
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ера лаш» (6+).
7.45 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).
8.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
9.15 «КВЗ. па-на ша му» 
(16+).
10.20 Фан тас ты ка «Ус-
пом ніць усё» (16+).
12.45 Се ры ял «Га тэль 
«Эле он» (16+).
14.50, 1.55 Се ры ял 
«Дзяў чын кі не зда юц ца» 
(16+).
16.55 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.55, 0.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Кух ня. 
Вай на за га тэль» (16+).
22.00 Ка ме дыя «Без 
ме ж» (12+).
1.00 Се ры ял «Ад ной чы ў 
мі лі цыі» (16+).
3.50 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.40 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.40 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
аб ноў ле ная.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35 «Пе ра дзвіж ні кі. 
Аляк сандр Ба ры саў» 
[СЦ].
8.05 «Ган на і ка ман дор». 
Маст. фільм [СЦ].
9.30 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Ра сіі цар ская дач ка» 
[СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.15 ХХ ста год дзе. 
«Нет ме ня счастливее. 
Тац  ця  на  Шмы га» . 
1971 год.
12.00 Ко лер ча су. Эду ард 
Ма нэ. «Бар у Фо лі-Бер-
жэр».
12.10, 18.15, 0.30 Ула да 
фак та. «Ар ген ці на і пе-
ра нізм: доў гія га ды ра-
зам».
12.55 «Пра він цый ныя му-
зеі Ра сіі». Сер гі еў Па сад 
[СЦ].
13.20 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.

13.35 Да 70-год дзя Ба-

ры са Шчар ба ко ва. «Лі нія 

жыц ця» [СЦ].

14.30 «Эн цык ла пе дыя 

за га дак». Дак. се ры ял 

[СЦ].

15.10 На ві ны. Пад ра бяз-

на. Арт.

15.25 «Аго ра». Ток-шоу.

16.30, 2.05 «Су час нае-мі-

ну лае. По шу кі і зна ход кі». 

Дак. се ры ял [СЦ].

17.00 Май стры вы ка-

наль ніц ка га мас тац тва. 

Ва кал. Бар ба ра Фры то-

лі.

19.10 Ура чыс тае за крыц-

цё XX Між на род на га тэ-

ле ві зій на га кон кур су 

юных му зы кан таў «Шчаў-

ку нок».

21.15 75 га доў Мі ха і лу 

Пі ят роў ска му. «Вя до мы 

не вя до мы Мі ха іл Пі ят роў-

скі». Дак. фільм [СЦ].

22.10 «Са ці. Ня сум ная 

кла сі ка...»

22.50 «Люд мі ла Гур чан-

ка». Се ры ял [СЦ].

0.00 Ад кры тая кні га. Да-

ні эль Ар лоў. «Час нок» 

[СЦ].

2.30 «Pro memorіa». «Лю-

тэ цыя Дэ ма рэ».

6.00 Маст. фільм «Час-

не-ча кае» (16+).

8.30, 13.15, 14.45, 15.45, 
17.00, 19.15, 20.45, 21.45, 
23.00, 1.00, 3.45, 5.00 Му-

зыч ная на сталь гія (12+).

9.00 «Быў час». 2008 год 

(16+).

10.00 Фільм-спек такль 

«Прый шоў муж чы на 

да жан чы ны». 1990 год 

(18+).

12.00 Дак. фільм «Цэ ха-

ві кі. Не бяс печ ная спра-

ва» (16+).

13.30 Маст. фільм «Лю-

дзі і ма не ке ны». 1-я се-

рыя (12+).

15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-

лы час» (12+).

16.00 Кі на кан цэрт «Дэ-

тэк тыў... Дэ тэк тыў... Дэ-

тэк тыў!» 1983 год (12+).

18.00 «Се вА ло гія» з Се-

вам На ўга род ца вым. 

2005 год (18+).

19.40 Маст. фільм «Джа-

май ка». 1-я се рыя (18+).

22.00 «На ро джа ныя ў 

СССР» (12+).

0.00 «Да і пас ля...» з Ула-

дзі мі рам Мал ча на вым. 

