
6.05 «Ро гаў. Сту дыя 24» 
(16+).
6.55, 2.15 «Га ле рэя пры-
га жос ці» (16+).
7.30 М/ф «Па ця шо ба» 
(0+).
7.50 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
8.15 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
8.50 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+)
9.25, 17.40 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
10.25, 18.40 Се ры ял «Шчас-
лі выя ра зам» (16+).
11.50, 3.10 «Руб лё ва — 
Бі ру лё ва» (16+).
12.50 Се ры ял «Ва ро ні-
ны» (12+).
14.45, 2.40 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
15.45 Тры лер «Фі нан са-
вы монстр» (12+).
20.00 Се ры ял «Дзяў чын кі 
не зда юц ца» (16+).
21.00 Се ры ял «Пе кар 
і пры га жу ня» (16+).
22.00 Дра ма «Бліз касць» 
(16+).
0.00 Се ры ял «Дзён-
нік док та ра Зай ца вай» 
(16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.00 «Ла ві мо мант» (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
гім на зіч ная.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35 Су свет ныя скар бы.
7.55 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.
8.50, 16.30 «Атрад спе-
цы яль на га пры зна чэн-
ня». Се ры ял.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.00 ХХ ста год дзе. 
«Мар шал Жу каў: ста рон-
кі бія гра фіі». Рас каз вае 
Мі ха іл Уль я наў. Дак. 
фільм.
12.30 Дзён нік ХІІ Зі мо ва-
га між на род на га фес ты-
ва лю мас тац тваў Юрыя 
Баш ме та.
12.55, 18.45, 0.15 «Гуль-
ня ў бі сер». «Эд гар Алан 
По. Дэ тэк тыў ныя апа вя-
дан ні».

13.35 Да ро гі ста рых май-
строў. «Дрэ ва жыц ця».
13.45 «Аб са лют ны слых».
14.30 «Са сто лі». Зі на і да 
Шар ко.
15.10 Мая лю боў — Ра-
сія! «Кач ка, за ла тая ба-
ба і мядз ведзь ко мі-зы-
ран».
15.40 «2 Вер нік 2».
17.50 Ад кры ты май стар-
клас Ра ма на Пат ка ла.
18.35 Ко лер ча су. Гус таў 
Клімт. «За ла тая Ад эль».
18.45 «Гуль ня ў бі сер». 
«Эд гар Алан По. Дэ тэк-
тыў ныя апа вя дан ні».
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 «Па мяць». Дак. се-
ры ял.
21.15 «Эніг ма». За хар Брон.
21.55 «Эрык Бу ла таў. 
Мая Трац ця коў ка». Дак. 
фільм.
23.35 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.
2.15 «Мас так Анд рэй 
Мыль ні каў. «Не пе ра-
стаю здзіў ляц ца...» Дак. 
фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Вы вад вой скаў з Аф га-
ні ста на». 2006 год (16+).
7.00 Дак. фільм «Два-
ры на ша га дзя цін ства» 
(12+).
8.50 М/ф «Каз ка для На-
та шы» (6+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
9.45, 11.00, 14.25, 15.45, 
17.00, 21.45, 23.00, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з На тал ляй Ка зял ко вай: 
«Аляк сандр Га ліч». 2004 
год (12+).
13.05 Маст. фільм «Печ-
ні кі» (16+).
14.25 Му зыч ная пра гра ма 
«СММ». 1990 год (12+).
18.00 «Яло вая суб ма ры-
на» з Аляк санд рам Ліп-
ніц кім. «Гіс то рыя рус ка га 
ро ка». Гурт «Стран ные 
игры». 1-я част ка (16+).
19.00 Тэ ле спек такль 
«Ша лё ныя гро шы». 1968 
год (12+).

0.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Ар мей скія бай кі». 2005 
год (18+).
1.10 «Ра ніш няя пош та». 
«Блы та ні на». 1985 год 
(12+).
1.40 «Гэ ты фан тас тыч-
ны свет». «З ро ба та мі 
не жар ту юць». 1987 год 
(12+).

