
7.05 Ка ме дыя «Пяць ня-
вест».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ар се нал.
9.40, 0.50 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 Жур на лісц кае рас сле-
да ван не.
13.15 Ка роб ка пе ра дач.
13.50 Тай ны след ства.
14.30 БеларусьLІFE.
15.15 Твой го рад.
15.30 Еurovіsіon. Вы ні кі тыд-
ня.
15.50 «Зор нае жыц цё». «Не-
ча ка ныя вы бран ні кі зо рак». 
Част ка 1-я.
17.05 Дра ма «Трэ цяя су-
свет ная».
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 На ві ны на двор'я.
22.15 Ка ме дыя «Мой хло-
пец — псіх!».
0.25 Чэм пі я нат све ту па ха-
кеі 2014. Агляд гуль ня во га 
дня.

7.15 Маст. фільм «Аты-ба-
ты, іш лі сал да ты...».
8.45, 16.40 Тэ ле ба ро метр.
8.50 Заўт ра — гэ та мы!
9.15 Бе ла рус кая кух ня.
10.00 «Два з па ло вай ку ха-
ры. Ад кры тая кух ня».
10.35, 23.05 Се ры ял «Ін-
тэр ны».
12.40 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту. Фран цыя — Іта лія.
15.05 Аў та батл.
15.40 Стыль-бю ро.
16.20 «Кі пень».
17.25 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту. Бе ла русь — Ка зах стан.
19.45 Су пер ла то.
20.40 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту. Шве цыя — Чэ хія. У пе ра-
пын ках: 21.15 Спорт ла то 5 з 

36, КЕ НО.
0.50 «Comedy woman».

8.00, 11.45, 13.25, 15.25, 
21.05, 0.25 «Ка лей да скоп».
8.05, 11.55, 13.35, 15.30, 0.30 
«Га ла сы з мі ну ла га». 115 га-
доў з дня на ра джэн ня на род-
на га ар тыс та Бе ла ру сі Гле ба 
Паў ла ві ча Гле ба ва.
8.15 «Дні Тур бі ных». Маст. 
фільм.
12.00 «Быль і не быль пра 
мар ша ла Ра ка соў ска га» Дак. 
фільм.
12.45 «На цы я наль ная тры-
ло гія: гімн, герб, сцяг». Дак. 
фільм.
13.40 Арам Ха ча ту ран. 
«Спар так». Ба лет На цы я-
наль на га ака дэ міч на га Вя лі-
ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та.
15.35 «Не паў тор ны та лент». 
Жыц цё і твор часць на род на-
га ар тыс та Бе ла ру сі Г.П. Гле-
ба ва.
16.05 М/ф.
16.10 «На пе рад у мі ну лае».
16.40 Дзі ця чы фільм. «Іван 
Ма ка ра віч».
18.00, 22.45 «Культ пра-
свет».
18.30 Су свет нае кі но. «Апош-
ні рэйд».
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 «За лю бі мую Бе ла-
русь!». Кан цэрт ан самб ля 
«Сяб ры» з удзе лам С. Ге-
ра сі ма ва, Аляк сея Хляс то-
ва, Пят ра Ял фі ма ва, Па лі-
ны Смо ла вай, Але сі, гур та 
«Тяни-Тол кай».
23.10 «Здур не лы Жур дэн». 
Спек такль Гро дзен ска га аб-
лас но га дра ма тыч на га тэ ат-
ра па п'е се М. Бул га ка ва.

8.10 Ха кей. Чэм пі я нат све ту-
2014. ЗША — Швей ца рыя.
10.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту-
2014. Фін лян дыя — Лат вія.
12.05 Ха кей. Чэм пі я нат све-

ту-2014. Агляд гуль ня во га 
дня.
13.40 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Гер ма нія — Лат вія.
16.00 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Агляд двух згу ля ных 
мат чаў.
16.40 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Нар ве гія — Да нія.
19.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. 38-ы тур.
20.55 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Фін лян дыя — Ра сія.
23.15 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Мад-
рыд. Фі нал.

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 «Бес тал ко выя на тат кі».
9.55 «Па куль усе до ма».
10.45 «Фа зэн да».
11.20 «Вя сель ны пя рэ па-
лах».
12.15 «Брэйн-рынг».
13.15 «Яў ген Мац ве еў. Усім 
сэр цам — раз і на заў сё ды».
14.15 Маст. фільм «Ка хан не 
зям ное».
16.15 На ві ны спор ту.
16.20 Ера лаш.
16.35 «Спа ем, сяб ры!» Вя лі кі 
свя точ ны кан цэрт.
18.00 «Рас смя шы ко мі ка».
18.50 «Я люб лю Бе ла русь!».
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Ды хан не пла не ты».
21.40 Фі нал кон кур су пры-
га жос ці «Міс тар Бе ла русь 
2014».
23.10 Ме лад ра ма «Вы пад-
ко вы ра ман».

6.25 «Тай ны све ту».
7.15, 9.10, 12.45, 14.30, 16.50 
Маст. фільм «Сям нац цаць 
ім гнен няў вяс ны».
8.30 «Аў та па на ра ма».
9.00 «Га ра чы лёд».
11.30 «Вя лі кае сне дан не».

12.10 «Пры ві тан не, док тар».
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.50 «Аў та па на ра ма».
18.20 «На тым жа мес цы ў 
той жа час».
19.30 «Ты дзень».
20.40 «Га ра чы лёд».
20.50 Маст. фільм «Ра дзі ма 
або смерць».
23.15 «Тай ны го рад». Се ры-
ял.

5.00 М/ф.
7.40 «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, 0.05 Маст. фільм 
«Фронт у ты ле во ра га».
12.00 «Лю бі мыя ак цё ры».
12.20 Маст. фільм «72 мет-
ры».
15.10 Маст. фільм «Ля цяць 
жу раў лі».
16.55, 21.00 Се ры ял «Не ба 
ў аг ні».
20.00 «Ра зам».
2.45 Маст. фільм «Два бай-
цы».
4.25 Дак. фільм «Вяс ной 44-
га. Крым скі дзён нік».

7.00 Маст. фільм «Бе лы на-
ліў».
10.10 «Сам са бе рэ жы сёр».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.15 «Сме ха па на ра ма Яў ге-
на Пет ра ся на».
11.45 «У све це жы вёл».
12.20 М/ф.
12.35 Маст. фільм «Ча ла век 
на паў стан ку».
14.15 Да юбі лею кі на сту дыі. 
«Мас фільм». 90 кро каў».
14.30 Маст. фільм «Зой чы-
на ка хан не».
16.30 Маст. фільм «Бу кет».
18.25 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».
20.35 Маст. фільм «СМЕРШ. 
Лі сі ная на ра».
0.05 Маст. фільм «Ва сіль кі 
для Ва сі лі сы».

