
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, 
1.15 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.40 Зо на Х.
9.10, 22.15 Се ры ял «Чор ныя 
кот кі».
11.05, 20.00 Се ры ял «Да вай 
па ца лу ем ся».
12.10, 1.45 Дак. се ры ял «Міс-
тыч ныя гіс то рыі».
13.10 Се ры ял «Сэр ца Ма-
рыі».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Се ры ял «След».
16.30 Се ры ял «Ся мей ныя 
ме лад ра мы».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 1.00 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
21.45 «Вы пра ба ван не». «Пло-
шча ра боў».
0.10 Ве чар цяж ка га дня.
1.35 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Адзін 
цень на два іх».
10.10 Бе ла рус кая кух ня.
10.50 Се ры ял «Раз вед ка».
11.45, 19.55 «Су пер ін ту і цыя. 
Біт ва по лаў».
12.45, 18.55 Се ры ял «Рэ аль-
ныя хлоп цы».
14.50 Се ры ял «Уні вер. Но вы 
ін тэр нат».
15.50 Аў та батл.
16.25 «Кі пень».
16.45 Се ры ял «Тры та ле-
ры». За ключ ная се рыя.
21.10 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Ура чыс тая цы ры мо нія ад-
крыц ця.
21.40 КЕ НО.
21.45 Час фут бо ла. Рыа-
2014.
22.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Бра зі лія — Хар ва тыя.

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.35, 15.00, 17.05, 
21.05, 0.15 «Ка лей да скоп».
8.10, 12.45, 15.10, 17.15, 0.25 
«Сім ва лы эпо хі». Эка но мія 
элект ра энер гіі.
8.25, 19.35 «Баць кі і дзе ці». 
Маст. фільм.
9.35, 22.05 «Сім вал Пе ра мо-
гі». Эс то нія. Брон за вы сал-
дат.
10.05, 21.15 Се ры ял «Мег-
рэ».
10.50, 23.50 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці за слу жа на га 
ар тыс та БССР Ула дзі мі ра 
Куд рэ ві ча.
11.20, 16.20, 19.00 «Раз маў-
ля ем па-бе ла рус ку».
11.25 «Пры го ды гра фа Ня ў-
зо ра ва». Маст. фільм.
13.00 «На сталь жы». Спя вак 
Алег Ці ву ноў.
13.30 «Та ям ні чая квет ка па-
па ра ці». Дак. фільм.
13.45 «Пей за жы скрозь 
час».
14.10 «Ма ла ды ду бок». Ка-
рот ка мет раж ны фільм.
14.35 «За мкі Бе ла ру сі». Дак. 
фільм.
15.25 «Кру гі над зеі». Дак. 
фільм.
15.50 М/ф.
16.25 «Па лес кі па час ту нак». 
Боршч з кра пі вы.
16.40 «Ва ен на-па ля вая пош-
та». Дак. фільм.
17.30 «Акт ры са». Дак. 
фільм.
18.00 «Лёс ста рой кні гі». Дак. 
фільм.
18.15 «Цу ды пры ро ды».
18.40 «Аляк сей Са ўра саў». 
Дак. фільм.
19.10 «Скарб ні ца Ві цеб шчы-
ны». Хра мы ста ро га Ві цеб-
ска.
20.45 Ка лы хан ка.

22.30 «Круг лян скі мост». 
Маст. фільм.

8.10 Ганд бол. Ку бак Бе ла ру сі. 
Фі нал ча ты рох. Матч за 3-е 
мес ца.
9.40 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды-
на ма» (Мінск) — «Днепр» 
(Ма гі лёў).
11.30 Ганд бол. ЧЕ-2014. Ад-
бо рач ны тур нір. Бе ла русь — 
Ру мы нія. Жан чы ны.
13.00—17.00, 23.05 Тэ ніс. 
Тур нір ВТА. Бір мін гем.
17.00 Фут бол. «Чэм пі я нат 
све ту-2014». Ві дэа ча со піс.
17.30 Ганд бол. ЧС-2015. 
Плэй-оф. Чар на го рыя — Бе-
ла русь. Муж чы ны.
18.55 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ 
(Ба ры саў) — «Шах цёр» (Са-
лі горск).
21.00—23.05 Фут бол. «На 
шля ху да чэм пі я на ту све ту». 
Ві дэа ча со піс.

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 Маст. фільм «Па нен ка-
ся лян ка».
11.05, 13.10, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Маст. фільм «Пры яз-
джа ю чы».
13.10 Ка ме дыя «Брыль ян та-
вая ру ка».
15.00 «Мі ка лай Рас тар гу еў. 
«Да вай за жыц цё!».
16.15 Кан цэрт гур та «Лю-
бэ».
18.20 Се ры ял «Деффчон-
ки».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Маст. фільм «Мет-
ро».
23.35 Маст. фільм «Пра гул-
ка ў аб ло ках».
1.25 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 “24 гадзіны».
6.10, 17.20 “Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя 
добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
9.00 «Нам і не снілася»: 
«Каварства і каханне». 
Частка 2-я.
10.05 «Скардзіцца дазваля-
ецца».
10.40, 17.30 «Званая вячэ-
ра».
11.35 Серыял «Афрамаск-
віч».
12.05 «Сямейныя драмы».
13.00 «Прыгоды дыле-
танта».
13.50 Меладрама «Салодкі 
лістапад».
16.00 «Далёкія сваякі».
16.50 «Следакі».
18.30 «Мае выдатныя...».
20.00 «Сталічныя падрабяз-
насці».
20.15 Маст. фільм «Каралева 
праклятых».
22.15 «Глядзець усім!».
23.00 «Тайны свету».
23.55 «Аўтапанарама».
0.15 Серыял «NEXT 2». 
Заключныя серыі.

5.00 М/ф.
7.40 Маст. фільм «Трыц цаць 
тры».
9.00, 10.55, 15.00, 18.00 На-
ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
9.10 Маст. фільм «Сказ пра 
тое, як цар Пётр ара па жа-
ніў».
11.00 Дзень Ра сіі.
12.00, 0.25 Юбі лей ны кан цэрт 
Але га Газ ма на ва.
14.00, 15.50, 18.35, 21.05 Се-
ры ял «Ку ля-дур ні ца».
2.20 Маст. фільм «За ла ты 
век».
4.10 Дак. фільм «Та ем ныя 
зна кі».

