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7.20 Ме лад ра ма «Тры та по-
лі на Плю шчы се».
8.40 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на Верб-
ную ня дзе лю.
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Паў-
ла на свя та Ува хо джан ня Гас-
под ня га ў Іе ру са лім (Верб ная 
ня дзе ля).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ар се нал.
9.40, 0.05 Се ры ял «Сва-
ты 3».
10.50 «Пра ежу!».
11.25 «XXL WOMAN TV».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны 
рэ гі ён.
12.35 «Зо на Х».
13.15 Ка роб ка пе ра дач.
13.50 Тай ны след ства.
14.30 БеларусьLІFE.
15.15 Твой го рад.
15.30 Мір ны тур.
15.45 Еurovіsіon.
16.05 «Зор нае жыц цё». «Пя-
ці га до вы топ вя сел ляў і раз-
во даў».
17.15 Ме лад ра ма «Бі лет на 
два іх».
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 На ві ны на двор'я.
22.15 Ме лад ра ма «Ча ла век, 
які ка хае».
1.00 Ка ме дыя «Ча ла век з 
буль ва ра Ка пу цы наў».

7.30 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
8.25, 20.25 Тэ ле ба ро метр.
8.30 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
9.45 Заўт ра — гэ та мы!
10.20 «Два з па ло вай ку ха-
ры. Ад кры тая кух ня».
10.50, 21.40 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
12.50 «Су пер ін ту і цыя. Ка-
хан не».
14.00 Аў та батл.
14.35 Стыль-бю ро.
15.10 Пры го ды «Ча ла век-
па вук».

17.30 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
18.05 «Comedy woman».
19.15 Су пер ла то.
21.00 Спорт ла то 5 з 36.
21.05 КЕ НО.
21.10 Це ла ча ла ве ка.
23.30 Ме лад ра ма «Сло-
вы».

8.00, 11.30, 12.55, 15.00, 
21.05, 0.25 «Ка лей да скоп».
8.05, 13.00, 16.00 «Раз мо вы 
пра ду хоў нае».
8.20 «Жорст кі ра манс». 
Маст. фільм.
10.35 «Эпо ха». Лу іс Ма ер.
11.35 «Свет пры ро ды». Ле-
са ба лот ны комп лекс Чыр во-
ны бор.
12.05 «Пло шча мас тац тваў». 
За слу жа ная ар тыст ка Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь Алім пі я да 
Шах-Па рон.
12.30 «Дзед Аў сей і Па-
лаш ка». Ка рот ка мет раж-
ны фільм.
13.15 «Па да рож жа са сма-
кам».
13.45, 16.40 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку.
13.50 М/ф.
14.10 «На ша спад чы на». Жа-
лу доц кі па лац.
14.35 «Шчас це Але ны». Дак. 
фільм.
15.05 «На сталь жы». Кам па-
зі тар Люд мі ла Шлег.
15.30 «Глы бо кае». Дак. 
фільм.
15.40 «Ім гнен не веч нас ці». 
Пе ра клад чы ца, паэ тэ са На-
дзея Воль пін і Сяр гей Ясе нін. 
Жыц цё і ка хан не.
16.10 «На пе рад у мі ну лае».
16.45 Фі наль ны га ла-кан цэрт 
на цы я наль на га ад бо рач на га 
ту ра фес ты ва лю «Фа кел».
18.00 Дзі ця чы фільм. «Ка-
за кі-раз бой ні кі».
19.00, 0.00 «Культ пра свет».
19.30 Су свет нае кі но. «Пу-
чы ні і дзяў чы на».
20.45 Ка лы хан ка.

21.10 С. Ясе нін. «Ган на Сне-
гі на».
22.15 «Без сон ца». Маст. 
фільм.

8.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Ман чэс тэр 
Юнай тэд» — «Хал Сі ці».
9.50 Фут бол. На шля ху да 
чэм пі я на ту све ту па фут бо-
ле-2014. Ві дэа ча со піс.
10.15 Фут бол. Бе ла рус-
банк — Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Шах цёр» (Са лі горск) — 
«Ды на ма» (Мінск).
12.05 Ха кей. КХЛ. Фі нал. 
Кан фе рэн цыя «За хад». 
6-ы матч. «Ла ка ма тыў» — 
«Леў».
13.55 Фут бол. Бе ла рус-
банк — Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Го мель» — БА ТЭ.
15.55 Фут бол. Чэм пі я нат 
Анг ліі. Прэм' ер-лі га. «Лі вер-
пуль» — «Ман чэс тэр Сі ці».
17.55 Ганд бол. SEHA-лі га. 
Фі нал ча ты рох. Матч за 3-е 
мес ца.
19.25 Ганд бол. SEHA-лі га. 
Фі нал ча ты рох. Фі наль ны 
матч.
21.05 Ха кей. КХЛ. Фі нал. 
Кан фе рэн цыя «Ус ход». 6-ы 
матч. «Са ла ват Юла еў» — 
«Ме та лург».
22.55 Фут бол. Чэм пі я нат 
Анг ліі. Прэм' ер-лі га. «Ар се-
нал» — «Вест Хэм».

7.00 «Ня дзель ная ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00 На шы на-
ві ны.
9.05 Ня дзель ная про па ведзь 
(з суб ціт ра мі).
9.20 М/с «Смя ша ры кі. ПІН-
код».
9.35 «Па куль усе до ма».
10.25 «Вя ча слаў Ці ха наў. 
Раз мо ва па ду шах».
11.25 «Брэйн-рынг».
12.35 «Ус па мі на ю чы Вя ча-
сла ва Ці ха на ва».
14.10 Маст. фільм «Спра ва 
бы ла ў Пянь ко ве».
16.15 На ві ны спор ту.

16.20 Ка ме дыя «Ка ра леў-
ская спад чы на».
18.00 «Рас смя шы ко мі ка».
18.50 «Я люб лю Бе ла русь!».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Клуб Вя сё лых і Зна-
ход лі вых». Вы шэй шая лі га.
23.20 Маст. фільм «Хут-
касць».

6.10 Се ры ял «Сту дэн ты».
7.50 Ка ме дыя «Тры нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
10.00, 17.50 «Аў та па на ра-
ма».
10.30 «Тай ны све ту».
11.30 «Вя лі кае сне дан не».
12.10 «Пры ві тан не, док тар».
12.45 Маст. фільм «Да жы-
вём да па ня дзел ка».
14.40 «Тэ ры то рыя па мы-
лак».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
16.30 «24 га дзі ны».
16.50 «Ча ты ры вя сел лі».
18.20 «На тым жа мес цы ў 
той жа час».
19.30 «Ты дзень».
20.40 Маст. фільм «Вы пад-
ко вы ра ман».
22.40 «Ар га ні за цыя Пэў ных 
На цый».
0.10 Маст. фільм «Шлюб па-
іс ланд ску».

