
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, 
0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.20, 23.50 Зо на Х.
9.10, 17.45 Се ры ял «Пры ві-
тан не, ма ма!».
10.05, 19.55 Се ры ял «Зем скі 
док тар. Жыц цё на но ва».
10.55 Дак. се ры ял «Ма гія 
пры ро ды».
12.10 Дзень у вя лі кім 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 «Верб ная ня-
дзе ля».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Сфе ра ін та рэ саў.
15.45, 0.50 Се ры ял «Муж чы-
на ўва мне».
16.45 «Мая праў да». «Ва дзім 
Дзем чог. Дзён нік за бы та га 
дзі ця ці».
21.00 Па на ра ма.
21.55 Ба я вік «Не па ра жаль-
ны».
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», за ключ ная се рыя.
10.10 Час фут бо ла.
11.00 Ме лад ра ма «Ду неч-
ка».
13.10 Се ры ял «Лю дзi Шпа-
ка», за ключ ныя се рыi.
15.10 Ме лад ра ма «Ле таш-
няя кад ры ля».
16.40 Дак. се ры ял «Усе ме жы 
ша лен ства».
17.20 Да ча зда роўя.
18.55 Дра ма «Матч-пойнт».
21.25 КЕ НО.
21.30 Ка ме дыя «Сем ня вест 
яф рэй та ра Збру е ва».
23.20 Рэ пар цёр «Бе ла рус кай 
ча сiн кi».

0.05 Арэ на.
0.35 Тэ нiс. Та рон та. Жан чы-
ны.

8.00, 12.00, 16.00, 23.35 «Мой 
го рад». Ма леч.
8.15, 19.40 «Пан це ляй мон Па-
на ма рэн ка». Дак. фільм.
9.15 «У рэ ху іме ні твай го...».
9.30 «Гас па ды ні Ня сві жа».
9.45 «Най мен ні і воб ра зы».
10.00, 17.30 Дзі ця чы фільм. 
«Вог нен ны стра лок».
11.20 «Тэ атр. Вы бра нае».
11.45 «Па лес кі па час ту нак». 
Пі рог са шчаў ем і за пе ча ны 
шчу пак.
12.15, 20.50 «Бе лыя Ро сы». 
Ка ме дыя.
13.45 «Адзі ная, ка ха ная 
мая».
14.00 «Зроб ле на!». Кі на вы-
твор часць.
14.30 «Лю боў і жыц цё маё...». 
Дак. фільм.
15.00 «Ка ра ні». Бе ла рус-
кія сем'і, якія пра жы ва юць у 
Поль шчы.
15.30 «Драў ля ны на род».
16.15, 22.15 «Пес ні мі ну ла га 
ста год дзя».
17.15 «Рос чырк ча су». Гра вю-
ры Цуд та.
18.50 «Ма гія дрэ ва». На ву ко-
ва-па пу ляр ны фільм.
19.05 «Пра тое, як Коль ка і 
Пець ка ля та лі ў Бра зі лію». 
Маст. фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
23.10 «АРТиШОК».

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб цiт ра мi), 
20.30 На шы на вi ны.
6.05 «На ша ра нi 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 вi ны спор ту.
11.10 «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 Се ры ял «Па ля ван не 
на Вяр воль фа», за ключ ная 
се рыя.
16.15 Маст. фiльм «Алiм пус 
Iн фер на».
18.20 «Ча кай мя не». Бе ла-
русь.
18.55 По ле цу даў.
20.00 Час.
21.05 Дра ма «Кры ва вы ал-
маз».
23.40 Ка ме дыя «Я, зноў я i 
Iрэн».
1.50 Нач ныя на вi 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»: 
«Зброя Трэ цяй су свет най».
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 «Доб ры дзень, док-
тар».
13.50 Маст. фільм «Адзі но та 
кры ві».
15.40 «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».
20.40 Ка ме дыя «Міс Ні хто».
23.00 «Ежа ба гоў».
0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-
нір.
0.50 «Вя чэр ні Квар тал».

5.00 Се ры ял «Агонь ка хан-
ня».

6.40 Се ры ял «Ара бе ла вяр-
та ец ца».
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 Маст. фiльм «Бе лы ра-
яль».
10.40 «На шаш лы кi».
11.10 Дак. фiльм «У све це 
цу даў».
12.25 Маст. фiльм «За ка ха-
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 «За ха-
валь нi кi сет кi».
19.55 «Лю бi мыя ак цё ры».
20.25 Маст. фiльм «Да ча».
22.05 Маст. фiльм «Па тра бу-
ец ца нянь ка».
23.55 Маст. фiльм «Мiль ён у 
шлюб ным ко шы ку».
1.35 Маст. фiльм «Член ура-
да».
3.35 «Цюр кi Ра сii».
4.30 «Сар дэч на за пра ша-
ем».

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 «Уця чы».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 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».
23.40 Маст. фільм «Аб мя-
няй це ся пярс цён ка мі».

6.00 «НТБ ра нi цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сён ня.
11.00 «Да су да».
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.30 Се ры ял «Ву лi цы раз-
бi тых лiх та роў».
15.10 «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 i па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.35 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
23.10 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».
0.50 «Пер шая кроў».

7.00, 18.35, 21.00, 23.45 «На-
двор'е».
7.05 М/с «Лі га спра вяд лі вас-
ці».
7.25, 14.30 Се ры ял «Элі за».
9.05, 17.45 Се ры ял «Дзён ні-
кі вам пі ра».
9.50 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
10.20, 18.40 Се ры ял «Пра-
слуш ка».
12.20 Ба я вік «За ла тое во-
ка».
16.10 Мульт па рад.
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
17.00 Се ры ял «Клан Ке нэ-
дзі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Маст фільм «Помс та 
па ўшых».

