
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).
9.25 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
10.25 Тры лер «Фі нан са вы 
монстр» (12+).
12.15, 18.15, 22.50 
«Ураль скія пель ме ні» 
(16+).
15.00, 0.45 Се ры ял «Вы-
жыць пас ля» (16+).
16.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.45 Ба я вік «Ін фер на» 
(16+).
21.00 Ка ме дыя «50 пер-
шых па ца лун каў» (12+).
23.50 Се ры ял «Цац кі» 
(16+).
2.25 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
3.45 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
фран цуз ская.
7.05 «Не вя до мая». Дак. 
се ры ял. «Мі ха іл Уру-
бель. «Ца рэў на-ле бедзь» 
[СЦ].
7.35, 12.15 Пры го жая 
пла не та.
7.55 «Вы со кая ўзна га ро-
да». Маст. фільм.
9.30 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Яго Ге ор гі еў скі крыж» 
[СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.15 ХХ ста год-
дзе. «Жыц цё маё — опе-
ра. Іры на Ба га чо ва». 
1979 год.
12.30, 18.45, 00.35 Ула да 
фак та.
13.15 «Лі нія жыц ця». Ге-
ды мі нас Та ран да.
14.15, 2.10 «Ча ла век эры 
Коль ца. Іван Яф рэ маў». 
Дак. фільм.
15.10 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Арт.
15.25 «Аго ра». Ток-шоу.
16.30 «Ча ла век у пра-
хад ным два ры». Маст. 
фільм. 1-я се рыя.

17.35 Ра ман у ка ме ні. 
«Шры-Лан ка. Маўнт Ла-
ві нія». Дак. фільм.
18.00 На кан цэр тах Бер-
лін ска га фі лар ма ніч на га 
ар кест ра. Валь дбю нэ-
2017. «Ле ген ды Рэй на».
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 100 га доў з дня на-
ра джэн ня Фе дэ ры ка Фе-
лі ні. «8 1/2». Маст. фільм 
[СЦ].
22.40 «Ал хі мік кі но. Ус-
па мі на ю чы Фе лі ні». Дак. 
фільм [СЦ].
23.50 «Кі нес коп».

6.00 «...Да 16 і ста рэй-
шым» (16+).
6.35, 14.35, 18.55, 20.45, 
21.45, 23.00, 3.45, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
6.45 «Ва кол сме ху» з 
Аляк санд рам Іва но вым. 
1984 год (12+).
8.25 «Ра ніш няя пош та» ў 
Адэ се. 1986 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Ма-
шач ка» (16+).
11.20 Кан цэрт ная пра гра-
ма «Гос ці з Сан-Рэ ма». 
1992 год (12+).
12.00 «Га рад скія пад ра бяз-
нас ці» («Ка хан не з пры ві-
ле я мі»). 1989 год (16+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
15.50 Фільм-кан цэрт «Мас-
коў скі тэ атр Са ты ры на эк-
ра не». 1970 год (12+).
17.00 «Анд рэй Пят роў. 
«Па трэб на доб рая ме-
ло дыя». Фільм-кан цэрт. 
1980 год (12+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«За ба ро не ная му зы ка». 
2004 год (18+).
19.10 «Ста ры Но вы год. 
Су стрэ ча сяб роў». Тэ ат-
раль ныя су стрэ чы ў До ме 
ак цё ра. 1993 год (12+).
22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1988-ы. 2-я част ка. 
2011 год (12+).
1.05 Фільм-кан цэрт «Спя-
вае Ва ле рый Ля вонць еў». 
1988 год (12+).
1.35 «Мы спя ва ем вер-
шы...» 1985 год (12+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

1.40 Тэ ніс. АТР 250. Адэ-
ла і да (6+).
2.20 Тэ ніс. Па трык Му ра-
тог лу (6+).
2.50, 11.15, 20.05 Тэ ніс. 
Australіan Open. Пер шы 
дзень (6+).
11.00, 16.30 Тэ ніс. «Гейм, 
Шэт і Матс» (6+).
17.05, 23.30 Сну кер. 
«Мас тэрс». Лон дан (6+).
18.00 Алім пій скія гуль ні. 
«На су пе рак уся му» (6+).
18.30 Алім пій скія гуль ні. 
«За ла сла вы» (6+).
19.30 Юнац кія Зім нія 
Алім пій скія гуль ні. Ла за-
на (6+).
21.30 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Ру поль дынг. Жан чы ны. 
Гон ка пе ра сле ду (6+).
22.30 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту 
(12+).

