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6.00 «PLAY».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
8.00, 17.00 Се ры ял «Ера-
лаш».
9.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
10.00, 2.00 «Тур бамік сер».
12.00 Дра ма «Тан цы на ву лі-
цы: Нью-Ёрк».
14.10, 23.00 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.30 «Хат няя кух ня».
15.00, 5.00 Се ры ял «Па ла са-
тае шчас це».
17.30 «Ураль скія пель ме ні».
19.00 Се ры ял «Два баць кі і 
два сы ны».
20.30 Ка ме дыя «Да спе хі Бо-
га 3: Мі сія За ды як».
23.30 «Не рэ аль ная гіс то-
рыя».
0.00 Скетч ком «Сту дэн ты».
0.30, 4.30 «Ла ві мо мант».
1.00 «Ле нін град скі Stand-up 
клуб».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35 «Госць з Ку ба ні». Маст. 
фільм.
11.45 «Ана толь Куз ня цоў». 
Дак. фільм.
12.25 «Се ва сто паль скія апа-
вя дан ні. Па да рож жа ў гіс то-
рыю з Іга рам За ла та віц кім». 
Дак. се ры ял.
13.10 Спек так лі-ле ген ды. 
Мі ка лай Ка ра чан цаў, Але на 
Ша ні на, Аляк сандр Аб ду лаў у 
па ста ноў цы Мар ка За ха ра ва 
«Юно на» і «Авось».
14.35, 0.40 «Му зыч ная ку лі-
на рыя. В.А. Мо царт і Л. Да 
По нтэ».
15.25 «Гуль ня ў бі сер». «Л.М. 
Талс той. «Ган на Ка рэ ні на».
16.05 «Ган на Ка рэ ні на». Маст. 
фільм.
18.40 «Больш, чым ка хан не». 
Ва ле рый Чка лаў і Воль га Арэ-
ха ва.
19.20 Да 100-год дзя з дня на ра-
джэн ня Мі ха і ла Ма ту соў ска га. 
«Ра ман ты ка ра ман са». «Што 
так сэр ца рас тры во жа на...».

20.15 «Ва лян цін і Ва лян ці на». 
Маст. фільм.
21.40 «Тац ця на Да ро ні на. 
Тэ ат раль ны ле та піс. Вы бра-
нае».
22.35 З ка лек цыі тэ ле ка на ла 
«Куль ту ра». Вя лі кі джаз.
1.35 «Ар ка дзія». М/ф для да-
рос лых.
1. 55 «Шу каль ні кі». «За гад-
ка выя на сель ні кі «Пло шчы 
Рэ ва лю цыі».
2.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

6.00 «Прэс-экс прэс».1995 
год.
6.05, 8.45, 9.40, 11.00, 15.40, 
17.30, 23.30, 0.25, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія.
7.00 Маст. фільм «Але ся».
8.20 М/ф «Пры го ды ма лы ша 
Гі па по».
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час».
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
11.30, 5.30 «Гэ та бы ло ня даў-
на, гэ та бы ло даў но... Тэ ле-
ві зій ныя ме му а ры». Ле а нід 
Уцё саў.
12.00, 18.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1969. Паў тор ад 2011 го да.
13.10 Маст. фільм «Дні лёт-
ныя».
14.45 М/ф «Пра па ла са тае 
сла ня ня».
16.00 «Кол ба ча су».
17.05 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но... Тэ ле ві зій ныя ме-
му а ры». Мі ха іл Жва нец кі. 2-я 
част ка. «Аў та парт рэт» — лі-
рыч ны ма на лог пісь мен ні ка.
19.10 Дак. фільм «Вель мі вас 
усіх люб лю».
20.45 М/с «Бо лек і Лё лек на 
ка ні ку лах».
21.00 «Быў час». 2009 год.
22.00 Маст. фільм «Гра кі».
0.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но... Тэ ле ві зій ныя 
ме му а ры». Ад Ар ка дзя Рай-
кі на да...
1.00 Маст. фільм «Па роль ве-
да лі двое».
2.35 М/ф «Пры го ды пер ца».

