
7.35 Ме лад ра ма «Тры та по лі 
на Плю шчы се».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ар се нал.
9.40, 0.00 Се ры ял «Сва ты 5».
10.50 «Пра ежу!».
11.25 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны 
рэ гі ён.
12.35 «Зо на Х». Вы ні кі тыд-
ня.
13.10 Ка роб ка пе ра дач.
13.50 Да 70-год дзя вы зва лен-
ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа-
шысц кіх за хоп ні каў. «Вы пра-
ба ван не». «План» Ост».
14.25 Дыя ло гі аб цы ві лі за-
цыі.
15.15 Твой го рад.
15.30 «Зор ная жыц цё». «Як 
пе ра жыць здра ду».
16.40 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2014». Ба рыс Ма і се-
еў.
19.00 Ме лад ра ма «Бе лая су-
кен ка».
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 На ві ны на двор'я.
22.15 Ме лад ра ма «Дру гое 
жыц цё жан чы ны».

7.30 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
8.20 Фільм-каз ка «Прынц за 
ся мю мо ра мі».
9.50 Маз га вы штурм.
10.20, 20.25 Тэ ле ба ро метр.
10.25, 21.45 Се ры ял «Ін тэр-
ны». За ключ ныя се рыі.
12.25 «Два з па ло вай ку ха ры. 
Ад кры тая кух ня».
13.05 «Су пер ін ту і цыя. Ка хан-
не».
14.05 Ба я вік «Тры ка ра леў-
ствы. Вяр тан не дра ко на».
16.00 Ме лад ра ма «Крок на-
пе рад 3D».
18.00 «Соmеdу Батл». Без 
ме жаў».
19.15 Су пер ла то.
20.05 «Кі пень».

21.00 Спорт ла то 5 з 36.
21.05 КЕ НО.
21.10 Рэ аль ны свет.
23.35 Камедыя «Апош ні кі-
на ге рой».

8.00, 13.40, 21.05, 23.50 «Ка-
лей да скоп».
8.10 «Та ям ні ца ду шы».
8.35, 18.10 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку».
8.40 Се ры ял «Мег рэ».
13.50 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
14.45 «Тры та ле ры». Маст. 
фільм.
18.15 «Аў то граф». Цыр ка вая 
сту дыя «Бе лая Русь» Мінск а-
га Па ла ца куль ту ры і спор ту 
чы гу нач ні каў.
18.45, 22.10 «Культ пра свет».
19.15 Су свет нае кі но. «Бес-
кла пот ны яз док».
20.45 Ка лы хан ка.
21.15 «Алек санд ры на збі рае 
сяб роў». Кан цэрт «Грай, гар-
мо нік».
22.35 К.Кра пі ва. «Бра ма не ў-
мі ру час ці». Тэ ле спек такль па-
вод ле ад най мен най фан тас-
тыч най ка ме дыі.

7.10 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Муж чы ны. Хар ва тыя 
— Сер бія.
8.40 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК 
«Слуцк» — БА ТЭ (Ба ры саў).
10.30 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Муж чы ны. Гру зія — 
Ра сія.
12.05 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. ЗША — Гер ма нія.
13.55 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Жан чы ны. Ра сія — 
Фран цыя.
15.25 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Жан чы ны. Ні дэр лан-
ды — Грэ цыя.
16.55 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Жан чы ны. Іта лія — 
Іс па нія.
18.25 Фут бол. Бе ла рус банк 

— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды-
на ма» (Мінск) — «Ды на ма» 
(Брэст).
20.25 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Тар-
пе да-Бе лАЗ» (Жо дзі на) — 
«Шах цёр» (Са лі горск).
22.25 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Ал жыр — Ра сія.
0.15 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Паўд нё вая Ка рэя — Бель гія.

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».
10.40 «Фа зэн да».
11.15 «ТБ-так сі».
11.40 «Ася род дзе пра жы ван-
ня».
12.40 Маст. фільм «Кур'-
ер».
14.15 Маст. фільм «Вось гэ-
та ка хан не!».
16.15 На ві ны спор ту.
16.20 «Па сля дах вя лі кіх рус-
кіх па да рож ні каў».
17.20 «Сяр гей Бяз ру каў. Пос-
пех не да ру юць».
18.20 «Хві лі на сла вы».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Клуб Вя сё лых і Зна-
ход лі вых». Вы шэй шая лі га.
23.15 Фан тас ты ка «Паў стан-
не пла не ты мал паў».

6.00 Се ры ял «Ту рыс ты».
7.35 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
7.55 Маст. фільм «Я так даў-
но ця бе ка хаю».
10.00 «Вя лі кае сне дан не».
10.40 «Тэ ры то рыя па мы лак».
12.30 «Пры ві тан не, док тар».
13.05 «Тай ны све ту».
14.10 Дра ма «Адзі ная».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
16.30 «24 га дзі ны».
16.50 «Аў та па на ра ма».
17.20 Кан цэрт Мі ха і ла За до-
рна ва.

18.25 «На тым жа мес цы ў той 
жа час».
19.30 «Ты дзень».
20.40 Маст. фільм «Помс та».
22.50 «Ар га ні за цыя Пэў ных 
На цый».
0.15 Маст. фільм «Мят ны 
как тэйль з лё дам».
1.50 «Да ку мен таль ны спец-
пра ект»: «Зброя ба гоў».

5.00 М/ф.
7.40 «Зям ля і не ба».
8.05 «Ве да ем рус кую».
9.00, 15.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
9.10 «Пры го ды Ма ке дон-
скай».
9.20 «Ніт ка да ніт кі».
9.45, 0.45 Маст. фільм «Азарт 
ка хан ня».
12.55 Маст. фільм «Са лон 
пры га жос ці».
14.25 Ток-шоу «Яшчэ не ра-
зам».
15.10, 21.00 Се ры ял «Ус кос-
ныя до ка зы».
20.00 «Ра зам».
22.55 Маст. фільм «Баш мач-
нік».
3.50 Дак. фільм «Дзён нік на-
зі ран няў».

7.00 Маст. фільм «На дзея».
10.10 «Сам са бе рэ жы сёр».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.15 «Сме ха па на ра ма Яў ге-
на Пет ра ся на».
11.45 «У све це жы вёл».
12.20 «Па кой сме ху».
13.00 «Спя ко та. Хто ва юе з 
зям ля на мі».
14.15 Да юбі лею кі на сту дыі. 
«Мас фільм». 90 кро каў».
14.30 «ХА». Ма лень кія ка ме-
дыі.
14.50 Маст. фільм «Стра ха-
вы агент».
16.10 Анд рэй Дзя менць еў. 
Твор чы ве чар у Дзяр жаў ным 
Крам лёў скім па ла цы.
18.10 Маст. фільм «Жыц цё 
пас ля жыц ця».
21.00 «Ня дзель ны ве чар».
22.40 На мі нант прэ міі «Ні ка». 
Маст. фільм «Рас пу цін».

