
7.10 Ме лад ра ма «Жы ло-бы-
ло ка хан не».
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на дзень 
Свя той Трой цы.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ар се нал.
9.40, 0.30 Се ры ял «Сва ты 
4».
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».
13.10 Ка роб ка пе ра дач.
13.50 «Мас та кі Па рыж скай 
шко лы. Вы хад цы з Бе ла ру-
сі».
14.25 Дыя ло гі пра цы ві лі за-
цыю.
15.15 Твой го рад.
15.30 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2014». Дзён нік.
15.55 «Зор нае жыц цё». «Це-
шча шчас цю не пе ра шко-
да».
17.05 Ме лад ра ма «Ка на па 
для адзі но ка га муж чы ны».
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 На ві ны на двор'я.
22.15 Дра ма «Ма дзіль я ні».

7.20 Фільм-каз ка «Мэ ры По-
пінс, да па ба чэн ня!». 1-я і 
2-я се рыі.
9.40 Заўт ра — гэ та мы!
10.10, 23.50 Тэ ле ба ро метр.
10.15, 23.55 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
12.15 «Два з па ло вай ку ха ры. 
Ад кры тая кух ня».
12.45 Аў та батл.
13.20 Тры лер «Ка бель-
шчык».
15.15 Стыль-бю ро.
15.50 «Comedy woman».
17.20 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Агляд гуль ня во га дня.
18.00 Су пер ла то.
18.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Швей ца рыя — Эк ва дор.

20.55 Час фут бо ла. Рыа-
2014.
21.40 «Спорт ла то 5 з 36».
21.45 КЕ НО.
21.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Фран цыя — Ган ду рас.

8.00, 11.55, 14.55, 21.05, 23.40 
«Ка лей да скоп».
8.10 Се ры ял вы хад но га дня. 
«Дзі вос нае па да рож жа Мэ-
ры Бра янт».
11.15 «Шос тае па чуц це Людз-
ві га Фа дзе е ва». Дак. фільм
12.05 «Па ясы Вя лі ка га кня зя 
Ві таў та». Дак. фільм.
12.50 «На пры ро дзе з Ві та лем 
Гу мен ным». За пя соч ча.
13.05 «Тэ ат раль ны лі цэй».
13.30, 16.50 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку».
13.35 А. Пят роў. «Ства рэн не 
све ту». 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 Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.
15.05 «Фаб ры ка цу даў». «Ані-
ма тар». Дак. фільм.
15.35 «Му зе ум». Шэ дэў ры бе-
ла рус ка га іка на пі су.
15.45 «Вінт». Ка рот ка мет раж-
ны фільм.
16.10 «Рос чырк ча су».
16.55 «На пе рад у мі ну лае».
17.25 Дзі ця чы фільм. «Пас-
ля дож джыч ку ў чац вер».
18.40, 23.15 «Культ пра свет».
19.05 Су свет нае кі но. «Дні 
ка хан ня».
20.45 Ка лы хан ка.
21.15 XІV На цы я наль ны фес-
ты валь бе ла рус кай пес ні і 
паэ зіі «Ма ла дзеч на-2014». 
Кон курс ма ла дых вы ка наў-
цаў.

6.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Ка лум бія — Грэ цыя.
8.45 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Уруг вай — Кос та-Ры ка.
10.35 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Анг лія — Іта лія.

12.30 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Кот-д'І ву ар — Япо нія.
14.25 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Агляд гуль ня во га дня.
14.55, 20.55 Тэ ніс. Тур нір ВТА. 
Бір мін гем. Фі нал.
16.55 Ганд бол. ЧС-2015. 
Плэй-оф. Бе ла русь — Чар-
на го рыя. Муж чы ны.
18.50 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Нё-
ман» — «Ды на ма» (Мінск).
23.00 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Швей ца рыя — Эк ва дор.
0.55 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Ар ген ці на — Бос нія і Гер ца-
га ві на.

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 Маст. фільм «Вас ча кае 
гра ма дзян ка Ні ка но ра ва».
12.05 «Юрый Анд ро паў. «Іс ці-
на, страш ней якой ня ма...».
13.05 Маст. фільм «Са праўд-
нае ка хан не».
15.00 «Га ра ды-ге роі. Керч».
16.15 На ві ны спор ту.
16.20 Кан цэрт Ле а ні да Агу-
ці на.
17.50 «Клуб Вя сё лых і Зна-
ход лі вых». Лет ні ку бак у Со-
чы.
20.00 Кон ту ры.
21.05 «Вя лі кая роз ні ца ТБ».
22.50 Ба я вік «Га лод ныя 
гуль ні».

6.15 Серыял «Студэнты».
7.55 Драма «Гран Тарына».
10.00, 17.50 «Аўтапана-
рама».
10.30 «Тайны свету».
11.30 «Вялікае снеданне».
12.10 «Добры дзень, 
доктар».
12.45 Маст. фільм «Чорны 
замак Альшанскі». 2-я 
серыя.

14.10 «Тэрыторыя памылак».
16.00 «Цэнтральны рэгіён».
16.30 «24 гадзіны».
16.50 «Чатыры вяселлі».
18.20 «На тым жа месцы ў той 
жа час».
19.30 «Тыдзень».
20.40 Камедыя «Прышэльцы 
2: Калідоры часу».
22.55 «Арганізацыя Пэўных 
Нацый».
0.20 Маст. фільм «Даўнія 
палюбоўнікі».

5.00 М/ф.
7.40 «Ве да ем рус кую».
8.35 «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 «З мі ру па ніт цы».
9.45 Маст. фільм «Дзеў дас».
13.10 Маст. фільм «Жыў-
быў дзед».
15.10 Се ры ял «Вяс ко вая ка-
ме дыя».
20.00 «Ра зам».
21.00 Маст. фільм «Па ся-
мей ных аб ста ві нах».
23.20 Маст. фільм «Па ча-
так».
1.00 Маст. фільм «Ма ла ды 
ча ла век з доб рай сям'і».
4.30 «Зроб ле на ў СССР».