4.00, 5.15 Фут бол. Чэм пі я нат 
Еў ро пы (U-19).
7.00, 14.00, 18.30, 23.00, 2.00 
Ве ла спорт.
8.00, 11.30, 0.30 Фех та ван не. 
Чэм пі я нат све ту.
9.30, 15.15 Ве ла спорт. На цы-
я наль ны тур дэ Франс.
13.00, 18.45 Лёг кая ат ле ты-
ка. Юнац кі чэм пі я нат све ту 
ІА АФ.
19.45, 21.10 Кон ны спорт.
21.15 Ба я выя мас тац твы. Су-
пер кам бат.
0.00 Ра лі. ERC.

6.00, 10.00, 3.10 Се ры ял «Па-
кет ная здзел ка».
6.45 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе 2».
8.25 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе 3».
10.45 Ме лад ра ма «Я ні ко лі не 
бу ду тва ёй».
12.30 Ме лад ра ма «Кра су ні».
14.10 Ка ме дыя «Дыс ка».
16.00 Ка ме дыя «Ка хан не ад 
усіх хва роб».
17.45, 22.00 Се ры ял «Бы лыя».
18.30 Ка ме дыя «Ву чань Дзю-
ка бю».
20.05, 22.50, 0.55, 2.55, 5.40 
Скетч ком «Па між на мі».
20.20 Ка ме дыя «Спат кан не».
23.10 Ка ме дыя «План Б».
1.15 Ме лад ра ма «Даю год».
4.00 Ме лад ра ма «Уда чы, 
Чак».

6.00 М/ф.
10.25 «Не рас кры тыя тай ны».
11.20 «Proкіно».
11.30 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту».
12.20 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня».
12.55, 1.15 Cерыял «Цу доў-
нае ста год дзе».
16.40 М/ф «Пры го ды Алё нуш-
кі і Яро ма».
18.15, 4.40 Дак. фільм «Бра ты 
Ме ла дзэ. Ра зам і па асоб ку».

19.50 Ме лад ра ма «Ру жа раз-
ві таль ных вят роў».
21.40 Дра ма «Ба ец».
23.45 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».

6.00 Дра ма «Эк за мен для 
два іх».
8.00, 18.10 Ка ме дыя «28 дзён».
10.00 Дра ма «Са мая п'я ная 
акру га ў све це».
12.05 Ка ме дыя «Спра ва ў та-
бе».
13.45 Ка ме дыя «Starперцы».
15.45 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні».
20.00 Ка ме дыя «Міс Кан ге ні-
яль насць ІІ: вы дат ная і не бяс-
печ ная».
22.00 Дра ма «Прын цэ са Ма-
на ка».
0.05 Дра ма «Бруд ныя гуль ні».
2.10 Дра ма «Рэй».
4.40 Дра ма «Ма лень кія жан-
чы ны».

6.20 Дра ма «Брэсц кая крэ-
пасць».
8.40 Дра ма «Ва ен на-па ля вы 
ра ман».
10.10 Ка ме дыя «Год ця ля ці».
11.35 Дэ тэк тыў «Дач ка».
13.30 Фан тас ты ка «Пад зя-
мел ле ведзь маў».
15.00 Дра ма «Ста рэй шая 
жон ка».
16.40 Мю зікл «Дзюй мо вач-
ка».
18.50 Ба я вік «22 хві лі ны».
20.20 Ка ме дыя «Звыч ка рас-
ста вац ца».
21.45 Дра ма «Weekend».
23.30 Ка ме дыя «Ад на клас ні кі.
ru: НаCLІCKай пос пех».
1.10 Ба я вік «Ан ты кі лер».
3.05 Ка ме дыя «Ве ча ры на ху-
та ры ка ля Дзі кань кі».
4.15 Дра ма «Пар шы выя авеч-
кі».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.

6.50, 13.30 Гуль ні ро зу му.
7.15, 13.55 Па пу ляр ная на-
ву ка.
7.40 Код не бяс пе кі.
8.30, 18.30 На ву ка бу ду чы ні 
Сты ве на Хо кін га.
9.20, 19.20 Кос мас. Пра мы 
эфір.
10.10, 17.40 Кас міч нае па да-
рож жа «Хаб ла».
11.00, 20.10 Мі сія. Плу тон.
11.50 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
12.40 Больш чым фо ку сы.
14.20 Вя лі кія рэй ды Дру гой 
су свет най вай ны.
15.10 Су пер збу да ван ні Трэ-
ця га рэй ха.
16.00 У по шу ках гі ганц ка га 
каль ма ра.
16.50 Maманцяня. За сты лае 
ў ча се.
21.00 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай.
21.50, 1.10, 4.30 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф.
23.30, 2.50 Ка та стро фа ў рэ-
аль ным ча се.
0.20, 3.40 Эва ку а цыя Зям лі.

