
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).

7.20 «Ла ві мо мант» (16+).

8.35 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).

9.35 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).

10.35, 23.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).

13.25 Се ры ял «Псі ха ла гі-
ні» (16+).

14.30, 0.55 Се ры ял «Вы-
жыць пас ля» (16+).

16.30 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).

17.30 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).

18.30 Се ры ял «#Сеня-
Федзя» (16+).

20.00 Се ры ял «Бам бі зы» 
(16+).

21.00 Ба я вік «Да спе хі Бо-
га» (12+).

0.00 Се ры ял «Цац кі» 
(16+).

2.35 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).

3.55 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, 23.40 На ві-

ны куль ту ры.

6.35 «Пеш шу...» Маск ва 

тэх ніч ная.

7.05 «Не вя до мая». Дак. 

се ры ял [СЦ].

7.35 Біб лей скі сю жэт.

8.05 «Жы ла-бы ла дзяў-

чын ка». Маст. фільм.

9.15 Ад кры тае пісь мо. 

«Паш тоў ка на вай ну. 

1941—1945».

9.30 «Ін шыя Ра ма на вы». 

«Апош ні вя лі кі ар ты ле-

рыст ім пе рыі» [СЦ].

10.15 «На зі раль нік».

11.10 ХХ ста год дзе. «Вя-

лі кая пе ра мо га пад Ле нін-

гра дам». Дак. фільм.

12.20, 18.45 Ула да фак та.

13.05 «Лі нія жыц ця». Стас 

На мін [СЦ].

14.15 Вя лі кія рэ кі Ра сіі. 

«Дон». Дак. фільм [СЦ].

15.10 На ві ны. Пад ра бяз-

на. Арт.

15.25 «Аго ра». Ток-шоу.

16.30 Эк ра ні за цыі тво раў 

А. П. Чэ ха ва. «Хі рур гія». 

Маст. фільм.

17.10 Пры го жая пла не та.

17.25 Ды ры жо ры XXІ ста-
год дзя. Янік Не зэ-Се ген, 
Сім фа ніч ны ар кестр і хор 
Ба вар ска га ра дыё.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 «Ле нін град га во-
рыць!» Дак. фільм [СЦ].
21.25 Ко лер ча су. Ан ры 
Ма ціс.
21.40 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
22.20 «Рас кол». Се ры ял 
(16+) [СЦ].
23.10 «Ма на ло гі вя лі ка га 
Ду ні». Дак. се ры ял. Фільм 
1-ы [СЦ].
0.00 Між на род ны дзень 
па мя ці ах вяр ха ла кос ту. 
«Я па він на рас ка заць». 
Дак. фільм [СЦ].
0.55 «Усім — дзя куй!..» 
Маст. фільм.
2.30 «Ад люст ра ва ны 
час». Дак. се ры ял.

6.00 Маст. фільм «Цырк» 
(12+).
7.25, 11.20, 13.35, 15.45, 
18.40, 20.40, 21.45, 23.00, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.40 Фільм-кан цэрт «Ін-
тэр-поп-шоу». 1989 год 
(12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 «Пад зна кам за-
дыя ка. Ва да ліў». 1993 
год (16+).
12.00 «На ро джа ныя ў 
СССР». Най леп шае. 2005 
год (12+).
12.55 Маст. фільм «Ко лер 
бе ла га сне гу» (16+).
13.50 «Тэ ат раль ныя су-
стрэ чы». «Не пры ду ма ныя 
гіс то рыі. За баў ны вы па-
дак». 1992 год (16+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
15.55 «Гіс то рыя ка ня». 
Спек такль Ле нін град ска-
га БДТ. 1989 год (16+).
18.00 Дак. фільм «Аў та-
парт рэт». Ула дзі мір Вы-
соц кі. 1987 год (16+).
19.20 Маст. фільм «Дом ля 
каль ца вой да ро гі» (16+).
22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
0.05 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1978-ы, 1-я част ка. 

2008 год (12+).

1.15 «Спе цы яль на па ва-
шым за ка зе». Гу ма рыс-
тыч ная пра гра ма. 1990 
год (12+).
1.40 «Му зыч ная га вань 
Эле а но ры Фі лі най» (16+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

1.00 Ве ла спорт. «Ву эль та 
Сан-Ху а на» (12+).
2.35, 11.15, 21.55 Тэ ніс. 
Australіan Open (6+).
11.00, 16.00, 23.50 Тэ ніс. 
«Гейм, Шэт і Матс» (6+).
16.30, 21.00 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту (12+).
17.30 Сну кер. European 
Masters (6+).
19.00 Ве ла спорт (трэк). 
Шэсць дзён Бер лі на (12+).
20.00 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту 
(12+).

