
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, 0.00 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Зо-
на Х.
9.10,  21.45 Се ры ял 
«След».
11.00, 20.00 Се ры ял «Зем-
скі док тар».
12.10, 0.30 Дак. се ры ял 
«Міс тыч ныя гіс то рыі».
13.10 Се ры ял «Вост раў не-
па трэб ных лю дзей».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Ба я вік «Нач ныя лас-
таў кі».
16.30 Серыял «Вольф 
Ме сінг: Які ба чыў скрозь 
час».
17.35 Се ры ял «Ся мей ныя 
ме лад ра мы».
19.20, 23.45 Сфе ра ін та рэ-
саў.
21.00 Па на ра ма.
0.15 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Дэ тэк тыў «Вы-
крас ці ў...».
10.05 Бе ла рус кая кух ня.
10.45, 1.00 Дэ тэк тыў «Спра-
ва Дой лаў».
11.40, 23.50 Се ры ял «Пры-
го ды Шэр ла ка Холм са і 
док та ра Ват са на».
13.00, 19.50 Се ры ял 
«Смерць у раі».
14.05, 18.55 Се ры ял «Ка-
хан не на ра ё не».
15.00, 21.35 Сіт ком «Са ша-
Та ня».
16.05, 22.35 Се ры ял «Атэль 
«Ва ві лон».
17.10 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.

7.30, 12.40, 18.10, 21.00, 0.00 
«Ка лей да скоп».
7.40, 12.50, 18.20 «Сім ва лы 
эпо хі». Сло вы, што ўвай шлі 
ў за меж ныя мо вы.
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 11.30, 15.25, 16.55, 
19.05 «Раз маў ля ем па-бе-
ла рус ку».
8.05 «Дзя цін ства Гор ка га». 
Маст. фільм. Част ка 1-я.
9.45, 21.10 «Па ца лу нак 
Сак ра та». Маст. фільм.
10.35, 22.00 «Лёс гі ган таў». 
«Тра бант».
11.05, 23.35 «Свят ло да-
лё кай зор кі». Па мя ці лі та-
ра ту раз наў цы, кры ты ка 
і фальк ла рыс та Мі ка лая 
Грын чы ка.
11.35 «Ва ло дзя вя лі кі, Ва-
ло дзя ма лень кі». Маст. 
фільм.
13.00 «Вы кра дан не Еў ро пы, 
аль бо Тэ атр Уршу лі Ра дзі-
віл». Спек такль На цы я наль-
на га ака дэ міч на га тэ ат ра 
імя Ян кі Ку па лы.
14.50 «Мі ка лай Пі ні гін. Мя не 
ня ма». Дак. фільм.
15.35 «Па да рож жа са сма-
кам». Ні дэр лан ды.
16.05 Се ры ял «Пра кля ты 
ўтуль ны дом».
17.00 «Гу чан не жыц ця». 
Дак. фільм.
17.50 «Пер со на». Юрый Ла-
за.
18.35 М/ф.
19.10 «У лю дзях». Маст. 
фільм. Част ка 2-я.
20.45 Ка лы хан ка.
23.30 «Су се дзі». Маст. 
фільм.

7.55, 19.00, 1.00 Тэ ніс. Тур-
нір ВТА. Ман рэ аль.
12.00 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм-
пі я нат све ту ся род юні ё раў. 
Вя чэр няя се сія.
15.40 Вод нае по ла. Чэм пі я-

нат Еў ро пы. Муж чы ны. Матч 
за 3-е мес ца.
17.05 Спорт-кадр.
17.35 Вод нае по ла. Чэм-
пі я нат Еў ро пы. Муж чы ны. 
Фі нал.
23.05 Фут бол. Між на род ны 
Ку бак чэм пі ё наў. «Лі вер-
пуль» — «Мі лан».

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 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Доб ры дзень».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «Дефф-
чонки».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Анёл або 
дэ ман».
22.50 Се ры ял «Пад пры-
крыц цём».
23.50 Маст. фільм «Пра ка-
хан не».
1.50 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 га-
дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.55 «Вам і не сні ла ся»: «За 
ся мю пя чат ка мі». 2-я част-
ка.
9.55 Се ры ял «Аф ра маск-
віч». За ключ ная се рыя.
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.50 Маст. фільм «Спат-

кан не на ад ну ноч».
15.40 «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 Маст. фільм «Ва ві-
лон 5: Па ча так».
22.05 «Гля дзець усім!».
23.00 «Тай ны све ту».
23.55 «Аў та па на ра ма».
0.15 Жахі «Каш мар на 
ву лі цы Вя заў 3: Во і ны 
сноў».

5.00 «180 хві лін на сне дан-
не».
8.15 Се ры ял «Пры зван не».
9.50, 23.20 Маст. фільм 
«Пра фе сія — след чы».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
12.20 Се ры ял «Я сы-
шчык».
13.55 Дак. се ры ял «За бы тая 
вай на».
15.20, 22.30 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Эк стра нны 
вы клік. Смя рот ны ды яг-
наз».
18.20, 2.45 Се ры ял «Га лоў-
ны ка лібр».
20.40 Маст. фільм «Мой во-
сень скі блюз».
1.25 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».
1.50 Дак. фільм «Дзён нік на-
зі ран няў Сяр гея Ма ё ра ва».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 «Дзяў ча ты».
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «Пра са мае 
га лоў нае».
15.40 «Кас міч ны ка мі ка дзэ. 
Ву гал на па ду Ге ор гія Бе ра-
га во га».
16.40 «Уся Ра сія».
17.40 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».

18.40 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
20.50 Се ры ял «Учо ра скон-
чы ла ся вай на».
22.50 Се ры ял «Кру тыя бе-
ра гі».
23.40 «Смерць Мон тэ-Крыс-
та. Вік тар Аві лаў».
0.30 Се ры ял «Да ста еў скі».

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.
11.50, 13.20 «Суд пры сяж-
ных».
14.20 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
15.15 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.25 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.35 Се ры ял «Маск ва. 
Тры вак за лы».
20.00 Се ры ял «Брат за 
бра та».
21.40 Се ры ял «Тры зор-
кі».
23.25 Сён ня. Вы ні кі.
23.50 Се ры ял «Глу хар. 
Вяр тан не».

