
6.05 «Ро гаў. Сту дыя 24» 
(16+).
7.00 «Наш ра монт» (16+).
7.50 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
8.15 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
8.55 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
9.55 Се ры ял «Апош ні з 
Ма гі кян» (12+).
11.50, 3.10 «Руб лё ва-Бі-
ру лё ва» (16+).
12.50 Се ры ял «Ва ро ні-
ны» (12+).
14.45, 0.40 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
15.55 Пры го ды «Ка пі тан 
Крук» (12+).
18.40 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
20.00 Се ры ял «Дзяў чын-
кі не зда юц ца» (16+).
21.00 Се ры ял «Пе кар і 
пры га жу ня» (16+).
22.00 Ка ме дыя «Па спець 
за 30 хві лін» (16+).
23.40 Се ры ял «Лю дзі 
Хэ» (16+).
1.30 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
2.45 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).
4.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
5.00 «Ла ві мо мант» 
(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...» Рас тоў 
Вя лі кі.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 18.25 Су свет ныя 
скар бы.
7.55 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.
8.40, 16.25 «Ка ні ку лы 
Кро ша». Маст. фільм. 
1-я се рыя (0+).
10.15 «На зі раль нік».
12.15 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
12.30, 18.45, 0.25 Ула да 
фак та. «Па ра док сы бю-
ра кра тыі».
13.10 «Лі нія жыц ця». 
Дзміт рый Ха раць ян.
14.15 «Мі фы і мон стры». 
Дак. се ры ял.

15.10 «На гэ тым тыд ні... 
100 га доў та му».
15.40, 1.05 «Ар кадзь 
Аст роў скі. Пес ня за ста-
ец ца з ча ла ве кам». Дак. 
фільм.
17.45 Ва ле рый Гер гі еў і 
Мюн хен скі сім фа ніч ны 
ар кестр. Р. Штраўс. «Так 
ка заў За ра туст ра».
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 60 га доў з дня на-
ра джэн ня Аляк сея Ба ла-
ба на ва. «Аляк сей Ак цяб-
ры на віч». Дак. фільм.
21.30 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
22.10 «Ме ды чы. Ула да-
ры Фла рэн цыі». Се ры ял. 
1-я се рыя (18+).
23.10 «Ліс ты з пра він-
цыі». Вя лі кі Ноў га рад.
0.00 Ад кры тая кні га. 
Аляк сей Вар ла маў. «Ду-
ша мая Па вел».
1.45 ХХ ста год дзе. 
«Зняць фільм пра Ры ну 
Зя лё ную».

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча-
на вым. Год 1957-ы. 
2009 год (12+).
6.50 «Пад зна кам за-
дыя ка. Ры бы». 1992 год 
(12+).
8.25 «Быў час». 2009 год 
(16+).
9.25 Фільм-спек такль 
«Ма лень кія ка ме дыі вя-
лі ка га до ма». 1974 год 
(16+).
12.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
13.00 «Ва кол сме-
ху». «Клуб ны дзень». 
1983 год (12+).
14.25 «Ра ніш няя пош та». 
1986 год (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
15.45, 19.00, 21.45, 23.00, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
16.00 Маст. фільм «Пе ра-
клад з анг лій скай» (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым. 
«Між на род ная па на ра-
ма». 2005 год (18+).
19.00 (12+).
19.10 Тэ ле спек такль 
«Ана нім ка». 1987 год 
(16+).

20.20 «Ра ніш няя пош та». 
1985 год (12+).
20.50 М/ф «Бю ро зна хо-
дак» (0+).
0.45 Маст. фільм «Ста-
рыя сяб ры» (12+).
4.00 «Кол ба ча су» 
(16+).

2.05, 16.00 Ве ла спорт. 
«Тур Ан да лу сіі».
2.45,16.45 Ве ла спорт. 
«Тур Ал гар вэ».
3.30, 14.00, 23.30 Ве ла-
спорт. «Тур ААЭ».
4.30, 10.30,20.30, 23.00 
Лыж нае двая бор'е. Чэм-
пі я нат све ту.
5.00, 9.00,17.30 Сну кер. 
Shооt Оut.
7.00, 19.45 Лыж ныя гон-
кі. Чэм пі я нат све ту.
7.45, 12.15, 18.30 Скач-
кі на лы жах з трамп лі на. 
Чэм пі я нат све ту.
11.30 Су пер байк. Этап 
чэм пі я нат све ту.
13.30, 21.30 Бія тлон. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.
22.00, 22.50 Алім пій скія 
гуль ні. «Жы выя ле ген-
ды».
22.30 Алім пій скія гуль ні. 
«Пе ра адоль ва ю чы бар'-
е ры».