0.00, 13.45, 16.00, 21.00 
Лыж ныя гон кі. Чэм пі я нат 
све ту.
1.00, 6.00, 9.30, 12.35 Гор-
ныя лы жы. Ку бак све ту.
2.00, 10.30, 20.15 Ве ла-
спорт. «Тур Ан да лу сіі».
2.45, 18.15 Ве ла спорт. 
«Тур Ал гар ве».
3.30, 7.00 Сну кер. Welsh 
Open. Фі нал.
5.00 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту.
8.30, 13.15 Бія тлон. Ку-
бак све ту.
11.30 Аў та гон кі. Фор му-
ла E.
21.45 Сну кер. Shoot Out.

1.05 Пра чнуў шы ся ў Ры-
на (16+).
2.50 Пра Ада ма (18+).
4.40 Лёг кі на ўспа мін 
(12+).
6.15 Сяб роў ства і ні я ка га 
сек су? (16+)
8.10 Ажа ню ся з пер шай 
су стрэч най (16+).
9.55 Джу лі і Джу лія: га-
ту ем шчас це па рэ цэп це 
(16+).
12.15 Усё пра муж чын 
(16+).
13.50 Ка хан не прэт-а-
пар тэ (12+).
15.30 Усё пу цём! (16+)
17.25 Вя сель ны пе ра па-
лох (16+).
19.30 Эйр Аме ры ка 
(16+).
21.35 Агент 117: мі сія 
ў Рыа (16+).
23.35 Спа да ры ня па ка ёў-
ка (12+).

6.00 М/ф (6+).
7.20 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
8.05 «Док тар І...» (16+)

8.25, 19.00, 2.10 «Аскол-
кі». Се ры ял (16+).
9.40, 23.05 «Улег цы» 
(12+).
10.15, 3.20 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
12.00, 17.40 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.10, 16.35, 4.50 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.10 «Ад кры та» з Ак са-
най Бай рак» (16+).
15.05 «Прос тыя скла да-
нас ці» (12+).
15.40 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
20.25 «Гэ тым пыль ным 
ле там». Се ры ял (16+).
21.25 «Са вец кія ма фіі» 
(16+).
22.15 «Знак якас ці» 
(16+).
23.40 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.25 «Дзён ні кі нянь кі». 
Ме лад ра ма (12+).
5.35 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).

6.10, 17.35 Не маг чы мае 
(16+).

8.30 Дзя вят кі (16+).

10.35 Ча го хо чуць жан-

чы ны (16+).

13.15 Пе ра мот ка (16+).

15.25 Гер ца гі ня (16+).

20.10 Га та ка (12+).

22.10 Сталь ныя маг но ліі 

(0+).

0.30 Скур ча ны да мок 

(18+).

2.35 13-ы ра ён (16+).

4.00 Эрын Бро ка віч — 

пры го жая і ра шу чая 

(16+).

6.20 Край (16+).

8.45 Зме ша ныя па чуц ці 

(16+).

10.30 Мне не ба ліць 

(16+).
12.35 Ня ўлоў ныя: джэк-
пот (16+).
14.25 У сты лі jazz (16+).
16.20, 4.30 Як вый сці 
за муж за міль я не ра-2 
(12+).
18.25 Ка хае не ка хае 
(16+).
20.20 Ха та быч (16+).
22.15 Пры ходзь на мя не 
па гля дзець (6+).

0.20 У да лё кім со рак пя-
тым... Су стрэ чы на Эль бе 
(18+).
2.20 Дач ны ра манс 
(16+).