6.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.20 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
8.50 «Іх но ра вы».
9.25 «Ядзім до ма!».
10.20 «Цуд тэх ні кі».
10.55 «Крам лёў скія жон кі».
11.50 «Дач ны ад каз».
13.20 «Спра ва цём ная». Гіс-
та рыч ны дэ тэк тыў.
14.10 «След ства вя лі...».
15.00, 16.20 Се ры ял «Двое з 
піс та ле та мі».
18.45 Ла та рэя «За ла ты 
ключ».
19.30 Се ры ял «Бруд ная пра-
ца. Спра ва жур на ліст кі».
22.50 «Шко ла зла слоўя». 
Юлій Гу га леў.
23.35 «Авія та ры».

9.00, 13.40, 18.50, 20.55, 23.25 
«На двор'е».
9.05, 15.50 «Мульт па рад».
9.45, 23.15 «Кі на блак нот».
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.30 Ме лад ра ма «Са праўд-
ная жан чы на».
13.45 Ба я вік «Заўт ра не па-
мрэ ні ко лі».
17.00 «Тэ ле ма га зін».
18.00 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
18.55 Ме лад ра ма «Фран цуз-
скі па ца лу нак».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Маст. фільм «Ры цар 
дня».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
10.00 «Мік сер».
12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
13.00, 0.30 «Ла ві мо мант».
13.30 Скетч-шоу «6 кад раў».
14.00 «Кі но ў дэ та лях».

15.00 Се ры ял «Вась мі дзя-
ся тыя».
16.30 Тры лер «Ідэа льныя 
ўцё кі».
18.30 Скетч-шоу «6 кад раў».
19.00 «Ураль скія пель ме ні».
20.30 Фан тас ты ка «Га лод-
ныя гуль ні».
23.30 «Не рэ аль ная гіс то-
рыя».
0.00 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».

5.30 «Еў рань юс».
9.00 «Звы чай ны кан цэрт».
9.35 «Трое ў лод цы, не лі ча-
чы са ба кі». Маст. фільм.
11.45 Каз кі з ар кест рам. Х.К. 
Ан дэр сен. «Брыд кае ка ча ня». 
Чы тае Яў ге нія Даб ра воль-
ская.
12.25 Ге ніі і лі ха дзеі. Аляк-
сандр Але хін.
12.50 «Бяз важ кае жыц цё». 
Дак. се ры ял.
13.20 «Жы вая пры ро да Фран-
цыі». Дак. се ры ял.
14.15 «Пеш шу...» Маск ва ека-
ця ры нін ская.
14.40 «Му зыч ная ку лі на рыя. 
Вер дзі і Эмі лія-Ра манья».
15.35 «Шу каль ні кі». «За гад-
ка выя да ку мен ты Ге ор гія Га-
по на».
16.25 «Тай ны Вя лі ка га За ла-
то га каль ца Ра сіі». «Там боў. 
Пра він цый ная каз ка». Дак. 
фільм.
17.05 Кан цэрт аў тар скай пес-
ні ў Дзяр жаў ным Крам лёў скім 
па ла цы.
18.15 «Алег Яф рэ маў. Хро ні кі 
смут на га ча су». Дак. фільм.
18.55 90 га доў з дня на ра-
джэн ня Тац ця ны Лі ёз на вай. 
«Тры та по лі на Плю шчы се». 
Маст. фільм.
20.10 «Тац ця на Лі ёз на ва. Да-
жыць да свет лай па ла сы». 
Дак. фільм.
21.05 «Ма рат/Сад». Маст. 
фільм.
23.00 «Шэ дэў ры су свет на га му-
зыч на га тэ ат ра». Воль га Пе ра-
цяць ка ў опе ры І. Стра він ска га 
«Са ла вей і ін шыя каз кі».
0.35 «Аб ра ба ван не па...-2». 
М/ф для да рос лых.

5.00 «Ка пі тан з «Даб ра дат-
най». 1993 год.
5.55 «Му зыч ныя га ро шы ны». 
1991 год.
6.25 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць Зна та кі».
8.00, 2.00 «Мі ну лы час».
9.00 «Кол ба ча су».
10.00 «Кі на па на ра ма» «Між-
на род ны кі на фес ты валь у Ры-
мі ні». 1-я част ка. 1990 год.
11.00 «Пад зна кам за дыя ка. 
Рак». 1992 год.
12.30 Ка пі тал-шоу «По ле цу-
даў». 1993 год.
13.20 «Аў то граф па су бо тах. 
За ку ліс се Ве ры Ален та вай». 
1993 год.
14.00, 20.00 «Спя ем, сяб ры». 
1991 год.
15.00 Маст. фільм «Юве лір-
ная спра ва».
16.30, 1.40 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
17.00 «Арт-ка ба рэ». 1992 
год.
18.10 Тэ ле спек такль «За ла-
тая рыб ка». 1986 год.
21.00 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1966 год.
22.25 «Па куль усе до ма». 
1994 год.
23.00 «Ма ра фон-15». 1993 
год.
23.55 «Ра ніш няя пош та». 1985 
год.
0.25 Маст. фільм «Бед ная 
Ма ша». 2-я се рыя.
3.00 «На ро джа ныя ў СССР».
4.00 Пра гра ма «Тэ ма» з 
У. Лісць е вым: «Дыя мен та выя 
вя сел лі». 1992 год.

9.30 Аў та гон кі. Auto GP.
10.00 Гран-пры 3.
11.00 Фут бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы для гуль цоў (U-19).
12.45 Аў та гон кі. Су пер ку бак 
Пар шэ.
13.30, 15.15, 0.45 Ве ла спорт. 
Тур дэ Франс.
15.00, 18.30, 2.00 Ве ла спорт.
18.45 Спід вей. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.
22.00 Фут зал. Фі нал.

23.30, 2.15 Аў та- і мо та спорт.
23.45 Кон ны спорт. Вя лі кі 
шлем Ро лекс.

