
6.00 Серыял «Татавы 
дочкі» (12+).
7 . 2 0  С к е т ч - ш о у 
«6 кадраў» (16+).
8.15 Скетч-шоу «Даеш 
моладзь» (16+).
9.10 М/ф «Тры каты» 
(0+).
9.30 М/ф «Ліга Watch-
car» (0+).
9.55 М/ф «Маша і 
Мядзведзь» (0+).
10.25 «Ералаш» (6+).
10.50, 16.50, 23.00 
«Уральскія пельмені» 
(16+).
11.45 «Турысты» (16+).
13.00 Анімацыйны 
ф і л ь м  « П а л я р н ы 
экспрэс» (12+).

14.40 Серыял «Атэль 
«Элеон»-3» (16+).
18.15 Анімацыйны 
фільм «Монстры на 
канікулах-2» (6+).
19.35 Анімацыйны 
фільм «Оз: вяртанне ў 
Ізумрудны горад» (0+).
2 1 . 0 0  Б а я в і к 
« Т э р м і н а т а р - 3 : 
паўстанне машын» 
(16+).
0.10 Трылер «Код да 
Вінчы» (18+).
2.40 «Хачу верыць!» 
(16+).
3.50 «Лаві момант» 
(16+).
5.00 «Дурні і дарогі» 
(16+).

6.30 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.
10.20 «Снеж ная ка ра-
ле ва». «Кош кін дом». 
М/ф.
11.55 «Гу сар ская ба-
ла да». Маст. фільм 
(12+).
13.30, 1.40 «Бла кіт ная 
пла не та». Дак. се ры-
ял.

14.25, 1.00 «Ехаў грэ-
ка... Па да рож жа па са-
праўд най Ра сіі». Дак. 
се ры ял.
15.10 «Са бры на». Маст. 
фільм (12+).
17.10 «Гіс то рыя рус кай 
ежы». Дак. се ры ял.
17.40 Юбі лей ны кан-
цэрт Але га Па гу дзі на ў 
Дзяр жаў ным Крам лёў-
скім па ла цы.
20.00 «Па за пал кі». 
Маст. фільм (12+).

21.35 «Дзі кія тан цы». 
Дак. се ры ял.
22.05 «Дро бя зі жыц ця». 
Маст. фільм (16+).
23.25 «Клуб 37».
00.30 «Ад люст ра ва ны 
час... На ва год ні ка-
пус нік у ЦДРМ». Дак. 
фільм.
2.35 «Фільм, фільм, 
фільм». М/ф для да-
рос лых.

6.00 Маст. фільм «Ме-
ло дыя на два га ла сы» 
(16+).
8.15,  9 .45,  11.00, 
13.40, 15.45, 17.00, 
2.30, 3.45, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
8.35 Кан цэрт «The 
Beatles іn Washіngton 

D.C.» (16+).

9.00, 15.00, 3.00 «Мі-

ну лы час» (12+).

10.00, 16.00, 22.00, 
4.00 «На ро джа ныя 

ў СССР» (12+).
12.00 Дак.  фільм 
«Два ры на ша га дзя-
цін ства» (12+).
14.50, 20.50 «Прэс-
экс прэс». 1994 год 
(16+).
18.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча-
на вым. На ва год ні вы-
пуск. 2008 год (12+).
19.15 Фільм-спек такль 
«Та паз». 1976 год 
(12+).

21.00 «Быў час». 
2009 год (16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з Тац ця най Віз бар: Ры-
гор Глад коў. 2007 год 
(12+).
1.00 Маст. фільм «Ва-
шы пра вы?» (16+).

0.30, 3.00, 16.00, 17.15, 
22.30 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту.
1.30 Ра лі-рэйд. «Аф ры-
ка Эка Рэйс».
1.45, 5.00, 19.00, 
23.00 Скач кі на лы жах 
з трамп лі на. «Тур нэ ча-
ты рох трамп лі наў».
3.30, 6.30 Тэ ніс. Тур нір 
ATP.
10.00 Тэ ніс. «Ку бак Хоп-
ма на».
11.00, 20.30 Тэ ніс. «Ку-
бак Хоп ма на». Фі нал.
16.45, 18.00 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту.
20.00, 22.00 Лыж нае 
двая бор ства. Ку бак 
све ту.