0.30 Асу шыць акі ян 
(16+).
1.20, 4.25, 9.45 Дзі кі ту-
нец (16+).
2.05, 15.55 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай (16+).
2.50, 16.40, 21.25 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
3.40 Па ра нар маль нае 
(16+).
5.10 Су пер збу да ван ні 
(16+).
6.00 Са мыя дзіў ныя 
фа та гра фіі Nаtіоnаl 
Gеоgrарhіс (16+).
6.30 Ад ра джэн не мар-
ско га шаў ко ва га шля ху 
(16+).
8.05, 14.20 Аў та-SОS (16+).
10.30 Гуль ні ро зу му (16+).
11.20 Най гор шае на-
двор'е ў гіс то рыі? (16+)
12.05 Ша ша праз пек ла 
(16+).
12.50 Гас па да ры гор 
(16+).
13.40, 20.35 Шлях абу-
джэн ня (16+).
19.45 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
23.00 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
23.45 Га ра чыя гра ні цы 
(16+).

8.00, 17.00, 22.00 Ма хі-
на та ры.
9.00, 16.00, 23.00, 4.40 
Кру ты цю нінг.
10.00, 15.00, 21.00 Як гэ-
та ўстро е на?
11.00, 20.00, 5.30 Біт ва за 
не ру хо масць.
12.00 Не спра буй це паў-
та рыць.
13.00 Раз бу раль ні кі ле-
ген даў.
14.00, 3.50 Скрозь кра то-
вую на ру.
18.00 Ву ліч ная на ву ка.
19.00 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі.
0.00 За ла тая лі ха ман ка.
1.00, 6.20 Ва ен ны ар хіў: 
пад гры фам «Топ-10».
2.00, 7.10 Ча му?
2.55 Кру ты Чэд.

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, 0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.00 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» (16+).
10.45, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Воль ная гра ма та» (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 «Ідэа льны 
во раг» (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 Спе цы яль ны рэ пар таж (12+).
23.40 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.40 «Дзень спор ту».

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 17.30 «Тэ ле ба ро метр».
9.10, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.10, 22.05 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
11.05, 17.35 Се ры ял «След ства 
ка хан ня» (16+).
12.45, 23.00 Се ры ял «Са ма ра-2» 
(16+).
13.40 «Арол і рэш ка. Кру га свет-
ка» (16+).
14.40 «Жан на Па жа ні» (16+).
15.40 «Ні чо га са бе ньюз» (12+).
15.45, 23.50 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.30 «Муж на пра кат» (16+).
19.10 «Ве ру не ве ру» (16+).
21.00 «Трэ ці ліш ні» (16+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 15.05 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ру ле ці кі з пе чан ню.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль ту-
ры.
8.20, 12.20, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.30 «Май стар і Мар га-
ры та». Маст. фільм. 7-я се рыя 
(16+).
9.15, 17.05 «Яшчэ не ве чар». 
Маст. фільм (12+).
10.45 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
11.10 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Мі ха іл 
Фін берг.
12.25, 19.20 «Спец наз Дру гой су-
свет най». «Дэ сант нік дзядзь ка 
Ва ся» (12+).
13.00, 21.45 «Жу каў». Маст. 
фільм (16+).

14.00 «Пар ты за ны». Фё дар Кры-
ло віч (12+).
14.25, 21.05 «Апош ні дзень». 
Юрый Ле ві тан (12+).
15.30 «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 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.
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.40 «Як мы жы лі на вай не». 
«Ёсць пош та па ля вая...»
23.05 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Аляк сандр Ксян-
дзоў.

7.00 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро пы. 
Раў бі чы. Ін ды ві ду аль ная гон ка.
8.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ ФА. 
1/8 фі на лу. Пер шы матч. «Шаль-
ке-04» (Гер ма нія) — «Ман чэс тэр 
Сі ці» (Анг лія).
10.35 Ха кей. КХЛ. «Ві цязь» (Мас коў-
ская вобл.) — «Ды на ма» (Мінск).
12.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Дзён нік гуль ня во га дня.
13.00 Тэ ніс. WTA. Ду бай. 1/4 фі-
на лу.
15.00 Авер тайм.
15.30 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро пы. 
Раў бі чы. Прэв'ю.
15.55 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро пы. 
Раў бі чы. Су пер мікст.
16.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шы матч. 
«Ат ле ты ка» (Іс па нія) — «Ювен-
тус» (Іта лія).
18.45 Спорт-цэнтр.
18.55 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро пы. 
Раў бі чы. Змя ша ная эс та фе та.
20.25 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
Прэв'ю.
20.50 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
1/16 фі на лу. Матч у ад каз. «Ар-
се нал» (Анг лія) — БА ТЭ (Бе ла-
русь).
22.50 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
1/16 фі на лу. Матч у ад каз. (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