5.00, 13.30, 21.00 Ка ме дыя 
«Ва ла цу га».
5.25, 13.55, 21.30 Ка ме дыя 
«Па між дву ма ліў ня мі».
5.35, 14.10, 21.40 Ка ме дыя 
«Дзі ця чыя аў та ма біль ныя 
гон кі».
5.45 Ка ме дыя «Трэ зор».
7.10, 19.00, 20.40, 21.50, 23.45, 
1.50 Скетч ком «Па між на мі».
7.25 Ка ме дыя «Дзяў чы на з 
ка раб ля».
8.55, 16.30, 2.10 Ка ме дыя 
«Ве чар у тэ ат ры».
9.20, 16.55, 2.35 Ка ме дыя «У 
пар ку».
9.35, 17.10, 2.50 Ка ме дыя 
«Жорст кае, жорст кае ка хан-
не».
9.45 Ка ме дыя «На бу доў лю, 
месье Та нер!».
11.20 Ка ме дыя «Граф».
11.45 Ка ме дыя «Дзя куй, што 
па тур ба ва лі».
14.20 Ме лад ра ма «Дзяў чы на 
май го леп ша га сяб ра».
16.00 Ка ме дыя «Па жар нік».
17.20 Ка ме дыя «Мо лі і 
мопс».
19.20 Ка ме дыя «Свя та пад 
зам ком».
22.10 Пры го ды «Да ро га ў Зан-
зі бар».
0.15 Ка ме дыя «All іnclusіve, 
або Ўсё ўклю ча на!».
3.00 Ка ме дыя «Маё вя лі кае 
грэ час кае ле та».
4.30 Ка ме дыя «Банк».

6.00 М/ф.
10.00, 4.40 «За ла тая це шча». 
Се ры ял.
11.00 «Па нен ка і ку лі нар».
11.30, 2.30 «Та кое жыц цё». 
Се ры ял.
13.20 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Воль га Драз до ва.
14.40 «Сто пы тан няў да рос ла-
му». Лі за ве та Глін ка.
15.30 «Без пад ма ну».
16.20 «Граф Ман тэ нег ра». 
Маст. фільм.

18.25, 0.45 «Ча ла век звыш-
здоль ны».
19.00, 1.15 «Здрад ні кі. Тыя, ад 
ка го не ча ка еш». Дак. фільм.
20.30 «Кру тая Джор джыя». 
Маст. фільм.
22.30, 4.10 «Асця рож на, мах-
ля ры!».
23.00 «Ча со ва да ступ ны». Леў 
Ле шчан ка.
0.00 «Бе лы каў не рык». Се-
ры ял.

5.00 Дра ма «Доб рай но чы і 
ўда чы».
6.55 Дра ма «Гла ды я тар».
9.00 Фан тас ты ка «Го рад Эм-
бер: Уцё кі».
10.55 Ме лад ра ма «Бла кіт ная 
хва ля».
13.00, 23.20 Ме лад ра ма «Ка-
хан не і го нар».
14.50 Фан тас ты ка «Па ра лель-
ныя мі ры».
16.50 Ка ме дыя «Лак для ва-
ла соў».
19.00 Ме лад ра ма «Тры стан і 
Ізоль да».
21.10 Міс ты ка «Змяр кан не. 
Са га. За цьмен не».
1.05 Дра ма «Не бяс печ ны ме-
тад».
3.00 Ме лад ра ма «На гле дзеў-
шы ся дэ тэк ты ваў».

6.00 Дэ тэк тыў «Па двой ны 
кап кан».
8.30 Фан тас ты ка «Рэ жым поў-
на га апус кан ня».
10.40 Пры го ды «Кра і на доб-
рых дзе та чак».
12.20 Дра ма «Жа на ты ха лас-
цяк».
14.00 Каз ка «Ры жык у За-
люст роўі».
16.10 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць... на вя сел-
лі».
17.50 Дра ма «Адмиралъ».
20.00 Пры го ды «Скар бы 
О.К.».
22.00 Дра ма «За ба ва».
23.40 Ме лад ра ма «Ён, яна і я».
1.25 Дра ма «Па ля ван не на 
Вяр воль фа».
3.30 Тра гі ка ме дыя «Тэ атр».

5.00 Най ця жэй шы ў све це ра-
монт.
6.00 Зо ла та го ра да-пры ві да.
7.00 Зо ла та Юка на.
8.00, 18.00 Кос мас: Пра сто-
ра і час.
9.00, 17.00 На ву ка бу ду чы ні 
Сты ве на Хо кін га.
10.00 Зай маль ная на ву ка.
11.00 Па вет ра ныя асы вай ны.
12.00 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха.
14.00 Ня ўлоў ная кот ка.
15.00 Са мыя не бяс печ ныя 
жы вё лы.
16.00 Эк стрэ маль нае па да-
рож жа.
19.00 Не раз га да ныя тай ны 
«Лу зі та ніі».
20.00, 0.00 У по шу ках вы кра-
дзе ных Гіт ле рам скар баў.
21.00 Па ля ван не на ге не ра лаў 
Гіт ле ра.
22.00 Да гіс та рыч ныя мон стры 
Гіт ле ра.
23.00 Храм фа шыз му.
1.00 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці.
3.00 Зра бі або па мры.

7.00 Як гэ та ўстро е на?
7.25 Па ляў ні чыя на скла ды.
8.15 Скар ба шу каль ні кі Аме-
ры кі.
9.10 Як вы жыць на не за се ле-
ным вост ра ве.
10.05, 13.40, 0.00 За бой ства 
ў Са ра е ве.
11.00, 23.00, 2.40 Дзіў ныя су-
вя зі.
11.50 Цу ды Со неч най сіс тэ мы.
12.45 Го рад на вы ва рат.
14.35, 21.00 Кру цей не пры-
ду ма еш.
15.30, 22.00 Ды на ма — не ве-
ра год ны ілю зі я ніст.
16.25 У па го ні за кла сі кай.
19.10 Са ма гон шчы кі.
20.05, 1.50 На ез ні кі пек ла.
0.55 Ры бац кія ле ген ды.
3.30 Смя рот ны ўлоў.
4.20 Ма лан ка выя ка та стро фы.
4.45 Як гэ та зроб ле на?
5.10 Аў та пад пол ле.
6.05 Па ляў ні чыя на аў та ма бі лі. 

7.20 Іс насць.
7.45 Ме лад ра ма «Бе лае су-
кен ка».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.45, 23.20 Се ры ял «Сва ты 5».
10.55 «Пра ежу!».
11.30 Да ча.
12.10 Да вя рай і пра вя рай.
12.50 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
13.30 Да 70-год дзя вы зва лен-
ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа-
шысц кіх за хоп ні каў. «Вы пра-
ба ван не». «Кры жо вы шлях».
14.10 Ва кол пла не ты.
15.15 На ві ны рэ гі ё ну.
15.30, 0.35 «Вя лі кая роз ні-
ца».
16.40 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2014». Алег Газ ма-
наў.
19.00 Ме лад ра ма «Дзя куй за 
ка хан не».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ме лад ра ма «Ві кі Крыс-
ці на Бар се ло на».
0.25 Дзень спор ту.