5.00 М/ф.
5.10 Маст. фільм «Пры го ды 
Бу ра ці на».
7.35 «Ве да ем рус кую».
8.30 «Зям ля і не ба».
9.00, 15.00 На ві ны Са друж-
нас ці (бя гу чы ра док).
9.10 «Пры го ды Ма ке дон-
скай».
9.20 «Аэ ра свет».
9.35 «Ніт ка да ніт кі».
10.00, 2.25 Маст. фільм «Ма-
ця рын ская клят ва».
12.40 Ток-шоу «Яшчэ не ра-
зам».
13.20 Маст. фільм «У мат-
ро саў ня ма пы тан няў».
15.10, 21.00 Се ры ял «Кедр» 
пра ніз вае не ба».
20.00 «Ра зам».

22.40 Маст. фільм «Шэ рыя 
ваў кі».
0.45 Маст. фільм «Ка лі 
толь кі».

7.00 Маст. фільм «На су пе-
рак уся му».
10.10 «Сам са бе рэ жы сёр».
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.
12.40 Маст. фільм «Се анс 
ад на ча со вай гуль ні».
14.15 Да юбі лею кі на сту дыі. 
«Мас фільм». 90 кро каў».
14.30 Маст. фільм «Ма ры з 
плас ты лі ну».
16.30 Маст. фільм «Уда члі-
вая».
18.25 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».
21.25 Маст. фільм «Не па кі-
дай мя не, Лю боў».
23.25 «Ня дзель ны ве чар».

6.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сён ня.
8.20 «Ме ды цын скія тай ны».
8.50 «Іх но ра вы».
9.25 «Ядзім до ма!».
10.20 «Пер шая пе ра да ча».
10.50 «Цуд тэх ні кі».
11.20 «Па е дзем, па я дзім!».
11.55 «Дач ны ад каз».
13.15 «Та ям ні чая Ра сія».
14.10 Се ры ял «Дру гі за бой-
ны».
16.15 «І зноў пры ві тан не!».
16.40 «След ства вя лі...».
17.35 «Воч ная стаў ка».
18.25 «Над звы чай нае зда-
рэн не».
19.50 Маст. фільм «Апош ні 
дзень».
23.05 «Шко ла зла слоўя».
23.50 «Авія та ры».

9.00, 12.50, 18.50, 20.55, 
23.45 «На двор'е».
9.05 «Мульт па рад».

9.55 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.25 «VR-дай джэст».
11.00 Ка ме дыя «Пры шэль-
цы».
12.55 Тэ ле ма га зін.
13.15 Тры лер «Ім га».
15.20 «Сён ня клюе».
15.50 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
17.30 Ток-шоу «Буль бокс».
18.00 Се ры ял «Тэ о рыя 
хлус ні».
18.55 Ка ме дыя «Пісь мы да 
Джуль е ты».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дэ тэк тыў «Кра вец з 
Па на мы».
23.00 Се ры ял «Спіс клі ен-
таў».

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 «Дом ма ры».
12.30, 0.00 «Ла ві мо мант».
13.00 «Асця рож на, дзе ці!».
13.30, 23.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
14.00, 23.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.30, 0.30 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
15.00 Се ры ял «Кух ня».
16.30 Ба я вік «Хро ні кі Ры-
дзі ка».
19.00 «Ураль скія пель ме ні».
20.30 Фэн тэ зі «Апош ні ле-
гі ён».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 20.50 Свя ты. Верб ная 
Ня дзе ля.
9.35 Маст. фільм «Ва ўла-
дзе зо ла та».
11.10 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Мел Брукс.
11.35 «Ра сія, лю боў мая!». 
«Уд мурц кія свя ты».
12.05 Дак. фільм «Храм дзя-
цін ства На тал лі Ду ра вай».
12.35 «Пеш шу...». Маск ва 
гру зін ская.
13.05 «Што ра біць?».

13.50, 0.55 Дак. се ры ял «Се-
ва сто паль скія апо ве ды. Па-
да рож жа ў гіс то рыю».
14.35 Ле ген дар ныя ба ле ты 
Вя лі ка га. «Іван Гроз ны».
16.30 «Хто там...».
17.00 «Кан тэкст».
17.40 «Шу каль ні кі». «Чор ная 
кні га» Яка ва Бру са.
18.25 Да юбі лею кі на сту дыі. 
«Мас фільм». 90 кро каў».
18.40 Маст. фільм «Уз-
лёт».
21.20 Шэкс пір-450. Спек-
такль МХТ імя А.П. Чэ ха ва 
«Гам лет».
0.10 Дак. фільм «Тай ныя ры-
ту а лы».
1.40 П'е сы для скрып кі.

5.00 «На род ны ар тыст СССР 
Ва сі лій Мяр кур' еў». 1979 
год.
6.00 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
6.30, 0.30 «Дзень за днём». 
Се ры ял.
8.00, 2.00 «Мі ну лы час».
9.00 «Кол ба ча су».
10.00 «Кі на па на ра ма». 1982 
год.
11.00 «Быў час»: «Ра манс 
пра за ка ха ных». 2004 год.
12.05 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
12.25 «Шоу — біс. Гу мар і 
спорт». 1993 год.
13.30 «Пад зна кам за дыя ка. 
Авен». 1994 год.
15.00 «Мой пя шчот на лю-
бі мы дэ тэк тыў». Маст. 
фільм.
16.20 «Му зы ка даж джу». 
Фільм-кан цэрт.
17.00 «Не лю ба — не слу-
хай...». 1991 год.
18.00, 3.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
19.00 «По ле цу даў». 1994 
год.
20.05 «50/50». 1994 год.
21.20 «Лю бі мыя ста рон кі. 
Мас тац тва на ле жыць на ро-
ду». Фільм-спек такль. 1971 
год.
23.00 «Ва ўла дзе на тоў пу». 
1992 год.

23.40 «Пра гра ма «А». 1990 
год.
1.35 «Спя вае Клаў дзія Шуль-
жэн ка». Фільм-кан цэрт.
4.00 «ТЭ МА». 1992 год.

