
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, 
0.50 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Зо на Х.
9.10, 21.45 Се ры ял «След».
11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.
11.05, 20.00 Се ры ял «Зем скі 
док тар. Жыц цё на но ва».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.15, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-2».
14.05 Се ры ял «Та кое звы-
чай нае жыц цё».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 1.20 Се ры ял «Ма ша ў 
за ко не!».
17.30 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.30 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
23.40 Ве чар цяж ка га дня.
1.05 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.40 Се ры ял «Са-
шка».
10.10 Бе ла рус кая кух ня.
10.45, 22.50 Дэ тэк тыў «Ку-
лі нар».
11.55, 21.40 Се ры ял «Вір ту-
о зы».
13.35 Кі пень.
13.55, 18.50 Се ры ял «Уні-
вер».
15.00, 19.55 Се ры ял «Фіз-
рук».
16.00 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
17.50 Се ры ял «Трыц ца ці га-
до выя».
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
0.00 Ха чу ў тэ ле ві зар!
0.05 Ха кей. КХЛ. «Поў-
на чсталь» — «Ды на ма» 
(Мінск).

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 13.30, 18.45, 23.35 «Ка-
лей да скоп».
8.10 «Па пу гай, што га во рыць 
на ідыш». Маст. фільм.
9.35, 22.40 «СССР — му-
зы ка пад за ба ро най». Гурт 
«Наутилус Помпилиус».
10.00 «Фа та гра фіі на сця не». 
Маст. фільм.
13.00, 23.05 «Свят ло да лё-
кай зор кі». Па мя ці опер най 
спя вач кі, на род най ар тыст кі 
СССР Свят ла ны Да ні люк.
13.40 «Аль ман скія ба ло ты». 
Дак. фільм.
14.10 Юбі лей ны кан цэрт Вя лі-
ка га тэ ат ра Бе ла ру сі.
15.45 «На пе рад у мі ну лае».
16.15 Се ры ял «Ат лан ты і ка-
ры я ты ды».
17.05 «Шас та ко віч буй-
ным пла нам. Парт рэт». Дак. 
фільм.
18.05 «На ву ка ко ле ру ха кі». 
Дак. фільм.
18.20 «Кру гі над зеі». Дак. 
фільм.
19.00 «Атэ ла». Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.05 «Яў ге нія Гран дэ». 
Маст. фільм.

8.00, 13.00, 20.20 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА. Ухань. 1/4 фі на лу.
12.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
17.15 Авер тайм.
17.55 Ха кей. КХЛ. «Поў на ч-
сталь» (Ча ра па вец) — «Ды на-
ма» (Мінск).

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 «Фа зэн да».
11.55 Се ры ял «Вер мне».
13.10 «Мод ны пры га вор».
14.15 «Сам-на сам з усі мі».
15.15, 16.15 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «Зай цаў+1».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Аб ды ма ю чы 
не ба».
23.15 «Ежа, да ро га, рок-н-рол».
0.05 Тры лер «Трэ ні ро вач ны 
дзень».
2.15 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».
9.00, 18.30 «Да ку мен таль ны 
спец пра ект»: «Ты та нік». Сак-
рэт веч най жыц ця».
10.00 «Аф ра маск віч 2». Се-
ры ял.
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 «Гіс то рыя 
па пя луш кі».
15.35 «Мае цу доў ныя...».
16.50 «Сле да кі».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ба я вік «Спаўн».
22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Тай ны све ту».
23.55 «Аў та па на ра ма».
0.15 Біль ярд Міnsk open 2014. 
Муж чы ны. Фі нал.
1.20 «Вод бліс кі». Се ры ял.

5.00 «180 хві лін».
7.45 «Ды яс па ры».
8.10 Маст. фільм «Ка ран-
цін».
9.30 Маст. фільм «Ін ды».
11.10 Се ры ял «У све це пры-
га жос ці».

12.00, 15.00, 18.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
12.15 Се ры ял «Ваш го нар».
14.05 Се ры ял «Тай ныя зна-
кі».
15.15, 22.40 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.05 Се ры ял «Так сіст ка».
18.20, 2.45 Се ры ял «Склі фа-
соў скі».
21.00 Маст. фільм «Кам пен-
са цыя».
23.30 На ві ны (бя гу чы ра док). 
Га лоў ная тэ ма.
23.40 «Зла чын ства і па ка ран-
не».
0.05 Маст. фільм «Ін тэр вен-
цыя».
1.55 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Тра ге дыя ўну каў Ста-
лі на».
16.40 «Фак ты».
17.40 Се ры ял «Сэр ца зор-
кі».
18.40 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».
20.50 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».
21.45 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Ка хан не на су пе рак».
23.45 «Ве ра, на дзея, ка хан не 
Але ны Ся ро вай».
0.35 Се ры ял «Жан чы ны на 
мя жы».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.05 «Да су да».
9.05, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.30, 17.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.

11.55 «Суд пры сяж ных».
13.20 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.30 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
15.30 «Спра ва гус ту».
16.35 Дэ тэк тыў «Ір жа».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
20.00 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны».
22.00 Ана то мія дня.
23.00 Се ры ял «Ша ман».
0.45 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

7.00, 12.30, 18.45, 21.05, 23.50 
«На двор’е».
7.05, 16.05 «Мульт па рад».
7.30 Се ры ял «Аме ры кан цы».
9.15 «Кі на блак нот».
9.30, 17.45 Се ры ял «Ка ра ле-
ва Поўд ня».
10.15 «Па да рож жа з гус там».
10.45 Дра ма «Эпі дэ мія».
12.35 Дак. се ры ял «Ко шак не 
любіць нель га».
13.25 Се ры ял «Ку зей Гю-
ней».
15.20 «Тэ ле ма га зін».
16.30 «Тваё зда роўе». «Во-
сень».
16.55 Се ры ял «Ча ты ры ты-
ся чы ча ты рыс та».
18.35 «Фэшн іs my пра-
фэшн».
18.50 Се ры ял «Ты ран».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.20 Тры лер «Трыц цаць 
дзён но чы».
23.20 Се ры ял «Блуд лі вая Ка-
лі фор нія».