0.45 Не рэ аль нае ка хан не 
(16+).
2.20 Дру гое жыц цё Уве 
(16+).
4.15 2 + 1 (16+).
6.15 Гэ та ўсё яна (16+).
8.05 Мах ля ры (16+).
10.00 Пра ві лы зды му: ме-
тад Хіт ча (12+).
12.15 Бяз меж жа ў ся рэд-
няй шко ле (12+).
13.55 Гэ ты ня ём кі мо мант 
(16+).
15.55 Ажа ні ся са мною, 
чу вак (18+).
17.40 Су тэ нёр (16+).
19.30 Ча го хо чуць жан чы-
ны? (16+)
23.40 Кры вёю і по там: 
ана бо лі кі (16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.15 М/ф (6+).
7.25, 3.20 «Пе рыс коп» 
(16+).
7.45 «Пра да дзе ны смех». 
Маст. фільм (6+).
10.05, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
11.05, 18.15 «Сля пая» 
(16+).
12.10 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
12.45 «ТБ3 вя дзе рас сле-
да ван не» (16+).

13.40 «Трое ў ліф це, ка лі 
не лі чыць са ба ку». Маст. 
фільм (12+).
15.25 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
16.25 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
17.15 «Раз ві  тан не» 
(16+).
19.20 «Ві да воч цы» (16+).
20.00, 3.40 «Гэ та рэ аль-
ная гіс то рыя» (16+).
21.00 «Пад ма ні мя не». 
Се ры ял (16+).
22.50, 2.40 «Пры суд» 
(16+).
23.40 «Уся праў да» (12+).
0.15 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
1.00 «К-9: са ба чая ра бо-
та». Ка ме дыя (12+).

6.10, 18.15 Дзе ці шпі ё-
наў-2: вост раў ня спраў-
джа ных на дзей (6+).
8.10 Ін шыя (16+).
10.10 Авія тар (16+).
13.10 Ма ціль да (6+).
14.55 Міль ён для чай ні-
каў (16+).
16.40 Ру кі-но гі за ка хан-
не (16+).
20.10 Паў ноч нае сон ца 
(16+).
21.45 Да ры ян Грэй (16+).
23.45 Яна (16+).
2.05 То ня су праць усіх 
(18+).
4.20 Ся мей ка Джон саў 
(16+).

8.15 На се ле ны вост раў 
(12+).
10.20 Кант ры бу цыя 
(12+).
13.25 Мас газ (16+).
15.15 Шэ рая Шый ка 
(6+).
15.35 Ван Го гі (16+).
17.30 Кур' ер з «Раю» 
(12+).
19.05 Кат (16+).
21.05, 5.30 Ка хан не пад 
пры крыц цём (16+).
23.00 Ме ча но сец (18+).
1.10 Дзень вы ба раў-2 
(12+).
3.25 Не адэ кват ныя лю дзі 
(16+).

6.00 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).

6.40 Ша ша праз пек ла 
(16+).
7.25, 12.05, 1.55 Аў та-
SOS (16+).
8.10 Дзі кі ту нец (16+).
9.00 Зо ла та Юка на 
(16+).
9.45, 18.10 Асу шыць акі-
ян (16+).
10.30 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.50, 2.40 Ма шы ны: ра-
за браць і пра даць (16+).
13.35, 19.45 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
14.20 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
15.10, 20.35, 4.20 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
16.40, 21.20 Па іх улас ных 
сло вах (16+).
17.25 Га ра чыя гра ні цы 
(16+).
19.00, 22.05, 1.05, 3.30 У 
дзі кай пры ро дзе з Бе а-
рам Грыл сам (16+).
22.50 Эк стрэ маль нае 
па да рож жа (16+).
23.40 Кос мас: пра сто ра і 
час (16+).
0.20 Ува рван не на Зям-
лю (16+).
5.10 Па на ра ма 360 гра ду-
саў (16+).