7.00 Камедыя «Маё 
каханне».
8.30 Маст. фільм «Аб бедным 
гусары закіньце слова».
11.30, 13.00, 14.20, 17.00, 
20.40 Серыял «Берагі маёй 
мары».
12.00 Масква. Крэмль. 
Ц ы р ы м о н і я  ў р у ч э н н я 
Дзяржаўных прэмій Расійскай 
Федэрацыі.
13.50, 16.50, 19.50, 23.45 
Навіны — Беларусь.
14.00, 20.00 ВесткІ.
23.55 Камедыя «Бедная 
Liz».

6.25 Серыял «Вуліцы 
разбітых ліхтароў».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сёння.
8.20 Серыял «Вяртанне 
Мухтара».
10.20 «Справа густу».
10.50 «Да суда».
11.45, 13.20 Серыял «Яшчэ 
не вечар».
17.10, 19.20 Серыял 
«СОБР».
0.25 «Авіятары».

7.00, 12.30, 19.00, 20.55, 23.50 
«На двор'е».
7.05, 16.05 «Мульт па рад».
7.30 Тры лер «Мі сія не вы ка-
наль ная-2».
9.35, 17.55 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.30 «Па да рож жа са сма-
кам».
11.00, 19.05 Се ры ял «Доб-
рая жон ка».
12.35 «Тэ ле ма га зін».
13.35 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».
15.15 Се ры ял «Да смер ці 
пры го жая».
16.30 «Зо ла та маў чан ня».
17.00 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
18.45 «Кі на блак нот».
20.45 «Ве чар ні ца».

21.00 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.10 Тры лер «Га дзі на рас-
пла ты».
23.20 Ток-шоу «Буль бокс».

6.00, 1.00 «PLAY”.
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.10, 0.00 Скетч-шоу
«6 кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Не фар-
мат».
10.00 «Прак тыч ная ма гія».
11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00, 20.00 Се ры ял «Апош-
ні з Ма гі кян».
13.00, 23.10 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «На на ка хан-
не».
16.00 Ме лад ра ма «Ле та. Ад-
на клас ні кі. Ка хан не».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Ба я вік «Па чат ко вец».

5.30 «Еўраньюс».
9.00 «Звычайны канцэрт».
9.35 Маст. фільм «Аляксандр 
Неўскі».
11.20 Дак. фільм «Мікалай 
Чаркасаў».
1 1 . 4 5  Д а к .  с е р ы я л 
«Галапагоскія астравы».
12.40 Пернікавы домік. 
«Вогненная хахлама».
13.05 «Песні Расіі на ўсе 
часы». Канцэрт на Ісакіеўскай 
плошчы.
14.10 Дак. фільм «Андрэй 
Шмеман. Апошні падданы 
Расійскай імперыі».
14.50 «Імператарскі дом 
Раманавых». «Нарадзіць 
імператара».
15.25, 0.55 Дак. фільм 
«Гісторыя футбола».
16.15 Маст. фільм «Запасны 
ігрок».
17.40 Да 85-годдзя Людмілы 
Зыкінай. Дак. фільм «Я 
люблю вас!».
18.20 Знакаміты канцэрт 
Людмілы Зыкінай у кан-

цэртнай зале «Расія». Запіс 
1989 года.
19.55 «Лінія жыцця Леа 
Бакерыя».
20.50 Маст. фільм «Зорка 
чароўнага шчасця».
23.30 Да 70-годдзя музыканта. 
«Ігар Брыль у дуэце з 
Валерыем Грахоўскім».
0.30 М/ф «Шэры воўк энд 
Чырвоны каптурок».
1.50 Дак. фільм «Іван 
Айвазоўскі».

5.00 «Спяем, сябры!».
6.00 «Бурштынавая пара». 
Фільм-канцэрт.
6.40, 12.40, 18.40, 0.40 Маст. 
фільм «І гэта ўсё пра яго».
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 
«Мінулы час».
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Народжаныя ў СССР».
10.00, 16.00 «Мы спяваем 
вершы...». 1985 год.
10.45 «Сядзі і глядзі». 1994 
год.
1 1 . 0 0  « М і ж н а р о д н а я 
панарама». 1979 год.
11.50 «Ранішняя пошта». 
1988 год.
12.20 «Клуб 12 крэслаў», м/ф 
«Нешта аб коле».
16.45 Канцэрт замежнай 
эстрады.
17.00 «Гутарка з Прэзідэнтам 
СССР». 1991 год.
17.45 «Шэсць песень на біс» 
Лайма Вайкуле. 1-я частка. 
1994 год.
22.00 «Тэма». 1993 год.
22.45 «Спявае народны 
артыст СССР Юрый Гуляеў». 
Канцэрт.
23.00 «...Да 16 і старэйшым». 
1989 год.
23.50 «У свеце жывёл». 1991 
год.
4.00 «Запрашэнне на вечар. 
Уладзімір Вінакур». 1988 
год.

9.30 Чэм пі я нат све ту ў кла се 
Ту рынг.

10.00, 1.35 All Sports.
11.00 Фех та ван не. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
12.00, 16.00, 18.40 Тэ ніс. Тур-
нір ATP. Queen's.
13.00, 15.50, 18.30, 22.00, 1.00 
Фут бол.
13.35 Ве ла спорт.
22.30 Аў та гон кі.
23.00 Аў та гон кі. Гон ка «24 га-
дзі ны Ле Ма на».