7.20 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
8.35 Фільм-каз ка «Пад ме не-
ная ка ра ле ва».
9.45 Бе ла рус кая кух ня.
10.25, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
10.30, 21.40 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
12.30 «Два з па ло вай ку ха-
ры».
13.05 Вы шэй за дах.
13.40 Дра ма «Фі ніш ная пра-
мая».
15.35 Ба я вік «Апош ні кі на-
ге рой».
18.00 «Comedy woman».
19.15 Ва ша ла то.
19.55 Ла та рэя «Пя цё рач ка».
20.05 «Су пер ін ту і цыя. Ка хан-
не».
21.00 КЕ НО.
21.10 Рэ аль ны свет.
23.40 Ка ме дыя «Ты з якой 
пла не ты?»

8.00, 13.05, 21.00, 23.35 «Ка-
лей да скоп».
8.10 «Заўт ра — гэ та мы!».
8.35, 17.15 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку».
8.40 Се ры ял «Мег рэ».
13.15 «На пе рад у мі ну лае».
13.45 VІІІ Між на род ны фес ты-
валь Юрыя Баш ме та. Кан цэрт 
да 25-год дзя Ка мер на га ар-
кест ра гім на зіі-ка ле джа пад 
кі раў ніц твам за слу жа на га 
ар тыс та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ула дзі мі ра Пер лі на.
15.05 «АР Ті ШОК». Мас тач ка 
Ма ры на Ка пі ла ва.
15.30 «Пры ват нае жыц цё 
Пят ра Ві на гра да ва». Маст. 
фільм.
16.50 «Бес цен ных слов 
транжир и мот». Ула дзі мір 
Ма я коў скі. Дак. фільм.
17.20 «Тры та ле ры». Маст. 
фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 Су свет нае кі но. «Ка-
хан не, што збі вае з ног».
22.40 «Ка лі змоў кла се гі дыл-
ля». Дак. фільм.

8.05 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Жан чы ны. Ра сія — 
Іта лія.
9.35 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Жан чы ны. Вя лі ка-
бры та нія — Ні дэр лан ды.
11.10 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Жан чы ны. Фран цыя 
— Іс па нія.
12.40, 15.25 Тэ ніс. Уім блдон.
13.55 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Муж чы ны. Гру зія — 
Ра сія.
16.55 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Муж чы ны. Хар ва тыя 
— Сер бія.
18.35 Пляж ны фут бол. Еў ра-
лі га. 3-і этап. Бе ла русь — Грэ-
цыя.
19.55 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Муж чы ны. Іта лія — 
Чар на го рыя.

21.30 Еў ра пей скі по кер ны 
тур.
22.25 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Пар ту га лія — Га на.

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 «ТБ-так сі».
12.30 «Аляк сандр Шыр вінт. 
Га лоў ная ро ля».
13.30 Кі но ў ко ле ры. Ме лад-
ра ма «Тры та по лі на Плю-
шчы се».
15.00 «Ім гнен ні. Тац ця на Лі-
ёз на ва».
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
16.20 Ка ме дыя «Ча ла век з 
буль ва ра Ка пу цы наў».
18.05 Маст. фільм «Вост-
раў».
21.05 «Сён ня ве ча рам».
22.45 Ба я вік «Дра пеж нік».
0.45 Дра ма «Пры га жун чык 
Джо ні».

6.30 Се ры ял «Ту рыс ты».
8.00 «Ан фас».
8.15 Ка ме дыя «Агент па мя-
нуш цы Спот».
10.00 «Чыс тая пра ца».
11.00 «Рэ пар цёр скія гіс то-
рыі».
11.30 «Мінск і мін ча не».
12.05 «Пры го ды ды ле тан та».
12.40 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
13.40 Маст. фільм «Два нац-
ца тая ноч».
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».
18.35 «Ра зум ней не пры ду-
ма еш».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Маст. фільм «Дзяў чы-
на, якая гу ля ла з аг нём».
22.30 «Зор ны рынг».
23.30 Ка ме дыя «Хла печ нік 
у Ве га се».

1.10 «Гля дзець усім!».
2.00 «Да ку мен таль ны спец-
пра ект»: «Сля ды ба гоў».

5.00 М/ф.
7.35 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
7.50 «Ой, ма мач кі».
8.15 «Экс пе ры мен та та ры».
8.30 «Мар! Дзей ні чай! 
Будзь!».
9.00, 15.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
9.10 «Лю бі мыя ак цё ры».
9.35, 1.05 Маст. фільм «Не 
га руй!».
11.10 Се ры ял «Тац ця на».
15.10 Се ры ял «Кан то ра».
20.05 Маст. фільм «Ва да-
спад анё ла».
21.50 Маст. фільм «Ства ра-
ю чы воб раз ах вя ры».
23.30 Маст. фільм «Вяр нуць 
Ве ру».
2.40 Маст. фільм «За мах».
4.30 Дак. фільм «Дзён нік на-
зі ран няў».

7.00 Маст. фільм «Лю бач-
ка».
8.30 Маст. фільм «Я па да ру 
са бе цуд».
10.20 «Ра ніш няя пош та».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.10 «Мая «жа лез ная лэ дзі». 
Тац ця на Лі ёз на ва».
12.10 М/ф.
12.20 Се ры ял «Мо ра па ка-
ле на».
14.15 «Язь. Пе ра за груз ка».
14.45 «Пра дэ кор».
15.35 «Пра ві лы жыц ця 100-га-
до ва га ча ла ве ка».
16.30 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».
18.10 «Су бот ні ве чар».
19.55 На двор'е на ты дзень.
21.00 Маст. фільм «На-
дзея».
0.25 1/4 фі на лу Цэнт раль най 
Між на род най лі гі КВЗ.

6.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.20 «Ура чэб ныя тай ны +».
8.50 «Іх но ра вы».
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 «Спра ва цём ная». Гіс-
та рыч ны дэ тэк тыў.
14.15 «След ства вя лі...».
15.05, 16.20 Се ры ял «Двое з 
піс та ле та мі».
19.35 «Са мыя гуч ныя рус кія 
сен са цыі».
21.20 «Ты не па ве рыш!».
22.10 Се ры ял «Гра ма дзян ка 
на чаль ні ца. Пра цяг».
23.50 Ка ме дыя «Не на ра дзі-
ся пры го жым».

9.00, 11.55, 18.55, 21.00, 23.35 
«На двор'е».
9.05 «Мульт па рад».
9.25 Се ры ял «Стра ла».
11.00 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.10 Се ры ял «Да смер ці 
пры го жая».
12.00 Ба я вік «Мар скі пе ха-
ці нец».
13.35 Дра ма «Ахоў нік для 
дач кі».
15.30 «Тэ ле ма га зін».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 Маст. фільм «Кан да-
гар скі пра рыў».
18.10 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
19.00 Тры лер «Бе лая ім-
гла».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ка ме дыя «Рэ цэпт ка-
хан ня: без цук ру».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
10.00 «Мік сер».
12.00 «Спы тай це ку ха ра».
13.00 Се ры ял «Аман да О».
15.00 Ка ме дыя «Фар ту на 
Ве гас».