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 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 «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, 14.40, 23.40, 4.00 Фе е-
рыя па да рож жаў.
9.40 Се ры ял «Ка лі ня вес та 
ведзь ма».
10.25, 17.35, 21.35 Дак. се ры-
ял «Га лі вуд скія па ры».
11.15 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
12.00, 15.40, 23.25 Кра і на 
смя ец ца.
12.15, 22.25 Рэ ча вы до каз.
12.45, 18.25, 5.10 Се ры ял 
«Анёл-ахоў нік».
13.30, 0.00 Па за во чы.
14.15, 22.55 Не мо жа быць.
15.00, 0.45 Су до выя спра вы.
15.55 Маст. фільм «Бурш ты-
на выя кры лы».
16.50, 1.25 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 Маст. фільм «Час 
спат кан няў».
3.30 Смарт шоу.
4.25 Фор му ла ка хан ня.

5.00 «Толь кі адзін дзень...». 
Фільм-кан цэрт.
6.00 «Кі но і мы». 1966 год.

6.40, 12.40, 0.40 «Лю дзі і ма-
не ке ны». 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, 22.00 «Маск-
ва—Рым. Дыя лог з пес няй». 
Кан цэрт.
11.00 «Пад зна кам «Пі». 1991 
год.
11.40 «Уве ча ры пас ля пра-
цы». Дак. фільм.
17.00 «Ча кай сон ца». 1992 
год.
18.00 «Бу дзіль нік». 1981 год.
18.40 «Лёс гу ляе ча ла ве кам». 
Фільм-спек такль.
21.00 «Кол ба ча су».
23.00 «Між на род ная па на ра-
ма». 1978 год.
23.40 «Баць ка». Дак. фільм.
0.00 «Му зыч ныя га ро шы ны». 
Кан цэрт.
4.00 «КВЗ». 1987-88 гг.

9.30, 19.30, 1.00 Фех та ван не. 
Чэм пi я нат све ту.
10.45, 11.45, 14.30, 15.30, 
18.30, 22.30 Ле ген ды лёг кай 
ат ле ты кi.
12.45 Фут бол. Жа раб' ёў ка Лi-
гi чэм пi ё наў.
13.15 Вось гэ та дзi ва!!!
14.00 Фут бол. Жа раб' ёў ка Лi-
гi Еў ро пы.
16.30, 17.00, 2.00 Ве ла спорт. 
Шмат дзён ная гон ка.
23.30 Спiд вей.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
«Па між на мі».
5.15, 5.35, 8.00, 12.55, 13.25, 
16.00, 16.20, 21.00, 21.25, 
2.20, 2.45 Се ры ял «Бет!».
6.00, 7.45, 8.20, 13.45, 16.45, 
21.50, 23.50, 3.10 «Ка ме ды ян-
ты. Леп шае».
6.15 Ка ме дыя «Укол па ра со-
нам».
8.40 Ка ме дыя «Са ла мя ны ка-
пя лю шык».
11.15 Ка ме дыя «Гэ та зда ры-
ла ся на лес ві цы».

14.10 Ка ме дыя «Зям ныя дзяў-
ча ты лёг ка да ступ ныя».
17.20 Ка ме дыя. «Гра хі Га-
раль да Дыдл бо ка».
19.20 Ка ме дыя «Да ра гая, я 
па мен шыў дзя цей».
22.10 Ка ме дыя «Ра ка вая кра-
су ня».
0.10 Ка ме дыя «Ня вес та, якая 
ўцяк ла».
3.25 Ка ме дыя «Вя сел ле ў Ка-
ля ды».

2.00, 8.00, 14.00 Фiльм-каз ка 
«Сен са цыя».
3.30, 9.30, 15.30 М/с «Маў глi». 
М/ф «Блы та нi на».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лi-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
Каз кi: «Дра кон», «Це рам-це-
ра мок».
5.00, 11.00, 17.00 Пры го ды 
«Сто пер шы». 2-я се рыя. М/ф 
«Ар хан гель скiя на ве лы».
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 
«Каз ка пра бе лую льдзiн ку», 
«Як ка за кi муш ке цё рам да-
па ма га лi».

6.00 М/ф.
9.00, 18.30, 2.45 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 бiт ка».
12.45, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў нi чыя на пры вi даў».
13.15 Се ры ял «Апош няя су-
стрэ ча».
14.15 Се ры ял «Звыш на ту-
раль нае».
15.05, 2.00 Се ры ял «Мен та-
лiст».

20.30, 4.20 Ка ме дыя «Кi ра-
ван не гне вам».
22.30 Маст. фiльм «Ро нiн».
0.30 Се ры ял «Ка лiф рэ нiя».
1.10 Се ры ял «Клiч кры вi».

5.00, 11.00 Дра ма «Ка нец ра-
ма на».
7.00 Ка ме дыя «Шко ла ро-
ка».
9.00 Дра ма «Iм пе ра тар скi 
клуб».
12.45 Дра ма «Рэй».
15.25 М/ф «Ла вi хва лю!».
17.00 Фэн тэ зi «Мой хат нi ды-
на заўр».
19.00 Дра ма «За ка ха ныя».
21.10 Тры лер «За ды як».
23.55 Ка ме дыя «Юнац тва, 
якое бун туе».
1.30 Тры лер «Вог нен ная сця-
на».
3.25 Жа хi «Вы бар кi ле ра».

6.00 Ка ме дыя «Ву са ты 
нянь».
8.00 Ба я вік «Не ба ў Ал ма-
зах».
10.00 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на. 20 ста год дзе па чы-
на ец ца».
12.00 Ка ме дыя «Ля ту чая 
мыш».
14.40 Ка ме дыя «Са мы леп шы 
фільм 2».
16.15 Тры лер «Нас не да го-
ніш».
18.00 Ба я вік «Іль ві ная до-
ля».
20.00 Ка ме дыя «Баб ло».
22.00 Тра гі ка ме дыя «Не адэ-
кват ныя лю дзі».
0.00 Дра ма «Дом для ба га-
тых».
2.10 Ме лад ра ма «Афё ра».
4.00 Ка ме дыя «Ін тым нае 
жыц цё Се ва сцья на Ба ха ва».

