
7.15 Маст. фільм «Дзяў чын-
ка шу кае баць ку».
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Паў-
ла на Ра даў ні цу. Дзень па мі-
нан ня ня бож чы каў.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ме лад ра ма «Я ду маў, 
ты бу дзеш заў сё ды...».
10.55 «Зор нае жыц цё». «Ро-
ля ца ной у жыц цё».
11.55, 15.30 Га ля вая пе ра-
да ча.
12.10, 14.55 Еurovіsіon. Без 
ка мен та ры яў.
12.15, 23.40 Дэ тэк тыў «Ка-
за ро за». 1-я і 2-я се рыі.
14.50 Га ля вая пе ра да ча.
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.35 Ме лад ра ма «Шу каю 
ця бе». 1-я і 2-я се рыі.
17.15 Ме лад ра ма «Бяс цэн-
нае ка хан не». 1-я — 4-я се-
рыі.
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ка ме дыя «Афін скія 
ве ча ры».
23.30 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05 М/ф: «Брэ мен скія 
му зы кан ты», «Па сля дах 
брэ мен скіх му зы кан таў», 
«Воў ка ў тры дзя вя тым цар-
стве».
10.10 Бе ла рус кая кух ня.
10.45 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
11.30 Фільм-ка та стро фа 
«Экі паж». 1-я і 2-я се рыі.
14.00, 18.55 Се ры ял «Ра-
зум нік».
15.50 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

16.50 Се ры ял «Уні вер. Но-
вы ін тэр нат».
17.55 Вы шэй за дах.
18.30 «Кі пень».
20.50 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».
21.25 КЕ НО.
21.35 Фут бол. Лі га чэм пі-
ё наў УЕ ФА. «Ба ва рыя» — 
«Рэ ал». Паў фі нал. Матч у 
ад каз.
23.40 Оф-сайтд.
23.45 Се ры ял «Сак рэт ны 
фар ва тар». 1-я і 2-я се рыі.

8.00, 12.45, 14.45, 19.05, 
21.05, 0.45 «Ка лей да скоп».
8.10, 13.05, 14.50, 19.15, 
0.55 «Раз мо вы пра ду хоў-
нае».
8.20, 19.40 «Доў гі шлях у ла-
бі рын це». Маст. фільм.
9.30, 22.05 «Дыя@блог». 
«Пра веч нае».
9.55, 12.50, 17.00, 22.30 «Бе-
ла рус кі на род ны ка лян дар». 
Ра даў ні ца.
10.05, 21.15 Се ры ял «Мег-
рэ».
10.50, 0.20 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці ак цё ра Юрыя 
Ку ха рон ка.
11.15, 18.30 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку».
11.20 «Трак та рыс ты». Маст. 
фільм.
13.15 «Ма на лог. Ле а нід Ле-
він». Дак. фільм.
13.45 М/ф.
14.15 «Гэ ты дзіў ны свет. 
Чэс лаў Не мен».  Дак. 
фільм.
15.00 «Бу дзе доў гім раз ві-
тан не. Мі ха іл Пта шук». Дак. 
фільм.

15.55 «Ва дзі цель аў то бу-
са». Маст. фільм. 1-я і 2-я 
се рыі.
18.15 «Ад веч ным шля хам». 
Дак. фільм пра лёс і твор-
часць фі ло са фа, паэ та, 
пуб лі цыс та Іг на та Кан чэў-
ска га.
18.35 «За бы тыя ім ёны. Мі ка-
лай Мін скі». Дак. фільм.
19.25 «Са лаў і  ная ра-
ка». На ву ко ва-па пу ляр ны 
фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
22.40 «Та бар ідзе ў не ба». 
Маст. фільм.

8.10 Час фут бо ла.
8.45 Ха кей. КХЛ. Фі нал. 
«Леў» — «Ме та лург».
10.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
11.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм’ ер-лі га. «Ар се нал» 
— «Нью касл».
13.20 Фут бол. Бе ла рус-
банк — Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. «Го мель» — «Ды на ма» 
(Мінск).
15.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм’ ер-лі га. «Крыс тал 
Пэ лас» — «Ман чэс тэр Сі ці».
17.00 Ганд бол. SEHA-лі га. 
Фі нал ча ты рох. Матч за 3-е 
мес ца.
18.25 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Ма-
я мі. Фі нал.
20.40, 23.40 Спорт-кадр.
21.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
21.35 Фут бол. Лі га чэм пі ё-
наў УЕ ФА. 1/2 фі на лу. Матч 
у ад каз.

7.00 «На ша ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.

9.05 Ка ме дыя «Па да рож жа 
мсье Пе ры шо на».
10.30 Маст. фільм «Кін-дза-
дза!».
13.00 «На тал ля Гун да ра ва. 
На ша На та ша».
14.00, 16.20 «Ад на лю бы». 
Се ры ял.
16.15, 20.55 На ві ны спор-
ту.
21.00 Дра ма «Дзён нік па-
мя ці».
23.20 Маст. фільм «Ча роў-
нае на ра джэн не».

6.30, 11.30, 16.45 «Вялікія 
таямніцы акіяна».
9.10 Маст. фільм «Цётка 
Маруся».
14.10 Маст. фільм «Пра 
Шміта».
16.30, 19.30, 22.30 «24 
гадзіны».
20.00 «СТБ-спорт».
20.05 Маст. фільм «Джэйн 
Эйр» .
22.55 «Аўтапанарама».
23.20 «Разумней не 
прыдумаеш».
0.10 Серыял «Энігма».

