
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+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След». 
(16+).
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+).
0.25 Сфе ра ін та рэ саў.
1.20 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 «Сля пая». 
(16+).
10.10, 17.30 Се ры ял «Ма ро за-
ва». (16+).
12.25 «Па нен ка-ся лян ка». Між-
кан ты нен таль ны се зон. (16+).
13.30 «Жан на Да па ма жы». 
(16+).
14.35 «Ка лі мы до ма». Скетч кам. 
(16+).
15.05, 22.05 Се ры ял «Улю бён-
цы». (16+).
16.15, 0.05 Ні чо га са бе ньюз. 
(12+).
16.20, 0.10 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект. 
(12+).
17.05 «Ха лі-га лі». Скетч кам. 
(16+).
20.50 «Аб мен жон ка мі». (16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
23.05 «Арол і рэш ка». Юбі лей-
ны». (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
За пе ча ная буль ба з гры ба мі.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15 Гэ ты дзень.
8.25, 18.40 «Люд мі ла Гур чан-
ка». Маст. фільм. (12+).
9.15, 18.00 «Апош ні дзень». Ігар 
Ква ша (12+).

9.50 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» На-
лі бо кі (6+).
10.20 «Ска ры на. Дзе ля Бо га і лю-
дзей». (12+).
10.50, 16.50 «Лю дзі на ба ло-
це. Па лес кая хро ні ка». Маст. 
фільм. (12+).
12.50 «Аляк сандр Не ўскі». 
Маст. фільм (12+).
14.35, 21.05 «Вы зва лен не». Кі на-
эпа пея. «Біт ва за Бер лін»(12+).
16.00, 22.25 «Вы зва лен не». 
«Ба ла тон ская аба рон чая апе ра-
цыя»(12+).
16.30 «Гу мар на вай не».
19.30 «Жы вая куль ту ра». Твор-
часць Мар' я на Скрамб ле ві ча, 
май стра па вы ра бе му зыч ных 
ін стру мен таў (аг ра га ра док Ад-
эльск, Гро дзен скі ра ён, Гро дзен-
ская воб ласць).
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». 
Боршч з клёц ка мі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Час кі но».
23.00 «Жан на Д'Арк». Дра ма 
(16+).

7.00 Вод нае по ла. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. U-19. Плэй-оф.
8.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. Плэй-оф. Матч у ад каз. 
ПСВ (Эй ндха вен, Ні дэр лан ды) — 
БА ТЭ (Ба ры саў, Бе ла русь).
10.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Плэй-оф. Мат чы ў ад каз. 
Агляд гуль ня во га дня.
10.45 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
11.15 Ко зел пра фут бол.
11.35 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. Плэй-оф. Матч у ад каз.
13.35 Ганд бол. SЕHА-Газп ром 
лі га. «Із ві джач» (Бос нія і Гер ца-
га ві на) — БГК імя Мяш ко ва (Бе-
ла русь).
15.10, 23.00 Зме ша ныя адзі на-
бор ствы. UFС.
17.25 Вод нае по ла. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. U-19. Плэй-оф.
18.45, 20.40 Спорт-цэнтр.
19.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Жа раб' ёў ка гру па вой 
ста дыі.
20.05 Авер тайм.
20.55 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль ян-
та вая лі га. Цю рых.

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 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
11.50 «Мод ны пры га вор» (12+).
13.10 Се ры ял «Бра ты Ка ра ма-
за вы» (12+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
16.20 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.30, 18.20, 0.10 «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 «Шпік» (12+).
23.10 Се ры ял «Ку рорт ны ра-
ман» (16+).
1.05 «Нач ныя на ві ны».

5.30 «Усім па кат ку» (16+).
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. Вы зва-
лен не». Се ры ял (16+).
12.30 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 23.55 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
13.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
14.40 «Ле ген ды СССР» (16+).
15.35, 16.50 «На стаў ні кі». Се ры-
ял (16+).
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
22.20 «Гля дзець усім!» (16+).

6.30 «Тры май ся, шо у біз!» (16+).
7.00 Маст. фільм «Ку ка» (12+).
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, 13.15 Се ры ял «АСА» 
(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, 3.55 Се ры ял «Ко дэкс го-
на ру». (16+).
22.05 Маст. фільм «Не нар маль-
ная» (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, 23.40 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, 23.15 «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+).
21.30 Се ры ял «Шэ лест. Вя лі кі 
пе ра дзел». (16+).
23.55 Се ры ял «Свед кі». (16+).