5.00, 21.00, 10.00, 4.00 Зла-
вiць со ма.
6.00, 10.00 Па ляр ны мядз-
ведзь.
7.00, 15.00 Са мыя не бяс печ-
ныя жы вё лы.
8.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
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.
14.00 Мядз ведзь вост ра ва 
Стра ху.
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, 8.15, 12.20, 12.45, 3.05, 
3.30 Вы твор часць: гон ка з 
ча сам.
8.40, 20.05 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.35, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 10.05, 17.20, 17.50 Па-
ляў ні чыя на рэ лік віі.
10.30 Як улад ка ва ны Су-
свет.
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
ген даў.
13.15, 0.55 Tор Gеаr.
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 Аў та ма біль ныя тар гі ў 
Тэх асе.
19.10 Хут кія і гуч ныя.
21.00 «Уся прэ зі дэнц кая 
раць» — но вы по гляд.
23.00 Смя рот ная пры хіль-
насць.
0.00 Вя лі кія тан ка выя біт вы.
1.50 Ко дэкс ма фіі.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

6.15 Пры го ды «Ка ро на Ра-
сій скай ім пе рыі, або Зноў 
ня ўлоў ныя».
8.30 Іс насць.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На-
ві ны.
9.10, 23.40 Ме лад ра ма «Вы-
ра та ваць бо са».
11.10 Зда роўе.
12.10 Дак. фільм «Ты ся ча га-
до вае За слаўе».
12.45 Ка ме дыя «Да мы за-
пра ша юць ка ва ле раў».
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 «Зор нае жыц цё». «Бы-
лыя жон кі зо рак».
16.25 Ка роб ка пе ра дач.
16.55 Ме лад ра ма «Ка хаць 
па-рус ку-2».
18.35 На ві ны. Цэнт раль ны 
рэ гі ён.
19.15 Ме лад ра ма «Ры та».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ка ме дыя «Шэсць 
дзён, сем на чэй».
23.30 Дзень спор ту.

7.45 М/ф: «Як iль вя ня i ча ра-
па ха спя ва лi пес нi», «Ма ша i 
ча ра дзей нае ва рэн не».
8.05 Фiльм-каз ка «Аслi ная 
шку ра».
9.25 Па за клас ная га дзi на.
9.45, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.50 Ка ме дыя «Сем ня вест 
яф рэй та ра Збру е ва».
11.40 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
12.20 Дак. се ры ял «Усе ме жы 
ша лен ства».
13.00 Да ча зда роўя.
13.40 Дра ма «Матч-пойнт».
16.00 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм-
пi я нат све ту.
19.20 Ва ша ла то.
20.00 Ла та рэя «Пя цё рач ка».
20.15 Вы шэй за дах.
21.00 «КЕ НО».
21.10 Ба я вiк «Бой з це нем 2: 
рэ ванш».
23.40 Тэ нiс. Та рон та. Жан чы-
ны. Паў фi нал.

8.00 «Та ям ні ца ду шы».
8.30 «Мі кол ка-па ра воз». 
Маст. фільм.
10.05 «Іван Ме леж. Ту ма ны 
над баг наю». Дак. фільм.
10.30 «Сэр ца Пе ра мо гі». Дак. 
фільм.
11.00 «Пра кі на рэ жы сё ра».
11.30 «AV ІNІTІO (лат.) — Ад 
па чат ку». Дак. фільм.
12.05 «Су се дзі». Аф ган цы ў 
Бе ла ру сі.
12.20 «За сты лая му зы ка 
Ланг бар да». Дак. фільм.
13.00 «АРТиШОК».
13.25, 23.55 Да ку мен та ліс ты-
ка. «Эпо ха. Па дзеі і лю дзі».
14.10 Кан цэрт Аляк санд ра 
Ма лі ні на.
15.40 «Ня сум ны сад Фа мы 
Ва ра нец ка га». Дак. фільм.
16.10 «Пад ан не пра Ту раў». 
Дак. фільм.
16.35 «Доў гі шлях да ся бе...». 
На род ны ар тыст Бе ла ру сі Ге-
надзь Гар бук . Дак. фільм.
17.15 «Лёс зуб ра». На ву ко ва-
па пу ляр ны фільм.
17.30 «Ады сея Гаш ке ві ча». 
Дак. фільм.
17.55 «Бе ла рус кі на род ны ка-
лян дар». Дзя ды.
18.15 Эк ра ні за цыя лі та ра-
тур ных тво раў. «Сця пан 
Сяр ге іч». Маст. фільм. 1-я 
і 2-я се рыі.
20.30 Ка лы хан ка.
20.50 Эк ра ні за цыя лі та ра-
тур ных тво раў. «Фран ка». 
Маст. фільм.
22.25 Су свет нае кі но. «За зі 
ў мет ро». Ка ме дыя.

7.00 «Су бот няя ра нi ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на вi ны.
9.05 М/с «Смя ша ры кi. Но выя 
пры го ды».
9.20 «Зда роўе».
10.25 «Смак».
11.05 «Iдэа льны ра монт».

12.05 Маст. фiльм «Шы нок 
на Пят нiц кай».
13.55 Се ры ял «Спад чы на».
16.15, 21.00 На вi ны спор ту.
16.20 «Ад га дай ме ло дыю».
16.55 «Форд Ба ярд».
18.25 Маст. фiльм «Муш ке-
цё ры».
21.05 «Сён ня ўве ча ры».
22.50 Маст. фiльм «Жнi вень. 
Вось ма га».
1.00 Маст. фiльм «За бой ца 
ўнут ры мя не».