7.00, 12.30, 19.00, 20.55, 
23.50 «На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 Дра ма «Афі цэр з ру-
жай».
9.20 «Кі на блак нот».
9.30, 17.55 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.30 «Па да рож жа са сма-
кам».
11.00, 19.05 Се ры ял «Мат-
рош кі».
12.35 Се ры ял «Пу а ро Ага-
ты Крыс ці».
13.35 Се ры ял «Рас эла».
15.15, 23.05 Се ры ял «Да 
смер ці пры го жая».
16.30 «Тваё зда роўе» «Дзі-
ця чы ал ка га лізм».
17.00 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».

18.45 «Тэ ле ма га зін».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.10 Дра ма «Ме бі ус».

6.00, 1.00 “PLAY”.
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.05, 0.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Дзён-
нік док та ра Зай ца вай».
10.00 Се ры ял «Загс».
11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00, 20.00 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны».
13.00, 23.10 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «Дзет ка».
16.00 Ка ме дыя «Пры ві тан-
не, мы ваш дах!».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Ба я вік «Агент 117».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.00 На-
ві ны куль ту ры.
9.20, 22.20 Маст. фільм 
«Кру ты марш рут».
10.50 Дак. фільм «Твая Вя лі-
касць — По лі тэх ніч ны!».
11.20 Не вя до мы Пе цяр гоф. 
«На кцюрн Ан то на Ру бінш-
тэй на».
11.45 Дак. се ры ял «Вя лі кія 
бу дын кі ста ра жыт на сці».
12.40 Маст. фільм «Угрум-
ра ка».
13.45 Дак. фільм «Ба ла хон-
скі ма нер».
14.10 Тэ атр «Лен кам». Спек-
такль «Жа ніць ба».
16.15 «Баль пас ля біт ваў».
18.15 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«Ін су лі на выя вой ны».
18.45 Дак. фільм «Ге ній рус-
ка га ма дэр ну. Фё дар Шэх-
тэль».
19.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
19.45 «Гэ та я і му зы ка... 
Дзміт рый Хва рас тоў скі».
20.25 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».

20.40 Дак. се ры ял «Скрозь 
кра то вую на ру з Мор га нам 
Фры ме нам».
21.30 «Гіс та рыч ныя па да-
рож жы Іва на Талс то га». 
23.55 Гіс та рыч ныя кан цэр-
ты.
0.45 «Pro memorіa». «Ка пе-
лю шы і ка пя лю шы кі».
0.55 Маст. фільм «Кліч це 
па ві ту ху. Раз дзел 1».
1.50 Дак. фільм «Не фер ці ці».

5.00 Дак. фільм «Гроз ны».
5.30 Кі на кан цэрт «Кі но, лю-
боў і... фан та зія». 1989 год.
6.30, 0.40 Маст. фільм «Да-
ро га ў пек ла».
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мі-
ну лы час».
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «На-
ро джа ныя ў СССР».
9.50, 4.00 «Да і пас ля поў на-
чы». 1987 год.
10.40 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
11.00 Дак. фільм «Ма гіст ры 
з Маск вы».
12.05 Фільм-кан цэрт «Гэ та 
бы ло, бы ло... Во сень ская 
эле гія».
12.25 М/ф «Плас ты лі на вая 
ва ро на».
12.40, 18.30 Маст. фільм 
«Га рад скія пад ра бяз нас-
ці» («Ка хан не з пры ві ле-
я мі»).
16.05 Кан цэрт Мус лі ма Ма-
га ма е ва. 1963 год.
17.00 Дак. фільм «Ды вер-
сан ты эфі ру».
17.35 «Му зыч ны кі ёск». 
1989 год.
18.10 «Ста рыя, доб рыя каз-
кі». 1992 год.
22.05 «Тэ ма». 1993 год.
23.00»...Да 16 і ста рэй шым». 
1988 год.
23.55 «Якія пры го жыя жыц-
цё і зям ля». Кан цэрт.
0.25 М/ф «Ку бік».

9.30, 17.30, 1.30 Ве ла спорт. 
Тур Поль шчы.

10.30, 16.30, 0.35 Фут бол. 
Та ва рыс кі матч. «Slask Wro-
claw» (Поль шча) — «Ба ру сія 
Дорт мунд» (Гер ма нія).
12.00, 0.00 Чэм пі я нат све ту 
ў кла се Ту рынг.
12.30 Сну кер. Ад кры ты чэм-
пі я нат Аў стра ліі. Фі нал.
15.30 Фут бол. Ку бак све ту 
да 20 га доў. Жан чы ны. Гер-
ма нія — ЗША.
20.00 WATTS.
21.00 Бай цоў скі клуб.
23.00 Са мыя моц ныя лю дзі 
пла не ты. Поль шча.

5.00, 8.55, 13.20, 16.25, 
21.00, 2.10 Се ры ял «Як не 
вар та жыць».
6.00 Ка ме дыя «Ужо ўчо-
ра».
7.35 Ка ме дыя «Не вы ні-
шчаль ны шпі ён».
9.55 Ка ме дыя «Мы — ле-
ген ды».
11.30, 19.00, 20.45, 23.50, 
4.45 Скетч ком «Па між на-
мі».
11.45 Ка ме дыя «Кар сі ка-
нец».
14.20 Ка ме дыя «Усмеш ка 
Бо га, або Чыс та адэ ская 
гіс то рыя».
17.25 Ка ме дыя «Не злоў ле-
ны — не зло дзей».
19.20 Ка ме дыя «Гэ та ня вы-
зна ча нае па чуц цё».
21.30 Се ры ял «Пра па доб-
ны». 1 се рыя.
22.10 Ка ме дыя «Ня бла га б 
схуд нець».
0.15 Ка ме дыя «Учо ра, сён-
ня, заўт ра».
3.10 Ка ме дыя «Па ро да буль-
дог».

6.00 М/ф.
8.30, 14.35 «Док тар І...».
8.55, 18.30, 1.30 Се ры ял 
«Цу доў нае ста год дзе».
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, 3.05 Дак. се-

ры ял «Прос тыя скла да-
нас ці».
13.45, 20.15 Се ры ял «Адэ-
са-ма ма».
15.05, 0.45 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
16.00, 22.05, 3.30 «Зор ныя 
гіс то рыі».
21.10, 23.55 Се ры ял «Чыр-
во ная ка пэ ла».
22.55 Се ры ял «Па ляў ні чыя 
на чу жых».

