
6.05, 4.00 «Дур ні і да ро-
гі» (16+).
6.35, 5.00 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.25, 3.10 Скетч-шоу 
«6 кад раў» (16+).
8.20 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
9.15 М/ф «Чы чы лэнд» 
(0+).
9.35 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
9.55 М/ф «Маш кі ны стра-
шыл кі» (0+).
10.25 «Ера лаш» (6+).
11.00, 17.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
12.00 «Ру са ту рыс та» 
(16+).
13.00 Се ры ял «Пе кар 
і пры га жу ня» (16+).
15.00 Се ры ял «Апош ні 
з Ма гі кян» (12+).
18.30 Ані ма цый ны фільм 
«Эма джы фільм» (6+).
20.00 Ані ма цый ны фільм 
«Ран га» (12+).
22.10 Фэн тэ зі «Трус Пі-
тэр» (6+).

0.00 Фэн тэ зі «Ін шы свет: 
абу джэн не» (18+).
1.35 «Ха чу ве рыць!» 
(16+).

6.30 «Мя жа». «Ва сі лі са 
Мі ку ліш на». «Брэ мен скія 
му зы кан ты». «Па сля дах 
брэ мен скіх му зы кан таў». 
М/ф.
7.55 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.
9.25 «Звы чай ны кан-
цэрт».
9.55 «Жорст кі ра манс». 
Маст. фільм (12+).
12.20, 1.40 «Дзі кія Га ла-
па го сы». Дак. фільм.
13.15 Фальк лор ны фес-
ты валь «Уся Ра сія».
14.30 Ле ген дар ныя ка-
ме дыі. «Ма дэ му а зель Ні-
туш». Маст. фільм (0+).
16.00 Тэ ле скоп.

16.30 «Уль я наў пра Уль я-
на ва». Дак. фільм.
17.25 «Прос тая гіс то-
рыя». Маст. фільм (0+).
18.55 «Пес ня не раз віт-
ва ец ца...» Вы бра ныя 
ста рон кі «Пес ні го да».
20.45 85 га доў з дня на-
ра джэн ня Юрыя Га га ры-
на. «Зор ны вы бран нік». 
Дак. фільм.
21.15 Клуб 37.
22.40 «Культ кі но». «Кар дэ-
ба лет». Маст. фільм (12+).
0.45 «Пры га жосць па-
рус ку». Дак. фільм.
2.30 «Пры го ды Ва сі Ку-
ра ле са ва». М/ф для да-
рос лых.

6.00 «Яло вая суб ма ры-
на». 2005 год (12+).
6.45 Кан цэрт «Sіxtіes 
Rock». 2004 год (12+).
7.30 Фільм-спек такль 
«Не за пла чу!» 1983 год 
(12+).
8.40, 9.45, 11.00, 12.50, 
14.40, 15.45, 17.00, 18.50, 
20.35, 23.00, 23.45, 2.05, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 12.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
11.25, 23.20 Се ры ял 
«33 квад рат ныя мет ры. 
Дач ныя гіс то рыі» (16+).
13.10 «Тэ ат раль ныя су-
стрэ чы». 1980 год (12+).
18.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча-
на вым. Год 1974-ы. 1-я 
част ка. 2011 год (12+).
19.10 «Пад зна кам за-
дыя ка. Ве чар эпі грам». 
1993 год (12+).
21.00 «Быў час». 2009 
год (16+).
22.00 «Анш лаг! Анш лаг!» 
Эст ра да ўчо ра, сён ня і 
заўт ра. 1988 год (12+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар. Трыа 
«Меридиан». 2008 год 
(12+).
0.55 Маст. фільм «Шлях 
да ся бе». 3-я се рыя 
(16+).

1.35, 4.00, 7.30, 18.30, 
21.00 Бія тлон. Чэм пі я-
нат све ту.