0.30 2 + 1 (16+).
2.45 Ча ла век з Рыа 
(16+).

5.00 Ягу ар (16+).
7.00 Нач ная зме на 
(18+).
8.55 Эйс Вен ту ра: 
вы шук хат ніх жы вёл 
(12+).
10.35 Эйс Вен ту ра-2: 
ка лі клі ча пры ро да 
(12+).
12.15 Ёл кі лах ма тыя 
(6+).
13.55 Так сі-3 (16+).
15.35 Так сі-4 (16+).
17.15 Кру тая Джор-
джыя (16+).

19.30 Да спе хі бо га: у 
по шу ках скар баў (12+).
21.25 Шан хай скія ры ца-
ры (12+).
23.35 Ка роль ве ча ры-
нак (16+).

6.00 М/ф (6+).
9.20 «Заўт ра сён ня» 
(12+).
9.50 «Па еха лі» (12+).
10.20 «Пе рыс коп» 
(16+).
10.40 «Хро ні кі мас коў-
ска га по бы ту» (16+).
11.30, 2.10 «Док тар 
Ко таў». Се ры ял (12+).
15.15 «Тай ны на ша га 
кі но. «Джэнтль ме ны 
ўда чы» (16+).
15.45 «Джэнтль ме-
ны ўда чы». Ка ме дыя 
(0+).
17.20 «Прын цэ са на 
Рас тво». Ме лад ра ма 
(6+).
19.00 «Знак якас ці» 
(16+).
19.55, 5.30 «10 са мых» 
(16+).
20.30 «Па ляр ны рэйс». 
Ка ме дыя (12+).
22.15 «Дзён нік Бры-
джыт Джонс-2». Ка-
ме дыя (16+).
0.10 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).

8.10 Бэт мен: па ча так 
(12+).
10.50 Ра мэа і Джуль е-
та (12+).
13.10 Гіс то рыя ад на го 
вам пі ра (16+).
15.15 Прэ стыж (16+).
17.45 Дзён нік па мя ці 
(16+).
20.10 Мас ка (12+).
22.20 Цём ны ры цар 
(16+).
1.10 Ня сцерп ныя бо сы 
(16+).
3.20 Секс у вя лі кім го-
ра дзе (16+).

6.20 Пра што га во-
раць муж чы ны. Пра цяг 
(16+).

8.05 Экі паж (6+).
10.35 Тан кі (12+).
12.20 Тры во ла ты: ход 
ка нём (6+).
13.50 Мет ро (16+).
16.20 Чор ная ма лан ка 
(0+).
18.20 Млеч ны шлях 
(12+).
20.20 Я ху дзею (16+).
22.20 На се ле ны вост раў 
(12+).
0.40 Зем ля трус (12+).
2.35 Пра што га во раць 
муж чы ны (16+).
4.15 Пры цяг нен не 
(12+).

6.00 Дзі кая Аў стра лія 
(16+).
7.30, 5.10 Гуль ні ро зу му 
(16+).
8.40, 1.50 Па ча так 
(16+).
10.15, 18.45, 22.00 Асу-
шыць акі ян (16+).
11.05 Асу шэн не Аль-
катра са (16+).
11.50 Вы ра та ван не най-
ста рэй шай пі ра мі ды 
Егіп та (16+).
12.40 Рас шыф ра ваць 
Стоў нхэндж (16+).
13.30 Знік лыя га ра ды 
Ама зо ніі (16+).
14.15 Стра ча ныя му міі 
Но вай Гві неі (16+).
14.55, 20.20 Гіс то рыя 
дзе ся ці год дзяў (16+).
16.25 Ме газ бу да ван ні 
(16+).
17.15, 23.35 Фа таль ны 
па жар на «Ты та ні ку» 
(16+).
18.00, 0.20 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф 
(16+).
19.35 Ін стынкт вы жы-
ван ня (16+).