0.50 Не са сту піць Штэй-
нам (16+).
2.25 Уце ка чы (12+).
4.00 Гуль ня ў ча ты ры ру кі 
(16+).
6.15 Пра што га во раць 
муж чы ны. Пра цяг (16+).
8.10 100 міль ё наў еў ра 
(16+).
10.00 Твой вы хад, дзет-
ка! (18+)
11.55 Ша фер на пра кат 
(18+).
13.55 На ша Russіa. Яй кі 
лё су (16+).
15.35 Да чор та на ро гі 
(16+).
17.15 Тач ка на міль ён (18+).
19.30 Дрэн ны Сан та-2 
(16+).
21.10 Парк куль ту ры і ад-
па чын ку (18 +).
23.10 Ка хан не зда ра ец ца 
(16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.15 М/ф (6+).
7.30, 3.20 «Пе рыс коп» 
(16+).
7.50 «Кі роў ца аў то бу са». 
Маст. фільм (12+).
10.10, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
11.10, 18.20 «Сля пая» 
(16+).
12.15 «Асця рож на, мах ля-
ры!» (16+)

12.50 «ТБ3 вя дзе рас сле-
да ван не» (16+).
13.45 «Лёс на пра кат». 
Ме лад ра ма (12+).
15.30 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
16.30 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
17.20 «Раз ві тан не» (16+).
19.25 «Ві да воч цы» (16+).
20.05, 3.40 «Гэ та рэ аль-
ная гіс то рыя» (16+).
21.05 «Пад ма ні мя не». 
Се ры ял (16+).
22.55 «Пры суд» (16+).
23.45 «Уся праў да» (12+).
0.20 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял (16+).
1.05 «Ня знос ныя бо сы». 
Ка ме дыя.
2.40 «Пры суд» (16+).

6.10 Дзе ці шпі ё наў-3: 
гуль ня скон ча на (6+).
7.40 Ві зан тыя (16+).
9.45 Ха лод ная га ра (16+).
12.35 Абя цан не (16+).
14.55 Ся мей нае ра ба ван-
не (16+).
16.30 Спа да ры ня Ба ва ры 
(16+).
18.35 Ін ту і цыя (12+).
20.10 У гас цях у Эліс (16+).
21.50 Нягле дзя чы ні на 
што (16+).
23.50 Д'я бал і Дэ ні эл 
Уэбс тэр (16+).
1.45 Пры ста нак це няў 
(18+).
4.00 Бы вай, дзет ка, бы-
вай! (16+)

7.50 Каз ка пра ры ба ка 
і рыб ку (6+).
8.30 Дзень дур ня (16+).
10.15 Ге рой (12+).
11.45 Па цы ен ты (16+).
13.25 Кат (16+).
15.15 Скар бы О. К. (16+).
17.10 Шпі ён (16+).
19.05 Па вук (16+).
21.05, 5.30 9-я ро та (16+).
23.30 Свед кі (16+).
1.45 Тэр мі но ва вый ду за-
муж (16+).
3.45 Пер шыя (12+).

6.00 Як пе ра ма гаць ва 

ўсім (16+).

6.25 Служ ба вы ра та ван ня 

Аляс кі (16+).

7.10, 12.00, 2.00 Аў та-

SOS (16+).

8.00 Дзі кі ту нец (16+).

8.50 Зо ла та Юка на 

(16+).

9.35 Асу шыць акі ян 

(16+).

10.25 Ле дзя ная да ро га 

(16+).

12.50, 2.45 Ма шы ны: ра-

за браць і пра даць (16+).

13.35 Ін стынкт вы жы ван-

ня (16+).

14.20 Між на род ны аэ ра-

порт Ду бай (16+).

15.05, 4.20 Рас сле да ван ні 

авія ка та строф (16+).

16.40, 21.20 Фа шысц кі ла-

гер смер ці (16+).

17.25 Ад пла та (16+).

18.10, 22.05, 1.10, 3.30

У дзі кай пры ро дзе з Бе а-

рам Грыл сам (16+).

19.45, 22.55 Эк стрэ маль-

нае па да рож жа (16+).

20.35 Дзён нік Ган ны 

Франк (16+).

23.40 Кос мас: пра сто ра і 

час (16+).

0.25 Ува рван не на Зям лю 

(16+).

5.05 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, 0.00 

Ма хі на та ры (12+).

9.40, 13.55, 16.30, 21.30, 

5.00 Як гэ та ўстро е на? 

(12+)

10.30, 18.10, 2.40 Мя цеж-

ны га раж (12+).

11.20, 17.20, 23.10 Па ляў-

ні чыя на рэ лік віі (16+).

12.15, 1.50 Зор нае вы жы-

ван не з Бе а рам Грыл сам 

(16+).

