мант 

(16+).

17.40 Ажа ні ся са мною, 

чу вак (18+).

19.30 Дзень ра дыё (16+).

21.30 100 міль ё наў еў ра 

(16+).

23.15 Ча го хо чуць жан чы-

ны? (16+)

6.00 Да ку мен таль ная ка-

лек цыя «Бе ла русь філь-

ма» (12+).

6.40 М/ф (6+).

7.30 «Шко ла док та ра Ка-

ма роў ска га» (6+).

8.00 «Док тар І...» (16+)

8.30 «Паў ноч нае ззян не». 

Маст. фільм (12+).

10.10, 15.25, 4.30 «Суд 

ідзе». Дак. се ры ял (16+).

11.10, 18.30 «Сля пая» 

(16+).

12.15, 19.40 «Ва раж біт-

ка» (12+).

13.20, 17.25, 3.15 «Міс-

тыч ныя гіс то рыі» (12+).

14.20, 2.20 «Па ляў ні чыя 

на пры ві даў» (16+).

16.25, 4.00 «Зна кі лё су» 

(16+).

20.50 «Пад ма ні мя не». 

Се ры ял (16+).

22.40 «Лі нія аба ро ны» 

(16+).

23.15 «10 са мых» (16+).

23.50 «Звыш на ту раль-

нае». Се ры ял (16+).

0.35 «27 вя сел ляў». Ка ме-

дыя (16+).

6.10, 18.05 Га лод ныя 

гуль ні: Сой ка-пе ра смеш-

ні ца (16+).

8.45 Ша лё ныя гро шы 

(16+).

11.00 Усмеш ка Мо ны Лі-

зы (12+).

13.05 Га лод ныя гуль ні 

(16+).

15.35 Га лод ныя гуль ні: і 

ўспых не по лы мя (16+).

20.10 Век Ада лін (16+).

22.05 Пе ра мот ка (16+).

23.55 Гуль ня Эн дэ ра 

(12+).

2.05 Яна (16+).

4.15 Ін шыя (16+).

7.15 Брат (16+).

9.00 Брат-2 (16+).

11.40 Ма ма, не га руй-2 

(16+).

13.35, 19.00 Кат (16+).

15.30 Вай на по лаў (16+).

17.10 Вы кру та сы (12+).

20.55, 5.40 Вя сел ле па аб-

ме не (16+).

22.35 Дзень дур ня (16+).

0.15 Кур' ер з «Раю» 

(12+).

1.55 На се ле ны вост раў 

(12+).

6.00 На ву ко выя не да рэ ч-

нас ці (16+).

6.40 Служ ба вы ра та ван ня 

Аляс кі (16+).

7.25, 12.00, 1.55 Аў та-

SOS (16+).

8.10, 18.10, 22.05,1.10, 

3.30 Дзі кі ту нец (16+).

9.00 Зо ла та Юка на 

(16+).

9.45 Эк стрэ маль нае 

па да рож жа.

10.30 Ле дзя ная да ро га 

(16+).

12.45, 2.40 Ма шы ны: ра-

за браць і пра даць (16+).

13.35, 19.45 Ін стынкт вы-

жы ван ня (16+).

14.20 Між на род ны аэ ра-

порт Ду бай (16+).

15.05, 20.30, 4.20 Рас сле-

да ван ні авія ка та строф 

(16+).

16.40, 21.20 Свед кі ка та-

строф (16+).

17.25 Га ра чыя гра ні цы 

(16+).

22.50 Ка ра лі ры бал кі 

(16+).

23.40 Кос мас: пра сто ра і 

час (16+).

0.25 Ува рван не на Зям лю 

(16+).

5.10 Ра бі стаў кі і ўзры вай 

(16+).

8.00, 3.30 Аляс ка: сям'я з 

ле су (16+).

8.50, 15.40, 22.20 Ма хі на-

та ры (12+).

9.40, 16.30, 21.30, 5.00 Як 

гэ та ўстро е на? (12+)

10.05 Руч ная ра бо та 

(12+).

10.30 Хут кія і гуч ныя 

(12+).

11.20, 17.20 Па ляў ні чыя 

на рэ лік віі (16+).

12.15 Вост раў з Бе а рам 

Грыл сам (16+).

