
6.00 Се ры ял «Дах све ту» 
(16+).
7.05 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
7.25 М/ф «Маш кі ны стра-
шыл кі» (0+).
7.50 М/ф «На ва та ры» 
(6+).
8.15 «Ера лаш» (6+).
8.55 Се ры ял «Знік лая» 
(16+).
10.00 Ба я вік «Ня стрым-
ныя-2» (12+).

12.05, 3.35 Се ры ял «Ма-
мач кі» (16+).
13.10, 1.30 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка. Да рос лае 
жыц цё» (12+).
15.50 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00 «Ураль скія пель-
ме ні» (16+).
20.00 Ба я вік «Ня стрым-
ныя-3» (16+).
22.30 Жа хі «Га рад скія 
ле ген ды» (16+).
0.30 «Кі но ў дэ та лях» (16+).
4.25 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
клуб ная.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35 «Ле та Гас под няе». 
На ра джэн не Пра свя той 
Ба га ро дзі цы.
8.05 «Блу кан не па па ку-
тах». Маст. фільм.
9.15 П. Чай коў скі. Са чы-
нен ні для скрып кі з ар-
кест рам.
10.15 Шэ дэў ры ста ро-
га кі но. «Зям ля». Маст. 
фільм.
11.55 «Ся род хіт рых 
гуль няў і ма сак. Вік то рыя 
Ляп ко». Дак. фільм.
12.35 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.

13.15 «Кру тая лес ві ца». 
Дак. фільм.
14.05 «Спра ва Не ро на. 
Тай на ста ра жыт най змо-
вы». Дак. фільм.
15.10 «Пісь мы з пра він-
цыі». Кы зыл.
15.40, 20.15 «Пер шыя ў 
све це». Дак. се ры ял.
15.55 «Ба бін век». Дак. 
се ры ял.
16.20 «Эніг ма. Анд рэа 
Ба чэ лі».
17.05, 22.10 «Сі та і Ра-
ма». Се ры ял.
17.55 П. Чай коў скі. Са-

чы нен ні для скрып кі з 

ар кест рам.

18.35 Ко лер ча су. П. Пі-

ка са «Дзяў чын ка на ша-

ры».

18.45 «Цар ская ло жа».

19.45 «Сме ха на сталь-

гія».

20.30 «Шу каль ні кі». 

«Скарб гроз на га Ля лі».

21.15 Да юбі лею Дзі ны 

Ру бі най. «Лі нія жыц ця».

23.20 «Апра най це ся па 

пра ві лах! Мо да і пра ва-

ка цыя». Дак. фільм.

0.15 «Культ кі но». «Чар-

кес». Маст. фільм.

2.25 «След ства вя дуць 

Ка лаб кі». «Пад кі дыш». 

М/ф для да рос лых.

6.00 Су стрэ ча з кі на-

рэ жы сё рам Аляк се ем 

Гер ма нам у кан цэрт най 

сту дыі «Астан кі на». 1989 

год (12+).

7.25, 9.45, 11.00, 14.35, 

15.45, 21.45, 0.50, 2.35, 

3.45, 5.00 Му зыч ная на-

сталь гія (12+).

7.45, 13.20, 19.50, 1.25 

Маст. фільм «Ва ры янт 

«Аме га» (16+).

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 

«Мі ну лы час» (12+).

10.00, 16.00, 4.00 «На ро-

джа ныя ў СССР» (12+).
11.10, 17.00 «Пес ня-81» 
(12+).
12.00 «ТЭ МА» з Ула дзі-
сла вам Лісць е вым: «Ба-
га тыя і бед ныя». 1992 
год (16+).
12.45 «Бліц». 1991 год 
(12+).
18.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1972. 2-я част-
ка. 2012 год (12+).

19.00 Дак. фільм «Ге не-
раль ны сак ра тар» (12+).
22.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
23.05 «Му зыч ны рынг». 
Гурт «Рон до» і С. Мі на еў. 
1989 год (12+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Аза ртныя гуль ні ў 
СССР». 2007 год (18+).
5.25 «Ся дзі і гля дзі». 
1994 год (18+).