5.00, 9.00, 13.20, 2.00 Серыял 
«Няўдачнік».
5.30, 7.10, 9.30 Скетчком 
«Паміж намі».
5.45 Камедыя «Закаханы і 
бяззбройны».
7.25 Камедыя «Спатканне».
9.45 Камедыя «Рымскія 
прыгоды».
11.45 Камедыя «Рэстаран 
спадара Септыма».
14.20 Камедыя «Сведка на 
вяселлі».
15.50 Камедыя «Уцёкі ў 
аўтамабілі».
16.20 Серыял «Вар'яцтва».
17.00 Камедыя «Мейбл за 
рулём, або Гарачы фінал».
17.20 Баявік «Памылкова 
а б в і н а в ач а н ы  Л е с л і 
Нільсан».
18.50 Камедыя «Валацуга».
19.20 Камедыя «Мая любімая 
брунетка».
21.00 Серыял «Старыя 
перцы».
22.10 Камедыя «А як жа 
Боб?».
23.45 Камедыя «Вандроў-
ца».
0.15 Камедыя «Фантоцці  
2000: кланаванне».
3.00 Камедыя «Прынц і 
танцорка».

6.00 М/ф.
8.30, 14.30 «Док тар І...».
9.00, 18.30, 2.55 Се ры ял «Не-
бяс печ нае ка хан не».
10.30, 4.20 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
12.15, 17.30 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».

13.10, 17.00 Дак. се ры ял 
«Прос тыя скла да нас ці».
13.40, 20.10 Се ры ял «Мар' ін 
гай».
15.00, 2.05 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
16.00, 22.10 «Зор ныя гіс то-
рыі».
21.10, 1.20 Се ры ял «Агент».
23.00 Маст. фільм «Пры ста-
нак зла 3».
0.35 Се ры ял «Ха дзя чыя 
мерц вя кі».

5.00 М/ф «Ра бі но гі».
7.20 Ме лад ра ма «Бла кіт ная 
хва ля».
9.20 Фан тас ты ка «Го рад Эм-
бер: Уцё кі».
11.15 Тра гі ка ме дыя «Рок-зор-
ка».
13.20 Ка ме дыя «Дзён ні кі 
нянь кі».
15.20 Тра гі ка ме дыя «Тост».
17.05 Тры лер «Воб лас ці цем-
ры».
19.00 Ка ме дыя «Дзе ці сек су 
не пе ра шко да».
21.00 Ка ме дыя «Са лод кі ліс-
та пад».
23.10 Тры лер «Праў да пра 
Чар лі».
1.05 М/ф «Дом-монстр».
2.45 Ка ме дыя «Ка хан не: Ін-
струк цыя па пры мя нен ні».

6.00 Дра ма «Мі не со та».
8.00 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Ка-
роль шан та жу».
9.15 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Смя-
рот ная схват ка».
10.30 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Па ля-
ван не на тыг ра».
12.00 Каз ка «Ча ра дзей ная 
лям па Ала дзі на».
13.40 Дра ма «Гар пас тум».
16.00 Дра ма «Вы соц кі. Дзя-
куй, што жы вы».
18.20 Ка ме дыя «Той яшчэ 
Кар ла сан!».
20.00 Ка ме дыя «Гас па ды ня 
«Бе лых на чэй».

21.50 Дра ма «Я так са ма ха-
чу».
23.25 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на: Са ба ка Бас кер ві-
ляў».
2.15 Дра ма «Год са ба кі».
4.30 Дра ма «Хлап чу кі».

5.00 Найцяжэйшы ў свеце 
рамонт.
6.00 Выпрабуйце свае мазгі.
7.00, 19.00 Займальная 
навука.
8.00, 13.00 Скарбашукаль-
нікі.
9.00, 14.00 Дзікая будоўля.
10.00 Мегазаводы.
11.00, 18.00 Золата Юкана.
12.00 Гульні розуму.
15.00 Каралева гіен.
16.00 Самыя небяспечныя 
жывёлы.
17.00, 2.00 Суперзбудаванні 
Трэцяга рэйха.
20.00, 0.00, 3.00 Космас.
22.00 Гульня ў лікі.
23.00 Турэмныя цяжкасці.

7.00, 10.30, 0.55 Top Gear.
7.50, 12.20 Аша ле лая ры бал-
ка.
8.40, 20.35 Па тра бу ец ца 
збор ка.
9.10, 4.45 Як гэ та зроб ле на?
9.35, 21.30 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
11.25 Го рад на вы ва рат.
13.15, 6.05 Ма хі на та ры.
14.10, 3.55 Кру ты цю нінг-
2013.
15.05 Хлоп цы з Юка на.
16.00 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
21.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
22.00 Бруд ныя гро шы.
22.30 Ба гаж ныя вой ны.
23.00 Зо ла та льдоў.
0.00, 5.10 Як улад ка ва на Зям-
ля.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
3.05 Лік ві да тар.

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, 
0.45 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.25 Зо на Х.
9.10, 22.15 Се ры ял «Чор ныя 
кот кі».
11.05, 20.00 Се ры ял «Да вай 
па ца лу ем ся».
12.10, 1.15 Дак. се ры ял «Міс-
тыч ныя гіс то рыі».
13.10 Се ры ял «Сэр ца Ма-
рыі».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Се ры ял «След».
16.30 Се ры ял «Ся мей ныя 
ме лад ра мы».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Спе цы яль ны рэ пар-
таж.
21.00 Па на ра ма.
21.45 «Вы пра ба ван не». «Ідзі 
і ва юй».
0.10 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
1.00 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Адзін 
цень на два іх».
10.10 Бе ла рус кая кух ня.
10.55, 23.50 Се ры ял «Раз-
вед ка».
11.50, 19.55 «Су пер ін ту і цыя. 
Біт ва по лаў».
12.50, 18.55, 22.45 Се ры ял 
«Рэ аль ныя хлоп цы».
14.55, 21.40 Се ры ял «Уні вер. 
Но вы ін тэр нат».
16.00 Рэ пар цёр.
16.45 Се ры ял «Тры та ле-
ры».
20.55 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».
21.25 Спорт ла то 5 з 36.
21.30 КЕ НО.
23.45 Ха чу ў тэ ле ві зар!

0.40 Фут бол. На шля ху да 
чэм пі я на ту све ту па фут бо-
ле 2014.