5.00 «180 хві лін».
7.15 Агуль ны ін та рэс.
8.15 Се ры ял «Сёст ры».
10.00, 0.20 Маст. фільм 
« К а ш  т о ў  н ы  п а  д а  р у -
нак».
11.30 «Зроб ле на ў СССР».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На ві ны Са друж нас ці (бя гу-
чы ра док).
12.20 Се ры ял «Чу жыя па-
мыл кі» .
14.05, 1.40 Се ры ял «Та ем-
ныя зна кі».
15.20, 23.30 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10, 2.30 Се ры ял «Мон-
тэк рыс та».
18.20 Се ры ял «Дзе ці Ар ба-
та».
21.20 Се ры ял «Вак зал».
23.00, 4.25 «Са юз ні кі».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Пра мы эфір» .
12.55 «Асаб лі вы вы па дак».
14.30 «Мо да для на ро да».
15.35 Ток-шоу «Пра са мае 
га лоў нае».
16.45, 19.45 На ві ны куль ту-
ры.
17.40 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.45 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
20.50 Се ры ял «Склі фа соў-
скі-3».
22.40 «Спе цы яль ны ка рэс-
пан дэнт».
23.45 «Клі па вае мыс лен-
не».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.45, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
10.55 «Да су да».
11.55, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.15 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.35, 23.00 Агляд. 
Над звы чай нае зда рэн-
не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.35 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Чу жы ра-
ён» .
23.25 Се ры ял «Ін спек тар 
Ку пер».

7.00, 19.05, 20.55, 23.55 «На-
двор’е».
7.05, 16.10 Мульт па рад.
7.30 Ка ме дыя «Таў стун на 
рын гу».
9.15, 16.35 «Кі на блак нот».
9.25, 17.55 Се ры ял «Са-
праўд ны дэ тэк тыў».

10.30 «Па да рож жа ва ча мі 
гур ма на».
11.00, 19.10 Се ры ял «Доб-
рая жон ка».
12.40 Се ры ял «Муш ке цё-
ры».
13.45 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».
15.20 Дэ тэк тыў «Ай цец 
Браўн».
17.00 Се ры ял «Ві кін гі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Тры лер «Без кам пра-
мі саў».
22.45 Ток-шоу «Буль-
бокс».
23.15 Се ры ял «Ка вар ныя 
па ка ёў кі».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Скетч-шоу «Асця рож на, 
дзе ці!».
9.30, 23.30 «Ла ві мо мант».
10.00, 18.00, 0.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
11.00, 23.00 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
12.00 «Зор ныя гіс то рыі». Я 
ка хаю зор ку.
13.00 Ме лад ра ма «Доў гая 
да ро га».
17.00, 0.30 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
19.00 «Ураль скія пель ме ні». 
Част ка 1.
20.30 Ка ме дыя «Астэ рыкс і 
Абел ікс су праць Цэ за ра».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.15 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 0.55 «На гля даль нік».
10.15 Се ры ял «Пэ ры Мэй-
сан».
11.10, 19.10 «Пра ві лы жыц-
ця».
11.40 «Пя тае вы мя рэн не».
12.10 Маст. фільм «Ні хто не 
ха цеў па мі раць».
13.50 Дак. фільм «Эр нан 
Кар тэс».
14.10 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».

14.50 «Аст ра вы». Да на тас 
Ба ні ё ніс.
15.30 Кан цэрт ар кест ра Ака-
дэ міі Сан та-Чэ чы лія.
17.10 Academіa.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 Ула да фак та. «Рэ ха 
ца лі ны».
19.40 «Больш, чым ка хан-
не». Ва ле рый Чка лаў і Воль-
га Арэ ха ва.
20.20 «Гуль ня ў бі сер». «П’ер 
дэ Лак ло «Не бяс печ ныя су-
вя зі».
21.05 У гас цях у Эль да ра Ра-
за на ва. Ве чар-пры свя чэн не 
Але гу Ба ры са ву.
22.35 Маст. фільм «Па га-
лоў най ву лі цы з ар кест-
рам».
0.10 І. Стра він скі. Каз кі. Ка-
мер ны ар кестр і хор Лі ён скай 
опе ры.

5.00 «Га ла сы сяб роў». 1978 
год.
6.00, 15.00, 21.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
7.00 «КВЗ». ДДУ-ДПІ. 1990 
год.
8.00 «Сло ва Анд ро ні ка ва». 
1974 год.
9.00 «Я люб лю ця бе, жыц-
цё!». Фільм- кан цэрт.
10.00 «Па куль усе до ма». 
1993 год.
10.35, 13.40, 22.35 Кан цэрт 
за меж най эст ра ды.
11.00 «Ра ніч каю». 1993 год.
11.35 «На біс». Кі на кан-
цэрт.
12.30, 18.20 «Джа май ка». 
Маст. фільм.
14.00, 20.00 «Мі ну лы час».
16.00 «Пра гра ма А». 1989 
год.
17.00 «Спя ем, сяб ры!».
19.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
22.00 «Са лют, фес ты валь!». 
Тэ ле мост Маск ва — Пра га. 
1-я част ка. 1984 год.
23.00 «Быў час»: «ГКЧП». 
2004 год.
23.55 «Пес ня го да». 1972 
год.

1.20 «Ва кол сме ху». 1984 
год.
2.05 «Ма рат, Лі ка і Ле а ні дзік». 
Спек такль Мас коў ска га тэ ат-
ра «Лен кам». 1971 год.
3.55 «Бла кіт ны агень чык». 
Пер ша май скі вы пуск. 1982 
год.

9.30 Фут бол. Еў ра га лы.
10.15, 16.30, 20.15 Сну кер. 
Чэм пі я нат све ту.
15.00 Ве ла спорт. На цы я наль-
ны тур.
19.30 Фут бол. Еў ра га лы.
0.00 Аў та гон кі. Су свет ная се-
рыя Рэ но.
0.30 Мо та крос. Чэм пі я нат 
све ту.
1.00 Аў та гон кі. Сіль верс-
тоўн.
1.30 Ра лі. Се рыя Да кар 
Desafіo Ruta.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 21.00, 
2.20 Се ры ял «Як не вар та 
жыць».
6.15 Ка ме дыя «Лы сы нянь ка: 
Спец за дан не».
7.45, 12.35, 15.45, 20.45, 
21.55, 23.50, 1.50 «Ка ме ды-
ян ты. Леп шае».
9.00 Ка ме дыя «Жа ніх вяр та-
ец ца».
11.15 Ка ме дыя «Муж чы на з 
га ран ты яй».
14.10 Ка ме дыя «Вы кру та-
сы».
17.20 Ка ме дыя «За ка ха ны да 
не пры том нас ці».
19.20 Ка ме дыя «Уце ка чы».
21.30 Ка ме дыя «Граф».
22.10 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў 2».
0.10 Ка ме дыя «Вя сель ны пя-
рэ па лах».
3.25 Ка ме дыя «Нянь ка».