3.15, 5.00, 8.30, 18.30 
Watts.
4.00, 10.30, 0.30 Алім пій-
скія гуль ні. «Най вя лік-
шыя ве ла гон шчы кі».
5.15, 8.00 Фут бол. Чэм-
пія нат MLS.
5.45, 12.30, 21.00, 2.30 
Ве ла спорт. «Ву эль та».
6.30, 13.30, 19.00 Ве-

ла спорт. «Джы ра-д'І та-

лія».

7.15, 11.30, 20.00 Ве ла-

спорт. «Тур дэ Франс».

9.00, 15.30, 0.00 Алім-

пій скія гуль ні. «Жы выя 

ле ген ды».

9.30, 14.30 Ве ла спорт. 

«Ко па Са ба ці ні».

16.00 Алім пій скія гуль ні. 

«Зям ля ле генд».

16.30, 1.30 На столь ны тэ-

ніс. Чэм пі я нат Еў ро пы.

22.00 Кон ны спорт. Су-

свет ныя кон ныя гуль ні.

0.00 Дзяў чы на з Джэр сі. 

(16+).

1.55 Су пер мозг. (16+).

4.05 Са мы леп шы дзень. 

(16+).

6.00 Бар мен. (16+).

7.40 1 + 1. (16+).

9.55 Таў стун на рын гу. 

(12+).

11.55 З 13 у 30. (12+).

13.50 Спа да ры ня па ка ёў-

ка. (12+).

15.50 Пра чнуў шы ся ў Ры-

на. (16+).

17.35 Лю боў ны элік сір 

№ 9. (16+).

19.30 Кі ле ры. (16+).

21.25 Джу лі і Джу лія: 
рых ту ем шчас це па рэ-
цэп це.
23.45 Вы со кая мо да. 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
7.45 «У вы дат най фор-
ме» (12+).
8.15 «Док тар І...» (16+).
8.45 «Ву зел лё су». Се-
ры ял (16+).
10.20, 4.30 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял (16+).
11.55, 16.55 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.00 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.00 «Ад кры та» з Ак са-
най Бай рак» (16+).
14.55 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).
16.00 «Мой ге рой» 
(12+).
18.40, 0.20 «Пек ла і рай 
Мат ро ны». Дак. фільм 
(16+).
20.10 «Заў сё ды ка жы 
«так». Ка ме дыя (12+).
22.10 «Зна мен не». Тры-
лер (16+).
1.45 «90-я» (16+).
2.30 «Са вец кія ма фіі» 
(16+).
3.15 «За ку ліс ныя вой ны» 
(12+).
4.00 «Уся праў да» (16+).

6.10, 18.05 Пры шэль-
цы-3: узяц це Бас ты ліі 
(12+).
8.15 Зі мо вая спяч ка (12+).
11.55 Ча роў ная Та ма ра 
(16+).
14.05 Сцю арт Літл-2 
(12+).
15.40 Вы бар ка пі та на 
Ка рэ лі (16+).
20.10 Ды вер гент-3: за 
сця ной (16+).
22.30 Ад ной чы ў Мек сі-
цы (16+).
0.30 Дзён нік Бры джэт 
Джонс (18+).
2.20 Грынч — вы кра-
даль нік Рас тва (12+).
4.05 Ле ген да Ба ге ра 
Ван са (16+).

6.20 Элас ты ка (16+).
8.05 Урфін Джус і яго 
драў ля ныя сал да ты 
(0+).
9.55 У ру ху (16+).
11.50 Воль ны ве цер (6+).
14.25 Гу ляй, Ва ся! (16+).

16.20, 4.20 Па го ня за 
тры ма зай ца мі (12+).
18.20 Ада рван не (16+).
20.20 Ка хан не ў го ра дзе 
анё лаў (16+).
22.05 Са мы леп шы дзень 
(16+).
0.15 Ар тыст ка (12+).
2.15 Дзень ра дыё (16+).