6.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
8.20 «Дзі кі свет».
8.45 «Іх но ра вы».
9.20 «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».
14.05, 19.20 Се ры ял «Ко-
дэкс го на ру».
21.00 Маст. фільм «Смерш. 
Ле ген да для здрад ні ка».
0.15 «Авія та ры».

9.00, 12.55, 19.05, 20.55, 
23.25 «На двор'е».
9.05 «Мульт па рад».
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
10.35 «VR-дай джэст».
11.00 Тры лер «Вяр тан не 
ге роя».
13.00 Ка ме дыя «Вя лі кая 
пра гул ка».
15.40 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
17.20 «Кі на блак нот».
17.40 Ток-шоу «Буль бокс».
18.10 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
19.10 Ме лад ра ма «Пту шы-
ная пес ня», 2-я се рыя.
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Ме лад ра ма «Но вы 
свет».

6.00, 01.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
10.00 «Мік сер».
12.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
13.00, 0.00 «Ла ві мо мант».
13.30, 16.30 Скетч-шоу «6 
кад раў».
14.00 «Кі но ў дэ та лях».

15.00 Се ры ял «Кух ня».
16.45 Ка ме дыя «ALL 
ІNCLUSІVE, або Усё ўклю-
ча на».
19.00, 22.45 «Ураль скія пель-
ме ні».
20.30 Ка ме дыя «Усё ўклю-
ча на 2».
0.00 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
0.30 «Ла ві мо мант».

5.30 «Еў рань юс».
9.00 «Звы чай ны кан цэрт».
9.35 «Мёрт выя ду шы». Маст. 
фільм.
11.10 «Ба рыс Лі ва наў. Ма люн кі 
і шар жы». Дак. фільм.
11.55 «Ра сія, лю боў мая!».
12.20, 0.55 «Ба ла да аб ляс ных 
ры ца рах». Дак. фільм.
13.15 «Пеш шу...». Маск ва 
талс тоў ская.
13.45 Соль Га бе та, Ге нія Кюх ма-
ер, Са бі на Ме ер. Га ла-кан цэрт у 
аў стрый скім за мку Гра фе нег.
14.45 «Хто там...».
15.15 «Жыц цё па за ко нах стэ-
паў. Ман го лія». Дак. фільм.
16.10 Да 100-год дзя з дня на ра-
джэн ня Ра ме на Га ры. «Лю бі мы 
сын». З цык ла «Гіс та рыч ныя 
па да рож жы Іва на Талс то га».
16.40 Па сля дах тай ны. «Ка лі 
на Зям лі кі ра ва лі ба гі».
17.30 Да юбі лею кі на сту дыі. 
«Мас фільм». 90 кро каў».
17.45 «Пад ран кі». Маст. 
фільм.
19.10 «Аст ра вы». Мі ка лай Гу-
бен ка.
19.55 Анд рэй Дзя менць еў. 
Твор чы ве чар у Дзяр жаў ным 
Крам лёў скім па ла цы.
21.45 «Шэ дэў ры су свет на га 
му зыч на га тэ ат ра». Опе ра 
Г. Да ні цэ ці «Лю чыя дзі Ла мер-
мур».
0.20 «Не ра зум ная...». «Ён і 
Яна». «Дождж звер ху ўніз». 
М/ф для да рос лых.

5.00 «Па ста рон ках «Са ты-
ры ко на». Тэ ле спек такль. 
1976 год.

6.00 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
6.25 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць зна та кі».
8.00, 2.00 «Мі ну лы час».
9.00 «Кол ба ча су».
10.00 «Кі на па на ра ма». 1979 
год. 2-я част ка.
10.40 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
11.00 «Што? Дзе? Ка лі?». 
2-я між на род ная гуль ня. 
1988 год.
12.50 «Су стрэ чы ў кан цэрт-
най за ле гас ці ні цы «Кос-
мас». 1991 год.
14.30, 20.00 «Ва кол сме ху» 
«Вя лі кі го рад». 1980 год.
15.20 Маст. фільм «Ду эн-
ня».
17.00 Тэ ле шоу «50/50». 1994 
год.
18.00, 3.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
19.00 «Аб ра ба ван не апоў-
на чы». Фільм-спек такль. 
1978 год.
20.50 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1977 год.
22.20 «Му зы ка ў тэ ат ры, у 
кі но, на ТБ». 1987 год.
23.00 «...Да 16 і ста рэй шым». 
1992 год.
23.50 «Ві да воч нае—не ве ра-
год нае». 1991 год.
0.50 Маст. фільм «Пун со-
выя па го ны».
4.00 Пра гра ма «ТЭ МА» з 
У. Лісць е вым: «Сва бод нае 
ка хан не». 1992 год.

9.30, 15.00, 23.00 Ве ла спорт. 
На цы я наль ны тур. Тур Іта-
ліі.
10.00 Гран-пры 3.
11.00 Спід вей. Леп шыя па ры 
Еў рас порт.
11.30, 20.00 Су пер байк. Чэм-
пі я нат све ту.
12.30 Аў та гон кі. Су пер ку бак 
Пар шэ.
13.30, 18.30 Чэм пі я нат све ту 
ў кла се Ту рынг.
19.30 Су пер спорт. Чэм пі я нат 
све ту.
20.45, 2.00 Аў та- і мо та-
спорт.

21.00 Кон ны спорт. Пе кін 
Мас тэрс.
22.00 Ве ла спорт. Ча ты ры дні 
Дзюн кер ка.

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 
«Банк».
5.45, 13.25, 21.30 Ка ме дыя 
«Граф».
6.15 Мю зікл «Да ро га на Ба-
лі».
7.45, 10.35, 13.50, 20.45, 
21.50, 3.05 «Ка ме ды ян ты. 
Леп шае».
8.00, 16.00, 2.20 Ка ме дыя 
«Ноч на пра лёт».
8.40, 16.40, 2.55 Ка ме дыя 
«Чар лі на за баў ляль ным ме-
ра пры ем стве, або Пя рэ па лах 
на танц пля цоў цы».
9.00 Ме лад ра ма «Не вы нос-
ная жорст касць».
11.15 Ка ме дыя «Асі лак Сан-
та-Кла ус».
14.10 Ка ме дыя «Жа ніх на-
пра кат».
17.20 Ка ме дыя «Ужо хто б 
ка заў-3».
19.20 Ка ме дыя «Ёл кі».
22.10 Ка ме дыя «Як вы крас ці 
міль ён».
0.15 Ка ме дыя «Не дрэн на б 
па ху дзець».
3.25 Ка ме дыя «Вай на пры га-
жунь».