6.00 М/ф.
10.15 «Па нен ка і ку лі нар».

10.45, 13.45, 1.40 Маст. фільм 
«Вя лі кі пе ра пы нак».
13.15 «Та ям ні цы на ша га кі но. 
«Вя лі кі пе ра пы нак».
16.10 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Ню ша.
17.00, 0.15 «Ка лі сы хо дзяць 
лю бі мыя».
18.30 Маст. фільм «Ле ту цен-
нік».
20.30 Маст. фільм «Па лю-
боў нік».
22.20 Маст. фільм «Ка хан не 
зда ра ец ца».

5.00 Ка ме дыя «Спа чат ку ка-
хан не, по тым вя сел ле».
6.40, 23.15 Дра ма «Буш».
8.55 Дра ма «Кас ма по ліс».
10.50 Ка ме дыя «Алекс і 
Эма».
12.35, 19.00 Дра ма «Сум ны 
Ва лян цін».
14.45 Дра ма «Са ка віц кія 
іды».
16.35 Дра ма «Пар фу мер: гіс-
то рыя ад на го за бой цы».
21.05 Дра ма «Дзён нік па мя-
ці».
1.25 Ка ме дыя «Ка хан не: 
Ін струк цыя па пры мя нен-
ні».
3.35 Ка ме дыя «Джэк і Джыл: 
Ка хан не на ча ма да нах».

6.20 М/ф «Да бры ня Ні кі ціч і 
Змей Га ры ныч».
8.00 Дра ма «Га га рын: пер шы 
ў кос ма се».
10.00 Тра гі ка ме дыя «Не адэ-
кват ныя лю дзі».
12.00 Дэ тэк тыў «Двай ная 
паст ка».
14.30 Ка ме дыя «Ка хан не з 
ак цэн там».
16.30 Ме лад ра ма «Во сень-
скія кло па ты».
18.10 Ме лад ра ма «Воль нае 
пла ван не».
20.00 Ка ме дыя «Пра што га-
во раць муж чы ны».
21.45 Тры лер «Цём ны 
свет».
23.45 Дра ма «Вы гнан не».

2.30 Ка ме дыя «Атам ны 
Іван».
4.15 Ка ме дыя «Іван Броў кін 
на ца лі не».

5.00 Най ця жэй шы ў све це 
ра монт.
6.00, 16.00 Ры бы-па чва ры.
7.00 Ляс ное цар ства.
8.00, 13.00 Кос мас.
9.00, 14.00 На ву ка бу ду чы ні.
10.00 Пры ро джа ны бай кер.
12.00 Ста ра це лі.
15.00 Дзі кая пры ро да Аме-
ры кі.
17.00, 2.00 Вер та лёт ныя ба-
та ліі.
18.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.
19.00, 21.00, 1.00, 4.00 Зай-
маль ная на ву ка.
20.00, 0.00, 3.00 На ву ко выя 
глуп ствы.
22.00 Дзі кі ту нец.
23.00 Жах у ня бё сах.

7.00, 21.00 Хут кія і гуч ныя.
7.50 Бе ар Грылс: вы брац ца 
жы вым.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
10.30 Top Gear.
11.25 Бу ду чы ня.
12.20 Бе ар над Эве рэс там.
13.15, 16.25, 22.00, 6.05 Ма-
хі на та ры.
14.10, 16.00, 3.55 Пя тая пе-
ра да ча.
15.05 Гуль ня на жыц цё.
17.20, 3.05 Ба гаж ныя во і ны.
18.15 Вы жы ван не без ку-
пюр.
19.10 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
23.00 Ка лек цы я не ры аў то.
0.00, 5.10 Код.
0.55 Эве рэст: за мя жой маг-
чы ма га.
1.50 Са праўд ныя афе рыс-
ты.
2.40 Во ка мгнен ныя ка та стро-
фы.
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7.20 Ка ме дыя «Вя сё лая мо-
ладзь».
8.55, 14.55, 17.50 Еurovіsіon. 
Без ка мен та ры яў.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ка ме дыя «Ку бан скія 
ка за кі».
11.05, 12.10 Ме лад ра ма 
«Час ка хаць». 1-я — 4-я 
се рыі.
11.55 Га ля вая пе ра да ча.
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 «Юбі лей ны кан цэрт ан-
самб ля «Сяб ры». 2014».
17.00, 23.35 «Вя лі кая роз ні-
ца».
17.55 Ка ме дыя «Ка ні ку лы 
стро га га рэ жы му». 1-я — 
3-я се рыі.
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ка ме дыя «Служ бо вы 
ра ман. Наш час».
23.25 Дзень спор ту.
0.25 Ме лад ра ма «Бяс цэн-
нае ка хан не». 3-я і 4-я се-
рыі.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05 Пры го ды «Д’Ар тань ян 
і тры муш ке цё ры». 1-я, 2-я, 
3-я се рыі.
14.15, 18.55 Се ры ял «Ра-
зум нік».
16.10 Фільм-ка та стро фа 
«Экі паж». 1-я і 2-я се рыі.
20.50 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».
21.25 КЕ НО.
21.30 Фут бол. На шля ху да 
чэм пі я на ту све ту па фут бо-
ле-2014.
22.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. Паў фі нал. Матч у ад-
каз.
0.00 Аў та батл.
0.30 «Ім пе рыя пес ні».

8.00, 12.20, 15.45, 17.45, 
21.05, 23.45 «Ка лей да-
скоп».
8.10, 12.25, 15.50, 17.55, 
23.55 «Сім ва лы эпо хі». Са-
ла та «Аліўе».
8.20 «Пун со выя вет ра зі». 
Маст. фільм.
9.45 «На сталь жы». «Па 
жыц ці і твор час ці ра зам...». 
Твор чы ду эт Яд ві гі Па плаў-
скай і Аляк санд ра Ці ха но-
ві ча.
10.15, 21.15 Се ры ял «Мег-
рэ».
10.55 «Бе лыя Ро сы». Маст. 
фільм.