6.00, 4.30 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.15, 0.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 13.00, 19.30 Се ры ял 
«Кух ня».
9.30, 13.30, 19.00 Се ры ял 
«Ад ной чы ў мі лі цыі».
10.00, 20.00 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны 2».

11.00, 3.30 «Гуль ні лё су».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
12.30, 23.15 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.00, 2.30 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
15.00, 1.45 Се ры ял «90210: 
Но вае па ка лен не».
16.00 Ме лад ра ма «За муж за 
2 дні».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Ме лад ра ма «Ча го ча-
каць, ка лі ча ка еш дзі ця».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва-
ныя».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 На ві-
ны куль ту ры.
9.20, 23.45 Спец пра ект 
«УДІ Ку — 95!». На гля даль нік.
10.15, 23.00 Філь мы Май стэр ні 
Аляк сея На стаў ні ка.
11.05 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
11.25 «Ра сія, лю боў мая!».
11.50, 0.55 «Цу ды жыц ця». 
Дак. се ры ял.
12.45 «Ха джэн не па па ку-
тах». Маст. фільм, за ключ-
ная се рыя.
14.10 Academіa.
14.55 «Аб са лют ны слых».
15.40 «Дзі на Ру бі на. Па між 
зя мель, па між ча соў». Дак. 
фільм.
16.25 ХХ ста год дзе. Вы бра ныя 
сім фо ніі. Д. Шас та ко віч. Сім-
фо нія №15.
17.15 «Хлеб і ген». Дак. пра-
ект.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.
19.10 «Пра ві лы жыц ця».
19.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
19.50 «Хто мы?».
20.20 «Ка міль Ка ро». Дак. 
фільм.
20.30 «Куль тур ная рэ ва лю-
цыя».
21.15 «Пра сяб роў-та ва ры-
шаў, пра час і пра ся бе». Дак. 
фільм.
21.40 Анас та сія Цвя та е ва. 

«Мне 90 га доў, яшчэ лёг кая 
па ход ка...». Дак. фільм.
0.45 «Эд гар По». Дак. 
фільм.
1.50 «Франц Фер ды нанд». 
Дак. фільм.

5.00 «Яло вая суб ма ры на». 
«Гіс то рыя рус ка га ро ка». 
2005 год.
6.05 «Ноч». Італь ян скі кі на рэ-
жы сёр Мі ке лан джэ ла Ан та ні-
ё ні. 1990 год.
6.25 «Ін тэр в’ю пас ля кан цэр-
та». Яў ген Мар гу ліс.
6.35, 12.35, 0.35 Маст. фільм 
«Тры вя сё лыя зме ны».
7.45 «Прэс-экс прэс» ад 30 лі-
пе ня 1993 го да.
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».
10.00 «Рок-н-рол ТБ». 1992 
год.
10.35 «50 га доў на эст ра дзе. 
Ару цюн Ака пян». 1993 год.
11.00 Дак. фільм «Не маг чы-
мы Бес каў».
12.10 Ва каль ны цыкл «Су-
зор’е Га га ры на». 1973 год.
13.45 «Прэс-экс прэс» ад 
1 ве рас ня 1993 го да.
16.00 «Рок-н-рол ТБ». Кан-
цэрт гур та «Лі га блю за» ў тэ-
ат ры Эст ра ды. 1992 год.
16.35, 4.40 Кан цэрт за меж-
най эст ра ды.
17.00 «Пры ступ кі». «Да ча-
го вя дзе дэ фі цыт ду хоў най 
ежы». 1989 год.
18.20 М/ф «Воўк і ся мё ра 
каз ля нят на но вы лад».
18.35 Маст. фільм «Поз няе 
дзі ця».
19.45 «Прэс-экс прэс» ад 
3 ліс та па да 1993 го да.
22.00 «Рок-н-рол ТБ». 1992 
год.
23.00 «Кліч джунг ляў». 1993 
год.
23.40 «Пес ні Яў ге на Пціч кі-
на». 1981 год.
1.45 «Прэс-экс прэс» ад 8 лі-
пе ня 1993 го да.
4.00 «Рок-н-рол ТБ». 1992 
год.

9.35, 14.00, 18.00, 1.00 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Лет ні 
Гран-пры.
11.00, 19.30 WАTTS.
12.00, 15.30, 20.30 Аll Sроrts.
12.30, 16.00 Фут бол. «Воль фс-
бург» (Гер ма нія) — «Ба ва рыя 
Мюн хен» (Гер ма нія).
17.00 Дартс. Ад кры ты чэм пі я-
нат Вя лі ка бры та ніі.
21.00 Най мац ней шыя лю дзі 
пла не ты. Лі га чэм пі ё наў.
22.00 Бай цоў скі клуб.
0.00 Ба я выя май стэр ствы.

5.00, 9.00, 13.30, 16.30, 21.00 
Се ры ял «Пра па доб ны».
6.00 Ка ме дыя «Ка ні ку лы ў Грэ-
цыі. Усё ўклю ча на».
7.35 Ка ме дыя «Будзь це як 
до ма».
10.05 Ка ме дыя «Па зна ём це ся 
з Уо лі Спарк сам».
11.50 Ка ме дыя «Рэ ста ран спа-
да ра Сеп ты ма».
14.30 Ка ме дыя «Мах ля ры».
16.15, 23.50 Скетч ком «Па між 
на мі».
17.30 Ме лад ра ма «Спа чат ку 
ка хан не, по тым вя сел ле».
19.20 Мю зікл «Да ро га на Ба лі».
22.10 Ба я вік «Кі ле ры».
0.15 Пры го ды «Ас з асаў».
2.00 Се ры ял «Ста рыя пер-
цы».
3.00 Ка ме дыя «У джа зе толь кі 
дзяў ча ты».