6.00 М/ф.
10.00, 4.00 Се ры ял «Сяб ры».
11.00 «Па нен ка і ку лі нар».
11.30, 2.30 Се ры ял «Ра ка-мо-
ра».
13.15 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Але на Ко ра не ва.
14.30 «Сто пы тан няў да рос ла-
му». Ма рыя Аро на ва.
15.20 «Без пад ма ну».
16.10 «Я да ча ка ю ся». Маст. 
фільм.
19.30 «Іл жы вая спа ку са». 
Маст. фільм.
22.00 «Сы шчык». Маст. 
фільм.

23.30 «Ча со ва да ступ ны». 
Ула дзі мір Мянь шоў.
0.30 «Бе лы каў не рык». 
Маст. фільм.
1.10 «Звыш лю дзі». Дак. 
фільм.

5.05 Маст. фільм «Ак са на ў 
кра і не цу даў».
6.50 Дра ма «Ра дыё».
8.45 Ка ме дыя «Дзён ні кі 
нянь кі».
10.35 Ка ме дыя «Ка лі свяк-
роў — монстр».
12.25 Дра ма «Па тры ёт».
15.15 Дра ма «Аса біс тае».
17.10 Тра гі ка ме дыя «Гу ма ні-
тар ныя на ву кі».
19.00 Дра ма «Пар фу мер: 
Гіс то рыя ад на го за бой цы».
21.30 Дра ма «Ба ец».
23.35 Дра ма «Аса біс тае».
1.35 Ме лад ра ма «Бла кіт ная 
хва ля».
3.30 Дра ма «Што ха вае 
хлус ня».

6.45 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на: Скар бы Агры».
8.10 М/ф «Кар лік Нос».
9.50 Ка ме дыя «2 дні».
11.30 Дэ тэк тыў «Лёс рэ зі-
дэн та».
14.45 Дра ма «Вы шы ня 89».
16.50 Дра ма «Ба ла да пра 
бом бер».
20.00 Маст. фільм «Па ля-
ван не на Вер воль фа».
22.05 Ка ме дыя «Атам ны 
Іван».
23.50 Тры лер «Рус кі трох ву-
голь нік».
2.00 Ка ме дыя «Май скі 
дождж».
4.00 Ка ме дыя «Ад ной чы 
праз двац цаць га доў».

5.00 Най ця жэй шы ў све це 
ра монт.
7.00 З пунк ту гле джан ня на-
ву кі.

9.00, 17.00 Гуль ні ро зу му.
10.00, 18.30 Зай маль ная на-
ву ка.
11.00 Кос мас: Пра сто ра і 
час.
12.00 Су пер збу да ван ні Трэ-
ця га рэй ха.
13.00 Апа ка ліп сіс: Дру гая 
су свет ная вай на.
14.00 Дзі кая пры ро да Ама-
зон кі.
15.00 Тай нае жыц цё дра-
пеж ні каў.
16.00 Ста ра це лі.
20.00, 0.00, 3.00 Аў та-SOS.
21.00, 1.00, 4.00 Аў та рэ стаў-
ра та ры.
22.00, 2.00 Ме га за во ды.
23.00 Царк ва зме я нос цаў.

7.00, 8.40 Як гэ та ўстро е-
на?
7.25 Гуль ні ў лам бар дзе.
8.15, 4.45 Як гэ та зроб ле-
на?
9.10 Эд Ста фард: як вы жыць 
на не за се ле ным вост ра ве.
10.05 Лік ві да тар.
11.00 Кру цей не пры ду ма-
еш.
11.50 Пя цёр ка леп шых.
12.45 Най буй ней шы ў све це 
ка ра бель.
13.40 Не ве ра год ны хма ра-
чос.
14.35 За ла тая лі ха ман ка.
16.25 Го лыя і на па ло ха ныя.
19.10 Ды на ма — су стрэ ча з 
ілю зі я ніс там.
20.05, 3.30 Раз бу раль ні кі 
ле генд.
21.00 Кру цей не пры ду ма-
еш.
22.00 На ву ка ма гіі.
22.30 Злыя ге ніі.
23.00, 2.40 Бе ар Грылс: кад-
ры вы ра та ван ня.
0.00 Хлоп цы з гар ма та мі.
0.55 Фе дэ раль ная па лі цыя 
Аў стра ліі.
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.

6.20 Іс насць.
6.50 Маст. фільм «Ле ген да 
№ 17».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Клуб рэ дак та раў.
9.50, 1.30 Се ры ял «Сва ты 
3».
10.50 «Пра ежу!».
11.25 Да ча.
12.10 Да вя рай і пра вя рай.
12.50 Зда роўе.
13.35 Жур на лісц кае рас сле-
да ван не.
14.10 Ва кол пла не ты.
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 На шы.
15.45 Да вя рай і пра вя рай.
16.15, 2.25 «Вя лі кая роз ні-
ца».
17.20 Кі на апо весць «Бе ла-
рус кі вак зал».
19.10 Ме лад ра ма «Нач ны 
госць».
21.00 Па на ра ма.
22.00 Між на род ны кон курс 
пес ні «Еў ра ба чан не 2014». 
Фі нал.
1.00 Чэм пі я нат све ту па ха кеі 
2014. Агляд гуль ня во га дня.
1.20 Дзень спор ту.

7.00 Маст. фільм «Пры ві-
тан не ад «Ка цю шы».
10.20, 19.10 Тэ ле ба ро метр.
10.25 «Два з па ло вай ку ха-
ры».
11.00, 23.05 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
12.40 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту. Іта лія — Нар ве гія.
15.00 Вы шэй за дах.
15.35 «Ім пе рыя пес ні».
16.40 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту. Шве цыя — Да нія.
19.15 Ва ша ла то.
19.55 Ла та рэя «Пя цё рач-
ка».
20.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
20.40 Ха кей. Чэм пі я нат све-

ту. Ка на да — Сла ва кія. У пе-
ра пын ку: 21.15 КЕ НО.
0.25 Дра ма «Глы бо кае ця-
чэн не».

