
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «Ера лаш» (6+).
9.00 «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 Ба я вік «Да спе хі 
Бо га-2» (12+).
12.25 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
13.25, 18.30 Се ры ял 
«#СеняФедзя» (16+).
14.30, 1.30 Се ры ял «Вы-
жыць пас ля» (16+).
16.30 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.30, 23.40 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Бам бі зы» 
(16+).
21.00 Ба я вік «Ка пі тан Фі-
ліпс» (16+).
0.35 Се ры ял «Цац кі» 
(16+).
3.10 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.30 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 
чай ная.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35, 13.40, 20.45 «Кель-
ты: кроў і жа ле за». Дак. 
фільм.
8.35, 23.10 «Ма на ло гі вя-
лі ка га Ду ні». Дак. се ры ял 
[СЦ].
9.05, 22.20 «Рас кол». Се-
ры ял (16+) [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.40 ХХ ста год дзе. 
«Май стры мас тац тваў. 
На род ны ар тыст СССР 
Алег Ба ры саў».
12.20, 18.40, 0.55 «Што 
ра біць?»
13.10 «Ад люст ра ва ны 
час». Дак. се ры ял.
14.30 Са ліс ты XXІ ста-
год дзя. Аляк сей Ня клю-
даў.
15.10 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кі но.
15.20 Біб лей скі сю жэт.

15.50 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
16.35 Эк ра ні за цыі тво раў 
А. П. Чэ ха ва. «Ва ло дзя 
вя лі кі, Ва ло дзя ма лень-
кі». Маст. фільм.
17.40 Ды ры жо ры XXІ ста-
год дзя. Ан то ніа Па па на і 
Сак сон ская дзяр жаў ная 
ка пэ ла Дрэз дэ на.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 «Аб са лют ны слых».
0.00 75 га доў з дня на ра-
джэн ня Аляк санд ра Гут-
ма на. Май стар-клас.
2.50 Ко лер ча су. Ва сіль 
Па ле наў.

6.00 Дак. фільм «Аў та-
парт рэт». Ула дзі мір Вы-
соц кі. 1987 год (16+).
6.40, 8.40, 9.45, 11.00, 
12.40, 15.45, 17.00, 
20.40, 21.45, 23.00, 1.35, 
3.45 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.20, 13.10, 19.00 Маст. 
фільм «Дом ля каль ца-
вой да ро гі» (16+).
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. 
2007 год (16+).
14.40 Кі на кан цэрт «Спя-
вае Анд рэй Мі ро наў». 
1988 год (12+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з На тал ляй Ка зял ко вай. 
2004 год (12+).
0.00 «На ро джа ныя ў 
СССР». Най леп шае. 
2005 год (12+).
0.55 Маст. фільм «Ко лер 
бе ла га сне гу» (16+).
1.50 «Тэ ат раль ныя су-
стрэ чы». «Не пры ду ма-
ныя гіс то рыі. За баў ны 
вы па дак». 1992 год 
(16+).
3.55 «Гіс то рыя ка ня». 
Спек такль Ле нін град ска-
га БДТ. 1989 год (16+).

0.05 Ве ла спорт. «Ву эль-
та Сан-Ху а на» (12+).
2.30, 11.30, 21.10, 22.25 
Тэ ніс. Australіan Open 
(6+).

11.15, 13.30, 23.30 Тэ ніс. 
«Гейм, Шэт і Матс» (6+).
14.00, 20.00 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту (12+).
14.55 Сну кер. European 
Masters (6+).
15.55 Сну кер. German 
Masters (6+).
19.00 Ве ла спорт (трэк). 
Шэсць дзён Бер лі на 
(12+).

0.00 Дню ха (16+).
1.50 Вы со кі блан дзін у 
чор ным ча ра ві ку (12+).
3.55 Фа нат кі на сня да нак 
не за ста юц ца (16+).
5.50 Тач ка на міль ён 
(18+).
8.05 Твой вы хад, дзет ка! 
(18+)
10.00 Ша фер на пра кат 
(18+).
11.55 Да чор та на ро гі 
(16+).
13.40 За ко ну тут не мес-
ца (12+).
15.30 Га лі вуд скія ко пы 
(12+).
17.45 Дрэн ны Сан та-2 
(16+).
19.30 Дзюп лекс (12+).
21.05 Маё вя лі кае грэ-
час кае ле та (16+).
22.55 Пя ты эле мент 
(12+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.40 М/ф (6+).
7.20 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.50 «Док тар І...» (16+)
8.20 «Вой, ма-мач-кі». 
Се ры ял (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, 3.10 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.20, 2.40 «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 «Пя ты эле мент». 
Ба я вік (16+).

