
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «Ера лаш» (6+).
9.10 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
9.30 М/ф «Ка чы ныя гіс то-
рыі» (0+).
9.50 М/ф «Ці мон і Пум ба» 
(0+).
10.25 Фільм-ка та стро фа 
«Не маг чы мае» (16+).
12.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
13.05, 19.00 Се ры ял 
«#СеняФедзя» (16+).
14.05, 0.55 Се ры ял «Па-
куль цві це па па раць» 
(16+).
16.00, 2.40 «Су пер ма мач-
ка» (16+).
17.00 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам» (16+).
18.00, 0.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Бам бі зы» 
(16+).
21.00 Се ры ял «Фі ла таў» 
(16+).
22.00 Фан тас ты ка «Фі-
ло са фы: уро кі вы жы ван-
ня».
3.35 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.55 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
ма ляў ні чая.
7.05, 20.05 «Пра ві лы жыц-
ця».
7.35, 20.45 «Рэ ва лю цыі: 
ідэі, якія змя ні лі свет». 
Дак. се ры ял [СЦ].
8.30 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Яў ген Еў сціг не еў.
9.05, 22.20 «Рас кол». Се-
ры ял (16+) [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.35 ХХ ста год дзе. 
«Сён ня і што дня. Юрый 
Ні ку лін і Мі ха іл Шуй дзін». 
Дак. фільм.
12.25 Дзён нік ХІ ІІ Зім ня га 
між на род на га фес ты ва лю 
мас тац тваў Юрыя Баш ме-
та ў Со чы.
12.55, 18.40, 0.45 «Што 
ра біць?»

13.40 Ко лер ча су. Ле а-
нар да да Він чы. «Джа-
кон да».
13.50 «Ма на лог у 4-х част-
ках. Аляк сандр Ада-
баш'ян». Част ка 3-я [СЦ].
14.20 За меж ная спра ва. 
«Вя лі кая Ай чын ная вай-
на».
15.10 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кі но.
15.25 «Біб лей скі сю жэт».
15.55 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
16.40 «Пра фе сія — след-
чы». Се ры ял [СЦ].
17.55 Май стры вы ка-
наль ніц ка га мас тац тва 
XXІ ста год дзя. Ба рыс Бе-
ра зоў скі.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.40 «Аб са лют ны 
слых».
23.15 «Рэ гтайм, або Ра-
зарва ны час» [СЦ].
0.05 «Стрыт-арт. Фі ла-
со фія пра мо га дзе ян ня». 
Дак. фільм [СЦ].
2.40 Пры го жая пла не та.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Ра ман-
ты кі». 2005 год (18+).
7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 
12.55, 14.05, 15.45, 17.00, 
20.10, 21.45, 23.00, 1.00, 
3.50, 5.45 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.20, 13.05, 19.10 Тэ ле-
спек такль «У ад ным мік-
ра ра ё не». 1976 год (16+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 16.00, 21.00, 22.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Праў да аб «Прав де». 
2007 год (16+).
14.20, 20.20 Дак. фільм 
«Ку мі ры. На зад у СССР». 
2012 год (16+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з На тал ляй Ка зял ко вай 
(12+).
23.55 «Кі на па на ра ма». 
«Па ра лель нае кі но». 
1988 год (16+).
1.25 «...Да 16 і ста рэй-
шым». 1990 год (16+).
2.00 Фільм-кан цэрт «Ад-
лі га». Юрый Шаў чук і гурт 
«ДДТ». 1988 год (16+).
3.45 Маст. фільм «Джа-
май ка» (16+).

0.05, 6.30, 8.30, 14.00 
Біятлон. Чэм пі я нат све ту 
(6+).
1.35, 5.00, 9.30, 13.00 Лыж-
ныя гон кі. Ку бак све ту. 
«Скі Тур» (6+).
2.30 Аў та гон кі. Фор му ла 
E (12+).
3.30, 17.55 Сну кер. Welsh 
Open. Фі нал (6+).
7.30, 11.35, 19.45 Скач кі на 
лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту (12+).
10.30 Аў та гон кі. Фор му ла 
E (12+).
20.45 Ве ла спорт. «Тур Ан-
да лу сіі» (12+).
21.55 Лёг кая ат ле ты ка. 
World Іndoor Tour.