8.00, 12.45, 14.55, 17.05, 
21.05, 0.40 «Ка лей да скоп».
8.05, 12.55, 15.00, 0.45 «Сім-
ва лы эпо хі». Збор ма ку ла-
ту ры.
8.20, 23.30 «Сі ла ве ры».
8.45 «Вы зва лен не». Маст. 
фільм. Фільм чац вёр ты. 
«Біт ва за Бер лін».
10.05 «Вы зва лен не». Маст. 
фільм. Фільм пя ты. «Апош-
ні штурм».
11.20 «Ге ор гій Жу каў. Вай-
на і мір мар ша ла Пе ра мо гі». 
Дак. фільм.
11.55 «На пе рад у мі ну лае».
12.20 «На пе рад у мі ну лае». 
Спе цы яль ны вы пуск, пры-
мер ка ва ны да «Еў ра ба чан-
ня».
13.05 «Два Фё да ры». Маст. 
фільм.
14.30, 16.35 «Раз маў ля ем 
па-бе ла рус ку».
14.35 М/ф.
15.15 «Чак лун і Рум ба». 
Маст. фільм.
16.40 «...І кру жыц ца пла не та 
Ку ля шо ва». Дак. фільм.
17.10 «Дні Тур бі ных». Маст. 
фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 Су свет нае кі но. «Апош-
ні рэйд».
23.55 «Быль і не быль пра 
мар ша ла Ра ка соў ска га». 
Дак. фільм.

8.00 Ха кей. Чэм пі я нат све ту-
2014. Швей ца рыя — Ра сія.
9.50 Ха кей. Чэм пі я нат све ту-
2014. Бе ла русь — ЗША.
11.40 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Агляд гуль ня во га 
дня.
12.40 Ха кей. Чэм пі я нат све-

ту-2014. Ка зах стан — Гер-
ма нія.
15.00 Фут бол. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі.
16.45 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Фін лян дыя — Лат-
вія.
19.10 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Агляд ча ты рох згу-
ля ных мат чаў.
20.10 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Прэв'ю.
20.40 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. ЗША — Швей ца-
рыя.
23.00 — 2.00 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА. Мад рыд. Паў фі на лы.
2.00 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 «Ле а нід Бы каў. «Бу-
дзем жыць!».
12.05 «Ра зум ні цы і ра зум-
ні кі».
12.50 «У не ка то рым цар-
стве». М/ф.
13.30 Ка ме дыя «Па кроў скія 
ва ро ты».
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
16.20 Ера лаш.
16.35 «Баць коў у шко лу».
17.30 «Адзін су праць усіх».
18.20 «Ака дэ мія та лен таў».
21.05 «Кроп ля ў кроп лю».
23.55 Маст. фільм «Без-
дань».

6.00 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
6.45 «Ан фас».
7.00, 9.10, 12.35, 13.40, 17.35 
Маст. фільм «Сям нац цаць 
ім гнен няў вяс ны».
9.00 «Га ра чы лёд».
11.30 «Мінск і мін ча не».
12.05 «Пры го ды ды ле тан-
та».

13.30, 16.30, 19.30 «24 га-
дзі ны».
16.45 «На ша спра ва».
17.00 «Вя лі кі го рад».
18.40 «Ра зум ней не пры ду-
ма еш».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10, 20.40 Маст. фільм 
«Сля ды апост алаў».
20.30 «Га ра чы лёд».
22.35 «Тай ны го рад». Се-
ры ял.

5.00 М/ф.
7.25 Маст. фільм «Ля цяць 
жу раў лі».
9.00, 15.00 На ві ны Са друж-
нас ці (бя гу чы ра док).
9.10, 23.15 Маст. фільм 
«Фронт без флан гаў».
12.05, 2.05 Маст. фільм 
«Фронт за лі ні яй фрон ту».
15.10 Маст. фільм «Бе ла-
рус кі вак зал».
16.55 Се ры ял «Не ба ў аг-
ні».
21.15 Маст. фільм «Свае».

7.00 Маст. фільм «Печ ні-
кі».
8.35 Маст. фільм «Не на-
гляд ны мой».
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 «Су стрэ-
ча пе рад рас стан нем».
14.15, 20.35 Се ры ял «По-
пел».
19.00 «Кар ці на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.
23.50 1/8 фі на лу Цэнт раль-
най Між на род най лі гі КВЗ.

6.25 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
8.20 «Дзі кі свет».
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 «Та ям ні чая Ра сія».
14.05, 19.20 Се ры ял «Ко-
дэкс го на ру».
21.00 Ба я вік «Па ца лу нак у 
га ла ву».
22.55 Ба я вік «Кар нік».
0.55 «Авія та ры».

9.00, 13.35, 19.05, 20.55, 
23.45 «На двор'е».
9.05 Мульт па рад.
9.15 Се ры ял «Плашч».
10.50 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.00 Се ры ял «Сак рэт ны 
фар ва тар».
13.40 Дра ма «Чыр во ны ка-
ка ду».
15.50 «Кі на блак нот».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
16.30 Ка ме дыя «Ад на клас-
ні цы».
18.15 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
19.10 Ме лад ра ма «Пту шы-
ная пес ня», 1-я се рыя.
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 «Не ве ра год ная ма-
гія».
21.10 Дра ма «Шлях да до-
му».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
10.00 «Мік сер».
12.00 «Спы тай це ку ха ра».
13.00 Се ры ял «Ду май як 
жан чы на».
15.00 М/ф «Зам бе зія».
16.15 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
17.00, 0.00 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
17.30, 22.45 «Ураль скія пель-
ме ні».
19.00 Се ры ял «Кух ня».

20.30 Ка ме дыя «ALL 
ІNCLUSІVE, або Усё ўклю-
ча на».
0.30 «Ла ві мо мант».

5.30 «Еў рань юс».
9.00 «Поз няя су стрэ ча». 
Маст. фільм.
10.25 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Аляк сей Ба та лаў.
10.55 Да 90-год дзя з дня на-
ра джэн ня Бу ла та Аку джа вы. 
Вя лі кая сям'я.
11.50 «Бу лат Аку джа ва. Цэ-
лае ста год дзе іг рае му зы-
ка».
12.35 Пер ні ка вы до мік. «Га-
дзін нік з зя зю ляй».
13.05 «Каш тоў ныя па слан цы 
кве так». Дак. фільм.
14.00 Спек такль Тэ ат ра п/к 
А. Та ба ко ва «Суб лі ма цыя ка-
хан ня».
16.00 «Больш, чым ка хан-
не». Юлія Дру ні на і Аляк сей 
Кап лер.
16.40 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Спя ва юць ак цё ры тэ ат ра і кі но.
17.35 «Яў ген Мац ве еў». Дак. 
фільм.
18.15 «Дом, у якім я жы ву». 
Маст. фільм.
19.50 Аляк санд ра Па хму та ва. 
Твор чы ве чар у Мас коў скім 
між на род ным До ме му зы кі.
21.20 Кі но на ўсе ча сы. 
«На дзея і Сла ва». Маст. 
фільм.
23.15 Соль Га бе та, Ге нія Кюх-
ма ер, Са бі на Ме ер. Га ла-кан-
цэрт у аў стрый скім за мку 
Гра фе нег.
0.20 «На Поў дзень ад Поў-
на чы». «Ліфт». М/ф для да-
рос лых.
0.55 «Каш тоў ныя па слан цы 
кве так». Дак. фільм.
1.50 «Поль Га ген». Дак. 
Фільм.

