
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).
7.20 «Ла ві мо мант» (16+).
8.35 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.35 Фан тас ты ка «Ус пом-
ніць усё» (16+).
11.50, 23.40 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
13.45 М/ф «Ча ра дзей ная 
кні га» (0+).
14.00, 0.35 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.00, 2.15 «Су пер ма мач-
ка» (16+).
17.00, 18.00, 19.00 Се ры-
ял «Ка ра ні» (16+).
20.00 Ба я вік «Па ляў ні чы 
на га ло вы» (12+).
22.10 Се ры ял «Апош ні з 
Ма гі кян» (16+).
3.05 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.25 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
5.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пеш шу...» Маск ва 
буль вар ная.
7.00, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.25, 9.55, 14.55, 16.45, 
18.40, 20.00, 21.30 «Вя лі-
кія ма лень кім».
7.35 Пры го жая пла не та.
7.50 «Лёс ча ла ве ка». 
Маст. фільм [СЦ].
9.25 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«На ву ка ва ла да рыць, або 
Мам чы на дач ка» [СЦ].
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
На ві ны куль ту ры.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.15 ХХ ста год дзе. 
«Май стры мас тац тваў. 
Алег Ян коў скі». 1985.
12.25, 18.45, 0.35 Ула да 
фак та.
13.05 Рэ парт ажы з бу ду-
чы ні. «Тэх на ло гіі чыс ці ні». 
Дак. фільм [СЦ].
13.45 80 га доў з дня на-
ра джэн ня Зі на і ды Сла-
ві най. «Сцэ на жыц ця». 
Дак. фільм.
14.25 «Мя шок яб лы каў», 
«Ка раб лік». М/ф.
15.10 «Спра ва №... Спра-
ва пал коў ні ка Пес тэ ля». 
Дак. се ры ял [СЦ].
15.45 «Аго ра». Ток-шоу.
16.55 «Пры го ды Пят ро ва 
і Ва сеч кі на. Звы чай ныя 
і не ве ра год ныя». Маст. 
фільм. 1-я се рыя [СЦ].

18.05 Шэ дэў ры ха ра вой 
му зы кі. Ула дзі мір Мі нін і 
Мас коў скі дзяр жаў ны ака-
дэ міч ны ка мер ны хор.
19.45 Ад кры ты му зей.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 «Ісус Хрыс тос. 
Жыц цё і ву чэн не». Пра-
ект міт ра па лі та Іла ры ё на. 
Фільм 1-ы [СЦ].
21.35 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
22.15 «Ка нец па ра да». 
Се ры ял (16+).
23.15 «Фо та сфе ры». Дак. 
се ры ял [СЦ].
0.05 Ад кры тая кні га. Ула-
дзі слаў Атро шан ка. «Га-
га лі я на. Пісь мен нік і пра-
сто ра» [СЦ].
2.30 Ра ман у ка ме ні. 
«Гер ма нія. За мак Разэн-
ш тайн». Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Вя сё-
лыя ра бя ты» (12+).
7.25, 11.45, 13.25, 14.45, 
15.45, 17.20, 21.45, 23.00, 
1.15, 2.40, 3.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.45, 1.30 Маст. фільм 
«Жан чы ны, якім па шан-
ца ва ла».
9.00 «Быў час» (16+).
10.05 Маст. фільм «Да ра-
гі Эды сан» (16+).
12.00 «Ва кол сме ху». 
1980 год (12+).
13.50 «Не лю ба — не слу-
хай...» (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00 Фільм-кан цэрт 
«Рок». 1987 год (16+).
18.00 Тэ ле спек такль 
«Ма раль па ні Дуль скай». 
1978 год (16+).
20.45 Фільм-кан цэрт 
«Спя вае Іві ца Шэр фе зі». 
1970 год (12+).
22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
0.10 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1970. 1-я част ка. 
Госць Яў ген Еў ту шэн ка. 
2009 год (12+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

0.00, 21.30 Алім пій скія 
гуль ні. Тэ ле ча со піс «За-
ла сла вы» (12+).
1.00, 2.30 Ве ла спорт. 
«Тур Фланд рыі» (12+).

