
7.15 Ка ме дыя «Вол га-Вол-
га».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ар се нал.
9.40, 23.55 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».
13.10 Ка роб ка пе ра дач.
13.45 Да 70-год дзя вы зва-
лен ня Бе ла ру сі ад ня мец-
ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. 
Дак. цыкл «Яны спя ва лі за 
Ра дзі му».
14.25 Дыя ло гі пра цы ві лі за-
цыю.
15.15 Твой го рад.
15.30 «Зор нае жыц цё». «Ка-
хан не на ўсё жыц цё».
16.35 Дра ма «Ка за ро за».
19.15 Ме лад ра ма «Я шчас-
лі вая».
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 На ві ны на двор'я.
22.15 Ка ме дыя «Іро нія ка-
хан ня».

7.25 Фільм-каз ка «Ча ра-
дзей ная лям па Ала дзі на».
8.45 М/с «Клуб Вінкс. Шко-
ла ча раў ніц».
10.00 Маз га вы штурм.
10.30, 20.25 Тэ ле ба ро метр.
10.35, 21.40 Се ры ял «Уні-
вер. Но вы ін тэр нат».
12.10 «Два з па ло вай ку ха-
ры. Ад кры тая кух ня».
12.50 Ка ме дыя «Ча го ча-
каць, ка лі ча ка еш дзі ця».
14.50 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
15.25 Ба я вік «Дрэн ныя 
хлоп цы-2».
18.05 «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.
23.15 Ме лад ра ма «Кра су-
ні».

8.00, 13.25, 21.00, 0.50 «Ка-
лей да скоп».
8.10 «Та ям ні ца ду шы».
8.40, 14.25, 17.45 «Раз маў ля-
ем па-бе ла рус ку».
8.45 Се ры ял «Мег рэ».
13.35 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
14.30 «Ган на Паў ла ва». 
Маст. фільм.
17.00 «Квен цін Та ран ці на. 
Пра фе сій ны кі на ху лі ган». 
Дак. фільм.
17.50 «Жы вая ва да». Дак. 
фільм.
18.05 «Аў то граф». Ан самбль 
тан ца «Ра вес нік» Рэс пуб лі-
кан ска га Па ла ца куль ту ры 
праф са юзаў.
18.30, 22.35 «Культ пра-
свет».
19.00 Су свет нае кі но. «Гро-
ша вы цяг нік».
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 «Пётр Мі гу ноў і «Экс-
промт-квін тэт».
23.00 Су свет нае кі но «Так-
сіст».

8.15 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Ман-
рэ аль. Паў фі на лы.
12.35 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм-
пі я нат све ту ся род юні ё раў.
16.05 Ганд бол. ЧС-2015. 
Плэй-оф. Муж чы ны. Бе ла-
русь — Чар на го рыя.
17.55 Бас кет бол. ЧЕ-2015. 
Ква лі фі ка цыя. Бе ла русь — 
Да нія. Муж чы ны.
20.00 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Ман-
рэ аль. Фі нал.
22.00 Аў та спорт. Драг-рэй-
сінг. Фес ты валь су пер ка-

раў «Unlіm 500+» Бе ла русь 
vеlсоm рэй сінг.
23.35 Бас кет бол. ЧЕ-2015. 
Ква лі фі ка цыя. Бе ла русь — 
Да нія. Муж чы ны.

7.00 «Ня дзель ная ра ні ца».
8.00, 9.00 На шы на ві ны.
9.05 Ня дзель ная про па ведзь 
(з суб ціт ра мі).
9.20 «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».
11.10 «ТБ-так сі».
11.35 «Ідэа льны ра монт».
12.30 Пры го ды «Вост раў 
скар баў».
16.00 На шы на ві ны.
16.15 На ві ны спор ту.
16.20 «Па сля дах вя лі кіх рус-
кіх па да рож ні каў».
17.25 «Ася род дзе пра жы-
ван ня».
18.30 «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.
23.10 Маст. фільм «7 дзён і 
на чэй Мэ ры лін».

6.00 Cерыял «Ту рыс ты».
7.25 «Скар дзіц ца да зва ля-
ец ца».
7.45 Камедыя «Мэ ве рык».
10.00 «Вя лі кае сня дан не».
10.40 «Тэ ры то рыя па мы-
лак».
12.25 «Пры ві тан не, док-
тар».
13.00 «Тай ны све ту».
14.00 Маст. фільм «Нач ное 
зда рэн не».
15.45 «Гля дзець усім!».
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 «Тай на ў 
яго ва чах».
23.00 «Ар га ні за цыя Пэў ных 
На цый».
0.25 Маст. фільм «Мя жа 
рас све та».

5.00 М/ф.
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 Маст. фільм «Двай-
нят кі».
12.15 Маст. фільм «Мой во-
сень скі блюз».
14.05 Ток-шоу «Яшчэ не ра-
зам».
15.10 Се ры ял «Мая мя жа».
20.25 Маст. фільм «Атам-
ны Іван».
22.00 Фес ты валь Аў та ра дыё 
«Дыс ка тэ ка 80-х».
23.50 Маст. фільм «Ма рыць 
не шкод на».
1.15 Дак. фільм «Дзён нік на-
зі ран няў Сяр гея Ма ё ра ва».
2.15 Маст. фільм «Двай-
нят кі».

7.00 Маст. фільм «Сля пы 
раз лік».
10.25 «Пла не та сма каў».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.15 «Сме ха па на ра ма».
11.45 «У све це жы вёл».
12.20 М/ф.
13.00 «Вя сель ны ге не рал».
14.15 Да юбі лею кі на сту дыі. 
«Мас фільм». 90 кро каў».
14.30 «Па кой сме ху».
14.50 Маст. фільм «Ку ды 
знік Фа мен ка?».
16.20 Маст. фільм «Ка хан-
не па рас кла дзе».
18.10 Маст. фільм «Ня вес та 
май го жа ні ха».
21.00 «Ве чар у ня дзе лю».
22.40 Маст. фільм «Пры-
ват ны дэ тэк тыў Тац ця на 
Іва но ва. Доль чэ ві та па-
рус ку».