5.00 Ка ме дыя «Ша лё ныя 
гро шы».
6.55, 16.55 Ба я вік «Га лі вуд-
скія ко пы».
9.00 Ка ме дыя «Сі мо на».
11.05 Тры лер «Эк стра-
сэнс».
13.00 Дра ма «Да ры ян 
Грэй».
15.00 Дра ма «Дрэ ва».
19.00, 2.50 Ба я вік «Сет-
ка».
21.00 Дра ма «Не бяс печ ны 
ме тад».
22.50 Дра ма «За бы тыя жа-
дан ні».
0.50 Ка ме дыя «Ужо хто б 
ка заў 3».

6.00 Дра ма «Пад па руч нік 
Ра ма шоў».
8.30 Ка ме дыя «Зай цаў, 
за паль вай! Гіс то рыя шо у-
ме на».
10.10 Ка ме дыя «Спат кан-
не».
11.45 Дра ма «Год са ба кі».
13.55 М/ф «Кар лік Нос».
15.25 Дра ма «Маск ва».
18.00 Дэ тэк тыў «За бой ства 
на 100 міль ё наў».
20.00 Ме лад ра ма «Ро зыг-
рыш».
21.40 Ка ме дыя «Бі лет на 
Vegas».
23.20 Ка ме дыя «Шчас лі вы 
ка нец».
1.10 Дра ма «Ён, яна і я».
2.50 Ка ме дыя «Рэ аль ны 
та та».
4.25 Ме лад ра ма «Ка хан не 
без стра хоў кі».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00, 12.00, 19.00 Зра бі або 
па мры.
7.00 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці.
8.00, 13.00 Рас плаў ле ныя 
гро шы.
9.00, 14.00 Цяж кае зо ла та 
Аляс кі.
10.00 Ме га за во ды.
11.00 Дзі кая бу доў ля.
15.00 Тай нае жыц цё дра пеж-
ні каў.
16.00 Смя рот на не бяс печ ны 
ту зін.
17.00, 2.00 Вай на ге не ра лаў.
18.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
20.00, 0.00, 3.00 Дзі кі ту нец.
21.00, 1.00, 4.00 Эк стрэ маль-
нае па да рож жа.
22.00 Эк стрэ маль ныя да-
след ні кі.
23.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.

7.00 Аша ле лая ры бал ка.
7.50 Но вае жыц цё рэт ра-аў-
та ма бі ляў.
8.40, 13.15, 20.35 Як гэ та 
ўстро е на?
9.10, 13.40, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
9.35 Чы гун ка Аляс кі.
10.30, 5.10 За бой ныя ды ле-
мы.
11.25, 16.25, 19.10 Па ляў ні-
чыя на скла ды.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Кру ты цю нінг-
2013.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.00 Курс эк стрэ маль на га 
кі ра ван ня.
17.20, 0.00, 3.05 Лік ві да тар.
18.15 Май стры па тар га вац-
ца.
21.00 Смя рот ны ўлоў.
22.00 Вой ны за ма люс каў.
23.00 Дзён ні кі вя лі кай вай-
ны.
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, 23.55 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Зо-
на Х.
9.10, 21.45 Се ры ял «След».
11.00, 20.00 Се ры ял «Зем-
скі док тар».
12.10, 0.25 Дак. се ры ял «Міс-
тыч ныя гіс то рыі».
13.10 Се ры ял «Вост раў не-
па трэб ных лю дзей».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Ба я вік «Нач ныя лас-
таў кі».
16.30 Серыял «Вольф 
Ме сінг: Які ба чыў скрозь 
час».
17.35 Се ры ял «Ся мей ныя 
ме лад ра мы».
19.20 Спе цы яль ны рэ пар-
таж.
21.00 Па на ра ма.
23.25 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.15 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Дэ тэк тыў «Вы-
крас ці ў...». 1-я се рыя.
10.05 Бе ла рус кая кух ня.
10.40, 1.00 Дэ тэк тыў «Спра-
ва Дой лаў».
11.35, 23.50 Се ры ял «Пры-
го ды Шэр ла ка Холм са і 
док та ра Ват са на».
12.50, 19.50 Се ры ял 
«Смерць у раі».
13.55, 18.55 Се ры ял «Ка-
хан не на ра ё не».
14.55, 21.40 Сіт ком «Са ша-
Та ня».
15.55, 22.40 Се ры ял «Атэль 
«Ва ві лон».
17.05 Рэ пар цёр.
20.50 Рэ аль ны свет.
21.25 Спорт ла то 5 з 36.
21.30 КЕ НО.
23.45 Ха чу ў тэ ле ві зар!

7.30, 13.00, 18.00, 21.05, 0.00 
«Ка лей да скоп».
7.40, 13.10, 18.10 «Сім ва лы 
эпо хі». Між на род ныя кі на-
фес ты ва лі.
7.55 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.05, 11.10, 14.50, 17.05, 
19.05 «Раз маў ля ем па-бе-
ла рус ку».
8.10 Дзі ця чы фільм. «Вазь-
мі мя не з са бой».
9.25, 21.15 «Па ца лу нак Сак-
ра та». Маст. фільм.
10.15, 22.05 «Лёс гі ган таў». 
Жорст кая па сад ка «Яка». 
Са ра таў скі авія цый ны за-
вод.
10.45, 23.35 «Свят ло да лё-
кай зор кі». Па мя ці мас та ка 
Ле а ні да Дро ба ва.
11.20 «Ад мі рал Уша коў». 
Маст. фільм.
13.25 «Ад сэр ца да сэр ца...» 
Ра ман сы ў вы ка нан ні за слу-
жа най ар тыст кі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Та ма ры Пя чын-
скай.
14.55 «Ігар Лу ча нок. Ме ло-
дыя лё су». Дак. фільм.
15.50 «Цу ды пры ро ды». Шат-
лан дыя. Бай кал. Ан да лу зія.
16.20 Се ры ял «Пра кля ты 
ўтуль ны дом».
17.10 «Шкло ўскі афорт». 
Ста рон кі гіс то рыі пры дняп-
роў ска га га рад ка Шкло ва.
17.40 «Пер со на». Ігар Су ха-
ру каў.
18.30 М/ф.
19.10 «Дзя цін ства Гор ка га». 
Маст. фільм. Част ка 1-я.
20.45 Ка лы хан ка.
22.30 «Ва ло дзя вя лі кі, Ва-
ло дзя ма лень кі». Маст. 
фільм.

