
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ера лаш» (6+).
7.45 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).
8.15 «Ла ві мо мант» (16+).
9.10 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
10.15 Ба я вік «Ко дэкс 
зло дзея» (16+).
12.20 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
13.10, 14.45, 16.20, 17.55, 
19.30 Се ры ял «Кух ня-6» 
(16+).
21.00 Се ры ял «Кух ня. 
Вай на за га тэль» (16+).
22.00 Ба я вік «Рэ валь-
вер» (16+).
0.20 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
1.20 Се ры ял «Ад ной чы ў 
мі лі цыі» (16+).
2.45 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.05 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
4.40 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
пе ша ход ная.
7.05 «Поз няе ка хан не». 
Маст. фільм.
9.30 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Дру гі цэ са рэ віч» [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.10 ХХ ста год дзе. 
«Ро лі Але га Яф рэ ма ва». 
1972 г.
12.10, 2.10 Пры го жая 
пла не та.
12.25, 18.45, 0.30 Ула да 
фак та. «Лэ дзі не па ва-
роч вае». Фе но мен Мар-
га рэт Тэт чэр».
13.10 «Лі нія жыц ця». Анд-
рэй Хржа ноў скі [СЦ].
14.15 «Вя рэя. Вяр тан не да 
ся бе». Дак. фільм [СЦ].
15.10 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Арт.
15.25 «Аго ра». Ток-шоу.
16.30 «Нач ны зва нок». 
Маст. фільм [СЦ].
17.35 Сэр Сай ман Рэтл, 
Крыс ці ян Тэц лаф і Лон-
дан скі сім фа ніч ны ар-
кестр.

19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.05 Ура чыс тае ад-
крыц цё XX Між на род-
на га тэ ле ві зій на га кон-
кур су юных му зы кан таў 
«Шчаў кун чык».
21.45 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
22.25 «Люд мі ла Гур чан-
ка». Се ры ял. 1-я се рыя 
[СЦ].
23.10 «Рэ гтайм, або Ра-
за рва ны час» [СЦ].
0.00 Ад кры тая кні га. Гер-
ман Са ду ла еў. «Іван Аў-
слен дэр» [СЦ].
2.25 «Дом мас тац тваў». 
Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Усміх-
ні ся су се ду» (12+).
6.55, 11.15, 20.25, 21.45, 
23.00, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.10 Дак. фільм «Фільм 
пра фільм. «Я кро чу па 
Маск ве» (12+).
7.50 Фільм-кан цэрт «Су-
стрэ чы з Алай Пу га чо-
вай». 1984 год (12+).
9.00 «Быў час». 2008 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Пра 
ця бе» (16+).
12.00 Дак. фільм «Чаў-
на кі. Шко ла вы жы ван ня» 
(16+).
13.20 «Ва кол сме ху». 
«Атэлье гу ма ру». 1983 
год (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
15.45 Маст. фільм «Нач-
ныя за ба вы» (16+).
18.05 Тэ ле спек такль 
«Гуль ня ў дэ тэк тыў». 
1987 год (16+).
22.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
00.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1975-ы. 1-я част ка. 
2011 год (12+).
1.05 Фільм-кан цэрт 
«Мі ні я цю ры». 1975 год 
(12+).
1.40 «Му зыч ная га вань 
Эле а но ры Фі лі най» 
(12+).
4.00 Кол ба ча су «(16+).

0.15 Сан ны спорт. Ку бак 
све ту (12+).

2.30, 9.00 Гор ныя лы жы. 
Ку бак све ту (12+).
5.00 Лыж нае двая бор'е. 
Ку бак све ту (12+).
6.30 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту (6+).
7.30 Бія тлон. Ку бак све-
ту (6+).
10.30, 14.30, 19.30, 21.45 
Сну кер. UK Champіonshіp 
(6+).
12.30 Алім пій скія гуль ні. 
«На су пе рак уся му» (6+).
13.00 Алім пій скія гуль ні. 
Foul Play (6+).
13.30 Алім пій скія гуль ні. 
Games Іdentіfy (6+).
20.30 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту 
(12+).
21.10 Дзю до. Вя лі кі шлем 
(12+).

