
6.00 «Тур ба мік сер» (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).
8.00 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
9.00, 3.50 М/ф «Тры ка-
ты» (0+).

9.25 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
9.50 М/ф «На ва тар» (6+).
10.15 «Ера лаш» (6+).
10.45 Ані ма цый ны фільм 
«Рэ аль ная бел ка» (0+).
12.30 «Са юз ні кі» (16+).
14.00 Ка ме дыя «Астэ-
рыкс на Алім пій скіх 
гуль нях» (12+).
16.20, 19.20, 23.10 
«Ураль скія пель ме ні» 
(16+).
21.00 Ка ме дыя «Ад на-
клас ні кі» (12+).
0.10 Жа хі «Мой кры ва-
вы Ва лян цін» (18+).
2.10 «Ха чу ве рыць!» 
(16+).
4.00 «Ла ві мо мант» (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.
7.05 «Сель ская на стаў-
ні ца». Маст. фільм.
8.45 «Не звы чай ны 
матч». «Трое з Пра стак-
ва шы на». «Ка ні ку лы ў 
Пра стак ва шы на». «Зі-
ма ў Пра стак ва шы на». 
М/ф.
10.00 «Звы чай ны кан-
цэрт».
10.30 «Спра ва «пя рэс-
тых». Маст. фільм.
12.10, 16.45 «Пер шыя ў 
све це». Дак. се ры ял.
12.25, 1.20 «Жыц цё ў па-
вет ры». Дак. се ры ял.

13.15 «Пе ра дзвіж ні кі. 
Вік тар Вас ня цоў».
13.45 Юбі лей ны кан цэрт 
Дзяр жаў на га ака дэ міч-
на га ан самб ля на род на-
га тан ца імя Іга ра Май-
се е ва ў Вя лі кім тэ ат ры.
15.20 «Мозг. Дру гі Су-
свет». Дак. фільм.
17.05 Да 70-год дзя з 
дня на ра джэн ня На тал лі 
Гун да ра вай. «Я вель мі 
люб лю гэ тае жыц цё...» 
Дак. фільм.
17.45 «Гас па ды ня дзі-
ця ча га до ма». Маст. 
фільм.
21.00 «Аго ра». Ток-шоу.
22.00 Кан цэрт у Бо ста-
не.
23.40 Ле ген дар ныя ро-
лі Хамф ры Бо га рта. 
«Ка саб лан ка». Маст. 
фільм.
2.10 Су свет ныя скар бы.
2.25 «След ства вя дуць 
Ка лаб кі». «Пад кі дыш». 
М/ф для да рос лых.

6.00 Фільм-спек такль 
«Ма лень кія ка ме дыі вя-
лі ка га до ма». 1974 год 
(12+).

8.30, 9.45, 13.25, 14.35, 
15.45, 17.00, 19.40, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-

гія (12+).

9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну-

лы час» (12+).

10.00, 4.00 «На ро джа-

ныя ў СССР» (12+).

11.00 «Рыт мы пла не ты». 

1985 год (12+).

12.15 «Да і пас ля...» з 

Ула дзі мі рам Мал ча на-

вым. Год 1967. 1-я част-
ка. 2008 год (12+).
13.45 «Шы нок «13 крэс-
лаў». 1970 год (12+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
17.10, 23.05 «Пес ня-85». 
(12+).
18.00 Маст. фільм «Вяс-
на». (12+).

2 0 . 0 0  « П о  гл я д » . 
1989 год (16+).
21.00 «Быў час». 
2009 год (16+).
22.00 Маст. фільм «Міг 
уда чы». (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
На тал ляй Ка зял ко вай. 
2005 год (12+).
1.15 «Ве чар Ва сі ля Ла-
на во га ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на». 
1983 год (12+).

4.00, 6.00, 8.00, 11.00, 
13.30, 15.45, 18.30, 
22.15, 0.00, 2.15 Тэ ніс. 
US Ореn.
9.35, 12.30, 14.50, 16.30 
Ве ла спорт. «Ву эль та».
18.15 Ве ла спорт. «Ву-
эль та»-эк стра.
22.00, 2.00 Тэ ніс. «Гейм, 
Шэт і Матс».

1.25 Ін струк цыі не да да-
юц ца (12+).
3.45 Лю боў-мар коў па-
фран цуз ску (18+).
5.20 Ня пра віль ныя ко пы 
(18+).
6.55 Вы кі да ла (18+).
8.35 Ка хае — не ка хае 
(16+).
10.10 Ангелы Чар лі (12+).
12.00 Ангелы Чар лі-2: 
толь кі на пе рад (12+).
14.00 Вя сел ле най леп-
ша га сяб ра (12+).
15.55 Вель мі дрэн ная 
на стаў ні ца (18+).
17.40 Як украс ці брыль-
янт (16+).
19.30 Кры вёю і по там: 
ана бо лі кі (16+).
22.00 Тэ о рыя ха о са 
(12+).
23.35 Ва са бі (16+).