6.00 М/ф.
7.50, 14.30 «Док тар І.».
8.20, 18.50, 2.05 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.
10.00, 4.25 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.
11.45, 17.55 «Спра ва Аста ха-
ва». Дак. се ры ял.
12.40, 16.55 «Шчы рая раз мо ва 
з Але най Дзміт ры е вай».
13.35, 20.45 «Тут нех та ёсць». 
Се ры ял.
15.00, 0.35 «Тай ны след ства». 
Се ры ял.

16.00, 22.40, 3.40 «Зор ныя 
гіс то рыі».
21.40, 1.15 «Кедр» пра ніз-
вае не ба». Се ры ял.
22.35 «Зор ныя гіс то рыі».
23.30 «Быць ча ла ве кам». 
Се ры ял.

5.00 Ка ме дыя «Сцю арт Літл 
2».
6.25 Ме лад ра ма «Бла кіт ная 
хва ля».
8.15 Тра гі ка ме дыя «Тост».
9.55 Ка ме дыя «Хо дзяць чут-
кі...».
11.35 Мю зікл «У рыт ме сэр-
ца».
13.15 Дра ма «Што ха вае 
хлус ня».
14.50 Дра ма «Мы — ад на 
ка ман да».
17.10 Ка ме дыя «Сур’ ёз ны 
ча ла век».
19.00 Тры лер «Са ка віц кія 
іды».
20.50 Дра ма «Ба ец».
23.00 Фільм жа хаў «Эк стра-
сэнс».
1.00 Дра ма «Ка лі я па мі ра-
ла».
3.00 Ка ме дыя «Мой ма лень-
кі анёл».

5.20 Ме лад ра ма «На ро ста-
нях».
7.05 Ме лад ра ма «Не ідэа-
льная жан чы на».
8.50 Ка ме дыя «Ма мач кі».
10.40 Тры лер «Фа наг ра ма 
страс ці».
12.25 Ка ме дыя «Лёг кае 
жыц цё».
14.05 Ме лад ра ма «Вы клю-
чэн не з пра ві лаў».
16.00 Ка ме дыя «Аб чым 
маў чаць дзяў чаты».
17.35 Ка ме дыя «Пра што 
яшчэ га во раць муж чы ны».
19.20 Дра ма «Дзяў чы на і 
смерць».
21.30 Ка ме дыя «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе 3».
23.40 Дра ма «Жы ві і па мя-
тай».

1.40 Тра гі ка ме дыя «Вя сел-
ле».
3.40 Каз ка «Пры го ды жоў та га 
ча ма дан чы ка».

5.00, 10.00 Ме га за во ды.
6.00, 12.00 Гуль ні ро зу му.
6.30, 12.30 Зай маль ная на-
ву ка.
7.00 Зра бі або па мры.
7.30, 22.00 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00, 13.00 Зо ла та Юка на.
9.00, 14.00 Не звы чай ныя про-
мыс лы.
11.00 Скар ба шу каль ні кі.
15.00 Апош ні тыгр Су мат ры.
16.00 Са мыя не бяс печ ныя жы-
вё лы.
17.00 Ня мец кая ар мія Чэр-
чы ля.
18.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
19.00 Па яды нак не пе ра мож-
ных.
20.00, 0.00, 3.00 Сі ла пле ме ні.
21.00, 1.00, 4.00 Зла віць со-
ма.
23.00 Ліх ту гі за мя жой.
2.00 Дзень «Д».

7.00, 9.35 За ла тая лі ха ман ка.
7.50 Ка лек цы я не ры аў то.
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?
10.30, 5.10 Скрозь кра то вую 
на ру.
11.25, 16.25 Гро шы ў за се-
ках.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Но вае жыц цё хот-
ро даў.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20 У па го ні за вы га дай.
18.15 Га раж нае зо ла та.
19.10 Скла ды.
21.00 Смя рот ны ўлоў.
22.00 Сі бір ская ру лет ка.
23.00 Ге роі ся род нас.
0.00, 3.05 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, 
0.15 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Зо на 
Х.
9.10, 21.45 Се ры ял «След».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.00 Се ры ял «Зем скі 
док тар. Жыц цё на но ва».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.15, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-2».
14.05 Се ры ял «Та кое звы-
чай нае жыц цё».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.45 Се ры ял «Ма ша ў 
за ко не!».
17.30 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж.
21.00 Па на ра ма.
23.40 Ак ту аль нае ін тэр в’ю.
0.30 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.40 Се ры ял «Са-
шка».
10.10 «Два з па ло вай ку ха ры. 
Ад кры тая кух ня».
10.40, 22.55 Дэ тэк тыў «Ку-
лі нар».
11.50, 21.40 Се ры ял «Вір ту-
о зы».
13.05 Вы шэй за дах.
13.35, 18.50 Се ры ял «Уні-
вер».
14.45, 19.55 Се ры ял «Фіз-
рук».
15.50 Рэ пар цёр.
17.50, 0.05 Се ры ял «Трыц ца-
ці га до выя».
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 Спорт ла то 5 з 36.
21.30 КЕ НО.
0.00 Ха чу ў тэ ле ві зар!
0.55 Пад гры фам «Вя до-
мыя».

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 13.30, 19.05, 0.55 «Ка лей-
да скоп».
8.10 «Гамб ры нус». Маст. 
фільм.
9.35, 17.40, 22.35 «Дыя@блог». 
«Пра пры го жае».
10.05 «Да урыя». Маст. фільм.
13.05, 0.30 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці жы ва піс ца Іва на 
Ка ра сё ва.
13.40 «Па ла цы Крам ля». Дак. 
фільм.
14.10 «Без эпі та фіі». Дак. 
фільм.
15.00 «Ло шыц кі парк». Дак. 
фільм.
15.30 «Га лі на Ада мо віч. За вя-
дзён ка». Дак. фільм.
16.00 «Дзе ла выя лю дзі». Гіс то-
рыя го ра да Пін ска і бе ла рус ка га 
ку пец тва.
16.20 «Азёр ная Ады сея». Брас-
лаў скае Па азер’е.
16.50 Се ры ял «Ат лан ты і ка-
ры я ты ды».
18.10 «Джаз і кла сі ка». Кан цэрт 
біг-бэн да На цы я наль на га кан-
цэрт на га ар кест ра Бе ла ру сі.
19.20 «Па пу гай, што га во рыць 
на ідыш». Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10, 23.00 «Фа та гра фіі на 
сця не». Маст. фільм.

