
6.00 «Паспець за 24 
гадзіны» (16+).
7.05, 3.35 М/ф «Тры 
каты» (0+).
7.30, 3.50 М/ф «Дуда і 
Дада» (0+).
7.50, 4.10 М/ф «Джын-
глікі» (0+).
8.15 «Ералаш» (6+).
8.30 Баявік «Нястрым-
ныя-3» (16+).
11.00 Серыял «Вялікая 
гульня» (16+).
13.10, 1.30 Серыял 
«Маладзёжка. Дарослае 
жыццё» (12+).
15.50 Серыял «Шчаслівыя 
разам» (16+).
18.00, 21.45 «Уральскія 
пельмені» (16+).
18.30 «Саюзнікі» (16+).
2 0 . 0 0  К а м е д ы я 
«8 першых спатканняў» 
(12+).
23.00 Серыял «Дах 
свету» (16+).
1.00 Серыял «Бязмоўны 
сведка» (16+).
4.25 Серыял «Метад 
Лаўровай» (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
анг ліц кая.
7.05 «Эфект ма тыль ка». 
Дак. се ры ял.
7.30 «Блу кан не па па ку-
тах». Маст. фільм.
8.45, 17.30 Ра сій скія 
май стры вы ка наль ніц ка-
га мас тац тва XXІ ста год-
дзя. Аляк сандр Кня зеў.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.40 ХХ ста год-
дзе. «Вя лі кая гім нас ты-
ка. Люд мі ла Ту ры шча-
ва». Дак. фільм.
12.10, 1.25, 2.40 Су свет-
ныя скар бы.
12.30, 18.40, 0.40 Ула да 
фак та. «Ма со ны. Мі фы і 
фак ты».
13.10 Важ ныя рэ чы. «Ла-
ты Лжэ дзміт рыя».
13.25 «Лі нія жыц ця». 
Іры на Скоб ца ва.
14.20 «Чыс тая пе ра мо га. 
Вы зва лен не Дан ба са».
15.10 «На гэ тым тыд ні... 
100 га доў та му. Неф ран-
та выя на тат кі».

15.40 «Аго ра». Ток-шоу.
16.45, 22.20 «Сі та і Ра-
ма». Се ры ял.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.05 «Пра ві лы жыц-
ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Пры ступ кі цы ві лі-
за цыі. «Тай ны ка ра леў-
ска га зам ка Шам бор». 
Дак. фільм.
21.40 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
23.10 «Я, ма ма і Ба рыс 
Па стэр нак». Дак. се ры-
ял.
0.00 «Май стэр ня Сяр гея 
Жэ на ва ча».

6.00 Маст. фільм «Цырк» 
(12+).
7.25 «Ва кол сме ху». 
1979 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 «Вя сё лыя ра бя-
ты». 1985 год (16+).
11.10 Маст. фільм «Гіс-
то рыя ад на го ўда ру па 
кар ку». (12+).
11.45, 12.40, 17.35, 18.50, 
20.35, 21.45, 3.45 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
12.00 «Аку лы пя ра». 
Юрый Гры маў. 1997 год 
(16+).
13.30 «Зям ля — Па-
вет ра». Пётр Ма мо наў. 
2003 год (16+).
14.25 «Рок-н-рол ТБ». 
1992 год (12+).
15.00 Маст. фільм «Да-
чуш ка» (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Му ха мо ры». 2005 год 
(18+).
19.30 Маст. фільм «Пра-
фе сія — след чы». 1-я се-
рыя (16+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
23.05 Дак. фільм «Юрый 
Са ло мін. Прай сці, што 
ад пу шча на» (12+).
0.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1972. 2-я част-
ка. 2012 год (12+).
1.00 Дак. фільм «Ге-
не раль ны сак ра тар» 
(12+).

1.50 Маст. фільм «Ва ры янт 
«Аме га». 5-я се рыя (16+).
4.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
5.05 «Му зыч ны рынг». 
«Рон до» і Сяргей Мі на-
еў. 1989 год (12+).