7.00 Маст. фільм «Дзённы 
цягнік».
8.35 Маст. фільм «Не пакідай 
мяне, Любоў».
10.10 «Сам сабе рэжысёр».
11.00, 14.00 ВесткІ.
11.15 «Смехапанарама».
11.45 «У свеце жывёл».
12.20 «ХА».
12.30 Маст. фільм «Дзіўныя 
дарослыя».
14.20 «Маршал песні. 
Салаўёў-Сяды».
15.20 «Пакой смеху».
16.00 Камедыя «Рэальны 
тата».
17.50 «Смяяцца дазваля-
ецца».

18.40 Маст. фільм «Дзеля 
цябе».
22.00 Весткі тыдня.
23.55 «Нядзельны вечар».

6.25 Серыял «Вуліцы 
разбітых ліхтароў».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сёння.
8.20 «Дзікі свет».
8.50 «Іх норавы».
9.25 «Ядзім дома!».
10.20 «Першая перадача».
10.50 «Цуд тэхнікі».
11.20 «Паедзем, паядзім!».
11.55 «Дачны адказ».
13.20 «Справа цёмная».
14.15, 16.15, 19.20 Серыял 
«Час Сіндбада».
21.45 Маст. фільм «Ваўка-
даў».
0.05 «Школа зласлоўя». 
Марыя Галаваніўская.

9.00, 13.05, 18.35, 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 Тры лер «Асаб лі вае 
мер ка ван не».
13.10 Ме лад ра ма «Міль я нер 
з тру шчоб».
15.20 «Кі на блак нот».
15.35 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
17.15 Ток-шоу «Буль бокс».
17.45 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
18.40 Ме лад ра ма «Пад сон-
цам Тас ка ны».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Ня бач ныя 
дзе ці».

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 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
13.00, 0.30 «Ла ві мо мант».

13.30, 22.45 Скетч-шоу «6 
кад раў».
14.00 «Кі но ў дэ та лях».
15.00 Се ры ял «Вась мі дзя-
ся тыя».
16.30 Ка ме дыя «Вель мі рус-
кі дэ тэк тыў».
19.00 «Ураль скія пель ме ні». 
Част ка 2.
20.30 Ка ме дыя «Мы — ле-
ген ды».
23.30 «Не рэ аль ная гіс то-
рыя».
0.00 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».

5.30 «Еўраньюс».
9.00 «Звычайны канцэрт».
9.35 Маст. фільм «Кутузаў».
11.15 «Легенды сусветнага 
кіно». Мікалай Ахлопкаў.
11.45 Дак. фільм «Птушыныя 
астравы. Без права на 
памылку».
12.40 Пернікавы домік. 
«Руская матрошка».
13.05 Канцэрт Дзяржаўнага 
акадэмічнага ансамбля 
народнага танца імя Ігара 
Маісеева ў Канцэртнай зале 
імя П.І. Чайкоўскага.
14.25 «Імператарскі дом 
Раманавых». «Імператарская 
кватэра».
14.55 Тэлеверсія спектакля 
тэатра Сатыры «Прывітанне 
ад Цюрупы!».
16.25 «Пешшу...» Масква 
ўзорыстая.
16.55 «У гонар Алісы 
Фрэйндліх». Творчы вечар у 
Доме акцёра.
18.25 Маст. фільм «Небяс-
печны ўзрост».
19 .55  «Лін ія  жыцця 
Уладзіслава Трацяка».
20.55 Канцэрт Алега 
Пагудзіна ў Дзяржаўным 
Крамлёўскім палацы.
22.20 Маст. фільм «Не 
прамахніся, Асунта!».
0.00 «Захапленне джазам».
0.55 Дак. серыял «Галапа-
госкія астравы».
1.50 Дак. фільм «Гай Юлій 
Цэзар».

5.00 «Пакуль усе дома». 1994 
год.
5.45, 23.45 «Шэсць песень на 
біс». Лайма Вайкуле. 1994 
год.
6.30, 22.35 Канцэрт замежнай 
эстрады.
7.00 Т/фільм «Следства 
вядуць Знатакі». Справа № 5: 
«Дыназаўр». 2-я серыя.
8.00, 2.00 «Мінулы час».
9.00 «Колба часу».
10.00 «Кінапанарама». 70 
гадоў кіно». 1-я частка. 1989 
год.
11.00 «Пад знакам задыяку. 
Блізняты». 1993 год.
12.50, 17.50 «Песня-86».
13.50 «Дзе мой тэатр?». 
Фільм-манаграфія пра 
творчасць Рамана Вікцюка.
15.00 Фільм-спектакль «Дамы 
і гусары». 2-я частка.
16.20 «Магчыма ўсё». 1992 
год.
17.00 «Кінасерпанцін». 1990 
год.
18.50 Фільм-спектакль 
«Майстар і Маргарыта». 2-я 
частка.
20.40 «Сядзі і глядзі»1994 
год.
21.00 «Тэатральныя сустрэ-
чы». 1967 год.
22.05 «Тэлемемуары». 
Першыя выпускі «Блакітнага 
агеньчыка». 1991 год.
23.00 «Гутарка з Прэзідэнтам 
СССР». 1991 год.
0.40 Маст. фільм «І гэта ўсё 
пра яго». 4-я серыя.
3.00 «Народжаныя ў СССР».
4.00 «Тэма». 1993 год.
4.45 «Спявае народны артыст 
СССР Юрый Гуляеў». 1979 
год.

4.00, 10.15, 1.00 Аў та гон кі. 
Гон ка «24 га дзі ны Ле Ма на».
9.30 Фут бол. Бра зі ле ма нія.
9.45, 16.15 Аў та гон кі.
16.30 Ве ла спорт.
18.00, 21.30, 0.30 Фут бол.
18.10, 0.15 WATTS.