12.40 «Пры ма дон на». На-
род ная ар тыст ка Бе ла ру сі 
На тал ля Гай да.
13.30 «Мая цу доў ная лэ-
дзі». Спек такль Дзяр жаў-
на га тэ ат ра му зыч най ка-
ме дыі.
16.05 «Ад кры ты се зон». Дак. 
фільм пра Бе ла рус кую дзяр-
жаў ную фі лар мо нію.
16.45 «Шля ге ры на ўсе ча-
сы». Кан цэрт з тво раў Аляк-
санд ра За цэ пі на.
18.05 «За па вед ны мі сцеж ка-
мі бе ла рус кай зям лі». Дак. 
фільм.
19.00 «На цы я наль най біб-
лі я тэ цы Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь — 90 га доў». Дак. 
фільм.

19.15 «Не мо жа быць!». 
Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
22.15 «На ро ста нях». Маст. 
фільм.

8.00 Ва лей бол. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. Фі наль ная се-
рыя.
10.00, 22.00, 0.00 Фут бол. Лі-
га чэм пі ё наў УЕ ФА. 1/2 фі на-
лу. Матч у ад каз.
11.45 Ха кей. КХЛ. Фі нал. 
«Ме та лург» — «Леў».
13.35 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Го-
мель» — БА ТЭ.
15.20, 19.05 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА. Штут гарт. 1/2 фі на-
лу.
17.20 Фут бол. Ку бак Бе ла-
ру сі. Паў фі нал. «Днепр» 
(Ма гі лёў) — «Шах цёр» (Са-
лі горск).
21.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.

7.00 «На ша ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 Дак. фільм «Маё ка хан-
не».
9.35 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Ад па чы нак па-са вец ку. 
Пра ца за тра іх».
10.10 Маст. фільм «Вы шы-
ня».
11.55 «Мі ка лай Рыб ні каў. 
Хло пец з За рэ чнай ву лі-
цы».
12.55 Маст. фільм «Дзе ці 
Дон Кі хо та».
14.20 Ка ме дыя «Бе лыя ро-
сы».
16.10, 20.55 На ві ны спор-
ту.
16.15 Ка ме дыя «Дзяў чы на 
без ад ра са».
17.55 «Рас смя шы ко мі-
ка».

18.45 Кі но ў ко ле ры. Ме-
лад ра ма «Вяс на на За рэ-
чнай ву лі цы».
21.00 «Сён ня ўве ча ры».
22.40 Ка ме дыя «Пінг ві ны 
міс тэ ра По пе ра».
0.20 Тры лер «Джо шуа».

6.00, 10.20, 14.40 «Легенды 
СССР».
8.35 Маст. фільм «Спяшайся 
будаваць дом».
9.55 «Скардзіцца даз-
валяецца».
12.55  Маст .  фільм 
«Сустрэчны вецер».
16.30, 19.30 «24 гадзіны».
16.45 «Прыгоды дылетанта».
17.20 Маст. фільм «Лак для 
валасоў».
20 .00  Маст .  фільм 
«Вяртанне Супермена».
22.45 «Аўтапанарама».
23.10 Серыял «Энігма». 
Заключныя серыі.

5.00 М/ф.
6.35 Маст. фільм «Пры го ды 
Бу ра ці на».
9.00, 15.00, 18.00 На ві ны Са-
друж нас ці (бя гу чы ра док).
9.10, 1.15 Маст. фільм «Ход 
ка нём» .
10.40 Маст. фільм «Ку бан-
скія ка за кі».
12.35, 16.10 Маст. фільм 
«Пад ня тая ца лі на».
18.20 Се ры ял «Поў ны на-
пе рад!».
21.35 Фес ты валь Аў та ра дыё 
«Дыс ка тэ ка 80-х».
0.20 Скетч-шоу «Мас Гар -
С мех».
2.45 Маст. фільм «Сэр цы 
ча ты рох».

7.00 М/ф.
7.35 Ка ме дыя «Амаль 
смеш ная гіс то рыя».

10.20 Маст. фільм «Яна не 
маг ла іна чай».
14.00, 20.00 Вест кі.
14.20 «ХА. Ма лень кія ка ме-
дыі».
14.40 «Dіsco да ча». Вяс но вы 
кан цэрт.
16.45 «Анш лаг і Кам па нія».
20.35 Маст. фільм «Док-
тар ка».
0.00 Маст. фільм «Бе ра гі 
ка хан ня».

6.25, 8.20 Се ры ял «Ву лі цы 
раз бі тых ліх та роў».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
10.20, 13.20 Се ры ял «Ма ту-
ля, я кі ле ра люб лю».
15.40 «Спра ва гус ту».
16.05, 19.20 Се ры ял «Ці хае 
па ля ван не».
0.40 «Авія та ры».

7.00, 12.30, 19.05, 20.55, 
23.55 «На двор’е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 Ба я вік «Пры від ны гон-
шчык».
9.30 Се ры ял «Са праўд ны 
дэ тэк тыў».
10.35 «Кі на блак нот».
10.50 «Не ве ра год ная ма-
гія».
11.00, 19.10 Се ры ял «Доб-
рая жон ка».
12.35 Се ры ял «Муш ке цё-
ры».
13.35 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».
15.10 Дэ тэк тыў «Ай цец 
Браўн».
16.30 «VR-дай джэст».
17.00 Се ры ял «Свет без 
кан ца».
17.55 Се ры ял «Смерць у 
раі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».

21.10 Дра ма «Да лі на ваў-
коў».
23.25 Ток-шоу «Буль бокс».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Скетч-шоу «Асця рож на, 
дзе ці!».
9.30, 23.30 «Ла ві мо мант».
10.00, 0.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
10.30, 23.00 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
11.00 Фэн тэ зі «Тай на Му нак ра».
13.15 «Ураль скія пель ме ні».
15.30 Ка ме дыя «Астэ рыкс і 
Абел ікс су праць Цэ за ра».
18.00 Ка ме дыя «Астэ рыкс і 
Абел ікс: мі сія Кле а пат ра».
20.30 Ка ме дыя «Астэ рыкс 
на Алім пій скіх гуль нях».
0.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».