6.30 Се ры ял «По рах і 
шрот».
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 Се ры ял «Со ла для 
піс та ле та з ар кест рам».
15.00 «Спра ва цём ная». Гіс-
та рыч ны дэ тэк тыў.
16.20 «След ства вя лі...».
17.15 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
19.55 Се ры ял «Мент у за-
ко не-7».
23.30 «Во ра гі на ро да».

9.00, 12.55, 18.50, 21.00, 
23.30 «На двор'е».
9.05 Мульт па рад.
9.50 «Тваё зда роўе» «Гі ру-
да тэ ра пія».
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
10.30 Дра ма «Но вая Фран-
цыя».
13.00 Ба я вік «Вась мі нож-
ка».
15.15 М/ф.
16.25 «Тэ ле ма га зін».
17.25 «VR-дай джэст».
17.50 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
18.55 Пры го ды «Ты ся ча і 
ад на ноч», 2-я се рыя.
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «К-19».

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, 18.40, 22.40 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 Дра ма «Бун тар ка».
19.00 «Ураль скія пель ме ні».
20.30 Ме лад ра ма «Ра ка вая 
кра су ня».
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, 23.35 Маст. фільм «Ся-
мён Дзяж нёў».
10.55 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Яні на Жэй мо.
11.20 «Цырк Ма сі ма».
12.15 Ге ніі і лі ха дзеі. Аляк-
сандр Ста ле таў.
12.45, 0.55 Дак. се ры ял 
«Шко ла вы жы ван ня ў све це 
на ся ко мых».
13.35 «Пеш шу...» Маск ва 
вод ная.
14.05 «Му зыч ная ку лі на рыя. 
В.А. Мо царт і Л. да По нтэ».
14.55 Юбі лей ны кан цэрт 
Дзяр жаў на га ака дэ міч на га 
ан самб ля на род на га тан ца 
імя І. Ма і се е ва ў КЗЧ.
16.25 Дак. фільм «Тай ны 
Вя лі ка га За ла то га каль ца 
Ра сіі».
17.05 «Шу каль ні кі». «Свет, 
які не згу бі лі».
17.50 Маст. фільм «Ма ла-
дая гвар дыя».
20.30 «Аст ра вы». Іна Ма ка-
ра ва.
21.15 «Шэ дэў ры су свет на га 
му зыч на га тэ ат ра». Спек-
такль Вя лі ка га тэ ат ра «Князь 
Ігар».
1.50 Дак. фільм «Ле ся Укра-
ін ка».

5.00 «Клуб па да рож ні каў». 
1982 год.
6.00 «Ра ніш нія вя чор кі». 
1991 год.

6.30 Тэлефільм «След ства 
вя дуць Зна та кі».
8.00, 2.00 «Мі ну лы час».
9.00 «Кол ба ча су».
10.05 «Кі на па на ра ма». «Ган-
на Мань я ні». 1-я част ка. 
1983 год.
11.00 «Пад зна кам За дыя ка. 
Леў». 1993 год.
12.10 «Брэйн-рынг». 1990 
год.
12.55 «Аў то граф па су бо-
тах». 1992 год.
13.30, 19.35 Твор чы ве чар 
кам па зі та ра Аляк санд ры Па-
хму та вай у Ка лон най за ле 
До ма Са юзаў. 1988 год.
15.00 Маст. фільм «Су стрэ-
ча пе рад раз лу кай».
16.20 «За меж ная эст ра да».
17.00 «Шы нок» 13 крэс лаў». 
1968 год.
18.10 Тэ ле спек такль «Вы 
ўме е це іг раць на пі я ні на?».
21.10 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1993 год.
22.10 Фільм-кан цэрт «Марш 
эн ту зі яс таў».
23.00 Дак. фільм «Ды вер сан-
ты эфі ру».
23.35 «Му зыч ны кі ёск». 1989 
год.
0.10 «Ста рыя, доб рыя каз кі». 
1992 год.
0.30 Маст. фільм «Га рад-
скія пад ра бяз нас ці» («Ка-
хан не з пры ві ле я мі»). 2-я 
се рыя.
3.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
4.05 «Тэ ма». 1993 год.

9.00 Вес ла ван не на бай дар-
ках і ка ноэ. Чэм пі я нат све-
ту.
11.45 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Лет ні Гран-пры.
13.00, 16.00, 21.00, 1.30 Сну-
кер.
15.00 Ве ла спорт. Тур Поль-
шчы.
18.00 Фут бол. Ку бак све ту да 
20 га доў. Жан чы ны. Гер ма-
нія — Кі тай.
19.00 Фут бол. Та ва рыс кі 
матч. «Воль фсбург» (Гер ма-

нія) — «Ат ле ты ка» (Мад рыд) 
(Іс па нія).
22.00 Бокс. Чэм пі я нат све ту 
па вер сіі WBA.
23.30 Спід вей. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.

5.00, 13.20, 21.00 Ка ме дыя 
«Ці хая ву лі ца».
5.20, 13.40, 21.25 Ка ме дыя 
«Ка ток».
5.45, 14.05, 21.50 Ка ме дыя 
«Яго пе ра ра джэн не».
6.05 Ка ме дыя «Не злоў ле ны 
— не зло дзей».
7.35 Ка ме дыя «Гэ та ня вы-
зна ча нае па чуц цё».
9.00, 16.25, 2.00 Ка ме дыя 
«Гвал тоў на за вер ба ва ны».
9.25, 16.50, 2.25 Ка ме дыя 
«За эк ра нам».
9.55 Ка ме дыя «Міс тэр Лёс».
11.45 Ка ме дыя «Дзі ця на-
пра кат».
14.25 Ка ме дыя «Госць у до-
ме».
16.10, 23.50 Скетч ком «Па-
між на мі».
17.20 Ка ме дыя «Бе ла снеж-
ка: помс та гно маў».
19.20 Ка ме дыя «Муж чын-
ская пра ца».
22.10 Ка ме дыя «Мой слу га 
Годф ры».
0.15 Ка ме дыя «Ня бла га б 
схуд нець».
2.55 Ка ме дыя «Усмеш ка Бо-
га, або Чыс та адэ ская гіс то-
рыя».