5.30, 14.00 Аў та гон кі. Чэм пі я-
нат све ту ў кла се «Ту рынг».
6.00 Ве ла спорт. «Тур Кра і ны 
бас каў».
6.45, 13.45, 21.00 Ве ла-
спорт.
7.00 Ма ра фон. Лон дан.
10.15, 20.00 Ве ла спорт. Па-
рыж — Ру бэ.
16.00, 17.30 Су пер байк. Чэм-
пі я нат све ту.
16.45 Су пер спорт. Чэм пі я нат 
све ту.
18.15 Аў та гон кі. Су свет ная 
се рыя Рэ но.
18.45, 22.15 Аў та і Мо та-
спорт.
19.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Фі-
нал.
21.15 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм-
пі я нат Еў ро пы.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 13.00, 21.00 Ка ме дыя 
«Уцё кі ў аў та ма бі лі».
5.45, 13.35, 21.35 Ка ме дыя 
«Сіл ком за вер ба ва ны».
6.15 Ка ме дыя «Лэ дзі ка жа 
«не».
7.40, 8.45, 10.40, 16.45, 
20.45, 3.05 «Ка ме ды ян ты. 
Леп шае».
8.00, 16.00, 2.20 Ка ме дыя 
«Па ро дыя на Кар мэн».
9.00 Ка ме дыя «Руд і Сэм».
11.15 Ка ме дыя «Баць ка ня-
вес ты».
14.10 Ка ме дыя «Ча го ча каць, 
ка лі ча ка еш дзі ця».
17.20 Ка ме дыя «Баць ка ня-
вес ты-2».
19.20 Ка ме дыя «Іро нія ка-
хан ня».
22.10 Мю зікл «Свет лыя Ка-
ля ды».
0.10 Ка ме дыя «Двое гэ та за-
над та».
3.25 Ка ме дыя «За ка ха ны 
скна ра».

6.00 М/ф.
10.00 Се ры ял «Сяб ры».
11.00 «Па нен ка і ку лі нар».
11.30, 4.10 Се ры ял «Упра-
ва».
13.40 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Да р'я Дан цо ва.
14.55 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Аляк сандр Мар шал.
15.45 «Без пад ма ну».
16.30, 1.10 Маст. фільм 
«Агент і скарб на цыі».
19.45 Маст. фільм «Ба ец».
21.50 Маст. фільм «Схо ві-
шча».
23.45 «Ча со ва да ступ ны». 
Ігар Кру той.
0.40 Се ры ял «Ка ліф рэ нія».

5.00, 17.00 Дра ма «Сум ны 
Ва лян цін».
7.05 Ка ме дыя «Тры нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
9.15 Ба я вік «Дзі кая ра ка».
11.15 Ка ме дыя «Сцю арт 
Літл 2».
12.40 Дра ма «Мы. Ве рым у 
ка хан не».
14.45 Ка ме дыя «Мой хло-
пец — псіх».
19.00 Тра гі ка ме дыя «Ге ні-
яль ны та та».
20.40 Дра ма «Ро зум і па-
чуц ці».
23.00 Дра ма «Сі ры я на».
1.15 Дра ма «Абу джа ю чы 
мерц вя коў».
3.05 Дра ма «Вяр тан не ў 
рай».

6.00 Дра ма «Вод пуск у ве-
рас ні».
8.40 М/ф «Пра Фя до та-
страль ца, уда ла га ма лай-
ца».
10.10 Фэн тэ зі «Каз ка. 
Ёсць».
11.50 Ка ме дыя «Ня бес ныя 
лас таў кі».
14.30 Ка ме дыя «У Ра сію па 
ка хан не!».
16.10 Дра ма «Га га рын: Пер-
шы ў кос ма се».

18.10 Дра ма «Чу жыя».
20.00 Ка ме дыя «Скар бы 
О.К.».
22.00 Ка ме дыя «На здра-
дзе».
23.40 Пры го ды «Лі са Алі-
са».
1.30 Дра ма «Жыць».
4.00 Дра ма «Дзе сяць га доў 
без пра ва пе ра піс кі».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
8.00 З пунк ту гле джан ня на-
ву кі.
10.00, 17.00 Гуль ні ро зу му.
11.00, 19.00 Зай маль ная на-
ву ка.
12.00 Кос мас.
15.00 Дзі кая пры ро да Аме-
ры кі.
16.00 Ры бы-па чва ры.
20.00 5 дзён у кра са ві ку.
22.00 За гад кі Біб ліі.
23.00 Царк ва зме я нос цаў.
0.00 Сак рэт ныя ма тэ ры я лы 
ста ра жыт на сці.

7.00, 8.40 Як гэ та ўстро е-
на?
7.25 Па ляў ні чыя на скла ды.
8.15, 4.45 Як гэ та зроб ле-
на?
9.10 Вы жы ван не без ку пюр.
10.05 Лік ві да тар.
11.00, 21.00 Кру цей не пры-
ду ма еш.
11.50 Пя цёр ка леп шых.
12.45 Пы тан ні све та бу до вы.
13.40 Ска ну ю чы не ба.
14.35 За ла тая лі ха ман ка.
16.25, 0.00 Гуль ня ка мя нёў.
19.10 Апус кан не з ды на заў-
рам.
20.05, 3.30 Раз бу раль ні кі 
ле генд.
22.00 На ву ка ма гіі.
23.00, 2.40 Што бы ло да-
лей?
0.55 Аў та пад пол ле.
1.50 Ма фія ра ё наў.
4.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
5.10 Ка лек цы я не ры аў то.
6.05 Ма хі на та ры.

6.55 Іс насць.
7.20 Ка ме дыя «Ча ла век з 
буль ва ра Ка пу цы наў».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ура чэб ныя тай ны.
9.40, 23.45 Се ры ял «Сва ты 
3». 1-я се рыя.
10.50 «Пра ежу!».
11.25 Да ча.
12.10 Клуб рэ дак та раў.
12.55 Зда роўе.
13.45 Жур на лісц кае рас сле-
да ван не.
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 Мір ны тур.
15.45 Да вя рай і пра вя рай.
16.15, 0.40 «Вя лі кая роз ні-
ца».
17.25 Ме лад ра ма «Са ма-
зван ка».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Дра ма «Не маг чы-
мае».
23.35 Дзень спор ту.

7.15 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
8.15, 21.10 Тэ ле ба ро метр.
8.20 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
9.35 Бе ла рус кая кух ня.
10.15 «Два з па ло вай ку ха-
ры».
10.45, 21.50 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
12.45 Біт ва эк стра сэн саў.
13.50 Вы шэй за дах.
14.25 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
15.05 Ме лад ра ма «Сло-
вы».
17.00 Га ла-кан цэрт «Асаб-
лі вас ці на цы я наль на га гу-
ма ру».
18.00 «Ім пе рыя пес ні».
19.15 Ва ша ла то.
19.55 Ла та рэя «Пя цё рач ка».
20.05 «Су пер ін ту і цыя. Ка-
хан не».
21.05 КЕ НО.