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.30, 14.55, 17.00, 
21.05, 0.10 «Ка лей да скоп».
8.10, 12.40, 15.05, 17.10, 0.20 
«Сім ва лы эпо хі». Ла та рэй ныя 
бі ле ты.
8.25, 19.35 «Баць кі і дзе ці». 
Маст. фільм.
9.30, 22.00 «Дыя@блог». 
«Пра пры го жае».
10.00, 21.15 Се ры ял «Мег-
рэ».
10.45, 23.40 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці скульп та ра, 
на род на га мас та ка Бе ла ру сі 
Анд рэя Бем бе ля.
11.10, 14.05, 16.15, 19.00 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку».
11.15 «Ду шач ка». Маст. 
фільм.
12.55 «Ка ра ні».
13.20 «На пры ро дзе з Ві та-
лем Гу мен ным». Гро дзен ская 
Свіс лач.
13.35 М/ф.
14.10 «Ад веч ным шля хам». 
Дак. фільм.
14.30 «Скарб ні ца Мін шчы-
ны». Вёс ка Віш не ва.
15.15 «На сталь жы». Жыц цё і 
твор часць опер на га спе ва ка 
Яра сла ва Пят ро ва.
15.45 «Па да рож жа са сма-
кам».
16.20 «Му зей Яку ба Ко ла са». 
Дак. фільм.
16.35 «Фаб ры ка цу даў». «Аў-
тар сцэ на рыя». Дак. фільм.
17.25 «Пей за жы скрозь 
час».
17.50 «Тэ ат раль ны лі цэй».
18.20 «Па ром». Ка рот ка мет-
раж ны фільм.
19.05 «Ка мер тон». Кам па зі-
тар Сяр гей Кар тэс.
20.45 Ка лы хан ка.
22.30 «Пры го ды гра фа Ня ў-
зо ра ва». Маст. фільм.

8.05 Спорт-кадр.
8.30 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Рым. 
Фі нал.
10.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Фі нал. «Рэ ал» (Мад-
рыд) — «Ат ле ты ка» (Мад-
рыд).
13.00—17.05, 23.45 Тэ ніс. 
Тур нір ВТА. Бір мін гем.
17.05 «Ко зел пра фут бол».
17.25, 21.45—23.45 Фут бол. 
«На шля ху да чэм пі я на ту све-
ту». Ві дэа ча со піс.
17.55 Ганд бол. ЧЕ-2014. Ад-
бо рач ны тур нір. Бе ла русь — 
Ру мы нія. Жан чы ны.
19.40 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды-
на ма» (Мінск) — «Днепр» 
(Ма гі лёў).

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, 13.10, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «У наш час».
12.05 «Яны і мы».
13.10 «Час абе даць!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Смеш нае і яшчэ смяш-
ней шае».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «Деффчон-
ки».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ба ла бон».
23.05 Маст. фільм «Эс тон ка 
ў Па ры жы».
0.50 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя 
добрага настрою».

7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
9.00 «Нам і не снілася»: 
«Каварства і каханне». 
Частка 1-я.
10.05 «Аўтапанарама».
10.40, 17.30 «Званая вячэра».
11.35 Серыял «Афрамаск-
віч».
12.05 «Сямейныя драмы».
13.00 «Мінск і мінчане».
13.50 Маст. фільм «Джоні-
зубачыстка».
16.00 «Далёкія сваякі».
16.50 «Следакі».
18.30 «Мае цудоўныя...».
20.00 «Сталічныя падрабяз-
насці».
20.15 Меладрама «Салодкі 
лістапад».
23.00 «Сакрэтныя тэры-
торыі».
23.55 «Скардзіцца дазва-
ляецца».
0.15 Серыял «NEXT 2».

5.00 «180 хві лін на сня да-
нак».
8.15 Се ры ял «Фа то граф».
10.10 Маст. фільм «Да мы 
за пра ша юць ка ва ле раў».
11.30 «Лю бі мыя ак цё ры».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны Са-
друж нас ці (бя гу чы ра док).
12.20 Се ры ял «Служ ба да-
ве ру».
14.05, 2.10 Дак. фільм «Та ем-
ныя зна кі».
15.20 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
16.10 Се ры ял «Пры ста вы».
18.20 Се ры ял «Ва рач ка. І ў 
го ры, і ў ра дас ці».
21.40 Скетч-шоу «Мас Гар-
С мех».
22.35 Маст. фільм «Я ця бе 
люб лю».
0.15 Маст. фільм «Ску ра са-
ла манд ры».
3.00 Маст. фільм «Член ура-
да».

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Весткі.

11.30 «Прамы эфір».
12.55 «Асаблівы выпадак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 
Навіны — Беларусь.
14.30 «Шыфры нашага цела. 
Смех і слёзы».
15.35 Ток-шоу «Пра самае 
галоўнае».
17.40 Серыял «Гаспадыня 
майго лёсу».
18.45 Серыял «Пакуль 
станіца спіць».
20.50 Серыял «Чужое 
жыццё».
23.30 «Жывы гук». Фінал.

6.00 «НТБ раніцай».
8.40,  10 .20 Серыял 
«Вяртанне Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сёння.
11.00 «Да суда».
11.55, 13.25 «Суд прысяж-
ных».
14.25 «Справа ўрачоў».
15.15 «Справа густу».
15.40, 18.35, 23.00 Агляд. 
Надзвычайнае здарэнне.
16.25 «Пракурорская пра-
верка».
17.40 Ток-шоу «Гаворым і 
паказваем».
19.35 Серыял «Ікраны 
барон».
21.20 Серыял «Лягавы».
23.25 Серыял «Дазнаўца-2».

7.00, 12.30, 19.00, 20.55, 23.45 
«На двор'е».
7.05, 16.05 «Мульт па рад».
7.30 Ка ме дыя «Па-за по лем 
зро ку».
9.35, 17.55 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
11.00, 19.05 Се ры ял «Доб-
рая жон ка».
12.35 «Тэ ле ма га зін».
13.35 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».
15.15, 22.50 Се ры ял «Да 
смер ці пры го жая».
16.30 «Зо ла та маў чан ня».

17.00 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
18.45 «Кі на блак нот».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Сту кач ка».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.10, 0.00 Скетч-шоу
«6 кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Не фар-
мат».
10.00 «Прак тыч ная ма гія».
11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00, 20.00 Се ры ял «Апош-
ні з Ма гі кян».
13.00, 23.15 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «На на ка хан-
не».
16.00 Ка ме дыя «Кру тыя 
дзяў чат кі».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Ме лад ра ма «Ле та. Ад-
на клас ні кі. Ка хан не».