18.30, 22.00 Тэ ніс. Тур нір ATP. 
Queen's. Фі нал.
19.45 Кон ны спорт. Скач кі.
23.00 Фех та ван не. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
0.00, 2.15 Аў та- і мо та спорт.

5.00, 13.20, 21.00 Камедыя 
«Імігрант».
5.20, 13.40, 21.30 Камедыя 
«Кантралёр універмага».
5.45, 14.05, 21.55 Камедыя 
«Дзіцячыя аўтамабільныя 
гонкі».
5.55 Баявік «Памылкова 
абвінавачаны Леслі Ніль-
сан».
7.20 Камедыя «Мая любімая 
брунетка».
8.50, 16.20, 2.00 Камедыя 
«Ціхая вуліца».
9.10, 16.40, 2.25 Камедыя 
«Каток».
9.35, 17.05, 2.45 Камедыя 
«Паміж двума ліўнямі».
9.50 Камедыя «Каханне з 
акцэнтам».
11.45 Камедыя «Фараоны і 
Роберсаны».
14.20 Камедыя «Вялікі 
бізнэс».
16.00, 4.40 Скетчком «Паміж 
намі».
17.20 Камедыя «Магутныя 
качаняты».
19.20 Камедыя «Варэнне з 
сакуры».
22.10 Камедыя «Містар Піткін: 
Ранняя пташка».
23.45 Камедыя «Гвалтоўна 
завербаваны».
0.15 Камедыя «А як жа Боб?».
3.00 Камедыя «Сведка на 
вяселлі».

6.00 М/ф.
9.45, 4.15 Се ры ял «За ла тая 
це шча».
10.45 «Па нен ка і ку лі нар».
11.15, 2.00 Се ры ял «Зоя».
13.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Ні на Пуш ко ва.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Па вел Аста хаў.
15.20 «Без пад ма ну».

16.10 Маст. фільм «Слу хач».
18.00, 0.40 Дак. фільм «Мі-
ка лай Бас каў. Я з му зы кай 
на ве кі за ру ча ны».
19.30 Маст. фільм «Аляк-
сандр».
22.30, 3.45 «Асця рож на, мах-
ля ры!».
23.00 «Ча со ва да ступ ны». 
Юрый Ста я наў.
23.55 Се ры ял «Бе лы каў не-
рык».

5.00, 12.50 Тры лер «Па кой 
стра ху».
7.10 Ка ме дыя «Бра ты Грым».
9.15 Ка ме дыя «Хлоп чы кам 
гэ та па да ба ец ца».
11.05 Тра гі ка ме дыя «Тост».
14.55 Дра ма «Да ры ян Грэй».
16.55 Ка ме дыя «Дзе ці сек су 
не пе ра шко да».
19.00 Ба я вік «Гіс то рыя ры-
ца ра».
21.20 Фэн тэ зі «Дом ка ля во-
зе ра».
23.05 Ка ме дыя «Ка хан не: Ін-
струк цыя па пры мя нен ні».
1.15 Дра ма «Ты ся ча акраў».
3.05 Дра ма «Ба ец».

6.10 Дра ма «Спа ку са».
7.40 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на: 20 ста год дзе па чы-
на ец ца».
10.35 М/ф «Пра Фя до та-
страль ца, уда ла га ма лай-
ца».
12.00 Ка ме дыя «Са ба ка на 
се не».
14.30 Дра ма «Га га рын: Пер-
шы ў кос ма се».
16.30 Ка ме дыя «Ка хан не з 
ак цэн там».
18.20 Ка ме дыя «Нянь кі».
20.00 Ка ме дыя «Муж чы на з 
га ран ты яй».
21.35 Дра ма «Гар пас тум».
23.45 Ка ме дыя «Трое ў лод-
цы, не лі ча чы са ба кі».
2.20 Дра ма «Заўт ра бы ла 
вай на».
4.00 Дра ма «Ён, яна і я».

5.00 Найцяжэйшы ў свеце 
рамонт.
6.00 Паляўнічы на   прэсна-
водных гігантаў.
8.00 З пункту гледжання 
навукі.
9.00 Навука будучыні.
10.00 Гульні розуму.
11.00, 17.00 Космас.
12.00 Суперзбудаванні Трэ-
цяга рэйха.
13.00 Неразгаданыя тайны.
14.00 Кракадзілы Катумы.
15.00 Дзікая прырода 
Амерыкі.
16.00 Тайная маг іла 
Чынгісхана.
18.00, 23.00 Займальная 
навука.
19.00 Машыны: разабраць і 
прадаць.
20.00, 0.00, 3.00 Аўто-SOS.
2 1 . 0 0 ,  1 . 0 0 ,  4 . 0 0 
Аўтарэстаўратары.
22.00, 2.00 Мегазаводы.

7.00, 8.40 Па тра бу ец ца збор-
ка.
7.25, 22.30 Ба гаж ныя вой ны.
8.15, 4.45 Як гэ та зроб ле на?
9.10 Смя рот ныя аст ра вы.
10.05 Лік ві да тар.
11.00 Кру цей не пры ду ма еш.
11.50 Пя цёр ка леп шых.
12.45 Ды на ма — не ве ра год-
ны ілю зі я ніст.
14.35 Скар ба шу каль ні кі Аме-
ры кі.
15.30 Зо ла та шу каль ні цы 
Аляс кі.
16.25, 6.05 Па ляў ні чыя на аў-
та ма бі лі.
19.10 Апе ра цыя «Ар го».
20.05, 3.30 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
21.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
21.30 Па ляў ні чыя на скла ды.
22.00 Бруд ныя гро шы.
23.00, 2.40 За бой ныя ды ле-
мы.
0.00 Хлоп цы з гар ма та мі.
0.55 Са ма гон шчы кі.
1.50 Спец атрад на за дан ні.
4.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
5.10 Но вае жыц цё хот-ро даў.