21.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА.
23.40 Ба я вік «На цы я наль-
ная бяс пе ка».
0.10 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА.

8.00, 11.10, 12.50, 14.55, 
18.15, 21.05, 23.20 «Ка лей-
да скоп».
8.05, 11.15, 15.05, 23.30 «Сім-
ва лы эпо хі». Пла не та рый.
8.20 «Та ям ні ца ду шы».
8.45 «АР Ті ШОК».
9.15 «Удва іх пад ад ным па-
ра со нам». Маст. фільм.
10.40 «На пе рад у мі ну лае».
11.30 «Кру гі над зеі». Сяр гей 
Гра хоў скі». Дак. фільм.
11.55 М/ф.
12.15 «Рос чырк ча су».
12.30 «Ко ла». Ка рот ка мет-
раж ны фільм.
13.00 «Пло шча мас тац тваў». 
Пе да гог, ак цёр На цы я наль-
на га ака дэ міч на га тэ ат ра імя 
Ян кі Ку па лы Вя ча слаў Паў-
люць.
13.25 «Та ям ні ца пом ні ка». 
Дак. фільм.
14.05 «Маск ва—Мінск. Кі-
на тран зіт». Ба рыс Плот ні-
каў. «Узы хо джан не». Дак. 
фільм.
14.30 «Цу ды пры ро ды».
15.20 «Ка ра ні».
15.45 «Па да рож жа са сма-
кам».
16.15 «По ле та воль ное упор-
ство...». Дак. фільм.
16.45 «Ка ва ле ры рэк, ба лот і 
ля соў». На ву ко ва-па пу ляр ны 
фільм.
16.55 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
17.00 «Шля ге ры на ўсе ча-
сы». «За паў га дзі ны да вяс-
ны». Кан цэрт з тво раў Аска-
ра Фель цма на.
18.25 «Жорст кі ра манс». 
Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 Су свет нае кі но. «Пу-
чы ні і дзяў чы на».

22.30 «Эпо ха». Лу іс Ма ер.

8.10 Ганд бол. SEHA-лі га. Фі-
нал ча ты рох. «За граб» (Хар-
ва тыя) — «Вар дар» (Ма ке-
до нія).
9.33 Ха кей. КХЛ. Фі нал. 
Кан фе рэн цыя «Ус ход». 5-ы 
матч. «Ме та лург» — «Са ла-
ват Юла еў».
11.25 Ганд бол. SEHA-лі га. Фі-
нал ча ты рох. «Тат ран» (Сла-
ва кія) — «БГК ім. Мяш ко ва» 
(Бе ла русь).
12.50 Фут бол. Лі га Еў ро-
пы УЕ ФА. Агляд гуль ня во га 
дня.
13.40 Фут бол. Бе ла рус-
банк — Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Шах цёр» (Са лі горск) — 
«Ды на ма» (Мінск).
15.30 Фак тар сі лы.
15.55 Ха кей. КХЛ. Фі нал. Кан-
фе рэн цыя «За хад». 6-ы матч. 
«Ла ка ма тыў» — «Леў».
18.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Ман чэс тэр 
Юнай тэд» — «Хал Сі ці».
20.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Вест Бром-
віч» — «То тэн хэм».
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Сан дэ р-
лэнд» — «Эвер тан».
23.45 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.
9.20 «Зда роўе».
10.25 «Смак».
11.05 «Ра зум ні цы і ра зум ні-
кі».
11.50 «Ад кры ты кос мас».
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
16.20 «Ера лаш».
16.40 Маст. фільм «Га га-
рын. Пер шы ў кос ма се».
18.45 «Ака дэ мія та лен таў».
21.05 «Кроп ля ў кроп лю!».
23.55 «Што? Дзе? Ка лі?».
1.10 Маст. фільм «На шчад-
кі».

6.20 Се ры ял «Сту дэн ты».
8.00 Ка ме дыя «Па лі цэй-
ская ака дэ мія 7: мі сія ў 
Маск ве».
9.30 «Чыс тая пра ца».
10.30 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
11.30 «Мінск і мін ча не».
12.05 «Пры го ды ды ле тан-
та».
12.40 Маст. фільм «Май ская 
ноч, або Та пель ні ца».
13.55 «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 «Дзіў ная спра ва».
18.35 «Ра зум ней не пры ду-
ма еш».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Ка ме дыя «Тры нац-
цаць сяб роў Оў шэ на».
22.25 «Зор ны рынг. Но вы 
се зон. Біт ва ка вер-бэн даў». 
«Кант ра бан да» су праць 
«Jean-Chrіstophe».
23.25 Маст. фільм «Пад рых-
туй це ва шы на соў кі».
1.15 «Гля дзець усім!».

5.00 Маст. фільм «Вы шэй 
за ра ду гу».
7.35 «Ой, ма мач кі!».
8.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
8.15 «Экс пе ры мен та та ры».
8.30 «Мар! Дзей ні чай! 
Будзь!».
9.00, 15.00 На ві ны Са друж-
нас ці (бя гу чы ра док).
9.10 Дак. фільм «З на го ды. 
Жыц цё як кос мас».
10.05 «Лю бі мыя ак цё ры».
10.30 Маст. фільм «Д'Ар-
тань ян і тры муш ке цё ры».
15.10 Се ры ял «Бух та Фі лі-
па».
21.40 «На ві ны куль ту ры».
22.20 Маст. фільм «Ка лі 
толь кі».
0.00 Се ры ял «Ама зон кі з 
глы бін кі».
3.15 Маст. фільм «Цырк».

7.00 Маст. фільм «Пры ме та 
на шчас це».
8.45 Маст. фільм «Арэ лі».
10.20 «Ра ніш няя пош та».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.10 «Су бот нік».
11.50 «Пла не та са бак».
12.25 Маст. фільм «Гам лет 
Шчыг роў ска га па ве та».
14.15 «Сум лен ны дэ тэк-
тыў».
14.50 «Юрый Га га рын. Сем 
га доў адзі но ты».
15.50 «Юр ма ла».
16.50 «Су бот ні ве чар».
19.00 «Кар ці на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.45 Маст. фільм «На су пе-
рак уся му».
0.20 Маст. фільм «Ма ры з 
плас ты лі ну».