5.30 «Еў рань юс».
9.00 «Звы чай ны кан цэрт».
9.35 Маст. фільм «Та еж ная 
апо весць».
11.15 «Больш, чым ка хан-
не». Вік тар Астаф’ еў і Ма рыя 
Ка ра кі на.
11.55 «Ка хан не і за пал, і ўся-
кае ін шае...».
12.25 Ра сія, лю боў мая!
12.50 Дак. фільм «За гад ка-
выя ра ка па доб ныя».
13.45 Дак. се ры ял «Сіг на-
лы дак лад на га ча су». 1-я 
се рыя.
14.15 Дзі ця чы хор Ра сіі, Ва-
ле рый Гер гі еў і сім фа ніч ны 
ар кестр Ма ры ін ска га тэ ат ра. 
Кан цэрт у Ма ры ін скім-2.
15.40 Дак. фільм «За ста ва 
Іль і ча. Вы праў ле на му не ве-
рыць».
16.20 Маст. фільм «За ста ва 
Іль і ча».
19.35 Свят ла на Бяз род ная і 
«Ві валь дзі-ар кестр».

21.10 Дак. се ры ял «Са мая 
зна ка мі тая і амаль не зна ё-
мая. Але на Аб раз цо ва». 1-я 
се рыя.
21.55 Маст. фільм «Ша ра-
да».
23.45 Гру па 2CELLOS. Кан-
цэрт на «Арэ не За граб».
0.45 М/ф «Цу доў ны Го ша».
0.55 Дак. фільм «За гад ка-
выя ра ка па доб ныя».
1.50 Дак. фільм «Джордж 
Бай ран».

5.00 «Спя ем, сяб ры!».
6.20, 0.30 «Джа май ка». 
Маст. фільм.
7.40 «Доб рай но чы, ма лыя!».
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, 16.00, 22.00 «Са лют, 
фес ты валь!». Тэ ле мост 
Маск ва — Пра га. 1984 год.
10.35, 1.40 Кан цэрт за меж-
най эст ра ды.
11.00 «Лі цэн зія на за бой-
ства». Дак. фільм.
12.00 «Маг чы ма ўсё». 1982 
год.
12.40, 18.40 «Леп шая да ро-
га на ша га жыц ця». Маст. 
фільм.
17.00 «Пер ша май скі свя-
точ ны кан цэрт у Астан кі не». 
1985 год.
18.00 «Спя вае Ка рэл Гот». 
1980 год.
23.00 «Ра ніч каю». 1993 год.
23.35 «На біс». Кі на кан цэрт.
4.00 «Пра гра ма А». 1989 
год.

9.30 Аў та гон кі. Су свет ная се-
рыя Рэ но.
10.00 Чэм пі я нат све ту ў кла-
се Ту рынг.
10.35 Ве ла спорт. Льеж—Бас-
тонь—Льеж.

12.00, 18.00 Тэ ле ча со піс 
WATTS.
13.00 Кон ны спорт. Скач кі.
13.15 Тэ ніс. «Матс пойнт».
13.45, 19.15 Сну кер. Чэм пі я-
нат све ту.
19.00, 1.00 Тэ ніс. Рых ту ем ся 
да «Ра лан Га рос».
0.00 Ве ла спорт. На цы я наль-
ны тур.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 2.20 Се ры-
ял «Як не вар та жыць».
6.15 Ка ме дыя «За ка ха ны да 
не пры том нас ці».
7.45, 10.35, 12.40, 13.55, 
15.45, 16.45, 21.50, 23.50, 
1.50, 4.45 «Ка ме ды ян ты. 
Леп шае».
9.00 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў 2».
11.15 Ка ме дыя «Уце ка чы».
13.30 Ка ме дыя «Граф».
14.10 Ка ме дыя «Мой хло пец 
— Анёл».
16.00, 21.00 Се ры ял «Гэ та 
ўсё пра Джо ан».
17.20 Ка ме дыя «Ма лень кі 
свет».
19.20 Ка ме дыя «Па ро да 
буль дог».
22.10 Ка ме дыя «Із но у гуд або 
ка ліф на час».
0.10 Ка ме дыя «Вы кру та сы».
3.25 Ка ме дыя «Муж чы на з 
га ран ты яй».

6.00 М/ф.
10.30 «Па нен ка і ку лі нар».
11.00, 1.20 Маст. фільм «Ня-
ўлоў ныя мсці ўцы».
12.20, 0.50 «Тай ны на ша га 
кі но. «Ня ўлоў ныя мсці ўцы».
12.50, 2.30 Маст. фільм «Но-
выя пры го ды ня ўлоў ных».
14.20, 3.50 Маст. фільм «Ка-
ро на Ра сій скай ім пе рыі, або 
Зноў ня ўлоў ныя».

16.50 «Усё доб рае не за бы-
ва ец ца». Хі ты Мі ха і ла Та ні-
ча.
18.00 Маст. фільм «Двое — 
гэ та за над та».
20.10 Маст. фільм «Ка лі б я 
ця бе ка хаў...».
22.00 Маст. фільм «Бан ды 
Нью-Ёр ка».

5.00 Дра ма «Ча ла век, яко га 
не бы ло».
7.05 Фэн тэ зі «Дом ля во зе-
ра».
8.55 Дра ма «За ба ро не нае 
ка хан не».
10.55 Пры го ды «Змяр кан не. 
Са га. Сві та нак: Част ка 1».
13.00 Пры го ды «Змяр кан не. 
Са га. Сві та нак: Част ка 2».
15.10 Ме лад ра ма «Мае чар-
ніч ныя но чы».
17.00 Ка ме дыя «Ідэа льны 
муж чы на».
19.00 Фан тас ты ка «Па ра-
лель ныя све ты».
21.00 Ка ме дыя «Паст ка для 
ня вес ты».
22.40 Ба я вік «Глы бо кае сі няе 
мо ра».
0.30 Дра ма «Ва ві лон».
3.00 Дра ма «Ім пе ра тар скі 
клуб».