6.50 Іс насць.
7.15, 21.40 Ка ме дыя «Ня вес-
та на за каз».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Клуб рэ дак та раў.
9.45, 23.35 Се ры ял «Сва-
 ты 4».
10.55 «Пра ежу!».
11.30 Да ча.
12.10, 15.30 Да вя рай і пра-
вя рай.
12.50 Зда роўе.
13.30 «Мас та кі Па рыж скай 
шко лы. Вы хад цы Бе ла ру сі».
14.10 Ва кол пла не ты.
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
16.05, 0.45 «Вя лі кая роз ні-
ца».
17.20 Ме лад ра ма «Жы ло-
бы ло ка хан не».
19.15 Ме лад ра ма «Сі нія, як 
мо ра, во чы».
21.00 Па на ра ма.
0.35 Дзень спор ту.

7.15 М/ф «Дзі кія ле бе дзі».
8.10 Фільм-каз ка «Жы вая 
ва да».
9.45 Бе ла рус кая кух ня.
10.20, 23.50 Тэ ле ба ро метр.
10.25, 23.55 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
12.30 «Два з па ло вай ку ха-
ры».
13.00 Вы шэй за дах.
13.35 Ка ме дыя «Ка пі тан 
Крук».
16.10 «Ім пе рыя пес ні». Су пер-
фі нал.
17.20 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Агляд гуль ня во га дня.
18.00 Ва ша ла то.
18.40 Ла та рэя «Пя цё рач ка».
18.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Ка лум бія — Грэ цыя.
20.55 Час фут бо ла. Рыа-
2014.
21.45 КЕ НО.
21.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Уруг вай — Кос та-Ры ка.

8.00, 14.05, 17.15, 21.05, 23.35 
«Ка лей да скоп».
8.10, 14.15, 17.25, 23.45 «Сім-
ва лы эпо хі». Ста лоў ка.
8.25 «Та ям ні ца ду шы». Мо ва 
бо га слу жэн ня.
8.50 «АР Ті ШОК».
9.15 «Па да рож жа мсье Пе-
ры шо на». Маст. фільм.
10.35 «На пе рад у мі ну лае».
11.00 «Брэсц кая унія». Дак. 
фільм.
11.30, 15.40 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку».
11.35 «Пло шча мас тац тваў». 
На род ны ар тыст Бе ла ру сі Ар-
нольд Па ма зан.
12.00 «Ка лі ма мы ня ма до-
ма». Тэ ле спек такль
14.30 «Паст ка». Ка рот ка мет-
раж ны фільм.
15.00 «Рос чырк ча су».
15.15 «Скарб ні ца Га ра дзен-
шчы ны». По зірк праз вя кі.
15.45 «Па ста рон ках На цы я-
наль на га фес ты ва лю бе ла-
рус кай пес ні і паэ зіі ў Ма ла-
дзеч не». Век ХХІ.
17.40 Се ры ял вы хад но га дня. 
«Дзі вос нае па да рож жа Мэ ры 
Бра янт». 1-я і 2-я се рыі.
20.45 Ка лы хан ка.
21.15 Су свет нае кі но. «Дні ка-
хан ня».
22.55 «Шос тае па чуц цё Людз-
ві га Фа дзе е ва». Дак. фільм.

7.20, 13.30 Фут бол. Чэм пі я нат 
све ту. Агляд гуль ня во га дня.
7.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Мек сі ка — Ка ме рун.
9.40 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Іс па нія — Га лан дыя.
11.35 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Чы лі — Аў стра лія.
14.00—18.05, 18.45—22.55, 
3.00 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Бір-
мін гем. Паў фі на лы.
18.15 Фак тар сі лы.
23.00 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Ка лум бія — Грэ цыя.

0.55 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Анг лія — Іта лія.
3.55 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Кот-д'І ву ар — Япо нія.

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 «Усё пе ра ме лец ца, род-
ная...».
12.05 «Ра зум ні цы і ра зум ні-
кі». Фі нал.
13.10 Ка ме дыя «Ка хан не і 
га лу бы».
15.05 «Га ра ды-ге роі. Адэ са».
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
16.20 «Ад га дай ме ло дыю».
16.55 «Адзін су праць усіх».
17.40 Маст. фільм «Лю боў 
да са бак аба вяз ко вая».
19.25 «Па чуц цё гу ма ру».
21.05 «Кроп ля ў кроп лю».
23.55 «Што? Дзе? Ка лі?».
1.05 «Вай на ў Ка рэі».

6.15 Серыял «Студэнты».
7.10 Маст. фільм «Заўтра на 
досвітку».
9.00 «Чыстая праца».
10.00 «Іншая краіна». «Бераг 
Чорнай Гары».
10.35 «Сакрэтныя тэрыто-
рыі».
11.30 «Мінск і мінчане».
12.05 «Прыгоды дыле-
танта».
12.40 Маст. фільм «Чорны 
замак Альшанскі». 1-я 
серыя.
14.00 «Ваенная тайна».
16.30, 19.30 «24 гадзіны».
16.45 «Наша справа».
17.00 «Вялікі горад».
17.40 «Дзіўная справа».
18.35 «Разумней не 
прыдумаеш».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 Драма «Гран Тарына».
22.20 «Зорны рынг. Новы 
сезон. Бітва кавер-бэндаў». 

Гурт «Jean-Christophe» 
супраць групы «Crush».
23.25 Маст. фільм «Горад і 
вёска».
1.15 «Глядзець усім!».

5.00 М/ф.
7.35 «Ой, ма мач кі».
8.00 «Міль ён пы тан няў аб 
пры ро дзе».
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 «Лю быя ак цё ры».
9.35 Маст. фільм «Не мо жа 
быць!».
11.10 Маст. фільм «Па кроў-
скія ва ро ты».
13.25 Маст. фільм «Зі мо вая 
віш ня».
15.10 Се ры ял «Вяс ко вая ка-
ме дыя».
20.00 Маст. фільм «Жыў-
быў дзед».
21.45 Маст. фільм «Авія-
тар».
0.45 Фес ты валь Аў та ра дыё 
«Дыс ка тэ ка 80-х».
2.20 Маст. фільм «Вол га-
Вол га».
4.10 «Зроб ле на ў СССР».