6.10, 18.25 Солт (16+).
8.10 Не ве ра год нае па-
да рож жа міс та ра Спі ве-
та (6+).
10.15 Ілю зія пад ма ну 
(12+).

12.20 Ілю зія пад ма ну-2 
(12+).
14.30 «Лін кальн» для ад-
ва ка та (16+).
16.35 Зо ны цем ры 
(16+).
20.10 Тай нае акно (12+).
21.50 Га дзі ла (12+).
0.15 Во сень у Нью-Ёр ку 
(12+).
2.15 Ко ла цу даў (16+).
4.05 Ві зан тыя (16+).

7.05 Ле нін. Не па збеж-
насць (16+).
9.35 Дзень ра дыё (16+).
11.30 Бу мер-2 (16+).
13.35, 19.00 Па вук 
(16+).
15.30 Каз ка пра ры ба ка 
і рыб ку (6+).
16.00 Ру сал ка. Во зе ра 
мёрт вых (16+).
17.35 Унук кас ма на ўта 
(12+).
20.55, 5.30 Зя зю ля 
(16+).
22.45 Гу ма рыст (16+).
0.35 Са бі бор (12+).
2.35 Ге рой (12+).
4.00 Глу хар у кі но (16+).

5.55 Як пе ра ма гаць ва 
ўсім (16+).
6.45 Служ ба вы ра та ван-
ня Аляс кі (16+).
7.30, 12.05, 1.55 Аў та-
SOS (16+).

8.15, 18.10, 22.05, 1.10, 
3.30 Дзі кі ту нец (16+).

9.00 Зо ла та Юка на 

(16+).

9.45 Гіс то рыі вы ра та ван-

ня (16+).

10.30 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+).

15.10, 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 Кі тай ская ме га-

граб ні ца (16+).

19.45 Эк стрэ маль нае па-

да рож жа (16+).

22.50 Ка ра лі ры бал кі 

(16+).

23.40 Ме га мас ты (16+).

0.25 Рэ аль нае па ра нар-

маль нае (16+).

5.10 Ра бі стаў кі і ўзры вай 
(16+).

8.00, 20.40, 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, 18.10, 2.40 Мя цеж-
ны га раж (16+).
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 Ча ла век су праць 
мядз ве дзя (12+).
13.55 Сталь ныя хлоп цы 
(12+).
14.50 Па ляў ні чы на цац кі 
(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+).
0.00 Даль на бой шчык у 
Аме ры цы (12+).
0.55 Экс пе ды цыя Мун га 
(16+).
6.30 Вост раў з Бе а рам 
Грыл сам (16+).
7.15 Сак рэт ныя ба зы на-
цыс таў (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, 17.00, 
19.00 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15 Зо на Х (16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 
Ме лад ра ма «Ся дзел ка» (16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+)
14.45, 15.25 Ме лад ра ма «Ад дай 
маю ма ру». За ключ ныя се рыі 
(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+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Клуб рэ дак та раў (16+).
22.30 Ме лад ра ма «Вя сёл ка 
ў пад ня бес сі». 1-я і 2-я се рыі 
(12+).
2.00 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.20 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+).
11.00, 18.25 «Опер па вы клі ку». 
Се ры ял (16+).
12.40 Се ры ял «Са ма ра-2» 
(16+).
13.35 «Жан на Па жа ні» (16+).
14.30 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.25 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
17.20 «Арол і рэш ка. Пе ра за груз-
ка» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Ба я вік «За лож ні ца-2» 
(16+).
22.55 Дра ма «Вы ра та ваць ра-
да во га Ра я на» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Рыб-
ныя клёц кі.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 21.05 «Док тар Жы ва га». 
Маст. фільм. 4-я се рыя (16+).
9.20, 21.55 «Хро ні ка Мінск ага ге-
та». Фільм чац вёр ты «Зон дэр ге-
та» (12+).