8.10 Спорт-кадр.
8.35, 19.00, 1.00 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА. Ман рэ аль.
12.45 Фут бол. Між на род ны 
Ку бак чэм пі ё наў. «Алім пі я-
кас» — «Ман чэс тэр Сі ці».
14.40 «Ко зел пра фут бол».

14.55 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм-
пі я нат све ту ся род юні ё раў. 
Вя чэр няя се сія.
23.05 Фут бол. Між на род ны 
Ку бак чэм пі ё наў. «Ман чэс-
тэр Юнай тэд» — «Рэ ал».

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 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Доб ры дзень».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «Дефф-
чонки».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Анёл або 
дэ ман».
22.50 Се ры ял «Пад пры-
крыц цём».
23.50 Ка ме дыя «Дзе ла вая 
дзяў чы на».
1.40 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 «Вам і не сні ла ся»: «За 
ся мю пя чат ка мі». 1-я част-
ка.
9.55 Се ры ял «Аф ра маск-
віч».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.50 Маст. фільм «Смя-
рот ная зброя 4».
16.05 «Да лё кія сва я кі».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Рэ аль ная кух ня».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».

20.15 Маст. фільм «Спат-
кан не на ад ну ноч».
22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
23.55 «Скар дзіц ца да зва ля-
ец ца».
0.15 Маст. фільм «Шэп ты 
і кры кі».

5.00 «180 хві лін на сне дан-
не».
8.15 Се ры ял «Гру па шчас-
ця».
10.05, 23.00 Маст. фільм 
«Пра фе сія — след чы».
11.30 «Лю бі мыя ак цё ры».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
12.20 Се ры ял «Я сы-
шчык».
13.55 Дак. се ры ял «За бы тая 
вай на».
15.20, 22.10 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Эк стра нны 
вы клік. Знік лы па цы ент».
18.20, 2.35 Се ры ял «Га лоў-
ны ка лібр».
20.40 Маст. фільм «Ме га-
по ліс».
0.15 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».
1.40 Дак. фільм «Дзён нік на-
зі ран няў Сяр гея Ма ё ра ва».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 «Дзяў ча ты».
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «Пра са мае 
га лоў нае».
15.40 «Дру гі. Гер ман Ці-
тоў».
16.40 «Уся Ра сія».
17.40 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.40 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
20.50 Се ры ял «Учо ра скон-
чы ла ся вай на».
22.50 Се ры ял «Кру тыя бе-
ра гі».

23.40 «Смя рот ная вер ты каль 
лёт чы ка Гар на ева».
0.30 Се ры ял «Да ста еў скі».

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.
11.50, 13.20 «Суд пры сяж-
ных».
14.20 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
15.15 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.25 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.35 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
20.00 Се ры ял «Брат за бра-
та».
21.45 Се ры ял «Тры зор кі».
23.25 Сён ня. Вы ні кі.
23.50 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

7.00, 12.30, 19.00, 20.55, 
23.55 «На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 «Тваё зда роўе» «Пра ві-
лы лет ня га ад па чын ку».
7.45 Ка ме дыя «Бін га Бон-
га».
9.30, 17.55 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.15 «Кі на блак нот».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
11.00, 19.05 Се ры ял «Мат-
рош кі».
12.35 Се ры ял «Пу а ро Ага-
ты Крыс ці».
13.30 Се ры ял «Рас эла».
15.15, 23.10 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 «Тэ ле ма га зін».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Ка ме дыя «Клет ка 
для пта шак».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».

8.30, 18.00, 0.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Дзён-
нік док та ра Зай ца вай».
10.00 Се ры ял «Загс».
11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00, 20.00 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны».
13.00, 23.15 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «Дзет ка».
16.00 Ка ме дыя «Ся мей ны 
план».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Ка ме дыя «Пры ві тан-
не, мы ваш дах!».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.00 На-
ві ны куль ту ры.
9.20 Маст. фільм «Ін тэр-
мец ца».
10.50 Дак. фільм «Ча ла век 
лё су. Сяр гей Бот кін».
11.20 Не вя до мы Пе цяр гоф. 
«Ма ро жа нае з бэ зу».
11.45 Дак. се ры ял «Вя лі кія 
бу дын кі ста ра жыт на сці».
12.40 Маст. фільм «Угрум-
ра ка». 
14.10 Тэ атр «Лен кам». Спек-
такль «Па-бан ку».
15.45 Дак. фільм «Аляк сандр 
Збру еў. Муж чын ская раз мо-
ва».
16.25 Важ ныя рэ чы. «Гра ма-
та Су во ра ва».
16.40 «Сон у лет нюю ноч».
18.15 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«Дру гі зрок».
18.45 Дак. фільм «Свя-
та слаў Фё да раў. Ба чыць 
свят ло».
19.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
19.45 Ве чар Іры ны Кар та шо-
вай у До ме ак цё ра.
20.25 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
20.40 Дак. се ры ял «Скрозь 
кра то вую на ру з Мор га нам 
Фры ме нам».
21.30 «Гіс та рыч ныя па да-
рож жы Іва на Талс то га». 
22.20 Маст. фільм «Ма дэр-
ніс ты».
0.25 Кан цэрт Дзяр жаў на га 

ака дэ міч на га ка мер на га ар-
кест ра Ра сіі.
0.55 Маст. фільм «Кліч це 
па ві ту ху. Раз дзел 1».
1.50 Дак. фільм «Эду ард 
Ма нэ».