4.00 Тэ ніс. «Ра лан Га рос» 
(6+).
5.00 Тэ ніс. US Open (6+).
6.00,  23.30 Тэ ніс. 
Australіan Open (6+).
9.30 Аў та гон кі. «24 га дзі-
ны Ле-Ма на» (12+).
10.30 Аў та гон кі. Фор му ла 
E (12+).
11.30 Ра лі-рэйд. Да кар 
(12+).
12.30 Сну кер. Northern 
Іreland Open (6+).
15.00, 18.00 Ве ла спорт. 
Стра дэ Б’ян ке (12+).
16.30, 19.30 Ве ла спорт. 
Мі лан — Сан-Рэ ма (12+).
21.00 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс «На су пе рак 
уся му» (12+).
22.30 Алім пій скія гуль ні. 
Тэ ле ча со піс Shreddіng 
Monsters (12+).

0.55 За чын шчы кі (16+).
2.30 Сем вя чэ раў (12+).
3.55 Шчас ця! Зда роўя! 
(16+)
5.20 (Не)ча ка ны прынц 
(16+).
7.00 Апе ра цыя «Ту шон-
ка» (16+).
9.05 Эйр Аме ры ка (16+).
11.15 Бяз меж жа ў ся рэд-
няй шко ле (12+).
12.55 Эва лю цыя (12+).
14.50 Са бры на (12+).
17.20 Рыб ка па іме ні Ван-
да (16+).
19.30 Пя ты эле мент (12+).
21.55 Ад ной чы пе ра сту-
піў шы за кон (6+).
23.40 Не па гра жай паўд-
нё ва м у цэнт ра лу, па пі ва-
ю чы сок у ся бе ў квар та-
ле (16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.15 М/ф (6+).
7.10 «М&S» (12+).
7.35 «Ва ры на ва рэн не» 
(6+).
7.55, 4.10 «Пе рыс коп» 
(16+).
8.15 «Ры жык у За люст-
роўі». Маст. фільм (16+).
10.20, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
11.20, 18.30 «Сля пая» 
(16+).
12.25 «Апош ні ге рой. 
Гле да чы су праць зо рак» 
(16+).

13.45 «Па лі цэй скі ра ман». 
Маст. фільм (12+).
15.30 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
16.30, 3.20 «Гэ та рэ аль-
ная гіс то рыя» (16+).
17.30 «Раз ві  тан не» 
(16+).
19.35 «Ві да воч цы» (16+).
20.15, 2.30 «Якія вяр ну лі-
ся» (16+).
21.15 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).
23.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
23.50 «Пры суд» (16+).
0.35 «Усе ў за хап лен ні 
ад Мэ ры». Маст. фільм 
(16+).

6.10, 17.45 Ле ген да Зо ра 
(16+).
8.50 Тры стан і Ізоль да 
(12+).
11.05 Ка пі тан Фі ліпс 
(16+).
13.30 Ма ціль да (6+).
15.10 Мас ка Зо ра (12+).
20.10 Кі ле ры (16+).
22.00 Міль ён для чай ні-
каў (16+).
23.45 З лю боўю, Ро зі 
(16+).
1.35 Ко ла цу даў (16+).
3.10 Рэ аль ныя ваў ка ла кі 
(16+).
4.35 Ся мей ка Джон саў 
(16+).

7.20 Да ма вік (6+).
9.25 Ка хан не з аб ме жа-
ван ня мі (16+).
11.15 Уцё кі (16+).
13.30, 14.25 Мас газ 
(16+).
15.20 У ру ху (16+).
17.05 Та еж ная каз ка 
(6+).
17.15 Тан кі (12+).
19.00, 19.55 Кат (16+).
21.00, 5.50 Ка ра лёў 
(12+).
23.10 Га лоў ны (6+).
1.05 Бар мэн (16+).
2.45 Дзень дур ня (16+).
4.15 Еха лі два ша фё ры 
(12+).

6.00 Ра бі стаў кі і ўзры вай 
(16+).
6.25 Асу шыць акі ян 
(16+).

7.15, 10.25 Най буй ней шы 
ў све це ра монт (16+).
8.00 Ша ша праз пек ла 
(16+).
8.50 Ме га по лі сы (16+).
9.40 Кос мас: маг чы мыя 
све ты (16+).
12.00, 1.30 Аў та-SOS 
(16+).
12.50 Год у ад кры тым 
кос ма се (16+).
13.35 За кі ну тыя га ра ды з 
Аль бер там Лі нам (16+).
14.20 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
15.05, 20.35, 3.05 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
16.40 Мя жа (16+).
17.25 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
18.15 За кі ну тыя тай ны 
Кар до вы (16+).
19.00, 22.05, 0.40, 4.35 
Вы ра та ваць Ты та нік: 
скар бы з глы бі ні (16+).
19.45 Тай ныя гіс то рыі 
(16+).
20.35 Свед кі ка та строф 
(16+).
22.50 Апа ка ліп сіс: вай на 
све таў (16+).
2.15 Ліх ту гі за мя жой (16+).
5.20 Збор нік «Гуль няў ро-
зу му» (16+).