6.00 М/ф.
10.15, 4.15 Се ры ял «За ла тая 
це шча».
11.15 «Па нен ка і ку лі нар».
11.50, 2.15 Се ры ял «Ку ля-
дур ні ца».
13.30 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Ма рыя Га луб кі на.
14.50 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Сяр гей Жы гу ноў.
15.40 «Без пад ма ну».
16.25 Маст. фільм «Ка лі б я 
ця бе ка хаў».
18.15, 0.25 «Апош ні тост».

18.45, 0.55 Дак. фільм «Га-
нен не. Адзін су праць усіх».
20.10 Маст. фільм «Ча ла век-
ма ты лёк».
22.15, 3.45 «Асця рож на, мах-
ля ры!».
22.45 «Ча со ва да ступ ны». 
Лай ма Вай ку ле.
23.40 Се ры ял «Бе лы каў не-
рык».

5.00, 12.45 Дра ма «Сем жыц-
цяў».
7.10 Ме лад ра ма «Доб рая 
дзяў чын ка».
9.00, 2.40 Ка ме дыя «Па тры-
ма ныя львы».
11.00 Ка ме дыя «Тай ны 
знак».
14.55 Дра ма «Ка хан не».
17.10 Дра ма «За ка ха ныя».
19.00 Ка ме дыя «Жы вё ла».
20.50 Дра ма «За ган ныя су-
вя зі».
22.30 Ка ме дыя «У Мі ні гэ та 
ў пер шы раз».
0.20 Дра ма «Крок на пе рад 3».

6.30 Ка ме дыя «Ву са ты 
нянь».
7.50 Мю зікл «Ка роль-
алень».
9.20 Ка ме дыя «Нянь кі».
11.00 Пры го ды «Кра і на доб-
рых дзе та чак».
12.30 Ба я вік «Не бяс печ ныя 
гаст ро лі».
14.10 Ка ме дыя «Гор ка!».
16.00 Дэ тэк тыў «За бой ства 
на 100 міль ё наў».
18.00 Дра ма «Рай скія птуш-
кі».
20.00 Дра ма «Ту ман».
22.45 Ка ме дыя «Вост раў 
шан ца ван ня».
0.15 Дра ма «Бе ду ін».
2.00 Дра ма «Духless».
4.00 Дра ма «Ру сал ка».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00 Цяж кае зо ла та Аляс кі.

7.00, 1.00, 3.00 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці.
8.00 Зай маль ная на ву ка.
9.00 Кос мас: пра сто ра і 
час.
10.00 Рэ аль нае па ра нар-
маль нае.
11.00 Бры тан скія НЛА.
12.00 Ад Дня «Д» да Па ры-
жа.
13.00 Хто па та піў «Біс-
марк».
14.00 У по шу ках мар ско га 
су пер дра пеж ні ка.
15.00 Аст ра вы.
16.00 Эк стрэ маль нае па да-
рож жа.
17.00 Дзі кі ту нец.
18.00, 2.00, 4.00 Зра бі або 
па мры.
19.00, 21.00, 0.00 Апа ка ліп-
сіс.
22.00 Су пер збу да ван ні Трэ-
ця га рэй ха.
23.00 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.

7.00 Як гэ та ўстро е на?
7.25 Па ляў ні чыя на скла ды.
8.15 Вой ны за ма люс каў.
9.10, 16.25 Чы гун ка Аляс кі.
10.05, 0.00 Дзён ні кі вя лі кай 
вай ны.
11.00 Не вы тлу ма чаль нае: 
спе цы яль ныя ма тэ ры я лы.
11.50 Цу ды Со неч най сіс-
тэ мы.
12.45 Го рад на вы ва рат.
13.40 Скрозь кра то вую на-
ру.
14.35 Рус кі еці.
19.10 Са ма гон шчы кі.
20.05, 1.50 Верш ні кі пек ла.
21.00 Ула да ры ро зу му.
22.00 Су стрэ ча з ін ша пла-
не ця на мі.
23.00, 2.40 Дзіў ныя су вя зі.
0.55 Рач ныя мон стры.
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 Мо та біт ва.

7.30 Іс насць.
7.55, 9.10 Ме лад ра ма «Я 
шчас лі вая».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.45, 23.25 Се ры ял «Сва ты 
5».
10.55 «Пра ежу!».
11.25 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. 
Дак. цыкл «Яны спя ва лі за 
Ра дзі му».
14.10 Ва кол пла не ты.
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30, 0.35 «Вя лі кая роз ні-
ца».
17.15 Ме лад ра ма «Кры ні ца 
шчас ця».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ка ме дыя «Ад 180 і 
вы шэй».
0.25 Дзень спор ту.

7.10 Фільм-каз ка «Ча раў нік 
Ізум руд на га го ра да».
8.15 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
9.25 Бе ла рус кая кух ня.
10.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
10.05, 21.40 Се ры ял «Уні-
вер. Но вы ін тэр нат».
11.40 «Два з па ло вай ку ха-
ры».
12.20 Фан тас ты ка «Ча ла-
век-ам фі бія».
14.10 Вы шэй за дах.
14.45 Ме лад ра ма «Кра су-
ні».
17.10 Ка ме дыя «Па ляў ні-
чыя на пры ві даў-2».
19.15 Ва ша ла то.
19.55 Ла та рэя «Пя цё рач ка».
20.05 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
20.40 «Кі пень».
21.00 КЕ НО.
21.10 Рэ аль ны свет.