7.00, 15.55, 19.20, 21.00, 0.10 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.15 Се ры ял «Ба за» 
(16+).
8.00 Се ры ял «Цяж кі пя сок» 
(16+).
8.50, 19.25 Се ры ял «Вер» 
(12+).
10.20 «Зда роўе».
10.50, 17.30 Се ры ял «Сак ра-
тар» (16+).
12.20 Рэт ра-дэ тэк тыў «Ай цец 
Браўн» (16+).
14.10 «Ге роі ко мік саў на эк ра-
не». Маст. фільм «Ры ца ры не-
ба» (18+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 Дак. се ры ял «Ма лыя».
16.35 Се ры ял «Ту рэц кая для 
па чат коў цаў» (16+).
19.10 «Фэшн іs mу пра фэшн».
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 «Ю-571» (16+).

6.00, 13.00 «Су пер ма-
мач ка» (16+).
7.05, 16.20 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
8.40, 4.00 М/ф «Ма рын 
і яго сяб ры» (0+).
9.10, 23.00 Се ры ял 
«Знік лая» (16+).
10.15 Ка ме дыя «Пры-
шэль цы ў Аме ры цы» 
(12+).

12.05 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).
14.05, 2.15 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (12+).
18.00, 21.50 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Вя лі кая 
гуль ня» (16+).
20.00 Ка ме дыя «Так-
сі-4» (12+).
0.00 Се ры ял «Но вы ча-
ла век» (16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў-
ны свед ка» (16+).
4.25 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай» (16+).

6.30 «Ле ген ды су свет-
на га кі но». Ана толь Па-
па наў.
7.05, 16.35 «Мі хай-

ла Ла ма но саў». Маст. 

фільм.

8.35, 2.35 Су свет ныя 

скар бы.

8.50 Ка ні ку лы! «У по шу-
ках ка пі та на Гран та». 
Маст. фільм.
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 На ві ны куль ту ры.
10.15, 1.55 «Гіс то рыя 
кі на на чаль ні каў, або 
Бу даў ні кі і пе ра бу доў-
шчы кі. 80-я га ды». Дак. 
се ры ял.

11.00, 21.45 «След ства 
вя дуць зна та кі». Маст. 
фільм.
12.30 «Тай ны Ба лі ву да». 
Дак. фільм.
13.15 100 га доў з дня на-
ра джэн ня Мі ха і ла Раж-
ко ва. «Лі нія жыц ця».
14.05 Ко лер ча су. 
І. Крам ской. «Парт рэт 
не вя до май».
14.15 «Шу каю на стаў ні-
ка». Дак. се ры ял.
15.10 «Пя тае вы мя рэн-
не».
15.40, 19.45 «Што ха вае 
кра тар ды на заў раў». 
Дак. фільм.
18.00 Ле ген дар ны кан-
цэрт у Па ры жы. Ле а нард 
Берн стайн і Мсці слаў 
Рас тра по віч.
20.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.50 Юбі лей Тац ця ны 
Ска бард. «Усё пра хо-
дзіць...» Дак. фільм.
23.35 «Ме ды чы. Ула да-
ры Фла рэн цыі». Се ры ял. 
(18+).
0.30 «Вест сай дская гіс-
то рыя». Дак. фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ку ды з'е хаў цырк?» 
2006 год (12+).
7.15 Тэ ле спек такль «За-
ла тая рыб ка». 1986 год 
(12+).
8.45, 9.45, 11.00, 15.45, 
17.00, 20.30, 21.45, 1.05, 
3.25, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з На тал ляй Ка зял ко вай. 
2005 год (12+).
13.15 «Ве чар Ва сі ля 
Ла на во га ў кан цэрт-
най сту дыі «Астан кі на». 
1983 год (12+).
18.00 Фільм-спек такль 
«Ма лень кія ка ме дыі вя-
лі ка га до ма». 1974 год 
(12+).
23.00 «Рыт мы пла не ты». 
1985 год (12+).
0.05 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Майк На ву мен ка». 
2005 год (18+).

1.20 Маст. фільм «Тран-
зіт». (16+).
5.00 Фільм-кан цэрт «Ры-
кі Э По ве ры». 1986 год 
(12+).

4.00, 6.00, 8.00, 11.30, 
13.30, 15.45, 20.00, 
22.15, 0.00, 2.15 Тэ ніс. 
US Ореn.
9.35, 12.30, 14.50, 17.00 
Ве ла спорт. «Ву эль та».
11.00 Ра лі. ЕRС. «Аll 
Ассеss».
18.45 Ве ла спорт. «Ву-
эль та»-эк стра.
19.00 Фут бол. Лі га чэм пі-
ё наў. Жа раб' ёў ка.
22.00, 2.00 Тэ ніс. «Гейм, 
Шэт і Матс».