5.00 «...Да 16 і ста рэй шым». 
1992 год.
5.50 «Ві да воч нае—не ве ра-
год нае». 1991 год.

6.50, 0.50 Маст. фільм 
«Пун со выя па го ны».
8.00, 14.00, 2.00 «Мі ну лы 
час».
9.00, 3.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
10.00 Пра гра ма «ТЭ МА» з 
У. Лісць е вым: «Сва бод нае 
ка хан не». 1992 год.
11.00 «Па ста рон ках «Са-
ты ры ко на». Тэ ле спек такль. 
1976 год.
12.00 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
12.25 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць зна та кі».
15.00 «Кол ба ча су».
16.00 «Кі на па на ра ма». 1979 
год. 2-я част ка.
16.40 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
17.00 «Што? Дзе? Ка лі?». 
2-я між на род ная гуль ня. 
1988 год.
18.50 «Су стрэ чы ў кан цэрт-
най за ле гас ці ні цы «Кос-
мас». 1991 год.
20.30 «Ва кол сме ху» «Вя-
лі кі го рад». 1980 год. 1-я 
част ка.
21.20 Маст. фільм «Ду эн-
ня».
23.00 «Шэсць пе сень на 
«біс»-ІІ. 1993 год.
23.45 «Па да рож жа па Маск-
ве». 1984 год.
0.15 М/ф «Дзя дзеч ка Ау». 
1979 год.
4.00 Кі на кан цэрт «Спя вае 
Анд рэй Мі ро наў». 1988 год.

9.30, 18.30, 0.30 Ве ла спорт. 
Ча ты ры дні Дзюн кер ка.
10.30, 14.30, 23.00 Ве ла-
спорт. На цы я наль ны тур. 
Тур Іта ліі.
12.00 Тэ ніс. Рых ту ем ся да 
«Ра лан Га рос».
12.15 Фут бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы для гуль цоў (U-17).
20.00, 1.30 Спід вей. Леп-
шыя па ры Еў рас порт.
0.10 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 
«Ноч на пра лёт».
5.55, 13.40, 21.40 Ка ме дыя 
«Чар лі на за баў ляль ным ме-
ра пры ем стве, або Пя рэ па-
лах на танц пля цоў цы».
6.15 Ка ме дыя «Вай на пры-
га жунь».
7.40, 10.40, 13.50, 15.45, 
21.50 «Ка ме ды ян ты. Леп-
шае».
8.00, 16.00, 2.20 Ка ме дыя 
«Банк».
8.30, 16.30, 2.45 Ка ме дыя 
«Граф».
9.00 Ка ме дыя «Не дрэн на б 
па ху дзець».
11.15 Мю зікл «Да ро га на 
Ба лі».
14.10 Ме лад ра ма «Не вы нос-
ная жорст касць».
17.20 Ка ме дыя «Асі лак Сан-
та-Кла ус».
19.20 Ка ме дыя «Ужо хто б 
ка заў-3».
22.10 Ка ме дыя «Жа ніх на-
пра кат».
0.10 Ка ме дыя «Госць у до ме».
3.25 Ка ме дыя «Ад на жан чы-
на або дзве».

6.00 М/ф.
9.50 Се ры ял «Сяб ры».
10.45 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
11.30, 15.45, 0.00, 3.20 Дэ-
тэк тыў «Мес ца су стрэ чы 
змя ніць нель га».
15.15 «Та ям ні цы на ша га кі-
но. «Мес ца су стрэ чы змя ніць 
нель га».
18.45 Дра ма «Я да ча ка ю ся».
22.00 Ме лад ра ма «За мы ка-
ю чы круг».

5.00 Дра ма «Апош няя за-
сло на».
6.40 Дра ма «Ча ла век, яко га 
не бы ло».

8.50 Дра ма «Юнац тва, якое 
бун туе».
10.30 Маст. фільм «Ак са на ў 
кра і не цу даў».
12.20 Дра ма «Ра дыё».
14.15 Ка ме дыя «Дзён ні кі 
нянь кі».
16.10 Дра ма «Па тры ёт».
19.00 Ка ме дыя «Ка лі свяк-
роў — монстр».
20.50 Тра гі ка ме дыя «Гу ма ні-
тар ныя на ву кі».
22.40 Дра ма «Дзі вос нае 
спры ян не».
0.45 Дра ма «Пар фу мер: Гіс-
то рыя ад на го за бой цы».
3.05 Дра ма «Аса біс тае».

6.15 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Зна-
ём ства».
7.35 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Кры-
ва вы над піс».
8.55 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Смя-
рот ная су тыч ка».
10.10 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Ка-
роль шан та жу».
11.25 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Па-
ля ван не на тыг ра».
12.40 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на: Са ба ка Бас кер ві-
ляў».
15.30, 5.20 Дэ тэк тыў «Пры-
го ды Шэр ла ка Холм са і 
док та ра Ват са на: Скар бы 
Агры».
18.20 Ме лад ра ма «Па ца лу-
нак скрозь сця ну».
20.00 Дра ма «Вы шы ня 89».
22.00 Ка ме дыя «З но вым го-
дам, ма мы!».
23.40 Дра ма «Слон».
1.30 Дра ма «Ве ра бей».
3.10 Тры лер «Рус кі трох ву-
голь нік».

5.00 Най ця жэй шы ў све це 
ра монт.

7.00 З пунк ту гле джан ня 
на ву кі.
9.00 Гуль ні ро зу му.
10.00 Зай маль ная на ву ка.
11.00 Кос мас: Пра сто ра і 
час.
12.00 Су пер збу да ван ні Трэ-
ця га рэй ха.
13.00 Апа ка ліп сіс: Дру гая 
су свет ная вай на.
14.00 Дзі кая пры ро да Ама-
зон кі.
15.00 Тай нае жыц цё дра-
пеж ні каў.
16.00 Ста ра це лі.
17.00 Пры ро джа ны бай-
кер.
19.00 Зла віць со ма.
20.00, 0.00, 3.00 Дзі кі ту-
нец.
22.00, 2.00 За ба ро ны.