6.25 Се ры ял «Сал да ты. Но-
вы пры зыў».
7.15 «Ан фас».
7.30 Ка ме дыя «Міс Ні хто».
9.10 «Чыс тая пра ца».
10.00 «Ін шая кра і на». «Ар ме-
нія: дзяр жа ва з вы трым кай».
10.50 «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».
14.45 «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 Трылер «Бе лы шум».
22.05 «Зор ны рынг». Дай-
джэст.
23.05 Маст. фільм «Усім па-
трэб ная Кэт».
0.50 «Вя чэр ні Квар тал».
2.20 «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.
9.35, 22.35 Маст. фiльм «Мi-
раж».
13.30 Маст. фiльм «За ха-
валь нi кi сет кi».
15.10 Се ры ял «Тан га з анё-
лам».
21.00 Маст. фiльм «У ад но 
ву ха ўля це ла».
2.25 Маст. фiльм «Бе лы ра-
яль».
3.50 «Цюр кi Ра сii».

7.00 «Кры вое люс тэр ка».
8.30 Маст. фільм «Аб мя няй-
це ся пярс цён ка мі».
10.25 «Ранішняя@пошта».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.15 «Су бот нік».
11.55 «Га ра док».
12.15 Ка ме дыя «Два нац ца-
тая ноч».
14.15 «ХА».
14.25 «Кра і на пту шак». «Я ба-
чыў ула ра».
15.15 «Ак цёр ская ру лет ка. 
Юрый Ка мор ны».
16.15 Маст. фільм «Ля кар-
ства для ба бу лі», 1-я се-
рыя.
18.05 «Су бот ні ве чар».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.30 Маст. фільм «Ілю зія 
шчас ця».
0.00 Маст. фільм «Жы ла-
бы ла Лю боў».

6.30 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
8.20 «Iх но ра вы».
8.55 «Га ту ем з Аляк се ем Зi-
мi ным».
9.25 «Спра ва гус ту».
10.20 «Га лоў ная да ро га».
10.50 «Ку лi нар ны па яды-
нак».
11.55 «Ква тэр нае пы тан не».
13.20 «След ства вя лi...».
14.10 «Воч ная стаў ка».
15.00 «Чыс та сар дэч нае пры-
знан не».

15.30 «ГРУ: тай ны ва ен най 
раз вед кi».
16.20, 19.25 Се ры ял «Хму-
раў».
23.45 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

9.00, 14.10, 18.45, 21.00, 23.45 
«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 нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.40 Маст. фільм «Помс та 
па ўшых».
14.15 Ка ме дыя «Пер шы са-
ба ка».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
16.30 Се ры ял «Пры го ды 
Шыр лі Холмс».
17.10 «Hіp Show».
17.35 Се ры ял «Лю дзі Аль-
фа».
18.50 Ме лад ра ма «По лы мя 
страс ці».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Па дзен не 
Чор на га яст ра ба».

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
1.00 «PLAY».
8.30 Се ры ял «Та та вы доч-
кi».
9.30 «Спат кан не са сма-
кам».
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 «Час спат-
кан няў».
7.00 Кан цэрт «За ла тая дзя-
сят ка Мі ха і ла Па плаў ска га».
9.05 Фе е рыя па да рож жаў.
9.30 Смарт шоу.
10.00 Дак. се ры ял «Укра і на. 
За бы тая гіс то рыя».
10.45, 23.40 Лет няя кух ня.
11.30 Се ры ял «Кан тор».
12.30 Маст. фільм «Скар-
га».
13.40 Маст. фільм «Ува га, 
ведзь мы!».
15.00, 5.00 Вя лі кі кан цэрт на 
Ін тэ ры.
16.50 Дак. фільм «Ад да ныя 
помс це».
17.40 Уцё кі. Рэ аль ныя гіс то-
рыі.
18.10 Ле ген ды кры мі наль на га 
вы шу ку.
18.40, 0.20 Аген ты ўплы ву.
19.30, 1.10 Фут бол. Чэм пі я нат 
Укра і ны. «Таў рыя» — «Шах-
цёр».
21.30, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
22.00, 3.30 Маст. фільм «Пах 
жыц ця».
23.25 Кра і на смя ец ца.

5.00 «Пад зна кам «Пі». 1991 
год.
5.40 «Уве ча ры пас ля пра цы». 
Дак. фільм.
6.40, 0.40 «Лю дзі і ма не ке-
ны». Маст. фільм.
8.00, 14.00, 2.00 «Час».
9.00, 3.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
10.00, 16.00, 4.00 «Маск-
ва—Рым. Дыя лог з пес няй». 
Кан цэрт.
11.00 «Ча кай сон ца». 1992 
год.
12.00 «Бу дзіль нік». 1981 год.
12.40 «Лёс гу ляе ча ла ве кам». 
Фільм-спек такль.
15.00 «Кол ба ча су».
17.00 «Быў час». 2009 год.
18.00 «Анш лаг? Анш лаг!». 
1991 год.
19.20 «Да і пас ля трох се-
кунд». Дак. фільм.

19.50 «Ля ці це, га лу бы...». 
Фільм-кан цэрт.
21.00 «Уся го не каль кі слоў у 
го нар па на дэ Маль е ра». Тэ-
ле спек такль.
23.00 «Толь кі адзін дзень...». 
Фільм-кан цэрт.
0.00 «Кі но і мы». 1966 год.