8.00, 17.10, 5.35 Дом для аў-
то.
8.50, 15.30 Поў ны фар саж.
9.40, 16.20, 0.40, 6.25 У па го-
ні за кла сі кай.
10.30 Да рож ныя каў боі.
11.20 Вой ны за ма люс каў.
12.10 Ле дзя ное зо ла та.
13.00, 4.00 Га раж нае зо ла-
та.
13.50, 23.50 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
14.40 Што ў вас у га ра жы?
18.00 Рэ стаў ра та ры ло дак.
18.50 Май стар па ства рэн ні 
ба сей наў.
19.40 Бар на за каз.
23.00 Ры бац кія ле ген ды.
1.30 Вы жыць ра зам.
2.20 Перш за ўсё — са ма-
лё ты.
3.10 Ін жы не рыя не маг чы ма-
га.
4.48 Як гэ та ўстро е на?
5.12 Як гэ та зроб ле на?
7.12 Эфект Кар ба на ра.

5.30 Іс насць.
5.55 Ме лад ра ма «Муж на 
час».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Буй ным пла нам.
9.40, 23.20 Се ры ял «Кух ня». 
За ключ ныя се рыі.
10.45 «50 рэ цэп таў пер ша-
га».
11.25 Да ча.
12.10 «Зда роўе». Ток-шоу.
12.50 Ку лі нар ная дып ла ма-
тыя.
13.25 Вы хад ёсць.
14.00, 0.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-5».
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 На шы.
15.45 Лі рыч ная ка ме дыя 
«Ха чу за муж».
17.30 «Нам не жыць адзін 
без ад на го». Твор чы ве чар 
кам па зі та ра Аляк санд ры Па-
хму та вай і паэ та Мі ка лая Даб-
ранра ва ва.
19.15, 21.35 Ме лад ра ма «Ва-
сіль кі». 1—2-я се рыі.
21.00 Па на ра ма.
0.20 Дзень спор ту.

6.50 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
7.40 Се ры ял «Мая цу доў ная 
нянь ка».
9.40 На ву ко вае шоу пра фе са-
ра Ад кры ва шкі на.
10.10, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
10.15 Аз бу ка сма ку.
10.50 Ані ма цый ны фільм 
«Оз: Вяр тан не ў ізум руд ны 
го рад».
12.20 Ка пей ка ў ка пей ку.
12.55 «Біт ва эк стра сэн саў. 
Ба раць ба кан ты нен таў».
14.40, 23.35 Се ры ял «Ба фі — 
зні шчаль ні ца вам пі раў».
17.05 Ба я вік «Бы лых не бы-
вае». 1—4-я се рыі.
21.00 Маз га вы штурм.
21.35 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

21.40 Ка ме дыя «Ся бар ня-
вес ты».
23.30 Ха чу ў тэ ле ві зар!

8.00, 13.30, 17.35, 23.30 Ка-
лей да скоп.
8.10 «АР Ті ШОК». Бітлз-фес-
ты валь на Бе ла ру сі.
8.35, 15.55 «Дзень доб ры, я 
ва ша цёт ка!» Ка ме дыя.

10.15 «Ка мер тон». Спя вак, 
кам па зі тар, на род ны ар тыст 
Ра сіі Аляк сандр Град скі.
10.40 «Ванд роў ні ца». Ста рон-
кі кні гі Са фіі Сне са ра вай пра 
ванд роў ні цу Да р'юш ку. Дак. 
фільм.
11.25 «Іжор скі ба таль ён». 
Дра ма.
12.50 «Якаў Крэй зер. За бы ты 
ге не рал». Дак. фільм.
13.40 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
14.15 М/ф.
14.30 «Зор ка і смерць Ха а кі на 
Мур' е ты». Рок-опе ра.
17.45 «Ча ла век-ам фі бія». 
Фан тас ты ка. 1-я — 4-я се-
рыі.
20.45 Ка лы хан ка.
21.00 «Са бры на». Ме лад ра-
ма.
22.50 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма. Госць: Алесь 
Ка моц кі.

