
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+).
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ ву ша 
Кан дру се ві ча на свя та Увя дзен ня 
ў храм Пра свя той Ба га ро дзі цы.
9.10, 22.05 Се ры ял «След» 
(16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Жам чу гі» (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. 
Рай там, дзе ты» (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.
23.40 Сфе ра ін та рэ саў.
0.40 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца (12+).
9.00, 17.30 Тэ ле ба ро метр.
9.10, 20.05 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.15, 22.30 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
11.15, 17.35 Се ры ял «Опер па 
вы клі ку» (16+).
13.25, 23.25 Се ры ял «Цэнт раль-
ная баль ні ца» (16+).
14.35 «Бліз ня ты» (16+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45, 0.25 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.25 «Вя сель ны па мер» (16+).
19.40 «Ка лі мы до ма-2». Скетч-
кам (16+).
21.05, 22.05 «Аб мен жон ка мі» 
(16+).
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Рыб ны суп са шчаў ем.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
туры.
8.25, 12.20 Гэ ты дзень.
8.30, 17.55 «Вольф Ме сінг. Ён 
ба чыў скрозь час». Маст. фільм 
(16+).
9.20, 18.50 «Дзе сяць фа та гра-
фій». Ба рыс Гра чэў скі (12+).
10.00 «Бам бар дзі роў шчы кі і штур-
ма ві кі Дру гой су свет най вай ны». 
«Стра тэ гіч ная ду бін ка» (12+).
10.35, 16.30 «Ка лі мо жаш, да-
руй...» Маст. фільм (12+).

12.50 «Ар тэ фак ты». Са мшы та вы 
грэ бень з вы ра за най на ім аз бу-
кай-кі ры лі цай па чат ку XІІІ ста год-
дзя.
13.15, 21.05 «Вяр тан не Бу ду-
лая». Маст. фільм (12+).
14.30 «Ва ен ны ўрач. Мі ка лай Пі-
ра гоў. Тай ны са вет нік на ву кі». 
Дак. фільм (12+).
15.10 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» На-
роў ля (6+).
15.35 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску-2015».
19.25 «Раз маў ля ем па-бе ла-
руску». Тэ ле вік та ры на.
20.15 «Бе ла рус кая кух ня». Лешч 
у гар чы цы.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.15 «Пес ня для Еў ра ба чан ня. 
Пят нац цаць га доў гіс то рыі». Фі-
нал на цы я наль на га дзі ця ча га кон-
кур су. 2016 год.
23.05 «Свят ло да лё кай зор кі». Па-
мя ці спе ва ка, на род на га ар тыс та 
БССР Мі ха і ла Дзя ні са ва.

7.00 Спорт-кадр.
7.30 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Юнац тва-Мінск» — «Нё ман» 
(Грод на).
9.25 Жан чы ны і спорт. На тал ля 
Тра фі ма ва.
10.00, 12.25 Ха кей. Лі га чэм пі ё-
наў. 1/8 фі на лу. Матч у ад каз.
11.55 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Відэа ча со піс.
14.20, 23.50 Ха кей. КХЛ. «Кунь-
лунь РС» (Пе кін) — «Ды на ма-
Мінск».
16.50 Спорт-мікс.
17.00 Ко зел пра фут бол.
17.20 Слэм-данк.
17.55 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
русі. «Шах цёр» (Са лі горск) — 
БАТЭ (Ба ры саў). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
19.55 Бас кет бол. Ква лі фі ка цыя 
да ЧЕ-2019. Тур цыя — Бе ла русь. 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.50 Ва лей бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Жан чы ны. Пер шы матч. «Ра сінг» 
(Фран цыя) — «Мін чан ка» (Бе ла-
русь).

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 21 ліс та па да. 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 Се ры ял «Пётр Ле шчан ка. 
Усё, што бы ло...» (12+).