8.30, 23.00 Лёг кая ат ле ты ка. 
Чэм пi я нат све ту.
19.45, 0.45 Лёг кая ат ле ты ка. 
Грын лайт.
20.00, 2.00 Спiд вей. Чэм пi я-
нат Еў ро пы.
1.00 Фех та ван не. Чэм пi я нат 
све ту.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
«Па між на мі».
5.20, 12.55, 21.00 Ка ме дыя 
«Жа нчы на».
5.50, 13.30, 21.30 Ка ме дыя 
«Ля чэн не».
6.15 Ка ме дыя «Гэ та зда ры ла-
ся на лес ві цы».
7.45, 13.50, 20.45, 21.50, 23.40 
«Ка ме ды ян ты. Леп шае».
8.00, 16.00, 2.25 Ка ме дыя 
«На каўт».
8.30, 16.30, 2.55 Ка ме дыя 
«Па жар ны».
9.00 Ка ме дыя «Зям ныя дзяў-
ча ты лёг ка да ступ ныя».
11.15 Ка ме дыя. «Гра хі Га-
раль да Дыдл бо ка».
14.10 Ка ме дыя «Ра ка вая кра-
су ня».
17.20 Ка ме дыя «Да ра гая, я 
па мен шыў дзя цей».
19.20 Ка ме дыя «Дзя жур ны 
та та ў ла ге ры».
22.10 Ка ме дыя «Ро мі і Мі шэль 
на су стрэ чы вы пуск ні коў».
23.55 Ка ме дыя «Са ла мя ны 
ка пя лю шык».
3.25 Ка ме дыя «Укол па ра со-
нам».

2.00, 8.00, 14.00 Фiльм-каз ка 
«Па лёт у кра i ну па чвар».
3.00, 9.00, 15.00 М/с «Маў глi». 

Збор нiк м/ф «Кан такт», «Вя-
сё лы мас так», «Леў i за яц».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лi-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
Каз кi на ро даў све ту. «За ла-
тая ан ты ло па».
5.00, 11.00, 17.00 М/ф «Вост-
раў скар баў». Збор нiк м/ф 
«Фун цiк i агур кi», «Сла ня ня 
за хва рэ ла», «Юля кап ры зу-
ля».
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 
«Страш ная гiс то рыя», «Фут-
боль ныя зор кi».

6.00 М/ф.
9.00, 4.45 Се ры ял «Сяб ры».
9.50, 17.30 Маст. фiльм «Хро-
нi кi На рнii: Прынц Кас пi ян».
12.30, 3.15 Маст. фiльм 
«Бег».
14.15, 1.30 Се ры ял «Вар' я-
ты».
16.10 М/ф «Лед нi ко вы пе ры-
яд 3: Эра ды на заў раў».
19.50 Маст. фiльм «Свае».
22.00 Маст. фiльм «Паст ка».
0.10 Се ры ял «Ка лiф рэ нiя».
0.45 Се ры ял «Клiч кры вi».

5.00 Дра ма «Рэй».
7.40, 15.15 Дра ма «За ка ха-
ныя».
9.50 Пры го ды «Ак са на ў кра-
i не цу даў».
11.40 М/ф «Ла вi хва лю!».
13.15 Фэн тэ зi «Мой хат нi ды-
на заўр».
17.25 Ка ме дыя «Ка хан не па 
пра вi лах i без».
19.40 Ка ме дыя «Iдэа льны 
муж чы на».

21.30 Тры лер «Вог нен ная 
сця на».
23.25 Жа хi «Вы бар кi ле ра».
1.00 Тры лер «Вядзь мар-
ства».
3.00 Тры лер «Па ляў нi чы на 
за бой цаў».

6.00 Тры лер «Нас не да го-
ніш».
8.00 Дра ма «Адзі ная».
10.00 Ме лад ра ма «Афё ра».
12.00 Ка ме дыя «Трое ў лод-
цы, не лі ча чы са ба кі».
14.30 Ме лад ра ма «Маск ва — 
не Маск ва».
16.10 Тра гі ка ме дыя «Не адэ-
кват ныя лю дзі».
18.10 Ка ме дыя «Той яшчэ 
Кар л сан!».
20.00 Ка ме дыя «Ша пі то-шоу: 
Па ва га і су пра цоў ніц тва».
22.10 Тры лер «Кан сер вы».
0.20 Ка ме дыя «Ін тым нае 
жыц цё Се ва сцья на Ба ха ва».
2.00 Ме лад ра ма «За хоў вай 
мя не дождж».
4.00 Ме лад ра ма «Пра 
любоff».

5.00, 11.00 Га лi вуд скi мядз-
ведзь-за бой ца.
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 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-SОS.
17.00 Пры ру чыць дра ко на.
18.00 Тай ны гу ан сiй скiх пя-
чор.
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 Па тра бу ец ца збор ка.
7.25, 16.25 Ка ра лі су тык нен-
няў.
8.15 Па лё ты ўглыб Аляс кі.
9.10 Па вет ра ныя даль на бой-
шчы кі.
10.05 Як гэ та ўстро е на?
10.35, 4.45 Як гэ та зроб ле-
на?
11.00, 11.25, 6.05, 6.35 Ад пе-
тыя ры эл та ры.
11.50, 12.20 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі.
12.45, 20.05, 2.40 Эд Ста-
фард: го лае вы жы ван не.
13.40 Су пер' ях ты.
14.35, 15.05 Што бы ло да-
лей?
15.30 Хут кія і гуч ныя.
17.20, 0.00 «Уся прэ зі дэнц кая 
раць» — но вы по гляд.
19.10 Раз бу раль ні кі ле ген-
даў.
21.00, 22.00, 3.30 За плыў з 
па чва ра мі.
23.00 Рач ныя мон стры.
1.50 Смя рот ная на пру жа-
насць.
4.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
5.10, 5.40 Ка ра лі аў кцы ё наў.

7.40 Ка ме дыя «Да мы за пра-
ша юць ка ва ле раў».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ар се нал.
9.40, 00.30 Ме лад ра ма «Вы-
ра та ваць бо са».
11.45 На шы.
12.10 Пры го ды «Ка ро на Ра-
сій скай ім пе рыі, або Зноў 
ня ўлоў ныя».
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня.
16.00 Ка ме дыя «Жан дар 
жэ ніц ца».
17.45 «Мая праў да». «Ва дзім 
Дзем чог. Дзён нік за бы та га 
дзі ця ці».
18.45 Ме лад ра ма «Бліз ка да 
сэр ца».
21.00 У цэнт ры ўва гі.
21.55 «Ра дзі ві лы. Тай ны сям'і. 
Пер шая се рыя».
22.30 Ме лад ра ма «Ка за но-
ва».