17.00, 0.00 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
17.30 «Ураль скія пель ме ні».
19.00 Се ры ял «Вась мі дзя-
ся тыя».
20.30 Тры лер «Ідэа льныя 
ўцё кі».
22.30 Скетч-шоу «6 кад раў».
23.30 «Не рэ аль ная гіс то-
рыя».
0.30 «Ла ві мо мант».

5.30 «Еў рань юс».
9.00 «Шля хі Сер гія Ра да неж-
ска га». Дак. фільм.
9.35 «Два Фё да ры». Маст. 
фільм.
11.00 «Мах муд Эсам ба еў. Ча-
ра дзей тан ца».
11.30 Вя лі кая сям'я. На тал ля 
Крач коў ская.
12.25 Пер ні ка вы до мік. «Ажур-
ны чы гун».
12.50 «Бяз важ кае жыц цё». 
Дак. се ры ял. Фільм 1-ы.
13.20, 0.55 «Жы вая пры ро да 
Фран цыі». Дак. се ры ял. 1-я 
се рыя.
14.15 «Вог нен ныя стру ны». 
Ка над скае му зыч нае шоу ў 
Цэнт раль най кан цэрт най за-
ле Кіт чэ не ра.
15.35 «Ку а руп — стра ча ная 
ду ша вер нец ца». Дак. фільм.
16.25 «Кі на ге рой. Ста год дзе 
рус кай міс ты фі ка цыі». Дак. 
фільм.
17.20 «Ра ман ты ка ра ман са». 
«Сэр ца, та бе не хо чац ца спа-
кою...».
18.15 «80 га доў Аляк санд ру 
Шыр він ту. «Трое ў лод цы, 
не лі ча чы са ба кі». Маст. 
фільм.
20.25 «Аст ра вы». Аляк сандр 
Шыр вінт.
21.05 «Доб ры, дрэн ны, злы». 
Маст. фільм.
23.55 «Джаз на ся мі вят рах».
0.35 «О мо ра, мо ра!..» «Ліфт». 
М/ф для да рос лых.
1.50 «Джэк Лон дан». Дак. 
фільм.

5.00 «Ма ра фон-15». 1993 
год.

5.55 «Ра ніш няя пош та». 1985 
год.
6.25, 0.30 Маст. фільм «Бед-
ная Ма ша».
7.40 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
8.00, 14.00, 2.00 «Мі ну лы 
час».
9.00, 3.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
10.00 Пра гра ма «Тэ ма» з 
У. Лісць е вым: «Дыя мен та выя 
вя сел лі». 1992 год.
11.00 «Ка пі тан з «Даб ра дат-
най». 1993 год.
11.55 «Му зыч ныя га ро шы ны». 
1991 год.
12.25 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць Зна та кі».
15.00 «Кол ба ча су».
16.00 «Кі на па на ра ма» «Між-
на род ны кі на фес ты валь у Ры-
мі ні». 1990 год.
17.00 «Пад зна кам за дыя ка. 
Рак». 1992 год.
18.30 Ка пі тал-шоу «По ле цу-
даў». 1993 год.
19.20 «Аў то граф па су бо тах. 
За ку ліс се Ве ры Ален та вай». 
1993 год.
20.00 «Спя ем, сяб ры». 1-я 
част ка. 1991 год.
21.00 Маст. фільм «Юве лір-
ная спра ва».
22.30 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
23.00 Дак. фільм «Кі тай. Стра-
ча ныя пе ра мо гі».
23.50 «Ма лень кі кан цэрт». 
1985 год.
0.05 М/ф «Па ву чок Анан сі і 
ча ра дзей ная па лач ка». 1973 
год.
1.40 Дак. фільм «Наш ад па-
чы нак».
4.00 «Пяць плюс». Даб ра чын-
ная тэ ле гуль ня-ла та рэя. 2-я 
част ка. 1991 год.

9.30, 12.00, 13.00, 23.45 Ве ла-
спорт. Тур дэ Франс.
10.30, 12.45, 18.30, 1.15 Ве-
ла спорт.
10.45 Фех та ван не. Чэм пі я нат 
све ту.
18.45, 21.00, 1.30 Фут бол. 
Чэм пі я нат Еў ро пы (U-19).
23.15 Ра лі. ERC.

5.00, 13.30, 21.00 Ка ме дыя 
«Ве чар у тэ ат ры».
5.25, 13.50, 21.25 Ка ме дыя «У 
пар ку».
5.40, 14.10, 21.40 Ка ме дыя 
«Жорст кае, жорст кае ка хан-
не».
5.50 Ка ме дыя «Вяр тан не вы-
со ка га блан дзі на».
7.10, 19.00, 21.50, 1.50, 4.40 
Скетч ком «Па між на мі».
7.25 Ка ме дыя «Трэ зор».
9.00, 16.30, 2.10 Ка ме дыя 
«Ва ла цу га».
9.25, 17.00, 2.40 Ка ме дыя 
«Па між дву ма ліў ня мі».
9.35, 17.10, 2.50 Ка ме дыя 
«Дзі ця чыя аў та ма біль ныя 
гон кі».
9.45 Ка ме дыя «All іnclusіve, 
або Ўсё ўклю ча на!».
11.20 Ка ме дыя «У га дзі ну но-
чы».
11.45 Ка ме дыя «Дзяў чы на з 
ка раб ля».
14.20 Ка ме дыя «На бу доў лю, 
месье Та нер!».
15.55 Ка ме дыя «Чэм пі ён».
17.20 Ка ме дыя «Дзя куй, што 
па тур ба ва лі».
19.20 Ка ме дыя «Мо лі і 
мопс».
22.10 Ме лад ра ма «Дзяў чы на 
май го леп ша га сяб ра».
23.45 Ка ме дыя «Банк».
0.15 Ка ме дыя «Маё вя лі кае 
грэ час кае ле та».
3.00 Ка ме дыя «Дыс ка».

6.00 М/ф.
10.00, 4.45 «За ла тая це шча». 
Се ры ял.
11.00 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
11.50 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня».
12.20, 4.05 «Па пя луш кі са вец-
ка га кі но». Дак. фільм.
13.10, 2.40 «Ага ро ва, 6». 
Маст. фільм.
14.50, 23.10 «Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя па пя рэдж вае». 
Дак. фільм.
16.20 «Усе са ба кі трап ля юць 
у рай 2». М/ф.

17.40, 1.20 «Тра ек то рыя лё-
су». Дак. фільм.
19.10 «Граф Ман тэ нег ра». 
Маст. фільм.
21.15 «Уда ле чы ні ад рая». 
Маст. фільм.
0.35 «Бе лы каў не рык». Се-
ры ял.

