
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, 15.00, 19.00, 
0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Зо на Х.
8.45 Сло ва Міт ра па лі та Фі ла-
рэ та на дзень свя тых апос-
т алаў Пят ра і Паў ла.
9.10, 17.45 Се ры ял «Пры ві-
тан не, ма ма!».
10.05, 19.55 Се ры ял «Зем скі 
док тар. Пра цяг».
11.05 Дак. се ры ял «Пад сон-
цам».
12.15 «Юбі лей ны ве чар Юрыя 
Галь ца ва».
14.00 Се ры ял «Ці хі цэнтр», 
за ключ ная се рыя.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Сфе ра ін та рэ саў.
15.45, 1.00 Се ры ял «Муж чы-
на ўва мне».
16.50 «Мая праў да». «Луі дэ 
Фю нес».
21.00 Па на ра ма.
21.50 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2013». «Без ка мен та-
ры яў».
22.00 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2013». «Кан цэрт Сяб-
роў ства. Са юз ная дзяр жа ва 
за пра шае...».
0.45 Дзень спор ту.

7.00 Ра нi ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 «Фа кел вай ны». 
Дак. фiльм.
10.05 Час фут бо ла.
10.55 Дак. се ры ял «Будзь у 
то ну се».
11.50 «Мi ка лай Пi нi гiн. Мя не 
ня ма». Дак. фiльм.
12.35 Кi на апо весць «Ру i ны 
стра ля юць». За ключ ныя 
се рыi.
15.15 Се ры ял «Дзяр жаў ная 
мя жа».
16.40 Дак. се ры ял «Усе гра нi 
ша лен ства».

17.20 Бе ла рус кая кух ня.
19.00 Тра гi ка ме дыя «Прос-
тыя рэ чы».
21.25 КЕ НО.
21.30 Ка ме дыя «Бяз лi тас-
ныя лю дзi».
23.15 Рэ пар цёр «Бе ла рус кай 
ча сiн кi».
0.00 Арэ на.

8.00, 12.00, 16.00, 23.15 «Мой 
го рад». Мас ты.
8.15, 15.55, 20.25 «Раз мо вы 
пра ду хоў нае».
8.20, 19.55 «На бі ра ю чы вы-
шы ню». Дак. фільм.
8.50, 15.10 «Жыц цё Ту раў ска-
га Лу га». Дак. фільм.
9.00 «Да га рэ ла све чач ка...». 
Тэ ле спек такль.
10.00, 17.30 «Ці хія тро еч ні-
кі». Маст. фільм. 2-я се рыя.
11.10 «Князь Аст рож скі і яго 
раць». Дак. фільм.
11.35 «Сак рэт ны кі не ма то-
граф». Дак. фільм.
12.15, 20.50 «Аль пій ская ба-
ла да». Маст. фільм.
13.50 «Люб ча. Во сем дзён ле-
та». Дак. фільм.
14.15 «Іс ці на». Дак. фільм.
14.40 «Анд рэй». Дак. фільм.
15.25 «Ад веч нае вяр тан-
не». Сын ка віц кая царк ва на 
Зэ львен шчы не.
16.15, 22.20 «Пес ні мі ну ла га 
ста год дзя». «Поз няя пес ня». 
Ва лян ці на Тал ку но ва.
17.10 «Му зей Ян кі Ку па лы». 
Дак. фільм.
18.35 «Дрэ ва за акном. Мас-
так Яў ген Іг наць еў». Дак. 
фільм.
19.05 «Мак сім і Да р'я». Дак. 
фільм.
19.25 «Трэ ці зва нок для два-
іх». Ся мей ная па ра на род ных 
ар тыс таў Бе ла ру сі: Га лі на 
Тал ка чо ва і Аў гус цін Мі ла ва-
наў.
20.30 Ка лы хан ка.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.

6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!».
10.25 «Кант роль ная за куп-
ка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Се ры ял «За кры тая 
шко ла».
12.10 Се ры ял «Жа но чы док-
тар 2».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
14.00 «Мод ны пры га вор».
15.05 «Я па даю на раз вод».
16.15 Маст. фільм «Спо-
ведзь па лю боў ні цы».
18.20 «Ча кай мя не». Бе ла-
русь.
18.55 По ле цу даў.
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ліст ча кан-
ня». За ключ ная се рыя.
22.15 Кан цэрт Кай лі Мі ноўг.
23.45 Ка ме дыя «Вя сел ле».
1.50 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
9.00 «Нам і не сні ла ся»: «Ты-
та нік». Сак рэт веч на га жыц-
ця».
10.05 «Аў та па на ра ма».
10.30 «24 га дзі ны».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Сло ва жан чы не». Се-
ры ял.
12.30 «Джэй мі: абед за 30 
хві лін».
13.00 «Добры дзень, док тар».
13.50 Дра ма «Жы вы».
15.30 «Пад ма ну тыя на ву-
кай».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Элік сір ма ла до сці».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Доб ры ве чар, ма лы».
20.40 1/4 фі на лу Пер шай лі гі 
МС КВЗ.
23.00 «Ежа ба гоў».
0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-
нір.
0.50 Маст. фільм «Дні ка-
хан ня».

5.00 Се ры ял «Агонь ка хан-
ня».
6.40 Се ры ял «Ара бе ла вяр-
та ец ца».
7.05 «Цік-так».
7.20 М/с «Смя ша ры кі».
8.30 Се ры ял «Ёхан ды 
Мар'я».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 На-
ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
9.10, 0.50 Маст. фільм «Вя-
сель ны па да ру нак».
10.40 «На шаш лы кі».
11.10 Дак. фільм «Служ бо вы 
ра ман».
12.25 Маст. фільм «Су пер-
ня вест ка».
14.15 «Сар дэч на за пра ша-
ем».
14.45 «Рэс пуб лі ка сён ня».
15.25 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
17.00 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».
17.30 «Зла чын ства і па ка ран-
не».
18.30 «Су свет ная ка на па. Ка-
зань. Уні вер сі я да 2013».
18.45 Маст. фільм «Ду неч-
ка».
20.30 Дзён нік Між на род на га 
фес ты ва лю «Сла вян скі ба зар 
у Ві цеб ску».
20.45 Ура чыс тае ад крыц цё 
XXІІ Між на род на га фес ты ва-
лю мас тац тваў «Сла вян скі 
ба зар у Ві цеб ску».
22.45 Маст. фільм «Апе ра-
тыў ная рас пра цоў ка».
2.15 Маст. фільм «Сві нар ка 
і па стух».
3.45 «На ро ды Ра сіі».

7.00, 11.40, 18.40, 21.00, 23.45 
«На двор'е».
7.05 М/с «Лi га спра вяд лi вас-
цi».
7.25, 14.20 Се ры ял «Пу а ро 
Ага ты Крыс цi».
9.15, 17.50 Се ры ял «Дзён нi кi 
вам пi ра».
10.00 «Мой лю бi мы га да ва-
нец».
10.30, 18.45 Се ры ял «Пра-
слуш ка».