7.20 М/ф «Лi са-Па тры ке еў-
на».
7.40 Фiльм-каз ка «Пун со вая 
кве тач ка».
8.00, 20.55 Тэ ле ба ро метр.
8.55 Ка ме дыя «Па ва рот лё-
су».
11.00 Ба я вiк «Бой з це нем 
2: рэ ванш».
13.30 Кi на апо весць «А свi-
тан кi тут цi хiя...».
16.55 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пi я нат Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь. БА ТЭ — «Шах цёр».
19.15 Су пер ла то.
20.05, 21.10 Лёг кая ат ле ты ка. 
Чэм пi я нат све ту.
21.00 «Спорт ла то 5 з 36».
21.05 «КЕ НО».
23.35 Спорт-кадр.
0.20 Тэ нiс. Та рон та. Жан чы-
ны. Фi нал.

8.00 «Абі цель ду шы».
8.25 М/ф.

9.10 «Сця пан Сяр ге іч». 
Маст. фільм.
11.30 «Хам». Маст. фільм.
13.00 «На пе рад у мі ну лае».
13.35 «Во ля Су све ту». Маст. 
фільм.
14.40, 22.15 Да ку мен та ліс-
ты ка. «Эпо ха. Па дзеі і лю-
дзі».
15.20 «Скарб ні ца Ві цеб шчы-
ны». Ма ён так І. Рэ пі на.
15.50 «Зроб ле на!». Мет ро.
16.15 «Мак сім Танк». Дак. 
фільм.
16.50 «Ге ор гій Жу каў. Вай на і 
мір Мар ша ла Пе ра мо гі». Дак. 
фільм.
17.20 «От сель кричу в гряду-
щие го да...». Дак. фільм.
17.50 «Ра дуй ся!»
18.15 «Су се дзі». Та джы кі ў 
Бе ла ру сі.
18.35 «Ра зу мен не ў фар бах». 
Дак. фільм.
19.00 Су свет нае кі но. «За зі 
ў мет ро». Ка ме дыя.
20.30 Ка лы хан ка.
20.50 Кан цэрт Аляк санд ра 
Ма лі ні на.
22.55 «Ам фіт ры ён». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ-
міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра 
імя М. Гор ка га.

7.00 «Ня дзель ная ра нi ца».
8.00, 9.00, 16.00 На шы на вi-
ны.
9.05 Ня дзель ная про па ведзь 
(з суб цiт ра мi).
9.20 М/с «Смя ша ры кi. ПIН-
код».
9.35 «Бес тал ко выя на тат кi».
9.55 «Па куль усе до ма».
10.50 «Фа зэн да».
11.25 Тра гi ка ме дыя «Пра 
бед на га гу са ра за кiнь це 
сло ва».
14.25 «КВЗ». Прэм' ер-лi га.
16.15 На вi ны спор ту.
16.20 Юбi лей ны кан цэрт Льва 
Ле шчан кi.
18.10 Ка ме дыя «Эль вi ра, 
ула дар ка цем ры».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Выш ка». Фi нал.

23.00 За кры ты па каз. Маст. 
фiльм «Пах ве ра су».

6.30 Се ры ял «Сал да ты. Но-
вы пры зыў».
8.15 Маст. фільм «Бе лы 
шум».
10.00, 16.50 «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».
14.50 «Тэ ры то рыя па мы-
лак».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
16.30 «24 га дзі ны».
17.20 Кан цэрт Мі ха і ла За до-
рна ва.
19.30 «Ты дзень».
20.40 Маст. фільм «Пры-
знай це мя не ві на ва тым».
23.05 «Якія лю дзі!».
0.00 Маст. фільм «Ча му 
муж чы ны ні ко лі не слу ха-
юць, а жан чы ны не ўме юць 
пар ка вац ца».
1.40 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Гуд бай, Аме ры ка».

5.00 Дак. фiльм «Га лi вуд скiя 
па ры».
6.00 М/ф.
9.00, 15.00 На вi ны Са друж-
нас цi (бя гу чы ра док).
9.10 «Аэ ра свет».
9.25 «Да вед нiк».
9.50 «Ежа з Зi мi ным».
10.20 «Ня зор ка вае дзя цiн-
ства».
10.45, 23.30 Маст. фiльм 
«Род нае дзi ця».
13.20 Маст. фiльм «За ка ха-
ны».
15.10 Ток-шоу «Яшчэ не ра-
зам».
15.50 Се ры ял «Тан га з анё-
лам».
21.40 Маст. фiльм «Пры вi-
тан не, мы ваш дах!».
2.05 Маст. фiльм «У ад но ву-
ха ўля це ла».
3.40 «На ро ды Ра сii».

7.00 Маст. фільм «Ілю зія 
шчас ця».
10.10 «Сам са бе рэ жы сёр».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.15 «Сме ха па на ра ма».
11.45 «У све це жы вёл».
12.20 Маст. фільм «На стаў-
нік спе ваў».
14.15 «ХА».
14.30 «Упаў на ва жа ны за-
явіць. Ві таль Іг на цен ка».
16.20 Маст. фільм «Ля кар-
ства для ба бу лі», 2-я се-
рыя.
18.10 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».
20.30 Маст. фільм «Пяць га-
доў і адзін дзень».
22.30 Маст. фільм «Ма ры з 
плас ты лі ну».