6.00 М/ф (6+).
9.15 «Шко ла док та ра 
Ка ма роў ска га» (6+).
10.40 «Заўт ра сён ня» 
(12+).
11.10, 5.20 «Хро ні кі мас-
коў ска га по бы ту» (16+).
12.00, 1.25 «Вый сці за-
муж лю бой ца ной». Се-
ры ял (12+).
15.30 «Пу дзі ла». Дра ма 
(12+).
17.45 «Пры шэль цы на 
га ры шчы». Камедыя 
(6+).

19.20 «10 са мых» (16+).
19.55 «Мас коў ская па-
лон ні ца». Ме лад ра ма 
(12+).
21.50 «Ры цар дня». Ба-
я вік (16+).
23.50 «Грань». Се ры ял 
(16+).
4.30 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10, 18.10 Ключ ад усіх 
дзвя рэй (16+).
8.10 Рым скія спат кан ні 
(16+).
9.55 Маё вя лі кае грэ час-
кае вя сел ле-2 (16+).
11.45 Адзі нац цаць сяб-
роў Оў шэ на (16+).
13.55 Два нац цаць сяб-
роў Оў шэ на (12+).
16.20 Гад кі я ((12+).
20.10 Ра мэа і Джуль е та 
(12+).
22.25 Жу дас на гуч на і 
за над та бліз ка (16+).
0.55 Упры тык (18+).
2.35 Стро га на за хад 
(18+).
4.00 Тры нац цаць сяб роў 
Оў шэ на (16+).

6.20 Цяж ка быць ма ча 
(16+).
8.20 Ге ог раф гло бус 
пра піў (16+).
10.40 Усё і ад ра зу (16+).
12.30 Дон Се зар дэ Ба-
зан. 1-я се рыя (0+).
14.10 Ста лін град (12+).
16.45 Тэс ты для са праўд-
ных муж чын (16+).
18.10 Ка ні ку лы прэ зі дэн-
та (16+).
20.20 Служ бо вы ра ман. 
Наш час (16+).
22.10 Ма мы (12+).
0.20 Го рад. 1-2-я се рыі 
(16+).
2.20 Цяж кі вы па дак (16+).
4.10 Да ма Пік (16+).

6.00 Дзі кі ту нец. (12+).
8.20 Гуль ні ро зу му. 
(12+).
9.55, 12.20, 15.35, 17.10, 
20.15, 23.25, 2.40, 3.30, 
5.05 Не вя до мая пла не та 
Зям ля. (12+).
18.00, 21.55 Апош нія 
кро кі Гіт ле ра. (16+).
18.45, 22.40 Дру гая су-
свет ная вай на: пек ла 
пад ва дой. (16+).
19.30 «Зя лё ныя ге роі» 
Джэ кі Ча на. (16+).

8.00 Ме та ла лом шчы кі.
9.00 Чы гун ка Аў стра ліі.
10.00 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю.
11.00, 2.55 За гад кі пла-
не ты Зям ля.
12.00, 2.00 За бы тая ін-
жы не рыя.
13.00, 7.10 Най леп шы 
ма дэ ліст.
14.00 На краі зям лі.
15.00, 17.30 Біт ва за не-
ру хо масць.
18.00, 22.00 Вы жыць 
лю бой ца ной.
23.00 «Бо ні: рус кі рэ корд 
на са ля ным во зе ры».
0.00 Зор нае вы жы ван-
не.
1.00 Ме та ла лом шчы кі.
3.50 Го лыя і на па ло ха-
ныя.
4.40 Пра ве ра на на са бе.
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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, 1.05 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.45 «Зо на Х». 
(16+).
8.50 Сло ва міт ра па лі та Паў ла 
на свя та Ус пен ня Най свя цей-
шай Ба га ро дзі цы.
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Доб ры хло пец». (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 «Па між 
на мі, дзяў чын ка мі». (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 Спе цы яль ны рэ пар таж. 
(12+).
22.10 Се ры ял «След». (16+).
0.25 Сфе ра ін та рэ саў.
1.25 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.40 Се ры ял «Зра зу-
мець. Да ра ваць». (16+).
10.15, 17.30 Се ры ял «Ма ро за-
ва». (16+).
12.30 «Па нен ка-ся лян ка». Між-
кан ты нен таль ны се зон. (16+).
13.35 «Спат кан не з бу ду чы няй». 
(16+).
14.35 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам. (16+).
15.05, 22.35 Се ры ял «Улю бён-
цы». (16+).
16.15, 0.30 Ні чо га са бе ньюз. 
(12+).
16.20, 0.35 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект. (12+).
17.05 «Ха лі-га лі». Скетч кам. 
(16+).
20.45, 22.05 «Вя сел ле ўсля пую». 
(16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
23.30 «Арол і рэш ка». Юбі лей-
ны». (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Га луб цы з гры ба мі.
8.05, 12.00, 20.00 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15, 20.15 Гэ ты дзень.
8.25, 18.40 «Люд мі ла Гур чан-
ка». Маст. фільм. (12+).