5.30 «Еўраньюс».
9.00, 14.00, 18.00, 21.45 
Навіны культуры.
9.15, 0.55 «Назіральнік».
10.15 Серыял «Пэры 
Мэйсан».
11.05 Дак. фільм «Барыс 
Воўчак. Раўнавага святла».
11.45 Дак. фільм «Свет, 
закінуты ў акіяне».
12.45 Маст. фільм «Дні 
Турбіных». 3-я серыя.
13.50 Дак. фільм «Вальтэр».
14.10 «Руская верф». Фільм 
2-і.
14.40 «Абсалютны слых».
15.20 «Людміле Зыкінай 
прысвячаецца...». Канцэрт 
у Дзяржаўным Крамлёўскім 
Палацы.
17.10 «Паліглот». Хіндзі з 
нуля за 16 гадзін! № 11.
18.15 Галоўная роля.
18.30 Дак. фільм «Адзінокі 
голас скрыпкі».
19.10 «Правілы жыцця».
19.40 «Добрай ночы, 
малыя!».

19.50 «Лінія жыцця Жарэса 
Алфёрава».
20.40 «Песні Расіі на ўсе 
часы». Канцэрт на Ісакіеўскай 
плошчы.
22.05 Маст. фільм «Калі 
Гары сустрэў Салі».
23.40 Да 70-годдзя Давіда 
Галашчокіна. «Ні дня без 
свінга». Канцэрт у ММДМ.
0.40 «Сусветныя скарбы 
культуры».

5.00 «...Да 16 і старэйшым». 
1989 год.
5.50 «У свеце жывёл». 1991 
год.
6.40, 12.40, 18.40 Маст. фільм 
«І гэта ўсё пра яго».
8.00, 14.00, 20.00 «Мінулы 
час».
9.00, 15.00, 21.00 «Народжа-
ныя ў СССР».
10.00 «Запрашэнне на вечар. 
Уладзімір Вінакур». 1988 
год.
11.00 «Спяем, сябры!».
12.00 «Бурштынавая пара». 
Фільм-канцэрт.
16.00, 22.00 «Мы спяваем 
вершы...». 1985 год.
16.45 «Сядзі і глядзі». 1994 
год.
17.00 «Міжнародная пана-
рама». 1979 год.
17.50 «Ранішняя пошта». 
1988 год.
18.20 «Клуб 12 крэслаў», м/ф 
«Нешта аб коле».
22.45, 4.35 Канцэрт замежнай 
эстрады.
23.00 «Кінасерпанцін». 1990 
год.
23.50 «Блакітны агеньчык». 
1966 год.
0.50 Фільм-спектакль 
«Майстар і Маргарыта». 1-я 
частка.
2.25 «Бліц». 1990 год.
3.00 «Тэатральныя сустрэчы». 
1989 год.

9.30 Фут бол. Бра зі ле ма нія.
9.45, 22.35 Аў та гон кі.
10.15 Чэм пі я нат све ту ў кла се 
Ту рынг.

10.45, 13.30, 1.35 Ве ла спорт.
11.00 Фех та ван не. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
12.00, 16.00 Тэ ніс. Тур нір ATP. 
Queen's.
22.00, 1.00 Фут бол.
23.00 Аў та гон кі. Гон ка «24 га-
дзі ны Ле Ма на».

5.00, 9.00, 13.20, 16.20, 2.10 
Серыял «Няўдачнік».
5.30, 7.10, 9.30, 11.25, 18.55, 
20.45, 21.55, 4.45 Скетчком 
«Паміж намі».
5.45 Камедыя «К-9: Калядныя 
прыгоды».
7.25 Камедыя «Закаханы і 
бяззбройны».
9.45 Камедыя «Фантоцці  
2000: кланаванне».
11.45 Камедыя «Спат-
канне».
14.20 Камедыя «Рымскія 
прыгоды».
17.20 Камедыя «Рэстаран 
спадара Септыма».
19.20 Баявік «Памылкова 
абвінавачаны Леслі Ніль-
сан».
21.00 Серыял «Вар'яцтва».
21.35 Камедыя «Мейбл за 
рулём, або Гарачы фінал».
22.10 Камедыя «Сведка на 
вяселлі».
23.45 Камедыя «Вечар у 
тэатры».
0.15 Камедыя «Прынц і 
танцорка».
3.10 Камедыя «Закахацца ў 
нявесту брата».

6.00 М/ф.
8.30, 14.30 «Док тар І...».
9.00, 18.30, 3.00 Се ры ял «Не-
бяс печ нае ка хан не».
10.30, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
12.15, 17.30 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
13.10, 17.00 Дак. се ры ял 
«Прос тыя скла да нас ці».
13.40 Се ры ял «Зо нен тау». 
За ключ ная се рыя.
15.00, 2.05 Се ры ял «Тай ны 
след ства».

16.00, 22.10 «Зор ныя гіс то-
рыі».
20.10 Се ры ял «Мар' ін гай».
21.10, 1.20 Се ры ял «Агент».
23.00 Маст. фільм «Пры ста-
нак зла 2: Апа ка ліп сіс».
0.35 Се ры ял «Ха дзя чыя 
мерц вя кі».

5.00 Дра ма «Крок на пе -
рад 3».
6.55 Ба я вік «Ле ген да Зо ра».
9.15 М/ф «Ра бі но гі».
11.10 Дра ма «Лэ дзі».
13.30 Ка ме дыя «Сі мо на».
15.35 Тра гі ка ме дыя «Рок-зор-
ка».
17.30 Тра гі ка ме дыя «Тост».
19.10 Тры лер «Тор маз».
20.55 Дра ма «Аса біс тае».
23.05 Жа хі «Воўк-адзі ноч-
ка».
1.00 Ме лад ра ма «Бла кіт ная 
хва ля».
3.10 Ме лад ра ма «Пры кінь ся 
ма ім му жам».