10.10, 16.30 «Ка ман да 8». Маст. 
фільм. 3-я і 4-я, за ключ ная, се-
рыі (16+).
12.25, 18.20 «Апош ні дзень». 
Алег Па поў (12+).
13.00, 18.55 «Чыр во ная па лат-
ка». Маст. фільм. 2-я се рыя 
(12+).
14.25 «Сі ла ве ры».
14.50 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
15.15 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Ды нас тыя Су ма-
ра вых.
15.45 «Ар тэ фак ты». Ліс ты Яна 
Бар шчэў ска га.
16.10 «На вы шы ні». Му зы кант 
Мі ха іл Мар каў.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 Га ла-кан цэрт да 90-год дзя 
з дня на ра джэн ня кам па зі та ра, 
на род на га ар тыс та СССР Яў ге-
на Гле ба ва.

7.00, 14.05 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
9.55 Ха кей. КХЛ. «Аў та ма бі ліст» 
(Ека ця рын бург) — «Ды на ма» 
(Мінск).
11.55, 19.00 «Вось гэ та спорт!»
12.05 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Юнац тва» (Мінск) — «Нё ман» 
(Грод на).
14.15 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Жан чы ны. Ад воль-
ная пра гра ма.
18.00 Авер тайм.
18.30 Свет анг лій скай прэм' ер-лі-
гі. Ві дэа ча со піс.
19.10 Ха кей для ўсіх.
19.40 Спорт-цэнтр.
19.50 На шля ху да «То кіа-2020». 
Ві дэа ча со піс.
20.20 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі-
я нат Еў ро пы. Тан цы на лё дзе. 
Ад воль ная пра гра ма.

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-ткі я ка-
хаю...» (16+)
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Маст. фільм «Пра ві лы 
гей ме ра» (6+).
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 1.50 «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+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.10 Усе на юбі леі Ле а ні да Агу-
ці на. Част ка 1-я (12+).
23.10 Маст. фільм «Мар ная ах-
вя ра» (16+).
0.55 «Пра ка хан не» (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-2». Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.25, 23.45 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.50, 16.50 «Эк стра нны вы клік».
14.00, 0.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.55, 22.15 «Гля дзець усім!» 
(16+)
15.20, 17.00 «Важ няк. Гуль ня на 
вы лет». 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».
20.30 «Тай ны Бе ла ру сі».

6.00 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі ка-
га ка хан ня» (12+).
7.05 Маст. фільм «Бе ра жы це 
муж чын» (6+).
8.45, 10.20 Се ры ял «Тры паў-
гра цыі». 1—4-я се рыі (12+).
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+).
15.05 «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+).
20.25 Маст. фільм «Жорст кі ра-
манс» (12+).
23.05 «Нач ны экс прэс» (12+).
0.15 «Гу ляй, ду тар!» (12+)
0.45 «Тры май ся, шоў біз!» (16+)
1.20 Се ры ял «Толь кі не ад пус-
кай мя не» (16+).
4.40 Маст. фільм «Бе лы Клык» 
(0+).

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.
14.20 «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+).
20.50 «Гу ма ры на» (16+).
23.10 Маст. фільм «Лёд, які не 
рас тае» (12+).

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, 10.20 Се ры ял «ППС» (16+).
9.35 «НЗ.by».
10.40 Се ры ял «Шлюб ны кант-
ракт» (16+).
12.30 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка. 
(16+).
15.05, 17.05 Ба я вік «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
16.25, 19.40, 23.35 Сён ня. Га лоў-
нае.
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 «Экс пер ты за зла чын стваў» 
(16+).
20.25, 22.45, 23.50 Дэ тэк тыў 
«Не ўскі» (16+).
22.15 «НЗ.by: час вы ні каў».

7.00, 15.55, 20.00, 21.05, 1.00 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05, 16.05 М/с «Чып і Дэйл спя-
ша юц ца на да па мо гу».
7.30, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.35, 23.10 Ба я вік «Ці ха акі ян скі 
ру беж» (12+).
9.45, 20.05 Дра ма «Ар ды на тар» 
(16+).
10.30 Дак. се ры ял «Вя лі кі ска-
чок».
11.00 Тры лер «Дэ жа вю» (16+).
13.00, 18.25 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).
14.45 Се ры ял «Вя лі кая ім пе ра-
тры ца» (12+).
17.40 Се ры ял «Агент Мак Гай-
вер» (16+).
20.55 «Ве чар ні ца».
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