23.15 Ка ме дыя «Ча го ча-
каць, ка лі ча ка еш дзі ця».

8.00, 13.15, 21.00, 23.35 «Ка-
лей да скоп».
8.10 «Заўт ра — гэ та мы!».
8.35, 13.50, 16.20, 17.55 «Раз-
маў ля ем па-бе ла рус ку».
8.45 Се ры ял «Мег рэ».
13.25 «На пе рад у мі ну лае».
14.00 Дж. Ра сі ні. «Се віль скі 
цы руль нік». Опе ра На цы я-
наль на га ака дэ міч на га Вя лі-
ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
Бе ла ру сі.
16.25 «АР Ті ШОК». Му зы ка і 
мас так Мі хей На са ро гаў.
16.55 «Ле нач ка і ві на град». 
Маст. фільм.
17.40 «Са лаў і ная ра ка». Дак. 
фільм.
18.05 «Го рад Бо ны і Да вы-
да». Дак. фільм.
18.15 «Ган на Паў ла ва». 
Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 Су свет нае кі но. «Мая 
ма ча ха — ін ша пла не цян-
ка».
22.55 «Квен цін Та ран ці на. 
Пра фе сій ны кі на ху лі ган». 
Дак. фільм.

8.15 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Ман-
рэ аль.
12.35 Фут бол. Між на род ны 
Ку бак чэм пі ё наў. Фі нал.
14.30 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм-
пі я нат све ту ся род юні ё раў. 
Вя чэр няя се сія.
17.55 Фут бол. Бе ла рус-
банк — Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. «Днепр» — «Ды на ма» 
(Брэст).
20.00, 1.30 Тэ ніс. Тур нір ВТА. 
Ман рэ аль. Паў фі нал.
22.05 Еў ра пей скі по кер ны 
тур.
23.00 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Бе ла русь — Гер ма-
нія.
1.00 Фак тар сі лы.

7.00 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00 На шы на ві ны.
9.05 «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 Маст. фільм «Адзі но-
кім да ец ца ін тэр нат».
14.10 «Ро берт Раж дзест вен-
скі. «Жа даю Вам...».
16.00, 20.30 На шы на ві ны.
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
16.20 Ера лаш.
16.40 Маст. фільм «Аў густ. 
Вось ма га».
19.00 «КВЗ». Прэм' ер-лі га.
21.05 «Паў та ры!».
23.20 Фес ты валь жы вой му-
зы кі «МОСТ».
0.30 Ка ме дыя «Прос та 
Райт».

6.15 Cерыял «Ту рыс ты».
7.05 Маст. фільм «Ту пы і 
яшчэ ту пей шы».
9.00 «Чыс ты пра ца».
10.00 «Ін шая кра і на». «Аб'-
яд на ныя Араб скія Эмі ра ты: 
не наф тай адзі най».
10.40 «Уя ві це са бе».
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».
13.35 Маст. фільм «Сар дэч-
на за пра ша ем, ці Ста рон нім 
ува ход за ба ро не ны».
15.00 «Ва ен ная тай на».
16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
16.45 «На ша спра ва».
17.00 «Вя лі кі го рад».
17.40 «Та кі лёс».
18.30 «Ра зум ней не пры ду-
ма еш».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Камедыя «Мэ ве-
рык».
22.30 «Зор ны рынг». «Хі ты на 
ўсе ча сы».
23.30 Маст. фільм «Фа ра-
он».
1.55 «Гля дзець усім!».

5.00 М/ф.
7.35 «Міль ён пы тан няў аб 
пры ро дзе».
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».
9.40 Маст. фільм «Асця-
рож на, ба бу ля!».
11.05 Се ры ял «Са ма ра-Га-
ра док».
14.10 Ток-шоу «Яшчэ не ра-
зам».
15.10 Се ры ял «Мая мя-
жа».
20.25 Маст. фільм «Га дзін-
шчык».
22.00 Фес ты валь Аў та ра дыё 
«Дыс ка тэ ка 80-х».
23.50 Маст. фільм «Пах 
жыц ця».
1.25 Дак. фільм «Дзён нік на-
зі ран няў Сяр гея Ма ё ра ва».
2.20 Маст. фільм «Сэр ца 
ча ты рох».

7.00 Маст. фільм «Пры-
зван не».
8.30 Маст. фільм «Ка хан не 
да за па тра ба ван ня».
10.20 «Ра ніш няя пош та».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.10 «Не на ра дзі ся пры го-
жай. Майя Бул га ка 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».
15.45 «Пра ві лы жыц ця 
100-га до ва га ча ла ве ка».
16.40 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».
18.15 «Су бот ні ве чар».
19.55 На двор'е на ты дзень.
21.00 Маст. фільм «Сля пы 
раз лік».
0.25 Маст. фільм «Ка хан не 
па рас кла дзе».

6.25 Се ры ял «По рах і 
шрот».
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 Се ры ял «Со ла для піс-
та ле та з ар кест рам».
15.00 «Спра ва цём ная». Гіс та-
рыч ны дэ тэк тыў.
16.20 «След ства вя лі...».
17.15 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
20.00 «Са мыя гуч ныя рус кія 
сен са цыі».
21.45 «Ты не па ве рыш!».
22.35 Се ры ял «Гра ма дзян ка 
на чаль ні ца. Пра цяг».
0.15 «Як на ду ху».