6.00 Дра ма «Хлап чу кі».
7.40 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Зна-
ём ства».
9.00 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Кры-
ва вы над піс».
10.20 Дра ма «Мо ра».
12.00 Дра ма «З ка ха ны мі не 
рас ста вай це ся».
13.30 Ка ме дыя «Свя та Неп-
ту на».
14.30 Дра ма «Жыць».
16.40 Ка ме дыя «Вост раў 
шан ца ван ня».
18.15 Дра ма «Мі не со та».
20.00 Дра ма «Гар пас тум».
22.10 Тра гі ка ме дыя «Бе лы 
маўр, або Ін тым ныя гіс то рыі 
пра ма іх су се дзяў».
0.00 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Ка-
роль шан та жу».
1.20 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Смя-
рот ная схват ка».
2.40 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Па ля-
ван не на тыг ра».

4.00 Ка ме дыя «На зад — да 
шчас ця, або Хто зной дзе Сі-
нюю птуш ку».

5.00 Найцяжэйшы ў свеце 
рамонт.
6.00, 12.00 Выпрабуйце свае 
мазгі.
7.00, 19.00 Займальная 
навука.
8.00, 13.00, 22.00 Зрабі або 
памры.
9.00, 14.00 Паядынак непе-
раможных.
10.00 Мегазаводы.
11.00, 18.00 Золата Юкана.
15.00 Жыццё калібры.
16.00 Самыя небяспечныя 
жывёлы.
17.00, 2.00 Суперзбудаванні 
Трэцяга рэйха.
20.00, 0.00, 3.00 Скарбашу-
кальнікі.
21.00, 1.00, 4.00 Дзікая 
будоўля.
23.00 Турэмныя цяжкасці.

7.00 Пя тая пе ра да ча.
7.50, 12.20 Рач ныя мон стры.
8.40, 20.35 Па тра бу ец ца 
збор ка.
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Біт вы за кан тэй не ры.
10.30, 14.10, 0.55, 3.55 Top 
Gear.
11.25 Не ве ра год ны хма ра-
чос.
13.15, 16.00, 6.05 Ма хі на та-
ры.
15.05 Аша ле лая ры бал ка.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
18.15 Па ляў ні чыя на аў та ма-
бі лі.
19.10 Но вае жыц цё рэт ра-аў-
та ма бі ляў.
21.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
22.00 Ба гаж ныя вой ны.
23.00 Лік ві да тар.
0.00, 5.10 Го рад на вы ва рат.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

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, 
1.15 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.40 Зо на Х.
8.45 Вы пуск ныя эк за ме ны па 
бе ла рус кай і рус кай мо вах, 
па ма тэ ма ты цы за пе ры яд 
на ву чан ня і вы ха ван ня на ІІ 
сту пе ні агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі.
9.10, 22.15 Се ры ял «Чор ныя 
кот кі».
11.05, 20.00 Се ры ял «Да вай 
па ца лу ем ся».
12.10, 1.45 Дак. се ры ял «Міс-
тыч ныя гіс то рыі».
13.10 Се ры ял «Сэр ца Ма-
рыі».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Се ры ял «След».
16.30 Се ры ял «Ся мей ныя 
ме лад ра мы».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 1.00 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
21.45 «Вы пра ба ван не». «Ва-
е ну рач дру го га ран гу».
0.10 Ве чар цяж ка га дня.
1.35 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Адзін 
цень на два іх».
10.10 Бе ла рус кая кух ня.
10.45, 23.50 Се ры ял «Раз-
вед ка».
11.45, 19.55 «Су пер ін ту і цыя. 
Біт ва по лаў».
12.50, 18.55, 22.40 Се ры ял 
«Рэ аль ныя хлоп цы».
14.50, 21.35 Се ры ял «Уні вер. 
Но вы ін тэр нат».

16.00 Вы шэй за дах.
16.45 Се ры ял «Тры та ле-
ры».
20.55 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».
21.25 КЕ НО.
23.45 Ха чу ў тэ ле ві зар!

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.40, 17.05, 21.05, 0.35 
«Ка лей да скоп».
8.10, 12.50, 17.15, 0.45 «Сім-
ва лы эпо хі». Аў та мат Ка лаш-
ні ка ва.
8.20, 13.00, 17.25, 22.25 «Га-
ла сы з мі ну ла га». 85 га доў 
з дня на ра джэн ня на род най 
ар тыст кі СССР Люд мі лы Ге-
ор гі еў ны Зы кі най.
8.30, 19.3 «Баць кі і дзе ці». 
Маст. фільм.
9.40, 22.00 «Дыя@блог». 
«Пра лі та ра ту ру».
10.10, 21.15 Се ры ял «Мег-
рэ».
10.55, 15.45, 18.40 «Раз маў-
ля ем па-бе ла рус ку».
11.00, 0.10 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці рэ жы сё ра Ва-
ле рыя Ба са ва.
11.30 «Ку паль ская ноч». 
Маст. фільм.
13.05, 22.30 «За ла ты шля-
гер-99». Кан цэрт Люд мі лы 
Зы кі най і Дзяр жаў на га ака-
дэ міч на га рус ка га на род на га 
ан самб ля «Ра сія».
14.45 «Скарб ні ца Бе рас цей-
шчы ны». Ста ра жыт нае Бя-
рэс це.
15.10 М/ф.
15.50 «Свет дзіў ных сноў, як 
ма нуск рыпт». Дак. фільм.
16.20 «Му зе ум». Скульп тур-
ныя над ма гіл лі.
16.35 «Па да рож жа са сма-
кам».
17.30 «Бус ля ня». Ка рот ка-
мет раж ны фільм.

18.15 «Дой лі ды го ра да Сон-
ца». Дак. фільм.
18.45 «Без эпі та фіі». Дак. 
фільм.
20.45 Ка лы хан ка.

8.05 Час фут бо ла.
8.45 Ва лей бол. ЧЕ-2015. Ад-
бо рач ны тур нір.Тур цыя — Бе-
ла русь. Жан чы ны.
10.50 Ганд бол. Ку бак Бе ла-
ру сі. Фі нал ча ты рох. Фі нал. 
Муж чы ны.
13.00—21.00, 23.25 Тэ ніс. 
Тур нір ВТА. Бір мін гем.
21.00 Спорт-кадр.
21.30—23.25 Фут бол. «На 
шля ху да чэм пі я на ту све ту». 
Ві дэа ча со піс.