7.00 Як гэ та ўстро е на?
7.25, 19.10 Рэ аль ныя даль-
на бой шчы кі.
8.15, 13.40 Хут кія і гуч ныя.
9.10, 2.40 Го лыя і на па ло-
ха ныя.
10.05, 17.20 За ла тая лі ха-
ман ка.
11.00, 6.05 Лік ві да тар.
11.50 Па ляў ні чыя на рэ лік-
віі — лам бард.
12.45, 5.10 Гуль ні ў лам бар-
дзе.
14.35 Ка лек цы я не ры аў то.
15.30 Ма хі на та ры.
16.25 Кру цей не пры ду ма-
еш.
18.15, 3.30 Зо ла та льдоў.
20.05 Эд Ста фард: як вы-
жыць на не за се ле ным вост-
ра ве.
21.00 Хлоп цы з гар ма та мі.
22.00 Фе дэ раль ная па лі цыя 
Аў стра ліі.
23.00 Ма фія ра ё наў.
0.00 Не ве ра год ны хма ра-
чос.
0.55 Най буй ней шы ў све це 
ка ра бель.
1.50 Пя цёр ка леп шых.
4.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
4.45 Як гэ та зроб ле на?

7.35 Ка ме дыя «Ня бес ны ці-
ха ход».
8.55, 14.30 Еurovіsіon. Без ка-
мен та ры яў.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10, 10.40 Кі на апо весць «Бе-
ла рус кі вак зал».
9.55 Ура чыс тае шэс це ве-
тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны і ўскла дан не вян коў 
да ма ну мен та Пе ра мо гі.
11.35, 12.10, 23.45 Кі на апо-
весць «У бой ідуць ад ны 
«ста рыя».
13.15 Ура чыс ты сход і свя-
точ ны кан цэрт, пры све ча ныя 
69-й га да ві не Пе ра мо гі ў Вя-
лі кай Ай чын най вай не.
14.35 Дра ма «Не па кі дай 
мя не».
17.55 Хві лі на маў чан ня. Свет-
лай па мя ці за гі ну лых у ба-
раць бе су праць фа шыз му.
18.40 Маст. фільм «Ле ген да 
№ 17».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ка ме дыя «Пяць ня-
вест».
1.15 Чэм пі я нат све ту па ха кеі-
2014. Агляд гуль ня во га дня.
1.40 Дзень спор ту.

7.20 Дра ма «Глы бо кае ця-
чэн не».
8.55, 20.35 Тэ ле ба ро метр.
9.00 «Ім пе рыя пес ні».
9.55 Ура чыс тае шэс це ве-
тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны і ўскла дан не вян коў 
да ма ну мен та Пе ра мо гі.
10.40 Маст. фільм «Пры ві-
тан не ад «Ка цю шы».
13.55 Дра ма «У жніў ні 44-
га...».
15.50 Рэ пар цёр.
16.40 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту. Фран цыя — Ка на да.
19.05 Кі на апо весць «Аты-ба-
ты, іш лі сал да ты...».
20.40 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту. Бе ла русь — ЗША. У пе-
ра пын ку: 21.15 КЕ НО.
23.00 Кі на апо весць «Ваў кі».
0.50 «Comedy woman».

7.35, 12.20, 16.15, 21.05, 0.10 
«Ка лей да скоп».
7.45, 12.30, 16.25, 0.15 
«Сім ва лы эпо хі». «Веч ны 
агонь».
7.55, 16.35, 0.30 «Га ла сы з 
мі ну ла га». 90 га доў з дня 
на ра джэн ня Лаў рэ а та Дзяр-
жаў най прэ міі СССР Бу ла та 
Аку джа вы.
8.05 «Раз вед чы кі». Маст. 
фільм.
9.20, 22.25 «Ге ор гій Жу каў. 
Вай на і мір мар ша ла Пе ра-
мо гі». Дак. фільм.
9.55 Ура чыс тае шэс це ве-
тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны і ўскла дан не вян коў 
да ма ну мен та Пе ра мо гі.
10.40 Га ла-кан цэрт XVІІ тэ-
ле ві зій на га фес ты ва лю ар-
мей скай пес ні «Звяз да».
12.40 «Доў гія вёрс ты вай-
ны». Маст. фільм. Фільм 
п е р  ш ы  « Жу  р а ў л і  н ы 
крык».
14.00 «Доў гія вёрс ты вай-
ны». Маст. фільм. Фільм 
дру гі «Ата ка з хо ду».
15.05 «Доў гія вёрс ты вай-
ны». Маст. фільм. Фільм 
трэ ці «На ўзы хо дзе сон-
ца».
16.45 «За ла ты шля гер-97». 
Пес ні Бу ла та Аку джа вы.
17.55 «Мі ну та маў чан ня». 
Свет лай па мя ці за гі ну лых у 
ба раць бе су праць фа шыз-
му.
18.00 «Чак лун і Рум ба». 
Маст. фільм.
19.25 «Вы зва лен не». Маст. 
фільм. Фільм чац вёр ты. 
«Біт ва за Бер лін».
20.45 Ка лы хан ка.
21.15 «Вы зва лен не». Маст. 
фільм. Фільм пя ты. «Апош-
ні штурм».
23.00 «Поклонимся великим 
тем го дам!». Пес ні ва ен ных 
га доў у вы ка нан ні Ула дзі мі-
ра Алек санд ро ві ча. Пры мае 
ўдзел на род ны ар тыст Ра сіі 
Ва сіль Ла на вой.

7.30 — 11.30 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА. Мад рыд
11.30 Фак тар сі лы.
11.55 — 16.00 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА. Мад рыд. Чвэрць фі на-
лы.
16.00 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Прэв'ю.
16.40 Ха кей. Чэм пі я нат све ту-
2014. Швей ца рыя — Ра сія.
19.15 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Агляд двух згу ля ных 
мат чаў.
19.55 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Прэв'ю і цы ры мо нія 
ад крыц ця.
20.40 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Сла ва кія — Чэ хія.
23.15 Ха кей. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Бе ла русь — ЗША.
1.05 Еў ра пей скі по кер ны тур.

7.00 «На ша ра ні ца».
8.00, 9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
На шы на ві ны.
9.05 Кан цэрт Але ны Ва ен гі 
«Ва ен ныя пес ні».
9.55 Ура чыс тае шэс це ве-
тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны і ўскла дан не вян коў 
да ма ну мен та Пе ра мо гі.
10.40, 13.10, 16.10, 18.15 
Маст. фільм «Ды вер сант. 
Ка нец вай ны».
17.55 Хві лі на маў чан ня. Свет-
лай па мя ці за гі ну лых у ба-
раць бе су праць фа шыз му.
18.35 Маст. фільм «Сля ды 
апост алаў».
20.55 Маст. фільм «Не па кі-
дай мя не!».
23.55 Ле ген дар нае кі но ў 
ко ле ры. Маст. фільм «У бой 
ідуць ад ны «ста рыя».