5.00»...Да 16 і ста рэй шым». 
1988 год.
5.55 «Якія пры го жыя жыц цё 
і зям ля». Кан цэрт.
6.25 М/ф «Ку бік».
6.40, 12.30 Маст. фільм 
«Да ро га ў пек ла».
8.00, 14.00, 20.00 «Мі ну лы 
час».
9.00, 15.00, 21.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
10.00, 15.50 «Да і пас ля поў-
на чы». 1987 год.
11.00 Дак. фільм «Гроз ны».
11.30 Кі на кан цэрт «Кі но, лю-
боў і... фан та зія». 1989 год.
16.40 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
17.00 Дак. фільм «Ма гіст ры 
з Маск вы».
18.05 Фільм-кан цэрт «Гэ та 
бы ло, бы ло... Во сень ская 
эле гія».
18.25 М/ф «Плас ты лі на вая 
ва ро на».
18.40 Маст. фільм «Га рад-
скія пад ра бяз нас ці» («Ка-
хан не з пры ві ле я мі»). 1-я 
се рыя.
22.05 Кан цэрт Мус лі ма Ма-
га ма е ва. 1963 год.
23.00 Фільм-кан цэрт «Бе не-
фіс прад стаў ляе... Люд мі ла 
Гур чан ка».
0.20 «Што? Дзе? Ка лі?». 
1-я між на род ная гуль ня. 2-я 
част ка. 1988 год.
1.10 «Спе цы яль на па ва-
шым за ка зе». І. Алей ні каў і 
Ю. Ста я наў. 1990 год.
1.35 Тэ ле спек такль «Клоўн». 
1971 год.
3.00 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1997 год.
4.10 Кан цэрт «Сла вян скі ба-
зар». 1992 год.

9.30, 15.30, 1.35 Ве ла спорт. 
Тур Поль шчы.
10.30 Фут бол. Ку бак све ту 

да 20 га доў. Жан чы ны. Фін-
лян дыя — КНДР.
11.30 Фут бол. Ку бак све ту 
да 20 га доў. Жан чы ны. Гер-
ма нія — ЗША.
12.30 Сну кер. Усі Кла сік. Фі-
нал.
17.30 WATTS.
18.00 Фут бол. Та ва рыс кі 
матч. «Slask Wroclaw» (Поль-
шча) — «Ба ру сія Дорт мунд» 
(Гер ма нія).
20.10, 22.45 Вы бра нае па 
се ра дах.
20.15 Кон ны спорт. Фех та-
ван не. Ку бак на цый.
20.30 Кон ны спорт.
20.35 Гольф. Еў ра пей скі тур. 
Ад кры ты чэм пі я нат Ра сіі па 
голь фе.
21.05 Гольф.
22.05 Гольф. Еў ра пей скі тур. 
Жан чы ны.
22.20 Гольф-клуб.
22.25 All Sports.
22.40 Яхт-клуб.
22.50 Фут бол. Ку бак све ту 
да 20 га доў. Жан чы ны. Анг-
лія — Паўд нё вая Ка рэя.
1.00 Чэм пі я нат све ту ў кла се 
Ту рынг.

5.00, 9.00, 13.20, 16.20, 
21.00, 2.05 Се ры ял «Як не 
вар та жыць».
6.00 Ка ме дыя «Згуб ле ныя 
ў ле се».
7.25 Ка ме дыя «Ужо ўчо ра».
10.00 Ка ме дыя «Учо ра, сён-
ня, заўт ра».
11.55 Ка ме дыя «Не вы ні-
шчаль ны шпі ён».
14.20 Ка ме дыя «Мы — ле-
ген ды».
16.00, 18.55, 1.50 Скетч ком 
«Па між на мі».
17.20 Ка ме дыя «Кар сі ка-
нец».
19.20 Ка ме дыя «Не злоў ле-
ны — не зло дзей».
22.10 Ка ме дыя «Усмеш ка 
Бо га, або Чыс та адэ ская 
гіс то рыя».
0.15 Ка ме дыя «Па ро да буль-
дог».
3.05 Ка ме дыя «Ня вес та, 
якая ўцяк ла».

6.00 М/ф.
8.30, 14.35 «Док тар І...».
8.55, 18.30, 1.25 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
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, 3.00 Дак. се ры ял 
«Прос тыя скла да нас ці».
13.45, 20.15 Се ры ял «Адэ са-
ма ма».
15.05, 0.35 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
16.00, 22.05, 3.30 «Зор ныя 
гіс то рыі».
21.10, 23.45 Се ры ял «Чыр во-
ная ка пэ ла».
22.55 Се ры ял «Па ляў ні чыя на 
чу жых».

5.00 Дра ма «Прос тыя іс ці-
ны».
7.10, 13.40 Дра ма «Я спа ку сі-
ла Эн дзі Уор ха ла».
9.00 Дра ма «Са праўд ныя 
каш тоў нас ці».
11.30 Ка ме дыя «Пі пец».
15.20 Тры лер «Тор маз».
17.15 Ка ме дыя «Як па мас-
ле».
19.00 Ка ме дыя «Бер ні».
20.50 Ка ме дыя «Ша лё ныя 
гро шы».
22.40 Дра ма «Ка хан не і го-
нар».
0.30 Ба я вік «Га лі вуд скія ко-
пы».
2.50 Ка ме дыя «Сі мо на».

6.00 Дра ма «Жа на ты ха лас-
цяк».
7.40 Дра ма «Зла чын ства і па-
ка ран не».
10.00 Ме лад ра ма «Гу вер нант-
ка».
11.50 Дра ма «Якія сыш лі з 
ня бё саў».
13.20 Мю зікл «Ка роль-
алень».
14.45 Тра гі ка ме дыя «Душ-
ка».
16.50 Ка ме дыя «Джунг лі».
18.20 Ка ме дыя «Зай цаў, за-

паль вай! Гіс то рыя шо у ме-
на».
20.00 Дра ма «Маск ва».
22.35 Дра ма «Ру сал ка».
0.25 Ка ме дыя «Гуль ня».
2.10 Ка ме дыя «Спат кан не».
3.50 Ка ме дыя «Шчас лі вы ка-
нец».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00, 12.00, 19.00 Зра бі або 
па мры.
7.00, 9.00, 14.00, 22.00 На ву-
ко выя не да рэ чнас ці.
8.00, 13.00 Зай маль ная на-
ву ка.
10.00 Ме га за во ды.
11.00 Дзі кая бу доў ля.
15.00 Тай нае жыц цё дра пеж-
ні каў.
16.00 Смя рот на не бяс печ ны 
ту зін.
17.00, 2.00 Вай на ге не ра лаў.
18.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
20.00, 0.00, 3.00 Рас плаў ле-
ныя гро шы.
21.00, 1.00, 4.00 Цяж кае зо-
ла та Аляс кі.
23.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.