8.00,3.30 Аляс ка: сям'я з 
ле су (16+).
8.50, 15.40, 22.20, 00.00 
Ма хі на та ры (12+).
9.40, 13.00, 14.25, 16.30, 
21.30, 5.00 Як гэ та ўстро-
е на? (12+)
10.30 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
11.20, 17.20 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (16+).
12.15, 1.50 Вост раў з Бе а-
рам Грыл сам (16+).
13.10 Даль на бой шчык у 
Аме ры цы (12+).
14.50 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
18.10, 2.40 Мя цеж ны га-
раж (16+).
19.00, 4.15 Скла ды: біт ва 
ў Ка на дзе (12+).
19.50, 5.45 Ла ба ра то рыя 
вы бу хо вых ідэй (16+).
20.40 Міль яр дэр пад пры-
крыц цём (12+).
23.10 Па ляў ні чы на ан ты-
ква ры ят (12+).
0.55 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну (12+).
6.30 Бе ар Грылс: вы пра-
ба ван не стра хам (16+).
7.15 Ра ка за быц ця (16+).
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6.40 Ме лад ра ма «Лёс па іме-
ні Ка хан не». 3-я і 4-я се рыі 
(16+).
8.20 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
10.20 «Усе за стол!» (12+)
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-5». 2-я се рыя (16+).
13.35 «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 «Шчас лі вае 
жыц цё Ксе ніі». 1-я і 2-я се рыі 
(12+).
19.50 «На вы лет!» (12+)
20.40 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Праз бе-
ды і кло па ты». 1-я і 2-я се рыі 
(12+).

7.00 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
8.25 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).
9.20, 19.40 Тэ ле ба ро метр.
9.25 «Жан на Па жа ні» (16+).
10.25 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).
11.15 «Да па ба чэн ня» (16+).
11.55 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
12.50 Тры лер «Са ўдзель нік» 
(16+).
14.50, 20.15 «Арол і рэш ка. Пе-
ра за груз ка» (16+).
15.45 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).
16.10 «Та та па паў» (16+).
17.55 Ба я вік «Аб ра ба ван не па-
італь ян ску» (12+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Дра ма «Мюн хен» (16+).
23.55 «Су пер жон ка» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 14.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 14.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.25 «Пя та чок». М/ф (0+).
8.30 «Да ча». Маст. фільм 
(12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Зра-
зы буль бя ныя.

10.55 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.45 «Пры мор скі буль вар». 
Маст. фільм (12+).
14.25 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле -
вікта ры на.
15.05 «Вы крас ці Бель ман до». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
16.55 «Ка мер тон». На род ная 
ар тыст ка Бе ла ру сі Свят ла на 
Акруж ная.
17.20 Кан цэрт ВІА «Синяя 
птица».
18.30 «Будзь це ма ім му жам». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Пры го ды Шэр ла ка 
Холм са і док та ра Ват са на». 
«Скар бы Агры» (12+) [СЦ].
23.35 «Сто дзён з Ку па лаў-
скім».
0.01 «Арт-гіс то рыі». Мас так Ва-
сіль Пу кі раў і яго кар ці на «Ня-
роў ны шлюб».

6.35 Ін дор-ха кей. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Жан чы ны. Мінск. 1/2 фі-
на лу.
7.35 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Па клю ка. Адзі ноч ная зме ша ная 
эс та фе та.
8.30 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў ро пы. 
Муж чы ны.
10.00 Бія тлон. Ку бак све ту. Па-
клю ка. Зме ша ная эс та фе та.
11.15 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Поў на чсталь» (Ча-
ра па вец).
12.50, 20.20 Ін дор-ха кей. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Жан чы ны. Мінск.
14.05 Бія тлон. Ку бак све ту. Па-
клю ка. Мас-старт. Муж чы ны.
15.00 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Хім кі». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
16.50 Бія тлон. Ку бак све ту. Па-
клю ка. Мас-старт. Жан чы ны.
17.45 Гуль ні «на вы раст».
18.20 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Муж чы ны. Фі нал. (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.45 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Га ла-шоу.
23.50 Вы ні кі тыд ня.

