
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, 0.15 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 23.55 «Зо на Х». 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След». 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Шлюб па за вя шчан ні». (12+).
13.05 Дзі ця чы док тар.
13.35 Ме лад ра ма «Ад пер ша га 
да апош ня га сло ва». (16+).
14.30, 15.25, 17.05 Се ры ял 
«Двай ная су цэль ная». (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Спе цы яль ны рэ пар таж. 
(12+).
23.35 Сфе ра ін та рэ саў.
0.35 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+).
10.05, 17.40 Се ры ял «Ма ро за-
ва». (16+).
12.00 «Па на еха лі-2. Ка ні ку лы 
ўсля пую». (16+).
13.10 «Жан на Да па ма жы». 
(16+).
14.00 «Арол і рэш ка. Ку рорт ны 
се зон». (16+).
14.55 М/с «Кунг-фу пан да: за хап-
ляль ныя ле ген ды». (12+).
15.15, 22.05 Се ры ял «Жа но чы 
рай». (16+).
16.15 Ні чо га са бе ньюз. (12+).
16.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект. (12+).
17.05 Ка мень, на жні цы, па пе ра. 
(16+).
20.45 «Мя няю жон ку». (16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
0.00 «Не злуй це дзяў чы нак». 
Скетч кам. (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Баб ка. Кіс лая ка пус та.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.20 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.35 «Мар га ры та На за-
рава». Маст. фільм (16+).
9.20, 17.55 «Апош ні дзень». Ана-
толь Куз ня цоў (12+).

10.00 «Га ра ды Бе ла ру сі». 
Віцебск.
10.25, 16.20 «Пе ла гія і бе лы 
буль дог». Маст. фільм, за-
ключ ныя се рыі (12+).
12.50 «На пе рад у мі ну лае».
13.20, 21.05 «Ста лін град». Маст. 
фільм. 2-я се рыя (12+).
15.05, 22.45 «Вы зва лен не». 
«Інстэр бург ска-Кё нінг сберг ская 
на сту паль ная апе ра цыя» (12+).
15.25 Гос ці «Сла вян ска га ба за-
ру». Гру па «Лю бэ».
19.30 «Жы вая куль ту ра». Па двой-
ныя ды ва ны (в. Гу дзе ві чы, Мас тоў-
скі ра ён, Гро дзен ская воб ласць).
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». 
Кішка.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.10 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці ды ры жо ра, на род най 
ар тыст кі БССР Тац ця ны Ка ла-
мій ца вай.

7.15, 14.20, 17.20 Спорт-мікс.
7.25, 23.35 Тэ ніс. WTA. Сан-Ха сэ. 
Ва шынг тон.
9.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў. 
2-і ква лі фі ка цый ны раўнд. ХІК 
(Фін лян дыя) — БА ТЭ (Бе ла русь).
11.25 Фут бол. Між на род ны Ку бак 
чэм пі ё наў. «Бен фі ка» (Пар ту га-
лія) — «Лі ён» (Фран цыя).
13.20, 21.05 Ле ген ды су свет на га 
спор ту.
13.50 Слэм-данк.
14.30 Ко зел пра фут бол.
14.50 Фут бол. Між на род ны Ку бак 
чэм пі ё наў.
16.50 Піт-стоп.
17.30 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.
18.50 Фут бол. Лі га Еў ро пы. 
2-і ква лі фі ка цый ны раўнд. «Ды-
на ма-Мінск» (Бе ла русь) — «ДАК 
1904» (Сла ва кія). (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
21.35 Ха кей. Та ва рыс кі матч. 
«Ды на ма» (Мінск) — «Сі бір» 
(Но ва сі бірск).

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 «Вольф Ме сінг: 
які ба чыў скрозь час» (12+).

14.20 «Ле ген ды цыр ка» (6+).
15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
16.20, 23.10 «Муж чын скае/Жа-
но чае» (16+).
17.30, 18.20, 0.05 «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 «Ін кві зі тар» 
(16+).
1.00 «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 «Уця кач». Се ры ял 
(16+).
12.25 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.45, 0.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
13.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
14.40, 22.15 «Гля дзець усім!» 
(16+).
15.00 «Ежа ба гоў» (16+).
15.55, 16.50 «Зна хар-2. Па ля-
ван не без пра ві лаў». Се ры ял 
(16+).
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
насці».

6.00, 5.30 Се ры ял «АСА» (16+).
6.20, 8.05, 10.05, 13.15, 19.20 Се-
ры ял «Пад пры цэ лам». (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 0.00 На-
ві ны (бя гу чы ра док).
14.00, 4.30 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15, 3.05 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2». (16+).
22.55, 0.10 Маст. фільм «Лек цыі 
для хат ніх гас па дынь» (12+).
1.15 Маст. фільм «Ма ша і мо-
ра» (16+).
4.00 «Ін шы свет» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
9.30, 11.35, 20.40, 23.10 Се ры ял 
«Чор ная кроў». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Весткі.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).
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+).
0.20 Се ры ял «Склі фа соў скі. 
Рэ ані ма цыя». (12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 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.by».
10.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль». (16+).
12.05 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.10 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны». (16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10, 19.5 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы». (16+).
21.25 Се ры ял «Ляс нік. Свая 
зям ля». (16+).
23.40 Се ры ял «Свед кі». (16+).