7.00 «ХА».
7.20 Маст. фільм «Мая 
вуліца».
8.45 Маст. фільм «Я буду 
чакаць...».
10.20 «Ранішняя пошта».
11.00, 14.00 Весткі.
11.10 Да 100-годдзя з 
дня нараджэння. «Юрый 
Андропаў. Тэра інкогніта».
12.15 Камедыя «Сем старых 
і адна дзяўчына».
14.20 «Яго Вялікасць Канфе-
рансье». Барыс Бруноў.
15.10 «Аншлаг і Кампанія».
17.15 «Суботні вечар».
19.00 «Карціна свету».
19.55 Надвор'е на тыдзень.
20.00 Камедыя «Бедная Liz».
22.00 Весткі ў суботу.

22.50 Маст. фільм «Не 
пакідай мяне, Любоў».
0.45 Маст. фільм «Пацалунак 
матылька».

6.25 Серыял «Вуліцы 
разбітых ліхтароў».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сёння.
8.20 «Дзікі свет».
8.50 «Іх норавы».
9.25 «Справа густу».
10.20 «Галоўная дарога».
10.50 «Кулінарны паяды-
нак».
11.55 «Кватэрнае пытанне».
13.20 «Справа цёмная».
14.15 Серыял «Дзевяты 
аддзел».
16.15 Маст. фільм “Як 
прайсці ў бібліятэку?”
18.05 «Следства вялі...».
19.20 «Андропаў. Між 
Дзяржынскім і Дон Кіхотам».
20.30 «Новыя рускія сен-
сацыі».
21.30 «Ты не паверыш!».
23.15 Баявік «Гром лютасці».
0.50 «Авіятары».

9.00, 12.00, 18.55, 20.55, 23.35 
«На двор'е».
9.05 «Мульт па рад».
9.25 «Ге роі ко мік саў на эк ра-
не», «Стра ла».
11.00 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.10 Се ры ял «Да смер ці 
пры го жая».
12.05 Ба я вік «Цяж кая мі-
шэнь».
13.50 Пры го ды «Ві рус».
15.30 «Тэ ле ма га зін».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 Ка ме дыя «Чыр во нае, 
бе лае і блан дзін ка».
18.05 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
19.00 Ме лад ра ма «Пес ні пра 
ка хан не».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Тры лер «Асаб лі вае 
мер ка ван не».

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 Ба я вік «Вост раў Ма-
кін сі».
17.00, 0.00 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
17.30 «Ураль скія пель ме ні». 
Част ка 1.
19.00 Се ры ял «Вась мі дзя-
ся тыя».
20.30 Ка ме дыя «Вель мі рус-
кі дэ тэк тыў».
23.00 Скетч-шоу «6 кад раў».
23.30 «Не рэ аль ная гіс то-
рыя».
0.30 «Ла ві мо мант».

5.30 «Еўраньюс».
9.00 «Звычайны канцэрт».
9.35 Маст. фільм «Сувораў».
11.20 «Легенды сусветнага 
кіно». Усевалад Пудоўкін.
11.45, 0.55 Дак. серыял 
«Галапагоскія астравы».
12.40 Пернікавы домік. 
«Каляровая гжель».
13.05 Да 150-годдзя з дня 
нараджэння Мітрафана 
Пятніцкага. Дзяржаўны 
акадэмічны народны хор імя 
М.Е. Пятніцкага.
14.25 «Імператарскі дом 
Раманавых». «Імператарскі 
партрэт».
14.55 Спектакль тэатра 
«Сучаснік» «ЗАЯЦ. LOVE 
STORY».
16.35 «Рамантыка раманса». 
У гонар Мусліма Магамаева.
17.30 Маст. фільм «Амаль 
смешная гісторыя».
19.55 «Лінія жыцця Галіны 
Вішнеўскай».
20.55 Гала-канцэрт у аўст-
рыйскім замку Графенег.
22.15 Маст. фільм «Каханне 
пасля поўдня».
0.30 Канцэрт Біг-бэнда 
Заходне-германскага радыё.
1.50 Дак. фільм «Харун-аль-
Рашыд».

5.00 «Гутарка з Прэзідэнтам 
СССР». 1991 год.
5.45, 11.45 «Шэсць песень на 
біс». Лайма Вайкуле. 1994 
год.
6.40, 0.40 Маст. фільм «І гэта 
ўсё пра яго».
8.00, 14.00, 2.00 «Мінулы 
час».
9.00, 3.00 «Народжаныя ў 
СССР».
10.00 «Тэма». 1993 год.
10.45 «Спявае народны 
артыст СССР Юрый Гуляеў». 
1979 год.
11.00 «Пакуль усе дома». 
1994 год.
12.30, 4.45 Канцэрт замежнай 
эстрады.
13.00 Т/фільм «Следства 
вядуць Знатакі». Справа № 5: 
«Дыназаўр». 2-я серыя.
15.00 «Колба часу».
16.00 «Кінапанарама». 70 
гадоў кіно». 1-я частка. 1989 
год.
17.00 «Пад знакам задыяку. 
Блізняты». 1993 год.
18.50 «Песня-86». 1-я 
частка.
19.50 «Дзе мой тэатр?». 
Фільм-манаграфія пра 
творчасць Рамана Вікцюка.
21.00 Фільм-спектакль «Дамы 
і гусары». 2-я частка.
22.20 «Магчыма ўсё». 1992 
год.
23.00 «Міжнародная пана-
рама». 1979 год.
23.50 «Ранішняя пошта». 
1988 год.
0.20 «Клуб 12 крэслаў», м/ф 
«Нешта аб коле».
4.00 «Мы спяваем вершы...». 
1985 год.

9.30 Фут бол. Бра зі ле ма нія.
9.45, 15.45, 19.30, 1.30 Аў та-
гон кі. Гон ка «24 га дзі ны Ле 
Ма на».
11.45 Аў та- і мо та спорт.
12.15 Фех та ван не. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
13.15, 17.30 Тэ ніс. Тур нір ATP. 
Queen's.