13.05 Даль на бой шчык 

у Аме ры цы (12+).

14.50 Як гэ та зроб ле на? 

(12+)

19.00, 4.15 Скла ды: біт ва 

ў Ка на дзе (16+).

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+).

0.55 Па ляў ні чыя на ста-

рыз ну (12+).

6.30 Бе ар Грылс: вы пра-

ба ван не стра хам (16+).

7.15 Ра ка за быц ця (16+).
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6.35 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ ву-

ша Кан дру се ві ча на свя та Стрэ-

чан ня Гас под ня га.

6.45 Ме лад ра ма «Маё но вае 

жыц цё». 3-я і 4-я се рыі (16+).

8.20 Клуб рэ дак та раў (16+).

9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.

9.10 «Ар се нал» (12+).

9.40 Гіс то рыі вы ра та ван ня (12+).

10.15 «Усе за стол!» (12+)

11.00 Род ныя лю дзі (6+).

11.15 Ва кол пла не ты.

12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ гі ён.

12.35 Ме лад ра ма «Ка тоў крыў-

дзіць не рэ ка мен ду ец ца». 2-я 

се рыя (16+).

13.30 «Я ве даю» (6+).

15.15 Твой го рад.

15.50 Марш рут па бу да ва ны 

(12+).

16.20 Ме лад ра ма «Маё но вае 

жыц цё». 1—4-я се рыі (16+).

19.55 «На вы лет!» (12+)

20.40 На ві ны на двор'я.

21.00 Га лоў ны эфір.

22.10 Ме лад ра ма «Пісь мо па 

па мыл цы». 1—4-я се рыі (16+).

7.00 «Не на ра дзі ся пры го жай». 

Се ры ял (12+).

8.25 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас ка-

ра» (0+).

9.40, 19.40 Тэ ле ба ро метр.

9.45 «Жан на Па жа ні» (16+).

10.35 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).

11.30 «Да па ба чэн ня!» (16+)

12.35 «Свет на вы ва рат. Бра зі-

лія» (16+).

13.40 Фан тас ты ка «Зор ны 

шлях» (12+).

15.40 «Арол і рэш ка. Пе ра за груз-

ка» (16+).

16.35 «Та та па паў» (16+).

18.15 Ба я вік «За лож ні ца-2» 

(16+).

20.15 «Арол і рэш ка. Рай і пек-

ла» (16+).

21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

21.15 Дра ма «Вы ра та ваць ра-

да во га Ра я на» (16+).

23.55 «Су пер жон ка» (16+).

7.25 «Свя ты ні Бе ла ру сі».

7.50 «Раз мо вы пра ду хоў нае». 

Стрэ чан не Гас под няе.

8.00, 14.15, 20.15 На ві ны куль-

ту ры.

8.20, 14.35, 20.35 «Гэ ты дзень».

8.25 «Мый да дзір». М/ф (0+).

8.40 «Шмат шу му з ні чо га». 
Маст. фільм (12+).

10.00 «На пе рад у мі ну лае».

10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Ру лет 

са сві ні ны па-ка быль ску.

10.55 «На цы я наль ны хіт-па рад».

11.45 «Сіль ва». Маст. фільм 
(12+).

14.40 «Каз ка пра мёрт вую ца-

рэў ну і пра сем асіл каў», «Зноў 

двой ка». М/ф (0+).

15.30 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-

та ры на.

16.10 «Сві нар ка і па стух». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].

17.35 «Май стры і ку мі ры». За-

слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь Ула дзі мір Ра гаў цоў.

18.30 «Дай це кні гу скар гаў». 
Маст. фільм (12+).

20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на». 
«Двац ца тае ста год дзе па чы-
на ец ца» (12+) [СЦ].

23.40 «Арт-гіс то рыі».

7.00 Аз бу ка спор ту.

7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Лі вер пуль» — «Са ўтгемп тан».

9.05 Ха кей. КХЛ. «Сі бір» (Но ва сі-

бірск) — «Ды на ма» (Мінск).

11.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Лес тэр» — «Чэл сі».

13.00 Трэ ні ро вач ны дзень.

13.30 Ганд бол. Чэм пі я нат Бе ла-

ру сі. БГК імя Мяш ко ва — СКА-

Мінск.

15.05 На шля ху да «Еў ра-2020». 

Ві дэа ча со піс.

15.35 Гуль ні «на вы раст».

16.05, 22.50 Бія тлон. Ма ла дзёж-

ны чэм пі я нат све ту. Гон ка пе ра-

сле ду. Юні ё ры. Юні ёр кі.

17.45 Бас кет бол. Адзі ная лі га 

ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Аста на». 

(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

19.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«То тэн хэм» — «Ман чэс тэр Сі ці». 