9.15, 18.00 «Апош ні дзень». 
Ле а нід Фі ла таў (12+).
9.50 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» Ня-
свіж (6+).
10.20 «Ска ры на. Дзе ля Бо га і 
лю дзей». Фільм пер шы (12+).
10.40, 16.50 «Лю дзі на ба ло-
це. Па лес кая хро ні ка». Маст. 
фільм. (12+).
11.50 «Раз мо вы пра ду хоў нае». 
Ус пен не Пра свя той Ба га ро дзі цы.
12.50 «Вол га-Вол га». Ка ме дыя 
(12+).
14.35, 21.05 «Вы зва лен не». Кі-
на эпа пея. «Пра рыў» (12+).
16.05, 22.35 «Вы зва лен не». 
«Ма раў ска-Аст раў ская на сту-
паль ная апе ра цыя» (12+).
16.30 «Гу мар на вай не».
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.20 «Твар у твар». Па гра ніч-
ная ды нас тыя (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.55 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці пі я ніс та, за слу жа на га ар-
тыс та БССР Мі ха і ла Бер ге ра.

7.05 Вес ла ван не на бай дар ках і 
ка ноэ. Чэм пі я нат све ту.
8.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
9.35 Вод нае по ла. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. U-19. Грэ цыя — Бе ла русь.
10.55 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
11.25 Час фут бо ла.
12.10 Спорт-мікс.
12.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» — «То-
тэн хэм».
14.20 Ха кей. Ку бак Бе ла ру сі. 
Фі нал.
16.20, 20.25 Зме ша ныя адзі на-
бор ствы. UFС.
18.30 Спорт-кадр.
19.05 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. U-19. Чар на го рыя — 
Бе ла русь.
21.40 Спорт-цэнтр.
21.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ-
ФА. Плэй-оф. Матч у ад каз. «Ды-
на ма» (Кі еў, Укра і на) — «Аякс» 
(Амстэр дам, Ні дэр лан ды). (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Плэй-оф. Мат чы ў ад каз. 
Агляд гуль ня во га дня.

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 «Ба чы лі ві дэа?» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.25, 13.10 Се ры ял «Бра ты 
Ка ра ма за вы» (12+).
14.40 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
15.35, 16.20 «Муж чын скае/Жа-
но чае» (16+).
16.55, 0.10 «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 «Шпік» (12+).
23.10 Се ры ял «Ку рорт ны ра-
ман» (16+).
1.05 «Нач ныя на ві ны».

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+).
7.40, 19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
9.00, 23.05 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40, 20.25 «Крэ мень». Се ры-
ял (16+).
12.30 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.45, 23.55 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
14.35, 22.15 «Гля дзець усім!» 
(16+).
14.55 «Ле ген ды СССР» (16+).
15.50, 16.50 «Ін струк тар». Се-
ры ял (16+).
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
0.40 Фес ты валь «А-fest» (16+).

6.30 «Вой, ма мач кі!» (12+).
7.10 Маст. фільм «Бла жэн ная» 
(16+).
9.00, 1.05 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
10.05 Се ры ял «АСА» (16+).
10.50 Се ры ял «Агент на цы я-
наль най бяс пе кі-4» (16+).
14.00, 2.00 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00, 3.00 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 0.10 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2». (16+).
19.20, 3.50 Се ры ял «Ко дэкс го-
на ру». (16+).

22.05 Маст. фільм «Аст ра вы» 
(12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).
12.45, 14.35, 20.40 Се ры ял 
«Чаў ноч ні цы». (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
23.10 Се ры ял «Мас коў ская 
бар зая». (12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сён ня.
6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
9.40, 23.25 «НЗ.bу».
10.25 Се ры ял «Пча ляр». 
(16+).
13.25, 18.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05, 16.35 Се ры ял «Мян тоў-
скія вой ны». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Пёс». (16+).
21.35 Се ры ял «Шэ лест. Вя лі кі 
пе ра дзел». (16+).
0.05 Се ры ял «Свед кі». (16+).

7.00, 15.55, 19.15, 21.00, 0.25 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
7.15, 23.40 Се ры ял «Ба за» (16+).
8.00 Се ры ял «Цяж кі пя сок» (16+).
8.55, 19.20 Се ры ял «Вер» (12+).
10.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
11.00, 17.45 Се ры ял «Сак ра-
тар» (16+).
12.30 Рэт ра-дэ тэк тыў «Мег рэ 
і пер сік» (12+).
14.05 «Ге роі ко мік саў на эк ра-
не». Тры лер «Монстр» (12+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 Дак. фільм «Ма лыя».
16.50 Се ры ял «Ту рэц кая для 
па чат коў цаў» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).
21.15 Дра ма «Ле ген ды во се-
ні» (16+).
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