14.15 All Sports.
15.15, 1.00 Аў та гон кі.
0.30 Фут бол.

5.00, 13.20, 21.00 Камедыя 
«Ціхая вуліца».
5.25, 13.40, 21.30 Камедыя 
«Каток».
5.45, 14.05, 21.50 Камедыя 
«Паміж двума ліўнямі».
6.00 Камедыя «Рэстаран 
спадара Септыма».
7.25 Баявік «Памылкова 
а б в і н а в ач а н ы  Л е с л і 
Нільсан».
8.50, 16.20, 2.00 Камедыя 
«Імігрант».
9.10, 16.45, 2.25 Камедыя 
«Кантралёр універмага».
9.35, 17.10, 2.50 Камедыя 
«Дзіцячыя аўтамабільныя 
гонкі».
9.45 Камедыя «А як жа 
Боб?».
11.25, 16.00, 19.00 Скетчком 
«Паміж намі».
11.45 Камедыя «Мая любімая 
брунетка».
14.20 Камедыя «Каханне з 
акцэнтам».
17.20 Камедыя «Фараоны і 
Роберсаны».
19.20 Камедыя «Магутныя 
качаняты».
22.10 Камедыя «Вялікі 
бізнэс».
23.45 Камедыя «Валацуга».
0.15 Камедыя «Сведка на 
вяселлі».
3.00 Камедыя «Рымскія 
прыгоды».

6.00 М/ф.
10.00, 4.45 Се ры ял «За ла тая 
це шча».
11.00 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
11.50 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня».
12.20, 1.20 «Тай ны на ша га кі-
но. «Мі мі но».
12.55, 1.50 Маст. фільм «Мі-
мі но».

14.45, 0.00 Дак. фільм «Муж-
чы на і жан чы на. Ад чуй це роз-
ні цу».
16.10 М/ф «Пры го ды Алён кі 
і Яро мы».
17.45, 3.30 Дак. фільм «Імя — 
за шыф ра ва ны лёс».
19.15 Маст. фільм «Слу хач».
21.00 Маст. фільм «Сэр ца-
ед кі».
23.15 Се ры ял «Бе лы каў не-
рык».

5.00 Фан тас ты ка «Го рад Эм-
бер: Уцё кі».
6.55 Дра ма «Праз Су свет».
9.30, 23.10 Ба я вік «На цы я-
наль ная бяс пе ка».
11.20 Ка ме дыя «Паст ка для 
ня вес ты».
13.10 Ка ме дыя «Бра ты 
Грым».
15.20 Ка ме дыя «Ра зум ні кі».
17.10, 3.15 Ка ме дыя «Хлоп-
чы кам гэ та па да ба ец ца».
19.00 Тры лер «Па кой стра-
ху».
21.05 Дра ма «Ба ец».
0.50 Дра ма «Пар фу мер: Гіс-
то рыя ад на го за бой цы».

6.00 Дра ма «Ён, яна і я».
7.40 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на: Скар бы Агры».
10.30 Ме лад ра ма «На круч-
ку».
12.10 Дра ма «Ма лень кая Ве-
ра».
14.40 Ка ме дыя «Той яшчэ 
Кар ла сан!».
16.10 Ка ме дыя «Скар бы 
О.К».
18.10 Ка ме дыя «На ро ста ні».
20.00 Ка ме дыя «Вост раў шан-
ца ван ня».
21.40 Дра ма «Па ля ван не на 
Вер воль фа».
23.45 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на: 20 ста год дзе па чы-
на ец ца».
2.40 Ка ме дыя «Ка хан не з ак-
цэн там».
4.30 Фільм-каз ка «Ча роў ны 
парт рэт».

5.00 Найцяжэйшы ў свеце 
рамонт.
6.00 Паляўнічы на прэсна-
водных гігантаў.
8.00 З пункту гледжання 
навукі.
9.00 Навука будучыні.
10.00 Гульні розуму.
11.00, 17.00 Космас.
12.00 Суперзбудаванні Трэ-
цяга рэйха.
13.00 Дагістарычныя монстры 
Гітлера.
14.00 Здольнасці малпаў.
15.00 Дзікая прырода 
Амерыкі.
16.00 Падарожжа на край 
Сусвету.
18.00, 2.00 Займальная 
навука.
19.00 Машыны: разабраць і 
прадаць.
20.00, 0.00, 3.00 Дзікі тунец.
22.00 Забароны.

7.00 Па тра бу ец ца збор ка.
7.25, 19.10 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі.
8.15, 13.40 Но вае жыц цё рэт-
ра-аў та ма бі ляў.
9.10, 2.40 Го лыя і на па ло ха-
ныя.
10.05, 17.20 Зо ла та шу каль ні-
цы Аляс кі.
11.00, 6.05 Лік ві да тар.
11.50, 21.00 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі.
12.45, 22.30, 5.10 Ба гаж ныя 
вой ны.
14.35 Но вае жыц цё хот-ро-
даў.
15.30 Па ляў ні чыя на аў та ма-
бі лі.
16.25 За бой ныя ды ле мы.
18.15, 3.30 Зо ла та льдоў.
20.05 Смя рот ныя аст ра вы.
21.30 Па ляў ні чыя на скла ды.
22.00 Бруд ныя гро шы.
23.00 Са ма гон шчы кі.
0.00 Ды на ма — не ве ра год ны 
ілю зі я ніст.
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?