6.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён-
ня.
8.20 «Агляд».
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 «Я ху дзею».
14.20 Се ры ял «Дру гі за бой-
ны».
16.15 «Вы ра та валь ні кі».
16.45 «Цём ны бок».
17.35 «Воч ная стаў ка».
18.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
19.55 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
20.55 «Ты не па ве рыш!».
21.55 Ба я вік «Асоб нае да-
ру чэн не».
23.35 Маст. фільм «Ко ма».

9.00, 13.15, 19.00, 20.55, 
23.55 «На двор'е».

9.05 Мульт па рад.
9.15 Се ры ял «Аген ты».
10.50 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.00 Ме лад ра ма «Спа ку-
шэн не за муж няй жан чы-
ны».
13.20 Тры лер «Ула дар бу-
ры».
15.30 «VR-дай джэст».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
16.30 Дра ма «Ха ці ка. Са мы 
вер ны ся бар».
18.10 Се ры ял «Тэ о рыя 
хлус ні».
19.05 Се ры ял «Свет ля-
чок».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 «Не ве ра год ная ма-
гія».
21.10 Ка ме дыя «Анё лы».
23.10 Се ры ял «Спіс клі ен-
таў».

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 «Яда па пра ві лах і 
без».
13.00 Се ры ял «Ду май як 
жан чы на».
15.00 Фэн тэ зі «Кроў і ша-
ка лад».
17.10, 23.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
17.30 «Ураль скія пель ме ні».
19.00 Се ры ял «Кух ня».
20.30 Ба я вік «Хро ні кі Ры-
дзі ка».
23.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
0.00 «Ла ві мо мант».
0.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 11.35, 13.20, 15.05 Дак. 
се ры ял «Кас міч ная ады сея. 
XXІ ста год дзе».
9.35 Маст. фільм «Даб ра-
кі».
10.50 Дак. фільм «Ге ор гій 
Бур коў».

12.00 Вя лі кая сям'я. Аляк-
сандр Жур бін.
12.55 Пер ні ка вы до мік. «Ка-
мень чы ка вая спра ва».
13.50, 0.55 Дак. се ры ял «Се-
ва сто паль скія апо ве ды. Па-
да рож жа ў гіс то рыю». 1-я 
се рыя.
14.35 Кра суй ся, го рад Пят-
роў!
15.30 Твор чы ве чар Анд рэя 
Кан ча лоў ска га ў Кан цэрт най 
за ле імя П.І. Чай коў ска га.
16.50 Гля дзім... Аб мяр коў-
ва ем... Дак. фільм «Не мая 
зям ля».
18.25 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Шля ге ры ХХ ста год дзя.
19.20 «Эпі зо ды». Ге ор гій 
Жжо наў.
20.00 Маст. фільм «Ча ла-
век, яко га я ка хаю».
21.30 «Бе лая сту дыя».
22.10 Маст. фільм «Пяць 
лёг кіх п'ес».
23.55 «РО Ка вая ноч». «Дэ-
від Боўі. Па да рож жа ў рэ аль-
насць».
1.40 Фар тэ пі ян ныя мі ні я цю ры 
С. Рах ма ні на ва.

5.00, 23.00 «Ва ўла дзе на тоў-
пу». 1992 год.
5.40, 23.35 «Пра гра ма «А». 
1990 год.
6.30, 12.30, 0.30 «Дзень за 
днём». Се ры ял.
7.35 «Спя вае Клаў дзія Шуль-
жэн ка». Фільм-кан цэрт.
8.00, 14.00, 2.00 «Мі ну лы 
час».
9.00, 3.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
10.00 «ТЭ МА». 1992 год.
11.00 «На род ны ар тыст 
СССР Ва сі лій Мяр кур' еў». 
1979 год.
12.00 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
15.00 «Кол ба ча су».
16.00 «Кі на па на ра ма». 1982 
год.
17.00 «Быў час»: «Ра манс 
пра за ка ха ных». 2004 год.
18.05, 1.35 Кан цэрт за меж-
най эст ра ды.

18.25 «Шоу — біс. Гу мар і 
спорт». 1993 год.
19.30 «Пад зна кам за дыя ка. 
Авен». 1994 год.
21.00 «Мой пя шчот на лю-
бі мы дэ тэк тыў». Маст. 
фільм.
22.20 «Му зы ка даж джу». 
Фільм-кан цэрт.
4.00 «Бла кіт ны агень чык» 
«Зор ная эс та фе та». 1963 
год.

5.30 Ве ла спорт. «Тур Кра і ны 
бас каў».
6.30, 11.00, 14.15, 20.15 Цяж-
кая ат ле ты ка. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.
10.00 Аў та гон кі. Auto GP.
12.00 Аў та гон кі. Чэм пі я нат 
све ту ў кла се «Ту рынг».
13.00 Аў та гон кі. Су свет ная 
се рыя Рэ но.
17.00, 22.00 Су пер кам бат. 
Се рыя WGP.
20.00 Кон ны спорт. Скач кі.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 12.55, 21.00 Ка ме дыя 
«Па ро дыя на Кар мэн».
5.55, 7.45, 12.40, 13.50, 15.50, 
21.50, 23.55, 1.45 «Ка ме ды-
ян ты. Леп шае».
6.15 Ка ме дыя «За ка ха ны 
скна ра».
8.00, 16.05, 2.20 Ка ме дыя 
«Уцё кі ў аў та ма бі лі».
8.30, 16.30, 2.50 Ка ме дыя 
«Сіл ком за вер ба ва ны».
9.00 Ка ме дыя «Двое гэ та за-
над та».
11.15 Ка ме дыя «Лэ дзі ка жа 
«не»».
14.10 Ка ме дыя «Руд і Сэм».
17.15 Ка ме дыя «Баць ка ня-
вес ты».
19.20 Ка ме дыя «Баць ка ня-
вес ты-2».
22.10 Ка ме дыя «Ча го ча каць, 
ка лі ча ка еш дзі ця».
0.10 Ка ме дыя «Бру сель—
ЗША».
3.25 Ка ме дыя «Паў тор ны 
шлюб».

6.00 М/ф.
10.00, 4.30 Се ры ял «Сяб-
ры».
11.00 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
11.55, 0.40 «Тай ны на ша га 
кі но. «Тры плюс два».
12.30, 1.05 Маст. фільм «Тры 
плюс два».
14.10, 2.30 Дак. фільм «Пра 
што маў ча ла Ван га».
15.00 М/ф «Ча ра дзей ная 
пры го да».
16.20, 3.10 Дак. фільм «Ле кі 
ад ста рас ці».
17.55 Маст. фільм «Арол дзя-
вя та га ле гі ё на».
19.55 Маст. фільм «Пла-
тон».
21.40 Маст. фільм «Кні га 
Ілая».
23.40 Се ры ял «Ка ліф рэ нія».