15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
16.20. 23.25 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.30, 18.20, 22.20 «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 «Жоў тае во ка 
тыг ра» (16+).
0.25 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
1.15 «На шы на ві ны». Га лоў нае за 
дзень.

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+).
9.10 «Мінск і мін ча не».
9.40, 23.05 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+)
10.40, 20.30 «Клім». Се ры ял 
(16+).
12.30 «У апош ні мо мант» (16+).
12.40, 23.50 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
13.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
14.45 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
15.10, 16.50 «Ме тад Фрэй да». 
Се ры ял (16+).
19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
насці».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+).
0.35 Да ку мен таль ны спец пра ект 
(16+).

6.25 «Вой, ма мач кі!» (12+).
7.00, 10.10 Се ры ял «Да іш ні кі» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 На-
ві ны (бя гу чы ра док).
13.15, 2.40 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.00, 1.00 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00, 1.50 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 0.10 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра-2» (16+).
19.20, 3.30 Се ры ял «Агент асо-
ба га пры зна чэн ня» (16+).
21.25 Се ры ял «Жу раў-2» (16+).
5.10 «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, 20.00 Вест кі.

11.25 «Пра са мае га лоў нае». Ток-
шоу (12+).
12.35, 14.25, 20.40 Се ры ял «Гра-
ма дзя нін Ні хто» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.30 «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 Се ры ял «Ду эт па 
пра ве» (12+).
0.25 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаўё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сён ня.
6.10 «Цуд тэх ні кі» (12+).
7.10 «Дзе ла вая ра ні ца НТБ» 
(12+).
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра» (16+).
9.40, 23.30 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «Свед кі» (16+).
11.15 Се ры ял «Маск ва. Тры вак-
за лы» (16+).
13.25 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.05 Се ры ял «Ву лі цы раз бі тых 
ліх та роў» (16+).
16.35 Се ры ял «Дзе каб рыст ка» 
(16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.45 Се ры ял «Ін шы ма ёр Са-
ка лоў» (16+).
21.35 Се ры ял «Куп чы на» (16+).
0.10 «Па да зра юц ца ўсе» (16+).

7.00, 15.55, 19.40, 21.05, 0.45 «На-
двор'е».
7.05 М/с.
7.25, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.30 Се ры ял «Два з па ло вай ча-
ла ве кі» (16+).
8.30 Се ры ял «Ка лі скон чы ла ся 
вай на» (16+).
9.25, 19.45 Се ры ял «Мост» 
(18+).
10.25 Дак. фільм «Увя дзен не ў 
храм Пра свя той Ба га ро дзі цы».
10.50, 18.50 Се ры ял «Сак рэт ныя 
ма тэ ры я лы» (16+).
11.40 Дра ма «Зайз драсць ба-
гоў» (16+).
13.50 Се ры ял «Ле ген да сі ня га 
мо ра» (12+).
16.05 «Мульт па рад» (0+).
16.30 Дак. се ры ял «Ма лы шы».
17.15 «Стыль няш ка».
17.20 Се ры ял «Пра жыць жыц-
цё» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «Су куп насць 
хлус ні» (16+).
23.20 Дэ тэк тыў «Чор ны ўда-
вец».

6.05, 12.45 Се ры ял «Ма-
мач кі-3» (16+).
7.10 М/ф «Ду да і Да да» 
(0+).
7.40 М/ф «На ва та ры» 
(6+).
8.00 «Ера лаш» (6+).
8.15 Се ры ял «Ся мей ны 
біз нес» (12+).
9.20 Ка ме дыя «Па ляў ні-
чы на га ло вы» (12+).