13.10 Ча ла век су праць 

мядз ве дзя.

14.00 Сталь ныя хлоп цы 

(12+).

14.50 Па ляў ні чы на цац кі 

(12+).

18.10, 2.40 Мя цеж ны га-

раж (16+).

19.00, 4.15 Скла ды: біт ва 

ў Ка на дзе (12+).

19.50, 5.45 Ла ба ра то рыя 

вы бу хо вых ідэй (16+).

20.40 Міль ё ны Па бла 

Эс ка ба ра (16+).

23.10 Па ляў ні чы на ан ты-

ква ры ят (12+).

0.00 Даль на бой шчык у 

Аме ры цы (12+).

0.55 Экс пе ды цыя Мун га 

(16+).

1.50 Зор нае вы жы ван не з 

Бе а рам Грыл сам (16+).

6.30 Бе ар Грылс: вы пра-

ба ван не стра хам (16+).

7.15 Сак рэт ныя ба зы 

на цыс таў (16+).
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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, 17.00, 
19.00 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10 Зо на Х (16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.50 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 
Ме лад ра ма «Пры гон ная» (16+).
13.55 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+)
14.45, 15.25 Ме лад ра ма «Ад дай 
маю ма ру» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Сэнс жыц ця (12+).
17.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
18.15 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Клуб рэ дак та раў (16+).
22.30 Ме лад ра ма «Бра тэр скія 
су вя зі». 1-я і 2-я се рыі (16+).
1.50 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.25 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00 «Ча ла век-не ві дзім ка» (16+).
10.55, 18.30 «Опер па вы клі ку». 
Се ры ял (16+).
12.35 Се ры ял «Са ма ра-2» (16+).
13.30 «Жан на Па жа ні» (16+).
14.25 «Арол і рэш ка. Пе ра за груз-
ка» (16+).
15.15 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект (12+).
15.55 Ні чо га са бе ньюз (12+).
16.05 Бія тлон. Ку бак све ту. Ін ды ві-
ду аль ная гон ка. Жан чы ны.
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Ба я вік «Аб ра ба ван не па-
італь ян ску» (12+).
23.10 Дра ма «Мюн хен» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». По лі ўка 
з ра шчы най.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.30, 17.40 «Апош ні бра ня -
по езд». Маст. фільм. 3-я і 4-я, 
за ключ ная, се рыі (16+) [СЦ].
10.25, 22.30 «По лац кі хва ля лом. 
За бы ты ру беж». Дак. фільм з цык-
ла «Зва рот ны ад лік» (12+).

10.50, 16.15 «Ар хі тэк ту ра Бе ла-
ру сі».

11.05, 15.25 «Вы соц кі. Дзя куй, 
што жы вы». Маст. фільм. 4-я се-
рыя, за ключ ная (16+).

12.25, 17.00 «Апош ні дзень». 

Клаў дзія Шуль жэн ка (12+).

13.00, 21.05 «Цы ган». Маст. 
фільм. 4-я се рыя, за ключ ная 
(12+) [СЦ].

14.30 «Сі ла ве ры».

14.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)

16.30 «Ка мер тон». За слу жа ны 

ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула-

дзі мір Гро маў.

19.30 «Ка мер тон». За слу жа ны ар-

тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ан тон 

За янч коў скі.

20.00 «На вы шы ні». Ва ка ліст ка 

Анас та сія Міх на вец.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

22.55 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-

на го мас та ка». Фа то граф-мас так 

Ва ле рый Вяд рэн ка.

23.25 Х Мін скі між на род ны Ка ляд-

ны опер ны фо рум. Га ла-кан цэрт 

зо рак су свет най опе ры.

6.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. «Вул-

вер хэмп тан» — «Лі вер пуль».

8.00 Бія тлон. Ку бак све ту. Па клю-

ка. Ін ды ві ду аль ная гон ка. Муж чы-

ны.

9.50 Ін дор-ха кей. Чэм пі я нат Еў ро-

пы. Жан чы ны. Мінск. Укра і на — 

Бель гія.

11.05 Ін дор-ха кей. Чэм пі я нат Еў-

ро пы. Жан чы ны. Мінск. Гер ма-

нія — Чэ хія.

12.20 Ін дор-ха кей. Чэм пі я нат Еў-

ро пы. Жан чы ны. Мінск. Бе ла-

русь — Аў стрыя.