11.45 Ба я вiк «Толь кi для ва-
шых ва чэй».
14.00, 23.30 «Кi на блак нот».
16.00 Мульт па рад.
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
17.00 Се ры ял «Кам пань ё-
ны».
20.50 «Ве чар нi ца».
21.10 Маст. фiльм «Вен дэ-
та».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 Се ры ял «Та та вы доч кi. 
Ня вес ты».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ама-
зон кi».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00 Се ры ял «Дзет ка».
13.00, 16.30, 0.00 Скетч-шоу 
«Анек до ты».
13.30, 17.00, 20.00 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсiх».
14.30, 23.30 «Улёт нае вi дэа».
15.00 Се ры ял «Ка дэц тва».
16.00, 18.30, 0.30 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
21.10 Се ры ял «Га лы гiн.ru».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Асаб лі вы вы па дак».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.40 Се ры ял «Рас кол».
13.50, 16.50, 19.50, 23.15 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «1000 дро бя зяў». Ток-
шоу.
15.10 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.55, 22.20 Се ры ял «Зем скі 
док тар. Пра цяг».
17.15 Мяс цо вы час. Вест кі—
Маск ва.
17.30 Вест кі. Дзя жур ная 
часць.
17.50 Се ры ял «Тай ны ін сты-
ту та вы са ка род ных дзяў-
чат».
18.50 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».
20.45 «Кры вое люс тэр ка».

23.25 Ура чыс тая цы ры мо нія 
ад крыц ця XXІІ Між на род на га 
фес ты ва лю «Сла вян скі ба зар 
у Ві цеб ску».
1.10 Се ры ял «Па ца луй це ня-
вес ту!».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.00 «Да су да».
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.25 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
15.15 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
19.35 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
21.20 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны».
23.05 Се ры ял «Глу хар. Пра-
цяг».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00 На ві ны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Ра ні ца з 
ІН ТЭР ам.
9.10, 4.00 Фе е рыя па да рож-
жаў.
9.35 Се ры ял «Лю дзі і це-
ні-1».
10.25, 17.35 Дак. се ры ял «Га-
лі вуд скія па ры».
11.15 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
12.20 Рэ ча вы до каз.
12.50, 18.25, 5.10 Се ры ял 
«Анёл-ахоў нік».
13.35, 0.45 Маст. фільм «Дым 
ай чы ны».
15.00 Па за во чы.
15.45 Кра і на смя ец ца.
16.00 Се ры ял «Вя роў ка з 
пяс ку».
16.50, 4.25 Ся мей ны суд.
19.15, 2.15 Дак. се ры ял «Укра-
і на. За бы тая гіс то рыя».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
20.30 Шус тэр Lіve.
3.30 Смарт шоу.

5.00, 11.00 «Клуб па да рож нi-
каў»: «Экс пе ды цыя «Цiг рыс». 
1977 год.
6.10 «Ста рыя, доб рыя каз кi». 
Пе ра да ча для дзя цей. 1992 
год.
6.35 «Ку ды знiк Фа мен ка?». 
Маст. фiльм.
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Час».
9.00, 15.00, 3.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
10.00, 4.00 «Крас ная пло шча. 
Зор кi ся род зо рак». 1992 год.
12.10 «Ра нiш няя пош та». 1986 
год.
12.50, 18.30 «Тэ атр». Маст. 
фiльм.
16.00 «I жар там, i ўсур' ёз». 
1988 год.
17.00 «Да вай це па зна ё мiм-
ся». Тэ ле мост Вяр хоў ны Са-
вет СССР — Кан грэс ЗША. 
1987 год.
19.45 «Ся дзi i гля дзi». 1994 
год.
21.00 «Кол ба ча су».
22.00 «Кi на па на ра ма». 1981 
год. 1-я част ка.
23.00 «Ад ной чы ў Ра сii на ра-
дзiц ца...». Су стрэ ча з н.а. Ра сii 
Зi на i дай Кi ры ен ка. 1989 год.
0.35 «На дне». Фiльм-спек-
такль мас коў ска га тэ ат ра 
«Су час нiк». 1972 год.

9.30, 23.45 Ра лі-рэйд. Шаў ко-
вы шлях.
9.45, 14.00, 0.00 Ве ла спорт. 
Тур дэ Франс.
10.45, 18.45, 1.30 Фут бол. 
Чэм пі я нат Еў ро пы. Жан чы-
ны.
12.00 Уні вер сі я да.
23.30 Кон на спар тыў ны ча со-
піс.
23.55 Sport Excellence.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 2.20 Се ры ял 
«Страх, стрэс і злосць».
6.15 Ка ме дыя «Мыш ся род 
муж чын».
7.45, 15.40, 1.45 «Ка ме ды ян-
ты. Леп шае».

9.00 Мю зікл «У мат ро саў ня ма 
пы тан няў».
10.30 Ка ме дыя «Граф».
11.15 Ка ме дыя «Муж чын ская 
пра ца».
12.55, 16.00, 21.00 Се ры ял 
«Пра па доб ны».
14.10 Ка ме дыя «Міс тар Ма гу».
17.20 Ка ме дыя «Гэ та ня вы-
зна ча нае па чуц цё».
19.15 Ка ме дыя «Ал маз ны са-
ба ка».
22.10 Ка ме дыя «Пры га жун-
чык».
0.10 Ка ме дыя «Брат і сяст-
ра».
3.25 Ка ме дыя «Будзь це як 
до ма».

2.00, 8.00, 14.00 Фiльм-каз ка 
«Агонь, ва да i... мед ныя тру-
бы».
3.25, 9.25, 15.25 М/с «Алi са ў 
За люс тэр'i». М/ф «Дзя цiн ства 
Ра ты бо ра».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лi-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
Каз кi Ан дэр се на. «Ру са лач-
ка».
5.00, 11.00, 17.00 Маст. фiльм 
«Вы шэй за Вя сёл ку». 1-я се-
рыя. Збор нiк м/ф «Ай ай-ай», 
«Зям ля мая».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ле ген-
да пра Зо ра».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кi цё-
тач кi Са вы». Збор нiк м/ф. 
«Двое спра вяд лi вых ку ра нят», 
«Ка ру сель ны леў».

6.00 М/ф.
8.00, 5.10 «Ка мi сар Мег рэ». 
Се ры ял.
9.00, 18.30, 3.30 «Фат ма гуль». 
Се ры ял.
10.45, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.45, 16.00 «Ва раж бiт ка». 
Дак. се ры ял.
12.45, 18.00 «Па ляў нi чыя на 
пры вi даў». Дак. се ры ял.

13.15 «Не пе ра мож ны». Се ры-
ял. За ключ ная се рыя.
14.15 «Кан ты ну ум». Се ры ял.
15.05, 2.45 «Мен та лiст». Се-
ры ял.
20.15 «Ка хан не па пра вi лах i 
без». Маст. фiльм.
22.30 «Ра ён № 9». Маст. 
фiльм.
0.30 «Ка лiф рэ нiя». Се ры ял.
1.10 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.

5.00 Ме лад ра ма «Пяць ма iх 
бы лых сяб ро вак».
6.35 Анi ма цый ны фiльм «Па-
ляр ны экс прэс».
8.25 Дра ма «Блiз касць».
10.15 Дра ма «Це ла а хоў нiк».
12.05 Тры лер «Пра мая i яў ная 
па гро за».
14.35 Ме лад ра ма «Ка хан не 
па пра вi лах i без».
16.50 Ка ме дыя «Мек сi ка-
нец».
19.00 Ме лад ра ма «Як ад ча-
пiц ца ад хлоп ца за 10 дзён».
21.05 Ба я вiк «Па ля ван не на 
«Чыр во ны Каст рыч нi к».
23.40 Ме лад ра ма «Кi шэн ныя 
гро шы».
1.35 Ка ме дыя «Мiс Нi хто».
3.15 Маст. фiльм «Па ля ван не 
Хан та».

6.00 Дра ма «Тан га на ша га 
дзя цiн ства».
8.00 Ме лад ра ма «Ка хаю i 
кроп ка».
10.00 Дэ тэк тыў «Пры го ды Шэр-
ла ка Холм са i док та ра Ват са на: 
Са ба ка Бас кер вi ляў».
12.00 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са i док та ра 
Ват са на: Скар бы Агры».
14.00 Тры лер «Нас не да го-
нiш».
16.00 Ме лад ра ма «На круч-
ку!».
18.00 Ме лад ра ма «8 пер шых 
спат кан няў»

20.00 Дра ма «Духless».
22.00 Ба я вiк «Шлях».
00.00 Ме лад ра ма «Я пер шы 
ця бе ўба чыў».
1.30 Ме лад ра ма «Свой — чу-
жы».
3.30 Ме лад ра ма «Ахоў вай мя-
не дождж».

5.00, 21.00, 0.00 Зла віць со-
ма.
6.00, 10.00 Дра пеж ні кі не ба.
7.00, 15.00 У по шу ках акул.
8.00, 16.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
9.00, 12.00, 17.00 Тай ны гіс-
то рыі.
11.00, 19.00, 3.00 Гор шыя тур-
мы Аме ры кі.
13.00 Вай на ге не ра лаў.
14.00 У аб' ек ты ве.
18.00, 2.00 Па ляў ні чыя на на-
цыс таў.
20.00, 23.00, 4.00 Дзі кі ту нец.
22.00, 1.00 У па го ні за НЛА.

7.00, 16.25 Зо ла та джунг ляў.
7.50, 12.20, 3.05 Дэ ман таж.
8.40, 20.05 Па тра бу ец ца збор-
ка.
9.10, 20.35, 4.45 Як пра цу юць 
ма шы ны.
9.35, 15.30, 5.10 Ба раць ба за 
ўлоў.
10.30, 2.15 Ча му? Пы тан ні 
све та бу до вы.
11.25, 17.20, 3.55 Раз бу раль-
ні кі ле генд.
13.15, 0.00 Top Gear.
14.10, 6.05 Но вае жыц цё рэт-
ра-аў та ма бі ляў.
15.05 Ма хі на та ры на тра се.
18.15 Кру цей не пры ду ма-
еш.
19.10 Дзіў ныя су вя зі.
21.00 Са ма гон шчы кі.
22.00 Верш ні кі пек ла.
23.00 Смя рот ная ад да насць.
0.55 Мон стры ўнут ры мя не.
1.50 Ма лан ка выя ка та стро фы.

6.10 Ме лад ра ма «Ар тыст ка 
з Гры ба ва».
8.30 Іс насць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На-
ві ны.
9.10 Зя мель нае пы тан не.
9.40, 1.05 Се ры ял «На зад у 
СССР». 1-я і 2-я се рыі.
11.30 Усё як трэ ба!
12.15 Ка ме дыя «Спорт ла-
то-82».
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 «Юбі лей ны ве чар Юрыя 
Галь ца ва».
17.30 Ка роб ка пе ра дач.
18.00 «Мы спец наз. Аль фа».
18.35 На ві ны. Цэнт раль ны 
рэ гі ён.
19.15 Ка ме дыя «Чу ма вая 
пят ні ца».
21.00 Па на ра ма.
21.50 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2013». «Без ка мен та-
ры яў».
22.00 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2013». XXІІ Між на род-
ны кон курс вы ка наў цаў эст-
рад най пес ні «Ві цебск-2013». 
Дзень пер шы.
0.00 «Зор нае жыц цё». «На ро-
джа ныя ў чу жым це ле».
0.55 Дзень спор ту.

7.15 М/ф «Тры дры ва се кi».
7.25 Маст. фiльм «Апош няе 
ле та дзя цiн ства». 1-я i 2-я 
се рыi.
9.45 Па за клас ная га дзi на.
10.05, 20.50 Тэ ле ба ро метр.
10.10 Тра гi ка ме дыя «Прос-
тыя рэ чы».
12.15 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
12.55 Бе ла рус кая кух ня.
13.30 Дак. се ры ял «Усе гра нi 
ша лен ства».
14.10 Ка ме дыя «Мой лю бi-
мы мар сi я нiн».
16.10 Тра гi ка ме дыя «Пра 
бед на га гу са ра за моў це 
сло ва».

19.15 Ва ша ла то.
19.55 Ла та рэя «Пя цё рач ка».
20.05 Вы шэй за дах.
20.55 Фут бол. Чэм пi я нат све-
ту U-20. Фi нал. У пе ра пын ку: 
21.35 «КЕ НО».
22.55 Ка ме дыя «Ня вес та 
лю бой ца ной».

8.00 «Та ям ні ца ду шы».
8.25 «Ён не дзе тут... Ус па мі-
ны пра Юрыя Ма ру хі на». Дак. 
фільм.
8.55, 16.40 «Ма ці Ура га на». 
Дра ма.
10.30, 18.20 «Цёт ка Ма ру ся». 
Дра ма.
12.40, 20.55 М/ф.
13.15, 22.50 «Ба рыс Па кроў-
скі. Ад крыц ці».
14.05, 23.40 «Год ны ў не-
стра я выя». Маст. фільм.
15.20, 21.30 «Кан цэр ты ў Вя-
лі кай сту дыі До ма ра дыё». 
Кла сік-джаз трыа Тац ця ны 
Стар чан ка.
20.30 Ка лы хан ка.

7.00 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды».
9.20 «Зда роўе».
10.25 «Смак».
11.05 «Кур ская біт ва. І пла ві-
ла ся бра ня».
12.05 Маст. фільм «Вы зва-
лен не: Вог нен ная ду га».
13.55 Се ры ял «Спад чы на».
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
16.20 Маст. фільм «Хо дзяць 
чут кі».
18.15 «Клуб Вя сё лых і Зна-
ход лі вых». Вы шэй шая лі га.
21.05 «Сён ня ўве ча ры».
22.50 Кан цэрт Мі лен Фар-
мер.

6.10 «Сал да ты. Но вы пры-
зыў». Се ры ял.

7.05 «Ан фас».
7.20 Маст. фільм «Дні ка-
хан ня».
9.10 «Чыс тая пра ца».
10.00 «Ін шая кра і на». «Там, 
дзе Еў ро па су стра ка ец ца з 
AZіяй».
10.40 «100 пра цэн таў».
11.00 «Жан чы ны ХХ ста год-
дзя».
11.30 «Мінск і мін ча не».
12.05 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
13.05 «Пры го ды ды ле тан-
та».
13.40 Маст. фільм «Спя шай-
ся бу да ваць дом».
15.00 «Ва ен ная тай на».
16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
16.45 «На ша спра ва».
17.00 «Вя лі кі го рад».
17.40 «Та кі лёс».
18.30 «Дзіў ная спра ва».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Тры лер «Дзяў чы на з 
та ту і роў кай дра ко на».
23.00 «Зор ны рынг». Дай-
джэст.
23.55 Маст. фільм «Фэй 
Грым».
2.00 «Гля дзець усім!».

5.00 Дак. фільм «Га лі вуд скія 
па ры».
6.10 М/ф.
7.35 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
7.50 М/с «Смя ша ры кі».
8.15 «Экс пе ры мен та та ры».
8.30 «Мар! Дзей ні чай! 
Будзь!».
9.00, 15.00 На ві ны Са друж-
нас ці (бя гу чы ра док).
9.10 «Су свет ная ка на па. Ка-
зань. Уні вер сі я да 2013».
9.40, 4.25 «Зроб ле на ў 
СССР».
10.10, 0.15 Маст.фільм «Жы-
лі тры ха лас ця кі».
12.30 Маст. фільм «Су пер-
ня вест ка».
15.10 Се ры ял «За ста ва».
19.55 «На ві ны Са друж нас ці 
(бя гу чы ра док). Куль ту ра».
20.40 Дзён нік Між на род на га 
фес ты ва лю «Сла вян скі ба зар 
у Ві цеб ску».

20.55 XXІІ Між на род ны фес-
ты валь мас тац тваў «Сла вян-
скі ба зар у Ві цеб ску». Кан-
цэрт сяб роў ства. Са юз ная 
дзяр жа ва за пра шае.
22.25 Маст. фільм «Пя шчот-
ны ўдар».
2.35 Маст. фільм «Вол га-
Вол га».

9.00, 13.30, 18.55, 21.00, 23.35 
«На двор'е».
9.05 «Мульт па рад».
9.15 «На ры бал ку».
9.30 Се ры ял «Пра слуш ка».
11.30 «Да вед нiк па кра i нах i 
кан ты нен тах».
11.40 Тры лер «Тан га i 
Кэш».
13.35 Ме лад ра ма «У люс-
тэр ка два тва ры».
15.45, 23.20 «Кi на блак нот».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
16.30 Фiльм—дзе цям.
17.25 Се ры ял «Ры цар да-
рог».
19.00 Маст. фiльм «Бiб лi я-
тэ кар-2».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Фан тас ты ка «Мар скi 
бой».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.30 Се ры ял «Та та вы доч-
кi».
9.30 «Бiт ва iн тэр' ераў».
10.30, 13.00, 0.00 «Улёт нае 
вi дэа».
11.00 «Су кен ка ма ёй ма ры».
11.30, 17.00, 23.20 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсiх».
12.00, 21.30 Скетч-шоу «6 
кад раў».
12.30, 17.30, 0.30 Скетч-шоу 
«Анек до ты».
13.30, 21.00 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Се ры ял «На на ка хан-
не».
16.00 «Прак тыч ная ма гiя».
18.00 «Не рэ аль ная гiс то-
рыя».
20.00 «Ураль скiя пель ме нi».
22.10 «Кi но ў дэ та лях».

7.00 «Кры вое люс тэр ка».
8.25 Маст. фільм «Хро ні кі 
здра ды».
10.25 «Ранішняя@пошта».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.15 «Су бот нік».
11.55 «Га ра док».
12.15 Маст. фільм «Не са мы 
ўдач ны дзень».
14.15 «Хві лін ная спра ва».
15.10 «За бой цы з кос ма су».
16.10 Маст. фільм «Баць коў-
скі ін стынкт». 1-я се рыя.
18.05 «Су бот ні ве чар».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.30 Маст. фільм «Ма ці і 
ма ча ха».
0.00 Маст. фільм «Два бі ле-
ты ў Ве не цыю».

6.20 Се ры ял «Зла чын ства 
бу дзе рас кры та».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
8.20 «Іх но ра вы».
8.55 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
9.25 «Спра ва гус ту».
10.20 «Га лоў ная да ро га».
10.50 «Ку лі нар ны па яды-
нак».
11.55 «Ква тэр нае пы тан не».
13.20 «Пра фе сія — рэ пар-
цёр».
13.50 «След ства вя лі...».
14.40 «Воч ная стаў ка».
15.30 «ГРУ: тай ны ва ен най 
раз вед кі».
16.20, 19.25 Ба я вік «Дру гі 
за бой ны».
23.50 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».

6.00 Шус тэр Lіve.
9.25 Смарт шоу.
9.55 Дак. се ры ял «Укра і на. 
За бы тая гіс то рыя».
10.40 Фор му ла ка хан ня.
11.25 Маст. фільм «Дым ай-
чы ны».
12.50, 0.20 Маст. фільм «Хай 
га во раць».

14.25, 1.55 Маст. фільм 
«Толь кі ў мю зік-хо ле».
15.30, 4.55 Вя лі кі кан цэрт на 
Ін тэ ры.
18.00, 23.35 Аген ты ўплы ву.
18.45 Маст. фільм «Чорт у 
раб ры ну».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
20.30, 3.30 Маст. фільм «У 
па ла се пры бою».
21.55 Маст. фільм «Спар так 
і Ка лаш ні каў».

5.00, 23.00 «Клуб па да рож нi-
каў»: «Экс пе ды цыя «Цiг рыс». 
1980 год.
6.10 «Ра нiш няя пош та». 1986 
год.
6.50, 12.30 «Тэ атр». Маст. 
фiльм.
8.00, 14.00, 2.00 «Час».
9.00, 3.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
10.00 «I жар там, i ўсур' ёз». 
1988 год.
11.00 «Да вай це па зна ё мiм-
ся». Тэ ле мост Вяр хоў ны Са-
вет СССР — Кан грэс ЗША. 
1987 год.
13.45 «Ся дзi i гля дзi». 1994 
год.
15.00 «Кол ба ча су».
16.00 «Кi на па на ра ма». 1981 
год. 1-я част ка.
17.00 «Быў час». 2009 год.
18.00 «Ка пi тан». Маст. 
фiльм.
18.30 «Свя та ка нi кул». 1988 
год.
20.00 «Пес ня-81». Тэ ле вi зiй-
ны му зыч ны кон курс. 1-е ад-
дзя лен не. 1981 год.
21.00 «Да ра гi хлоп чык». Тэ-
ле спек такль. 1973 год.
0.10 «Ста рыя, доб рыя каз кi». 
Пе ра да ча для дзя цей. 1992 
год.
0.35 «Ку ды знiк Фа мен ка?». 
Маст. фiльм.
4.00 «Крас ная пло шча. Зор кi 
ся род зо рак». Кан цэрт. 1992 
год. 3-я част ка.

9.30, 0.30 Ра лі-рэйд. Шаў ко-
вы шлях.

10.45, 12.00 Уні вер сі я да.
11.45 Лёг кая ат ле ты ка. Зя лё-
нае свят ло.
14.00, 23.00, 0.45 Ве ла спорт. 
Тур дэ Франс.
18.45, 23.30 Фут бол. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Жан чы ны.
21.00, 2.15 Фут бол. Чэм пі я нат 
све ту (U-20). Фі нал.
23.25 Sport Excellence.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.20, 12.55, 21.00 Ка ме дыя 
«Іміг рант».
5.45, 13.30, 21.30 Ка ме дыя 
«Ка ток».
6.15 Ка ме дыя «Муж чын ская 
пра ца».
7.45, 8.40, 10.35, 16.45, 12.40, 
21.50, 23.50, 3.10 «Ка ме ды ян-
ты. Леп шае».
8.00, 16.05, 2.25 Ка ме дыя 
«Ноч на пра лёт».
8.35, 16.40, 3.00 Ка ме дыя 
«Дзі ця чыя аў та ма біль ныя 
гон кі».
9.00 Ка ме дыя «Міс тар Ма-
гу».
11.15 Ка ме дыя «Гэ та ня вы-
зна ча нае па чуц цё».
14.10 Ка ме дыя «Пры га жун-
чык».
17.15 Ка ме дыя «Ал маз ны са-
ба ка».
19.20 Ка ме дыя «Міль ё ны 
Брус тэ ра».
22.10 Ка ме дыя «Кур' ер».
0.10 Мю зікл «У мат ро саў ня-
ма пы тан няў».
1.35 Ка ме дыя «За эк ра нам».
3.25 Ка ме дыя «Мыш ся род 
муж чын».

2.00, 8.00, 14.00 Ка ме дыя 
«Пры го ды жоў та га ча ма дан-
чы ка».
3.15, 9.15, 15.15 М/с «Алi са ў 
За люс тэр'i». М/ф. «Пад ан не 
пра Iга раў па ход».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лi-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
Каз кi Ан дэр се на. «Брыд кае 
ка ча ня». Каз кi рус кiх пiсь-

мен нi каў. «Як дзед вя лi кую 
раў на ва гу па ру шыў».
5.00, 11.00, 17.00 Маст. фiльм 
«Вы шэй за Вя сёл ку». 2-я се-
рыя. Каз кi на ро даў све ту. 
«Ша ка ля ня i вярб люд».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ле ген-
да пра Зо ра».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кi цё-
тач кi Са вы». Збор нiк м/ф 
«Шмат ок», «Ча ра дзей ныя 
ле кi».

6.00 М/ф.
9.15, 5.05 «Сяб ры». Се ры ял.
10.15 «К9: са ба чая пра ца». 
Маст. фiльм.
12.00, 3.10 «Прад ка зан не». 
Маст. фiльм.
14.15, 1.30 «Вар' я ты». Се ры-
ял.
16.10 «Се зон па ля ван ня 2». 
Анi ма цый ны фiльм.
17.20 «К-911». Маст. фiльм.
19.15 «Ня ўлоў ная чац вёр ка». 
Маст. фiльм.
21.45 «Бун ра ку». Маст. 
фiльм.
0.05 «Ка лiф рэ нiя». Се ры ял.
0.45 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.

5.00 Анi ма цый ны фiльм «Па-
ляр ны экс прэс».
7.00 Фэн тэ зi «Пяць дзя цей i 
ча раў нiц тва».
8.40 Ме лад ра ма «Як ад ча пiц-
ца ад хлоп ца за 10 дзён».
11.00 Дра ма «Жыц цё па 
Джэйн Ос цiн».
13.00 Ме лад ра ма «Кi шэн ныя 
гро шы».
15.00 Дра ма «Лэ дзi».

17.20 Ка ме дыя «Мiс Нi хто».
19.00 Тры лер «Дзяў чы на з 
ва ды».
21.00 Маст. фiльм «Па ля ван-
не Хан та».
23.00 Дра ма «Усмеш ка Мо-
ны Лi зы».
1.10 Ка ме дыя «Мност ва».
3.15 Фiльм жа хаў «Я ве даю, 
што вы зра бi лi мi ну лым ле-
там».

6.00 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са i док та ра 
Ват са на: Скар бы Агры».
8.00 Ка ме дыя «Трое ў лод цы, 
не лi ча чы са ба ку».
10.30 Ме лад ра ма «Я пер шы 
ця бе ўба чыў».
12.00 Фiльм-каз ка «Ча ра-
дзей ная лям па Ала дзi на».
14.00 Ме лад ра ма «8 пер шых 
спат кан няў».
16.00 Ме лад ра ма «Ахоў вай 
мя не дождж».
18.00 Ме лад ра ма «Вы кру та-
сы».
20.00 Ка ме дыя «Зай цаў, па лi! 
Гiс то рыя шо у ме на».
21.40 Ме лад ра ма «Пра 
любоff».
23.50 Дра ма «Ён, яна i я».
1.40 Дра ма «Дон-Кi хот».
3.40 Тра гi ка ме дыя «Эй фа-
рыя».

5.00 Зо ла та го ра да-пры ві да.
6.00 Гі е на: ца ры ца дра пеж-
ні каў.
7.00, 10.00, 15.00 У по шу ках 
акул.
8.00 80-я: дзе ся ці год дзе, якое 
ства ры ла нас.

9.00 З пунк ту гле джан ня на-
ву кі.
11.00 Ша ша праз пек ла. 
ЗША.
12.00 Па ра нар маль нае.
13.00 Ра бі стаў кі і ўзры вай.
14.00 Звя ры-ты та ны.
16.00 Аў та-SOS.
17.00 Тай ны Ту тан ха мо на.
19.00, 23.00 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.
20.00, 0.00, 3.00 Ліх ту гі за 
мя жой.
21.00, 1.00, 4.00 Се кун ды да 
ка та стро фы.
22.00, 2.00 Аме ры кан ская ка-
ло нія.

7.00 Па тра бу ец ца збор ка.
7.25, 16.25 Кру ты цю нінг 
2012.
8.15 Ры бал ка го лы мі ру ка мі.
9.10, 19.10 Ле дзя ное зо ла та.
10.05 Ры бац кія ле ген ды.
11.00, 23.00, 6.05 Ад пе тыя 
ры эл та ры.
11.50, 21.00 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі.
12.45, 3.30 Ша лё ная ры бал-
ка.
13.40 Су пер ях ты.
14.35 Мэ та — Паў ноч ны по-
люс.
15.30 У па го ні за кла сі кай.
17.20 Па тра бу ец ца збор ка.
17.50, 4.45 Як пра цу юць ма-
шы ны.
18.15, 1.50 Са ма гон шчы кі.
20.05, 2.40 Аляс ка: апош няя 
мя жа.
22.00, 5.10 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
0.00 Смя рот ная ад да насць.
0.55 Верш ні кі пек ла.
4.20 Ма лан ка выя ка та стро фы.

7.20 Ка ме дыя «Спорт ла то-
82».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ар се нал.
9.40, 0.30 Се ры ял «На зад у 
СССР». 3-я і 4-я се рыі.
11.30 Ура чэб ныя тай ны.
12.15 Ме лад ра ма «Ар тыст-
ка з Гры ба ва».
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 На шы.
15.45 Ка ме дыя «Жан дар з 
Сен-Тра пэ».
17.40 «Мая праў да». «Луі дэ 
Фю нес».
18.40 Ба я вік «Скарб на-
цыі».
21.00 У цэнт ры ўва гі.
21.50 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2013». «Без ка мен та-
ры яў».
22.00 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2013». XXІІ Між на род-
ны кон курс вы ка наў цаў эст-
рад най пес ні «Ві цебск-2013». 
Дзень дру гі.

7.30 М/ф «Па паў ся, якi ку саў-
ся», «Роз ныя ко лы».
7.50 Маст. фiльм «Апош-
няе ле та дзя цiн ства», 3-я 
се рыя.
8.55 Па за клас ная га дзi на.
9.15 Тэ ле ба ро метр.
9.20 Пра мас тац тва.
9.50 Тра гi ка ме дыя «Пра 
бед на га гу са ра за моў це 
сло ва».
12.55 Ка ме дыя «На шы су-
се дзi».
14.30 Ка ме дыя «За ла ты клю-
чык».
16.55 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пi я нат Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь. «Го мель» — «Ды на-
ма» (Мiнск).
19.15 Су пер ла то.
20.25 На вi ны на двор'я.
21.00 «Спорт ла то 5 з 36».
21.05 «КЕ НО».
21.10 Дра ма «Бу мер».

23.15 Ка ме дыя «Ка хан не i 
iн шыя не пры ем нас цi».
0.55 Спорт-кадр.

8.00 «Даб ра вест».
8.30 «Свя ты ні зям лі бе ла рус-
кай». Дак. фільм.
9.00, 17.05 «Свед ка». Маст. 
фільм.
11.40 «На пе рад у мі ну лае».
12.05, 19.45 «Ад на ноч». Эк-
ра ні за цыя ад най мен на га апа-
вя дан ня Ва сі ля Бы ка ва.
12.55, 20.55 М/ф.
13.35, 23.35 «Пра рок». Эпі-
зо ды з жыц ця ака дэ мі ка 
У.І. Вяр над ска га. Част кі 1-я 
і 2-я.
14.35, 0.30 «Ня дзе ля, з 11 да 
17». Маст. фільм.
14.55, 21.30 «Па ла чан ка». 
Спек такль.
20.30 Ка лы хан ка.

7.00 «Ня дзель ная ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00 На шы на ві-
ны.
9.05 Ня дзель ная про па ведзь 
(з суб ціт ра мі).
9.20 «Смя ша ры кі. ПІН-код».
9.35 «Бес тал ко выя на тат кі».
9.55 «Па куль усе до ма».
10.50 «Фа зэн да».
11.25 «Ера лаш».
11.35 Ка ме дыя «Ах, ва дэ-
віль, ва дэ віль...».
12.55 Се ры ял «Жыц цё і пры-
го ды Міш кі Япон чы ка».
16.15 На ві ны спор ту.
16.20 «Тац ця на Ві дзя не е ва. 
Пры ві тан не, я ва ша цёт ка».
17.20 «Бра ты Ка ра ма за вы».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Выш ка».
23.10 Ка ме дыя «Дзён нік 
Бры джыт Джонс».

6.10 «Сал да ты. Но вы пры-
зыў». Се ры ял.
7.50 Маст. фільм «Фэй 
Грым».

10.00 «Аў та па на ра ма».
10.30 «Тай ны све ту. Вы крыц-
цё».
11.30 «Вя лі кае сне дан не».
12.10 «Добры дзень, док тар».
12.45 Маст. фільм «Аса біс-
тыя ра хун кі».
14.20 «Тэ ры то рыя па мы-
лак».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
16.30 «24 га дзі ны».
16.50 «Аў та па на ра ма».
17.20 «Рэ пар цёр скія гіс то-
рыі».
17.50 Кан цэрт Мі ха і ла За до-
рна ва.
19.30 «Ты дзень».
20.40 Дра ма «Гра фі ці».
23.00 «Шоу фан та наў, му зы-
кі, агню».
0.00 Маст. фільм «Рус кае».

5.00 Дак. фільм «Га лі вуд скія 
па ры».
6.10 М/ф.
7.35 М/с «Смя ша ры кі».
8.05 «Ве да ем рус кую».
9.00, 15.00 На ві ны Са друж-
нас ці (бя гу чы ра док).
9.10 «Су свет ная ка на па. Ка-
зань. Уні вер сі я да 2013».
9.35 «Да вед нік».
10.05 «Зям ля і не ба».
10.30, 1.10 Маст. фільм «Кіс-
на. Аба ра ня ю чы сваё ка хан-
не».
13.10 Маст. фільм «Ду неч-
ка».
15.10 Ток-шоу «Яшчэ не ра-
зам».
15.50 Се ры ял «За ста ва».
20.00 «Ра зам».
21.35 Дзён нік Між на род на га 
фес ты ва лю «Сла вян скі ба зар 
у Ві цеб ску».
21.50 XXІІ Між на род ны фес-
ты валь мас тац тваў «Сла вян-
скі ба зар у Ві цеб ску». Дзень 
пер шы.
23.20 Маст. фільм «Ска ла 
Мал хо ланд».
3.50 «На ро ды Ра сіі».

9.00, 12.15, 19.00, 20.55, 0.05 
«На двор'е».

9.05, 16.20 Мульт па рад.
9.15 «Кi на блак нот».
9.30 «Мой лю бi мы га да ва-
нец».
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
10.30 «Сi не ма тог раф». Маст. 
фiльм «Брад вей ская ме ло-
дыя».
12.20 Ба я вiк «Вась мi нож-
ка».
14.35 Се ры ял «Ка мi сар 
Рэкс».
17.00 Ток-шоу «Буль бокс».
17.30 Се ры ял «Ры цар да-
рог».
19.05 Ка ме дыя «Зна чыць 
вай на».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.00 Дра ма «Iм пе ра тар».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.30 Се ры ял «Та та вы доч-
кi».
9.30 «Ад ны до ма».
10.00, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсiх».
10.30, 13.00, 0.00 «Улёт нае 
вi дэа».
11.00 «Вя сель ная су кен ка».
11.30 «З'еш це гэ та не ад клад-
на».
12.00, 20.00, 23.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
12.30, 17.30, 0.30 Скетч-шоу 
«Анек до ты».
13.30, 20.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 «Жон кi алi гар хаў».
15.00 «Ба бi на ле та».
16.00 «Кi но ў дэ та лях».
18.00 Се ры ял «Га лы гiн.ru».
19.00 «Не рэ аль ная гiс то-
рыя».
21.00 «Ураль скiя пель ме нi».

7.00 Маст. фільм «Ма ці і ма-
ча ха».
10.10 «Сам са бе рэ жы сёр».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.15 «Сме ха па на ра ма Яў ге-
на Пет ра ся на».
11.45 «У све це жы вёл».
12.20 Ка ме дыі «Баць кі і дзя-
ды».

14.15 «PROТУРЫЗМ».
14.30 «Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы».
15.20 «Ру жа з шы па мі для Мі-
рэй. Рус кая фран цу жан ка».
16.20 Маст. фільм «Баць коў-
скі ін стынкт». 2-я се рыя.
18.10 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».
20.30 Маст. фільм «Там, дзе 
ёсць шчас це для мя не».
22.25 Маст. фільм «Міль я-
нер».

6.20 Се ры ял «Зла чын ства 
бу дзе рас кры та».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
8.20 «Дзі кі свет».
8.50 «Іх но ра вы».
9.25 «Ядзім до ма!».
10.20 «Дач ны ад каз».
11.25 «Па е дзем, па я дзім!».
11.55 «Цуд тэх ні кі».
12.30 «Ку лі нар ныя кур сы: Іта-
лія. Тас ка на».
13.20 «Пра фе сія — рэ пар-
цёр».
13.50 Маст. фільм «Дзень 
ад чаю».
15.40 «Чыс та сар дэч нае пры-
знан не».
16.10, 19.25 Ба я вік «Дру гі 
за бой ны».
23.50 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».

7.20, 14.50 Маст. фільм 
«Чорт у раб ры ну».
8.35 Фор му ла ка хан ня.
9.15 Кра і на смя ец ца.
9.30 Шко ла док та ра Ка ма-
роў ска га.
10.05, 6.00 Усё для ма мы.
10.35 Маст. фільм «Толь кі ў 
мю зік-хо ле».
11.40, 3.25 Арол і рэш ка.
12.25 Вя лі кі кан цэрт на Ін тэ-
ры.
16.10 Маст. фільм «У па ла се 
пры бою».
17.30, 0.15 Кан цэрт гру пы 
«Аквариум».

18.30 Ле ген ды кры мі наль на га 
вы шу ку.
19.00, 1.10 Фут бол. Чэм пі я нат 
Укра і ны. «Шах цёр» — «Го-
вер ла».
21.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
21.30, 4.10 Фут бол. Чэм пі я-
нат Укра і ны. «Се ва сто паль» 
— «Чар на мо рац».
23.30 Дак. се ры ял «Укра і на. 
За бы тая гіс то рыя».
6.30 Фе е рыя па да рож жаў.

5.00 «Да вай це па зна ё мiм-
ся». Тэ ле мост Вяр хоў ны Са-
вет СССР — Кан грэс ЗША. 
1987 год.
6.30, 0.50 «Тэ атр». Маст. 
фiльм.
7.45 «Ся дзi i гля дзi». 1994 
год.
8.00, 2.00 «Час»
9.00 «Кол ба ча су».
10.00 «Кi на па на ра ма». 1981 
год.
11.00 «Быў час». 2009 год.
12.00 «Ка пi тан». Маст. 
фiльм.
12.30 «Свя та ка нi кул». 1988 
год.
14.00 «Пес ня-81». Тэ ле вi зiй-
ны му зыч ны кон курс. 1981 
год.
15.00 «Да ра гi хлоп чык». Тэ-
ле спек такль. 1973 год.
17.00 «Ра на ра нi цай». 1991 
год.
18.00, 3.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
19.00 «На агень чык». Юбi лей-
ны 100-ы вы пуск «Бла кiт на га 
агень чы ка». 1966 год.
19.50 «Фес ты валь у Сан-Рэ-
ма». 1991 год.
21.00 «У ко ле сяб роў». Фiльм-
кан цэрт. 1986 год.
22.30 «Па куль усе до ма». У 
гас цях у Ан ге лi ны Воўк. 1994 
год.
23.00 «Клуб па да рож нi каў»: 
«Экс пе ды цыя «Цiг рыс». 1980 
год.
0.10 «Ра нiш няя пош та». 1986 
год.
4.00 «I жар там, i ўсур' ёз». 
1988 год.

9.30 Ра лі-рэйд. Шаў ко вы 
шлях.
9.45, 12.45 Аўтаcпорт. Auto 
GP.
10.15, 14.00, 1.30 Ве ла спорт. 
Тур дэ Франс.
12.15, 13.30 Аў та спорт. Чэм пі я -
нат Еў ро пы ў кла се Ту рынг.
18.45 Фут бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Жан чы ны.
23.30 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм-
пі я нат све ту ся род юні ё раў.
1.15, 2.15 Мо та спар тыў ны 
ча со піс.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.20, 13.00, 21.00 Ка ме дыя 
«Ноч на пра лёт».
5.55, 13.45, 21.40 Ка ме дыя 
«Дзі ця чыя аў та ма біль ныя 
гон кі».
6.00, 7.45, 13.50, 15.45, 21.50 
«Ка ме ды ян ты. Леп шае».
6.15 Ка ме дыя «Гэ та ня вы зна-
ча нае па чуц цё».
8.00, 16.00, 2.25 Ка ме дыя 
«Іміг рант».
8.30, 16.30, 2.55 Ка ме дыя 
«Ка ток».
9.00 Ка ме дыя «Пры га жун-
чык».
11.15 Ка ме дыя «Ал маз ны са-
ба ка».
14.10 Ка ме дыя «Кур' ер».
17.20 Ка ме дыя «Міль ё ны 
Брус тэ ра».
19.20 Ка ме дыя «Ка роль ве-
ча ры нак».
22.10 Ка ме дыя «Зой мем ся 
лю боўю».
0.10 Ка ме дыя «Міс тар Ма-
гу».
1.35 Ка ме дыя «Трай ная не-
пры ем насць».
3.25 Ка ме дыя «Муж чын ская 
пра ца».