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, 
0.35 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 «Чор ныя кот-
кі».
11.05, 20.00 Се ры ял «Да вай 
па ца лу ем ся».
12.10, 1.05 Дак. се ры ял «Міс-
тыч ныя гіс то рыі».
13.10 Се ры ял «Сэр ца Ма-
рыі».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Се ры ял «След».
16.15 Се ры ял «Ся мей ныя 
ме лад ра мы».
17.15 «Мая праў да». «Мі ка-
лай На скоў. Адзін су праць 
усіх».
18.10 «Terra іncognіta».
21.00 Па на ра ма.
21.45 На шы.
21.55 Тры лер «Ад ступ ні кі».
0.50 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 23.50 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.50 Се ры ял «Адзін 
цень на два іх».
10.10 Бе ла рус кая кух ня.
10.50 Стыль-бю ро.
11.20 «Два з па ло вай ку ха-
ры».
11.50 «Су пер ін ту і цыя. Біт ва 
по лаў».
12.55 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».
14.00 «Ім пе рыя пес ні». Фі-
нал.
15.00 Ба я вік «Суд дзя 
Дрэд».
16.55 Рэ пар цёр.
18.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Мек сі ка — Ка ме рун.
20.55 Час фут бо ла. Рыа-
2014.
21.45 КЕ НО.
21.50 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Іс па нія — Га лан дыя.

23.55 «Comedy woman».
0.50 Тры лер «Ка бель-
шчык».

7.20 “Даб ра ра нак».
7.50 “Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.35, 14.55, 17.10, 
21.05, 1.00 «Ка лей да скоп».
8.10, 12.45, 15.05, 17.20, 1.10 
«Сім ва лы эпо хі». Карт ка спа-
жыў ца.
8.20 «Баць кі і дзе ці». Маст. 
фільм.
9.30, 22.05 «Лёс гі ган таў». Аў-
та ма біль «Маск віч».
10.00 Се ры ял «Мег рэ». За-
ключ ная се рыя.
10.50, 0.30 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці мас та ка Ле а-
ні да Лап чын ска га.
11.15, 14.10, 18.40 «Раз маў-
ля ем па-бе ла рус ку».
11.20 «Круг лян скі мост». 
Маст. фільм.
13.00 «Скарб ні ца Ма гі лёў-
шчы ны». Ста ры Ма гі лёў. Вы-
ха ва ны аг нём.
13.25 «У по шу ках Шэкс пі-
ра».
13.40 «Цу ды пры ро ды».
14.10 «Му зе ум». Па кла нен не 
ве шчу ноў.
14.30 «Ян ка Ку па ла... Я ад-
пла ціў на ро ду». Дак. фільм.
15.20 «Ка ра ні».
15.45 «Жы ві це ў гар мо ніі». 
Дак. фільм.
16.15 «Пра тое, як Коль ка і 
Пець ка ля та лі ў Бра зі лію». 
Ка рот ка мет раж ны фільм
16.40 «На ша спад чы на». 
Шчу чын скі па лац Друц кіх-
Лю бец кіх.
17.30 «Пло шча мас тац тваў». 
Кам па зі тар, на род ны ар тыст 
Бе ла ру сі Ва ле рый Іва ноў.
18.00 «Па лес кі па час ту нак». 
Ме да ву ха-віш няк.
18.15 «Ян ка Маўр. Ка пі тан дзі-
ця чых ма раў». Дак. фільм.
18.45 М/ф.
19.15 «Рос чырк ча су».
19.30 «Па да рож жа мсье Пе-
ры шо на». Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.

21.15 «Іды ёт». Маст. фільм. 
1-я се рыя.
22.35 «Па ста рон ках На цы-
я наль на га фес ты ва лю бе ла-
рус кай пес ні і паэ зіі ў Ма ла-
дзеч не». Век ХХІ.
0.05 «АР Ті ШОК».

8.10 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ 
(Ба ры саў) — «Шах цёр» (Са-
лі горск).
10.00 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Ура чыс тая цы ры мо нія ад-
крыц ця.
10.35 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Бра зі лія — Хар ва тыя.
12.30 Фак тар сі лы.
13.00—22.55 Тэ ніс. Тур нір ВТА. 
Бір мін гем. Чвэрць фі на лы.
22.55 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту. Мек сі ка — Ка ме рун.
0.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Чы лі — Аў стра лія.

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 Маст. фільм «З жыц ця 
ад па чы валь ні каў».
10.40 «Ера лаш».
11.05, 13.10, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10, 13.10 «1812».
15.00 «Ад ва рот ны ад лік». 
«За клад нік «Са тур на». Без 
пра ва быць са бой».
15.30 «Ву чыц ца жыць».
16.15 Маст. фільм «Два 
дні».
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».
23.55 Маст. фільм «До каз 
жыц ця».
2.20 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 “24 гадзіны».

6.10, 17.20 “Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя 
добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
9.00 «Нам і не снілася»: 
«Каварства і каханне». 
Частка 3.
10.05 «Аўтапанарама».
10.40, 17.30 «Званая 
вячэра».
11.35 Серыял «Афра-
масквіч».
12.05 «Сямейныя драмы».
13.00 «Добры дзень, 
доктар».
13.50 Маст. фільм «Карале-
ва праклятых».
15.40 «Не хлусі мне!».
16.50 «Следакі».
18.30 «Такі лёс».
20.00 «Сталічныя падра-
бязнасці».
20.15 1/4 фіналу Цэнтральнай 
Міжнароднай лігі КВЗ.
22.00, 23.00 «На тым жа 
месцы ў той жа час».
23.55 «Вялікая гульня». 
Покер-дуэль.
0.40 Маст. фільм «Прынцып 
даміно».

5.00, 3.15 М/ф.
7.15 Маст. фільм «Сказ пра 
тое, як цар Пётр ара па жа-
ніў».
9.00, 15.00, 18.00 На ві ны Са-
друж нас ці (бя гу чы ра док).
9.10 Маст. фільм «Верш нік 
без га ла вы».
11.00, 22.10 Маст. фільм 
«Ча ла век-ам фі бія».
12.40 Маст. фільм «Па ся-
мей ных аб ста ві нах».
15.10 Маст. фільм «Па ча-
так».
16.45 Маст. фільм «Да мы 
за пра ша юць ка ва ле раў».
18.15 Маст. фільм «Па кроў-
скія ва ро ты».
20.35 Фес ты валь Аў та ра дыё 
«Дыс ка тэ ка 80-х».
23.55 Маст. фільм «Я ця бе 
люб лю».
1.35 Маст. фільм «Вя сё лая 
мо ладзь».