6.00 Тра гі ка ме дыя «Тэ атр».
8.30 Ме лад ра ма «Ка хан не 
без стра хоў кі».
10.20 Пры го ды «Грэ час кія 
ка ні ку лы».
12.00 Пры го ды «Два ка пі та-
ны».
14.00 Дра ма «Дзяў чы на і 
смерць».
16.10 Фэн тэ зі «Каз ка. Ёсць».
18.00 Ме лад ра ма «Ма мы».
20.00 Дра ма «Ад мі рал».
22.10 Тры лер «Рус кі трох ву-
голь нік».
0.20 Ме лад ра ма «Моц ны 
шлюб».

2.00 Дра ма «Бе ду ін».
4.00 Дра ма «Ма ла дая жон-
ка».

5.00 Най ця жэй шы ў све це 
ра монт.
6.00 Ры бы-па чва ры.
7.00 Та йна мар ско га д’яб ла.
8.00, 13.00 Скар ба шу каль-
ні кі.
10.00 Пры ро джа ны бай-
кер.
12.00 Ста ра це лі.
15.00 Па ля ван не за рач ной 
па чва рай.
16.00 Па ля ван не на па ляў-
ні ча га.
17.00, 2.00 У по шу ках вы кра-
дзе ных Гіт ле рам скар баў.
18.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.
19.00 Зай маль ная на ву ка.
20.00, 0.00, 3.00 Се кун ды да 
ка та стро фы.
21.00, 23.00, 1.00, 4.00 Рас-
сле да ван ні авія ка та строф.
22.00 Дзі кі ту нец.

7.00 Мо та рэ стаў ра цыя.
7.50 Ры бац кія ле ген ды.
8.40 Як гэ та ўстро е на?
9.10, 4.45 Як гэ та зроб ле-
на?
9.35 Па ляў ні чыя на скла ды.
10.30 Top Gear.
11.25 Пя цёр ка леп шых.
12.20, 0.55 Эве рэст: за мя-
жой маг чы ма га.
13.15 Пя тая пе ра да ча.
13.40 За ла тая лі ха ман ка.
23.00 Зо ла та ль доў.
0.00, 5.10 Пе ра лом ны мо-
мант.
1.50 Са праўд ныя афе рыс-
ты.
2.40 Во ка мгнен ныя ка та-
стро фы.
3.05 Ад пе тыя ры эл та ры.
3.55 Кла сі ка з Паўд нё ва г а 
пля жа.
6.05 Ма хі на та ры.
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7.20 Ме лад ра ма «Шу каю 
ця бе». 1-я і 2-я се рыі.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ка ме дыя «Афін скія 
ве ча ры».
10.55 «Зор нае жыц цё». 
«Зор кі з не абы яка вым сэр-
цам».
11.55 Га ля вая пе ра да ча.
12.10, 14.55, 17.30 Еurovіsіon. 
Без ка мен та ры яў.
12.15 Ме лад ра ма «Мас коў-
скія пры цем кі». 1-я і 2-я се-
рыі.
14.00 «Мая праў да». «Аляк-
сандр Мі хай лаў. Ка хан не без 
га лу боў».
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 «Зор нае жыц цё». «Па-
да бцас ні кі па ўлас ным жа-
дан ні».
16.25, 23.35 «Вя лі кая роз ні-
ца».
17.35 Ме лад ра ма «Кас цёр 
на сне зе». 1-я і 2-я се рыі.
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ка ме дыя «Вя сел ле 
па аб ме не».
23.25 Дзень спор ту.
0.30 Ме лад ра ма «Бяс цэн-
нае ка хан не». 1-я і 2-я се-
рыі.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05 М/ф: «Бо бік у гас цях 
у Бар бо са», «Тай на трэ цяй 
пла не ты».
10.10 Стыль-бю ро.
10.45, 18.50 Се ры ял «Ра-
зум нік».
12.45, 23.45 Се ры ял «Сак-
рэт ны фар ва тар». 1-я — 
4-я, за ключ ная, се рыі.
17.55 Рэ пар цёр.
20.45 «Ім пе рыя пес ні».
21.25 «Спорт ла то 5 з 36».
21.30 КЕ НО.

21.35 Фут бол. Лі га чэм пі ё-
наў УЕ ФА. «Чэл сі» — «Ат-
ле ты ка». Паў фі нал. Матч у 
ад каз.
23.40 Оф-сайтд.

8.00, 13.25, 16.35, 21.05, 0.15 
«Ка лей да скоп».
8.10, 13.35, 16.45, 0.20 «Сім-
ва лы эпо хі». Джаз.
8.20, 19.40 «Доў гі шлях 
у ла бі  рын це». Маст. 
фільм.
9.25, 21.55 «Дыя@блог». 
«Пра пры го жае».
9.55, 21.15 Се ры ял «Мег-
рэ».
10.45, 23.45 «Свят ло да-
лё кай зор кі». Па мя ці джа-
за ва га тру ба ча, скры па ча, 
ды ры жо ра, кам па зі та ра і 
аран жы роў шчы ка Эдзі Роз-
не ра.
11.10, 16.20, 19.10 «Раз маў-
ля ем па-бе ла рус ку».
11.15 «Ва дзі цель аў то бу-
са». Маст. фільм. 1-я і 2-я 
се рыі.
13.50 «Ка мер тон». Ра сій скі 
джа за вы, кла січ ны і эст рад-
ны сак са фа ніст Ге ор гій Га-
ра нян.
14.15 «Та бар ідзе ў не ба». 
Маст. фільм.
15.55 «Скарб ні ца Га ра дзен-
шчы ны». Ста ры за мак у 
Грод не.
16.25 «Па мя ці на род на-
га паэ та Бе ла ру сі Ры го ра 
Ба ра ду лі на пры свя ча ец-
ца...».
17.00 М/ф.
17.45 «Пун со выя вет ра зі». 
Маст. фільм.
19.15 «Сё мае не ба Паў-
ла Мас ле ні ка ва». Дак. 
фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
22.20 «Бе лыя Ро сы». Маст. 
фільм.