5.00, 15.00 М/ф «Дом-монс-
тар».
7.00 Фэн тэ зі «Тай на Му нак-
ра».
9.05 Дра ма «Дрэ ва».
11.05, 0.55 Дра ма «Гла ды я-
тар».
13.05 Ка ме дыя «Ужо хто б га-
ва рыў 3».
16.50 Ка ме дыя «Мой хло пец 
— псіх».
19.05 Тры лер «Не да ты каль-
ныя».
21.00 Дра ма «Не бяс печ ны 
ме тад».
22.50 Ка ме дыя «Пі пец».
2.55 Дра ма «Дзяў чы на ў пар-
ку».

6.00 Ка ме дыя «Ма мач кі».
8.00 Тры лер «Цём ны свет».
10.00 Ме лад ра ма «Спат кан-
не».
11.50 Дра ма «У па чат ку слаў-
ных спраў».
14.50 Ка ме дыя «Вост раў шан-
ца ван ня».
16.30 Ка ме дыя «Пра што га-
во раць муж чы ны».
18.15 Ка ме дыя «Пра што 
яшчэ га во раць муж чы ны».
20.00 Ме лад ра ма «Па ра лель-
ныя све ты».
21.40 Дэ тэк тыў «Пя рэ ва ра-
цень у па го нах».
23.10 Дра ма «Ба ла да пра 
бом бе ра».
2.30 Дра ма «Пісь мы мёрт ва га 
ча ла ве ка».
4.20 Каз ка «Снеж ная ка ра-
ле ва».

5.00 Най ця жэй шы ў све це ра-
монт.

6.00 Зо ла та го ра да-пры ві да.
8.00 Кос мас: Пра сто ра і час.
9.00 На ву ка бу ду чы ні Сты ве-
на Хо кін га.
10.00 Зай маль ная на ву ка.
11.00 Па вет ра ныя асы вай-
ны.
12.00 Не раз га да ныя тай ны 
«Лу зі та ніі».
13.00 Хто па та піў «Біс марк».
14.00 На пад ка ё таў.
15.00 Са мыя не бяс печ ныя 
жы вё лы.
16.00 Эк стрэ маль нае па да-
рож жа.
17.00 Раз ба га цей або па мры 
на ка паль ні.
18.00 Біт ва ка лек цы я не раў.
19.00 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці.
21.00, 1.00 Свет таў сту ноў.
22.00, 4.00 Не ве ра год на ма-
лень кі свет.
23.00, 2.00 Царк ва зме я нос-
цаў.
0.00 У све це амі шаў.
3.00 Амі шы: па-за за ко нам.

7.00 Як гэ та ўстро е на?
7.25, 14.35 Но вае жыц цё рэт-
ра-аў та ма бі ляў.
8.15 Го лыя і на па ло ха ныя.
9.10, 2.40 Ры бац кія ле ген ды.
10.05 Смя рот ны ўлоў.
11.00, 6.05 Лік ві да тар.
11.50 Па ляў ні чыя на скла ды.
12.45, 5.10 Май стры па тар га-
вац ца.
13.40 Па ляў ні чыя на аў та ма-
бі лі.
15.30 Аў та пад пол ле.
16.25 Атам.
19.10 Усё і ні чо га.
21.00 Са ма гон шчы кі.
22.00 На ез ні кі пек ла.
23.00 Ма фія амі шаў.
0.00 Вы ра та валь ны яд.
0.55 Го рад на вы ва рат.
1.50 Цу ды Со неч най сіс тэ мы.
3.30 За бой ства ў Са ра е ве.
4.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
4.45 Як гэ та зроб ле на? 

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, 
0.10 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.20 Зо на Х.
9.10 Дэ тэк тыў «Не мец». За-
ключ ныя се рыі.
10.55, 19.55 Се ры ял «Ад ва-
ка тэ сы».
12.10, 0.40 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».
16.20 Се ры ял «Ся мей ныя 
ме лад ра мы».
17.15 «Мая праў да». «То та 
Ку тунья. Лю боў ны трох ву-
голь нік».
18.10 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
21.00 Па на ра ма.
21.45 На шы.
21.55 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2014». «Зор кі Шан-
сон-ТБ».
0.30 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Дзень 
гне ву».
10.00 Бе ла рус кая кух ня.
10.35 Маз га вы штурм.
11.10 «Два з па ло вай ку ха-
ры».
11.40 Дра ма «Фі ніш ная пра-
мая».
13.30 «Су пер ін ту і цыя. Ка хан-
не».
14.30 Се ры ял «Ка хан не на 
ра ё не».
15.35 Сіт ком «Са ша Та ня».
16.40 Се ры ял «Атэль «Ва ві-
лон».
18.55 Ме лад ра ма «Крок на-
пе рад 3D».
20.50 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.35 «Соmеdу Батл». Без ме-
жаў».

22.40 Рэ пар цёр.
23.30 «Comedy woman».
0.25 Дра ма «Ула да стра ху».

7.30, 12.50, 17.35, 21.00, 1.00 
«Ка лей да скоп».
7.40, 13.00, 17.45 «Да зволь це 
рас ка заць». Ры та Ач кі на.
7.55 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.05, 11.25, 17.05, 18.25 «Раз-
маў ля ем па-бе ла рус ку».
8.10 Дзі ця чы фільм. «Без 
ашый ні ка».
9.35, 21.15 «Сы шчык Пу ці-
лін». Маст. фільм.
10.30, 22.05 «Пар ты за ны 
су праць Вер мах та». Дак. 
фільм.
10.55, 0.30 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці ак цё ра му зыч-
на га тэ ат ра Юрыя Ла зоў ска га.
11.30 «Ка хан нем трэ ба да ра-
жыць». Маст. фільм.
13.15 VІІІ Між на род ны фес ты-
валь Юрыя Баш ме та. Ла ў рэ а-
ты Між на род на га кон кур су ім. 
П.І.Чай коў ска га.
14.55 «Анд рэй Гра мы ка. Гі-
гант, яко му ўда ло ся вы жыць». 
Дак. фільм.
15.50 «Цу ды пры ро ды». Ма-
дэй ра. Тай вань. Ба лі.
16.20 Се ры ял «Пра кля ты 
ўтуль ны дом».
17.10 «Ка мер тон». Па эт, пра-
за ік, рэ жы сёр, ак цёр Яў ген 
Еў ту шэн ка.
18.00 М/ф.
18.30 «Жыц цё — пра кля-
тая ро ля». Алег Даль. Дак. 
фільм.
19.15 «Не мо жа быць!» Маст. 
фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
22.30 Су свет нае кі но. «Бес-
кла пот ны яз док».
0.05 «АР Ті ШОК». Мас тач ка 
Ма ры на Ка пі ла ва.

7.00 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Муж чы ны. Сер бія — 
Венг рыя.
8.35 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Муж чы ны. Чар на го-
рыя — Ру мы нія.