6.00, 13.00, 18.55, 22.55 Тэ ніс. 
Тур нір ВТА. Ухань.
12.05 Ко зел пра фут бол.
12.25 Спорт-кадр.
17.05 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ (Ба-
ры саў) — «Ды на ма» (Мінск).
21.00 Ха кей. КХЛ. «Тар пе да» 
(Ніж ні Ноў га рад) — «Ды на ма» 
(Мінск).

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 «Фа зэн да».
11.55 Се ры ял «Вер мне».
13.10 «Мод ны пры га вор».
14.15 «Сам-на сам з усі мі».
15.15, 16.15 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «Зай цаў+1».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Аб ды ма ю чы 
не ба».
23.15 «Вя чэр ні Ургант».
23.55 Маст.фільм «Га лоў-
нае — не ба яц ца».
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».
9.00, 18.30 «Да ку мен таль ны 
спец пра ект»: «Ты та нік». Сак-
рэт веч на га жыц ця».
10.00 «Аф ра маск віч 2». Се-
ры ял.
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.50 Ка ме дыя «Па лі цэй ская 
ака дэ мія 6: аб ло жа ны го-
рад».
15.30 «Мае цу доў ныя...».
16.50 «Сле да кі»
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «Гіс то рыя 
па пя луш кі».
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 Біль ярд. Міnsk open 2014. 
Жан чы ны. Фі нал.
1.20 «Вод бліс кі». Се ры ял.

5.00 «180 хві лін».
7.45 «Зроб ле на ў СССР».
8.10 Маст. фільм «Сён ня — 

но вы ат рак цы ён».
9.30 Маст. фільм «За ка ха ны 
і бяз зброй ны».
11.10 Се ры ял «У све це 
ежы».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
12.15 Се ры ял «Ваш го нар».
14.05 Се ры ял «Тай ныя зна-
кі».
15.15, 22.40 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.05 Се ры ял «Так сіст ка».
18.20, 2.45 Се ры ял «Склі фа-
соў скі».
21.00 Маст. фільм «Ін ды».
23.30 На ві ны (бя гу чы ра док). 
Га лоў ная тэ ма.
23.40 «Лю бі мыя ак цё ры».
0.05 Маст. фільм «Му суль-
ма нін».
2.15 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
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 «Па той бок жыц ця і 
смер ці. Рай».
16.40 «Фак ты».
17.40 Се ры ял «Сэр ца зор-
кі».
18.40 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».
20.50 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».
21.45 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Ка хан не на су пе рак».
0.30 Се ры ял «Жан чы ны на 
мя жы».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.05 «Да су да».
9.05, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.30, 17.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.

11.55 «Суд пры сяж ных».
13.20 «Суд пры сяж ных. Кан чат-
ко вы вер дыкт».
14.30 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
15.30 «Спра ва гус ту».
16.35 Дэ тэк тыў «Ір жа».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
20.00 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны».
22.00 Ана то мія дня.
23.00 Се ры ял «Ша ман».
0.45 Се ры ял «Глу хар. Вяр тан-
не».

7.00, 12.30, 18.55, 20.55, 23.55 
«На двор’е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30, 19.00 Се ры ял «Аме ры-
кан цы».
9.10 «Тваё зда роўе». «Дэ прэ-
сія».
9.35, 17.55 Се ры ял «Ка ра ле ва 
Поўд ня».
10.20 «Кі на блак нот».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
11.00 Ка ме дыя «Зне се ныя мо-
рам».
12.35 Дак. се ры ял «Ко шак не лю-
біць нель га».
13.25 Се ры ял «Ку зей Гю ней».
15.20, 18.40 «Тэ ле ма га зін».
16.30 «Зо ла та маў чан ня».
17.00 Се ры ял «Ча ты ры ты ся-
чы ча ты рыс та».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Сця гі на шых 
баць коў».
23.25 Се ры ял «Блуд лі вая Ка-
лі фор нія».

6.00, 4.30 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.10, 0.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 13.00, 19.30 Се ры ял «Кух-
ня».
9.30, 13.30, 19.00 Се ры ял «Ад-
ной чы ў мі лі цыі».
10.00, 20.00 Се ры ял «Два баць-
кі і два сы ны 2».
11.00, 3.30 «Гуль ні лё су».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».

12.30, 23.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.00, 2.30 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
15.00, 1.45 Се ры ял «90210: 
Но вае па ка лен не».
16.00 Ка ме дыя «100 міль ё наў 
еў ра».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Ме лад ра ма «За муж за 
2 дні».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва-
ныя».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 На ві ны 
куль ту ры.
9.20, 23.45 Спец пра ект 
«УДІ Ку — 95!». На гля даль нік.
10.15, 23.00 Філь мы Май стэр ні 
Ула дзі мі ра Ха ці нен кі.
11.05, 17.00 «Су свет ныя скар-
бы куль ту ры».
11.25 «Кра суй ся, горад Пят-
роў!».
11.50, 0.55 «Цу ды жыц ця». 
Дак. се ры ял.
12.45 «Ха джэн не па па ку тах». 
Маст. фільм.
14.10 Academіa.
14.55 Штуч ны ад бор.
15.40 Да 165-год дзя з дня 
на ра джэн ня Іва на Паў ла ва. 
«Больш, чым ка хан не».
16.25 ХХ ста год дзе. Вы бра ныя 
сім фо ніі. С. Пра коф’ еў. Сім фо-
нія №7.
17.15 «Хлеб і не ўмі ру часць». 
Дак. пра ект.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Аб са лют ны слых».
19.10 «Пра ві лы жыц ця».
19.40 «Доб рай но чы, ма лыя!».
19.50 «Дзі на Ру бі на. Па між 
зя мель, па між ча соў». Дак. 
фільм.
20.30 Ула да фак та. «Ся рэд ня-
веч ча: най ноў шая каз ка XXІ 
ста год дзя».
21.15 «Пра сяб роў-та ва ры-
шаў, пра час і пра ся бе». Дак. 
фільм.
21.45 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Гіс то рыя све ту». Дак. се ры ял.
0.50 «Шарль Ку лон». Дак. 
фільм.
1.45 В. Мо царт. Ды вер тыс мент 
№1.