1.05 Джу лі і Джу лія: га-
ту ем шчас це па рэ цэп це 
(16+).
3.40 Ас з асаў (16+).
5.50 Пра чнуў шы ся ў Ры-
на (16+).
7.35 Усё пу цём (16+).
9.30 Эйр Аме ры ка (16+).
11.40 За лі ко вы вы клад-
чык (16+).
14.00 За лі ко вы вы клад-
чык-3 (16+).
16.20 Усё пра муж чын 
(16+).
17.50 Без гра ніч ча ў ся-
рэд няй шко ле (12+).
19.30 Вул кан страс цяў 
(12+).
21.10 Міс тар Фе лі чы та 
(16+).
22.55 Ч/Б (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.45 «Док тар І...» (16+)

9.20 «10 са мых» (16+).
9.50 «Гля дзі сам» (12+).
10.10 «Пе рыс коп» (16+).
10.30, 2.30 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
12.15, 4.35 «Асця рож на, 
мах ля ры!» (16+)
12.50 «Без пад ма ну» 
(16+).
13.40 «Не гуль ня». Маст. 
фільм (12+).
15.30, 21.30, 4.05 «Не рас-
кры тыя тай ны» (12+).
16.30 «Мой ге рой» 
(12+).
17.20 «Раз ві тан не» 
(16+).
18.10 «Тай ны са вец кай 
на менк ла ту ры». Дак. 
фільм (12+).
19.05, 1.25 «Аскол кі». 
Се ры ял (16+).
20.30 «Не апа лі мы Фе-
нікс». Се ры ял (12+).
22.30 «Уся праў да» 
(16+).
23.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
23.50 «Брус Усё ма гут-
ны». Ка ме дыя (12+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10, 17.55 Га та ка (12+).
8.25 Секс у вя лі кім го ра-
дзе-2 (16+).
11.20 Ва ўцё ках (16+).
13.30 Шо па-коп (12+).
15.30 Сталь ныя маг но ліі 
(6+).
20.10 Скна ра (16+).
22.05 Пры сяж ная (16+).
0.25 Скры жа лі лё су 
(16+).
2.30 Са фі і ўзы хо дзя чае 
сон ца (18+).
4.15 Му за (16+).

6.20 На пар нік (12+).
8.05 Бой з це нем 3D: 
апош ні раўнд (16+).
10.30 Здра да (16+).
12.50 Ула дар сноў (12+).
14.25 Ха та быч (16+).
16.20, 4.20 Як вый сці 
за муж за міль я не ра-2 
(12+).
18.15 Пры ходзь на мя не 
па гля дзець (6+).
20.20 Ха чу ў тур му (12+).
22.15 Аса біс ты ну мар 
(12+).

0.25 Ма ма, не бя дуй!-2 
(16+).
2.25 Чэм пі ё ны: хут чэй, 
вы шэй, мац ней (6+).

0.35 Рэ аль насць ці фан-
тас ты ка? (16+).
1.00 У па го ні за НЛА 
(16+).
1.45, 15.55 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай (16+).
2.30, 19.45, 22.50 Скар-
бы Ту тан ха мо на (16+).
4.05, 16.40, 21.20 Рас-
сле да ван не авія ка та-
строф (16+).
5.40 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).
6.00 Ме га по лі сы (16+).
6.30 Кі тай ская ме гаг раб-
ні ца (16+).
7.20 Ме га мас ты (16+).
8.10, 14.20 Аў та-SOS 
(16+).
9.40 1989. Год, які ства-
рыў су час ны свет (16+).
10.30 Гуль ні ро зу му 
(16+).
11.20 Ра сій скія сак рэт-
ныя ма тэ ры я лы (16+).
12.00 Ша ша праз пек ла 
(16+).
12.50 Гас па да ры гор 
(16+).
13.40, 20.30 Шлях абу-
джэн ня (16+).
18.15, 22.05 За кі ну тыя 
скар бы Егіп та (16+).
23.35 Асу шыць акі ян 
(16+).