0.55 Тач ка на міль ён 
(18+).
3.15 Усе па ры ро бяць гэ та 
(16+).
5.05 Ка ні ку лы стро га га рэ-
жы му (12+).
7.20 Ня хай жы ве Фран-
цыя! (16+)
9.15 Ня вес та, якая ўцяк ла 
(12+).
14.00 Бан дыт кі (16+).
15.45 Вя лі кі та та (12+).
17.30 Бан зай (6+).
19.30 Па цу чы ныя скач кі 
(12+).
21.35 Я — міль яр дэр 
(16+).
23.35 Пры шэль цы-2: ка лі-
до ры ча су (12+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.40 М/ф (6+).
7.15 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.55 «Док тар І...» (16+)
8.25 «Жа но чая вер сія». 
Се ры ял (12+).
10.15, 15.35, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.15, 18.40 «Сля пая» 
(16+).
12.20, 19.50 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.25, 17.35, 2.50 «Міс тыч-
ныя гіс то рыі» (12+).
14.25, 2.20 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў» (16+).
16.35, 3.40 «Зна кі лё су» 
(16+).

21.00 «След ства па це ле». 
Се ры ял (16+).
22.50 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
23.25 «10 са мых» (16+).
0.00 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял (16+).
0.45 «Пры від ны па труль». 
Маст. фільм (16+).

6.10 Ідэа льныя ўцё кі 
(16+).
8.05 Што ха вае хлус ня 
(16+).
9.35 Мас ка Зо ра (12+).
12.00 Ле ген да Зо ра (16+).
14.20 Бруд ныя тан цы-2: га-
ван скія но чы (16+).
15.55 Еш, ма лі ся, ка хай 
(16+).
18.25 Вя сель ны пе ра па лох 
(12+).
20.10 Зна ём це ся, Джо 
Блэк (16+).
23.25 Ся мей ка Джон саў 
(16+).
1.10 За бы тае (16+).
2.45 Апош няе ка хан не на 
Зям лі (16+).
4.10 Па ра лель ныя све ты 
(16+).

7.35 Гу сі-ле бе дзі (6+).
8.10 Пі ка вая да ма: за люст-
роўе (16+).
10.00 Па да ры мне свят ло 
Ме ся ца (12+).
11.45 Га ра скоп на ўда чу 
(12+).
13.30, 19.00 Вольф Ме-
сінг: які ба чыў скрозь час 
(12+).
15.15 Нянь кі (16+).
17.00 Пяць ня вест (16+).
20.45 Гу ляй, Ва ся! (16+)
22.30 Ржэў скі су праць На-
па ле о на (16+).
0.15 Муж чы на з га ран ты-
яй (16+).
2.00 Ён — Дра кон (6+).
4.00 Па ца лу нак скрозь 
сця ну (16+).
5.30 Ца рэў на-жа бка (6+).

6.00 На ву ко выя не да-
рэчнас ці (16+).
6.40 Асу шыць акі ян (16+).
7.30, 12.05, 3.35 Аў та-SOS 
(16+).
8.15, 18.10, 22.00, 1.10, 
4.25 Дзі кі ту нец: Поў нач 
су праць Поўд ня (16+).

9.05 Верф (16+).
9.50 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(16+).
10.35 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.50 Са праўд ны су пер кар 
(16+).
13.35 За кі ну тыя га ра ды з 
Аль бер там Лі нам (16+).
14.20 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
15.10, 20.30, 2.00 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
16.40, 21.15 Служ ба бяс пе-
кі аэ ра пор та: Пе ру (16+).
17.25 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
19.45 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
22.50 Ка ра лі ры бал кі 
(16+).
23.35 Не вя до мая пла не та 
Зям ля (16+).
5.15 Кос мас: пра сто ра і 
час (16+).