7.00 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
7.50, 16.00 Пя тая пе ра да ча.
8.40, 13.15, 20.35 Як гэ та 
ўстро е на?
9.10, 13.40, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
9.35 Аша ле лая ры бал ка.
10.30, 5.10 Най буй ней шы ў 
све це ка ра бель.
11.25, 16.25 Ды ле ры.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Но вае жыц цё рэт-
ра-аў та ма бі ляў.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
17.20 Аў та пад пол ле.
18.15 Мо та біт ва.
19.10 Што ў вас у га ра жы?
21.00, 0.00, 3.05 Па ляў ні чыя 
на скла ды.
22.00 Май стры па тар га вац-
ца.
23.00 Лік ві да тар.
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, 0.00 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц-
цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Зо-
на Х.
9.10, 21.45 Се ры ял 
«След».
11.00, 20.00 Се ры ял «Зем-
скі док тар».
12.10, 0.30 Дак. се ры ял 
«Міс тыч ныя гіс то рыі».
13.05 Се ры ял «Вост раў 
не па трэб ных лю дзей».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё-
на.
15.25 Ба я вік «Нач ныя лас-
таў кі».
16.35 Серыял «Вольф 
Ме сінг: Які ба чыў скрозь 
час».
17.40 Се ры ял «Ся мей ныя 
ме лад ра мы».
19.20, 23.45 Сфе ра ін та рэ-
саў.
21.00 Па на ра ма.
0.15 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «План 
«Б». За ключ ная се рыя.
10.05 Бе ла рус кая кух ня.
10.40, 1.00 Дэ тэк тыў 
«Спра ва Дой лаў».
11.35, 23.45 Се ры ял «Шэр-
лак Холмс і док тар Ват-
сан».
12.55, 19.50 Се ры ял 
«Смерць у раі».
14.00, 18.55 Се ры ял «Ка-
хан не на ра ё не».

15.05, 21.35 Сіт ком «Са ша-
Та ня».
16.10, 22.35 Се ры ял «Атэль 
«Ва ві лон».
17.15 Вы шэй за дах.
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
23.40 Ха чу ў тэ ле ві зар!

7.30, 12.40, 19.00, 21.00, 
0.40 «Ка лей да скоп».
7.40, 12.50, 19.10 «Сім ва-
лы эпо хі». «Тры ся ке ры» — 
парт вейн 777.
7.55 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.05, 10.55, 14.00, 19.25 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку».
8.10 М/ф «Дзі кія ле бе дзі».
9.10, 21.15 «Па ца лу нак 
Сак ра та». Маст. фільм.
10.00, 22.00 «Лёс гі ган таў». 
Бе лАЗ.
10.30, 0.10 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці акт ры сы, за-
слу жа най ар тыст кі Бе ла ру сі 
Алім пі я ды Шах-Па рон.
11.05 «Пе цяр бург ская 
ноч». Маст. фільм.
13.05 «І з гор кіх кве так пча-
ла пры но сіць мёд». Дак. 
фільм.
14.05 «Бе ла рус кі на род ны 
ка лян дар». Юр' еў дзень.
14.25 Се ры ял «Мег рэ».
19.30 Дзі ця чы фільм. 
«Вазь мі мя не з са бой».
20.45 Ка лы хан ка.
22.30 «Ад мі рал Уша коў». 
Маст. фільм.

7.40, 11.35, 22.35 Тэ ніс. Тур-
нір ВТА. Ман рэ аль.
9.40 Фут бол. Між на род ны 
Ку бак чэм пі ё наў. Фі нал.
13.35, 20.00 Час фут бо ла.

14.20 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Швей ца рыя — Бе-
ла русь.
16.30 Спорт-кадр.
17.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
све ту. Фі нал. Гер ма нія — 
Ар ген ці на.
20.25 Фут бол. Лі га чэм пі ё-
наў УЕ ФА. 3-і ква лі фі ка цый-
ны раўнд. БА ТЭ — «Дэ брэ-
цэн» (Венг рыя).

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 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Доб ры дзень».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «Дефф-
чонки».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Анёл або 
дэ ман».
22.50 Се ры ял «Пад пры-
крыц цём».
23.50 Тры лер «Ус ход цем-
ры».
1.35 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 22.30 «24 га-
дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
9.00 «Дзіў ная спра ва».
10.00 «Цэнт раль ны рэ гі-
ён».

10.40, 17.30 «Зва ная вя-
чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.50 Маст. фільм «Іст вік-
скія ведзь мы».
16.00 «Да лё кія сва я кі».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Рэ аль ная кух ня».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «Смя-
рот ная зброя 4».
23.00 «Ра зум ней не пры ду-
ма еш».
23.55 «Аў та па на ра ма».
0.15 Маст. фільм «Су сед-
ка».

5.00 «180 хві лін на сне дан-
не».
8.15 Се ры ял «Гру па шчас-
ця».
10.05, 23.05 Маст. фільм 
«Пра фе сія — след чы».
11.30 «Зроб ле на ў СССР».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
12.20 Се ры ял «Я сы-
шчык».
13.55 Дак. се ры ял «За бы тая 
вай на».
15.20, 22.15 Ток-шоу «Сло-
ва за сло ва».
16.10 Се ры ял «Эк стра нны 
вы клік. Знік лы па цы ент».
18.20, 2.35 Се ры ял «Га лоў-
ны ка лібр».
20.40 Маст.  фільм 
«Зграя».
0.15 Се ры ял «Спаль ны 
ра ён».
1.40 Дак. фільм «Дзён нік 
на зі ран няў Сяр гея Ма ё ра-
ва».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 «Дзяў ча ты».
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 
На ві ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «Пра са мае 
га лоў нае».

15.40 «Лёс паэ та. Ле бе дзеў-
Ку мач».
16.40 «Уся Ра сія».
17.40 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.40 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
20.50 Се ры ял «Учо ра скон-
чы ла ся вай на».
22.50 Се ры ял «Кру тыя бе-
ра гі».
23.40 «Ле ка ры. Рас пла та за 
не вуц тва».
0.30 Се ры ял «Да ста еў скі».