2.30, 16.30 Скач кі на лы-
жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
3.30, 10.30, 13.30, 15.30 
Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту.
5.00, 8.30, 21.55 Сну кер. 
Players Champіonshіp.
7.00 Уні вер сі я да.
19.45 Ве ла спорт. Cтрадэ 
Б'ян ке.

1.05 Superнянь-2 (16+).
2.50 Вул кан страс ці 
(12+).
4.35 Свед ка на вя сел лі 
(16+).
6.25 Ушчэнт (16+).
8.15 Гэ та ўсё яна (16+).
10.05 Хла печ нік у Еў ро-
пе (18+).
12.05 Сцер ва (16+).
14.00 Пра бач, ха чу з та-
бой ажа ніц ца (12+).
16.05 Superнянь (16+).
17.40 Superнянь-2 (16+).
19.30 Кру тая Джор джыя 
(16+).

21.35 Ча со ва ця жар ная 

(16+).

23.15 Улю бён цы Аме ры кі 

(16+).

6.00 М/ф (6+).

9.30 «Заўт ра сён ня» 

(12+).

10.00, 5.30 «Па еха лі» 

(12+).

10.30, 0.40 «Пе рыс коп» 

(16+).

10.50 «Хро ні кі мас коў-

ска га по бы ту» (16+).

11.40, 2.25 «Хро ні ка 

гнюс ных ча соў». Cерыял 

(12+).
15.15 «Арол і рэш ка. Па 
мо рах» (16+).
16.15 «Арол і рэш ка. Пе-
ра за груз ка» (16+).
17.20 «Свет на вы ва рат» 
(16+).
18.45 «Знак якас ці» 
(16+).

19.40 «10 са мых» (16+).
20.15 «Трам вай у Па-
рыж». Ме лад ра ма (14+).
22.20 «Моц ны арэ шак-4». 
Ба я вік (16+).

1.00 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).

8.10 Пту шач ка на про ва-
дзе (16+).
10.25 Кінг Конг (16+).
14.00 Аляк сандр (16+).
17.20 Бэт мен: па ча так 
(12+).
20.10 Ня вес та, якая ўцяк-
ла (16+).
22.25 Код да Він чы 
(16+).
1.15 Пры ста нак зла: ад-
пла та (18+).
2.50 За ту ра: кас міч ная 
пры го да (12+).
4.30 Го лая праў да (16+).

6.20 Я ху дзею (16+).
8.30 Ба бу ля лёг кіх па во-
дзін (16+).
10.25 Ка хан не з аб ме жа-
ван ня мі (16+).
12.35 Іван Ца рэ віч і Шэ-
ры Воўк-2 (12+).
14.15 На круч ку! (16+)
16.10 Сталь ны ма ты лёк 
(16+).
18.30 Ча со выя цяж кас ці 
(12+).

20.20 8 пер шых спат кан-

няў (16+).

22.10 Дзень ра дыё 

(16+).

0.15 Пра ка хан не (16+).

2.15 Пры цяг нен не (12+).

4.30 Служ бо вы ра ман. 

Наш час (16+).

1.20 Сак рэт ныя ма тэ-

ры я лы ста ра жыт на сці 
(16+).
2.10 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).

2.55 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф (16+).
3.40 Аў та-SOS (16+).
4.30 Су пер збу да ван ні 
ста ра жыт на сці (16+).
5.15 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
6.00 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
7.30 Са праўд ны су пер-
кар (16+).
9.05, 14.35 Да ян Фо сі: 
сак рэ ты ў ту ма не (16+).
11.30 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
13.00 «Джэйн» (16+).
17.00, 21.40 Тай ныя гіс-
то рыі (16+).
17.25 Сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы ста ра жыт на сці 
(16+).
19.00, 22.05 Су пер збу-
да ван ні Трэ ця га рэй ха 
(16+).
19.45 Дыя на: згуб ле ныя 
кад ры (16+).
22.50 «Я — Ма ла ла» 
(16+).