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, 7.15, 8.15 «На ша ра ні ца».
7.10, 8.10 «Тры вож ная кноп ка» (16+).
9.10 «Жыць здо ра ва!» (16+)
10.20, 11.10 Се ры ял «Дэ тэк ты-
вы» (16+).
11.50 «Мод ны пры га вор» (12+).
13.10 Се ры ял «Во дар шып шы-
ны» (12+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.30 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).

17.25, 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 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
21.40 Се ры ял «Ва раж біт ка» 
(16+).
22.40 Се ры ял «За бой ная сі ла» 
(16+).
1.20 «На шы на ві ны». Га лоў нае за 
дзень.

5.35 «Усім па кат ку» (16+).
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+).
9.10 «Ан фас».
9.30, 23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40, 20.50 «Меч». Се ры ял (16+).
12.25 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.35, 23.45 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
13.45 «Жы вая тэ ма» (16+).
14.40 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
15.00, 0.25 «Дзіў ная спра ва» (16+).
15.55, 16.50 «Снай пер-2. Тун гус». 
Се ры ял (16+).
19.55, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.30 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
1.15 «Смак за бой ства». Се ры-
ял (16+).

6.00 «Тры май ся, шо у біз!» (16+)
6.30 Се ры ял «АСА» (16+).
9.40, 10.10, 21.20, 0.20 Се ры ял 
«На пар ні цы» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 На-
ві ны (бя гу чы ра док).
13.15, 3.10 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.10, 1.40 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 2.25 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 1.05 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра-2» (16+).
19.20, 3.55 Се ры ял «Тап ту ны» 
(16+).
0.10 «У гас цях у ліч бы» (12+).
5.30 «Та кія роз ныя» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». Ток-
шоу (12+).

12.35, 14.30, 20.40 Се ры ял «Склі-
фа соў скі» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.35 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.00 Вест кі. Мяс цо вы час.
17.25 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
22.30, 23.10 «Хто су праць?» Ток-
шоу.
0.40 «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 Сён ня.
6.10 Бе ла ру сы (6+).
6.40 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
7.10 «На шСпа жыў Наг ляд» (16+).
8.05 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.40, 22.35 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «Маск ва. Тры вак-
за лы» (16+).
11.55 Пра ку рор ская пра вер ка (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.00 Се ры ял «Шэ рыф» (16+).
14.55, 16.30 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.55 Се ры ял «Не ўскі. Пра-
вер ка на тры ва ласць» (16+).
19.40 Сён ня. Га лоў нае.
20.55 Маст. фільм «Ад стаў нік-2» 
(16+).
23.00 Се ры ял «Чу жы твар» 
(16+).

7.00, 15.55, 19.00, 21.00, 0.55 «На-
двор'е».
7.05 М/с.
7.25, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.30 Дэ тэк тыў «Чыс тае мас тацт-
ва» (16+).
9.05 Дак. се ры ял «Па да рож нік» 
(12+).
9.35, 19.05 Се ры ял «Кан дзіс Рэ-
ну ар» (16+).
10.30 «Ма лю ю чы Кі тай» (0+).
11.00 Дра ма «Дзяр жаў ная гра ні-
ца. Аф ган ская паст ка» (16+).
12.45, 20.00 Се ры ял «Апраў да-
ны» (16+).
13.30 Пры го ды «Аст раў ля нін» 
(16+).
16.05 «Мульт па рад» (0+).
16.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
17.00 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці» (12+).
18.50 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Дра ма «Дзяр жаў ная гра ні-
ца. Смя рот ны ўлоў» (16+).
23.20 Дра ма «У па ло не ў мо ра» 
(16+).
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