11.40 «Ту рыс ты» (16+).
13.50, 2.20 Се ры ял «Вы-
жыць пас ля» (16+).
15.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00 Се ры ял «Улёт ны 
экі паж» (16+).
20.00, 23.55 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
21.00 Се ры ял «Іва но вы-
Іва но вы-3» (16+).
22.00 Ка ме дыя «Не жар-
туй це з Zоханам!» (16+).
0.10 Ка ме дыя «Ка нец 
све ту-2013: апа ка ліп сіс 
па-га лі вуд ску» (18+).
4.00 Скетч-шоу «Міль ё ны 
ў сет цы» (16+).
4.50 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
На ві ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
пуш кін ская.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35, 22.30 «Сі та і Ра ма». 
Се ры ял.
8.25, 12.45 «Пер шыя ў 
све це». Дак. се ры ял.
8.45, 16.25 «І гэ та ўсё пра 
яго». Се ры ял.
10.15 Шэ дэў ры ста ро га 
кі но. «Па мыл ка ін жы не ра 
Ко чы на». Маст. фільм.
12.00 «Мі ха іл Жа раў». 
Дак. фільм.
13.00 «Пра він цый ныя му-
зеі Ра сіі». Крым скі пры-
род ны за па вед нік.

13.30 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.
14.15 «Вы хо дзяць на арэ-
ну асіл кі. Яў ген Сан даў 
і Юрый Ула саў». Дак. 
фільм.
15.10 «Лісты з пра він-
цыі». Пя чо ры (Пскоў ская 
воб ласць).
15.40 85 га доў Кшыш та-
фу Пен дэ рэц ка му. «Эніг-
ма».
17.40 Му зыч ны фес ты-
валь Вярб'е. Лю ка Дзе-
барг.
18.45 Кві ток у Вя лі кі.
19.45 Усе ра сій скі ад-
кры ты кон курс юных 
та лен таў «Сі няя птуш-
ка».
20.50 «Шу каль ні кі». «Ге-
не рал Яр мо лаў. Прад-
ка зан не пра ро ча га ма-
наха».
21.35 «Лі нія жыц ця». 
Мак сім Мац ве еў.
23.35 Клуб «Ша ба лаў ка, 
37».
0.40 «Культ кі но». «Ад мі-
ніст ра тар». Маст. фільм 
(18 +).
2.35 «Аграб лен не па-...-2». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар. 2008 
год (12+).
7.00, 1.30 Маст. фільм 
«Брон за вая птуш ка» 
(12+).
8.00, 9.45, 14.05, 15.45, 
19.10, 20.40, 21.45, 23.00, 
0.40, 2.35, 3.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
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+).
11.00, 17.05 «Пес ня-80» 
(12+).
12.00 Маст. фільм «Пункт 
вяр тан ня» (16+).
18.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1959. 1-я част-
ка. 2009 год (12+).
19.35 «Май стры мас тац-
тваў». Яў ген Ля во наў. 
1986 год (12+).
22.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Кі  на ча со піс «Ера-
лаш» — на шай ма ла до-
сці». 2007 год (12+).

1.05, 3.30, 5.00, 13.00 
Фут бол. Чэм пі я нат све ту 
ся род дзяў чат (U-17).
2.00, 7.30, 11.30 Фут бол. 
Чэм пі я нат MLS. Плэй-
оф.
3.00 Аў та гон кі. World En-
durance Champіonshіps.
6.30 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту.
9.00, 14.00, 18.00, 19.45, 
23.30 Скач кі з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
10.30 Дро ны. DR1 
Champіons.
15.00 Кёр лінг. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
21.00 Алім пій скія гуль ні. 
«За ла сла вы».
22.05 Фі гур нае ка тан не. 
Гран-пры Фран цыі.

1.30 Аме лі (16+).

3.50 Па го ня за тры ма 
зай ца мі. 1—4-я се рыі 
(12+).
7.30 Гуль ня ў ча ты ры ру кі 
(16+).
9.45 Пры го жыя дзяў чаты 
(16+).
12.00 Дзе вяць яр даў 
(18+).
14.00 Дач ка май го бо са 
(12+).
15.40 Superперцы (16+).
17.50 Лю боў-мар коў па-
фран цуз ску (18+).
19.30 Ма ла ві та (16+).
21.30 Superнянь (16+).
23.05 Вы гляд звер ху леп-
шы (12+).