8.00 Міль ё ны Па бла Эс ка-
ба ра (16+).
8.50, 15.45, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
9.40, 16.40, 21.15, 5.00 Як 
гэ та ўстро е на? (12+)
10.05 Руч ная ра бо та 
(12+).
10.30,17.35, 2.40 Мя цеж ны 
га раж (16+).
11.20 Біт вы за кан тэй не-
ры (12+).
11.50, 23.05 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі (16+).
12.14 Го лыя і на па ло ха ныя 
XL (16+).
13.05 Ча ла век су праць 
мядз ве дзя (12+).
14.00 Сталь ныя хлоп цы 
(12+).
14.50 Па ляў ні чы на цац кі 
(12+).
17.05 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
18.30, 4.15 Па ляў ні чыя на 
ста рыз ну (12+).
19.25, 5.45 Вой ны за ма-
люс каў (16+).
20.20 Аляс ка: сям'я з ле су 
(16+).
0.00 Даль на бой шчык у 
Аме ры цы (12+).
0.55 Экс пе ды цыя Мун га 
(16+).
1.50 Бе ар Грылс: па сля-
дах тых, хто вы жыў (16+).
3.30 Міль яр дэр пад пры-
крыц цём (12+).
6.30 Тыкл (18+).
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 Зо на Х. Кры мі наль ная 
хро ні ка (16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.50 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.50, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Ме-
лад ра ма «Рэ фе рэнт» (16+).
13.50 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+)
14.35, 15.25 Ме лад ра ма «У чу жым 
краі» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Сэнс жыц ця. Анд рэй і Воль га 
Сма ляк (12+).
17.30 Марш рут па бу да ва ны (12+).
18.15 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Клуб рэ дак та раў (16+).
22.30 Ме лад ра ма «Ідэа льны муж-
чы на». 1—4-я се рыі (12+).
2.20 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+).
10.10 «Ча ла век-не ві дзім ка» (16+).
11.05, 18.25 «Мас коў ская бар зая». 
Се ры ял (16+).
12.50 Се ры ял «Тэст на ця жар-
насць» (16+).
13.55 «Жан на Па жа ні» (16+).
14.50 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. Рай і пек ла» 
(16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Ка ме дыя «Зна ём ства з Фа-
ке ра мі-2» (16+).
23.00 Ка ме дыя «Вель мі кру та для 
ця бе» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Жы вая куль ту ра». Тра ды цый-
ны вя сель ны ка ра вай на Ваў ка вы-
шчы не (Гро дзен ская воб ласць).
8.00, 12.00, 20.15 На ві ны куль ту-
ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 21.05 «Анас та сія Слуц кая». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
9.55 «Ар тэ фак ты». Ста тут Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га [СЦ].
10.25 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
10.40 «Све жы на з са лю там». 
Маст. фільм (12+).

12.20 «Май стры і ку мі ры». На род ны 
ар тыст Бе ла ру сі Мі ха іл Фін берг.
13.10 «Ку па ла і Ко лас. Вы нас га-
да ва лі». Кан цэрт ная пра гра ма 
На цы я наль на га ака дэ міч на га кан-
цэрт на га ар кест ра Бе ла ру сі пад 
кі раў ніц твам на род на га ар тыс та 
Бе ла ру сі Мі ха і ла Фін бер га.
14.40 «Сі ла ве ры».
15.05 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
15.45 «На род ны май стар». Люд мі-
ла Ка ва лё ва. «Са ма тка ны цуд».
16.10 Кан цэрт ан самб ля на род най 
му зы кі «Бя се да».
17.05 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ міч на-
га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы «Пін ская 
шлях та».
17.35 «За ла тыя рыб кі му зы кі Ста-
ні сла ва Ма нюш кі». Дак. фільм да 
200-год дзя кам па зі та ра.
18.15 «Мя жа». Дак. фільм (12+).
18.50 Твор чы ве чар за слу жа най 
ар тыст кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Та-
ма ры Мі ро на вай.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.35 «Сто дзён з Ку па лаў скім».
23.05 «На вы шы ні». Паэ тэ са Ка ця-
ры на Мас сэ.
23.20 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад на го 
мас та ка». Па вел Та тар ні каў [СЦ].