7.00, 15.55, 19.45, 21.05, 0.05 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.20 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.10 Се ры ял «Крык са вы» 
(16+).
9.10, 19.50 Се ры ял «Кан дзіс 
Рэ ну ар» (16+).
10.10 «Зда роўе».
11.00, 18.10 Се ры ял «Сак ра-
тар» (16+).
12.30 Рэт ра-дэ тэк тыў «Док тар 
Ноу».
14.20 «Ге роі ко мік саў на эк ра-
не». Ка ме дыя «Лю дзі ў чор-
ным» (12+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 Дак. се ры ял «Ма лыя».
17.10 Се ры ял «Ту рэц кая для 
па чат коў цаў».
19.40 «Фэшн іs mу пра фэшн».
20.55 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах» (0+).
21.20 Дра ма «Су тык нен не» 
(16+).

6.00, 15.10 «Су пер ма-
мач ка» (16+).
7.05, 16.15 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
8.40 М/ф «Ску бі Ду» 
(6+)
9.10, 4.05 М/ф «Лі га 
Watchcar» (0+)
9.40, 4.35 М/ф «Джынг-
лі кі» (0+)
10.05, 4.55 М/ф «Машчы-
ны стра шыл кі» (0+).
10.20, 3.35 «Ера лаш» 
(6+).
10.50 Ка ме дыя «Ка хан не 
прэт-а-пар тэ» (12+).

13.00, 1.50 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (12+).
17.50 Се ры ял «Іва но вы-
Іва но вы» (16+).
20.00 Ка ме дыя «Аб 
чым маў чаць дзяў ча ты» 
(12+).
21.45 «Ураль скія пель-
ме ні» (16+).
0.00, 5.10 Се ры ял «Псі-
ха ла гі ні» (16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).

6.30, 17.35 «Па лон ная 
лё су». Ма рыя Паў лаў на.
7.05, 18.00 «У ля сах і на 
га рах». Се ры ял.
7.50 «Пеш шу...» Фе а до-
сія Ай ва зоў ска га.
8.20 Ка ні ку лы! «Ка пі тан 
Зма ні-га ла ва». Маст. 
фільм. 1-я се рыя.
9.30, 1.30 «Ат лан ты. У по-
шу ках іс ці ны». «Наф та 
ў акі я не — ся бар ці во-
раг?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
На ві ны куль ту ры.
10.15 Эпо хі му зыч най 
гіс то рыі. «Ра ман тызм». 
Дак. фільм.
11.50, 22.05 «След ства 
вя дуць зна та кі». Маст. 
фільм.
13.05 «Эпі зо ды». Юрый 
Ка ю раў.

13.50 «Мед ныя тру бы». 
Ілья Сель він скі.
14.15 Штуч ны ад бор.
15.10 «Пісь мы з пра він-
цыі». Апша ронск (Крас-
на дар скі край).
15.40, 19.45 «Егі пец кі 
па ход На па ле о на Ба-
на пар та». Дак. фільм. 
2-я се рыя.
16.30 На юбі лей ным фес-
ты ва лі Юрыя Баш ме та.
18.45 Да 95-год дзя з дня 
на ра джэн ня Ва дзі ма Ка-
рас ты лё ва. Дак. фільм.
20.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.55 Штуч ны ад бор.
21.35 Ле ген дар ныя 
друж бы. «Ча му ён мя не 
на ву чыў. Лун гін пра Ня-
кра са ва».
23.20 Су свет ныя скар-
бы.
0.00 Эпо хі му зыч най гіс-
то рыі. «Ма дэр нізм». Дак. 
фільм.
2.00 «Аляк сандр Са лжа-
ні цын. Між дзвюх без да-
няў». Дак. фільм.

6.00 «Аку лы пя ра». Ле-
а нід Яку бо віч. 1996 год 
(18+).
6.40, 9.45, 11.00, 14.00, 
15.45, 17.25, 18.50, 20.10, 
21.45, 23.00, 1.00, 2.25, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
7.20 «Ала Пу га чо ва 
су стра кае сяб роў». 
1994 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«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 Тац ця най Віз бар. 
2008 год (12+).
13.00, 19.10 Маст. фільм 
«Брон за вая птуш ка». 
(6+).
17.00 Се ры ял «33 квад-
рат ныя мет ры. Дач ныя 
гіс то рыі». (16+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Яны бы лі дар ма е да мі». 
2007 год (16+).
23.15 Фільм-спек такль 
«Тэ ат раль ныя гіс то рыі». 
1976 год (12+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Маск ві чы». 2005 год 
(18+).