6.00, 10.10, 5.10 Цу ды ін-
жы не рыі (12+).
6.45 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (12+).
7.55 Не ве ра год ны док-
тар Пол (16+).
8.35, 13.20, 17.15, 20.25, 
2.45 Аў та-SOS (12+).
9.25, 15.40, 19.35, 0.25 
Рас сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
11.00 Ме га за во ды (12+).
11.45, 14.05, 2.00 Зо ла та 
Юка на (12+).
12.30, 22.45 Ге ній: Пі ка-
са (16+).
14.50 Най ця жэй шы ў 
све це ра монт (6+).
16.25 Асу шыць акі ян 
(16+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.25 
Дзі кая пры ро да Ін да не-
зіі (12+).
18.50 Асу шыць Вя лі кія 
Азё ры (12+).
23.35 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная (16+).

8.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Ма хі на та ры (12+).
9.00, 15.00, 23.00, 5.30 
Па ляў ні чыя на скла ды 
(16+).
10.00, 16.00, 21.00 Як гэ-
та зроб ле на? (16+).
11.00, 20.00 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (16+).
12.00, 18.00, 7.10 Зроб-
ле на з дру гас най сы ра-
ві ны (12+).
13.00 Тэх на ге ні ка (12+).
14.00, 3.50 Зор нае вы-
жы ван не (16+).
19.00 Гі ганц кія бу доў лі 
(12+).
0.00 Аляс ка: сям'я з ле су 
(16+).
1.00, 4.40 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
2.00 Не спра буй це паў та-
рыць (16+).
2.55 За гад кі пла не ты 
Зям ля (16+).
6.20 Хут кія і гуч ныя (16+).
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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, 1.05 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.45 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.05 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Чу жыя род ныя» (16+).
13.05 «Дзі ця чы док тар».
13.35 «Дзень у вя лі кім го ра дзе».
14.35, 15.25 Се ры ял «Су ха-
цвет» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Бе ла рус кая ча сін ка».
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «На кант ро лі Прэ зі дэн-
та».
0.25 «Сфе ра ін та рэ саў».
1.25 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.30 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.40 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.15, 17.25 Се ры ял «Ста ма то-
лаг» (16+).
12.30 «Па нен ка-ся лян ка. Між-
кан ты нен таль ны се зон». За-
ключ ны вы пуск (16+).
13.35 «На на жах. Атэ лі» (16+).
14.45 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).
15.15 Се ры ял «Су бо та». За-
ключ ныя се рыі (12+).
16.15, 23.45 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 23.50 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект 
(12+).
17.05 «Ха лі-га лі». Скетч кам (16+).
20.45, 22.05 «Та та па паў» 
(16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».
22.45 Се ры ял «Цэнт раль ная 
баль ні ца». 1-я се рыя (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ка пыт кі з ма чан кай.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.05 «На ро джа ная зор-
кай». Маст. фільм (12+).
9.15, 18.50 «Апош ні дзень». 
Анд рэй Мі ро наў (12+).

9.55 «Май стры і ку мі ры». За слу-
жа ны дзе яч мас тац тваў Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь Ва ле рый Ані сен ка.
10.50, 16.55 «Да рас сле да ван ня 
пры сту піць». «Па клёп» (12+).
12.50 «За піс кі на па лях». Іван 
На ву мен ка: пяс няр тры нац ца-
тай вяс ны.
13.20 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2011».
14.15 «У ты ле во ра га». Маст. 
фільм (12+).
15.15, 21.55 «ВМФ СССР. Хро ні-
ка Пе ра мо гі». «Крэй сер «Мак сім 
Гор кі» (12+).
15.40, 21.05 «Лік ві да цыя». 
Маст. фільм (16+).
16.30 «Гу мар на вай не». «Фран-
та вы па рад-але».
19.30 «Ар тэ фак ты». Ры цар скія 
да спе хі з Мсці сла ва.
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Сыр-
ні кі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.20 «Ка мер тон». Аляк сандр 
Са сноў скі.
22.45 Між на род ны фес ты валь 
Юрыя Баш ме та. Ве чар вен скай 
кла сі кі.