5.00 «Кліч джунг ляў». 1993 
год.
5.40 «Пес ні Яў ге на Пціч кі на». 
1981 год.
6.35, 12.35, 18.35 Маст. фільм 
«Тры вя сё лыя зме ны».
7.45 «Прэс-экс прэс» ад 8 лі пе ня 
1993 го да.
8.00, 14.00, 20.00 «Мі ну лы 
час».
9.00, 15.00, 21.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».
10.00 «Рок-н-рол ТБ». 1992 
год.
10.40, 22.35 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
11.00 «Яло вая суб ма ры на». 
«Гіс то рыя рус ка га ро ка». 2005 
год.
12.05 «Ноч». Італь ян скі кі на рэ-
жы сёр Мі ке лан джэ ла Ан та ні ё ні. 
1990 год.
12.25 «Ін тэр в’ю пас ля кан цэр-
та». Яў ген Мар гу ліс.
13.45 «Прэс-экс прэс» ад 30 лі-
пе ня 1993 го да.
16.00 «Рок-н-рол ТБ». 1992 год.
16.35 «50 га доў на эст ра дзе. 
Ару цюн Ака пян». 1993 год.
17.00 Дак. фільм «Не маг чы мы 
Бес каў».
18.10 Ва каль ны цыкл «Су зор’е 
Га га ры на». 1973 год.
19.45 «Прэс-экс прэс» ад 1 ве-
рас ня 1993 го да.
22.00 «Рок-н-рол ТБ». Кан цэрт 
гур та «Лі га блю за» ў тэ ат ры 
Эст ра ды. 1992 год.
23.00 «Анш лаг! Анш лаг!». 1989 
год.
0.20 Кан цэрт Ба ры са Гра бен-
шчы ко ва і гур та «Аква ры ум». 
1993 год.
1.30 Тэ ле спек такль «Дэ фі цыт на 
Ма за е ва». 1979 год.
2.25 «Джэм». Хард-рок-шоу. 
1993 год.
3.00 «Па той бок рам пы». 1991 
год.
3.50 «Шэсць пе сень на біс». Гран-
пры. 1996 год.

9.30 Аў та- і мо та спорт.
9.45, 14.00, 17.45, 1.45 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Лет ні 

Гран-пры.
11.00, 17.00 WАTTS.
12.00, 0.20 Аll Sроrts.
12.30 Дартс. Ад кры ты чэм пі я-
нат Вя лі ка бры та ніі.
15.30 Спід вей. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.
18.45 Фут бол. «Воль фсбург» 
(Гер ма нія) — «Ба ва рыя Мюн-
хен» (Гер ма нія).
21.00 Кам пус.
21.35, 1.30 Вы бра нае па се-
ра дах.
21.40 Кон ны спорт. Вя лі кі 
шлем Ро лекс.
23.30 Гольф. Еў ра пей скі тур.
0.15 Гольф-клуб.
0.25 Па рус ны спорт. Эк стрэ-
маль ная се рыя.
0.55 Па рус ны спорт. Mахі 
Yасht Rоlех Сuр.
1.25 Яхт-клуб.

5.00, 2.15 Се ры ял «Ста рыя 
пер цы».
6.00 Ка ме дыя «Міс тар Ма гу».
7.25 Ка ме дыя «Ка ні ку лы ў Грэ-
цыі. Усё ўклю ча на».
9.00, 13.30, 16.30, 21.00 Се ры-
ял «Пра па доб ны».
10.00 Пры го ды «Ас з асаў».
11.45 Ка ме дыя «Будзь це як 
до ма».
14.30 Ка ме дыя «Па зна ём це ся 
з Уо лі Спарк сам».
16.15, 19.00, 23.50 Скетч ком 
«Па між на мі».
17.30 Ка ме дыя «Рэ ста ран спа-
да ра Сеп ты ма».
19.20 Ме лад ра ма «Спа чат ку 
ка хан не, по тым вя сел ле».
22.10 Ка ме дыя «Мах ля ры».
0.15 Ка ме дыя «У джа зе толь кі 
дзяў ча ты».
3.15 Ка ме дыя «Но вы хло пец 
ма ёй ма мы».

6.00 М/ф.
7.50, 14.30 «Док тар І.».
8.20, 18.50, 2.05 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.
10.00, 4.25 «Па спра вах ня-
поў на га до вых». Дак. се ры-
ял.
11.45, 17.55 «Спра ва Аста ха-
ва». Дак. се ры ял.

12.40, 16.55 «Шчы рая раз мо-
ва з Але най Дзміт ры е вай».
13.35, 20.45 «Тут нех та ёсць». 
Се ры ял.
15.00, 0.35 «Тай ны след-
ства». Се ры ял.
16.00, 22.40, 3.40 «Зор ныя 
гіс то рыі».
21.40, 1.15 «Кур сан ты». Се-
ры ял. За ключ ная се рыя.
23.30 «Быць ча ла ве кам». Се-
ры ял.

5.50 М/ф «Гно меа і Джуль-
е та».
7.30 Ка ме дыя «Джэк і Джыл: 
Ка хан не на ча ма да нах».
9.10 Ка ме дыя «Сцю арт Літл 
2».
10.50 Ме лад ра ма «Бла кіт ная 
хва ля».
12.50 Ме лад ра ма «Сум ны 
Ва лян цін».
14.50 Дра ма «Усё са мае леп-
шае».
16.40 Тры лер «Прэ стыж».
19.00 Дра ма «Мес ца пад сос-
на мі».
21.30 Тры лер «Воб лас ці цем-
ры».
23.20 Ка ме дыя «Пі пец».
1.20 Мю зікл «У рыт ме сэр-
ца».
3.00 Ка ме дыя «Хо дзяць чут-
кі...».