1.25 Ад на клас ні цы: ле-
ген да пра зо ла та Фры-
та на (16+).
3.30 Спы тай це ў Сін дзі 
(16+).
5.15 Ку лі над Брад ве ем 
(16+).
7.10 За га дай жа дан не 
(12+).
8.50 Хо чаш ці не? (16+).
10.30 Ня пра віль ныя ко-
пы (18+).
12.05 Ста тус: сва бод ны 
(16+).
14.05 Вя сел ле най леп-
ша га сяб ра (12+).
16.05 Вель мі дрэн ная на-
стаў ні ца (18+).
17.50 Міл ка (18+).
19.30 Анге лы Чар лі 
(12+).
21.20 Анге лы Чар лі-2: 
толь кі на пе рад (12+).
23.20 За лі ко вы вы клад-
чык-3 (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.40 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
8.10 «Док тар І...» (16+).
8.40, 19.00, 2.10 «Ву зел лё-
су». Се ры ял (16+).
10.15, 3.45 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
11.55, 17.15 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.00, 16.15 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.00 «Ад кры та» з Ак са-
най Бай рак» (16+).
14.55 «Прос тыя скла да-
нас ці» (12+).
15.25 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
20.55 «Ці хія лю дзі». Дэ тэк-
тыў (12+).
21.55 «Са вец кія ма фіі» 
(16+).
22.45 «Рэ аль ныя гіс то рыі» 
(16+).
23.15 «Грань». Се ры ял 
(16+).
0.05 «Атэль «Мэ ры голд». 
Тра гі ка ме дыя (12+).
5.15 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10 На лі ніі агню (16+).
8.45 Тры нац цаць сяб роў 
Оў шэ на (16+).
11.10 Та та-да сві дос (16+).
13.30 Ілю зія пад ма ну-2 
(16+).

16.05 Сцю арт Літл (0+).
17.55 Змроч ныя це ні 
(16+).
20.10 Я не ве даю, як яна 
ро біць гэ та (16).
22.00 Эд з тэ ле ві за ра 
(12+).
0.25 Ідэа льныя не зна ём цы 
(16+).
2.20 За ко ны пры ваб нас ці 
(12+).
4.05 Адзі нац цаць сяб роў 
Оў шэ на (16+).

6.20 Цяж кі вы па дак 
(16+).

8.30 Да ма Пік (16+).
10.50 Сёст ры (16+).
12.35 Ксе нія, лю бі мая 
жон ка Фё да ра (12+).
14.25 Зме ша ныя па чуц ці 
(16+).
16.20, 4.20 Пар фу мер ка. 
(12+).
18.15 Чор ная ма лан ка 
(0+).
20.20 Су пер ме не джар, 
або Ма ты ка лё су (16+).
22.00 Гід раў лі ка (16+).
0.00 Мёрт выя доч кі 
(16+).
2.25 Арэ лі (16+).

6.00, 5.10 Зо на бу даў ніц-
тва. (12+).
7.10, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці. (12+).
8.00, 13.25 Не ве ра год ны 
док тар Пол. (16+).
8.40, 17.15, 21.10, 2.40 Аў-
та-SOS. (12+).
9.30, 12.35, 16.25, 20.25 
Ін стынкт вы жы ван ня. 
(16+).
10.15, 14.50, 4.15 Цу ды 
ін жы не рыі. (12+).
11.50, 14.05, 1.55 Зо ла та 
Юка на. (12+).
18.00, 19.35, 22.00, 0.20 
Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
18.45, 22.50 Асу шыць акі-
ян. (16+).
23.35 Ува рван не на Зям-
лю. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 
Ма хі на та ры.
9.00, 15.00, 23.00, 5.30 
Біт ва за не ру хо масць.
10.00, 16.00, 21.00 Як гэ та 
зроб ле на?
11.00, 20.00 Па ляў ні чыя 
на скла ды.
12.00, 18.00 Ха ос у дзе ян-
ні: кад ры ві да воч цаў.
13.00, 3.50 Ву ліч ныя гон-
кі.
14.00 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю.
19.00 Ме га цяг ні кі.
0.00 Зор нае вы жы ван не.
1.00, 7.10 У по шу ках скар-
баў: Змя і ны вост раў.
2.00 Ві да воч ца.
2.55 Го лыя і на па ло ха-
ныя.
6.20 Хут кія і гуч ныя.
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