9.00, 11.55, 19.00, 21.00, 23.40 
«На двор'е».
9.05 Мульт па рад.
9.25 Серыял «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 «Ва ві лон на шай 
эры».
13.40 Пры го ды «Дыя мент 
Джэ ру».
15.15 «Кі на блак нот».
15.30 «Тэ ле ма га зін».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 Тры лер «Ва ран нё».
18.10 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
19.05 Пры го ды «Ты ся ча і ад-
на ноч», 1-я се рыя.
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Не ве ра год ная ма гія».
21.15 Дра ма «Вя лі кі Гэтс бі».

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 Ба я вік «Помс та анё ла».
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 Дра ма «Бун тар ка».
22.40 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 «Звы чай ны кан цэрт».
9.35 Маст. фільм «Ава-
дзень».
11.10 «Аст ра вы». Алег Стры-
жэ наў.
11.50 Вя лі кая сям'я. Элі на 
Быст рыц кая.
12.45 Пер ні ка вы до мік. «Га-
бе лен».
13.15, 0.55 Дак. се ры ял 
«Шко ла вы жы ван ня ў све це 
на ся ко мых». 1-я се рыя.
14.05 «Кра суй ся, го рад Пят-
роў!» Дой лід Аль берт Ка вас.
14.35 Га ла-кан цэрт у Тэнг-
лвуд скім му зыч ным цэнт ры.
16.00 Дак. фільм «Та нец во і-
наў пле ме ні во да абе».
16.55 «Больш, чым ка хан-
не». Мі ха іл Зо шчан ка і Ве ра 
Кер біц.
17.40 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Пес ні Аляк санд ра Цфас ма-
на.
18.35 Дзень вай ско вай сла-
вы Ра сіі. Маст. фільм «Пётр 
Пер шы».
21.50 Па сля дах тай ны. «За-
гад ка выя прод кі ча ла вец-
тва».
22.35 «Бе лая сту дыя». Ва ле-
рый Та да роў скі.
23.15 Эль дар Джан гі раў і яго 
трыа.
0.10 Дак. фільм «Тай ны Вя лі-
ка га За ла то га каль ца Ра сіі».
0.50 М/ф для да рос лых «Па-
воль нае біст ро».
1.50 Дак. фільм «То мас Ал ва 
Эды сан».

5.00 Дак. фільм «Ды вер сан-
ты эфі ру».
5.35 «Му зыч ны кі ёск». 
1989 год.
6.10 «Ста рыя, доб рыя каз кі». 
1992 год.
6.30, 0.40 Маст. фільм «Га-
рад скія пад ра бяз нас ці» 
(«Ка хан не з пры ві ле я мі»).
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мі-
ну лы час».
9.00, 21.00, 3.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
10.05 «Тэ ма». 1993 год.
11.00 «Клуб па да рож ні каў». 
1982 год.
12.00 «Ра ніш нія вя чор кі». 
1991 год.
12.30 Тэлефільм «След ства 
вя дуць Зна та кі».
15.00 «Кол ба ча су».
16.05 «Кі на па на ра ма». «Ган-
на Мань я ні». 1-я част ка. 1983 
год.
17.00 «Пад зна кам За дыя ка. 
Леў». 1993 год.
18.10 «Брэйн-рынг». 1990 
год.
18.55 «Аў то граф па су бо тах». 
1992 год.
19.30 Твор чы ве чар кам па-
зі та ра Аляк санд ры Па хму та-
вай у Ка лон най за ле До ма 
Са юзаў. 1 ад дзя лен не. 1988 
год.
21.00 Маст. фільм «Су стрэ-
ча пе рад раз лу кай».
22.20 «За меж ная эст ра да».
23.00 Дак. фільм «Ма гіст ры 
з Маск вы».
0.05 Фільм-кан цэрт «Гэ та 
бы ло, бы ло... Во сень ская 
эле гія».
0.25 М/ф «Плас ты лі на вая ва-
ро на».
4.05 Кан цэрт Мус лі ма Ма га-
ма е ва. 1963 год.

9.30 Ве ла спорт. Тур Поль-
шчы.
10.00 Вес ла ван не на бай дар-
ках і ка ноэ. Чэм пі я нат све ту.
11.30, 22.00 Сну кер.
16.00 Спід вей. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.

19.00 Фут бол. Ку бак све ту да 
20 га доў. Жан чы ны. Гер ма-
нія — Кі тай.
19.45 Фут бол. Ку бак све ту да 
20 га доў. Жан чы ны. Анг лія — 
Мек сі ка.
23.45 Фут бол. Ку бак све ту да 
20 га доў. Жан чы ны. Но вая 
Зе лан дыя — Фран цыя.
2.00 WATTS.

5.00, 13.25, 21.05 Ка ме дыя 
«Гвал тоў на за вер ба ва ны».
5.25, 13.50, 21.40 Ка ме дыя 
«За эк ра нам».
5.55 Ка ме дыя «Кар сі ка нец».
7.25 Ка ме дыя «Не злоў ле-
ны — не зло дзей».
8.55, 16.15, 2.10 Ка ме дыя 
«Ці хая ву лі ца».
9.15, 16.35, 2.30 Ка ме дыя 
«Ка ток».
9.40, 17.00, 2.55 Ка ме дыя 
«Яго пе ра ра джэн не».
10.00 Ка ме дыя «Ня бла га б 
схуд нець».
11.45 Ка ме дыя «Гэ та ня вы-
зна ча нае па чуц цё».
14.20 Ка ме дыя «Міс тэр 
Лёс».
17.20 Ка ме дыя «Дзі ця на пра-
кат».
18.55 Скетч ком «Па між на-
мі».
19.20 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў».
22.10 Ка ме дыя «Госць у до-
ме».
0.05 Ка ме дыя «Усмеш ка Бо-
га, або Чыс та адэ ская гіс то-
рыя».
3.20 Ка ме дыя «Мы — ле ген-
ды».

6.00 М/ф.
10.10, 5.10 Се ры ял «За ла тая 
це шча».
11.10 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
11.55 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня».
12.25, 1.15 «Тай ны на ша га 
кі но. «Са ба чае сэр ца».
12.55, 1.40 Маст. фільм «Са-
ба чае сэр ца».