10.05 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 2-і ква лі фі ка цый ны 
раўнд. Пер шы матч з удзе лам 
«Ды на ма» (Мінск).
12.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 2-і ква лі фі ка цый ны 
раўнд. Пер шы матч з удзе лам 
«Нё ман» (Грод на).
13.55 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Жан чы ны. Фран цыя 
— Іс па нія.
15.25 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Жан чы ны. Вя лі ка бры-
та нія — Га лан дыя.
16.55 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Жан чы ны. Ра сія — 
Іта лія.
18.25 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК 
«Слуцк» — БА ТЭ (Ба ры саў).
20.30 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Бос нія і Гер ца га ві на — Іран.
22.20 Тэ ніс. Уім блдон.
0.25 Еў ра пей скі по кер ны 
тур.

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 «Яс мін».
13.10 «След».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Фа і на Ра неў ская. «Пры-
га жосць — страш ная сі ла».
16.15 Маст. фільм «Трын-
тра ва».
18.20 «Ча кай мя не. Бе ла-
русь».
18.55 «По ле цу даў».
20.00 Час.
21.05 «Кроп ля ў кроп лю».
23.50 «Бі лі Джо эл. Акно ў Ра-
сію».
1.15 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.
8.55 «Гля дзець усім!».

9.05 «Нам і не сні ла ся»: «Зор кі 
на служ бе».
10.00 Се ры ял «Аф ра маск-
віч».
10.40, 17.30 Зва ная вя чэ ра.
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!».
13.50 Маст. фільм «Ма шы на 
ча су».
15.35 «Мае цу доў ныя...».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Рэ аль ная кух ня».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ка ме дыя «Агент па мя-
нуш цы Спот».
22.05 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ежа ба гоў».
0.00 «Вя лі кая гуль ня».
0.45 Маст. фільм «Са лод кае 
жыц цё».

5.00 «180 хві лін».
8.15 Се ры ял «Су до вая ка-
лон ка».
10.05 Маст. фільм «Са лон 
пры га жос ці».
11.35 «Сар дэч на за пра ша-
ем».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны Са-
друж нас ці (бя гу чы ра док).
12.20 Се ры ял «Га ла сы».
14.10, 0.50 Дак. фільм «Тай-
ныя зна кі».
15.20 «Зла чын ства і па ка ран-
не».
15.45 Сак рэт ныя ма тэ ры я лы.
16.10 Се ры ял «Гіс то рыі ге-
не ра ла Гу ра ва».
18.20 Се ры ял «Афі цэ ры 2».
21.05 Два Ма эст ры. Пес ня на 
два іх. Паўлс—Рэз нік.
22.35 Маст. фільм «Бе лая 
су кен ка».
0.15 Ток-шоу «Яшчэ не ра-
зам».
1.40 «Пры го ды Ма ке дон-
скай».
1.50 Маст. фільм «Вол га-
Вол га».
3.30 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».
4.00 Дак. фільм «Дзён нік на-
зі ран няў».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.

11.30 «Пра мы эфір».
12.55 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 0.20 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 Ра ма на вы. Цар ская 
спра ва. «Апош ні ім пе ра тар. 
Рус кі ўрок».
16.40 «Фак ты».
17.40 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.40 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».
21.00 Маст. фільм «Як раз-
вес ці міль я не ра».
0.30 «Жы вы гук».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.10 «Вы ра та валь ні кі».
8.35 «Да су да».
9.30, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён ня.
10.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра» (пра цяг).
11.50 «Суд пры сяж ных».
13.20 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.20 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
15.15 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.35, 23.20 Се ры ял «Глу хар. 
Пра цяг».
20.00 Се ры ял «Ады сея сы-
шчы ка Гу ра ва».

7.00, 12.30, 19.00, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 Ба я вік «І цэ ла га све ту 
ма ла».
9.35, 17.55 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
11.00 Се ры ял «Доб рая жон-
ка».
12.35 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».
14.25 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
17.00 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».

18.45 «Тэ ле ма га зін».
19.05 Се ры ял «Стра ла».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Аца ле лы».
23.10 Се ры ял «Да смер ці 
пры го жая».

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 Се ры ял «Дзён нік док та-
ра Зай ца вай».
10.00 «Прак тыч ная ма гія».
11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00 Се ры ял «Па ла са тае 
шчас це».
13.00, 23.15 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «ГА ЛЫ ГІН.
RU».
16.00 Фэн тэ зі «Чор таў ма-
біль нік».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
19.00 «Не рэ аль ная гіс то-
рыя».
20.00 Скетч-шоу «Ва ле ра-ТБ».
21.10 Ка ме дыя «Фар ту на 
Ве гас».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.00 На ві-
ны куль ту ры.
9.20 Шэ дэў ры ста ро га кі-
но. «Дон Ды е га і Пе ла гея». 
Маст. фільм.
10.20 «Ма рыя Блю мен таль-Та-
ма ры на. Улю бён ка Маск вы». 
Дак. фільм.
11.05 «Сцяг і ар кестр, на пе-
рад!..» Дак. фільм.
11.30 «Кра суй ся, го рад Пят-
роў!» Паў лаў скі парк.
12.00 «Як улад ка ва ны Су-
свет». Дак. се ры ял, за ключ-
ная се рыя.
12.45 «Госць». Маст. фільм.
14.10 Тэ ат раль ны фес ты валь 
тэ ле ка на ла «Куль ту ра». МХТ 
ім. А.П. Чэ ха ва. Кан стан цін 
Ха бен скі, Але на Па но ва, Мі-
ха іл Па рэ чан каў у спек так лі 
«Ка чы нае па ля ван не».
17.05 Ва ле рый Гер гі еў і Сім-
фа ніч ны ар кестр Ма ры ін ска га 
тэ ат ра.

17.40 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
18.15 «Шля хі Сер гія Ра да неж-
ска га». Дак. фільм.
18.40 Свят ка ван не 700-год-
дзя Пра па доб на га Сер гія Ра-
да неж ска га.
19.45 «Два Фё да ры». Маст. 
фільм.
21.10 «Шу каль ні кі». «Тай ны 
До ма Фа бер жэ».
22.20 Вя лі кі джаз.
0.55 «Жы вая пры ро да Фран-
цыі». Дак. се ры ял. 1-я се рыя.
1.50 «О. Ген ры». Дак. фільм.