6.05 Маст. фільм «Пра тых, 
ка го па мя таю і люб лю».
7.30, 10.40, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
7.40, 20.40, 23.15 «СТБ-
спорт».
7.45 «Да жыць да Пе ра мо гі!». 
Дак. фільм.

9.00 «Га ра чы лёд».
9.20, 10.55 Свя точ ны кан-
цэрт, пры све ча ны Дню Пе-
ра мо гі.
9.55 Ура чыс тае шэс це ве-
тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны і ўскла дан не вян коў 
да ма ну мен та Пе ра мо гі.
12.30 «Шай-бу! Shaі-BY!..». 
«На шы!», «Усё бу дзе 
«хOKкей»!».
13.55 «Што з на мі ро біць ха-
кей».
14.55 Тра гі ка ме дыя «Жэ ня, 
Жэ неч ка і «Ка цю ша».
17.00, 18.00 Маст. фільм 
«Да ра гі мой ча ла век».
17.55 Хві лі на маў чан ня. Свет-
лай па мя ці за гі ну лых у ба-
раць бе су праць фа шыз му.
20.45 Дра ма «Во ра гі».
23.20 Маст. фільм «Яшчэ 
пра вай ну».
0.20 «Вя лі кая гуль ня». По-
кер-ду эль.

5.00 Маст. фільм «Ко да вая 
наз ва «Паў днё вы гром».
7.20 Маст. фільм «Бы вай».
8.50, 15.00, 18.00 На ві ны Са-
друж нас ці (бя гу чы ра док).
9.00 Ва ен ны па рад, пры све-
ча ны 69-й га да ві не пе ра мо гі ў 
Вя лі кай Ай чын най вай не.
10.10, 1.45 Дак. фільм «Вяс-
ной 44-га. Крым скі дзён нік».
10.35 Маст. фільм «Трэ ці 
ўдар».
12.25, 2.10 Дак. фільм «Се ва-
сто паль скія апо ве ды».
14.05, 15.15, 18.15 Се ры ял 
«Шчыт і меч».
17.55 Свет лай па мя ці за гі ну-
лых у ба раць бе су праць фа-
шыз му. Хві лі на маў чан ня.
20.15 Маст. фільм «Час збі-
раць ка мя ні».
22.00 Се ры ял «Смерш».
3.00 Маст. фільм «Зні-
шчаль ні кі».

7.00 «Дзень Пе ра мо гі». Свя-
точ ны ка нал.
9.00 Маск ва. Крас ная пло-
шча. Ва ен ны па рад, пры све-
ча ны 68-й га да ві не Пе ра мо гі 

ў Вя лі кай Ай чын най вай не 
1941—1945 гг.
10.00 «Сем нот для Бе зы-
мен най вы шы ні. Праў да пра 
подз віг».
10.50, 14.20, 17.00, 18.00 Се-
ры ял «Зні шчаль ні кі».
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.00, 20.00 Вест кі.
17.55 «Свет лай па мя ці за гі ну-
лых у ба раць бе су праць фа-
шыз му». Хві лі на маў чан ня.
21.10 Маст. фільм «Ста лін-
град».
23.35 Маст. фільм «Тры дні 
лей тэ нан та Краў цо ва».

6.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён ня.
8.20 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
10.20 Агляд.
10.50 Маст. фільм «Ягор-
ка».
12.25 «Дзень Пе ра мо гі».
13.20 «Біт ва за Крым».
14.25, 18.00, 19.20 Се ры ял 
«Ко дэкс го на ру».
17.55 «Свет лай па мя ці за гі ну-
лых у ба раць бе су праць фа-
шыз му». Хві лі на маў чан ня.
21.25 Маст. фільм «Двое».
23.00 Дра ма «Ра бі на вы 
вальс».
0.50 «Авія та ры».

7.00, 12.05, 19.00, 20.55, 
23.45 «На двор'е».
7.05 Мульт па рад.
7.30 Дра ма «Тар пе да нос-
цы».
9.10 «Кі на блак нот».
9.25, 17.55 Се ры ял «Смерць 
у раі».
10.30 Се ры ял «Доб рая жон-
ка».
12.10 Се ры ял «Сак рэт ны 
фар ва тар».
14.30 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па-
чы нак».
17.00 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».

19.05 Се ры ял «Плашч».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Бра ты».
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!».
10.00 М/ф «Зам бе зія».
11.15 Ме лад ра ма «Пе не ло-
па».
13.30 «Мік сер».
15.30 «Ураль скія пель ме ні».
18.00 Ка ме дыя «Пяць ня-
вест».
22.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
23.30 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
0.00 «Ла ві мо мант».
0.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».

5.30 «Еў рань юс».
9.00 «Трэ ці ўдар». Маст. 
фільм.
10.50 70 га доў з дня вы зва-
лен ня Се ва сто па ля ад ня-
мец ка-фа шысц кіх вой скаў. 
«Чыс тая пе ра мо га. Біт ва за 
Се ва сто паль». Дак. фільм.
11.30 Кан цэрт Цэнт раль на-
га ва ен на га ар кест ра Мі ніс-
тэр ства аба ро ны Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі.
12.25 «Мая вя лі кая вай-
на. Ры гор Шыш кін». Дак. 
фільм.
13.05 Клаў дзія Шуль жэн ка. 
«Не за быў ны кан цэрт».
13.30 «Ус туп». Маст. 
фільм.
15.05 «Мая вя лі кая вай на. 
Іван Ля во наў». Дак. фільм.
15.45, 0.20 Марк Бер нес. Лю-
бі мыя пес ні.
16.10 «За кон ны шлюб». 
Маст. фільм.
17.35 Бу лат Аку джа ва. Лю бі-
мыя пес ні.
17.55 «Свет лай па мя ці за гі-
нулых у ба раць бе су праць 
фа шыз му». Хві лі на маў чан-
ня.