1.15 100 рэ чаў і ні чо га 
ліш ня га (18+).
3.20 Сін дбад. Пі ра ты ся-
мі штар моў (6+).
4.45 Сад ко (6+).
6.20 Ад сям'і не ўця чэш 
(16+).
8.30 За кры тыя пра сто ры 
(16+).
10.25 Кар сі ка нец (16+).
12.15 Ха лас цяч кі (16+).
13.55 Не ве ра год ныя 
пры го ды фа кі ра (16+).
15.40 Лю боў ны ме недж-
мент (16+).
17.35 Як зай мац ца ка хан-
нем па-анг лій ску (18+).
19.30 Superнянь (16+).
21.05 Superнянь-2 (16+).
22.50 Ча ты ры па коі 
(18+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.30 М/ф (6+).
7.30, 4.45 «Пе рыс коп» 
(16+).
7.50 «Веч ны муж». Маст. 
фільм (14+).
10.30 «Суд ідзе». Дак. 
се ры ял (16+).
11.25, 18.10 «Сля пая» 
(16+).
12.25 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
12.55 «Без пад ма ну» 
(16+).
13.45 «Пры від на два іх». 
Маст. фільм (12+).

15.30 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
16.25 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
17.15 «Раз ві тан не» 
(16+).
19.15, 3.25 «Біт ва за 
спад чы ну-3». Дак. фільм 
(12+).
20.10, 20.10 «Аляк сей 
Ба та лаў. «Дзе ля яе ўсё 
ад дам». Дак. фільм 
(12+).
21.05 «На пар ні цы». Се-
ры ял (16+).
22.55, 2.45 «Пры га вор» 
(16+).
23.45 «Уся праў да» 
(12+).
0.20 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
1.05 «Таў стун на рын гу». 
Ка ме дыя (12+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10 У гас цях у Эліс 
(16+).
8.10, 18.10 Кон-Ці кі (6+).
10.25 Воб лас ці цем ры 
(16+).
12.20 Рэ аль ныя ваў ка ла-
кі (16+).
14.00 Ся мей ка Джон саў 
(16+).
15.45 Ма лыш ка на міль-
ён (16+).
20.10 Вы пад ко вы муж 
(16+).
21.45 Пра ві лы ві на ро баў 
(16+).
0.00 Спа да ры ня Ба ва ры 
(16+).
2.20 Гуль ня Эн дэ ра 
(12+).
4.15 Апус кан не (16+).

7.45 Дзет кі на пра кат 
(12+).
9.30 Ра бі на вы вальс 
(12+).
11.20, 3.35 Гу ляй, Ва ся! 
(16+)
13.05 Асаб лі вас ці на-
цыя  наль на га па ля ван ня 
ў зі мо вы пе ры яд (16+).
14.40 Дач ны ра манс 
(16+).
17.05 Цяж ка быць ма ча 
(16+).
19.00 Ад лі га (16+).
21.25, 5.30 Край (16+).

23.35 Мі фы (16+).
1.30 Ру беж (12+).

6.00 Па на ра ма 360° 
(16+).
6.25 Ме га по лі сы (16+).
7.15, 11.10, 19.45, 2.00 
Аў та-SOS (16+).
8.00 Дзі кі ту нец (16+).
8.50 Эк стрэ маль ны экс-
прэс (16+).
9.35 Еў ро па з вы шы ні 
пту шы на га па лё ту (16+).
10.20 Асу шыць акі ян 
(16+).
12.45 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
13.30, 20.30 Па да рож жы 
з Гор да нам Рам зі (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+).
16.35, 21.20 Ма гіст ры ка-
та строф (16+).
17.25 Служ бы бяс пе кі 
парт оў (16+).
18.15, 22.10, 1.15, 3.30 
За кі ну тыя га ра ды (16+).
22.55 Стра ча ны свет Мая 
(16+).
23.40 Апа лон: на зад да 
Ме ся ца (16+).
0.25 Тай ныя гіс то рыі 
(16+).
5.10 Рас плаў ле ныя гро-
шы (16+).
5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).