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.
11.50, 13.20 «Суд пры сяж-
ных».
14.20 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
15.15 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.25 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.35 Се ры ял «Маск ва. 
Тры вак за лы».
20.00 Се ры ял «Дэль та».
21.40 Се ры ял «Тры зор-
кі».
23.25 Сён ня. Вы ні кі.
23.50 Се ры ял «Глу хар. 
Вяр тан не».

7.00, 12.30, 19.00, 20.55, 
23.40 «На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 Ме лад ра ма «Жыц цё 
па Джэйн Ос цін».
9.15 «Кі на блак нот».
9.30, 17.55 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.15 «Па да рож жа са сма-
кам».
10.50, 19.05 Се ры ял «Мат-
рош кі».
12.35 Се ры ял «Пу а ро Ага-
ты Крыс ці».
13.35 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль» (за ключ ная).
15.15, 22.50 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 «Тваё зда роўе» «Пра-
ві лы лет ня га ад па чын ку».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 «Да вед нік па кра і нах 
і кан ты нен тах».
21.10 Тры лер «Сля пы».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.00, 0.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Дзён-
нік док та ра Зай ца вай».
10.00 Се ры ял «Загс».
11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00, 20.00 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны».
13.00, 23.10 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «Дзет ка».
16.00 Ка ме дыя «Но вая су-
кен ка Ка ра лё вай».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Ка ме дыя «Ся мей ны 
план».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.00 На-
ві ны куль ту ры.
9.20, 22.20 Маст. фільм 
«Чыр во ныя ча ра віч кі».
11.40, 1.50 Дак. фільм 
«Фран сіс ка Гойя».
11.45 Дак. се ры ял «Вя лі кія 
бу дын кі ста ра жыт на сці».
12.40 Маст. фільм «Угрум-
ра ка». 1-я се рыя.
14.10 Тэ атр «Лен кам». 
Спек такль «Вар вар і ера-
тык».
16.20 «Аст ра вы». Аляк сандр 
Аб ду лаў.
17.00 Ра сій скі на цы я наль ны 
ар кестр, Мас коў скі дзяр жаў-
ны ка мер ны хор у пра гра ме 
«Яў ген Ане гін».
18.15 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«Ал маз ная лі ха ман ка».
18.45 «Больш, чым ка хан-
не». Ар кадзь і Руфь Рай кі-
ны.

19.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
19.45 Вя лі кая сям'я. Бу лат 
Аку джа ва.
20.40 Дак. се ры ял «Скрозь 
кра то вую на ру з Мор га нам 
Фры ме нам».
21.30 «Гіс та рыч ныя па да-
рож жы Іва на Талс то га». 
0.35 Ры хард Штраўс. Сім-
фа ніч ная паэ ма «Дон Жу-
ан».
0.55 Маст. фільм «Кліч це 
па ві ту ху. Раз дзел 1».

5.00 Фільм-кан цэрт «Бе не-
фіс прад стаў ляе... Люд мі ла 
Гур чан ка».
6.20, 0.25 «Што? Дзе? Ка-
лі?». 1-я між на род ная гуль-
ня. 1988 год.
7.10 «Спе цы яль на па ва-
шым за ка зе». І. Алей ні каў і 
Ю. Ста я наў.1990 год.
7 .35  Тэ ле  спек  такль 
«Клоўн». 1971 год.
9.00 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1997 год.
10.10 Кан цэрт «Сла вян скі 
ба зар». 1992 год.
11.00»...Да 16 і ста рэй-
шым». 1988 год.
11.55 «Якія пры го жыя жыц-
цё і зям ля». Кан цэрт.
12.25 М/ф «Ку бік».
12.40, 18.30 Маст. фільм 
«Да ро га ў пек ла».
14.00, 20.00 «Мі ну лы час».
15.00, 21.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».
16.00, 21.50 «Да і пас ля поў-
на чы». 1987 год.
17.00 Дак. фільм «Гроз-
ны».
17.30 Кі на кан цэрт «Кі но, 
лю боў і... фан та зія». 1989 
год.
22.40 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
23.00 «Вя чэр няе му зыч нае 
ка фэ за пра шае». 1992 год.
1.30 «У ко ле сяб роў. Ула дзі-
мір Ві на кур». 1986 год.
2.50 Маст. фільм «Не ве-
ра год ны за клад, або Са-
праўд нае зда рэн не, якое 

шчас лі ва за вяр шы ла ся 
сто га доў та му».
4.10 «50/50». 1990 год.

9.30, 15.30, 17.30, 23.00 Ве-
ла спорт. Тур Поль шчы.
10.30 WATTS.
11.30 Сну кер. Мас тэрс. Фі-
нал.
12.30 Сну кер. Чэм пі я нат 
све ту. Фі нал.
16.30 Чэм пі я нат све ту ў кла-
се Ту рынг.
20.00 Спід вей.
22.00 Аў та гон кі.
22.30 Мо та крос. Чэм пі я нат 
све ту.
23.45 Фут бол. Ку бак све ту 
да 20 га доў. Жан чы ны. Фін-
лян дыя — КНДР.
2.00 Фут бол. Ку бак све ту да 
20 га доў. Жан чы ны. Гер ма-
нія — ЗША.

5.00, 8.50, 13.20, 16.20, 
21.00, 2.05 Се ры ял «Як не 
вар та жыць».
6.00 Ка ме дыя «Тры дні з 
пры дур кам».
7.25 Ка ме дыя «Згуб ле ныя 
ў ле се».
9.50 Ка ме дыя «Па ро да 
буль дог».
11.25, 23.45 Скетч ком «Па-
між на мі».
11.40 Ка ме дыя «Ужо ўчо ра».
14.20 Ка ме дыя «Учо ра, сён-
ня, заўт ра».
17.20 Ка ме дыя «Не вы ні-
шчаль ны шпі ён».
18.50 Ка ме дыя «Жан чы-
на».
19.20 Ка ме дыя «Кар сі ка-
нец».
22.10 Ка ме дыя «Мы — ле-
ген ды».
0.10 Ка ме дыя «Ня вес та, 
якая ўцяк ла».
3.05 Ка ме дыя «Двое — гэ та 
за над та».