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, 13.10, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «У наш час».
12.05 «Яны і мы».
13.10 «Час абе даць!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Смеш нае і яшчэ смяш-
ней шае».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «Деффчон-
ки».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ба ла бон».
23.05 Ка ме дыя «Аб' ект май-
го за хап лен ня».
1.05 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 гадзіны».

6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя 
добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
9.00 «Вялікія Тайны. Сцежка 
гігантаў».
10.00 «Глядзець усім!».
10.40, 17.30 «Званая 
вячэра».
11.35 Серыял «Афрамаск-
віч».
12.05 «Сямейныя драмы».
13.00 «Цэнтральны рэгіён».
13.50 Камедыя «Пры-
шэльцы».
15.45 «Не хлусі мне!».
16.50 «Следакі».
18.30 «Мае цудоўныя...».
20.00 «Сталічныя падрабяз-
насці».
20.15 Маст. фільм «Джон-
зубачыстка».
23.00 «Разумней не прыду-
маеш».
23.50 «Аўтапанарама».
0.15 Серыял «NEXT 2».

5.00 «180 хві лін на сня да-
нак».
8.15 Се ры ял «Фа то граф».
10.00 Маст. фільм «Трыц-
цаць тры».
11.30 «Зроб ле на ў СССР».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 На-
ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
12.20 Се ры ял «Служ ба да-
ве ру».
14.05 Дак. фільм «Та ем ныя 
зна кі».
15.20, 23.30 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Пры ста вы».
18.20, 2.35 Се ры ял «Гурт 
«Зэ та».
21.20 Се ры ял «1814».
23.00 «Са юз ні кі».
0.20 Маст. фільм «Дом на 
анг лій скай на бя рэж най».
2.10 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Весткі.

11.30 «Прамы эфір».
12.50 «Асаблівы выпадак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 
Навіны — Беларусь.
14.30 «Людміла Зыкіна. 
Дыяменты адзіноты».
15.35 Ток-шоу «Пра самае 
галоўнае».
17.40 Серыял «Гаспадыня 
майго лёсу».
18.45 Серыял «Пакуль 
станіца спіць».
20.50 Серыял «Чужое 
жыццё».
23.35 «Спецыяльны карэс-
пандэнт».
0.35 «Сведкі». «Сардэчныя 
тайны. Яўген Чазоў».

6.00 «НТБ раніцай».
8.45,  10 .20 Серыял 
«Вяртанне Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сёння.
11.00 «Да суда».
11.55, 13.25 «Суд прысяж-
ных».
14.25 «Справа ўрачоў».
15.15 «Справа густу».
15.40, 18.35 Агляд. Надзвы-
чайнае здарэнне.
16.25 «Пракурорская пра-
верка».
17.40 Ток-шоу «Гаворым і 
паказваем».
19.35 Серыял «Ікраны 
барон».
21.20 Серыял «Лягавы».
23.05 Сёння. Вынікі.
23.30 Серыял «Дазнаўца-2».

7.00, 12.30, 19.00, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
7.05, 16.05 «Мульт па рад».
7.30 Дра ма «Пра клён за ла-
той квет кі».
9.35, 17.55 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.30 «Па да рож жа са сма-
кам».
11.00, 19.05 Се ры ял «Доб-
рая жон ка».
12.35 Пу а ро Ага ты Крыс ці. 
«Зда рэн не на мо ры».
13.35 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».

15.15, 23.10 Се ры ял «Да 
смер ці пры го жая».
16.30 «Тэ ле ма га зін».
17.00 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
18.45 «Кі на блак нот».
20.45 «Ве чар ні ца.
21.00 Ка ме дыя «Моц ныя 
арэш кі».
22.40 Ток-шоу «Буль бокс».

6.00, 1.00 «PLAY”.
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.20, 0.00 Скетч-шоу
«6 кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Не фар-
мат».
10.00 «Прак тыч ная ма гія».
11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00, 20.00 Се ры ял «Апош-
ні з Ма гі кян».
13.00, 23.15 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «На на ка хан-
не».
16.00 Ме лад ра ма «Ад на-
клас ні цы».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Ка ме дыя «Кру тыя 
дзяў чат кі».

5.30 «Еўраньюс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.30 
Навіны культуры.
9.15, 0.55 «Назіральнік».
10.15 Серыял «Пэры Мэй-
сан».
11.05 Дак. фільм «Аляксандр 
Папоў. Ціхі геній».
11.45 Дак. фільм «Па слядах 
эвалюцыі чалавека».
12.45 Маст. фільм «Дні 
Турбіных». 2-я серыя.
14.10 «Руская верф». Фільм 
1-ы.
14.40 Улада факта. «Імёны 
перамогі».
15.20 «Булату Акуджаве 
прысвячаецца...». Канцэрт у 
Перадзелкіне.
16.55 «Сусветныя скарбы 
культуры».
17.10 «Паліглот». Хіндзі з 
нуля за 16 гадзін! № 10.

18.15 Галоўная роля.
18.30 Дак. фільм «85 гадоў 
Яўгену Чазаву. «Па волі 
лёсу».
19.10 «Правілы жыцця».
19.40 «Добрай ночы, 
малыя!».
19.50 «Лінія жыцця Людмілы 
Зыкінай».
20.40 «Людміле Зыкінай 
прысвячаецца...». Трансля-
цыя канцэрта з Дзяржаўнага 
Крамлёўскага палаца.
22.50 Маст. фільм «З пароды 
ўцекачоў».
0.50 Дак. фільм «Кацусіка 
Хакусай».