3.00 Алім пій скія гуль ні. 
«Най вя лік шыя ве ла гон-
шчы кі».
4.00, 9.30, 20.15, 0.45 
Ве ла спорт. «Еў ра мет-
ра поль».
5.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
6.30 Сну кер. «Шан хай 
Мас тэрс». Фі нал.
8.30, 10.30, 15.45, 21.00, 
1.45 Ве ла спорт (ша ша). 
Чэм пі я нат све ту.
13.15, 14.45 Алім пій скія 
гуль ні. «За ла Сла вы».
14.15 Алім пій скія гуль ні. 
«Алім пій ская спад чы-
на».
18.20, 22.30, 2.30 Сну кер. 
Chіna Champіonshіp.
0.30 Watts.

1.20 Парк куль ту ры і ад-
па чын ку. (18+).
3.25 Кі ле ры. (16+).
5.10 Ад ной ле вай. 
(12+).
6.45 Джу лі і Джу лія: га-
ту ем шчас це па рэ цэп це. 
(16+).
9.10 Вы со кая мо да. (16+).
11.45 Чу ма выя бо ты. 
(16+).
13.45 Ча со ва ця жар ная. 
(16+).
15.35 8 пер шых спат кан-
няў. (16+).
17.15 Кру тая Джор джыя. 
(16+).
19.30 Дом з па ра нар-
маль ны мі з'я ва мі. (16+).
21.05 Дом з па ра нар-
маль ны мі з'я ва мі-2. 
(18+).
22.40 Таў стун на рын гу. 
(12+).

6.00 М/ф (6+).
7.50 «10 са мых» (16+).
8.20 «Док тар І...» (16+).
8.45, 19.00, 1.40 «Ву зел 
лё су». Се ры ял (16+).

10.30, 3.05 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
12.10 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+).
12.40 «Без пад ма ну» 
(16+).
13.30 «Храб рыя жон кі». 
Маст. фільм (16+).
15.20, 21.40 «Не рас кры-
тыя тай ны» (12+).
16.20 «Мой ге рой» (12+).
17.10 «Раз ві тан не» (16+).
18.05 «Вя лі кія пад ман-
шчы кі. Па той бок сла-
вы». Дак. фільм (16+).
20.40 «Не ў гро шах 
шчас це». Се ры ял (12+).
22.40, 4.35 «Уся праў да» 
(16+).
23.10 «Грань». Се ры ял 
(16+).
0.00 «Заў сё ды га ва-
ры «так». Маст. фільм 
(12+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

8.10 О, дзе ж ты, брат? 
(16+).
10.15 Больш, чым жыц-
цё (12+).
12.10 Пра бач, ха чу з та-
бою ажа ніц ца (12+).
14.20 Зі мо вая спяч ка 
(12+).
18.00 Ча роў ная Та ма ра 
(16+).
20.10 Най леп шае ўва 
мне (12+).
22.25 Веч нае ззян не 
чыс та га ро зу му (16+).
0.30 Хо лад у лі пе ні 
(16+).
2.35 Дзён нік Бры джыт 
Джонс (18+).
4.15 Ад ной чы ў Мек сі цы 
(16+).

6.20 Кан верт (16+).
7.45 Пі цер FM (12+).
9.30 Ша пі то-шоу: па ва га 
і су пра цоў ніц тва (16+).
11.40 Мі лы, да ра гі, ка ха-
ны, адзі ны... (12+).
13.15 На за ла тым ган ку 
ся дзе лі... (12+).
14.35 Элас ты ка (16+).
16.20, 4.20 Тры ла ні 
на ал маз най сцеж цы. 
1—2-я се рыі (12+).
18.15 Урфін Джус і яго 
драў ля ныя сал да ты (0+).

20.20 Асаб лі вас ці на-
цыя наль на га па ля ван ня 
(16+).
22.20 Асаб лі вас ці на цы я-
наль най ры бал кі (16+).
0.20 Дом на або чы не 
(16+).
2.20 Гу ляй, Ва ся! (16+).