5.00 Ка ме дыя «Алекс і 
Эма».
6.45 Дэ тэк тыў «Два нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
9.00 Ка ме дыя «Тры нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
11.10 Дра ма «Ча ра дзей ная 
кра і на».
13.00 Фэн тэ зі «Дом ка ля во-
зе ра».
14.50 Дра ма «Доў гія за ру-
чы ны».
17.15 Ка ме дыя «Поў нач у Па-
ры жы».
19.00 Дра ма «Сум ны Ва лян-
цін».
21.05 Дра ма «Мы. Ве рым у 
ка хан не».
23.10 Дра ма «Двац цаць ад-
но».
1.20 Ка ме дыя «Джэк і Джыл: 
Ка хан не на ча ма да нах».
2.50 Дра ма «Са праўд ныя 
каш тоў нас ці».

6.00 Ка ме дыя «Жа ніць ба».
8.00 М/ф «Кар лік Нос».
9.50 Ка ме дыя «Скар бы 
О.К.».

12.00 Дра ма «Са лод кая жан-
чы на».
14.00 Ме лад ра ма «Воль нае 
пла ван не».
16.00 Дра ма «Вы куп лен не».
18.15 Фэн тэ зі «Каз ка. 
Ёсць».
20.00 Дра ма «Га га рын: Пер-
шы ў кос ма се».
22.00 Дра ма «За ба ва».
23.40 Дра ма «Вы гнан не».
2.30 Дра ма «Чу жыя».
4.20 Пры го ды «Лі са Алі са».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
8.00 З пунк ту гле джан ня на-
ву кі.
10.00 Гуль ні ро зу му.
11.00 Зай маль ная на ву ка.
12.00, 17.00 Кос мас.
13.00 На ву ка бу ду чы ні.
14.00 Су пер збу да ван ні Трэ-
ця га рэй ха.
15.00 Дзі кая пры ро да Аме-
ры кі.
16.00 Ры бы-па чва ры.
20.00, 0.00, 3.00 Дзі кі ту нец.
22.00, 2.00 Ста ра це лі.

7.00 Як гэ та ўстро е на?
7.25 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
8.15, 13.40 Хут кія і гуч ныя.
9.10, 2.40 Хлоп цы з Юка на.
10.05 За ла тая лі ха ман ка.
11.00, 6.05 Лік ві да тар.
11.50 Біт вы за кан тэй не ры.
12.45, 5.10 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
14.35 Ка лек цы я не ры аў то.
15.30 Ма хі на та ры.
16.25 Кас міч ныя па да рож-
жы.
20.05 Вы жы ван не без ку-
пюр.
21.00 Гуль ня ка мя нёў.
22.00 Аў та пад пол ле.
23.00 Ма фія ра ё наў.
0.00 Ска ну ю чы не ба.
0.55 Пы тан ні све та бу до вы.
1.50 Пя цёр ка леп шых.
3.30 Клан дайк.
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, 
0.25 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 «Снай пер-2. 
Тун гус». За ключ ныя се рыі.
11.00, 20.00 Се ры ял «Ка хан-
не ў вя лі кім го ра дзе 3».
12.10, 0.55 Дак. се ры ял «Міс-
тыч ныя гіс то рыі».
13.05 Се ры ял «Шу лер».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 1.45 Се ры ял «След».
16.15 «Ся мей ныя ме лад ра-
мы».
17.10 «Мая праў да». «Свят ла-
на Пер мя ко ва. Адзі но кая жан-
чы на жа дае па зна ё міц ца».
18.10 Тай ны след ства.
21.00 Па на ра ма.
21.45 На шы.
21.55 Жур на лісц кае рас сле-
да ван не.
22.25 Тры лер «Ня бач нік».
0.40 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Двое з 
куф ра».
10.10 Стыль-бю ро.
10.40 Ка ме дыя «Быць Стэн лі 
Куб ры кам».
12.25 Ка ме дыя «Я не я». За-
ключ ныя се рыі.
14.25 «Два з па ло вай ку ха-
ры».
15.00 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».
16.00 «Ім пе рыя пес ні».
17.00 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
18.55 Пры го ды «Ча ла век-па-
вук».
21.25 КЕ НО.
21.30 Біт ва эк стра сэн саў.
22.40 Рэ пар цёр.
23.25 «Comedy woman».
0.20 Дра ма «Бруд ная спра-
ва».

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!»
8.00, 12.45, 15.00, 16.55, 21.05, 
0.50 «Ка лей да скоп».
8.05, 12.50, 15.05, 17.05, 0.55 
«Сім ва лы эпо хі». Ашчад ная 
ка са.
8.20 «Ма лень кія тра ге дыі». 
Маст. фільм.
9.30, 21.55 «Сі ла ве ры».
9.55, 21.10 Се ры ял «Мег рэ».
10.40, 23.40 «Жыц цё — пра-
кля тая ро ля». Дак. фільм.
11.20, 14.00, 16.00, 18.30 «Раз-
маў ля ем па-бе ла рус ку».
11.30 «Ду шач ка». Маст. 
фільм.
13.05 «Скарб ні ца Го мель шчы-
ны». Сім во лі ка разь бя но га дэ-
ко ру.
13.30 «Ка ра ні».
14.05 «Па лес кі па час ту нак». 
Ман нік.
14.15 «Па ясы Вя лі ка га кня зя 
Ві таў та». Дак. фільм.
15.20 «На сталь жы». Жыц цё 
і твор часць за слу жа най ар-
тыст кі Бе ла ру сі Лю бо ві Ру-
мян ца вай.
15.45 «На пры ро дзе з Ві та лем 
Гу мен ным».
16.05 «Ад люст ра ван ні». Леў 
Са пе га.
16.25 «Па да рож жа са сма-
кам».
17.15 «Ка мер тон». Вір ту оз іг ры 
на акар дэ о не Пётр Дран га.
17.45 М/ф.
18.05 «Род нае сло ва». Ян ка 
Лу чы на.
18.35 «Тэ ат раль ны лі цэй».
19.00 «На ша спад чы на». Эпо-
ха кла сі цыз му і ра ман тыз му.
19.15 «Удва іх пад ад ным па-
ра со нам». Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
22.20 «Шля ге ры на ўсе ча-
сы». «За паў га дзі ны да вяс-
ны». Кан цэрт з тво раў Аска ра 
Фель цма на.
0.20 «АР Ті ШОК».