15.15, 23.10 Дак. фільм «Лі нія 
фрон ту».
16.40 М/ф «Зам бе зія».
18.00, 3.50 Дак. фільм «Жы-
веш толь кі двой чы».
19.30 Маст. фільм «Ка лі б я 
ця бе ка хаў».
21.20 Маст. фільм «Па ляў ні-
чыя на ро зум».
0.30 Се ры ял «Бе лы каў не-
рык».

5.00 Ка ме дыя «З ва чэй — 
прэч, з чар та — вон!».
6.55, 13.00 Дра ма «Сёст ры 
Маг да лі ны».
9.00 Дра ма «Аса біс тае».
11.00 Тры лер «Пе ра лом».
15.05 Дра ма «Аса біс тае».
17.05 Дра ма «За бы тыя жа-
дан ні».
19.00 Тры лер «Са чэн не».
20.40 Дра ма «Да ры ян Грэй».
22.50 Дра ма «Сем жыц цяў».
1.10 Дра ма «Дрэ ва».
3.10 Дра ма «Прос тыя іс ці ны».

6.15 Дра ма «Вод пуск у ве-
рас ні».
8.55 Ка ме дыя «Пры го ды жоў-
та га ча ма дан чы ка».
10.20 Ка ме дыя «Рэ аль ны та-
та».
12.00 Ме лад ра ма «Ка рот кія 
су стрэ чы».
13.50 Дра ма «Зла чын ства і 
па ка ран не».
16.10 Ме лад ра ма «Ро зыг-
рыш».
18.00 Дра ма «Го галь. Блі жэй-
шы».
20.00 Ка ме дыя «З но вым го-
дам, ма мы!».
21.35 Ка ме дыя «Джунг лі».
23.05 Ка ме дыя «Гор ка!».
0.55 Дра ма «Жа на ты ха лас-
цяк».
2.20 Ка ме дыя «Ля ту чая 
мыш».
5.00 Ка ме дыя «Свя та пад 
зам ком».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00 Цяж кае зо ла та Аляс кі.

7.00 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
8.00 Зай маль ная на ву ка.
9.00 Кос мас: Пра сто ра і 
час.
10.00, 19.00 Рэ аль нае па ра-
нар маль нае.
11.00 Тай ныя гіс то рыі НЛА.
12.00 Ад Дня «Д» да Па ры-
жа.
13.00 Аба рон цы куль тур най 
спад чы ны.
14.00 Пры ру чыць дра ко на.
15.00 Аст ра вы.
16.00 Эк стрэ маль нае па да-
рож жа.
17.00 Дзі кі ту нец.
18.00 Зра бі або па мры.
20.00 Перш за ўсё — са ма-
лё ты.
21.00 Ка ме та ста год дзя.
22.00 Зям ля з кос ма су.
23.00, 3.00 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.
0.00, 4.00 Ліх тур гі за мя-
жой.
2.00 За ба ро ны ЗША.

7.00 Як гэ та ўстро е на?
7.25, 14.35 Што ў вас у га-
ра жы?
8.15 Го лыя і на па ло ха ныя.
9.10 Рач ныя мон стры.
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 Мо та біт ва.
15.30 Аў та пад пол ле.
16.25 Аку лы аў та тар гоў з 
Да ла са.
21.00 Са ма гон шчы кі.
22.00 Верш ні кі пек ла.
23.00 Ма фія амі шаў.
0.00 Скрозь кра то вую на ру.
0.55 Го рад на вы ва рат.
1.50 Цу ды Со неч най сіс тэ-
мы.
2.40 Рач ныя мон стры.
3.30 Дзён ні кі вя лі кай вай-
ны.
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, 
23.30 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.20 Зо на Х.
9.10 Се ры ял «След».
11.00, 19.55 Се ры ял «Зем скі 
док тар».
12.10, 0.05 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 Серыял «Вольф Ме-
сінг: Які ба чыў скрозь час».
16.25 Се ры ял «Ся мей ныя 
ме лад ра мы».
17.15 «Зор нае жыц цё». «Ка-
хан не на ўсё жыц цё».
18.10 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ка ме дыя «Гу дзон скі 
яст раб».
23.50 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.
10.40 Маз га вы штурм.
11.15 «Два з па ло вай ку ха-
ры».
11.45 Фан тас ты ка «Ча ла-
век-ам фі бія».
13.30 Се ры ял «Смерць у 
раі».
14.35 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 Ба я вік «Дрэн ныя 
хлоп цы-2».
21.25 КЕ НО.
21.35 «Соmеdу Батл. Без ме-
жаў».
22.40 Рэ пар цёр.
23.25 Ме лад ра ма «Згуб ле-
ныя ў Ман хе тэ не».

7.30, 12.45, 18.00, 21.00, 1.05 
«Ка лей да скоп».
7.40, 12.55, 18.10 «Да зволь це 
рас ка заць». Ула дзі мір Пра-
кап цоў.
7.55 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.05, 11.35, 14.05, 17.05, 
19.05 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
8.10 «У лю дзях». Маст. 
фільм. Част ка 2-я.
9.50, 21.10 «Па ца лу нак Сак-
ра та». Маст. фільм.
10.40, 22.00 «Лёс гі ган таў». 
«Бул гар ты тунь».
11.10, 0.40 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці сцэ на рыс та, 
кі на рэ жы сё ра Аляк санд ра 
Гут ко ві ча.
11.40 «Су се дзі». Маст. 
фільм.
13.10 І. Стра він скі. «Жар-
птуш ка». Ба лет На цы я наль-
на га ака дэ міч на га Вя лі ка га 
тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла-
ру сі.
14.10 «Спрад веч нае». Аб рад 
«За жын кі».
14.25 «Пей за жы скрозь час». 
Поль Се зан «Га ра Сент-Вік-
ту ар».
14.55 «Ка ва ле ры ба лот, ля-
соў і рэк». На ву ко ва-па пу ляр-
ны фільм.
15.10 «Да р'я До мра ча ва. 
Прад стаў ля ю чы Бе ла русь». 
Дак. фільм.
16.05 «Му зей Яку ба Ко ла са». 
Дак. фільм.
16.20 Се ры ял. «Пра кля ты 
ўтуль ны дом».
17.10 «Ан то ша Рыб кін». Ка-
рот ка мет раж ны фільм.
18.25 М/ф.
19.10 «Мае ўні вер сі тэ ты». 
Маст. фільм. Част ка 3-я.
20.45 Ка лы хан ка.
22.25 Су свет нае кі но. «Гро-
ша вы цяг нік».
0.15 «АР Ті ШОК». Му зы ка і 
мас так Мі хей На са ро гаў.