18.00 Люд мі ла Гур чан ка. 
«Пес ні вай ны».
18.30 «Пяць ве ча роў да сві-
тан ня». Дак. фільм.
19.10 «Пяць ве ча роў». Маст. 
фільм.
20.50 90 га доў з дня на ра-
джэн ня Бу ла та Аку джа вы. 
«Пе ра дзел кі на-2014». Кан-
цэрт у До ме-му зеі Б. Аку-
джа вы.
22.20 «Бу лат Аку джа ва. Я 
вы ка наў сваё пры зна чэн-
не...». Дак. фільм.
23.00 «Поз няя су стрэ ча». 
Маст. фільм.
0.50 «Пётр Пер шы». Дак. 
фільм.
0.55 «Вя лі кія бу дын кі ста ра-
жыт на сці». Дак. се ры ял.
1.45 Ян Сі бе лі ус. Ар кест ра-
выя п'е сы.

5.00 «Шэсць пе сень на «біс»-
ІІ. 1993 год.
5.45 «Па да рож жа па Маск-
ве». 1984 год.
6.15 М/ф «Дзя дзеч ка Ау». 
1979 год.
6.50, 12.50, 0.25 Маст. фільм 
«Пун со выя па го ны».
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 Кі на кан цэрт «Спя вае 
Анд рэй Мі ро наў». 1988 год.
11.00 «...Да 16 і ста рэй шым». 
1992 год.
11.50 «Ві да воч нае—не ве ра-
год нае». 1991 год.
16.00 Пра гра ма «ТЭ МА» з 
У. Лісць е вым: «Сва бод нае 
ка хан не». 1992 год.
17.00 «Па ста рон ках «Са-
ты ры ко на». Тэ ле спек такль. 
1976 год.
18.00 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
18.25 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць Зна та кі».
21.00 «Кол ба ча су».
22.00 «Кі на па на ра ма». 1979 
год. 2-я част ка.
22.40, 1.35 Кан цэрт за меж-
най эст ра ды.
23.00 «Фан то мы су праць уце-

ка чоў». Лі ван скі рэ пар таж. 
1978 год.
23.35 «Арэ ра» вы хо дзіць у 
эфір». Фільм-кан цэрт. 1977 
год.
4.00 «Да і пас ля паў но чы». 
1987 год. 2-я част ка.

9.30, 16.00 Ве ла спорт. Ча ты-
ры дні Дзюн кер ка.
10.45, 14.45, 19.15 Ве ла-
спорт.
12.00, 18.00 Фут бол. Чэм-
пі я нат Еў ро пы для гуль цоў 
(U-17).
14.00 Спід вей.
19.30, 0.45 Ве ла спорт. На цы-
я наль ны тур. Тур Іта ліі.
22.15 Бокс. Р. Ро берт Штыг-
ліц (Гер ма нія) — А. Аб ра хам 
(Гер ма нія).
23.45 Най мац ней шыя лю дзі 
пла не ты.

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 «Гэ та ўсё пра 
Джо ан».
6.00, 7.45, 8.45, 12.40, 13.45, 
16.45, 21.50, 23.50, 1.50, 3.00 
«Ка ме ды ян ты. Леп шае».
6.15 Ка ме дыя «Ад на жан чы-
на або дзве».
9.00 Ка ме дыя «Госць у до-
ме».
11.15 Ка ме дыя «Вай на пры-
га жунь».
14.10 Ка ме дыя «Не дрэн на б 
па ху дзець».
17.20 Мю зікл «Да ро га на Ба-
лі».
19.20 Ка ме дыя «Асі лак Сан-
та-Кла ус».
22.10 Ме лад ра ма «Не вы нос-
ная жорст касць».
0.10 Ме лад ра ма «Ра ка вая 
кра су ня».
3.25 Ка ме дыя «Два ў ад-
ным».

6.00 М/ф.
9.30 Маст. фільм «Яны зма-
га лі ся за Ра дзі му».
12.15 Дак. фільм «Чор ная 
кроў».
13.00, 17.00, 0.10 Се ры ял 
«Кедр» пра ніз вае не ба».
16.15, 23.30 Дак. фільм «Дзя-
цін ства, апа ле нае вай ной».
20.15 Дра ма «Мы з бу ду чы ні».

5.00 Ка ме дыя «Алекс і 
Эма».
7.00 Дра ма «До каз».
9.00 Дра ма «Апош няя за сло-
на».
10.50 Дра ма «Ча ла век, яко га 
не бы ло».
13.00 Дра ма «Прах Ан джэ-
лы».
15.40, 1.00 Тра гі ка ме дыя 
«Тост».
17.20 Дра ма «Юнац тва, якое 
бун туе».
19.00 Дра ма «За ба ро не нае 
ка хан не».
21.00 Ба я вік «Вя лі кі куш».
23.00 Дра ма «Дрэ ва».
3.00 Дра ма «Дзі вос нае спры-
ян не».

6.10 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на: Скар бы Агры».
8.55 Дра ма «Ве ра бей».
10.35 Дра ма «Ра бі на вы 
вальс».
12.25 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на».
15.20 Фан тас ты ка «Ту ман».
18.00 Фан тас ты ка «Ту ман 
2».
22.00 Ка ме дыя «2 дні».
23.50 Дра ма «Жы ві і па мя-
тай».

1.40 Дэ тэк тыў «Па мыл ка рэ-
зі дэн та».
4.30 Ка ме дыя «Імя ні ны».

5.00 Най ця жэй шы ў све це 
ра монт.
6.00 Стра ча ны рай Аф ры кі.
7.00, 16.00 Па ля ван не на па-
ляў ні ча га.
8.00, 13.00 Дзі кі ту нец.
10.00 Пры ро джа ны бай кер.
11.00 Скар ба шу каль ні кі.
12.00, 19.00 Гуль ні ро зу му.
12.30, 19.30 Зай маль ная на-
ву ка.
15.00 Пры ру чыць дра ко на.
17.00, 2.00 Апа ка ліп сіс: Дру-
гая су свет ная вай на.
18.00 Ста ра це лі.
20.00, 0.00, 3.00 Кос мас: Пра-
сто ра і час.
22.00 Ліх ту гі за мя жой.
23.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.

7.00 Кла сі ка з Паўд нё ва г а 
пля жа.
7.50 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 Top Gear.
11.25 Пе ра лом ны мо мант.
12.20 Мар пех Дуг.
14.10, 16.00, 18.15, 3.55 Скар-
ба шу каль ні кі Аме ры кі.
21.00 Пя цёр ка леп шых.
22.00 Не ве ра год ны хма ра-
чос.
23.00 Най буй ней шы ў све це 
ка ра бель.
0.00, 5.10 Не спра буй це паў-
та рыць.
0.55 Эве рэст: за мя жой маг-
чы ма га.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро фы.
3.05 Што ў вас у га ра жы?
3.55 Аме ры кан скі чо пер.
6.05 Ма хі на та ры.
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