8.00, 16.00, 22.00, 0.00 
Ма хі на та ры.
9.00, 17.00, 23.00, 4.40 
Кру ты цю нінг.
10.00, 15.00, 21.00 Як гэ-
та ўстро е на?
11.00, 20.00, 5.30 Біт ва 
за не ру хо масць.
12.00 Як гэ та зроб ле на?
13.00 Муж чын скія бяр-
ло гі.
14.00, 3.50 Най леп шы 
зброй нік.
18.00 Ву ліч ная на ву ка.
19.00 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі.
1.00, 6.20 Ва ен ны ар хіў: 
пад гры фам «Топ-10».
2.00, 7.10 Ча му?
2.55 Апош нія жы ха ры 
Аляс кі.

6.50 Ме лад ра ма «Па мыл ко вы 
ліст» (16+).
8.20 «Клуб рэ дак та раў» (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня 
(16+).
10.20 «Марш рут па бу да ва ны». 
Глы бо кае (12+).
10.55, 12.35 Се ры ял «Сва ты-4» 
(12+).
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
13.35 «Я ве даю».
15.15 «Твой го рад».
15.30 «Ва кол пла не ты».
16.20 Еurоvіsіоn. Вы ні кі тыд ня.
16.40 Ме лад ра ма «Дом На-
дзеі». 1—4-я се рыі (16+).
20.40 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.05 Ме лад ра ма «Док тар Ко-
таў». 1—4-я се рыі (16+).

7.00 М/с «Ма шы ны каз кі» (0+).
7.20 Фільм для дзя цей «Пры-
го ды То ма Со е ра» (6+).
8.50, 19.50 «Тэ ле ба ро метр».
8.55 М/с «Чып і Дэйл спя ша юц-
ца на да па мо гу» (0+).
9.45 «Свет на вы ва рат. Не пал» 
(16+).
10.40 «Жан на Па жа ні» (16+).
11.35 Дра ма «Ба я вы конь» 
(12+).
13.55 Ба я вік «Мі сія не вы ка-
наль ная-3» (12+).
16.00 «Та та па паў» (16+).
17.40 «Біт ва эк стра сэн саў». 
18-ы се зон (16+).
20.20 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», КЕ НО.
22.05 «Трэ ці ліш ні» (16+).
23.05 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
23.35 «Арол і рэш ка. Кру га свет-
ка» (16+).

7.35 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
8.00, 13.55, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 14.10, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.25 М/ф (0+).
8.30 «Жа ніць ба Баль за мі на-
ва». Ка ме дыя (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Квас 
з бу ра коў.
10.55 «На цы я наль ны хіт-па рад».

11.50 «Дзей ні чай па аб ста ві-
нах». Дэ тэк тыў (12+).
13.00 «Май стры і ку мі ры». 
На род ная ар тыст ка Бе ла ру сі 
Яд ві га Па плаў ская.
14.15 «Гіс то рыя май го ка хан ня». 
Кан цэрт Іны Афа нась е вай.
15.50 «Пун со выя вет ра зі». 
Маст. фільм (12+).
17.15 «Дзяр жаў ная гра ні ца». 
Маст. фільм «На да лё кім па-
меж жы» (12+).
19.35 «Арт-гіс то рыі». Мас так 
Ва сіль Пу кі раў і яго кар ці на «Ня-
роў ны шлюб».
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Раз ві таль ная гаст роль 
«Ар тыс та». Дэ тэк тыў (12+).
22.25 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Ган на Ба лаш.
22.50 «Люб лю і па мя таю». На-
род ны пісь мен нік Бе ла ру сі Кан-
драт Кра пі ва.