8.10, 19.00, 1.00 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА. Ман рэ аль.

12.15 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Матч за 3-е мес ца. 
Жан чы ны.
13.40 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм-
пі я нат све ту ся род юні ё раў. 
Вя чэр няя се сія.
16.40 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Фі нал. Жан чы ны.
18.05 Еў ра пей скі по кер ны 
тур.
23.00 Ха кей. Чэм пі я нат све ту-
2014. Лат вія — Бе ла русь.

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 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Спец пе ра ся лен цы. Ся лян-
ская тра ге дыя».
16.15 Ка ме дыя «Іван Ва сіль-
е віч мя няе пра фе сію».
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 Маст. фільм «Аў стра-
лія».
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». 3-я част ка.
9.55 Cерыял «Чыс та па 
жыц ці».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.50 Фантастыка «Ва ві-
лон 5: Па ча так».
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 Ка ме дыя «Ту пы і яшчэ 
ту пей шы».
22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ежа ба гоў».
0.00 «Вя лі кая гуль ня». По кер-
ду эль.
0.45 Жахі «Каш мар на ву лі-
цы Вя заў 4: Ула дар сноў».

5.00 «180 хві лін на сне дан-
не».
8.15 Се ры ял «Пры зван не».
9.50 Маст. фільм «Ба ла-
мут».
11.30 «Сар дэч на за пра ша-
ем».
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 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 Се ры ял «Са ма ра-Га-
ра док».
21.30 Кан цэрт Юрыя Галь-
ца ва.
23.15 Маст. фільм «Асця-
рож на, ба бу ля!».
0.35 Маст. фільм «Ме га по-
ліс».
2.05 Дак. фільм «Дзён нік на зі-
ран няў Сяр гея Ма ё ра ва».
3.00 «Пры го ды Ма ке дон-
скай».
3.15 Маст. фільм «Свет лы 
шлях».

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, 0.15 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
15.40 «Ак цёр ская ру лет ка. 
Юрый Ка мор ны».

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».
21.00 Маст. фільм «Ча ла век-
пры ман ка». Фільм 2-і.
0.25 «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.
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».
23.20 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 Ба я вік «Від на за бой-
ства».
9.40, 17.55 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.30 «Тваё зда роўе» «Дзі ця-
чы ал ка га лізм».
11.00 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, 23.00 Се ры ял «Да 
смер ці пры го жая».
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 Серыял «Стра ла».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Тры лер «Вяр тан не ге-
роя».

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 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 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 «Га лы гін.ru».
16.00 Ба я вік «Агент 117».
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 Ба я вік «Помс та анё-
ла».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.30 На ві-
ны куль ту ры.
9.20 Шэ дэў ры ста ро га кі но. 
Маст. фільм «Вяс но вы па-
ток».
11.05 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
11.20 Не вя до мы Пе цяр гоф. 
«Сне дан не на тра ве».
11.45 Дак. се ры ял «Вя лі кія бу-
дын кі ста ра жыт на сці».
12.40 Маст. фільм «Угрум-
ра ка». 4-я се рыя.
14.10 Тэ атр «Лен кам». Спек-
такль «Вар' яц кі дзень, ці Жа-
ніць ба Фі га ро».
16.40 Гіс та рыч ныя кан цэр ты.
17.30 Да 100-год дзя па чат-
ку Пер шай су свет най вай ны. 
Дак. се ры ял «Неф ран та выя 
на тат кі».
18.15 Да 85-год дзя Але га 
Стры жэ на ва. «Аст ра вы».
18.55 Маст. фільм «Ава-
дзень».
20.35 Да юбі лею Ма рыі Гу-
ле гі най. Кан цэрт у тэ ат ры ім. 
К.С. Ста ні слаў ска га і У.І. Не-
мі ро ві ча-Дан чан ка.
21.35 «Лі нія жыц ця». Ма рыя 
Гу ле гі на.
22.50 Вя лі кі джаз.
0.40 М/ф для да рос лых: «Ка-
му наль ная гіс то рыя», «Цяп, 
ляп — ма ля ры!».

0.55 Маст. фільм «Кліч це 
па ві ту ху. Раз дзел 1».
1.50 Дак. фільм «Гіл берт Кіт 
Чэс тэр тан».