7.00, 9.00, 16.00 На шы на ві ны 
[СЦ].
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 Маст. фільм «Там, дзе 
ёсць шчас це для мя не» (16+).

11.50 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
14.15 «Ва лян ці на Та лы зі на. «Час 
не ле чыць» (12+).
15.20, 16.20 «Кроп ля ў кроп лю» 
(16+).
18.20 «Лепш за ўсіх!» Но вы се зон.
20.00 Кон ту ры.
21.20 «Яны вы зва ля лі Бе ла-
русь». Фільм чац вёр ты (16+).
21.55 Прэм' е ра. «Экс клю зіў» 
(16+).
23.40 «Спарт клуб» (16+).
0.00 Маст. фільм «Пра ка хан не. 
Толь кі для да рос лых» (18+).

6.25 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
8.10, 20.35 Да ку мен таль ны спец-
пра ект (16+).
9.05 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.05 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
12.15, 13.40, 16.40 «Не пад куп-
ны». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі ны».
19.30 «Ты дзень».
22.15 «Ты дзень спор ту».
22.45 Дзень «Не ве ра год на ці ка-
вых гіс то рый» (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10 «Бе ла русь сён ня» (12+).
6.40 М/ф (6+).
7.50 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.20 «Яшчэ тан ней» (12+).
8.55 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(0+).
9.25 «Фа зэн да Лайф» (6+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.15 «Гуль ня ў праў ду» (16+).
11.20 Се ры ял «Вя лі кае зло і 
дроб ныя га дас ці». 1—4-я се-
рыі (12+).
16.15, 19.30 Се ры ял «Мой аса-
біс ты во раг». 1—4-я се рыі 
(12+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
21.50, 1.00 Се ры ял «Бліз кія 
лю дзі». 1—4-я се рыі (16+).
3.00 Маст. фільм «Бліз ня ты» 
(0+).
4.20 Се ры ял «Знай сці му жа 
Да р'і Клі ма вай». 1—2-я се рыі 
(16+).

7.00 Маст. фільм «Сла бая жан-
чы на» (12+).

10.25 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
11.20 Маст. фільм «Ка хан не і 
тро хі пер цу» (16+).
13.10, 21.40 Се ры ял «Дом фар-
фо ру» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
22.45 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
23.25 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 Спорт-мікс.
6.25 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.55 «Це ла ча ла ве ка» (16+).
7.25 Лёс гі ган таў (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Ад ной чы...» (16+)
9.05 Род ныя лю дзі.
9.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
10.20 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
10.50 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.35 «Дач ны ад каз» (0+).
12.35 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
13.30 Се ры ял «Рас клад лё саў» 
(16+).
16.20 За гран ню (16+).
16.40 «След ства вя лі...» (16+)
18.05 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.30 Ты не па ве рыш! (16+)
22.35 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
23.05 Ка ме дыя «Пінг він на ша-
га ча су» (16+).

7.00, 15.05, 19.05, 21.05, 1.25 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 Мульт па рад.
7.50 Ка ме дыя «Жа ніць ба Баль-
за мі на ва» (0+).
9.25 «Утрам дзія».
9.30 «Га туй як шэф» (12+).
9.50 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
10.30 Тры лер «Зор ныя вой ны. 
Гіс то рыя» (12+).
12.50 Ка ме дыя «Ма ма Мія» 
(16+).
15.10 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
«Ала дзін» (6+).
17.20 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці» (12+).
18.15 Се ры ял «Касл» (12+).
19.10 Ме лад ра ма «Даждж лі вы 
дзень у Нью-Ёр ку» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Ка ме дыя «Кін-дза-дза» 
(0+).
23.25 Ме лад ра ма «Сям'я па-
хут ка му» (16+).
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