6.00 М/ф (6+).
7.30 «У вы дат най фор-
ме» (12+).

8.00 «Док тар І...» (16+).
8.30 «Чыс та мас коў скія 
за бой ствы». Се ры ял 
(12+).
10.10, 4.30 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
11.50, 16.55 «Ва раж біт-
ка» (12+).
12.55 «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+).
18.45, 0.35 «Шкель ца 
за міль ён». Дак. фільм 
(16+).
20.20 «Ад ной чы ў Ве га-
се». Ка ме дыя (12+).
22.15 «Бе ла снеж ка і па-
ляў ні чы». Фэн тэ зі (16+).
2.00 «90-я» (16+).
2.45 «Са вец кія ма фіі» 
(16+).
3.30 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
4.00 «Уся праў да» (16+).

6.10, 17.40 Бра ты Блюз 
2000 (12+).
8.40 Мой хло пец — псіх 
(16+).
11.05 Па куль не згу ляў у 
скры ню (12+).
13.15 Да руй, ха чу з та бой 
ажа ніц ца (12+).
15.30 Дзя вят кі (16+).
20.10 У па го ні за шчас-
цем (12+).
22.25 Я не ве даю, як яна 
ро біць гэ та (16+).
0.10 Бер лін скі сін дром 
(18+).
2.20 Без за га ны (16+).
4.10 Чар лі і ша ка лад ная 
фаб ры ка (12+).

6.20 На стаў ні ца (12+).
8.55 Ня бес ны суд (16+).
11.00 Тэ лі і То лі (12+).
12.30 Па са жыр ка (16+).
14.30 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-2 (16+).
16.20, 4.20 Пля мяш ка 
(12+).
18.05 Бу мер-2 (16+).
20.20 Код апа ка ліп сі су 
(16+).
22.30 Ня ўлоў ныя: Банг-
кок (16+).

0.15 Ву чань (18+).
2.40 Служ бо вы ра ман. 
Наш час (16+).

6.00 Па на ра ма 360. 
Аб'ект су свет най спад-
чы ны (16+).
6.45 Гуль ні ро зу му (16+).
8.00 Над звы чай ны док-
тар Пол (16+).
9.35, 15.40 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф (16+).
10.20, 22.45 Mарс (16+).
11.10 Год у ад кры тым 
кос ма се (16+).
11.55 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.40 Ша ша праз пек ла 
(16+).
13.25 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
14.10 Служ ба вы ра та-
ван ня Аляс кі (16+).
14.55 Тэх аскі ўлоў (16+).
17.15 Дзі кія Га ваі (16+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.25 
Ба ку: сха ва ныя тай ны 
га ра доў (16+).
18.45, 23.35 Кос мас: пра-
сто ра і час (16+).
19.30 Не вя до мая пла не-
та Зям ля (12+).
21.10 Са праўд ны ге ній 
(16+).
0.20 Асу шыць акі ян 
(16+).
2.00 Дзі кі ту нец (16+).
2.45 Аў та-SOS (12+).
3.35 Са праўд ны су пер кар 
(16+).
5.10 Цу ды ін жы не рыі 
(12+).

8.00, 16.00, 22.00 Ма хі на-
та ры (12+).
9.00, 17.00, 23.00, 4.40 
Кру ты цю нінг (12+).
10.00, 15.00, 21.00 Як гэ-
та ўстро е на? (12+).
11.00, 20.00, 5.30 Скла-
ды (12+).
12.00, 1.00, 6.20 Зброя 
па-аме ры кан ску (16+).
13.00 Бу доў ля на Аляс цы 
(12+).
14.00, 18.00, 3.50 За ла-
тая лі ха ман ка (16+).
19.00, 2.00, 7.10 Скрозь 
кра то вую на ру (12+).
0.00 Аляс ка: сям'я з ле су 
(16+).
2.55 Пан ты як — ры цар 
да рог (12+).
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