1.20 Маст. фільм «Абя-
цан не шчас ця». (16+).

5.00, 8.00 Ве ла спорт. 
«Тур Ва ло ніі».
6.30, 10.30, 19.00 Алім-
пій скія гуль ні. «За ла сла-
вы».
7.30 Алім пій скія гуль ні. 
«Жы выя ле ген ды».
9.30, 16.30, 22.45, 1.30 
Фут бол. Зор кі MLS — 
«Ювен тус».
11.30, 18.00 Ака дэ міч нае 
вес ла ван не. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
16.00, 18.30, 0.00, 2.30 
Мо та гон кі. EWC. «All Ac-
cess».
20.05 Watts.
20.30, 0.30 Ве ла спорт 
( т р э к ) .  Ч э м  п і  я  н а т 
Еўропы.

0.30 Пры шэль цы. (12+).
2.45 Пры шэль цы-2: ка лі-
до ры ча су. (12+).
5.15 Вя сел ле. (16+).
6.55 Ка хан не і лі мо ны. 
(16+).
8.50 Стаў ка на ка хан не. 
(12+).
10.35 На ша Russіa. Яй кі 
Лё су. (16+).
12.15 Без тар ма зоў. 
(16+).
14.05 Я ху дзею. (16+).
16.05 Ша лё ныя су се дзі. 
(16+).
17.50 Ня ўда члі выя. 
(16+).
19.30 Ся мей нае аграб-
лен не. (16+).
21.10 Апе ра цыя «Ту шон-
ка». (16+).
23.15 Гэ та ўсё яна. 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
7.50 «Па еха лі!» (12+).
8.20 «Док тар І...» (16+).
8.50, 19.00, 2.00 «Аскол-
кі». Се ры ял (16+).
10.15, 3.15 «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+).
20.35 «Не раз рэ за ныя 
ста рон кі». Дэ тэк тыў 
(12+).
21.35 «Са вец кія ма фіі» 
(16+).
22.25, 5.30 «Рэ аль ныя 
гіс то рыі» (16+).
23.00 «Грань». Се ры ял 
(16+).
23.50 «Іл жы вая спа ку-
са». Тры лер (16+).

4.45 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).

6.10, 15.30 Чы таль нік 
(16+).
8.40 Усё або ні чо га 
(16+).
11.00 2 + 1 (16+).
13.20 Сур' ёз ны ча ла век 
(16+).
18.05 Заў сё ды га ва ры 
«Так» (16+).
20.10 Вы бар (16+).
22.20 Ад чай ны (16+).
0.25 Уна (18+).
2.20 Мо ладзь (16+).
4.20 Ма ёр Пэйн (12+).

6.20 Кух ня. Апош няя біт-
ва (12+).
8.35 Па са жыр ка (16+).
10.35 Блу ка ю чыя (12+).
12.25 Ста рая, ста рая 
каз ка (12+).
14.20 Ушчэнт (16+).
16.20, 4.20 Два плюс два. 
1-2 се рыі (12+).
18.15 Ду ша шпі ё на 
(16+).

20.20 Пра ка хан не 
(16+).
22.15 Не хле бам адзі ным 
(12+).
0.30 Га рад скія пту шач кі 
(18+).
2.20 Маск ва, я люб лю ця-
бе! (16+).

6.00 Зо на бу даў ніц тва. 
(12+).
6.50, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці. (12+).
8.00, 13.20 Не ве ра год ны 
док тар Пол. (16+).
8.45, 17.10, 21.10, 2.30 
Аў та-SOS. (12+).
10.15, 14.05 Дзі кі ту нец. 
(12+).
11.50. 1.45 Зо ла та Юка-
на. (12+).
12.35, 16.25, 20.20 Ін-
стынкт вы жы ван ня. 
(16+).
18.00, 22.00, 0.15, 4.05 
Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
23.30 Эва ку а цыя Зям лі. 
(16+).
4.50 Ін жы нер ныя ідэі. 
(12+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 
Ма хі на та ры (12+).
9.00, 16.00, 23.00, 5.30 
Біт вы за кан тэй не ры 
(12+).
10.00, 15.00, 21.00 Як гэ-
та зроб ле на? (12+).
11.00 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе (12+).
12.00 Ма лан ка выя ка та-
стро фы (16+).
13.00, 3.50 Ву ліч ныя гон-
кі (16+).
14.00, 19.00 Уз ры ва ю чы 
гіс то рыю (12+).
18.00 Ма лан ка выя ка та-
стро фы (16+).
20.00 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
0.00 Па ляў ні чыя на скла-
ды (16+).
1.00 Аме ры кан скі чо пер 
(12+).
2.00 Не спра буй це паў та-
рыць (16+).
2.55 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
6.20 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
7.10 Эд Ста фард: які вы-
жыў (16+).
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