6.30 Аз бу ка спор ту.
6.40 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
1/16 фі на лу. «Бру ге» (Бель гія) — 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» (Анг лія).
8.40, 17.55 Сам ба. Між на род ны 
тур нір на пры зы Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь.
10.45 Фак тар сі лы.
11.15 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
1/16 фі на лу. «Ба ер» (Гер ма нія) — 
«Пор ту» (Пар ту га лія).
13.15 Свет анг лій скай прэм' ер-лі гі. 
Ві дэа ча со піс.
13.45 Вось гэ та спорт!
13.55, 22.00 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм-
пі я нат Бе ла ру сі.
16.00 Тэ ніс. WTA. Ду бай. Паў фі-
нал.
19.30 Ха кей. КХЛ. ЦСКА (Маск-
ва) — «Ды на ма» (Мінск). (У пе ра-
пын ках — Спорт-цэнтр.)
0.05 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
1/16 фі на лу.

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 «Спад чы на» (16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Дзе ля ка хан ня я 
ўсё зма гу!» (16+)
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)

16.20, 1.55 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
16.40, 18.20 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён нік 
(12+).
18.55 «По ле цу даў» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Го лас. Дзе ці» (0+).
23.10 Маст. фільм «Са праўд нае 
ка хан не» (16+).
1.00 «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 «Ба ец. На ра джэн не ле ген-
ды». Се ры ял (16+).
12.25 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.35, 21.20, 0.25 «Са мыя ша кі ру-
ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.50, 16.50 «Эк стран ны вы клік».
14.00, 20.30, 1.10 «Не ве ра год на 
ці ка выя гіс то рыі» (16+).
14.55 «Гля дзець усім!» (16+)
15.25, 17.00 «Кра па вы бе рэт». 
Се ры ял (12+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)

6.00 Се ры ял «За кон і па ра дак. 
Зла чын ны на мер» (16+).
8.50, 10.20 Се ры ял «За кон і па ра-
дак. Ад дзел апе ра тыў ных рас-
сле да ван няў» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 суд!?» (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+).
19.15 «Сла бае звя но» (12+).
20.10 Маст. фільм «Ня ўлоў ныя 
мсці ўцы» (12+).
21.45 Маст. фільм «Но выя пры-
го ды ня ўлоў ных» (12+).
23.30 «Гуль ня ў кі но» (12+).
0.15 «Нач ны экс прэс» (12+).
1.20 «Тры май ся, шоў біз!» (16+)
1.45 Маст. фільм «Моц ны арэ-
шак» (0+).
3.05 Маст. фільм «Пер шая паль-
чат ка» (0+).
4.25 М/ф (6+).

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» (12+).
12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві ны — 
Бе ла русь.
14.40 Се ры ял «Тай ны след ства» 
(12+).
17.25 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 «Гу ма ры на» (16+).
23.10 Маст. фільм «Па ля ван не на 
вер на га» (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Спорт-мікс.
6.20 «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 Ба я вік «Фар то вы» 
(16+).
9.35 «НЗ.by».
10.55 Се ры ял «Маск ва. Тры вак-
за лы» (16+).
12.40 Спе цы яль ны рэ пар таж (12+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.00, 17.00 Ба я вік «Мар скія д'яб-
лы» (16+).
16.25, 19.40, 23.30 Сён ня. Га лоў-
нае.
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 «Экс пер ты за зла чын стваў» 
(16+).
20.25, 23.00, 23.45 Маст. фільм 
«Не бяс печ нае ка хан не» (16+).
22.25 «НЗ.by: час вы ні каў».

7.00, 15.55, 19.55, 21.05, 1.35 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05 М/с «Мой ма лень кі по ні».
7.30 «Гу ма рын ка».
7.35 Тры лер «Апа лон 13» (12+).
10.00, 20.00 Дра ма «Ар ды на тар» 
(16+).
10.45 «Хва ля і свет». «Па цяп лен не 
ці лед ні ко вы пе ры яд».
12.00 Прыгоды «За кі ну тыя ў іль-
дах» (16+).
13.40, 18.20 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).
15.10 Се ры ял «Ра ка» (12+).
16.00 «Мульт па рад».
16.10 Ка ме дыя «Офіс» (16+).
16.40 Тры лер «Гуль ні па мя ці» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «Пры го ды на Аляс-
цы» (12+).
23.15 Ба я вік «Лю дзі Ікс. Апа ка ліп-
сіс» (12+).
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