6.00, 11.00, 4.50 Цу ды ін-
жы не рыі. (12+).
6.45, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці. (12+).
7.55 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.40, 13.25, 17.15, 21.15, 
2.30 Аў та-SOS. (12+).
9.25, 14.55 Асу шыць акі-
ян. (16+).
10.15 Ме га за во ды. (12+).
11.50, 14.10, 1.50 Зо ла та 
Юка на. (12+).
12.35, 22.45 Ге ній: Пі ка-
са. (16+).
15.40 Са мы цяж кі ў све-
це ра монт. (6+).
16.25, 0.15 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф. (16+).
18.00, 22.00, 1.05, 4.05 
Знік лыя га ра ды Ама зо-
ніі. (16+).
18.45 Вы ра та ваць пла-
не ту. (12+).
20.20 Га ды не бяс печ на-
га жыц ця. (12+).
23.30 Дзіў ная Дру гая Су-
свет ная. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 0.00 
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? (12+).
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 Скарб Ку пе ра. 
(12+).
14.00, 3.50 Аляс ка: сям'я 
з ле су. (16+).
19.00 Гі ганц кія бу доў лі. 
(12+).
01.00, 4.40 Смя рот ны 
ўлоў. (16+).
2.00 Не спра буй це паў-
та рыць. (16+).
2.55 Ву ліч ныя гон кі. 
(16+).
6.20 Хут кія і гуч ныя. (12+).
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6.50 Ме лад ра ма «До мік ля ра-
кі». (12+).
8.25 «Марш рут па бу да ва ны». 
Пінск (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал». (12+).
9.45 «Гіс то рыі вы зва лен ня» 
(12+).
10.25 «На род ная ра ні ца» (6+).
11.05 «Ва кол пла не ты».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
13.15 Ме лад ра ма «Ша лё нае 
ка хан не». (16+).
15.15 «Твой го рад».
15.30 «Сва ты». Жыц цё без гры-
му». Дак. цыкл. (12+).
16.35 Ме лад ра ма «Усё да най-
леп ша га-2». (12+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Ка хан не 
не ча ка нае на ля ціць». (12+).

7.00 М/с «Усё пра Ро зі» (0+).
7.40, 19.30 «Тэ ле ба ро метр».
7.45 «Свет на вы ва рат». Япо-
нія». (16+).
8.35 «На на жах. Атэ лі». За-
ключ ны вы пуск (16+).
9.45 «Спат кан не для ма мы». 
(12+).
10.50 М/с «Чып і Дэйл спя ша-
юц ца на да па мо гу». 1—2-я се-
рыі (0+).
11.40, 23.05 «Вя сель ны па-
мер». (16+).
12.40 Фан тас ты ка «Ва ляр' ян і 
го рад ты ся чы пла нет» (12+).
15.05 «Та та па паў». (16+).
17.30 «Біт ва эк стра сэн саў». 
17-ы се зон. (16+).
20.10 «Вя сел ле ўсля пую». 
(16+).
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.05 «Арол і рэш ка». Юбі лей-
ны». (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 11.45, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 12.00, 20.30 «Гэ ты 
дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.30 «Асця рож на, ба бу ля!» 
Ка ме дыя (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».

10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Ба-
бе ні кі.
10.50 «Май стры і ку мі ры». 
На род ны ар тыст Бе ла ру сі Ар-
нольд Па ма зан.
12.05 «Стар шы ня». Дра ма 
(12+).
14.45 «Жы вая куль ту ра». 
Бел аў зо рыс тае ткац тва (Лід скі 
ра ён, Гро дзен ская воб ласць).
15.10 Кан цэрт май строў мас-
тац тваў «Льец ца пес ня над Па-
лес сем».
16.50 «Ка ман да 8». Маст. 
фільм (16+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Вя лі кая сям'я». Маст. 
фільм (12+).
22.45 «Ле ген ды кі но». Алег Ба-
сі лаш ві лі (12+).
23.25 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці акт ры сы, за слу жа най 
ар тыст кі БССР Але ны Рын ко-
віч.