6.00 М/ф.
8.30, 14.35 «Док тар І...».
8.55, 18.30, 1.30 Се ры ял 

«Цу доў нае ста год дзе».
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, 3.05 Дак. се ры-
ял «Прос тыя скла да нас ці».
13.45 Се ры ял «Са ма ра». 
За ключ ная се рыя.
15.05, 0.40 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
16.00, 22.05, 3.30 «Зор ныя 
гіс то рыі».
20.15 Се ры ял «Адэ са-ма-
ма».
21.10, 23.55 Се ры ял «Чыр-
во ная ка пэ ла».
23.00 Се ры ял «Па ляў ні чыя 
на чу жых».

5.00 Ка ме дыя «Алекс і 
Эма».
7.15, 13.10 Ба я вік «Кру ты і 
цы пач кі».
9.20, 15.10 Дра ма «Звя ры 
дзі ка га Поўд ня».
11.10 Фэн тэ зі «Дом ля во-
зе ра».
17.00 Тры лер «Схо ві шча».
19.00 Тры лер «Эк стра-
сэнс».
21.00 Дра ма «За ка ха ныя».
22.50 Ка ме дыя «Пі пец».
0.50 Дра ма «Я спа ку сі ла 
Эн дзі Уор ха ла».
2.30 Дра ма «Са праўд ныя 
каш тоў нас ці».

6.00 Дра ма «Год са ба кі».
8.25 Ме лад ра ма «Ты ў мя не 
ад на».
10.20 Дэ тэк тыў «Пя рэ ва ра-
цень у па го нах».
11.50 Ка ме дыя «Ву са ты 
нянь».
13.10 Ка ме дыя «Свя та пад 
зам ком».
14.35 Ка ме дыя «Прак ты ка-
ван ні ў цу доў ным».
16.20 Ка ме дыя «Рэ аль ны 
та та».
18.10 Ка ме дыя «Апель сі на-
вы сок».
20.00 Ка ме дыя «Джунг лі».
21.30 Тра гі ка ме дыя «Бе лы 
маўр, або Ін тым ныя гіс то рыі 
пра ма іх су се дзяў».

23.20 Ка ме дыя «Са мною 
вось што ад бы ва ец ца».
0.50 Ка ме дыя «Вя сел ле».
2.50 Ка ме дыя «Гуль ня».
4.35 Мю зікл «Ка роль-
алень».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00, 12.00, 19.00 Зра бі або 
па мры.
7.00, 21.00, 1.00, 4.00 На ву-
ко выя не да рэ чнас ці.
8.00, 13.00 Фа таль ная сты-
хія.
9.00, 14.00 Гор шае на двор'е 
ўсіх ча соў?
10.00 Су пер аў та ма біль.
11.00 Дзі кая бу доў ля.
15.00 Дзі кія жы вё лы Поў-
на чы.
16.00 Смя рот на не бяс печ-
ны ту зін.
17.00, 2.00 Вай на ге не ра лаў.
18.00 Ма шы ны: ра за браць 
і пра даць.
20.00, 0.00, 3.00 Зай маль-
ная на ву ка.
23.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.

7.00, 17.20 Рач ныя мон-
стры.
7.50 Хут кія і гуч ныя.
8.40, 13.15, 20.35 Як гэ та 
ўстро е на?
9.10, 13.40, 20.05, 4.45 Як 
гэ та зроб ле на?
9.35 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
10.30, 5.10 Чэм пі я нат све ту 
па фут бо ле: як гэ та зроб-
ле на?
11.25, 16.25 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 16.00, 3.55 Пя тая пе-
ра да ча.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
18.15 Чы гун ка Аляс кі.
19.10 Го лыя і на па ло ха ныя.
21.00 Што ў вас у га ра жы?
22.00 Мо та біт ва.
23.00 Аў та пад пол ле.
0.00, 3.05 Ды ле ры.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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GЕОGRАРHIСGЕОGRАРHIС

DISСОVЕRУDISСОVЕRУ

8 КА НАЛ8 КА НАЛ

БЕЛАРУСЬ 1БЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 2БЕЛАРУСЬ 2

БЕЛАРУСЬ 3БЕЛАРУСЬ 3

КАМЕДЫЯКАМЕДЫЯ

СЕРАДА,  6 ЖНІЎНЯ

ЧАЦВЕР,  7 ЖНІЎНЯ

БЕЛАРУСЬ 3БЕЛАРУСЬ 3БЕЛАРУСЬ 1БЕЛАРУСЬ 1

АНТАНТ

БЕЛАРУСЬ 2БЕЛАРУСЬ 2 СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
БЕ ЛА РУСЬБЕ ЛА РУСЬ

ВТБВТБ

8 КА НАЛ8 КА НАЛ

НА СТАЛЬ ГIЯНА СТАЛЬ ГIЯ

НТБ—БЕ ЛА РУСЬНТБ—БЕ ЛА РУСЬ

ЕURОSРОRTЕURОSРОRT

КАМЕДЫЯКАМЕДЫЯ DISСОVЕRУDISСОVЕRУ

NАTIОNАL NАTIОNАL 
GЕОGRАРHIСGЕОGRАРHIС

БЕЛАРУСЬ 3БЕЛАРУСЬ 3 АНТАНТ

БЕЛАРУСЬ 2БЕЛАРУСЬ 2

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
БЕ ЛА РУСЬБЕ ЛА РУСЬ

ВТБВТБ

8 КА НАЛ8 КА НАЛ

НА СТАЛЬ ГIЯНА СТАЛЬ ГIЯНТБ—БЕ ЛА РУСЬНТБ—БЕ ЛА РУСЬ

ЕURОSРОRTЕURОSРОRT

TБ1000TБ1000

TБ1000TБ1000

TБ1000TБ1000

КАМЕДЫЯКАМЕДЫЯ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

DISСОVЕRУDISСОVЕRУ

TБ1000TБ1000
РУСКАЕ КІНОРУСКАЕ КІНО

TБ1000TБ1000
РУСКАЕ КІНОРУСКАЕ КІНО

TБ1000TБ1000
РУСКАЕ КІНОРУСКАЕ КІНО

NАTIОNАL NАTIОNАL 
GЕОGRАРHIСGЕОGRАРHIС

БЕЛАРУСЬ 1БЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 5БЕЛАРУСЬ 5

БЕЛАРУСЬ 5БЕЛАРУСЬ 5

БЕЛАРУСЬ 5БЕЛАРУСЬ 5

ТБ3ТБ3

ТБ3ТБ3

ТБ3ТБ3