5.00 Дак. фільм «Кі тай. Стра-
ча ныя пе ра мо гі».
5.50 «Ма лень кі кан цэрт». 1985 
год.
6.05 М/ф «Па ву чок Анан сі і 
ча ра дзей ная па лач ка». 1973 
год.
6.30, 12.25 Маст. фільм «Бед-
ная Ма ша».
7.40 Дак. фільм «Наш ад па-
чы нак».
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мі ну-
лы час».
9.00, 15.00, 3.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».
10.00, 4.00 «Пяць плюс». Даб-
ра чын ная тэ ле гуль ня-ла та рэя. 
1991 год.
11.00 «Ма ра фон-15». 1993 
год.
11.55 «Ра ніш няя пош та». 1985 
год.
13.40 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
16.00 Пра гра ма «Тэ ма» з 
У. Лісць е вым: «Дыя мен та выя 
вя сел лі». 1992 год.
17.00 «Ка пі тан з «Даб ра дат-
най». 1993 год.
17.55 «Му зыч ныя га ро шы ны». 
1991 год.
18.25 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць Зна та кі».
21.00 «Кол ба ча су».
22.00 «Кі на па на ра ма» «Між-
на род ны кі на фес ты валь у Ры-
мі ні». 1-я част ка. 1990 год.
23.00 «Ка ме ра гля дзіць у 
свет». 1986 год.
23.45 Фільм-кан цэрт «Я жа даю 
вам шчас ця...». 1973 год.
0.30 Тэ ле спек такль «Бес па-
саж ні ца». 2-я се рыя. 1974 
год.

1.25 «Му зыч ны кі ёск». Іо сіф 
Каб зон. 1988 год.

9.35, 13.15, 15.15, 0.00 Ве ла-
спорт. Тур дэ Франс.
10.30, 15.00, 18.30, 1.00 Ве-
ла спорт.
10.45 Лёг кая ат ле ты ка. EAA.
12.15 WATTS.
18.45, 1.15 Фех та ван не. Чэм-
пі я нат све ту.
20.30 Най мац ней шыя лю дзі 
пла не ты.
21.30 Бокс. J. Makabu (Кон га) 
— J. Gomez (Ку ба).
23.30 Ра лі. ERC.

5.00, 9.00, 13.30, 16.30, 21.00, 
2.10 Се ры ял «Бет!».
5.45 Ме лад ра ма «Лю боў ныя 
ра ны».
7.25 Ка ме дыя «Вяр тан не вы-
со ка га блан дзі на».
8.45, 13.15, 19.00, 1.55 Скетч-
ком «Па між на мі».
9.45 Ка ме дыя «Маё вя лі кае 
грэ час кае ле та».
11.20 Ка ме дыя «Ля чэн не».
11.45 Ка ме дыя «Трэ зор».
14.20 Ка ме дыя «All іnclusіve, 
або Ўсё ўклю ча на!».
15.55 Ка ме дыя «Пра ца».
17.20 Ка ме дыя «Дзяў чы на з 
ка раб ля».
19.20 Ка ме дыя «Дзя куй, што 
па тур ба ва лі».
22.10 Ка ме дыя «На бу доў лю, 
месье Та нер!».
23.40 Ка ме дыя «Чэм пі ён».
0.15 Ка ме дыя «Дыс ка».
3.00 Ме лад ра ма «Ча го ча каць, 
ка лі ча ка еш дзі ця».

6.00 М/ф.
8.30, 14.30 «Док тар І..».
8.55, 18.30, 2.45 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.
10.30, 4.20 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.
12.15, 17.30 «Спра ва Аста ха-

ва». Дак. се ры ял.
13.10, 17.00 «Прос тыя скла да-
нас ці». Дак. се ры ял.
13.40 «Са ма ра». Се ры ял.
15.00, 1.55 «Тай ны след ства». 
Се ры ял.
16.00, 22.00 «Зор ныя гіс то-
рыі».
20.15 «Ла пач ка». Маст. 
фільм.
22.50 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня».
23.20 «Ко нан Вар вар». Маст. 
фільм.
1.10 «Бе лы каў не рык». Се-
ры ял.

5.00 Ка ме дыя «Ка лі свяк роў 
— монстр».
7.10 Дра ма «Ты ся ча акраў».
9.10 Дра ма «Доб рай но чы і 
ўда чы».
11.00 Тры лер «Дар».
13.10 Ме лад ра ма «На гле дзеў-
шы ся дэ тэк ты ваў».
15.05 Дра ма «Дзяў чы на ў пар-
ку».
17.10 Фэн тэ зі «Тай на Му нак-
ра».
19.00 Ка ме дыя «Пі пец».
21.00 Дра ма «За бы тыя жа-
дан ні».
23.00 Фан тас ты ка «Го рад Эм-
бер: Уцё кі».
1.00 М/ф «Дом-монс тар».
3.00 Ка ме дыя «Ужо хто б га-
ва рыў 3».

6.00 Ка ме дыя «На ша Russіa. 
Яй кі Лё су».
7.40 Ка ме дыя «Пра што га во-
раць муж чы ны».
9.40 Ка ме дыя «Пра што яшчэ 
га во раць муж чы ны».
11.30 Дра ма «Юнац тва Пят-
ра».
14.10 Ка ме дыя «Дзень ра-
дыё».
16.10 Дра ма «Га га рын: Пер шы 
ў кос ма се».
18.20 Ме лад ра ма «Спат кан-
не».

20.00 Ка ме дыя «Дуб лёр».
21.45 Ка ме дыя «Гор ка!».
23.50 Ме лад ра ма «Гу вер нант-
ка».
1.50 Дра ма «За ба ва».
4.00 Ме лад ра ма «Ён, яна і 
я».

5.00 Най ця жэй шы ў све це ра-
монт.
6.00, 19.00, 22.00 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці.
7.00, 12.00 Зра бі або па мры.
8.00, 13.00 Дзі кі ту нец.
9.00, 14.00 Эк стрэ маль нае па-
да рож жа.
10.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
11.00, 18.00 Зо ла та Юка на.
15.00 Апош ні тыгр Су мат ры.
16.00 Дзі кая пры ро да Аме-
ры кі.
17.00, 2.00 Да гіс та рыч ныя 
мон стры Гіт ле ра.
20.00, 0.00, 3.00 Эва ку а цыя 
Зям лі.
21.00, 1.00, 4.00 Па ра нар маль-
нае.
23.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.

7.00 За ла тая лі ха ман ка.
7.50 Джэ сі Джэймс: га раж з 
ну ля.
8.40, 13.15 Як гэ та ўстро е на?
9.10, 4.45 Як гэ та зроб ле на?
9.35 Май стры вы жы ван ня.
10.30, 5.10 Не спра буй це паў-
та рыць.
11.25 Лік ві да тар.
12.20, 0.55 Top Gear.
13.40, 3.55 Што ў вас у га ра-
жы?
14.35, 6.05 Вя лі кі ма хі на тар.
15.30 Го рад на вы ва рат.
22.00 Вы ра та валь ны яд.
23.00 Цу ды Со неч най сіс тэ-
мы.
0.00, 3.05 Ка ра лі аў кцы ё наў.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы. 
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