5.20 Дра ма «З ка ха ны мі не 
рас ста вай це ся».
6.50 Тра гі ка ме дыя «Пяць зо-
рак».
8.40 Ме лад ра ма «Ро зыг-
рыш».
10.15 Ка ме дыя «Апель сі на-
вы сок».
12.05 Каз ка «Пры го ды жоў-
та га ча ма дан чы ка».
13.40 Ка ме дыя «Двай ная 
стра та».
15.50 Дра ма «За ба ва».
17.35 Ка ме дыя «Пра што га-
во раць муж чы ны».
19.20 Дра ма «Бе ду ін».
21.10 Дра ма «Вы гнан не».
0.00 Ме лад ра ма «Атам ны 
Іван».

1.50 Пры го ды «Стрэ лы Ро-
бін Гу да».
3.30 Каз ка «Ка роль-алень».

5.00 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі.
6.00, 8.00, 12.00, 13.00 Гуль ні 
ро зу му.
6.30, 12.30 Зай маль ная на-
ву ка.
7.00 Зра бі або па мры.
7.30, 19.00 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
9.00, 14.00 Кар тач ны фо кус-
нік.
10.00 Ме га за во ды.
11.00 Скар ба шу каль ні кі.
15.00 Жан чы на, вы ха ва ная 
мал па мі.
16.00 Са мыя не бяс печ ныя жы-
вё лы.
17.00, 2.00 Дзень «Д».
18.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
20.00, 0.00, 3.00 Зо ла та Юка-
на.
21.00, 1.00, 4.00 Не звы чай ныя 
про мыс лы.
22.00 Па яды нак не пе ра мож-
ных.
23.00 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.

7.00, 9.35 За ла тая лі ха ман ка.
7.50 Па ляў ні чыя на аў та ма-
бі лі.
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?
10.30, 5.10 Ула да ры ро зу му.
11.25, 16.25, 21.00 Скла ды.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Ка лек цы я не ры аў то.
15.05, 18.15, 6.05 Ма хі на та-
ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20 Ву ліч ныя гон кі.
19.10 Хут кія і гуч ныя
22.00 Га раж нае зо ла та.
23.00 У па го ні за вы га дай.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
3.05 Гро шы ў за се ках.

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, 
0.50 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Зо на Х.
9.10, 21.45 Се ры ял «След».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.00 Се ры ял «Зем скі 
док тар. Жыц цё на но ва».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.15, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-2».
14.05 Се ры ял «Та кое звы-
чай нае жыц цё».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 1.20 Се ры ял «Ма ша ў 
за ко не!».
17.30 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.30 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
23.40 Ве чар цяж ка га дня.
1.05 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.40 Се ры ял «Са-
шка».
10.10 «Два з па ло вай ку ха-
ры»
10.45, 22.50 Дэ тэк тыў «Ку-
лі нар».
11.50, 21.35 Се ры ял «Вір ту-
о зы».
13.00 Кі пень.
13.20, 18.50 Се ры ял «Уні-
вер».
14.30, 19.50 Се ры ял «Фіз-
рук».
15.35 «Comedy woman».
17.50 Се ры ял «Трыц ца ці га-
до выя».
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
23.55 Ха чу ў тэ ле ві зар!

0.00 Ха кей. КХЛ. «Тар пе да» 
(Ніж ні Ноў га рад) — «Ды на ма» 
(Мінск).

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 13.20, 19.05, 1.00 «Ка-
лей да скоп».
8.15, 19.20, 1.10 «Га ла сы з 
мі ну ла га». 90 га доў з дня на-
ра джэн ня паэ та Ар ту ра Воль-
ска га.
8.20 «Бе лыя но чы». Маст. 
фільм.
9.50, 17.15, 22.40 «Дыя@
блог». «Пра лі та ра ту ру».
10.20 «Ле ген ды кі но». Гіс то-
рыя ства рэн ня ле ген дар на га 
філь ма «Шу каль ні кі шчас ця».
10.35 «Шу каль ні кі шчас ця». 
Маст. фільм.
11.55, 0.30 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці за слу жа на га 
дзея ча мас тац тваў БССР Сяр-
гея Пят роў ска га.
12.25, 13.30 «Вар’ яц кае жыц-
цё Саль ва до ра Да лі». Спек-
такль.
14.40 «Ча роў ная ме ло дыя для 
сяб роў». Кан цэрт джа за ва га 
му зы кан та Ана то ля Каль вар-
ска га.
15.55 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
16.25 Се ры ял «Ат лан ты і ка-
ры я ты ды».
17.40 «Гамб ры нус». Маст. 
фільм.
19.25 «Дзе ла выя лю дзі». 
Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.15, 23.05 «Да урыя». Маст. 
фільм.

8.00, 13.00, 22.50 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА. Ухань.
12.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.

17.55 Ха кей. КХЛ. «Тар пе да» 
(Ніж ні Ноў га рад) — «Ды на ма» 
(Мінск).
20.20 Спорт-кадр.
20.55 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Ды на ма» (Ма ла дзеч-
на) — «Шах цёр» (Са лі горск).

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 «Фа зэн да».
11.55 Се ры ял «Вер мне».
13.10 «Мод ны пры га вор».
14.15 «Сам-на сам з усі мі».
15.15, 16.15 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «Зай цаў+1».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Аб ды ма ю чы 
не ба».
23.15 Дра ма «До каз жыц-
ця».
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».
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 «Не па кор-
ны».
16.10 «Да лё кія сва я кі».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Да ку мен таль ны спец-
пра ект»: «Ты та нік». Сак рэт 

веч на га жыц ця». 1-я част ка.
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ка ме дыя «Па лі цэй ская 
ака дэ мія 6: аб ло жа ны го рад».
22.00 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ра зум ней не пры ду-
ма еш».
23.55 «Аў та па на ра ма».
0.15 Біль ярд. Міnsk open 2014. 
Паў фі нал.
1.20 «Вод бліс кі». Се ры ял.