Год 1975. 2-я част ка. 
2011 год (12+).
1.20 Маст. фільм «Агуль-
ная сця на» (12+).
1.40 «Му зыч ная га вань 
Эле а но ры Фі лі най» (12+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

0.05 Кон ны спорт. 
Longіnes Masters (6+).
1.35 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту 
(12+).
2.30, 5.00, 7.45, 10.30 
Гор ныя лы жы. Ку бак све-
ту (12+).
3.30, 8.30, 14.45 Сну кер. 
UK Champіonshіp. Фі нал 
(6+).
13.30 Бія тлон. Ку бак све-
ту (6+).
15.45, 21.00, 21.45 Сну-
кер. Scottіsh Open (6+).
21.35 Лёг кая ат ле ты ка. 
Паў ма ра фон (6+).

0.45 Дуб лёр (16+).
2.25 Не ве ра год ныя пры-
го ды Фа кі ра (16+).
4.05 Ка хан не прэт-а-пар-
тэ (12+).
5.45 Ста тус: сва бод ны 
(16+).
7.40 На цы я наль ная бяс-
пе ка (12+).
9.20 На стаў нік го да 
(16+).
11.35 Тры нац цаць сяб роў 
Оў шэ на (16+).
13.55 Уда члі вы вы па дак 
(16+).
15.45 Як украс ці брыль-
янт (16+).
17.35 Ка роль ве ча ры нак 
(16+).
19.30 Анё лы Чар лі (12+).
21.20 Анё лы Чар лі-2: 
толь кі на пе рад (12+).
23.20 Вы кру та сы (12+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя Бе ла русь філь ма 
(12+).
6.15 М/ф (6+).
7.10, 4.45 «Пе рыс коп» 
(16+).
7.30 «Вя лі кая пры го да». 
Фільм — дзе цям (6+).
10.10, 5.05 «Суд ідзе». 

Дак. се ры ял (16+).
11.10, 18.10 «Сля пая» 
(16+).
12.15 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
12.50 «Без пад ма ну» 
(16+).
13.40 «Я не па кі ну ця бе». 
Маст. фільм (16+).
15.30 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
16.25 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).
17.15 «Раз ві  тан не» 
(16+).
19.15, 3.25 «Біт ва за 
спад чы ну-4». Дак. фільм 
(12+).
20.10, 4.05 «Люд мі ла 
Гур чан ка. Шлюб ны ма ра-
фон». Дак. фільм (16+).
21.05 «На пар ні цы». Се-
ры ял (16+).
22.55, 2.45 «Пры суд» 
(16+).
23.45 «Уся праў да» 
(12+).
0.20 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
1.05 «Сі ці-Ай ленд». Ка-
ме дыя (16+).

6.10, 16.50 Абя цан не 
(16+).
8.35 Вы пад ко вы муж 
(16+).
10.10 47 ро ні наў (12+).
12.10 Пра ві лы ві на ро баў 
(16+).
14.30 Апош ні кі на ге рой 
(12+).
19.10 Дзе ці шпі ё наў-3: 
гуль ня скон ча на (6+).
20.40 Са цы яль ная сет ка 
(16+).
22.50 Бруд ныя тан цы-2: 
га ван скія но чы (16+).
0.20 Да руй, ха чу з та бой 
ажа ніц ца (12+).
2.20 Вет ра ная ра ка 
(18+).
4.20 Ін ту і цыя (12+).

7.20 Ка хан не з аб ме жа-
ван ня мі (16+).
9.15 На круч ку! (16+)
11.00 Ад мі рал (16+).
13.15, 19.00 Ад лі га 
(16+).
15.20 Лю боў-мар коў (12+).
17.15 Толь кі не яны (16+).
21.15 Кра і на цу даў (12+).
22.55 Алім пі ус ін фер на 
(16+).

0.40 Па ра граф 78. Фільм 
дру гі (16+).
2.20 Лю боў-мар коў-2 
(12+).
4.00 Да ма пік (16+).

6.00, 5.10 Зо на бу даў ніц-
тва (16+).
6.25 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
7.15, 11.15, 19.45 Аў та-
SОS (16+).
8.00 Дзі кі ту нец (16+).
8.50 Эк стрэ маль ны экс-
прэс (16+).
9.40 Еў ро па з вы шы ні 
пту шы на га па лё ту (16+).
10.30 Асу шыць акі ян 
(16+).
12.50 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
13.35, 20.30 Па да рож жы 
з Гор да нам Рам зі (16+).
14.25 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
15.10, 4.20 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф (16+).
16.40, 21.20 Тра ге дыя 
«Чэ лен джа ра» (16+).
17.25 Ме га по лі сы (16+).
18.15 За кі ну тыя га ра ды 
(16+).
19.00, 22.05, 1.10, 3.30 
Жан чы ны-во і ны ві кін гаў 
(16+).
22.50 Тай ная гіс то рыя 
(16+).
23.35 Па да рож нік: па лёт 
да Еў ро пы (16+).
0.20 Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы ста ра жыт на сці (16+).
1.55 Са праўд ны су пер кар 
(16+).