8.10 Авер тайм.
8.40, 10.30, 12.15, 14.05 Фут-

бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 1/4 
фі на лу.
15.55 Ха кей. КХЛ. Фі нал. Кан-
фе рэн цыя «Ус ход». 5-ы матч. 
«Ме та лург» — «Са ла ват Юла-
еў».
18.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
18.55 Фут бол. Бе ла рус банк — 
Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Шах цёр» 
(Са лі горск) — «Ды на ма» 
(Мінск).
20.55 Фак тар сі лы.
21.25 Ганд бол. SEHA-лі га. Фі-
нал ча ты рох. «Тат ран» (Сла-
ва кія) — «БГК ім. Мяш ко ва» 
(Бе ла русь).
23.05 Ганд бол. SEHA-лі га. Фі-
нал ча ты рох. «За граб» (Хар-
ва тыя) — «Вар дар» (Ма ке до-
нія).
0.30 Еў ра пей скі по кер ны тур.

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 «У наш час».
12.05 «Яны і мы».
13.10 «Спра ва ва ша...».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Хру шчоў ская ад лі га. Вы пра-
ба ван не фес ты ва лем».
15.30 «Ву чыц ца жыць».
16.15 «Вост раў Крым».
16.55 «Сак рэт веч на га жыц-
ця».
18.20 «Ча кай мя не. Бе ла-
русь».
18.55 «По ле цу даў».
20.00 Час.
21.05 «Вя чэр ні Мінск».
22.20 «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе-
ла ру сі».
23.45 Ка ме дыя «Ноч у му-
зеі 2».
1.45 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 «Вам і не сні ла ся».
10.05 «Аў та па на ра ма».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 Се ры ял «Во вач ка 4».
12.05 «Ся мей ныя дра мы».
13.00 «Пры ві тан не, док тар».
13.50 Ба я вік «Спаўн».
15.40 «Не хлу сі мне!».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Та кі лёс».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ка ме дыя «Па лі цэй ская 
ака дэ мія 7: мі сія ў Маск ве».
22.00, 23.00 «На тым жа мес цы 
ў той жа час».
23.50 «Вя лі кая гуль ня». По-
кер-ду эль.
0.35 Маст. фільм «Ка хан не, 
якое зні кае».

5.00 «180 хві лін».
8.15 Се ры ял «Пры ват ны дэ-
тэк тыў».
10.00 Маст. фільм «У мат ро-
саў ня ма пы тан няў».
11.30 «Сар дэч на за пра ша-
ем».
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 Дак. фільм «Тай ныя 
зна кі».
15.20 Ток-шоу «Яшчэ не ра-
зам».
16.10, 0.25 Се ры ял «Мон тэк-
рыс та».
18.20 Се ры ял «Ка ці на шчас-
це».
21.40 Скетч-шоу «Мас Гар-
Смех».
22.35 Маст. фільм «Упер шы-
ню за му жам».
2.15 «Пры го ды Ма ке дон-
скай».
2.30 Маст. фільм «Вол га-
Вол га».
4.20 «Сар дэч на за пра ша ем».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Асаб лі вы вы па дак».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.

11.30 «Пра мы эфір».
12.45 Се ры ял «Ка пі тан Гар-
дзе еў».
13.50, 16.50, 19.50, 23.20 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Пры шэль цы. Гіс то рыя 
ва ен най тай ны».
15.35 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
16.35 «Уся Ра сія».
17.10 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.05 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».
18.55 Се ры ял «Аса бо вая 
спра ва».
20.55 «Па яды нак».
23.30 «Бал кан ская паст ка. 
Тай на са ра еў ска га за ма ху».
0.20 Маст. фільм «Пры ме та 
на шчас це».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40, 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».
12.55 «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 «Па ву цін не».
23.15 «Па ву цін не-7. Пас ля-
слоўе».
0.10 Се ры ял «Дзі кі».

7.00, 12.30, 19.05, 21.00, 23.45 
«На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 «Лар го Вінч. Змо ва ў Бір-
ме».
9.25, 18.00 Се ры ял «Бе лая 
ка ра ле ва».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
11.00 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зі».
12.35 Се ры ял «Усё пра 
Еву».
14.50, 17.40 Тэ ле ма га зін.
15.10 Дэ тэк тыў «Ай цец 
Браўн».

16.20 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.50 Се ры ял «Тэ о рыя хлус-
ні».
19.10 Се ры ял «Аген ты».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ба я вік «Пас ля на шай 
эры».
23.00 Се ры ял «Спіс клі ен-
таў».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 12.30, 18.00, 0.30 Скетч-
шоу «6 кад раў».
9.00 «Лэ дзі на міль ён».
10.00 «Гар дэ роб на вы лет».
11.00, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка».
12.00 Се ры ял «Кух ня».
13.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
14.00, 23.15 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00 Ка ме дыя «Сюр прыз».
18.30, 0.00 «Ла ві мо мант».
21.10 Фэн тэ зі «Кроў і ша ка-
лад».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.15 На ві ны 
куль ту ры.
9.20 Маст. фільм «Кас міч ны 
рэйс».
10.40 «Пісь мы з пра він цыі». 
Та ган рог.
11.10 «Пра ві лы жыц ця».
11.40 Дак. фільм «Ста ра жыт-
ныя ру кат вор ныя цу ды. За бы-
ты го рад Кі тая».
12.25 Дак. фільм «Пісь мен нік 
«П». Спро ба ідэн ты фі ка цыі».
13.40, 1.40 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
14.10 «Мед ныя тру бы. Вы бра-
нае». Ле а нід Мар ты наў.
14.40 Дак. фільм «Яхан таў».
15.20 Маст. фільм «Даб ра-
кі».
16.40 Гуль ні кла сі каў. Мар та 
Ар ге рых.
17.15 «Цар ская ло жа». Ма ры-
ін скі тэ атр.
18.15 Між на род ны дзень вы-

зва лен ня вяз няў фа шысц кіх 
канц ла ге раў. Дак. фільм «Два 
аб ліч чы Асвен ці ма».
19.15 Ус па мі на ю чы Ана то ля 
Куз ня цо ва. «Аст ра вы».
19.55 Маст. фільм «Ра ніш нія 
цяг ні кі».
21.20 «60 га доў Ва ле рыю Гар-
ка лі ну. «Лі нія жыц ця».
22.35 Маст. фільм «Со рам».
0.15 Ра сій скія зор кі су свет на га 
джа за.
0.55 «Шу каль ні кі». «Тай ны 
пад зем на га Се ва сто па ля».