7.00 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь) — 
«Крыс ці янс тат» (Шве цыя).
8.30 Фрыс тайл. Лыж ная акра ба-
ты ка. Этап Куб ка све ту. Кі тай.
10.00 Бія тлон. Ку бак Фе дэ ра цыі. 
Раў бі чы.
13.00 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я-
нат Еў ро пы ў па мяш кан ні. Глаз-
га. Ра ніш няя се сія.
15.55 Мі ні-фут бол. Ку бак Бе ла-
ру сі. Фі нал.
17.50 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Ка леў» (Та лін) — «Цмо кі-
Мінск». (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
19.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Эвер тан» — «Лі вер пуль». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.05 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я-
нат Еў ро пы ў па мяш кан ні. Глаз-
га. Вя чэр няя се сія.
23.35 Вы ні кі тыд ня.
0.20 Піт-стоп.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
На шы на ві ны.
7.10 М/ф «Ма ша і Мядз ведзь» 
(0+).
7.40 «Аляк сандр Аб ду лаў. 
«З ка ха ны мі не рас ста вай це-
ся» (12+).
8.40 «Ме тэа гід».
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «Зда роўе» (16+).
10.35 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).
11.15 «Жыц цё ін шых» (12+).

12.10 Дак. фільм «Вя лі кі бе лы 
та нец» (12+).
13.35 «Ле а нід Гай дай. Брыль ян-
та вы вы наш!» (12+)
14.30 «Га лоў ная ро ля» (12+).
16.20 «Тры акор ды» (16+).
18.25 «Лепш за ўсіх!» (0+)
20.00 «Кон ту ры».
21.05 «Клуб Вя сё лых і Зна ход лі-
вых». Вы шэй шая лі га (16+).
23.10 Ка ме дыя «Шчас лі вы вы-
па дак» (16+).

6.30, 23.30 «Дзіў ная спра ва» 
(16+).
8.10 «Сце ра жы ся аў та ма бі ля». 
Ка ме дыя (12+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.00, 13.40, 16.40, 20.35 «Ку лі-
нар-2». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі ны».
19.30 «Ты дзень»
21.40 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
23.00 «Ты дзень спор ту».
1.05 «Анек дот Шоу» (16+).

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 М/ф (0+).
6.15 «Міль ён пы тан няў пра пры-
ро ду» (6+).
7.05 «Бе ла русь сён ня» (12+).
8.05 «Культ/ту рызм» (16+).
8.55 «Яшчэ тан ней» (12+).
9.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.15, 16.15, 19.30, 1.00 Се ры ял 
«Дрэн ная кроў» (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
3.10 Се ры ял «Мой ка пі тан» 
(16+).

7.00 Маст. фільм «Доў гая да-
ро га да ся бе».
8.35 Маст. фільм «Вя лі кае ка-
хан не» (12+).
10.30 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на» (16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр» 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та» (16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
14.00 «Да лё кія бліз кія».
15.30 «Смя яц ца да зва ля ец ца».
17.40, 21.45 Маст. фільм «Аку-
шэр ка» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.

23.00 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
23.40 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.35, 22.30 «Зра зу мець і абяс-
шко дзіць» (12+).
7.10 Се ры ял «Агент асо ба га 
пры зна чэн ня» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
8.40 «Ад ной чы...» (16+)
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+)
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.55 «Дач ны ад каз» (0+).
12.55 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
13.55 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
14.20 Маст. фільм «Рэ пар таж 
лё су» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
18.00 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.30 Ты не па ве рыш! (16+)
23.00 Ба я вік «Аб ра ба ван не па-
аме ры кан ску» (18+).

7.00, 15.55, 19.00, 20.55, 23.50 
«На двор'е».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. се ры ял «Дзі кая пры-
ро да».
8.00 М/ф «Кар па ра цыя мон-
страў».
9.25 «Утрам дзія».
9.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
10.00 «Кі тай скі Но вы год» (0+).
10.30 Се ры ял «Без тэр мі ну 
даў нас ці».
12.15 Дэ тэк тыў «За бой ства ва 
ўсход нім экс прэ се» (12+).
14.25 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Ы» і ін шыя пры го ды Шу ры-
ка» (12+).
16.00 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Фільм-каз ка «За ча ра ва ная» 
(0+).
17.55 «Ад каз вай ка» (0+).
18.00 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
18.15 Се ры ял «Касл» (12+).
19.05 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў» (16+).
20.45 «Ве чар ні ца» (0+).
21.00 Ме лад ра ма «У це ні паль-
маў» (16+).
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СТБСТБ

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

АНТАНТ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000TБ1000

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя


