
6.00, 7.20, 8.20 Доб рай ра нi-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.25 На вi ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Зо на 
Х.
9.10, 17.45 Се ры ял «Пры вi-
тан не, ма ма!».
10.05, 19.55 Се ры ял «Зем скi 
док тар. Жыц цё на на ва».
11.00 Дак. се ры ял «Ма гiя 
пры ро ды».
12.10 Дзень у вя лi кiм го ра-
дзе.
13.15 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».
13.50 Се ры ял «Мас коў скi 
дво рык». За ключ ная се-
рыя.
15.15, 18.40 На вi ны рэ гi ё на.
15.25 Сфе ра iн та рэ саў.
15.45, 0.50 Се ры ял «Муж чы-
на ўва мне».
16.45 «Мая праў да». «Анё лы 
i дэ ма ны Iва на Ахла быс цi на». 
2-я част ка.
21.00 Па на ра ма.
21.55 Тры лер «Зна кi».
0.40 Дзень спор ту.

7.00 Ра нi ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Дэ тэк тыў «За-
мах».
10.10 Час фут бо ла.
11.10 Дак. се ры ял «Не кра-
ну тая пла не та», за ключ ная 
се рыя.
11.35 Фiльм — дзе цям. «Не-
звы чай ныя пры го ды Ка ры-
ка i Ва лi». 2-я се рыя.
12.40 Дак. фiльм «Ад зям лi, 
вет ру i сон ца».
15.10 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са i док та-
ра Ват са на». «Смя рот ная 
схват ка».
16.35 Дак. се ры ял «Усе гра нi 
вар' яц тва».

17.15 Да ча зда роўя.
18.55 Маст. фiльм «Трыа».
21.25 КЕ НО.
21.30 Фан тас ты ка «Суд дзя Дрэд».
23.25 Рэ пар цёр «Бе ла рус-
кай ча сiн кi».
0.10 Арэ на.

8.00, 12.00, 16.00, 23.50 «Мой 
го рад». Брас лаў.
8.15, 15.55, 20.25 «Раз мо вы 
пра ду хоў нае».
8.20, 19.55 «Свят ло да лё кай 
зор кі».
8.50 «Ар хі тэк тар Ланг бард. 
Не за па тра ба ва ны ар хіў». 
Дак. фільм.
9.35 «Ады сея Гаш ке ві ча». 
Дак. фільм.
10.00, 17.30 «Ма лень кія ўце-
ка чы». Ка ме дыя.
11.25 «З за быц ця і пра ху. Іа ан 
Гры га ро віч». Дак. фільм.
12.15, 20.45 «Рыф му ец ца з 
лю боўю». Ме лад ра ма.
14.00 «Жа лез ныя май стры». 
Дак. фільм.
14.20 «За пра ша ем у Бе ла-
русь». Дак. фільм.
14.45 «На Зям лі і ў Ня бё сах. Па-
вел Мас ле ні каў». Дак. фільм.
15.15 «Аляк сандр Сум ба таў-
Южын. Ба раць ба за тэ атр». 
Дак. фільм.
16.15, 22.30 «Пес ні мі ну ла га 
ста год дзя». «Ус пом нім, сяб-
ры». Кан цэрт зо рак бе ла рус-
кай эст ра ды.
17.05 «Га ле рэя». Дак. фільм.
17.15 «Ча роў ная па лян ка». 
На ву ко ва-па пу ляр ны фільм.
19.00 «Па эт і час». Жыц цё 
і твор часць паэ та Пет ру ся 
Броў кі.
19.30 «От сель кричу в грядущие 
го да...». Дак. фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
23.20 «АР Ті ШОК».

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!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Я па даю на раз вод».
16.15 Ка ме дыя «Вас ча кае 
гра ма дзян ка Ні ка но ра ва».
18.20 «Ча кай мя не». Бе ла-
русь.
18.55 По ле цу даў.
20.00 Час.
21.05 Дра ма «Дом».
23.30 Маст. фільм «Па мер ці 
ма ла дым».
1.30 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»: 
«Стра ча ныя».
10.05 «Аў та па на ра ма».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 Се ры ял «Сло ва жан-
чы не».
12.30 «Джэй мі ў ся бе до ма».
13.00 «Пры ві тан не, док тар».
13.50 Маст. фільм «Су вязь 
ча соў».
15.50 «Пад ма ну тыя на ву-
кай».
16.50 «Пад аба ро най».
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».
20.30 Ка ме дыя «На ша ша-
лё нае жыц цё».
23.00 «Ежа ба гоў».
0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-
нір.
0.50 «Аў та ра дыё до рыць 
Ма шы ну». Кан цэрт гру пы 
«Машина времени».

5.00 Се ры ял «Агонь ка хан-
ня».
6.40 Се ры ял «Ара бе ла».
7.05 «Цiк-так».
7.20 М/с «Смя ша ры кi».
8.30 Се ры ял «Ёхан ды 
Мар'я».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 На-
вi ны Са друж нас цi (бя гу чы 
ра док).
9.10, 0.30 Маст. фiльм «Ша-
лё нае зо ла та».
10.40 «На шаш лы кi».
11.10 Дак. фiльм «У све це 
цу даў».
12.25 Маст. фiльм «Той, хто 
больш пя шчот ны».
14.15 «Сар дэч на за пра ша-
ем».
14.45 «Рэс пуб лi ка сён ня».
15.25 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
17.00 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
18.30 Маст. фiльм «Клi нi-
ка».
20.20 «Лю бi мыя ак цё ры».
20.50 Маст. фiльм «Трын-
тра ва».
22.30 Маст. фiльм «Ат рак-
цы ён».
2.10 Маст. фiльм «Маё ка-
хан не».
3.35 «На ро ды Ра сii».

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, 23.35 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «1000 дро бя-
зяў».
15.10 Ток-шоу « Пра са мае 
га лоў нае».
15.55, 22.30 Се ры ял «Склі-
фа соў скі».
17.10 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».
18.00 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».

18.55 Се ры ял «Па ца луй це 
ня вес ту!».
20.40 «Кры вое люс тэр ка».
23.45 Маст. фільм «Апош-
няя ах вя ра».

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».
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.30 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
15.15 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.35 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.35 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
21.25 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы».
0.00 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

7.00, 12.30, 18.35, 21.05, 23.45 
«На двор'е».
7.05 М/с «Лi га спра вяд лi вас-
цi».
7.25, 14.30 Се ры ял «Элi за».
9.05, 17.45 Се ры ял «Дзён нi-
кi вам пi ра».
9.50 «Мой лю бi мы га да ва-
нец».
10.20, 18.40 Се ры ял «Пра-
слуш ка».
12.20 Ба я вiк «Лi цэн зiя на за-
бой ства».
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».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.10 Ба я вiк «Транс фор ме-
ры».

6.00, 1.00 «РLАY».
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 «Ме тад 
Лаў ро вай».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00 Се ры ял «Дзён нiк док-
та ра Зай ца вай».
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 з ІН ТЭР ам.
9.00 Му зы ка з Укра і ны.
9.10, 14.45, 4.00 Фе е рыя па-
да рож жаў.
9.40 Се ры ял «Лю дзі і це-
ні-2».
10.25, 17.30, 21.55 Дак. се ры-
ял «Га лі вуд скія па ры».
11.15 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
12.00, 15.45, 23.40 Кра і на 
смя ец ца.
12.15, 22.45 Рэ ча вы до каз.
12.45, 18.20, 5.10 Се ры ял 
«Анёл-ахоў нік».
13.30, 23.55 Па за во чы.
14.20, 23.15 Ілю зіі су час нас-
ці.
15.05, 0.45 Су до выя спра вы.
16.00 Се ры ял «Служ ба 21, 
або Ду маць трэ ба па зі тыў-
на».
16.45, 1.25 Ся мей ны суд.
19.10, 2.10 Дак. се ры ял «Укра-
і на. За бы тая гіс то рыя».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
20.30 Маст. фільм «Жа лез-
нае по ле».
3.30 Смарт шоу.
4.25 Фор му ла ка хан ня.

5.00, 23.00 «Кан цэрт Яў ге на 
Кляч кі на». 1990 год.
6.10 «Во ро не где-то Бог...». 
Дак. фільм.

6.40, 12.40, 18.40, 0.40 «Мя жа 
маг чы ма га». Маст. фільм.
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 
«Час».
9.00, 15.00, 3.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
10.00, 16.00 «Пра гра ма «А». 
1989 год.
11.00, 17.00 «Ад усёй ду шы. 
Юбі лей ныя су стрэ чы». 1977 
год.
12.10 «Аба вяз ко вая пра гра-
ма». Дак. фільм.
18.05 «Ра ніш няя пош та». 
1983 год.
21.00 «Кол ба ча су».
22.00 «По гляд». 1988 год.
0.20 «Му зыч ная ма за і ка». 
1993 год.
4.00 Твор чы ве чар Іга ра Кру-
то га. 1994 год.

9.30, 11.00, 15.00, 18.30, 0.45 
Пла ван не. Чэм пі я нат све ту. 
Фі на лы.
13.45 Фут бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы (U-19). Фі нал.
16.30, 23.15 Чэм пі я нат све ту 
па вод ных ві дах спор ту.
21.30 Скач кі на лы жах. Лет ні 
Гран-пры.
22.15 Са мыя ду жыя лю дзі 
пла не ты.
0.30 Sports excellence.
1.30 Ве ла спорт. Тур Поль-
шчы.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
«Па мiж на мi».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 2.20 
Се ры ял «Доў га i шчас лi-
ва».
6.15 Ка ме дыя «Кар сi ка нец».
8.35 Ка ме дыя «Ша фёр на 
адзiн рэйс».
11.15 Ка ме дыя «Ска жы 
так».
13.45, 16.45, 21.45, 23.55, 3.10 
«Ка ме ды ян ты. Леп шае».
14.10 Ка ме дыя «Сак рэт май-
го пос пе ху».
17.20 Мю зiкл «Дру гi хор».
19.20 Ка ме дыя «Лю тыя ства-
рэн нi».
21.00 Се ры ял «Бэт!». 1-я се рыя.

22.10 Ка ме дыя «Дур ням за-
кон не пi са ны».
0.10 Ка ме дыя «Шэф».
1.35 Ка ме дыя «Па лi цыя».
3.25 Ка ме дыя «Па мер мае 
зна чэн не».

2.00, 8.00, 14.00 Маст. фільм 
«Ста рая крэ пасць».
3.05, 9.05, 15.05 М/ф «Трое 
з Пра стак ва шы на». Збор нік 
м/ф «Раз га рох, два — га-
рох...». «Драў ля ныя ча ла веч-
кі». «Чу ча ла мя у ча ла».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лі-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
Каз кі рус кіх пісь мен ні каў. 
«Тры таў сту ны».
5.00, 11.00, 17.00 Маст. фільм 
«Прынц і жаб рак». Каз кі на-
ро даў све ту. «Ка ран тыш ка-
зя лё ныя што ні кі».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ле ген-
да пра Зо ра».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кі цё-
тач кі Са вы». Збор нік м/ф 
«Са ма вар Іван Іва ныч». «Мы 
ідзём шу каць». «Кі бі тач ка на 
ад ным ко ле».

6.00 М/ф.
9.00, 18.30, 2.50 Се ры ял 
«Фат ма гуль».
10.45, 17.00 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».
11.45, 16.00 Дак. се ры ял «Ва-
раж біт ка».
12.45, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў ні чыя на пры ві даў».
13.15 Се ры ял «Апош няя су-
стрэ ча».
14.15 Се ры ял «Кан ці ну ум».
15.05, 2.00 Се ры ял «Мен та-
ліст».
20.20, 4.20 Ка ме дыя «Ад ной-
чы ў Ры ме».
22.15 Маст. фільм «Блэйд 3: 
Трйца».
0.20 Се ры ял «Ка ліф рэ нія».

1.10 Се ры ял «Кліч кры ві».

5.00 Ка ме дыя «Ге ні яль ны та-
та».
7.10 Ані ма цый ны фільм «Па-
ляр ны экс прэс».
9.00 Пры го ды «Пяць дзя цей і 
ча раў ніц тва».
11.00 Пры го ды «Пі тэр Пэн».
13.00 Дра ма «Дрэ ва».
15.00 Ме лад ра ма «Ха ро шая 
дзяў чын ка».
17.00 Фан тас ты ка «Вай на 
све таў».
19.00 Фэн тэ зі «Тай на Му нак-
ра».
21.00 Тра гі ка ме дыя «Па ля-
ван не Хан та».
22.55 Тры лер «Пры ста ні-
шча».
1.00 Ка ме дыя «Грын берг».
3.00 Дра ма «Дзяў чы на ў пар-
ку».

6.00 Каз ка «Ча роў ная лям па 
Ала дзi на».
8.00 Ка ме дыя «Пра ва дыр 
раз на ску рых».
10.00 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са i Док та ра 
Ват са на. ХХ ста год дзе па чы-
на ец ца».
13.00 Ка ме дыя «Трое ў лод-
цы, не лi ча чы са ба кi».
16.00 Ме лад ра ма «Пра 
любоff».
18.00 Ба я вiк «Вы кра даль нi кi 
кнiг».
20.00 Ка ме дыя «Ча ла век з 
буль ва ра Ка пу цы нак».
22.00 Фiльм жа хаў «Пу ця вы 
аб ход чык».
0.00 Ме лад ра ма «А ма ма 
лепш! Уся ча роў насць ка хан-
ня».
2.00 Ме лад ра ма «Бяс кон цыя 
ма ры пра шчас це».
4.00 Ме лад ра ма «Свой — чу-
жы».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Зла вiць 
со ма.
6.00, 10.00 Цар кра ка дзi лаў.
7.00 Дзi кая пры ро да Аме ры-
кi.
8.00, 16.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
9.00, 12.00, 17.00 Апош нiя 
тай ны Трэ ця га рэй ха.
11.00, 19.00 Уцё кi.
13.00, 18.00, 23.00 Апа ка лiп-
сiс.
14.00 Па ляр ны мядз ведзь.
15.00 Са мыя не бяс печ ныя 
жы вё лы.
20.00, 0.00, 3.00 Дзi кi ту нец.
22.00, 2.00 Па ра нар маль-
нае.

7.00, 16.25 За ла тая лі ха ман-
ка.
7.50, 12.20, 3.05 У мя не атры-
ма ла ся!
8.40, 20.05 Па тра бу ец ца 
збор ка.
9.10, 20.35, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 17.20 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
10.30, 2.15 Як устро е ны Су-
свет.
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
13.15, 0.55 Top Gear.
14.10, 6.05 Аў та май стэр ні.
15.05 Ма хі на та ры.
15.30, 5.10 Зме я ло вы.
18.15 Кру цей не пры ду ма-
еш.
19.10 Што бы ло да лей?
21.00 Са ма гон шчы кі.
22.00 Сак рэт ныя апе ра цыі.
23.00 Смя рот ная пры хіль-
насць.
0.00 Ува рван не бе лых акул.
1.50 Верш ні кі пек ла.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

5.50 Маст. фiльм «Ня ўлоў-
ныя мсцi ўцы».
7.05 Маст. фiльм «Но выя 
пры го ды ня ўлоў ных».
8.30 Iс насць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На-
вi ны.
9.10, 23.30 Ме лад ра ма «Вы-
ра та ваць бо са». 1-я i 2-я се-
рыi.
11.10 Зда роўе.
12.10 Усё як трэ ба!
12.35 Ба я вiк «Пi ра ты ХХ 
ста год дзя».
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15 На вi ны рэ гi ё на.
15.30 «Зор нае жыц цё». «Бiт-
ва за дзя цей».
16.30 Ка роб ка пе ра дач.
17.00 Ме лад ра ма «Ка хаць 
па-рус ку».
18.35 На вi ны. Цэнт раль ны 
рэ гi ён.
19.15 Ка ме дыя «Да ра гая, я 
па вя лi чыў дзi ця».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Фан тас ты ка «Су ра-
га ты».
23.20 Дзень спор ту.

7.45 М/ф: «Каз ка для вя лi кiх i 
ма лень кiх», «Брэ мен скiя му-
зы кан ты», «Па сля дах брэ-
мен скiх му зы кан таў».
8.45 Фiльм-каз ка «Ча роў-
ная лям па Ала дзi на».
10.05 Па за клас ная га дзi на.
10.25, 20.55 Тэ ле ба ро метр.
10.30 Маст. фiльм «Трыа».
12.30 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
13.10 Дак. се ры ял «Усе гра нi 
вар' яц тва».
13.50 Да ча зда роўя.
14.25 Ме лад ра ма «Пяць 
кро каў па аб ло ках». 1-я i 
2-я се рыi.
16.25 Маст. фiльм «Ка пi тан 
Алат рыс тэ».

19.15 Ва ша ла то.
19.55 Ла та рэя «Пя цё рач ка».
20.15 Вы шэй, чым дах.
21.00 «КЕ НО».
21.05 Ме лад ра ма «Ка хан не 
i пi ца».
22.50 Тры лер «Дзён нiк Але-
ны Рым баў ер».

8.00 «Та ям ні ца ду шы».
8.30 «Рас клад на пас ля заўт-
ра». Кі на апо весць.
9.50 «Дзень Еў фра сін ні».
10.25 «Ко са ва. Ма лень кі го-
рад з вя лі кай гіс то ры яй». 
Дак. фільм.
10.40 «Пло шча мас тац тваў». 
На род ная ар тыст ка Бе ла ру сі 
Ма рыя За ха рэ віч.
11.05 «Брас лаў шчы на. Край 
Бо жай апе кі». Дак. фільм.
11.40 «Ака дэ мік Іг на цій Ан то-
наў. Ча ла век-ле ген да». Дак. 
фільм.
12.30 «Бу бен і ба ра бан». Дак. 
Фільм.
13.00 «АР Ті ШОК».
13.25, 0.25 Да ку мен та ліс-
ты ка. «Эпо ха. Па дзеі і лю-
дзі».
14.10 «Ула дзі мір Спі ва коў 
за пра шае...». Опер ны га ла-
кан цэрт.
15.30 «Ян ка Ку па ла... Я 
ад пла ціў на ро ду...». Дак. 
фільм.
16.00 «Мінск. Та ем ная вай-
на». Дак. фільм.
16.25 «Час па тры ё таў». Гіс-
то рыя бе ла рус ка га кі но.
16.55 «Ён сэр цам пес ню ад-
чу ваў...». Дак. фільм.
17.30 «Су се дзі».
17.45 «Пя ву чая брон за За-
нко ві ча». Дак. фільм.
18.10 «Час яе сы ноў». Кі на-
ра ман.
20.30 Ка лы хан ка.
20.55 «Рэ пе ты тар». Ме ла-
д ра ма.
22.20 Су свет нае кі но. «Лэ-
дзі Га міль тан». Дра ма.

7.00 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды».
9.20 «Зда роўе».
10.25 «Смак».
11.05 «Ідэа льны ра монт».
12.05 «Аляк сандр Ня ўзо раў. 
«600 се кунд» і ўсё жыц цё».
13.55 Се ры ял «Спад чы-
на».
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
16.20 «Ад га дай ме ло дыю».
16.50 «Форт Ба ярд».
18.20 Маст. фільм «Дуб лё-
ры».
21.05 «Сён ня ўве ча ры».
22.50 Тры лер «Асноў ны ін-
стынкт».
1.05 Маст. фільм «Жан чы-
на, якая спя вае».

6.15 Се ры ял «Сал да ты. Но-
вы пры зыў».
8.00 Маст. фільм «На ша ша-
лё нае жыц цё».
9.45 «Чыс тая пра ца».
10.35 «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».
13.00 «Пры го ды ды ле тан-
та».
13.35 Се ры ял «Ча ты ры тан-
кіс ты і са ба ка».
15.20 «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 Ка ме дыя «Ва кол све-
ту за 80 дзён».
22.30 «Зор ны рынг».
23.30 Маст. фільм «Тан цы ў 
«Бла кіт най Ігу а не».
1.40 «Гля дзець усім!».

5.00 Дак. фiльм «Га лi вуд скiя 
па ры».
6.00 М/ф.
7.35 «Мiль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
7.50 М/с «Смя ша ры кi».
8.15 «Экс пе ры мен та та ры».
8.30 «Мар! Дзей нi чай! 
Будзь!».
9.00, 15.00 На вi ны Са друж-
нас цi (бя гу чы ра док).
9.10 «На шаш лы кi».
9.40 «Зроб ле на ў СССР».
10.10, 0.00 Се ры ял «Час — 
гро шы».
15.10 Се ры ял «Не нар маль-
ная».
20.50 Маст. фiльм «Жа дан-
не май го баць кi».
22.25 Маст. фiльм «Еў ро па 
— Азiя».

7.00 «Кры вое люс тэр ка».
8.35 Маст. фільм «Апош няя 
ах вя ра».
10.25 «Ранішняя@пошта».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.15 «Су бот нік».
11.55 «Уся Ра сія».
12.10 Маст. фільм «Школь-
ны вальс».
14.15 «Кра і на пту шак». «Шы-
ка тан скія ва ро ны».
15.10 «Ма ры на Го луб. Не 
пры вы кай да даж джу...».
16.15 Маст. фільм «Цём ныя 
во ды». 1-я се рыя.
18.05 «Су бот ні ве чар».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.30 Маст. фільм «Ня лю-
бая».
23.55 Ме лад ра ма «Ка хан не 
па рас кла дзе».

6.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».
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 «След ства вя лі...».
14.10 «Воч ная стаў ка».
15.05 «Чыс та сар дэч нае пры-
знан не».
15.35 «ГРУ: тай ны ва ен най 
раз вед кі».
16.25, 19.25 Се ры ял «Дэ-
сант ёсць дэ сант».
23.40 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

9.00, 13.55, 18.55, 21.05, 
23.40 «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 Дра ма «У iмя ай ца».
14.00 Дра ма «Вя лi кiя на-
д зеi».
15.50 «Кi на блак нот».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
16.30 Фiльм — дзе цям. 
Се ры ял «Пры го ды Шыр лi 
Холмс».
17.20 Се ры ял Се ры ял 
«Шэкс пiр на но вы лад».
19.00 Ка ме дыя «Без раз-
важ на за ка ха ны».
20.50 «Ве чар нi ца».
21.10 Тры лер «Помс та».

6.00, 1.00 «РLАY».
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».
19.00 «Ураль скiя пель ме нi».
22.10 «Кi но ў дэ та лях».

5.55 Маст. фільм «Жа лез-
нае по ле».
7.15 Кан цэрт па мя ці Мі ка лая 
Маз га во га.
9.30 Смарт шоу.
10.00 Дак. се ры ял «Укра і на. 
За бы тая гіс то рыя».
10.45, 23.10 Лет няя кух ня.
11.30 Се ры ял «Кан тар», 1-я 
се рыя.
12.20 Маст. фільм «Вер ты-
каль».
13.35 Маст. фільм «Між вы-
со кіх хля боў».
14.50, 5.00 Вя лі кі кан цэрт на 
Ін тэ ры.
16.50, 23.00 Кра і на смя ец-
ца.
17.05 Дак. фільм «Рок шас ці-
дзя ся тых».
17.45, 23.55 Ле ген ды кры мі-
наль на га вы шу ку.
18.15, 0.25 Аген ты ўплы ву.
19.00, 1.10 Фут бол. Чэм пі я-
нат Укра і ны.
21.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
21.30, 3.30 Маст. фільм 
«Цяг нік да Брук лі на».

5.00, 11.00 «Ад усёй ду шы. 
Юбі лей ныя су стрэ чы». 1977 
год.
6.10 «Аба вяз ко вая пра гра-
ма». Дак. фільм.
6.40, 12.40, 0.40 «Мя жа маг-
чы ма га». Маст. фільм.
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 
«Час».
9.00, 21.00, 3.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».

10.00, 4.00 «Пра гра ма «А». 
1989 год.
12.05 «Ра ніш няя пош та». 
1983 год.
15.00 «Кол ба ча су».
16.00 «По гляд». 1988 год.
17.00 «Быў час». 2009 год.
18.00 «На ша бія гра фія». Дак. 
фільм.
19.00 «Ва кол сме ху». 1981 
год.
20.30 «Ба монд». 1992 год.
21.00 «Ма ма Ануш». Маст. 
фільм.
22.20 «Ля мік ра фо на Юрый 
Ле ві тан». Дак. фільм.
23.00 «Кан цэрт Яў ге на Кляч-
кі на». 1990 год.
0.10 «Во ро не где-то Бог...». 
Дак. фільм.

9.30, 11.00, 16.00, 18.30, 0.30 
Пла ван не. Чэм пі я нат све ту. 
Фі на лы.
14.00, 21.30 Скач кі на лы жах. 
Лет ні Гран-пры.
14.45 Фут бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы (U-19). Фі нал.
17.30, 22.15, 2.30 Чэм пі я нат 
све ту па вод ных ві дах спор-
ту.
1.25 Sports excellence.
1.30 Ве ла спорт. Тур Поль-
шчы.
3.00 — Тэх ніч ны пе ра пы нак.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.10 
«Па мiж на мi».
5.15, 12.55, 21.05 Ка ме дыя 
«Пра ца».
5.45, 13.35, 21.35 Ка ме дыя 
«Ванд роў ца».
6.15 Ка ме дыя «Ска жы так».
8.00, 16.00, 2.25 Ка ме дыя 
«Уцё кi ў аў та ма бi лi».
8.30, 16.30, 2.55 Ка ме дыя 
«Ба дзя га».
9.00 Ка ме дыя «Сак рэт май го 
пос пе ху».
11.15 Мю зiкл «Дру гi хор».
12.40 «Ка ме ды ян ты. Леп-
шае».

14.10 Ка ме дыя «Дур ням за-
кон не пi са ны».
17.20 Ка ме дыя «Лю тыя ства-
рэн нi».
19.20 Ка ме дыя «Атрад Бе-
вер лi Хiлз».
22.10 Ка ме дыя «Дзей нi чай, 
сяст ра 2. Ста рыя звыч кi».
23.50 Ка ме дыя «Ша фёр на 
адзiн рэйс».
3.25 Ка ме дыя «Кар сi ка нец».

2.00, 8.00, 14.00 Маст. фільм 
«Ста рая крэ пасць».
3.05, 9.05, 15.05 М/ф «Ка-
ні ку лы ў Пра стак ва шы не». 
Збор нік м/ф «Пра верб лю-
дзя ня». «Іван ка». «Алім і яго 
вос лік».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя-
лі кая эн цык ла пе дыя пры ро-
ды». Каз кі рус кіх пісь мен ні-
каў. «Гор ны май стар». Рус-
кія на род ныя каз кі. «Лі са і 
за яц».
5.00, 11.00, 17.00 Фільм-каз-
ка «Пун со вая кве тач ка». Ка-
ме дыя «Бар бос у гас цях у 
Бо бі ка».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ле ген-
да пра Зо ра».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кі цё-
тач кі Са вы». Збор нік м/ф 
«Да вер лі вы дра кон». «Мой 
ся бар Па ра со нік». «Во жык 
плюс ча ра па ха».

6.00 М/ф.
9.00, 5.05 Се ры ял «Сяб ры».
9.50 Маст. фільм «Пі ра ты Ка-
рыб ска га мо ра: на дзіў ных 
бе ра гах».
12.20, 3.30 Дра ма «Не бя-
дуй!».
14.05, 1.45 Се ры ял «Вар' я-
ты».
16.00 М/ф «Лед ні ко вы пе ры-
яд 2: гла баль нае па цяп лен-
не».
17.30 Фэн тэ зі «Хро ні кі На рніі: 
Леў, вядзь мар ка і ча роў ная 
ша фа».

20.20 Маст. фільм «Сё мы 
дзень».
22.30 Ме лад ра ма «Міс Пе-
ціг ру».
0.20 Се ры ял «Ка ліф рэ нія».
0.55 Се ры ял «Кліч кры ві».

5.00 Ме лад ра ма «Ха ро шая 
дзяў чын ка».
7.00 Тры лер «Пры ста ні-
шча».
9.05 Фэн тэ зі «Тай на Му нак-
ра».
11.00 Ка ме дыя «Грын берг».
13.00 Фан тас ты ка «Вай на 
све таў».
15.00 Мю зікл «У рыт ме сэр-
ца».
16.50 Тра гі ка ме дыя «Моц ная 
жан чы на».
19.10 Дра ма «Ча роў ная кра-
і на».
21.00 Дра ма «Дзяў чы на ў 
пар ку».
23.00 Дра ма «Па са жы ры».
0.40 Жа хі «Пры від до ма на 
ўзгор ку».
2.45 Ба я вік «Чор нае зо ла-
та».

6.00 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са i Док та ра 
Ват са на. ХХ ста год дзе па чы-
на ец ца».
8.00 Ме лад ра ма «Бяс кон цыя 
ма ры пра шчас це».
10.00 Ка ме дыя «Шуб-ба ба 
Лю ба!».
12.00 Дра ма «Заўт ра бы ла 
вай на».
14.00 Ба я вiк «Вы кра даль нi кi кнiг».
16.00 Ка ме дыя «Ча ла век з 
буль ва ра Ка пу цы нак».
18.00 Ка ме дыя «Каў чэг».
20.00 Ка ме дыя «Ша пi то-шоу: 
Ка хан не i сяб роў ства».
22.00 Ба я вiк «Раз гiль дзяй».
23.35 Дра ма «Жыць».
1.45 Каз ка «Ча роў ная лям па 
Ала дзi на».
3.20 Ме лад ра ма «На строй-
шчык».

5.00, 11.00 Ка ра ле ва гi ен.
6.00, 12.00 Са мыя не бяс печ-
ныя жы вё лы.
7.00 80-я: най вя лiк шыя тра-
ге дыi.
8.00 Зла вiць со ма.
9.00 З пунк ту гле джан ня на-
ву кi.
10.00 У по шу ках акул.
13.00 Ша ша праз пек ла.
14.00 У аб' ек ты ве.
15.00 Дзi кiя жы вё лы Поў на-
чы.
16.00 Аў та-SOS.
17.00 Не ве ра год нае це ла ча-
ла ве ка.
19.00 Дзi кi ту нец.
20.00, 0.00, 4.00 Лiх ту гi за 
мя жой.
21.00, 1.00 Се кун ды да ка-
та стро фы.
22.00, 2.00 Аме ры кан ская 
ка ло нiя.
23.00, 3.00 Рас сле да ван нi 
авiя ка та строф.

7.00, 17.20 Па тра бу ец ца 
збор ка.
7.25, 16.25 Кру ты цю нінг 
2012 г.
8.15, 19.10 Ле дзя ное зо ла та.
10.05, 12.45, 3.30 Вой ны за 
ма люс каў.
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.
13.40 Су пер ях ты.
14.35 Што бы ло да лей?
15.30 У па го ні за кла сі кай.
17.50, 4.45 Як гэ та зроб ле-
на?
18.15, 1.50 Са ма гон шчы кі.
20.05, 2.40 Аляс ка: апош ні 
ру беж.
22.00, 5.10 Ка ра лі аў кцы ё наў.
23.30 Смя рот ная пры хіль-
насць.
0.55 Сак рэт ныя апе ра цыі.
4.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

7.30 Ба я вiк «Пi ра ты ХХ ста-
год дзя».
9.00, 12.00, 15.00 На вi ны.
9.10 Ар се нал.
9.40, 0.45 Ме лад ра ма «Вы-
ра та ваць бо са».
11.45 На шы.
12.10 Маст. фiльм «Ня ўлоў-
ныя мсцi ўцы».
13.35 Маст. фiльм «Но выя 
пры го ды ня ўлоў ных».
15.15 На вi ны рэ гi ё на.
15.30 Зо на Х. Вы нi кi тыд-
ня.
16.00 Ка ме дыя «Жан дар у 
Нью-Ёр ку».
17.50 «Мая праў да». «Анё лы 
i дэ ма ны Iва на Ахла быс цi на». 
2-я част ка.
18.50 Дра ма «Бе лы па-
лон».
21.00 У цэнт ры ўва гi.
21.55 Жур на лiсц кае рас сле-
да ван не.
22.30 Дэ тэк тыў «Пры вiд».

7.40 М/ф «Мiш ка-за дзi ра-
ка».
7.50 Фiльм-каз ка «За ла тыя 
ро гi».
9.05, 17.55 Па за клас ная га-
дзi на.
9.20 Пра мас тац тва.
9.50, 20.55 Тэ ле ба ро метр.
9.55 Маст. фiльм «Ка пi тан 
Алат рыс тэ».
12.40 Ме лад ра ма «Пад сон-
цам Тас ка ны».
14.50 Ме лад ра ма «Пяць 
кро каў па аб ло ках». 3-я i 
4-я се рыi.
16.55 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пi я нат Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь. «Шах цёр» — «Нё-
ман».
19.15 Су пер ла то.
20.10 Спорт-кадр.
21.00 «Спорт ла то 5 з 36».
21.05 «КЕ НО».

21.10 Тры лер «Эфект ма-
тыль ка-2».
22.55 Дра ма «По лы мя 
страс цi».

8.00 «Даб ра вест».
8.30 М/ф.
9.10 «Час яе сы ноў». Кі на-
ра ман.
11.30 «Рэ пе ты тар». Ме ла-
д ра ма.
13.00 «На пе рад у мі ну лае».
13.30 «Мі кол ка-па ра воз». 
Маст. фільм.
15.00, 22.05 Да ку мен та ліс-
ты ка. «Эпо ха. Па дзеі і лю-
дзі».
15.40 «Свят ло да лё кай зор-
кі». Па мя ці мас та ка Мі ка лая 
Се ля шчу ка.
16.10 «Дру зей моих прек рас-
ные чер ты...».
16.40 «У рэ ху іме ні твай го...». 
Бар ба ра Ра дзі віл.
16.55 «Бе ла рус кі на род ны ка-
лян дар». Сё му ха.
17.15 «Край бе ла веж скі». 
Дак. фільм.
17.25 «Пяць дзён з жыц ця ге-
не раль на га кан струк та ра». 
Дак. фільм.
18.00 «Слуц кая ана ма лія. Пе-
ра та са ва ная гіс то рыя». Дак. 
фільм.
18.30 Су свет нае кі но. «Лэ-
дзі Га міль тан». Дра ма.
20.30 Ка лы хан ка.
20.45 «Ула дзі мір Спі ва коў 
за пра шае...». Опер ны га ла-
кан цэрт.
22.45 «Сяст ра мая Ру са лач-
ка». Спек такль Бе ла рус ка-
га рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра 
юна га гле да ча.

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 М/с «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 Мю зікл «Сіль ва».
14.25 «КВЗ». Прэм' ер-лі га.
16.15 На ві ны спор ту.
16.20 «Івар Кал ныньш. Ра-
ман з ак цэн там».
17.30 Се ры ял «Бра ты Ка ра-
ма за вы».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Выш ка».
23.00 За кры ты па каз. Маст. 
фільм «Сэр ца на да ло ні».

6.05 Се ры ял «Сал да ты. Но-
вы пры зыў».
7.50 Ка ме дыя «Ва кол све ту 
за 80 дзён».
10.00 «Аў та па на ра ма».
10.30 «Тай ны све ту».
11.30 «Вя лі кае сне дан не».
12.10 «Доб ры дзень, док-
тар».
12.45 Се ры ял «Ча ты ры тан-
кіс ты і са ба ка».
14.55 «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 «Кар мэн».
22.55 «Якія лю дзі!».
23.50 Маст. фільм «Свет, я 
ця бе люб лю».
1.15 Дак. се ры ял «Джу на. Па 
той і гэ ты бок».

5.00 Дак. фiльм «Га лi вуд скiя 
па ры».
6.00 М/ф.
7.40 Маст. фiльм «Валь ка-
вы вет ра зi».
8.00, 15.00 На вi ны Са друж-
нас цi (бя гу чы ра док).

9.10, 4.25 «Да вед нiк».
9.35 «Ежа з Зi мi ным».
10.05 «Ня зор ка вае дзя цiн-
ства».
10.30, 21.50 Маст. фiльм 
«Са праўд ны ге рой».
13.15 Маст. фiльм «Той, хто 
больш пя шчот ны».
15.10 Ток-шоу «Яшчэ не ра-
зам».
15.50, 0.30 Се ры ял «Не нар-
маль ная».
19.55 Маст. фiльм «Тэ атр».

7.00 Маст. фільм «Ня лю-
бая».
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».
11.50 «У све це жы вёл».
12.25 Ка ме дыя «Ву са ты 
нянь».
14.15 «Ха».
14.30 Свед кі. «Аляк санд ра 
Па хму та ва. Ад ка жу за кож-
ную но ту».
16.20 Маст. фільм «Цём ныя 
во ды». 2-я се рыя.
18.10 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».
20.30 Маст. фільм «Ма мі на 
ка хан не».
22.35 Ме лад ра ма «Зна рок 
не пры ду ма еш».

6.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».
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!».
12.00 «Цуд тэх ні кі».
12.30 «Ку лі нар ныя кур сы: Іта-
лія. Тас ка на».
13.15 Маст. фільм «Гра ма-
зе ка».
15.10 «Чыс та сар дэч нае пры-
знан не».

15.35 «ГРУ: тай ны ва ен най 
раз вед кі».
16.25, 19.25 Се ры ял «Дэ-
сант ёсць дэ сант».
23.45 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

9.00, 12.20, 18.55, 21.05, 
23.45 «На двор'е».
9.05 Мульт па рад.
9.15, 23.30 «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 «Гэ та зда ры-
ла ся ад ной чы ўна чы».
12.25 Ба я вiк «За ла тое во-
ка».
14.40 Се ры ял «Ка мi сар 
Рэкс».
16.20 «Hip Show».
16.50 Ток-шоу «Буль бокс».
17.20 Се ры ял «Шэкс пiр на 
но вы лад».
19.00 Ка ме дыя «101 дал ма-
цi нец».
20.50 «Ве чар нi ца».
21.10 Маст. фiльм «Чыр во-
ны ба рон».

6.00, 1.00 «РLАY».
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 за раз 
жа».
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 Се ры ял «Кан тар».
7.55, 23.25 Маст. фільм 
«Вер ты каль».
9.05, 6.35 Фе е рыя па да рож-
жаў.
9.30 Шко ла док та ра Ка ма-
роў ска га.
10.05, 4.10 Усё для ма-
мы.
10.35, 3.25 Арол і рэш ка.
11.20 Вя лі кі кан цэрт на Ін тэ-
ры.
13.25, 5.50 Дак. фільм «Рок 
шас ці дзя ся тых».
14.05 Маст. фільм «Жа лез-
нае по ле».
15.25 Маст. фільм «Цяг нік 
да Брук лі на».
16.55 Маст. фільм «Між вы-
со кіх хля боў».
18.15 Кра і на смя ец ца.
18.30, 0.40 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» — 
«Ды на ма».
21.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
21.25, 4.40 Юбі лей ны кан цэрт 
гру пы «Фо рум».
22.35 Дак. се ры ял «Укра і на. 
За бы тая гіс то рыя».

5.00, 23.00 «Ад усёй ду шы. 
Юбі лей ныя су стрэ чы». 1977 
год.
6.05 «Ра ніш няя пош та». 1983 
год.
6.40, 0.40 «Мя жа маг чы ма-
га». Маст. фільм.
8.00, 2.00 «Час».
9.00 «Кол ба ча су».
10.00 «По гляд». 1988 год.
11.00 «Быў час».
12.00 «На ша бія гра фія». Дак. 
фільм.

13.00 «Ва кол сме ху». 1981 
год.
14.30 «Ба монд». 1992 год.
15.00 «Ма ма Ануш». Маст. 
фільм.
16.20 «Ля мік ра фо на Юрый 
Ле ві тан». Дак. фільм.
17.00 «Та кія роз ныя клоў ны». 
Фільм-кан цэрт. 1986 год.
18.00, 3.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
19.00 «Іван Фё да ра віч 
Шпонь ка і яго ба бу ля». Тэ-
ле спек такль. 1976 год.
20.00 «Шы нок» 13 крэс лаў». 
1968 год.
21.10 Твор чы ве чар Ге ле ны 
Ве лі ка на вай у тэ ат ры Эст ра-
ды. 1991 год.
22.25 «В. Да вы даў і Га лі-
яф». Маст. фільм.
0.10 «Аба вяз ко вая пра гра-
ма». Дак. фільм.
4.00 «Пра гра ма» А». 1989 
год.

9.30, 11.00, 16.30, 18.30, 
23.15 Пла ван не. Чэм пі я нат 
све ту. Фі на лы.
13.30, 17.30, 0.45 Су пер байк. 
Чэм пі я нат све ту.
15.00, 21.30 Аў та спорт. Чэм-
пі я нат све ту ў кла се Ту рынг.
15.30 Мо та спорт. Чэм пі я нат 
све ту.
23.00, 2.15 Мо та спар тыў ны 
ча со піс.
0.40 Sports excellence.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
«Па мiж на мi».
5.15, 12.55, 21.00 Ка ме дыя 
«Уцё кi ў аў та ма бi лi».
5.45, 13.30, 21.30 Ка ме дыя 
«Ба дзя га».
6.15 Мю зiкл «Дру гi хор».
7.40, 13.55, 20.40 «Ка ме ды-
ян ты. Леп шае».
8.00, 16.00, 2.20 Ка ме дыя 
«Пра ца».
8.30, 16.30, 2.55 Ка ме дыя 
«Ванд роў ца».

9.00 Ка ме дыя «Дур ням за кон 
не пi са ны».
11.15 Ка ме дыя «Лю тыя ства-
рэн нi».
14.10 Ка ме дыя «Дзей-
нi чай, сяст ра 2. Ста рыя 
звыч кi».
17.15 Ка ме дыя «Атрад Бе-
вер лi Хiлз».
19.20 Ка ме дыя «Муж чы на па 
вы клi ку».
22.10 Ка ме дыя «Мая лю бi мая 
бру нет ка».
23.40 Ка ме дыя «Цi хая ву лi-
ца».
0.10 Ка ме дыя «Сак рэт май го 
пос пе ху».
3.25 Ка ме дыя «Ска жы так».

2.00, 8.00, 14.00 Маст. фільм 
«Ста рая крэ пасць».
3.05, 9.05, 15.05 М/ф «Зі ма 
ў Пра стак ва шы не». Збор нік 
м/ф «Каз ка ка зак». «Бла кіт-
ны ме тэа рыт».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лі-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
Каз кі за меж ных пісь мен ні каў. 
«Кот у бо тах». Каз кі на ро даў 
све ту. «Са ла мя ны бы чок».
5.00, 11.00, 17.00 Каз кі Ан-
дэр се на. «Снеж ная ка ра ле-
ва». М/ф «Вост раў па мы-
лак».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ле ген-
да пра Зо ра».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро-
кі цё тач кі Са вы». Збор нік 
м/ф «Фан цік». «Як стра ціць 
ва гу?». «Баг дан чык і ба ра-
бан».

6.00 М/ф.
9.15, 5.05 Се ры ял «Сяб ры».
9.40 Фэн тэ зі «Хро ні кі На рніі: 
леў, вядзь мар ка і ча роў ная 
ша фа».
12.15, 3.20 Маст. фільм «Ха-
лод нае ле та пяць дзя сят трэ-
ця га».
14.15, 1.40 Се ры ял «Вар' я-
ты».

16.05 Маст. фільм «Сё мы 
дзень».
18.00 Фэн тэ зі «Хро ні кі На рніі: 
прынц Кас пі ян».
21.00 Маст. фільм «Ча ла век 
у жа лез най мас цы».
23.30 Се ры ял «Ка ліф рэ нія».
0.05 Се ры ял «Кліч кры ві».

5.00, 10.50 Тра гі ка ме дыя 
«Моц ная жан чы на».
7.20 Дра ма «Па са жы ры».
9.00 Мю зікл «У рыт ме сэр-
ца».
13.10 Ме лад ра ма «Бліз-
касць».
15.00 Ме лад ра ма «За бы тыя 
жа дан ні».
17.00 Дра ма «Ча роў ная кра-
і на».
19.00 Фэн тэ зі «Пры цем кі».
21.15 Ба я вік «Чор нае зо ла-
та».
23.35 Жа хі «Пры від до ма на 
ўзгор ку».
1.35 Фан тас ты ка «За бы-
тае».
3.20 Дра ма «Свет ляч кі ў са-
дзе».

6.10 Дра ма «Заўт ра бы ла 
вай на».
8.00 Ка ме дыя «Каў чэг».
10.00 Ме лад ра ма «За ла тыя 
ня бё сы».
12.00 Ка ме дыя «Ву са ты 
нянь».
13.30 Дра ма «Поп».
16.00 Ка ме дыя «Ша пi то-шоу: 
Ка хан не i сяб роў ства».
18.00 Ка ме дыя «Стэп бай 
стэп».
20.00 Дра ма «Кня зёў на Мэ-
ры».
22.00 Ка ме дыя «Зай цаў, жгi! 
Гiс то рыя шо у ме на».
23.40 Ме лад ра ма «На строй-
шчык».
2.30 Дра ма «Не ра бi це бiск вi-
ты ў дрэн ным на строi».
4.00 Дра ма «Каў каз ская ру-
лет ка».

5.00, 11.00 Па ляр ны мядз-
ведзь.
6.00, 12.00 Са мыя не бяс печ-
ныя жы вё лы.
7.00 80-я: най вя лiк шыя спарт-
сме ны.
8.00, 19.00 Зла вiць со-
ма.
9.00 З пунк ту гле джан ня на-
ву кi.
10.00 У по шу ках акул.
13.00 Ша ша праз пек ла.
14.00 У аб' ек ты ве.
15.00 Дзi кiя жы вё лы Поў на-
чы.
16.00 У па го нi за НЛА.
20.00, 0.00, 4.00 Скар ба шу-
каль нi кi.
21.00, 1.00 Аў та-SOS.
22.00, 2.00 Ме га за во ды.
23.00, 3.00 Рас сле да ван нi 
авiя ка та строф.

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, 16.25, 21.00 Су пер ях-
ты.
10.30, 4.45 Як гэ та зроб ле-
на?
11.00 Вой ны за ма люс-
каў.
11.50 Ле дзя ное зо ла та.
13.40, 0.55 Дзіў ныя су вя зі.
14.35, 0.00 Пад ула дай ро-
ба таў.
15.30, 1.50 Кру цей не пры-
ду ма еш.
19.10 100 рэ чаў, якія трэ ба 
па спець у жыц ці.
20.05 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
22.00 Што бы ло да лей?
23.00 Са мыя дзіў ныя.
5.10 Аў та ма біль ныя тар гі ў 
Тэх асе.
6.05 Кру ты цю нінг 2012 г.
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