5.00, 11.00, 23.00 «Ва ўла дзе 
на тоў пу». 1992 год.
5.35, 11.40 «Пра гра ма «А». 
1990 год.
6.30, 12.30, 18.30, 0.30 «Дзень 
за днём». Се ры ял.
7.35 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мі ну-
лы час».
9.00, 15.00, 3.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».
10.00, 4.00 «Бла кіт ны агень-
чык» «Зор ная эс та фе та». 
1963 год.
11.40 «Пра гра ма «А». 1990 
год.
13.35 «Спя вае Клаў дзія Шуль-
жэн ка». Фільм-кан цэрт.
16.00 «ТЭ МА». 1992 год.
17.00 «На род ны ар тыст СССР 
Ва сі лій Мяр кур' еў». 1979 год.
18.00 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
21.00 «Кол ба ча су».
22.00 «Кі на па на ра ма». 1982 
год.
23.30 «Лю бі мыя пес ні». Фільм-
кан цэрт.
1.40 «У аб' ек ты ве жы вё лы — 
лі сі ца». На ву ко ва-па пу ляр ны 
фільм.

5.30 Ра лі-рэйд.
5.45, 12.00, 21.30 Ве ла спорт. 
«Тур Кра і ны бас каў».
6.45, 15.30, 20.15 Цяж кая ат ле-
ты ка. Чэм пі я нат Еў ро пы.
7.30 Фут бол. 1/4 фі на лу. 
«ПСЖ» (Фран цыя) — «Рэ ал 
Мад рыд» (Іс па нія).
9.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Лё са ван не.
9.30 Фут бол. «Рэ ал Мад рыд» 
(Іс па нія) — «Бен фі ка» (Пар ту-
га лія).
14.00 Фут бол. «Шаль ке-04» 
(Гер ма нія) — «Бар се ло на» (Іс-
па нія).
17.15 Цім берс портс. Чэм пі я нат 
све ту.
18.15 Бокс. Цяж кая ва га.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 2.20 Се ры ял «Ме ся цо вы 
хлоп чык».
6.00, 8.45, 10.35, 13.50, 16.45, 
21.50, 23.50, 1.50, 3.05 «Ка ме-
ды ян ты. Леп шае».
6.15 Ка ме дыя «Паў тор ны 
шлюб».
8.00, 12.55, 16.05, 21.00 Се-
ры ял «Маё вя лі кае грэ час кае 
жыц цё».
9.00 Ка ме дыя «Бру сель—
ЗША».
11.15 Ка ме дыя «За ка ха ны 
скна ра».
14.10 Ка ме дыя «Двое — гэ та 
за над та».
17.20 Ка ме дыя «Лэ дзі ка жа 
«не»».
19.20 Ка ме дыя «Баць ка ня-
вес ты».
21.20 Се ры ял «Пас ля твай го 
ады хо ду». 1-я се рыя.
22.10 Ка ме дыя «Руд і Сэм».
0.10 Ка ме дыя «Бла кіт на во кі 
Мі кі».
3.25 Ка ме дыя «Шпі ён скія 
страс ці».

6.00 М/ф.
8.20, 14.45 «Док тар І...».
8.50, 18.30, 4.30 Се ры ял «За-
ба ро не нае ка хан не».
10.30, 17.00 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».
11.30, 16.00 Дак. се ры ял «Ва-
раж біт ка».
12.30, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў ні чыя на пры ві даў».

13.00 Се ры ял «Адэ са-ма ма». 
За ключ ная се рыя.
13.50 «Дом да га ры на га мі».
15.15, 1.10 Се ры ял «Звыш на-
ту раль нае».
20.20 Ка ме дыя «Не вы нос ная 
жорст касць».
22.15 Маст. фільм «Ко нан-вар-
вар».
0.10 Се ры ял «Ка ліф рэ нія».

5.00 Дра ма «Ус па мі ны ня ўдач-
ні ка».
6.55 Ба я вік «Адзі нац цаць сяб-
роў Оў шэ на».
9.00 Дэ тэк тыў «Два нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
11.15 Ка ме дыя «Паст ка для 
ня вес ты».
13.00 Дра ма «Ча ра дзей ная 
кра і на».
15.00 Фэн тэ зі «Дом ка ля во-
зе ра».
17.10 Дра ма «Ка лі я па мі ра-
ла».
19.00 Тра гі ка ме дыя «Жыц цё 
цу доў нае».
20.45 Ка ме дыя «Поў нач у Па-
ры жы».
22.30 Ка ме дыя «Алекс і 
Эма».
0.15 Дра ма «Двац цаць ад но».
2.25 Тра гі ка ме дыя «Рок-зор-
ка».

6.00 Дра ма «Аляк сандр. Не ў-
ская біт ва».
8.00 Ка ме дыя «Кур ка Ра ба».
10.00 Дра ма «Толь кі не сы-
ходзь...».
12.00 Дра ма «Вод пуск у ве-
рас ні».
14.50 «Пра Фя до та-страль ца, 
уда ла га ма лай ца».
16.20 Дра ма «Будзь са 
мной».
17.40 Дра ма «Дом».
20.00 Ка ме дыя «Кант ракт на 
ка хан не».
22.00 Фэн тэ зі «Рэ аль ная каз-
ка».

0.00 Дра ма «Ма мы».
2.00 Дра ма «Воль нае пла ван-
не».
4.00 Дра ма «За ба ва».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00 Уку сі мя не, або Па да рож-
жы ві ру со ла га.
7.00 Цар кра ка дзі лаў.
8.00, 13.00, 22.00 Дзі кі ту нец.
10.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
11.00 Ме га за во ды.
12.00 Зо ла та го ра да-пры ві да.
15.00 За гад кі ка ра леў скай 
коб ры.
16.00 Ры бы-па чва ры.
17.00, 2.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
18.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.
19.00 Зай маль ная на ву ка.
20.00, 0.00, 3.00 Кос мас.
23.00 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.

7.00 Кла сі ка з Паўд нё ва г а 
пля жа.
7.50, 12.20 Хлоп цы з Юка на.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Ад пе тыя ры эл та ры.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 Як улад ка ва ны Су свет.
13.15, 16.25, 6.05 Ма хі на та-
ры.
14.10, 3.55 Аме ры кан скі чо-
пер.
15.05 Сыс ці ад па го ні.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20, 3.05 Скар ба шу каль ні кі 
Аме ры кі.
18.15 За ла тая лі ха ман ка.
21.00 Пя цёр ка леп шых.
22.00 Ска ну ю чы не ба.
23.00 Пы тан ні све та бу до вы.
0.00, 5.10 Не спра буй це паў-
та рыць.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.