5.00 Дак. фільм «Ма гіст ры з 
Маск вы».
6.05 Фільм-кан цэрт «Гэ та бы-
ло, бы ло... Во сень ская эле-
гія».
6.25 М/ф «Плас ты лі на вая ва-
ро на».
6.40, 12.30 Маст. фільм «Га-
рад скія пад ра бяз нас ці» 
(«Ка хан не з пры ві ле я мі»).
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мі-
ну лы час».
9.00, 15.00, 3.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
10.05 Кан цэрт Мус лі ма Ма га-
ма е ва. 1963 год.
11.00 Дак. фільм «Ды вер сан-
ты эфі ру».
11.35 «Му зыч ны кі ёск». 1989 
год.
12.10 «Ста рыя, доб рыя каз-
кі». 1992 год.
16.05 «Тэ ма». 1993 год.
17.00 «Клуб па да рож ні каў». 
1982 год.
18.00 «Ра ніш нія вя чор кі». 
1991 год.
18.30 Тэлефільм «След ства 
вя дуць Зна та кі».
21.00 «Кол ба ча су».
22.05 «Кі на па на ра ма». «Ган-
на Мань я ні». 1-я част ка. 1983 
год.
23.00 Дак. фільм «Гроз ны».
23.30 Кі на кан цэрт «Кі но, лю-
боў і... фан та зія». 1989 год.
0.30 Маст. фільм «Да ро га ў 
пек ла». 2-я се рыя.
3.50 «Да і пас ля поў на чы». 2-я 
част ка. 1987 год.
4.40 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.

9.30, 14.30, 20.00 Сну кер.
13.00 Фут бол. Лі га Чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Лё са ван не.
13.30 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. Лё са ван не.
18.30, 1.00 Ве ла спорт. Тур 
Поль шчы.

23.00 Кон ны спорт. Фех та ван-
не. Ку бак на цый.
0.00 Са мыя моц ныя лю дзі 
пла не ты. Лі га чэм пі ё наў.
1.45 Фут бол. Ку бак све ту да 
20 га доў. Жан чы ны. Гер ма-
нія — Кі тай.

5.00, 8.45, 13.30, 16.20, 2.00 
Се ры ял «Як не вар та жыць».
5.55 Ка ме дыя «Не вы ні шчаль-
ны шпі ён».
7.15 Ка ме дыя «Кар сі ка нец».
9.45 Ка ме дыя «Усмеш ка Бо-
га, або Чыс та адэ ская гіс то-
рыя».
11.50 Ка ме дыя «Не злоў ле ны 
— не зло дзей».
14.30 Ка ме дыя «Ня бла га б 
схуд нець».
16.45, 21.00 Се ры ял «Пра па-
доб ны».
17.20 Ка ме дыя «Гэ та ня вы-
зна ча нае па чуц цё».
18.55, 0.00 Скетч ком «Па між 
на мі».
19.20 Ка ме дыя «Дзі ця на пра-
кат».
22.10 Ка ме дыя «Міс тэр 
Лёс».
0.15 Ка ме дыя «Мы — ле ген-
ды».
3.00 Ка ме дыя «Учо ра, сён ня, 
заўт ра».

6.00 М/ф.
8.30, 14.35 «Док тар І...».
8.55, 18.30, 2.25 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, 3.55 Дак. се ры ял 
«Прос тыя скла да нас ці».
13.45 Се ры ял «Адэ са-ма-
ма».
15.05, 1.35 Се ры ял «Тай ны 
след ства».

16.00, 21.55 «Зор ныя гіс то-
рыі».
20.10 Ка ме дыя «Не вы нос ная 
жорст касць».
22.40 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня».
23.10 Маст. фільм «Ма на ле-
тэ».
0.50 Се ры ял «Бе лы каў не-
рык».

5.00 Дра ма «Да ры ян Грэй».
7.20 Ка ме дыя «Ужо хто б ка-
заў 3».
9.10 Ба я вік «Сет ка».
11.20 Ме лад ра ма «Доб рая 
дзяў чын ка».
13.10 Ка ме дыя «Як па мас-
ле».
15.00 Ка ме дыя «З ва чэй — 
прэч, з чар та — вон!».
17.05 Ка ме дыя «Бер ні».
19.00 Дра ма «Ка хан не».
21.15 Тры лер «Пе ра лом».
23.15 Дра ма «Не бяс печ ны 
ме тад».
1.00 Дра ма «Сёст ры Маг да-
лі ны».
3.05 Дра ма «Аса біс тае».

6.10 Ка ме дыя «Вя сел ле».
8.10 Ка ме дыя «Пер цы».
10.00 Дра ма «Ён, яна і я».
11.40 Ка ме дыя «Ад ной чы 
праз двац цаць га доў».
13.10 Ка ме дыя «Не ха дзі це, 
дзеў кі, за муж».
14.30 Ка ме дыя «Бі лет на Ve-
gas».
16.10 Тра гі ка ме дыя «Бе лы 
маўр, або Ін тым ныя гіс то рыі 
пра ма іх су се дзяў».
18.00 Ба я вік «Бры га да: Спад-
чын нік».
20.00 Дра ма «Аг ні пры то на».
22.00 Дра ма «Кня зёў на Ме-
ры».
0.00 Дра ма «Апош няя рэ пра-
дук цыя».
3.50 Дра ма «Дзяў чы на і 
смерць».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00, 19.00 Зра бі або па мры.
7.00, 12.00, 22.00 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці.
8.00, 13.00 Дзі кі ту нец.
9.00, 14.00 Эк стрэ маль нае 
па да рож жа.
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 Са мыя не бяс печ ныя 
жы вё лы.
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 Эва ку а цыя 
Зям лі.
21.00, 1.00, 4.00 У ча кан ні 
кан ца све ту.
23.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.

7.00 Чы гун ка Аляс кі.
7.50 Кру ты цю нінг-2013.
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 Да мы на дрэ вах.
10.30, 5.10 Ды на ма — не ве-
ра год ны ілю зі я ніст.
11.25, 16.25 Лік ві да тар.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Што ў вас у га ра-
жы?
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.00 Курс эк стрэ маль на га 
кі ра ван ня.
17.20 Дзён ні кі вя лі кай вай-
ны.
18.15 Вой ны за ма люс каў.
19.10 Смя рот ны ўлоў.
21.00 Го рад на вы ва рат.
22.00 Скрозь кра то вую на ру.
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.

1 жніўня 2014 г.
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