(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

21.35 Піт-стоп.

22.05 Вы ні кі тыд ня.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] На шы на-

ві ны.

7.10 «Зда роўе» (16+).

8.05 «Жыц цё ін шых» (12+).

9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 

[СЦ].

9.25 «Ме тэа гід».

9.45 Маст. фільм «Мар ная 
ах вя ра» (16+).

11.30 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)

13.15 Ка ме дыя «Вя сел ле ў Ма-
лі наў цы» (0+).
14.55 «Дзміт рый Ма лі каў. «Па ра 
мя не вы крыць» (12+).

16.20 «Рап там 50». Кан цэрт 
Дзміт рыя Ма лі ка ва (12+).

18.35, 21.20 «Голосящий КиВиН» 
(16+).

20.00 «Кон ту ры».

22.55 «Спарт клуб» (16+).

23.15 Маст. фільм «Ад на клас-
ні кі» (16+).

6.10 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).

7.50, 22.45 Да ку мен таль ны спец-
пра ект (16+).

9.05 «Мінт ранс» (16+).

10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».

10.30 «Вя лі кі го рад».

11.05 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).

11.45, 13.40, 16.40, 20.35 «Важ-
няк. Гуль ня на вы лет». Се ры ял 
(16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі ны».

19.30 «Ты дзень».

22.15 «Ты дзень спор ту».

1.00 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).

6.10 «Бе ла русь сён ня» (12+).

6.40 М/ф (6+).

7.50 «Культ/Ту рызм» (16+).

8.20 «Яшчэ тан ней» (12+).

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

9.25 «Фа зэн да Лайф» (6+).

10.00 На ві ны (бя гу чы ра док).

10.15 Маст. фільм «Га ра чы 
снег» (12+).
12.25 Маст. фільм «Фронт без 
флан гаў» (12+).
16.00 На двор'е ў све це.

16.15, 19.30 Маст. фільм «Фронт 
за лі ні яй фрон ту» (12+).
18.30, 0.00 «Ра зам».

21.00, 1.00 Маст. фільм «Фронт 
ў ты ле во ра га» (12+).
1.20 Маст. фільм «Бе ра жы це 
муж чын» (6+).
2.40 Маст. фільм «Вяс на» (12+).
4.30 Се ры ял «Міф пра ідэа ль-
на га муж чы ну» (16+).

7.00 Маст. фільм «Снеж ны 
ком» (12+).

10.20 «Ка лі ўсе до ма» (12+).

11.15 Маст. фільм «Да ра ваць 
за ўсё» (16+).

13.10 Маст. фільм «Збян тэ жа-
насць па чуц цяў» (12+).

14.50, 21.40 Се ры ял «Я ўсё па-
мя таю» (12+).

20.00 Вест кі тыд ня.

22.45 Маск ва. Крэмль. Пу цін.

23.25 «Ня дзель ны ве чар з Ула-

дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».

6.10 Спорт-мікс.

6.20 Terra іncognіta. Бе ла русь не-

вя до мая (6+).

6.50 «Це ла ча ла ве ка» (16+).

7.25 Жан чы ны і спорт.

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.

8.20 «Ад ной чы...» (16+)

9.05 Род ныя лю дзі.

9.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)

10.20 «Пер шая пе ра да ча» (16+).

10.55 «Цуд тэх ні кі» (12+).

11.40 «Дач ны ад каз» (0+).

12.40 «На шСпа жыў Наг ляд» 

(16+).

13.30 Лёс гі ган таў (6+).

14.00 Се ры ял «Чар ноў» (16+).

16.20 За гран ню (16+).

16.30 «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+)

22.35 «Зра зу мець і абяс шко-

дзіць» (12+).

23.05 Фільм-ка та стро фа «Экі-
паж» (16+).

7.00, 14.50, 19.05, 21.05, 1.25 
«На двор'е» + «Эра на».

7.05 М/ф «У по шу ках Еці».

8.30 Ка ме дыя «30 спат кан няў» 
(16+).

10.05 «Утрам дзія».

10.10 «Га туй як шэф» (12+).

10.30 «За ко ны пры ваб нас ці» 

(12+).

11.20 Ка ме дыя «Грэц кі арэ-
шак» (16+).

12.50 Пры го ды «Апош ні во лат» 
(12+).

14.55 «Гля дзім усёй сям' ёй».

16.45 «Belfashіon.tv».

17.15 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».

18.15 Се ры ял «Касл» (12+).

19.10 Ме лад ра ма «Мя до вы ме-
сяц Ка мі лы» (16+).

20.55 «Ве чар ні ца».

21.10 Дра ма «Курск» (16+).

23.10 Ба я вік «Уця кач» (16+).
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