8.10 Спорт-кадр.
8.35 Ва лей бол. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. Фі наль ная се-
рыя.
10.35, 21.35 Фут бол. Лі га 
чэм пі ё наў УЕ ФА. 1/2 фі на-
лу. Матч у ад каз.
12.20 Тэ ніс. Тур нір ВТА. 
Чарль стан. Фі нал.
14.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм’ ер-лі га. «Лі вер пуль» 
— «Ман чэс тэр Сі ці».
15.55 Ха кей. КХЛ. Фі нал. 
«Ме та лург» — «Леў».
18.15 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Тар-
пе да-Бе лАЗ» — «Ды на ма» 
(Брэст).
20.00 Ганд бол. SEHA-лі га. 
Фі нал ча ты рох. Фі наль ны 
матч.
23.40 Ха кей. КХЛ. Фі нал. 
«Ме та лург» — «Леў».

7.00 «На ша ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 «Жыць здо ра ва!».
10.25 М/ф.
11.00 Маст. фільм «Не вер-
ленд».
14.00, 16.20 «Ад на лю бы». 
Се ры ял.
16.15, 20.55 На ві ны спор ту.
2 1 . 0 0  « Д О с т о я н и е 
РЕспублики. Ва ле рый Ля-
вонць еў».
23.10 Маст. фільм «Цар ства 
ня бес нае».

6.30 «Вам   і не снілася»: 
«Таямніца нараджэння».
9.10 Маст. фільм «Асабістыя 
разлікі».
10.40 «Аўтапанарама».
11.05 «Вам і не снілася»: «За 
сямю пячаткамі».
13.45 «Мінск і мінчане».

14.20 Маст. фільм «Джэйн 
Эйр».
16.30, 19.30 «24 гадзіны».
16.45 «Вам   і не снілася»: 
« Та я м н і ц ы  з н і к л ы х 
караблёў».
20.00 «СТБ-спорт».
20.05  Маст .  фільм 
«Сустрэчны вецер».
2 1 . 5 0  « С к а р д з і ц ц а 
дазваляецца».
2 2 . 1 5  « С а к р э т н ы я 
тэрыторыі».
23.10 Серыял «Энігма».

5.00 «180 хві лін».
8.15 Се ры ял «Сёст ры».
10.00 Маст. фільм «Вер ты-
каль».
11.30 «Лю бі мыя ак цё ры».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны 
Са друж нас ці (бя гу чы ра-
док).
12.20 Се ры ял «Чу жыя па-
мыл кі».
14.05, 0.30 Се ры ял «Та ем-
ныя зна кі».
15.20 Ток-шоу «Сло ва за 
сло ва».
16.10, 3.00 Се ры ял «Мон-
тэк рыс та».
18.20 Се ры ял «Жан чы на-
зі ма».
21.40 Скетч-шоу «Мас Гар-
С мех».
1.20 Маст. фільм «У ста рых 
рыт мах».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 «Асаб лі вы вы па дак».
14.30 «Тай ная ўла да ге-
наў».
15.35 Ток-шоу «Пра са мае 
га лоў нае».
16.45, 19.45 На ві ны куль ту-
ры.
17.40 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».

18.45 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
20.50 Маст. фільм «Аню ці-
на шчас це».
0.35 «Фа таль ныя ліч бы. Ну-
ме ра ло гія».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.45, 10.20 Се ры ял «Вяр-
тан не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
11.00 «Да су да».
11.55, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.15 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.35 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Чу жы ра-
ён».
23.45 Се ры ял «Ін спек тар 
Ку пер».

7.00, 12.30, 19.05, 20.55, 
23.45 «На двор’е».
7.05, 16.10 Мульт па рад.
7.30 Дра ма «Апош ні га-
рэм».
9.25, 17.55 Се ры ял «Са-
праўд ны дэ тэк тыў».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
11.00, 19.10 Се ры ял «Доб-
рая жон ка».
12.35 Се ры ял «Муш ке цё-
ры».
13.35 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».
15.10 Тэ ле ма га зін.
16.30 «Зо ла та маў чан ня».
17.00 Се ры ял «Свет без 
кан ца».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Вяс на, ле та, 
во сень, зі ма і зноў вяс-
на...».

23.00 Се ры ял «Ка вар ныя 
па ка ёў кі».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Скетч-шоу «Асця рож на, 
дзе ці!».
9.30, 15.30, 23.30 «Ла ві мо-
мант».
10.00, 18.00, 0.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
11.00, 23.00 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
12.00 «Зор ныя гіс то рыі». 
Зор кі 90-х.
13.00 Ка ме дыя «Вы пра ба-
валь ны тэр мін».
16.00 Ка ме дыя «Фан фан-
цюль пан».
19.00 «Ураль скія пель ме ні». 
Част ка 2.
20.30 Ка ме дыя «Астэ рыкс 
і Абел ікс: мі сія Кле а пат-
ра».
0.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.15 На-
ві ны куль ту ры.
9.15, 0.55 «На гля даль-
нік».
10.15 Се ры ял «Пэ ры Мэй-
сан».
11.10, 19.10 «Пра ві лы жыц-
ця».
11.40 Кра суй ся, го рад Пят-
роў! Дой лід Карл Ро сі.
12.10 Маст. фільм «Па га-
лоў най ву лі цы з ар кест-
рам».
13.40, 15.30 «Су свет ныя 
скар бы куль ту ры».
14.10 Ула да фак та. «Рэ ха 
ца лі ны».
14.50 «Кі нес коп». «Кен Лоўч 
і яго кі но».
15.45 «Больш, чым ка хан-
не». Ва ле рый Чка лаў і Воль-
га Арэ ха ва.

16.25 Кан цэрт Ма рыі Гу ле гі-
най у тэ ат ры імя К.С. Ста ні-
слаў ска га і Ул.І. Не мі ро ві ча-
Дан чан кі.
17.30 Сме ха на сталь гія.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Аб са лют ны слых».
19.40 Ге ніі і зла дзеі. Ма ціль-
да Кшэ сін ская.
20.10 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».
21.20 Дак. фільм «Уся му 
свой час. З Вік та рам Астаф’-
е вым па Ені сеі».
22.35 Маст. фільм «Та еж-
ная апо весць».
0.15 І. Брамс. Кан цэрт для 
скрып кі з ар кест рам.