8.00, 20.20, 1.50 Го лыя і 
на па ло ха ныя (16+).
8.50, 16.40, 22.10, 0.00 
Ма хі на та ры (12+).
9.40, 17.35, 4.15 Хут кія і 
гуч ныя (12+).
10.30, 14.00, 16.10, 5.45 
Як гэ та ўстро е на? (12+)
11.20, 23.05, 5.00 Па ляў-
ні чыя на скла ды (16+).
12.15, 0.55, 6.30 Як 
уладкаваны Су свет (12+).
13.05, 3.30 Аляс ка: сям'я 
з ле су (16+).
14.50, 21.15, 6.10 Як гэ та 
зроб ле на? (16+)
18.30 Біт ва за не ру хо-
масць (12+).
19.25, 7.15 Што маг ло 
пай сці не так? (16+)
2.40 Вост раў (16+).
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6.45 Ме лад ра ма «За леп шым 
жыц цём» (16+).
8.15 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
10.25 «Усе за стол!» (12+)
11.15 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ гі ён.
12.35 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
13.15 Ме лад ра ма «Тан га ма-
тыль ка» (16+).
15.15 Твой го рад.
15.30 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
16.10 Ме лад ра ма «Пас ля мно-
гіх бед». (12+).
19.45 «На вы лет!» (12+)
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Аме тыс та-
вая за вуш ні ца». (16+).

7.00 «Вя сель ны па мер» (16+).
7.55 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас ка-
ра» (0+).
9.10, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.20 «Сак рэт ны міль я нер» 
(16+).
10.40 «Ве ру — не ве ру» (16+).
11.40 «Да па ба чэн ня» (16+).
12.35 «Под ыум» (12+).
13.35 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні. І ўспых не по лы мя» 
(16+).
16.05 Бія тлон. Ку бак све ту. Эс-
та фе та. Муж чы ны.
17.40 «Та та па паў» (16+).
19.15 «Біт ва эк стра сэн саў» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.50 Тра гі ка ме дыя «Амаль 
сям нац цаць» (16+).
23.40 «Су пер жон ка» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 13.20, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 13.45, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.25 «Лі са і Воўк». М/ф (0+).
8.35 «У мат ро саў ня ма пы тан-
няў!» Ка ме дыя (12+) [СЦ].
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Цы-
мес.
10.55 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
11.40 «На цы я наль ны хіт-па рад».
12.30 «Май стры і ку мі ры». За-
слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Ула дзі мір Мі шчан чук.

13.50 «Тэ ге ран-43». Дра ма (12+) 
[СЦ].
16.20 «Ка зі мір Се мя но віч. Вя-
лі кае май стэр ства ар ты ле рыі». 
Дак. фільм (12+).
17.00 «Аляк сандр Ма лень кі». 
Дра ма (12+).
18.40 «Па куль ста яць го ры». 
Дра ма (12+) [СЦ].
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Чар на мо рач ка». Ка ме-
дыя (12+).
22.25 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль «Ла ба ра то рыі са цы яль-
на га тэ ат ра ECLAB». «Род ныя 
лю дзі?»
22.50 XІV Між на род ны фес ты-
валь Юрыя Баш ме та. «Ноч кла-
сі кі ў мет ро! Мод ная вер сія».

6.05 Фут бол. Клуб ны чэм пі я нат 
све ту.
8.00 На столь ны тэ ніс. Су свет ны 
тур. Гранд фі нал. Муж чы ны. Па-
ры. Фі нал.
9.00 На столь ны тэ ніс. Су свет-
ны тур. Гранд фі нал. Жан чы ны. 
Адзі ноч ны раз рад. Фі нал.
10.00 Кань ка беж ны спорт. Этап 
Куб ка све ту. На га на.
13.05 Аз бу ка спор ту.
13.15 Гуль ні «на вы раст».
13.50 Бія тлон. Ку бак све ту. Хох-
філь цэн. Гон ка пе ра сле ду. Жан-
чы ны.
14.45 На столь ны тэ ніс. Су свет ны 
тур. Гранд фі нал. Жан чы ны. Па-
ры. Муж чы ны. Адзі ноч ны раз рад. 
Фі на лы.
15.50 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Пер шы ды ві зі ён. Нар ве-
гія — Лат вія.
18.10 Бія тлон. Ку бак све ту. Хох-
філь цэн. Эс та фе та. Муж чы ны.
19.20 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Пер шы ды ві зі ён. Да нія — 
Бе ла русь. (У пе ра пын ках — 
Спорт-цэнтр.)
21.40 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Пер шы ды ві зі ён. Дзён нік 
гуль ня во га дня.
22.10 Вы ні кі тыд ня.
22.55 Бас кет бол. Адзі ная лі-
га ВТБ. «Зе ле на Гу ра» (Поль-
шча) — «Цмо кі-Мінск» (Бе ла-
русь).
0.40 Піт-стоп.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] На шы на-
ві ны.
7.10 «Зда роўе» (16+).
8.05 «Жыц цё ін шых» (12+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
[СЦ].
9.25 «Ме тэа гід».