8.00, 3.30 Даль на бой-
шчык у Аме ры цы (12+).
8.50, 15.45, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
9.40, 14.50, 17.05, 21.15 
Як гэ та зроб ле на? (12+)
10.30, 17.35, 0.55, 2.40 У 
па го ні за кла сі кай (12+).
11.20 Біт вы скар ба шу-
каль ні каў (12+).
12.15 Раз бу раль ні кі ле-
генд (16+).
13.05 Даль на бой шчык у 
В'ет на ме (12+).
13.55, 16.40, 5.00 Як гэ та 
ўстро е на? (12+)
18.30 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі (16+).
19.25, 5.45 Ры бал ка го-
лы мі ру ка мі (12+).
20.20 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
23.05 Сталь ныя хлоп цы 
(12+).
0.00 Ма хі на та ры: ма шы-
на ма ры (12+).
1.50, 6.30 Го лыя і на па ло-
ха ныя (16+).
4.15 Га раж нае зо ла та 
(12+).
7.15 Аляс ка: сям'я з ле су 
(16+).
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6.00 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на Свет лае 
Хрыс то ва Уваск рэ сен не.
6.10 Сло ва Міт ра па лі та Паў ла 
на свя та Ува хо ду Гас под ня га ў 
Іе ру са лім.
6.20 Ме лад ра ма «Лі дзія» 
(12+).
8.20 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.50 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
10.30 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня (16+).
11.10 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ме лад ра ма «Тры ў ад-
ным-4». 2-я се рыя (16+).
13.30 «Я ве даю» (6+).
15.15 Твой го рад.
15.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
16.10 Ме лад ра ма «Мне з Ва мі па 
да ро зе». 1-я і 2-я се рыі (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 «Со рак ру-
жо вых кус тоў». 1—4-я се рыі 
(16+).

7.00 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
8.30 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).
9.20, 19.35 Тэ ле ба ро метр.
9.25 «Ве жа» (12+).
10.15 «Шэр ла кі» (16+).
11.05 «Да па ба чэн ня» (16+).
12.05 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
12.55 Ме лад ра ма «Апош няя 
пес ня» (16+).
14.40 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).
15.35 «Вя чэ ра не па трэб на» 
(16+).
16.20 «Та та па паў» (16+).
18.00 Ка ме дыя «Га тэль для са-
бак» (12+).
20.10 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Ка ме дыя «Тэ ле вя ду чы: і 
зноў доб ры дзень» (16+).
23.05 «Су пер жон ка» (16+).
23.55 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00 «Раз мо вы пра ду хоў нае». 
Вя лік дзень.

8.10, 14.30, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.30, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.35 «Ста рыя-раз бой ні кі». 
Маст. фільм (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Карп 
у вярш ках.
10.55 «На цы я наль ны хіт-па рад».
11.50 «Дрэ вы на ас фаль це». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
13.10 «На шы пес ні». Кан цэрт.
14.50 «Я кро чу па Маск ве». 
Маст. фільм (12+).
16.05 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
16.20 Транс ля цыя Ве лі код на га 
Па слан ня і Бла га сла вен ня «Гра-
ду і Све ту» з Ва ты ка на з удзе лам 
Па пы Рым ска га Фран цыс ка.
17.00 Фран сіс Пу ленк. Кан та та 
«Stаbаt Mаtеr». Вы кон вае Сім-
фа ніч ны ар кестр і хор Бел тэ ле-
ра дыё кам па ніі.
17.30 «Апош ні дзень». Аляк сей 
Пят рэн ка (12+).
18.10 «Раз ві тан не». Маст. 
фільм (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Чыс тае не ба». Маст. 
фільм (12+).
22.50 «І кла сі ка, і джаз». Дзя ніс 
Ма цу еў.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Слуцк» — 
«Ві цебск».
9.00 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Тар пе да-
Бе лАЗ» — РЦАР-БДУ.
10.50 Вя лі кі спорт.
11.35 Спар тыў ная гім нас ты ка. 
Ку бак све ту. Мель бурн.
13.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў. Ві-
дэа ча со піс.
14.20 Трэ ні ро вач ны дзень.
14.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Мінск» — 
БА ТЭ.
16.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Сма ля ві-
чы» — «Шах цёр». (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
18.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма-
Брэст» — «Іс лач». (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
20.50 Вы ні кі тыд ня.
21.35 Піт-стоп.
22.05 Бокс. Су свет ная су пер се-
рыя.