7.05 Трэ ні ро вач ны дзень.
7.30 Тэ ніс. WTА. Пе кін.
13.50 Піт-стоп.
14.20 Гуль ні «на вы раст».
14.50 Ганд бол. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. СКА-Мінск — БГК імя 
Мяш ко ва (Брэст). (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
16.35 Авер тайм. КХЛ.
16.50 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Аван гард» (Омск). 
(У пе ра пын ках — Авер тайм. 
КХЛ.)
19.25 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Прэв'ю.
19.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ (Ба-
ры саў) — «Ды на ма-Мінск».
21.50 Спар тыў ныя баль ныя 
тан цы. Шоу «Па ра па па рах». 
2-і се зон.
23.30 Вы ні кі тыд ня.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Ка ме дыя «Шмат шу му з 
ні чо га» (6+).
8.45 М/с «Смя ша ры кі. ПІН-
код».
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «Зда роўе» (16+).
10.30 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).
10.50 «Сло ва го на ру» (12+).
11.40 Се ры ял «Лю бі мая на-
стаў ні ца» (16+).

16.20 «Тры акор ды». Кан цэрт у 
Дзяр жаў ным Крам лёў скім Па-
ла цы (16+).
18.20 «Лепш за ўсіх!» (6+).
20.00 «Кон ту ры».
21.05 Дра ма «До пінг» (16+).
23.05 «Што? Дзе? Ка лі?» Во-
сень ская се рыя гуль няў (12+).
0.15 «Іна Уль я на ва. У ка хан ні я 
Эй нштэйн» (12+).

6.25 «Ня ўдач ні каў. NЕT». Се-
ры ял (16+).
8.50 «Жы вая тэ ма» (16+).
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.00, 13.40, 16.40 «Меч-2». 
Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
20.35 «Ты дзень спор ту».
21.05 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
22.25 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
0.05 «Соль. Све жае» (16+).

6.00, 6.45, 5.30 М/ф (0+).
6.30 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
7.15 «Ве да ем рус кую» (6+).
8.05 Маст. фільм «Ку фар Ма-
рыі Ме ды чы» (16+).
10.00, 16.00 На ві ны.
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45 «Культ/Ту рызм» (16+).
11.15 «Зда бы так рэс пуб лік» 
(12+).
11.45 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
12.20, 16.15, 19.30, 1.00 Се ры-
ял «Учас так» (12+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
3.40 Маст. фільм «Вол га-Вол-
га» (12+).

7.00 Маст. фільм «Упер шы ню 
за му жам» (12+).
8.50 Се ры ял «Лорд. Са ба ка-
па лі цэй скі» (12+).
10.30 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на» (16+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр» 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та» 
(16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
14.00 Па кой сме ху (16+).
14.40 Маст. фільм «Не ў хлоп-
цах шчас це» (12+).

16.25 «Сва ты-2012» (12+).
18.15, 21.45 Маст. фільм «Ноч 
пас ля вы пус ку» (16+).
20.00 Вест кі тыд ня.
23.20 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
0.10 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

5.15 «Аст рап раг ноз».
5.20 «Ты су пер» (6+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сён ня».
8.20 «Ад ной чы...» (16+).
9.00 «Іх но ра вы» (0+).
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча» 
(16+).
11.00 «Цуд тэх ні кі» (12+).
12.00 «Дач ны ад каз» (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.10 Ба я вік «Цэ зар» (16+).
16.25 «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+).
21.40 «Ты не па ве рыш!» (16+).
22.35 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
23.10 «Мі ка лай Бас каў. Мая 
спо ведзь» (16+).
0.10 «Ква тэр нік НТБ у Мар гу лі-
са». Па мя ці Ула дзі мі ра Вы соц-
ка га. Част ка 2 (16+).

7.00, 15.20, 18.55, 21.00, 1.05 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
7.15 Дак. фільм «Ма лыя» (0+).
8.00 М/ф «Ча роў ны меч. Вы ра-
та ван не Ка ме ло та».
9.25 «Утрямдия».
9.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
10.00 Дра ма «Па лю боў нік лэ-
дзі Ча тэр лей» (16+).
13.30 Ка ме дыя «Блеф» 
(16+).
15.25 «Стыль няш ка».
15.30 «Гля дзім усёй 
сям' ёй». Фільм-каз ка «Бу ра-
ці на» (12+).
18.00 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
19.00 Фан тас ты ка «У па стцы 
ча су» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ба я вік «Кры ва вы 
брыль янт» (16+).
23.35 Тры лер «Змя і ны вост-
раў» (12+).
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