5.00 «180 хві лін».
7.45, 23.40 «Агуль ны ін та-
рэс».
8.10 Маст. фільм «Цэнт ра вы 
з пад ня бес ся».
9.30 Маст. фільм «Здзел-
ка».
11.10 Се ры ял «У све це пры-
га жос ці».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
12.15 Се ры ял «Ваш го нар».
14.05 Се ры ял «Тай ныя зна-
кі».
15.15, 22.40 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.05 Се ры ял «Кру із».
18.20, 2.45 Се ры ял «Склі фа-
соў скі».
21.00 Маст. фільм «За ка ха-
ны і бяз зброй ны».
23.30 На ві ны (бя гу чы ра док). 
Га лоў ная тэ ма.
0.05 Се ры ял «Ра ман ім пе ра-
та ра».
2.15 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Асаб лі вы ад дзел. 
Контр раз вед ка».
16.40 «Фак ты».
17.40 Се ры ял «Сэр ца зор-
кі».
18.40 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».

20.50 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».
21.45 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Ка хан не на су пе рак».
23.45 «На рыль ская Гал го-
фа».
0.35 Се ры ял «Жан чы ны на 
мя жы».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.05 «Да су да».
9.05, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.30, 17.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.20 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.30 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
15.30 «Спра ва гус ту».
16.35 Дэ тэк тыў «Ір жа».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
20.00 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны».
22.00 Ана то мія дня.
23.00 Се ры ял «Ша ман».
0.45 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

7.00, 12.15, 18.55, 20.55, 23.30 
«На двор’е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30, 19.00 Се ры ял «Аме ры-
кан цы».
9.10, 15.20 «Тэ ле ма га зін».
9.30, 17.40 Се ры ял «Ка ра ле-
ва Поўд ня».
10.20 «Не ве ра год ная ма гія».
10.30 Ба я вік «Ад ной чы ў 
Мек сі цы».
12.20 Дак. се ры ял «Ко шак не 
лю біць нель га».
13.10 Се ры ял «Ку зей Гю-
ней».
16.30 «Зо ла та маў чан ня».
16.50 Се ры ял «Ча ты ры ты-
ся чы ча ты рыс та».
18.30 «Тваё зда роўе». «Дэ-
прэ сія».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.10 Дра ма «Дзяў чы на з 

жам чуж най за вуш ні цай».
23.00 Се ры ял «Блуд лі вая Ка-
лі фор нія».

6.00, 4.30 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.15, 0.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 13.00, 19.30 Се ры ял 
«Кух ня».
9.30, 13.30, 19.00 Се ры ял 
«Ад ной чы ў мі лі цыі».
10.00, 20.00 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны 2».
11.00, 3.30 «Гуль ні лё су».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
12.30, 23.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.00, 2.30 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
15.00, 1.45 Се ры ял «90210: 
Но вае па ка лен не».
16.00 Ка ме дыя «Рэ аль ныя 
дзяў чын кі».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Ка ме дыя «100 міль ё-
наў еў ра».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва-
ныя».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 На ві-
ны куль ту ры.
9.20, 23.45 Спец пра ект 
«УДІ Ку — 95!». На гля даль нік.
10.15, 23.00 Філь мы Май стэр ні 
Сяр гея Са лаў ё ва.
11.00 «Анд рэ іч». Дак. фільм.
11.25 «Эр мі таж — 250».
11.50, 0.55 «Цу ды жыц ця». 
Дак. се ры ял.
12.45 «Ха джэн не па па ку-
тах». Маст. фільм.
14.10 Academіa.
14.55 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...».
15.40 «Аст ра вы». Юрый Віз-
бар.
16.25 ХХ ста год дзе. Вы бра ныя 
сім фо ніі. С. Рах ма ні наў. «Сім-
фа ніч ныя тан цы».
17.00, 0.40 «Су свет ныя скар-
бы куль ту ры».
17.15 «Хлеб і гро шы». Дак. 
пра ект.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 Штуч ны ад бор.

19.10 «Пра ві лы жыц ця».
19.40 «Доб рай но чы, ма лыя!».
19.50 «Больш, чым ка хан не». 
П’ер Абе ляр і Эла і за Фуль бер.
20.30 «Гуль ня ў бі сер».
21.15 «Пра сяб роў-та ва ры-
шаў, пра час і пра ся бе». Дак. 
фільм.
21.45 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Гіс то рыя све ту». Дак. се ры-
ял.
1.50 «Лаа-цзы». Дак. фільм.

5.00 «Анш лаг! Анш лаг!». 1989 
год.
6.20 Кан цэрт Ба ры са Гра бен-
шчы ко ва і гур та «Аква ры ум». 
1993 год.
7.30 Тэ ле спек такль «Дэ фі цыт 
на Ма за е ва». 1979 год.
8.25 «Джэм». Хард-рок-шоу. 
1993 год.
9.00 «Па той бок рам пы». 1991 
год.
9.50 «Шэсць пе сень на біс». 
Гран-пры. 1996 год.
11.00 «Кліч джунг ляў». 1993 
год.
11.40 «Пес ні Яў ге на Пціч кі на». 
1981 год.
12.35, 18.35 Маст. фільм «Тры 
вя сё лыя зме ны».
13.45 «Прэс-экс прэс» ад 8 лі-
пе ня 1993 го да.
14.00, 20.00 «Мі ну лы час».
15.00, 21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
16.00 «Рок-н-рол ТБ». 1992 
год.
16.40, 2.30 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
17.00 «Яло вая суб ма ры на». 
«Гіс то рыя рус ка га ро ка». 2005 
год.
18.05 «Ноч». Італь ян скі кі на рэ-
жы сёр Мі ке лан джэ ла Ан та ні ё-
ні. 1990 год.
18.25 «Ін тэр в’ю пас ля кан цэр-
та». Яў ген Мар гу ліс.
19.45 «Прэс-экс прэс» ад 30 лі-
пе ня 1993 го да.
22.00 «Рок-н-рол ТБ». 1992 
год.
22.35 «50 га доў на эст ра дзе. 
Ару цюн Ака пян». 1993 год.
23.00 «Тэ ат раль ны кан цэрт». 
1986 год.
0.10 Ка пі тал-шоу «По ле цу-
даў». 1992 год.
0.50 «По ры го да. Во сень скі 

вер ні саж». Фільм-кан цэрт. 
1984 год.
2.00 Дак. фільм «Слу жэн не 
на ро ду».
2.55 Ка ме дыя «...А ча ла век 
іг рае на тру бе».
4.05 «Пес ня-75».