8.00, 7.10 Апош нія жы-
ха ры Аляс кі (16+).
11.00, 16.00 Ме га бу доў-
лі (12+).
17.00, 21.00, 0.00 Спец-
наз «Цяж кія ма шы ны» 
(16+).
1.00, 3.50 Са ма гон шчы-
кі (16+).
4.40 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну (12+).
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5.45 Сло ва міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на Ура чыс-
тасць Пра свя той Ба га ро дзі цы.
5.55 Се ры ял «Сва ты» (12+).
7.50 Ка ме дыя «На ва год ні пе-
ра па лох» (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10, 12.10 Ме лад ра ма «Ін шы». 
1—4-я се рыі (16+).
12.35 Дзі ця чы кон курс пес ні 
«Еў ра ба чан не-2018» у Рэс пуб-
лі цы Бе ла русь.
14.25 «Lіght up! Дзі ця чае Еў ра-
ба чан не 2.0».
15.10 Га лоў ная ёл ка кра і ны. 
На ва год няе даб ра чын нае свя-
та для дзя цей з удзе лам Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
А. Р. Лука шэн кі.
16.25 Ме лад ра ма «Стан дар-
ты пры га жос ці». 1—4-я се рыі 
(12+).
20.05, 21.40 Ме лад ра ма «Стан-
дар ты пры га жос ці. Но вае ка-
хан не» (12+).
21.00 «Па на ра ма».
0.15 Ме лад ра ма «Паст ка на 
тры пер со ны» (12+).

5.50 Ба я вік «Ін дыя на Джонс 
і храм лё су» (12+).
7.45 Ба я вік «Ін дыя на Джонс 
і апош ні кры жо вы па ход» 
(12+).
9.45, 22.10 «Тэ ле ба ро метр».
9.50 Ба я вік «Ін дыя на Джонс 
і Ка ра леў ства хрус таль на га 
чэ ра па» (12+).
11.50 Фільм для дзя цей «Тры 
арэш кі для Па пя луш кі» (12+).
13.10 Ані ма цый ны фільм «Ма-
да гас кар» (0+).
14.35 Ані ма цый ны фільм «Ма-
да гас кар-2» (12+).
16.00 Ані ма цый ны фільм «Ма-
да гас кар-3» (12+).
17.30 «Су пер ла то».
18.15 Ба я вік «Ін дыя на Джонс: 
у по шу ках стра ча на га каў чэ-
га» (12+).
20.10 Ба я вік «Ін дыя на Джонс 
і храм лё су» (12+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
КЕНО.
22.15 Мю зікл «Ла-Ла Лэнд» 
(12+).

6.10 М/ф (0+).
7.45, 11.40, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.

8.05 «Сі ра та ка зан ская». Маст. 
фільм (12+).
9.25 «Бе ла рус кая кух ня». Бан-
ку ха.
9.55 «Жы вая куль ту ра». Твор-
часць май строў-ша па ва лаў 
(Дры бін скі ра ён, Ма гі лёў ская 
воб ласць).
10.20 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
10.45 «Спя вае Бе ла русь».
11.55, 20.30 «Гэ ты дзень».
12.00 «Ма роз ка». Фільм-каз-
ка (6+).

13.20 «Но вы год у кла січ ным 
сты лі». Кан цэрт сім фа ніч на га 
ар кест ра Бел тэ ле ра дыё кам па-
ніі.
14.35 М/ф (0+).
14.50 «Снеж ная ка ра ле ва». 
Фільм-каз ка (6+).
16.10 «Су стра ка ем Но вы год ра-
зам». Кан цэрт.
18.00 «Вя сел ле ў Ма лі наў цы». 
Ка ме дыя (12+).
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Адзі но кім да ец ца ін тэр-
нат». Маст. фільм (12+).
22.30 «Прэм' е ры Но ва га го да». 
Кан цэрт эст рад най му зы кі.

6.30 Ха кей. Ма ла дзёж ны чэм пі я-
нат све ту. ЗША — Фін лян дыя.
8.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
9.55, 23.05 Ха кей. Ма ла дзёж ны 
чэм пі я нат све ту. Ра сія — Ка на-
да.
12.00 Тэ ніс. WTA. Брыс бен.
15.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Эвер тан» — «Лес тэр».
17.30 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
18.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ар се нал» — «Фул хэм».
20.00 Жан чы ны і спорт. Да р'я 
До мра ча ва.
20.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Кар дзіф» — «То тэн хэм».
22.30 Спорт-кадр.

6.00 «Но вы год» (16+).
7.10 Ка ме дыя «Дзяў ча ты» (0+).