13.30 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі я-

нат Еў ро пы. Жан чы ны. Ка рот кая 

пра гра ма.

19.35 Ін дор-ха кей. Чэм пі я нат Еў-

ро пы. Жан чы ны. Мінск. Бе ла-

русь — Ні дэр лан ды.

20.35 Фак тар сі лы.

21.05 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі я-

 нат Еў ро пы. Па ры. Ад воль ная 

пра гра ма.

23.55 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў ро пы. 

Муж чы ны. 1/2 фі на лу.

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 «Тэ о рыя змо вы» (16+).

9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)

11.10 Се ры ял «І ўсё-та кі я ка-
хаю...» (16+)

12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).

13.10 Маст. фільм «Поз няе ка-
хан не» (12+).

15.05 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)

16.20, 1.15 «Тры вож ная кноп ка» 

(16+).

16.40 «Муж чын скае/Жа но чае» 

(16+).

17.35, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).

18.50 «По ле цу даў» (16+).

20.00 Час.

21.10 Прэм' е ра «Свая ка ля і на» 
(16+).

22.40 Маст. фільм «Там, дзе 
ёсць шчас це для мя не» (16+).

0.20 «Пра каханне» (16+).

6.00, 6.40,7.45, 8.40 «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».

9.00, 23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).

10.40 «Меч». Се ры ял (16+).

11.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).

11.45, 21.20, 23.50 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).

13.50, 16.50 «Эк стран ны вы клік».

14.00, 17.00, 20.30, 0.35 Дзень 
«Не ве ра год на ці ка вых гіс то рый» 
(16+).

20.00, 22.55 «СТБ-спорт».

20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».

20.15 «Мін шчы на».

22.10 «Гля дзець усім!» (16+)

6.00, 10.20 Се ры ял «Дзя жур ны 
ўрач» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).

10.10 «У гас цях у ліч бы» (16+).

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+).

15.6 «Спра вы су до выя. Но выя гіс-
то рыі» (16+).

16.15 «Пры га вор!?» (16+)

17.20 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра-2» (16+).

18.20 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(0+).

19.25 «Гуль ня ў кі но» (12+).

20.20 Маст. фільм «Га раж» 
(12+).

22.25 Маст. фільм «Кур' ер» 
(16+).

0.15 «Нач ны экс прэс» (12+).

1.20 «Тры май ся, шо ў біз!» (16+)

1.50 Маст. фільм «Ка ха ны Ра-
джа» (16+).

4.00 Маст. фільм «Та хір і Зух-
ра» (0+).

6.30 М/ф (6+).

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+).

12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
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, 23.10 Юбі лей ны вы пуск 
«Анш ла га» — «Нам 30 га доў!» 
(16+)

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+).
9.35 «НЗ.by».
10.45 Се ры ял «Дру гі за бой ны» 
(16+).
12.25 «Зра зу мець і абяс шко дзіць 
(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, 23.25 Сён ня. Га лоў-
нае.
17.05 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.50 «Экс пэр ты за зла чын стваў» 
(16+).
20.20, 22.40, 23.40 Се ры ял «Кап-
кан для Па пя луш кі» (12+).
22.10 «НЗ.by: час вы ні каў».

7.00, 14.55, 18.55, 21.05, 1.20 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.05 М/с «Чып і Дэйл спя-
ша юц ца на да па мо гу».
7.30, 15.00 «Гу ма рын ка».
7.35 Ба я вік «Ці ха акі ян скі ру беж» 
(12+).
9.45, 19.00 Дра ма «Ар ды на тар» 
(16+).
10.30 Дак. се ры ял «Вя лі кі ска-
чок».
11.00 Тры лер «Лофт» (16+).
12.50, 19.50 Се ры ял «Дуб лін скія 
за бой ствы» (16+).
13.50 Се ры ял «Вя лі кая ім пе ра-
тры ца» (12+).
16.30 Се ры ял «Агент Мак Гай-
вер» (16+).
17.15 Дэ тэк тыў «Іра цы я наль ны 
ча ла век» (18+).
20.55 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «Зор ныя вой ны. 
Гіс то рыя» (12+).

23.25 Тры лер «Рэ валь вер» 
(16+).
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