2.00, 8.00, 14.00 Фiльм-каз ка 
«Мар'я-мас тач ка».
3.15, 9.15, 15.15 М/с «Алi са 
ў За люс тэр'i». Збор нiк м/ф 

«Цу ды ся род бе ла га дня». 
«Хлоп чык i жа бя ня».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лi-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
Каз кi Ан дэр се на. «Па стушка 
i ка мi нар».
5.00, 11.00, 17.00 М/ф «Iдзi ту-
ды — не ве даю ку ды». Збор-
нiк м/ф «Ма за i ка». «Ад важ ны 
Ро бiн Гуд». «Прыз».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ле ген-
да пра Зо ра».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кi цё-
тач кi Са вы». Збор нiк м/ф «Як 
кар мi лi медз ве дзя ня». «Вы-
кра дзе ны ме сяц».

6.00 М/ф.
9.30, 5.00 «Сяб ры». Се ры ял.
10.30 «К-911». Маст. фiльм.
12.15, 3.20 «Бы вай, шпа на 
за маск ва рэц кая...». Маст. 
фiльм.
14.15, 1.40 «Вар' я ты». Се ры-
ял.
16.05 «Ня ўлоў ная чац вёр ка». 
Маст. фiльм.
18.30 «К-9 III: Пры ват ныя дэ-
тэк ты вы». Маст. фiльм.
20.30 «Ад ступ нi кi». Маст. 
фiльм.
23.30 «Ка лiф рэ нiя». Се ры ял.
0.05 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.

5.00 Фэн тэ зi «Пяць дзя цей i 
ча раў нiц тва».
6.40 Дра ма «Жыц цё па Джэйн 
Ос цiн».
8.35 Дра ма «Усмеш ка Мо ны 
Лi зы».
10.50 Дра ма «Лэ дзi».

13.10 Тры лер «Дзяў чы на з 
ва ды».
15.15 Ка ме дыя «Мност ва».
17.20 Ме лад ра ма «Мiс Пе-
цiг ру».
19.00 Ка ме дыя «Кот кi-мыш-
кi».
21.00 Фiльм жа хаў «Я ве даю, 
што вы зра бi лi мi ну лым ле-
там».
23.00 Ме лад ра ма «Мае чар-
нiч ныя но чы».
0.55 Тры лер «Ад лiк за бой-
стваў».
3.10 Фiльм жа хаў «Пры вiд до-
ма на ўзгор ку».

6.00 Фiльм-каз ка «Ча ра дзей-
ная лям па Ала дзi на».
7.50 Ка ме дыя «Ла пу хi».
10.00 Ме лад ра ма «Вы кру та-
сы».
12.00 Мю зiкл «Ля ту чая 
мыш».
14.40 Ме лад ра ма «Пра 
любоff».
16.40 Ка ме дыя «Зай цаў, па лi! 
Гiс то рыя шо у ме на».
18.20 Ка ме дыя «Дач ка яку-
дзы».
20.00 Ка ме дыя «Пра ва дыр 
раз на ску рых».
21.40 Дра ма «Мi шэнь».
0.20 Тра гi ка ме дыя «Эй фа-
рыя».
2.00 Дра ма «Каў каз ская ру-
лет ка».
3.50 Ка ме дыя «Чэ ля бум бiя».

5.00, 11.00 Ша ша праз пек-
ла.
6.00 Дзі кае ўзбя рэж жа Ка лі-
фор ніі.

7.00, 10.00, 15.00 У по шу ках 
акул.
8.00 80-я: дзе ся ці год дзе, якое 
ства ры ла нас.
9.00 З пунк ту гле джан ня на-
ву кі.
12.00 Па ра нар маль нае.
13.00 Па кі ну тыя.
14.00 Вой ны на ся ко мых.
16.00 Тай ны гіс то рыі.
19.00 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.
20.00, 23.00, 2.00 Скар ба шу-
каль ні кі.
21.00, 0.00, 3.00 Аў та-SOS.
22.00, 1.00, 4.00 Ме га за во-
ды.

7.00, 10.05 Па тра бу ец ца 
збор ка.
7.25, 4.20 Ма лан ка выя ка та-
стро фы.
8.15, 3.30 Вы най сці бу ду чы-
ню.
9.10, 21.00 Су пер ях ты.
10.30, 4.45 Як пра цу юць ма-
шы ны.
11.00, 19.10 Эк стрэ маль ная 
ры бал ка.
11.50 Ле дзя ное зо ла та.
12.45 Ры бал ка го лы мі ру ка-
мі.
13.40, 0.55 Дзіў ныя су вя зі.
14.35, 0.00 Ча му? Пы тан ні 
све та бу до вы.
15.30, 1.50 Кру цей не пры ду-
ма еш.
16.25 Top Gear.
20.05 Ад пе тыя ры эл та ры.
22.00 Мэ та — Паў ноч ны по-
люс.
23.00, 2.40 Са мае страш нае.
5.10 Аў та ма біль ны ган даль у 
Тэх асе.
6.05 Кру ты цю нінг 2012.
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КОН КУРС НА СА МЫ ДОЎ ГІ ПА ЦА ЛУ НАК
У Ві цеб ску 6 лі пе ня пра вя дуць кон курс на са мы доў гі па ца лу нак, а так-
са ма ад зна чаць дзень на ра джэн ня «Бітлз».

Пе ра мож цаў кон кур су па ца лун каў бу дзе ча каць прыз! У Су свет ны дзень па ца-
лун ка ў ві цеб скім «Бітлз-клу бе» бу дзе не сум на яшчэ і та му, што так са ма 6 лі пе ня 
бу дзе свят ка вац ца дзень на ра джэн ня сла ву та га ка лек ты ву The Beatles. Па вод ле 
слоў кі раў ні ка клу ба Га ры ка Аган джа ня на, ме на ві та 6 лі пе ня 1957 го да ў са дзе 
царк вы Cв. Пят ра ў Лі вер пу лі па зна ё мі лі ся Джон Ле нан і Пол Ма карт ні. Та му ме-
на ві та гэ ты дзень лі чыц ца да тай на ра джэн ня The Beatles.

Да рэ чы, па за ле тась у аб лас ным цэнт ры ад быў ся пер шы «Бітлз-фес ты валь», 
які стаў вель мі маш таб най куль тур най па дзе яй. Фэст пра вя лі пры пад трым цы 
Цэнт ра куль ту ры «Ві цебск». Ся род тых, хто вы сту піў, быў вя до мы му зы кант, фі-
ло саф, а так са ма для мно гіх гу ру — Ба рыс Гра бен шчы коў, ства раль нік «Аква ры у -
ма». Па дзеі фэс ту «Звяз да» асвят ля ла. Бы ло за пла на ва на зра біць фес ты валь 
тра ды цый ным...

А па куль што ў Ві цеб ску прой дзе ноч «у сты лі «Бітлз». Пе рад пуб лі кай вы сту пяць 
ка лек ты вы Bulba Fusіon (пра цуе ў сты лі су ме сі рок-н-ро лу, ска і свін га), The Apples 
(вы ка нае пес ні «Бітлз»), па ра дуе вы ступ лен нем тэ атр тан ца «Ад люст ра ван ні».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.