8.50 Ка ме дыя «Іро нія лё су, або 
З лёг кай па рай!» (12+).
12.15 Ка ме дыя «Джэнтль ме ны 
ўда чы» (12+).
13.50, 16.20 «Лепш за ўсіх!» На ва-
год ні вы пуск (0+).
16.00, 20.30 «На шы на ві ны».
16.55 Ка ме дыя «Брыль ян та вая 
ру ка» (0+).
18.40 Ка ме дыя «Ка хан не і га лу-
бы» (12+).
20.55 «Го лас. Пе ра за груз ка». Фі-
нал (16+).
23.00 «Пер шы до ма» (12+).
0.30 «На ва год ні ка лян дар» (0+).

5.40 Му зыч ны ма ра фон «Ле ген ды 
Рэт ра FM» (16+).
11.00 Ка ме дыя «Па кроў скія ва-
ро ты» (12+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 га-
дзі ны».
13.40 Ка ме дыя «Ёл кі лах ма тыя» 
(0+).
15.05 Ка ме дыя «Ёл кі» (12+).
16.40 Ка ме дыя «Ёл кі-2» (12+).
18.25, 20.05 Ка ме дыя «Ёл кі-3» 
(12+).
20.40 Ка ме дыя «Ёл кі 1914» 
(12+).
22.25 «Ле ген ды СССР» (16+).
01.35 Лэ дзі Га га: тур «Баль мон-
страў» (16+).

6.00, 2.40 «Дыс ка тэ ка 80-х» 
(12+).
7.10, 11.40 М/ф (0+).
7.35 М/ф «Два нац цаць ме ся цаў» 
(6+).
8.25 Маст. фільм «Снеж ная ка-
ра ле ва» (6+).
10.00, 19.00 На ві ны.
10.15 Маст. фільм «Па пя луш ка» 
(0+).
12.05 «Гуль ня ў кі но». На ва год нія 
вы пус кі (12+).
19.15 Маст. фільм «Зі та і Гі та» 
(12+).
22.00 Маст. фільм «Тан цор дыс-
ка» (12+).
00.35 «Са праўд ны Но вы год!» 
(12+).
2.15 Дак. фільм «Іг рай, ду тар!» 
(12+).

7.00 Ка ме дыя «Да яр ка з Ха ца-
пе таў кі» (12+).
10.05 Мю зікл «Па пя луш ка» 
(12+).

12.00 Маст. фільм «Каз кі Руб-
лёў ска га ле су» (12+).
14.00, 20.00 Вест кі.
14.25 Ка ме дыя «Ёл кі куд ла-
тыя» (12+).
16.20 «Пес ня го да» (12+).
18.30 Ка ме дыя «Тры плюс 
два» (12+).
20.35 «Гу мар го да» (16+).
22.40 Ка ме дыя «Су пер Баб ро-
вы» (16+).
0.15 Ка ме дыя «Су пер Баб ро вы. 
На род ныя мсці ўцы» (16+).

5.20 Ка ме дыя «Не ха чу жа ніц-
ца» (12+).
6.40 «Ад ной чы...» (16+).
7.15 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
7.40 «Так са ма лю дзі». Мі ка лай 
Цыс ка ры дзэ (16+).
8.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі тых 
ліх та роў» (16+).
9.10 Се ры ял «Пёс» (16+).
12.45 Маст. фільм «Жыц цё 
толь кі па чы на ец ца» (12+).
16.10 «След ства вя лі...» (16+).
16.50 Маст. фільм «Экі паж» 
(12+).
19.05 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.55 Се ры ял «На ва год ні пёс» 
(16+).
22.30 Дэ тэк тыў «Ар ген ці на» 
(16+).

7.00, 16.15, 19.35, 21.00, 0.50 
«На двор'е».
7.05 Ка ме дыя «Ча ра дзеі» 
(12+).
9.35 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
10.05, 19.40 Се ры ял «Арэ лі» 
(16+).
11.10 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Ы» і ін шыя пры го ды Шу ры-
ка» (12+).
12.45 Ка ме дыя «Каў каз ская 
па лон ні ца» (12+).
14.10 Се ры ял «Пун со выя сэр-
цы».
16.20 «Гу ма рын ка».
16.30 «Мульт па рад»: «У дні 
школь ных ка ні кул».
17.10 Ме лад ра ма «Гіс то рыя 
Па пя луш кі» (12+).
18.50 Се ры ял «Касл».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Фан тас ты ка «За гран ню 
свя до мас ці» (16+).
23.05 Ка ме дыя «Монстр» 
(12+).
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