5.00 «Кінасерпанцін». 1990 
год.
5.50 «Блакітны агеньчык». 
1966 год.
6.50 Фільм-спектакль «Май-
стар і Маргарыта». 1-я 
частка.
8.25 «Бліц». 1990 год.
9.00 «Тэатральныя сустрэчы». 
1989 год.
10.35 Канцэрт замежнай 
эстрады.
11.00 «...Да 16 і старэйшым». 
1989 год.
11.50 «У свеце жывёл». 1991 
год.
12.40, 18.40 Маст. фільм «І 
гэта ўсё пра яго».
14.00, 20.00 «Мінулы час».
15.00, 21.00 «Народжаныя ў 
СССР».
16.00 «Запрашэнне на вечар. 
Уладзімір Вінакур». 1988 
год.
17.00 «Спяем, сябры!».
18.00 «Бурштынавая пара». 
Фільм-канцэрт.
22.00 «Мы спяваем вершы...». 
1-я частка. 1985 год.
22.45 «Сядзі і глядзі». 1994 
год.
23.00 «Брэйн-рынг». Фінал. 
1993 год.
23.50 «Ранішняя пошта». 
1988 год.
0.25 «Чараўнік 20-га стагод-
дзя — Кіа-100». Магічны гала-
канцэрт. 1994 год.
1.40 Фільм-канцэрт «Фесты-
валь у Сан-Рэма».

2.50 Фільм-спектакль «Дамы 
і гусары». 1-я частка.
4.00 «50/50». 1994 год.

9.30, 22.30, 1.05 Фут бол. Бра-
зі ле ма нія.
9.45, 22.00, 2.00 Аў та гон кі.
10.15, 13.30, 1.15 Ве ла спорт.
11.00 Фех та ван не. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
12.00 Кон ны спорт. Скач кі.
12.15, 16.00 Тэ ніс. Тур нір ATP. 
Queen's.
22.40, 1.00 Аў та- і мо та-
спорт.
22.45 Спід вей.
0.30 Чэм пі я нат све ту ў кла се 
Ту рынг.

5.00, 9.05, 13.20, 16.20, 21.00, 
2.00 Серыял «Няўдачнік».
5.30, 16.00, 18.55, 20.45, 
23.55, 4.40 Скетчком «Паміж 
намі».
5.45 Камедыя «План гульні».
7.35 Камедыя «К-9: Калядныя 
прыгоды».
9.45 Камедыя «Прынц і 
танцорка».
11.45 Камедыя «Закаханы і 
бяззбройны».
14.20 Камедыя «Фантоцці  
2000: кланаванне».
17.20 Камедыя «Спаткан-
не».
19.20 Камедыя «Рэстаран 
спадара Септыма».
22.10 Камедыя «Рымскія 
прыгоды».
0.15 Камедыя «Закахацца ў 
нявесту брата».
3.00 Камедыя «Вясёлыя і 
загарэлыя».

6.00 М/ф.
8.30, 14.30 «Док тар І...».
9.00, 18.30, 3.00 Се ры ял «Не-
бяс печ нае ка хан не».
10.30, 4.20 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
12.15, 17.30 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».

13.10, 17.00 Дак. се ры ял 
«Прос тыя скла да нас ці».
13.40, 20.10 Се ры ял «Зо нен-
тау».
15.00, 2.10 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
16.00, 22.05 «Зор ныя гіс то-
рыі».
21.10, 1.25 Се ры ял «Агент».
22.55 Маст. фільм «Пры ста-
нак зла».
0.40 Се ры ял «Ха дзя чыя 
мерц вя кі».

5.00 Дра ма «Джэ ры Ма гу а-
ер».
7.25 Ка ме дыя «Сла ва».
9.20 Дра ма «Крок на пе -
рад 3».
11.15 Ка ме дыя «Ідэа льны 
муж чы на».
13.05 Дра ма «Аса біс тае».
15.05 Ба я вік «На цы я наль ная 
бяс пе ка».
16.40 Дра ма «Лэ дзі».
19.00 Дра ма «Дзі вос нае 
спры ян не».
21.05 Ка ме дыя «Сі мо на».
23.10 Ме лад ра ма «Пры кінь ся 
ма ім му жам».
1.00 Ба я вік «Ле ген да Зо ра».
3.20 Жа хі «Воўк-адзі ноч ка».

6.00 Дра ма «З ка ха ны мі не 
рас ста вай це ся».
7.40 Ка ме дыя «За за».
9.40 Ка ме дыя «Спат кан не».
11.20 Ка ме дыя «Ля ту чая 
мыш».
14.00 Ка ме дыя «Гуль ня».
16.00 Фан тас ты ка «Ту ман 2 
(1)».
17.00 Фан тас ты ка «Ту ман 2 
(2)».
18.00 Фан тас ты ка «Ту ман 2 
(3)».
19.00 Фан тас ты ка «Ту ман 2 
(4)».
20.00 Ка ме дыя «Вост раў 
шан ца ван ня».
21.35 Ка ме дыя «Шчас лі вы 
ка нец».
23.25 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Зна-
ём ства».

0.45 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Кры-
ва вы над піс».
2.00 Дра ма «Мо ра».
3.40 Ба я вік «Брат 2».

5.00 Найцяжэйшы ў свеце 
рамонт.
6.00, 12.00 Выпрабуйце свае   
мазгі.
7.00, 19.00, 22.00 Займальная 
навука.
8.00, 13.00 Космас.
9.00, 14.00 Гульня ў лікі.
10.00 Мегазаводы.
11.00, 18.00 Золата Юкана.
15.00 Замбезі.
16.00 Самыя небяспечныя 
жывёлы.
17.00, 2.00 Суперзбудаванні 
Трэцяга рэйха.
20.00, 0.00, 3.00 Зрабі або 
памры.
21.00, 1.00, 4.00 Паядынак 
непераможных.
23.00 Турэмныя цяжкасці.

7.00 Хут кія і гуч ныя.
7.50, 12.20 Горш быць не маг-
ло.
8.40, 20.35 Па тра бу ец ца 
збор ка.
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 За ла тая лі ха ман ка.
13.15, 16.00, 6.05 Ма хі на та-
ры.
14.10, 3.55 Пя тая пе ра да ча.
15.05 Рач ныя мон стры.
17.20, 3.05 Біт вы за кан тэй-
не ры.
18.15 Смя рот ныя аст ра вы.
19.10 Го лыя і на па ло ха ныя.
21.00 Но вае жыц цё рэт ра-аў-
та ма бі ляў.
22.00 Па ляў ні чыя на аў та ма-
бі лі.
23.00 Но вае жыц цё хот-ро-
даў.
0.00, 5.10 Не ве ра год ны хма-
ра чос.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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