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 Се ры ял «Анёл-ахоў нік» 
(16+).
11.40 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
13.50 «Ма лая Ра дзі ма вы со кіх 
ар біт» (16+).
14.50, 16.20 «Тры акор ды». Вя лі-
кі свя точ ны кан цэрт (16+).
17.05 Вя лі кі но вы кан цэрт Мак-
сі ма Гал кі на (16+).
18.25 «Лепш за ўсіх!» (6+)
20.00 «Кон ту ры».
21.20 «Бе ла русь. Зда бы так Рэс-
пуб лі кі» (16+).
22.05 «Спарт клуб» (16+).
22.25 Маст. фільм «Га га рын. 
Пер шы ў кос ма се» (6+).
0.25 «Што? Дзе? Ка лі?» Вяс но-
вая се рыя гуль няў (16+).

6.35 «Жы вая тэ ма» (16+).
8.15 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
9.10 «Мiнт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзiц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лi кi го рад».
11.00, 20.35 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
11.55, 13.40, 16.40 Се ры ял «Цу-
да твор ца» (16+).
13.30, 16.30 На вi ны «24 га дзi-
ны».
19.30 «Ты дзень».
22.15 «За сак рэ ча ныя спi сы» 
(16+).
1.25 «Жы вая тэ ма» (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10 «Бе ла русь сён ня» (12+).
6.45, 7.35 М/ф (6+).
7.05 «Іг рай, ду тар» (12+).
7.40 «Культ/Ту рызм» (12+).
8.15 «Яшчэ тан ней» (12+).
8.45 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(12+).
9.25 «Фа зэн да Лайф» (12+).
10.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
10.10, 16.15, 19.30 Се ры ял 
«Час ці ца су све ту» (16+).
16.00 На двор'е ў све це.
18.30, 0.00 «Ра зам».
19.50, 1.00 Се ры ял «Чыр во ная 
ка ра ле ва» [СЦ] (16+).

7.00 Маст. фільм «Ка хан не 
з ры зы кай для жыц ця» (12+).
10.20 «Ка лі ўсе до ма» (12+).

11.15 Маст. фільм «Ты за пла-
ціш за ўсё» (12+).
14.45 Шоу Але ны Сце па нен кі 
(16+).
15.55 Маст. фільм «Ня ўда члі-
вая» (12+).
17.50, 21.45 Маст. фільм «Без 
пра ва на па мыл ку» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.15 «У лю дзях».
22.50 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
23.30 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.15 Terra іncognіta. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.50 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).
7.25 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Наш кос мас» (16+).
9.15 «На шы. Алег На віц кі» (6+).
9.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
10.55 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.45 «Дач ны ад каз» (0+).
12.45 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
13.45 Гіс то рыі вы ра та ван ня (12+).
14.15 Се ры ял «Вон ка вае на зі-
ран не» (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+).
21.35 Ты не па ве рыш! (16+)
22.35 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
23.05 Маст. фільм «Зброя» 
(16+).

7.00, 13.20, 17.10, 19.00, 21.05, 
0.00 «На двор'е» + «Эра на».
7.15 «Мульт па рад». «Іван Ца рэ-
віч і Шэ ры воўк».
8.35, 17.05 «Пры ко лы 13-й шко-
лы».
8.30 Ка ме дыя «Са ба ка Бар бос 
і не звы чай ны крос».
9.00 «Га туй як шэф».
10.30 «За ко ны пры ваб нас ці».
11.25 Тры лер «Га лоў ны кан-
струк тар».
13.25 Тры лер «Са лют-7».
15.30 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
«Зор ны дэ сант».
17.15 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці» (16+).
18.10 Се ры ял «Касл» (12+).
19.05 Дра ма «Пер шы крок» (6+).
20.55 «Ве чар ні ца».
21.15 Дра ма «Утай ма ван не 
агню».
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