8.00 Як гэ та ўстро е на?
10.00, 1.00 НА СА: не вы-
тлу ма чаль ныя ма тэ ры я-
лы.
11.00 Най леп шы зброй-
нік.
12.00, 2.00 Ле ген дар ныя 
япон скія аў то.
13.00 За гад ка выя знік-
нен ні.

14.00, 2.55, 7.10 По гляд 
знут ры.
15.00, 3.50 Кру ты Чэд.
16.00, 20.00 Па ляў ні чыя 
на ста рыз ну.

18.00 Па ляў ні чы на ан ты-

ква ры ят.

21.00 Раз бу раль ні кі ле-

генд.

23.00 Зла чын цы Трэ ця га 

рэй ха.

0.00 Не вя до мая экс пе-
ды цыя.
4.40 Са ма гон шчы кі.
5.30 За ла тая лі ха ман ка.
6.20 Не спра буй це паў-
та рыць.

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, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» (16+).
10.45, 12.10,18.35, 19.20 Се ры ял 
«Шчас лі вы бі лет» (16+).
13.05 «Дзі ця чы док тар».
13.35 «Дзень у вя лі кім го ра дзе».
14.35, 15.25 Ме лад ра ма «Ка хан-
не не ча ка нае ной дзе». 1—2-я 
се рыі (12+).
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 «Спра ва жыц ця. Ад ра-
джэн не». Дак. фільм.
23.45 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.40 «Дзень спор ту».

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 17.35 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 20.15 Се ры ял «Зра зу мець. 
Да ра ваць» (16+).
9.40, 20.45 Се ры ял «Ся мей ныя 
гіс то рыі» (16+).
10.15, 23.05 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
11.10, 17.40 Се ры ял «След ства 
ка хан ня» (16+).
12.50, 0.00 Се ры ял «Тэст на ця-
жар насць» (16+).
13.55 «Муж на пра кат» (16+).
14.50 «Да па ба чэн ня» (16+).
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+).
16.30 «Арол і рэш ка. Кру га свет-
ка» (16+).
19.20 «Ве ру не ве ру» (16+).
21.15, 22.05 «Та та папаў» (16+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». По ліў-
ка з ра шчы най.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 17.15 «Уз ня тая ца лі на». 
Маст. фільм. 1-я се рыя (12+).
9.50, 15.45 «Хто смя ец ца апош-
нім». Ка ме дыя (12+).
11.25, 21.05 «Апош ні дзень». Мі-
ха іл Шо ла хаў (12+).
12.20 «Жы вая куль ту ра». Мяс цо-
вы тан ца валь ны стыль «Кот чын-
ская кад ры ля» (вёс кі Кот чы на 
і Вя лі кія Азёр кі, Мас тоў скі ра ён, 
Гро дзен ская воб ласць).

12.50 «Спя вае Бе ла русь».
13.45, 21.45 «Ма ёр Вет раў». 
Маст. фільм (16+).
14.35, 22.35 «Гіс то рыя мі лі цыі 
ў асо бах» (12+).
15.30 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
18.55 «Авія нос ныя ка раб лі Са-
вец ка га Са ю за». Дак. фільм. 
1-я се рыя (12+).
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач ка».
20.00 «Су раз моў цы».
20.30 «Гэ ты дзень».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.25 «Ка мер тон». Па эт Ула дзі-
мір Маз го.