6.30, 7.00, 1.35 РRО спорт. 
На ві ны.
6.45 Спорт-мікс.
7.20 Піт-стоп.

7.45 Змя ша ныя адзі на бор-
ствы. ММА. М-1 Glоbаl.
9.50 Фут бол. Між на род ны Ку-
бак чэм пі ё наў. «Аме ры ка» — 
«Ман чэс тар Юнай тэд».
11.55, 22.50 Фут бол. Між на-
род ны Ку бак чэм пі ё наў. «Рэ-
ал Мад рыд» — «Ро ма».
13.55, 15.55 Тэ ніс. Уім блдон. 
Адзі ноч ны раз рад. Жан чы ны. 
Фі нал.
17.55 Ва лей бол. Еў ра лі га. 
Муж чы ны. Ру мы нія — Бе ла-
русь.
20.25, 21.35 Пляж ны фут-
бол. Чэм пі я нат све ту. Паў-
фі нал.
0.40 Еў ра пей скі по кер ны 
тур.

7.00 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды».
9.25 «Зда роўе».
10.25 «Смак».
11.05 «Ідэа льны ра монт».
12.20 Се ры ял «Аса біс тае 
жыц цё след ча га Са вель е-
ва».
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
16.20 Ка ме дыя «Ін струк цыі 
не пры кла да юц ца».
18.45 «ДОстояние РЕспублики: 
Аляк сей Рыб ні каў».
21.05 «Сён ня ве ча рам».
22.35 «КВЗ». Прэм' ер-лі га.
0.05 Ка ме дыя «Дзве стра лы. 
Дэ тэк тыў ка мен на га ве ку».

6.15 Ка ме дыя «Па між анё-
лам і чор там».
8.05 «Тай ны све ту».
9.00 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі».
9.55 Маст. фільм «Май ская 
ноч, або Та пель ні ца».
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.40 «Сал да ты 3». Се ры ял.
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.40, 1.50 Дэ тэк тыў «Ін спек-
тар ДАІ».
15.10 «Ва дзіць па-рус ку».

15.50 «Вя лі кі го рад».
16.40 Кан цэрт Мі ха і ла За до-
рна ва.
17.50 Ка ме дыя «Час пік 3».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Маст. фільм «Ня бач-
ны бок».
22.25 «Да ку мен таль ны спец-
пра ект»: «Пісь мы з кос ма су», 
«Бра ты па кос ма се».
0.10 «Маск ва. Дзень і ноч».

6.00, 8.45, 12.15, 4.50 М/ф.
6.50 Маст. фільм «Ва ра-
тар».
8.20 «Са юз ні кі».
9.05 «Экс пе ры мен та та ры».
9.30 «Ой, ма мач кі!».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Лю бі мыя ак цё ры».
10.45 Маст. фільм «За дву ма 
зай ца мі».
13.00 Маст. фільм «Рым скія 
ка ні ку лы».
15.15 «Культ пра свет».
16.15 Се ры ял «Жа но чыя ма-
ры пра да лё кія кра і ны».

21.50 Маст. фільм «За лег чы 
на дно ў Бру ге».
23.55 Маст. фільм «До гвіль».
3.20 Маст. фільм «Ан тон Іва-
на віч сяр дуе».

7.00 «ХА». Ма лень кія ка ме-
дыі.
7.40 Маст. фільм «Час ка-
хаць».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.25 «Утай ма валь ні кі гу ку».
12.15 Маст. фільм «Баць коў-
скі дом».
14.30 «Па кой сме ху».
16.15 «Вы зва лі це лі». «Тан-
кіс ты».

17.10 «Су бот ні ве чар».
19.00 «Ву лі ца Вя сё лая».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.35 Маст. фільм «Вод пуск 
ле там».
22.30 Маст. фільм «Уця каць 
нель га за гі нуць».