6.30 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
8.20 «Дзi кi свет».
8.50 «Iх но ра вы».
9.25 «Ядзiм до ма!».
10.20 «Дач ны ад каз».
11.25 «Па е дзем, па я дзiм!».
11.55 «Цуд тэх нi кi».
12.30 «Ку лi нар ныя кур сы: Iта-
лiя. Тас ка на».
13.20 «След ства вя лi...».
14.10 «Воч ная стаў ка».
15.00 «Чыс та сар дэч нае пры-
знан не».
15.30 «ГРУ: тай ны ва ен най 
раз вед кi».
16.20, 19.25 Се ры ял «Хму-
раў».
23.50 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

9.00, 12.55, 18.55, 21.05, 23.35 
«На двор'е».
9.05 Мульт па рад.
9.15, 23.20 «Кі на блак нот».
9.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».

10.30 «Сі не ма тог раф». Дра-
ма «Мя цеж на «Баў нці».
13.00 Ба я вік «І цэ ла га све ту 
ма ла».
15.15 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
17.00 Ток-шоу «Буль бокс».
17.30 Се ры ял «Лю дзі Аль-
фа».
19.00 Тры лер «За ган ная 
страсць».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Пры го ды «Рас кры тая 
сінь».

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
1.00 «PLAY».
8.30 Се ры ял «Та та вы доч-
кi».
9.30 Скетч-шоу «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».

6.55 Се ры ял «Кан тор».
8.00, 23.25 Маст. фільм 
«Ува га, ведзь мы!».
9.15 Кра і на смя ец ца.
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.
13.15 Маст. фільм «Час 
спат кан няў».

14.20, 5.55 Дак. фільм «Ад да-
ныя помс це».
15.05 Маст. фільм «Скар га».
16.20 Маст. фільм «Пах 
жыц ця».
17.45 Гля нец.
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. «Ме та лург» (Д) 
— «Ар се нал».
21.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
21.25, 4.40 Кан цэрт «Бе не фіс 
Лю ба шы».
22.35 Дак. се ры ял «Укра і на. 
За бы тая гіс то рыя».

5.00 «Ча кай сон ца». 1992 
год.
6.00 «Бу дзіль нік». 1981 год.
6.40 «Лёс гу ляе ча ла ве кам». 
Фільм-спек такль.
8.00, 2.00 «Час».
9.00 «Кол ба ча су».
10.00, 4.00 «Маск ва—Рым. 
Дыя лог з пес няй». Кан цэрт.
11.00 «Быў час». 2009 год.
12.00 «Анш лаг? Анш лаг!». 
1991 год.
13.20 «Да і пас ля трох се-
кунд». Дак. фільм.
19.50 «Ля ці це, га лу бы...». 
Фільм-кан цэрт.
15.00 «Уся го не каль кі слоў у 
го нар па на дэ Маль е ра». Тэ-
ле спек такль.
17.00 «Зор ны час». 1991 год.
18.00, 3.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
19.00 «Кон курс у кра ме «Ме-
ло дыя». 1981 год.
20.00 «Бла кіт ны агень чык». 
1967 год.
21.40 «Спат кан не ля ра я ля». 
Кан цэрт.
23.00 «Пад зна кам «Пі». 1991 
год.
23.40 «Уве ча ры пас ля пра-
цы». Дак. фільм.
0.40 «Лю дзі і ма не ке ны». 
Маст. фільм.

8.00, 15.00, 15.45, 22.15, 2.00 
Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пi я нат 
све ту.

14.00, 21.15 Ве ла спорт. 
Шмат дзён ная гон ка.
21.00, 23.30 Лёг кая ат ле ты ка. 
Грын лайт.
23.45 Спiд вей. Чэм пi я нат Еў-
ро пы.
1.00 Фех та ван не. Чэм пi я нат 
све ту.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
«Па між на мі».
5.20, 12.55, 21.00 Ка ме дыя 
«На каўт».
5.45, 13.30, 21.30 Ка ме дыя 
«Па жар ны».
6.15 Ка ме дыя «.Гра хі Га раль-
да Дыдл бо ка».
7.45, 13.50, 15.40, 21.55 «Ка-
ме ды ян ты. Леп шае».
8.00, 16.00, 2.25 Ка ме дыя 
«Жан чы на».
8.30, 16.30, 2.55 Ка ме дыя 
«Ля чэн не».
9.00 Ка ме дыя «Ра ка вая кра-
су ня».
11.15 Ка ме дыя «Да ра гая, я 
па мен шыў дзя цей».
14.10 Ка ме дыя «Ро мі і Мі шэль 
на су стрэ чы вы пуск ні коў».
17.20 Ка ме дыя «Дзя жур ны 
та та ў ла ге ры».
19.20 Ка ме дыя «Спа чат ку ка-
хан не, пас ля вя сел ле».
22.10 Ка ме дыя «Прынц і тан-
цоў шчы ца».
0.10 Ка ме дыя «Зям ныя дзяў-
ча ты лёг ка да ступ ныя».
3.25 Ка ме дыя «Гэ та зда ры ла-
ся на лес ві цы».

2.00, 8.00, 14.00 Фiльм-каз ка 
«Па куль б'е га дзiн нiк».
3.20, 9.20, 15.20 М/с «Маў глi». 
М/ф «Iшоў трам вай дзя ся ты 
ну мар...».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лi-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
Каз кi на ро даў све ту. «Цу доў-
ны сад». М/ф «Два асiл кi».
5.00, 11.00, 17.00 М/ф «Вост-
раў скар баў». Пры го ды «Дзе 
гэ та бач на, дзе гэ та чут но».
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 
«Ма лю нак на пяс ку», «Цяп, 
ляп — ма ля ры!», «Не звы чай-
ны ся бар».