9.45 Маст. фільм «Вод пуск за 
свой кошт» (12+).
12.05 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
14.25 «Та ма ра Гверд цы тэ лі і Прэ-
зі дэнц кі ар кестр Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь». Кан цэрт (12+).
16.20 «Ба рыс Шчар ба коў. Муж чы-
на асаб лі вай пры ваб нас ці» (16+).
17.25 «Тры акор ды». Кан цэрт у 
Дзяр жаў ным Крам лёў скім па ла-
цы (16+).
20.00 Кон ту ры.
21.20 Маст. фільм «Тры дні да 
вяс ны» (12+).
23.10 «Спарт клуб» (16+).
23.30 «Што? Дзе? Ка лі?» Зі мо-
вая се рыя гуль няў (16+).
0.45 «Пра ка хан не» (16+).

6.00 «Ежа ба гоў» (16+).
7.35, 11.05, 20.35, 22.45 Да ку-
мен таль ны спец пра ект (16+).
9.10 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
12.00, 13.40, 16.40 «Цу да твор-
ца». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
22.15 «Ты дзень спор ту».
23.35 «NEXT-2». Се ры ял (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10 «Бе ла русь сён ня» (12+).
6.40 М/ф (6+).
6.55 «Ве да ем рус кую» (6+).
7.50 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.20 «Яшчэ тан ней» (12+).
8.55 «Су свет ныя гуль ні ро зу му» 
(0+).
9.25 «Фа зэн да Лайф» (6+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.15 «Ніт ка да ніт кі» (12+).
10.50 «Гуль ня ў праў ду» (16+).
11.50, 16.15, 19.30 Се ры ял «Га-
лі на» (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
22.00, 1.00 Се ры ял «Ар ло ва і 
Аляк санд раў» (16+).

7.00 Маст. фільм «Лёс аб ме ну 
не пад ля гае» (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» (12+).
12.15 «Ра ніш няя пош та» (16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
14.00 «Смя яц ца да зва ля ец ца» 
(16+).

14.50 Маст. фільм «Сар дэч ныя 
ра ны» (12+).
18.25 «Усе ра сій скі ад кры ты тэ-
ле ві зій ны кон курс юных та лен таў 
«Сі няя птуш ка».
20.00 Вест кі тыд ня.
21.15 «У лю дзях».
21.45 Маст. фільм «Не ў хлоп-
цах шчас це» (12+).
23.20 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
0.00 «Ня дзель ны ве чар».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
6.25 Terra іncognіta. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.55 «Це ла ча ла ве ка» (16+).
7.25 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 Спра ва жыц ця. Ад ра джэн-
не (12+).
8.40 «Ад ной чы...» (16+)
9.20 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(12+)
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 Се ры ял «На вод чы ца» 
(16+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+)
18.00 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
21.30 «Ты не па ве рыш!» (16+)
22.35 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
23.10 «Ра сія ру ліць!» (12+)

7.00, 15.15, 19.05, 21.05, 0.10 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10 М/ф «Бэт мен».
8.35 Ка ме дыя «Каў каз ская па-
лон ні ца» (0+).
9.50 «Утрам дзія».
10.00 «Га туй як шэф».
10.30 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
11.15 Вес тэрн «Тан цу ю чы з 
ваў ка мі» (16+).
15.20 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Фан тас ты ка «Аў та сто пам па 
Га лак ты цы» (0+).
17.15 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці» (12+).
18.15 Се ры ял «Касл» (12+).
19.10 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў».
20.55 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Ка ме дыя «Зя лё ная кні-
га» (16+).
23.25 Се ры ял «Ім пе рыя» 
(16+).
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