7.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
7.55 Ха кей. КХЛ. 1/4 фі на лу. Ус-
ход няя кан фе рэн цыя. Чац вёр ты 
матч. «Трак тар» (Чэ ля бінск) — 
«Аў та ма бі ліст» (Ека ця рын бург).
10.00, 12.45, 16.15 Спорт-мікс.
10.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
10.40 Ха кей. КХЛ. 1/4 фі на лу. 
За ход няя кан фе рэн цыя. Чац вёр-
ты матч. «Ві цязь» (Мас коў ская 
вобл.) — ЦСКА (Маск ва).
12.55 Ха кей для ўсіх.
13.25 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я нат 
Еў ро пы ў па мяш кан ні. Глаз га.
16.25 Ха кей. КХЛ. 1/4 фі на лу. Ус-
ход няя кан фе рэн цыя. Пя ты матч. 
(У пе ра пын ках — Спорт-мікс.)
18.45 Гуль ні «на вы раст».
19.15 Ганд бол. SEHA — Газп рам 
лі га. «Вар дар» (Ма ке до нія) — 
БГК імя Мяш ко ва. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
21.00 Ле ген ды су свет на га спор ту.
21.30 Спорт-кадр.
22.05 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
22.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Матч у ад-
каз. «Рэ ал» (Іс па нія) — «Аякс» 
(Ні дэр лан ды). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
0.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Дзён нік гуль ня во га дня.

6.00, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
7.00 (з суб ціт ра мі), 8.00 (з суб ціт-
ра мі), 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.
7.05, 8.05 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
9.10 «Жыць здо ра ва!» (16+)
10.20 Се ры ял «Дэ тэк ты вы» 
(16+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.20, 13.10 Се ры ял «Гюль ча-
тай» (16+).
14.40 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
15.35, 16.20, 0.00 «Муж чын скае/
Жа но чае».

16.55 «На са май спра ве» (16+).
18.20 «Уда ча ў пры да чу!» з «Еў-
ра опт».
19.05 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «Ва раж біт ка» 
(16+).
22.10 Се ры ял «За бой ная сі ла» 
(16+).
0.50 «На шы на ві ны. Га лоў нае за 
дзень».

5.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
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, 23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40, 20.30 «Меч-2». Се ры ял 
(16+).
12.25 «У апош ні мо мант» (16+).
12.40, 23.45 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
13.45, 0.25 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.45 «Ва дзіць па-рус ку».
15.15, 16.50 «Лепш не бы вае». 
Се ры ял (16+).
16.50 «Лепш не бы вае». Се ры-
ял (16+).
19.55, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)
1.10 «Дзіў ная спра ва» (16+).

6.00, 10.10, 5.30 Се ры ял «Бла-
гая кроў» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15, 2.35 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.10, 0.55 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 1.45 «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 «Пляж» 
(16+).
21.20 Се ры ял «Су до вая ка лон-
ка» (16+).
5.05 «Та кія роз ныя» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).

12.35, 14.30, 20.40 Се ры ял «Аку-
шэр ка. Но вае жыц цё» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.35 «60 хві лін». Ток-шоу.
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.
0.30 «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.
6.05 «За гран ню» (16+).
6.25 Жан чы ны і спорт.
7.10 «Ежа жы вая і мёрт вая» 
(12+).
8.05 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.40, 22.45 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
11.55 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
13.30 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
14.05, 16.30 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.05, 20.00 Се ры ял «Не ўскі. 
Чу жы ся род чу жых» (16+).
19.45 Сён ня. Га лоў нае.
20.55 Се ры ял «Пяць хві лін ці-
шы ні. Вяр тан не» (12+).
23.10 Се ры ял «Чу жы твар» 
(16+).

7.00, 15.55, 18.55, 21.05, 1.05 
«На двор'е».
7.05, 16.05 «Мульт па рад».
7.25, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.30. Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў» (16+).
9.15 Дак. се ры ял «Да ро га ў шко-
лу».
9.40, 19.00 Се ры ял «Кан дзіс Рэ-
ну ар» (16+).
10.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
11.00 Маст. фільм «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан» (12+).
13.10, 20.00 Се ры ял «Апраў да-
ны» (16+).
14.00 Ме лад ра ма «Ста год дзе 
Ада лін» (16+).
16.30 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці» (12+).
17.25 Ка ме дыя «Гу сар ская ба-
ла да» (0+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Ка ме дыя «Мэ ве рык» (16+).
23.10 Ка ме дыя «Муж чы ны 
ў вя лі кім го ра дзе» (18+).
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