6.00 М/ф.
9.15, 4.45 Се ры ял «Сяб ры».
10.10 Маст. фiльм «Хро нi кi 
На рнii: За ва ёў нiк За ры».
12.15, 3.05 Маст. фiльм 
«Бег».
14.15, 1.30 Се ры ял «Вар' я-
ты».
16.10 Маст. фiльм «Свае».
18.15 Маст. фiльм «Гас па дар 
мо раў».
20.45 Маст. фiльм «Ра зум нi ца 
Уiл Хан цiнг».
23.15 Се ры ял «Ка лiф рэ нiя».
23.50 Се ры ял «Клiч кры вi».

5.00 Пры го ды «Ак са на ў кра-
i не цу даў».
6.45 Дра ма «Па ву цiн не хлус-
нi».
9.05 Ка ме дыя «Iдэа льны муж-
чы на».
10.55 Ка ме дыя «Ка хан не па 
пра вi лах i без».
13.05 Мю зiкл «Брац тва тан-
ца».
15.05 Дра ма «У па го нi за 
шчас цем».
17.10 Ка ме дыя «Больш, чым 
ся бар».
19.00 Фан тас ты ка «Змяр кан-
не». Са га. Ма ла дзiк».
21.20 Тры лер «Па ляў нi чы на 
за бой цаў».

23.10 Тры лер «Вядзь мар-
ства».
1.00 Ка ме дыя «Ка хан не, якое 
збi вае з ног».
3.00 Ме лад ра ма «Веч нае 
ззян не чыс та га ро зу му».

6.00 Ка ме дыя «Трое ў лод цы, 
не лі ча чы са ба кі».
8.30 Дра ма «Дон-Кі хот».
10.30 Ме лад ра ма «За хоў вай 
мя не дождж».
12.20 Ка ме дыя «Ад ной чы 
праз двац цаць га доў».
14.00 Ме лад ра ма «Ква та-
рант ка».
16.00 Ка ме дыя «Ша пі то-шоу: 
Па ва га і су пра цоў ніц тва».
18.00 Ка ме дыя «Аб хаз ская 
каз ка».
20.00 Ме лад ра ма «Са тыс-
фак цыя».
21.50 Тры лер «SLOVE. Пра ма 
ў сэр ца».
23.40 Ме лад ра ма «Пра 
любоff».
2.00 Ка ме дыя «Сцер ва для 
чэм пі ё на».
4.00 Ка ме дыя «Шуб-ба ба Лю-
ба!».

5.00, 11.00 Кра ка дзi лы-мон-
стры.
6.00, 12.00 Са мыя не бяс печ-
ныя жы вё лы.
7.00 80-я: дзе ся цi год дзе, якое 
ства ры ла нас.
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, 17.00, 18.00, 22.00, 2.00 
Ме га за во ды.
20.00, 20.30, 0.00, 0.30, 4.00, 
4.30 Шу каль нi кi скар баў.
21.00, 1.00 Аў та-SОS.
23.00, 3.00 Рас сле да ван нi 
авiя ка та строф.

7.00 Па тра бу ец ца збор ка.
7.25, 7.50, 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.
10.05 Як гэ та ўстро е на?
10.30, 4.45 Як гэ та зроб ле-
на?
11.00 Рач ныя мон стры.
11.50 Па вет ра ныя даль на-
бой шчы кі.
12.45, 20.05 Раз бу раль ні кі ле-
ген даў.
13.40, 14.10, 0.55, 1.25 Дзіў-
ныя су вя зі.
14.35, 0.00 Тэх на ло гіі ча ла ве-
ка-па ву ка.
15.30, 16.00, 1.50, 2.15 Кру-
цей не пры ду ма еш.
16.25, 16.55, 17.20, 17.50, 
18.15, 18.45, 22.00, 23.30 Што 
бы ло да лей?
19.10 Вя ліз ны крок ча ла вец-
тва.
23.00, 2.40 Са мыя дзіў ныя.
5.10 Аў та ма біль ныя тар гі ў 
Тэх асе.
6.05 Ка ра лі су тык нен няў.
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ПIН-КОД? КА ЛI ЛАС КА!
Ула даль нi кi бан каў скiх плас ты ка вых кар так, без умоў на, па пя рэдж ва юц ца 
аб тым, што iх пiн-код — аса бiс тая тай на. Але, на жаль, не ўсе пры слу-
хоў ва юц ца.
— На пры ро дзе ад па чы ва ла шум ная кам па нiя ма ла дых муж чын. Пра цяг нуць 

су стрэ чу вы ра шы лi до ма ў ад на го з iх. Апош нi па хва лiў ся пе рад сяб ра мi тым, што 
на карт цы ў яго аж 15 мiль ё наў руб лёў. Хло пец, ка лi зды маў гро шы ў бан ка ма це, 
не лi чыў па трэб ным тры маць у сак рэ це пiн-код, — рас ка за ла Алё на Ма цяй ко-
вiч, стар шы па моч нiк пра ку ро ра Чаш нiц ка га ра ё на. — Ра ней 8 ра зоў су дзi мы (!) 
яго та ва рыш, знай шоў шы карт ку, якая вы па ла з кi шэ нi «мiль я не ра», не па лi чыў 
па трэб ным яе вяр нуць, а ад пра вiў ся да бан ка ма та. I та кiм чы нам «па зы чыў» 6 
мiль ё наў руб лёў. Праў да, не па спеў iх па тра цiць. Зло дзею бы ло пры зна ча на па-
ка ран не — 6 ме ся цаў арыш ту...

На пэў на, не ду маў пра па ка ран не i не пра цу ю чы жы хар рай цэнт ра, ка лi знай-
шоў карт ку з лiст ком, дзе быў на пi са ны пiн-код. Муж чы на доб ра ве даў ка му 
на ле жыць карт ка. Ад нак спа ку са ска рыс тац ца чу жы мi гра шы ма бы ла вель мi 
вя лi кай... З карт кi зняў 390 ты сяч руб лёў. Не спы нi ла i тое, што лi та раль на не-
каль кi хвi лiн та му па цяр пе лы час та ваў яго ал ка го лем.
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