8.00, 20.20, 1.50 Го лыя 
і на па ло ха ныя (16+).
8.50, 16.40, 22.10, 0.00 
Ма хі на та ры (12+).
9.40 Ма дэль для збор кі 
(12+).
10.30, 14.00, 16.10, 21.40, 
5.45 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
11.20, 18.30, 23.05 Па ляў-
ні чыя на скла ды (16+).
12.15, 0.55, 6.30 Як устро-
е ны Су свет (12+).
13.05, 3.30 Здзі чэ лыя 
(12+).
14.50, 21.15, 6.10 Як гэ та 
зроб ле на? (16+)
17.35 Рок-н-родс тэр (12+).
19.25 Сід ней ская бух та 
(12+).
2.40 Вост раў (16+).
4.15 Хут кія і гуч ныя (12+).
7.15 Даль на бой шчы кі 
(12+).
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6.50 Сло ва міт ра па лі та Та дэ ву-
ша Кан дру се ві ча на свя та Без за-
ган на га за чац ця Дзе вы Ма рыі.
7.00 Ме лад ра ма «Ка вар ныя 
гуль ні» (16+).
8.15 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 Гіс то рыі вы ра та ван ня (12+).
10.25 «Усе за стол!» (12+)
11.15 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
13.10 Ме лад ра ма «Ка хан не на 
ча ты рох ко лах» (12+).
15.15 Твой го рад.
15.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
16.10 Ме лад ра ма «Ла бі рын ты 
лё су». (16+).
19.45 «На вы лет!» (12+)
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Помс та як 
ля кар ства». (16+).

7.00 «Вя сель ны па мер» (16+).
7.55 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).
9.10, 18.50 Тэ ле ба ро метр.
9.15 «Сак рэт ны міль я нер» 
(16+).
10.35 «Ве ру не ве ру» (16+).
11.30 «Да па ба чэн ня» (16+).
12.20 «Под ыум» (12+).
13.20 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні» (16+).
15.40 «Та та па паў» (16+).
17.20 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Эс та фе та. Жан чы ны.
19.20 «Біт ва эк стра сэн саў» 
(16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.20 «Су пер жон ка» (16+).
22.15 Фан тас ты ка «Вай на ба-
гоў: бес смя рот ныя» (16+).
0.05 «Трэ ці ліш ні» (16+).

7.30 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 12.15, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.25 «Не зна ё мы на след нік». 
Дра ма (12+).
9.50 «На пе рад у мі ну лае».
10.15 «Бе ла рус кая кух ня». Цат-
ні.
10.45 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.

11.25 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
12.35 «Стац кі са вет нік». Дэ тэк-
тыў (16+) [СЦ].
16.10 «Дзе сяць фа та гра фій». 
Іо сіф Каб зон (12+).
16.50 «Юн га Паў ноч на га фло-
ту». Маст. фільм (6+).
18.15 «Хут касць». Дра ма (12+).
19.50 «Фар бы па мя ці. Пётр Да-
не лія».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Не мо жа быць!» Ка ме-
дыя (12+) [СЦ].
22.40 «Тэ атр у дэ та лях». Опе ра 
На цы я наль на га ака дэ міч на га Вя-
лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь «Са ла мея».
23.05 XІV Між на род ны фес ты-
валь Юрыя Баш ме та. «Ві зу а-
лі за цыя. Му зы ка і гіс то рыя». 
Між на род ны ка мер ны ар кестр 
«EAST-WEST CHAMBER OR-
CHESTRA».

7.00 Кань ка беж ны спорт. Этап 
Куб ка све ту. Нур-Сул тан.
9.05 Бія тлон. Ку бак све ту. Эс тэр-
сунд. Эс та фе та. Муж чы ны.
10.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Сі ці» — «Ман чэс тэр 
Юнай тэд».
12.30 Пла ван не. Чэм пі я нат Еў-
ро пы на ка рот кай ва дзе. Ра ніш-
няя се сія.
15.30 Трэ ні ро вач ны дзень.
16.00 Піт-стоп.
16.30 Авер тайм. КХЛ.
17.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — ЦСКА (Маск ва). (У пе-
ра пын ках — Авер тайм. КХЛ.)
19.45 Вось гэ та спорт!
19.55 Пла ван не. Чэм пі я нат Еў-
ро пы на ка рот кай ва дзе. Вя чэр-
няя се сія.
22.15 Вы ні кі тыд ня.
23.00 Фут бол. Чэм пі я нат Пар ту-
га ліі. «Бе ле нен сіш» — «Пор ту». 
(У пе ра пын ку — Спорт-мікс.)