9.30, 14.00, 18.00, 1.55 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Лет ні 
Гран-пры.
11.00, 17.45, 19.30 WАTTS.
12.00, 17.00 Фут бол. Еў ра га лы.
12.45 Спід вей. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.
15.30, 22.30 Дартс. Ад кры ты 
чэм пі я нат Вя лі ка бры та ніі.
20.30 Бокс. Чэм пі я нат све ту па 
вер сіі WBА. J. Brаеhmеr (Гер-
ма нія) — R. Fеlісіаnо Bоlоntі 
(Ар ген ці на).
23.30, 0.05, 1.50 Аў та- і мо та-
спорт.
23.35 Аў та гон кі. Чэм пі я нат 
све ту па эн ду ранс.
0.20 Аў та гон кі .  Се рыя 
Blаnсраіn Еndurаnсе.
1.20 Ра лі. За ку лі са мі ЕRС.

5.00, 9.00, 2.05 Се ры ял «Ста-
рыя пер цы».
6.00 Ка ме дыя «Пра ва дыр раз-
на ску рых».
7.35 Ка ме дыя «Міс тар Ма гу».
10.00 Ка ме дыя «У джа зе толь-
кі дзяў ча ты».
12.00 Ка ме дыя «Ка ні ку лы ў 
Грэ цыі. Усё ўклю ча на».
13.40, 16.30, 21.00 Се ры ял 
«Пра па доб ны».
14.40 Пры го ды «Ас з асаў».
17.30 Ка ме дыя «Будзь це як 
до ма».
19.20 Ка ме дыя «Рэ ста ран спа-
да ра Сеп ты ма».
20.45, 23.55, 1.50 Скетч ком 
«Па між на мі».
22.10 Ка ме дыя «Па зна ём це ся 
з Уо лі Спарк сам».
0.15 Ка ме дыя «Но вы хло пец 
ма ёй ма мы».
3.05 Ка ме дыя «Рым скія пры-
го ды».

6.00 М/ф.
7.50, 14.30 «Док тар І.».
8.20, 18.50, 2.05 «Цу доў нае 

ста год дзе». Се ры ял.
10.00, 4.25 «Па спра вах ня-
поў на га до вых». Дак. се ры ял.
11.45, 17.55 «Спра ва Аста ха-
ва». Дак. се ры ял.
12.40, 16.55 «Шчы рая раз-
мо ва з Але най Дзміт ры е-
вай».
13.35, 20.45 «Тут нех та ёсць». 
Се ры ял.
15.00, 0.35 «Тай ны след ства». 
Се ры ял.
16.00, 22.40, 3.40 «Зор ныя 
гіс то рыі».
21.45, 1.20 «Кур сан ты». Се-
ры ял.
23.35 «Быць ча ла ве кам». Се-
ры ял.

5.00, 1.35 Дра ма «Сёст ры 
Маг да лі ны».
7.20, 14.50 Ба я вік «Ча ла век-
па вук 3».
9.50 Ме лад ра ма «Неш та но-
вень кае».
11.40 Ка ме дыя «10 кро каў да 
пос пе ху».
13.10 М/ф «Гно меа і Джуль-
е та».
17.20 Ка ме дыя «Мой ма лень-
кі анёл».
19.00, 3.35 Ме лад ра ма «Сум-
ны Ва лян цін».
21.00 Дра ма «Вя лі кія на-
д зеі».
23.15 Тры лер «Прэ стыж».

5.20 Пры го ды «Два ка пі та-
ны».
7.05 Дэ тэк тыў «Смерць пад 
вет ра зем».
9.25 Ка ме дыя «Скар бы 
О.К.».
11.20 Пры го ды «Стрэ лы Ро-
бін Гу да».
12.45 Дра ма «З ка ха ны мі не 
рас ста вай це ся».
14.10 Ме лад ра ма «Не ідэа-
льная жан чы на».
15.55 Дра ма «Духless».
17.45 Ме лад ра ма «Ро зыг-
рыш».
19.20 Ка ме дыя «Аб чым маў-
чаць дзяў чы ны».
21.00 Ка ме дыя «Пра што га-
во раць муж чы ны».
22.50 Ка ме дыя «Пра што 

яшчэ га во раць муж чы ны».
0.50 Ме лад ра ма «Ка рот кія су-
стрэ чы».
3.00 Дра ма «Па ля ван не на 
Вер воль фа».

5.00 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі.
6.00, 12.00, 20.00, 0.00, 3.00 
Гуль ні ро зу му.
6.30, 12.30 Зай маль ная на-
ву ка.
7.00 Зра бі або па мры.
7.30, 22.00 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00, 13.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
9.00, 14.00 Вя лі кія рэй ды Дру-
гой су свет най вай ны.
10.00 Ме га за во ды.
11.00 Скар ба шу каль ні кі.
15.00 Як змей мар скі.
16.00 Са мыя не бяс печ ныя 
жы вё лы.
17.00 Дзень «Д».
18.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
19.00 Па яды нак не пе ра мож-
ных.
21.00, 1.00, 4.00 Кар тач ны 
фо кус нік.
23.00 Ліх ту гі за мя жой.
2.00 Сак рэт ная ата ка Гіт ле ра 
на Аме ры ку.

7.00, 9.35 За ла тая лі ха ман-
ка.
7.50, 16.25, 19.10 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?
10.30, 5.10 Го рад на вы ва рат.
11.25 Па ляў ні чыя на рэ лік-
віі — лам бард.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Па ляў ні чыя на аў-
та ма бі лі.
15.05, 22.00, 6.05 Ма хі на та-
ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
23.00 Ву ліч ныя гон кі.
0.00, 3.05 Скла ды.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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