7.00, 11.30 Тэ ніс. WTA. То кіа.
10.30 Спорт-кадр.
11.00 Матч-пойнт.
13.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1-ы тур. «Лі вер пуль» 
(Анг лія) — ПСЖ (Фран цыя).
15.35 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1-ы тур. Агляд гуль ня во-
га дня.
16.10 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
16.40 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
17.15 Ко зел пра фут бол.
17.35 Ганд бол. SEHA-Газп рам 
лі га. БГК імя Мяш ко ва (Бе ла-
русь) — «Тат ран» (Сла ва кія).
19.10 Слэм-данк.
19.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1-ы тур. «Шах цёр» (Укра-
і на) — «Хо фен хайм» (Гер ма нія). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1-ы тур. Ан лайн гуль ня-
во га дня.
23.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1-ы тур. Агляд гуль ня во-
га дня.
0.30 Ба раць ба. Тур нір па мя ці 
А. Ка ра ва е ва. Фі на лы.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 
На шы на ві ны.

6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 «Сён ня 19 ве рас ня. Дзень 
па чы на ец ца» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (16+).
11.10 «Кант роль ная за куп ка» (12+).
11.50 «Мод ны пры га вор» (12+).
13.10, 22.15 Се ры ял «Доў гі 
шлях да до му» (16+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
16.20 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.30, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «Шпік». (12+).
0.25 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
1.15 «Нач ныя на ві ны».

5.30 «Ты дзень спор ту».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
6.10, 20.15 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
9.00 «Мінск і мін ча не».
9.30, 23.05 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40, 20.25 «Жорст кі біз нес». 
Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 23.55 «Са мыя ша кі ру-
ючыя гі по тэ зы» (16+).
13.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» (16+).
14.40 «Жы вая тэ ма» (16+).
15.35, 16.50 «Жа да ная». Се ры-
ял (16+).
19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
22.10 «Гля дзець усім!» (16+).
0.40 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).

6.30, 10.05 Се ры ял «АСА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.10 «За ла су да. Біт ва за гро-
шы» (16+).
14.00, 1.20 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00, 2.15 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 0.25 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
19.20, 3.30 Се ры ял «Ко дэкс го-
на ру» (16+).
22.10, 0.10 Маст. фільм «Цёт ка 
Кла ва фон Ге тэн» (16+).
3.05 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
12.45, 14.35, 20.40 Се ры ял 
«Аква рэ лі» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Ма ро за-
ва» (12+).
0.25 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сён ня».
6.10 «Цуд тэх ні кі» (12+).
7.10 «Дзе ла вая ра ні ца НТБ» 
(12+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра» (16+).
9.40, 23.25 «НЗ.bу».
10.20 Се ры ял «Свед кі» (16+).
11.15 Се ры ял «Пча ляр» (16+).
13.25, 18.30 «Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не».
14.05, 16.35 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
19.45 Се ры ял «Пёс» (16+).
21.45 Се ры ял «Шэф. Но вае 
жыц цё» (16+).
0.05 Се ры ял «Сцер вы» (18+).

7.00, 15.55, 19.15, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.05 Се ры ял «Ба за» (16+).
8.00 Се ры ял «Ці хая ста ні ца» 
(16+).
8.50, 19.20 Се ры ял «Шу каль-
нік» (16+).
10.15 «Зда роўе».
10.50 Се ры ял «Ідэа льная па-
ра» (16+).
12.25 Рэт ра-дэ тэк тыў. Се ры ял 
«Ка лом ба» (12+).
14.00 Ме лад ра ма «Ле ту цен нік» 
(12+).
16.00 «Стыль няш ка».
16.05 «Мульт па рад» (0+).
16.15 Дак. фільм «Дзе цям пра 
зве ра нят».
16.40 Се ры ял «Да ма пад вэ лю-
мам» (16+).
17.25 Дэ тэк тыў «Ім пе рыя пад 
уда рам» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Тры лер «Ца на здра ды» 
(16+).
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