5.00 «Ра ніч каю». 1993 год.
5.35 «На біс». Кі на кан цэрт.
6.30, 12.20 «Джа май ка». 
Маст. фільм.
7.40, 16.35, 4.35 Кан цэрт за-
меж най эст ра ды.
8.00, 14.00, 20.00 «Мі ну лы 
час».
9.00, 15.00, 21.00, 0.00 «На-
ро джа ныя ў СССР».
10.00 «Пра гра ма А». 1989 
год.
11.00 «Спя ем, сяб ры!».
13.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
16.00, 22.00 «Са лют, фес ты-
валь!». Тэ ле мост Маск ва — 
Пра га. 1984 год.
17.00 «Лі цэн зія на за бой-
ства». Дак. фільм.
18.00 «Маг чы ма ўсё». 1982 
год.
18.40 «Леп шая да ро га на-
ша га жыц ця». Маст. фільм. 
1-я се рыя.
23.00 «Га ла сы сяб роў». 1978 
год.
1.00 «КВЗ». ДДУ-ДПІ. 1990 год.
2.00 «Сло ва Анд ро ні ка ва». 
1974 год.
3.00 «Я люб лю ця бе, жыц-
цё!». Фільм- кан цэрт.
4.00 «Па куль усе до ма». 
1993 год.

9.30 All Sports.
10.00, 16.30, 20.00 Сну кер. 
Чэм пі я нат све ту.
15.00 Ве ла спорт. На цы я-
наль ны тур.
1 9 . 3 0  Тэ  н і с .  « М а т с 
пойнт».
0.00 Тэ ле ча со піс WATTS.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 
2.20 Се ры ял «Як не вар та 
жыць».
6.15 Ка ме дыя «Муж чы на з 
га ран ты яй».
7.40, 10.40, 12.40, 15.45, 
21.50, 23.50 «Ка ме ды ян ты. 
Леп шае».
9.00 Ка ме дыя «Вы кру та-
сы».
11.15 Ка ме дыя «За ка ха ны 
да не пры том нас ці».
14.10 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў 2».
16.30 Ка ме дыя «Граф».
17.20 Ка ме дыя «Уце ка-
чы».
19.20 Ка ме дыя «Ма лень кі 
свет».
21.00 Се ры ял «Гэ та ўсё пра 
Джо ан». 1-я се рыя.
22.10 Ка ме дыя «Мой хло пец 
— Анёл».
0.10 Ка ме дыя «Жа ніх вяр та-
ец ца».
3.25 Ка ме дыя «Лы сы нянь ка: 
Спец за дан не».

6.00 М/ф.
10.30 Дак. фільм «Зна хар 21 
ста год дзя».
11.15, 0.10 Дак. се ры ял «Ва-
раж біт ка».
15.10, 23.30 Дак. фільм 
«Гуль ні з пры ві да мі».
16.00, 3.40 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».

18.30 Маст. фільм «Ня бач-
ны».
20.15 Дак. фільм «Звыш лю-
дзі».
21.45 Маст. фільм «Прад чу-
ван не».

5.00 Дра ма «Са праўд ныя 
каш тоў нас ці».
7.15 Дра ма «Ча ла век, яко га 
не бы ло».
9.20 Ка ме дыя «Вя сел ле май-
го леп ша га сяб ра».
11.20 Фэн тэ зі «Дом ля во-
зе ра».
13.05 Дра ма «За ба ро не нае 
ка хан не».
15.00 Ме лад ра ма «Бла кіт ная 
хва ля».
16.50 Дра ма «Дзён нік па мя-
ці».
19.00 Пры го ды «Змяр кан не. 
Са га. Сві та нак: Част ка 1».
21.05 Пры го ды «Змяр кан-
не. Са га. Сві та нак: Част ка 
2».
23.10 Ка ме дыя «Ка хан не: Ін-
струк цыя па пры мя нен ні».
1.25 Ба я вік «Глы бо кае сі няе 
мо ра».
3.10 Ка ме дыя «Паст ка для 
ня вес ты».

6.00 Дра ма «Ма ла дая жон-
ка».
8.00 Ме лад ра ма «Воль нае 
пла ван не».
10.00 М/ф «Тры во ла ты і Ша-
ма хан ская ца ры ца».
11.30 Тра гі ка ме дыя «Ня бес-
ныя лас таў кі».
14.15 Дра ма «Ад мі рал».
16.30 Ка ме дыя «Пра што га-
во раць муж чы ны».
18.15 Ка ме дыя «Атам ны 
Іван».
20.00 Дра ма «Бе ду ін».
21.50 Дра ма «Заўт ра бы ла 
вай на».
23.40 Ме лад ра ма «Ле там я 
ад даю пе ра ва гу вя сел лю».

1.50 Ме лад ра ма «Ка хан не 
без стра хоў кі».
3.50 Ме лад ра ма «Ма мы».

5.00 Най ця жэй шы ў све це 
ра монт.
6.00 Ры бы-па чва ры.
7.00 Як змей мар скі.
8.00, 13.00 На ву ко выя глуп-
ствы.
9.00, 14.00 Зай маль ная на-
ву ка.
10.00 Пры ро джа ны бай кер.
12.00 Ста ра це лі.
15.00 Дзі кая пры ро да Аме-
ры кі.
16.00 Па ля ван не на па ляў-
ні ча га.
17.00, 2.00 Вер та лёт ныя ба-
та ліі.
18.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.
19.00, 0.00 Скар ба шу каль-
ні кі.
22.00 Дзі кі ту нец.
23.00 Цу доў ная па сад ка на 
Гу дзон.

7.00, 12.20 Пя тая пе ра да ча.
7.50 Гуль ня на жыц цё.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
9.35 Ба гаж ныя во і ны.
10.30, 0.00 Top Gear.
11.25 Хут кія і гуч ныя.
12.45 За ла тая лі ха ман ка.
21.00 Біт вы за кан тэй не ры.
22.00, 3.05 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
23.00 Лік ві да тар.
0.00 Клан дайк.
0.55 Эве рэст: за мя жой маг-
чы ма га.
1.50 Са праўд ныя афе рыс-
ты.
2.40 Во ка мгнен ныя ка та-
стро фы.
3.55 Мо та рэ стаў ра цыя.
5.10 Пя цёр ка леп шых.
6.05 Ма хі на та ры.
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