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» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «Ме тэа гід».
9.45 Ка ме дыя «Асаб лі вас ці на-
цы я наль на га па ля ван ня ў зі-
мо вы пе ры яд» (16+).
11.25 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
13.30 «Ала Пу га чо ва. «І гэ та ўсё 
пра яе...» (16+)
16.20 Маст. фільм «Жыц цё 
пас ля жыц ця» (12+).

18.30 «Лепш за ўсіх!» (6+)
20.00 Кон ту ры.
21.20 «Вя лі кая гуль ня» (16+).
23.10 «Спарт клуб» (16+).
23.30 «Што? Дзе? Ка лі?» Зі мо-
вая се рыя гуль няў (16+).
0.45 Да 75-год дзя Мі ха і ла Пі ят-
роў ска га. «За ха валь нік» (12+).

6.05 «Ежа ба гоў» (16+).
7.45, 11.05, 22.45 Да ку мен таль-
ны пра ект (16+).
9.20 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
12.00, 13.40, 16.40 «Ін ка са та-
ры». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
20.35 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).
22.15 «Ты дзень спор ту».
23.35 «Па ля ван не на гаў ляй та-
ра». Се ры ял (12+).

6.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).
6.30 Дак. фільм «20 га доў Са юз-
най дзяр жа ве» (12+).
6.55 «Ве да ем рус кую» (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, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.15 «Ніт ка да ніт кі» (12+).
10.50 «Гуль ня ў праў ду» (16+).
11.50, 16.20 Маст. фільм «Сэр-
цы трох» (16+).
17.30, 19.30 Маст. фільм «Д'Ар-
тань ян і тры муш ке цё ры» 
(0+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
1.00 Се ры ял «Ад лі га» (16+).

7.00 Маст. фільм «Ча роў нае 
сло ва» (12+).
10.30 «Сме ха па на ра ма» Яў ге на 
Пет ра ся на».
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр» 
(12+).
12.15 «Ра ніш няя пош та» (16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
14.00 Да юбі лею Алі сы Фрэй-
ндліх. Маст. фільм «Не бяс печ-
ны ўзрост» (16+).
15.45 «Анш лаг» і Кам па нія» 
(16+).

18.25 Усе ра сій скі ад кры ты тэ ле-
ві зій ны кон курс юных та лен таў 
«Сі няя Птуш ка».
20.00 Вест кі тыд ня.
21.15 «У лю дзях».
21.45 Маст. фільм «До ма кі раў-
нік» (12+).
23.15 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
23.55 «Ве чар у ня дзе лю».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.10 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
6.25 Terra іncognіta. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.55 «Це ла ча ла ве ка» (16+).
7.25 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 Спра ва жыц ця. Ад ра джэн-
не (12+).
8.40 «Ад ной чы...» (16+)
9.20 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(12+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча» 
(16+).
11.00 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.55 «Дач ны ад каз» (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.05 «Сак рэт на міль ён». Ган на 
Се мя но віч (16+).
16.20 «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+).
23.10 «Ра сія ру ліць!» (12+)

7.00, 15.35, 18.55, 21.05, 0.05 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10 М/ф «Хрус та лік і пінг він».
8.25 Ка ме дыя «Эл він і бу рун-
ду кі» (0+).
9.50 «Утрам дзія».
10.00 «Га туй як шэф» (12+).
10.30 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
11.15 Се ры ял «За бы ты» (16+).
14.45 Дак. фільм «Тай на ва-
ды».
15.40 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Каз ка «Яшчэ ад на гіс то рыя 
пра Па пя луш ку» (0+).
17.15 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».
18.15 Се ры ял «Касл» (12+).
19.00 Дра ма «Кан да гар» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «Шпі ён ка» (18+).
23.15 Се ры ял «Ім пе рыя» 
(16+).
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