6.10, 8.20 Се ры ял «Пляж».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс».
9.25 «Спра ва гус ту».
10.25 «Га лоў ная да ро га».
10.55 «Па е дзем, па я дзім!».
11.55 «Ква тэр нае пы тан не».
13.20 «Тай ны ка хан ня».
14.20, 16.20 Се ры ял «Псеў-
да нім «Ал ба нец».
18.05 «След ства вя лі».
19.25 «Лет няе цэнт раль нае 
тэ ле ба чан не».
20.00 «Са мыя гуч ныя рус кія 
сен са цыі».
21.50 «Ты не па ве рыш!»
22.30 Ба я вік «Толь кі на пе-
рад».
0.15 «ГРУ: Тай ны ва ен най 
раз вед кі».

9.00, 14.05, 19.05, 21.00, 23.15 
«На двор'е».
9.05 М/ф.
10.25, 11.30, 15.55, 17.20 
«Хат няя кра ма».
10.40 Се ры ял «Ка вар ныя 
па ка ёў кі».
11.20 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.45 Дра ма «Пад ме на».
14.10 Ка ме дыя «Не звы чай-
ныя пры го ды італь ян цаў у 
Ра сіі».
16.00 Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак.
16.30 Се ры ял «Альф».
17.30 Се ры ял «Шэр лак».
19.10 Ка ме дыя «Вай на ня-
вест».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.15 Фан тас ты ка «Ры дзік».
23.20 «Хо бі TV».
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АК ЦЁ РЫ,
вя до мых са бак 
кі не ма то гра фа

З ас тат ні мі сцэ на мі бліс ку ча 
спра віў ся Сціў-Сцё па, яко га гас-
па дар здаў у арэн ду кі на сту дыі і... 
знік на паў та ра го да, з-за ча го са-
ба ка не вы нос на су ма ваў. Каб кры-
ху пад ба дзё рыць яго і не са рваць 
здым кі, ак цё ры пес ці лі са ба ку, як 
маг лі.

«Пры го ды 
Элект ро ні ка»

Хто з са вец кіх дзя цей у свой час 
не ма рыў мець та ко га са ба ку, як Рэ-
сі?.. У па за кад ра вым жыц ці гэ та га 
сім па тыч на га эр дэ ля зва лі Чын гіз, і 
ён не раз здзіў ляў зды мач ную гру пу 
сва ім жыц ця ра дас ным ха рак та рам. 
Так, ад ной чы рэ жы сёр Кан стан цін 

Бром берг сва рыў ся з апе ра та рам, 
якім аб' ек ты вам лепш зды маць сцэ-
ну. Спрэч ку пе ра пы ніў Чын гіз — ён 
пры нёс у зу бах аб' ек тыў, які за да во-
ліў абод вух.

Дру гі раз па сцэ на рыі Рэ сі ад кус-
вае ду ла ў бан дыц ка га піс та ле та. У 
дзі ця чай кра ме за га дзя на бы лі два 
піс та ле ты, адзін кры ху пад пі ла ва лі, 
каб пад мя ніць зброю пас ля скач ка 
са ба кі. Але ў пра цэ се рэ пе ты цый 
Чын гіз, яко га драж ні лі ку ры цай, так 
«на стро іў ся», што са праў ды ад ку-
сіў ду ла! Мі ка лай Ка ра чан цаў, які 
іг раў Уры, быў у та кім шо ку, што 
свой тэкст: «Ты на вош та зжэр 
зброю?!» — пра мо віў чыс та ма шы-
наль на, але за тое дубль атры маў ся 
вы дат ным.

«Трое ў лод цы, 
ка лі не лі чыць 
са ба ку»

«Ман ма ран сі, вы ве дзі нас ад-
сюль!» — на гэ ту пра нік нё ную 
прось бу ге ро яў зна ка мі тай са вец-
кай ка ме дыі на са мрэч ад гу ка ўся 
не адзін, а два ча ты рох ла пыя ак цё-
ры. Фокс тэр' ер Гер цаг па слух мя на 

і цярп лі ва вы кон ваў роз ныя тру кі, 
а яго на пар нік па мя нуш цы Грэх 
зды маў ся толь кі ра зам з людзь мі і, 
апраўд ва ю чы сваё імя, пе ры я дыч на 
смя шыў ак цё раў, ледзь не зры ва ю-
чы здым кі.

Ліна МАЛІНІНА
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