7.00 Камедыя «Волга-
Волга».
9.00 Камедыя «Беражыце 
жанчын».
11.25 Маст. фільм «Усім -- 
дзякуй!..».
13.15 «Пакой смеху».
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 
Навіны — Беларусь.
14.00, 20.00 Весткі.
14.20 Камедыя «Даярка з 
Хацапетаўкі».
16.25, 17.00 «Крывое 
люстэрка».
18.30, 20.40, 22.50 Серыял 
«Неверагодныя прыгоды 
Аліны».

6.25 Серыял «Вуліцы 
разбітых ліхтароў».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сёння.
8.20 Серыял «Вяртанне 
Мухтара».
10.20 «Справа густу».
10.50 «Да суда».
11.45, 13.20 Серыял «Яшчэ 
не вечар».
17.15, 19.20 Серыял 
«СОБР».
0.40 «Авіятары».

7.00, 12.30, 19.00, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
7.05, 16.05 «Мульт па рад».
7.30 Тры лер «Га дзі на рас-
пла ты».
9.35, 17.55 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
11.00 Се ры ял «Доб рая жон-
ка».
12.35 Дэ тэк тыў «Трэ цяя 
дзяў чы на».
14.25 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».
18.45 «Кі на блак нот».
19.05 «Ге роі ко мік саў на эк ра-
не», «Стра ла».

20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Дэ жа вю».
23.15 Се ры ял «Да смер ці 
пры го жая».

6.00, 1.00 “PLAY”.
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.00, 0.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00 Се ры ял «Не фар мат».
10.00 «Прак тыч ная ма гія».
11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00, 20.00 Се ры ял «Апош-
ні з Ма гі кян».
13.00, 23.10 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «На на ка хан-
не».
16.00 Ба я вік «Па чат ко вец».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
19.00 «Не рэ аль ная гіс то-
рыя».
21.10 Ба я вік «Вост раў Ма-
кін сі».

5.30 «Еўраньюс».
9.00 «Звычайны канцэрт».
9.35 Маст. фільм «Мінін і 
Пажарскі».
11.20 «Легенды сусветнага 
кіно». Міхаіл Астангаў.
11.45, 0.55 Дак. серыял 
«Галапагоскія астравы».
12.40 Пернікавы домік. 
«Лакавая мініяцюра».
13.05 Гала-канцэрт лаўрэатаў 
Усерасійскага фальклорнага 
конкурсу «Казачы круг».
14.35 «Імператарскі дом 
Раманавых». «Імператарскі 
кашалёк».
15.05 Спектакль тэатра 
«Ленкам» «Шалёны дзень, 
ці Жаніцьба Фігаро».
17.30 Маст. фільм «Клуб 
жанчын».
19.55 «Лінія жыцця Вячаслава 
Палуніна».
20.55 Канцэрт Яўгена Дзят-
лава ў Маскоўскім Міжна-
родным Доме музыкі.
21 .50  Маст .  фільм 
«Ведзьмы».

23.35 Майкл Бубле. Канцэрт у 
Медысан-сквер-Гардэн.
0.40 М/ф: «Падкідыш», «Тры 
парасяці».
1.50 Дак. фільм «Фенімор 
Купер».

5.00 «Міжнародная пана-
рама». 1979 год.
5.50 «Ранішняя пошта». 1988 
год.
6.20 «Клуб 12 крэслаў» м/ф 
«Нешта аб коле».
6.40, 12.40, 0.40 Маст. фільм 
«І гэта ўсё аб ім».
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 
«Мінулы час».
9.00, 15.00, 3.00 «Народжаныя 
ў СССР».
10.00, 4.00 «Мы спяваем 
вершы...». 1985 год.
10.45, 18.30 Канцэрт 
замежнай эстрады.
11.00 «Гутарка з Прэзідэнтам 
СССР». 1991 год.
11.45, 17.45 «Шэсць песень 
на біс». Лайма Вайкуле. 1994 
год.
16.00 «ТЭМА». 1993 год.
16.45 «Спявае народны 
артыст СССР Юрый Гуляеў». 
1979 год.
17.00 «Пакуль усе дома». 
1994 год.
19.00 Т/фільм «Следства 
вядуць Знатакі». Справа № 5: 
«Дыназаўр». 2-я серыя.
21.00 «Колба часу».
22.00 «Кінапанарама». 70 
гадоў кіно». 1-я частка. 1989 
год.
23.00 «Спяем, сябры!».
0.00 «Бурштынавая пара». 
Фільм-канцэрт.
4.45 «Сядзі і глядзі». 1994 
год.

9.30, 12.00 Фут бол. Бра зі ле-
ма нія.
9.45, 13.30, 1.00 Ве ла спорт.
11.00 Фех та ван не. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
12.15, 16.00, 18.40 Тэ ніс. Тур-
нір ATP. Queen's.
15.50, 18.30, 21.30, 0.30 Фут-
бол.

22.00 Аў та гон кі.
22.30 Са мыя моц ныя лю дзі 
пла не ты.
23.30 Кон ны спорт. Скач кі.
23.45 Тэ ле ча со піс WATTS.

5.00, 9.00, 2.05 Серыял 
«Няўдачнік».
5.30, 7.10, 9.30, 16.00, 19.00, 
23.55, 4.40 Скетчком «Паміж 
намі».
5.45 Камедыя «Спатканне».
7.25 Камедыя «Рэстаран 
спадара Септыма».
9.45 Камедыя «Сведка на 
вяселлі».
11.15 Камедыя «Вандроў-
нік».
11.45 Баявік «Памылкова 
абвінавачаны Леслі Ніль-
сан».
13.20 Серыял «Вар'яцтва».
14.00 Камедыя «Мейбл за 
рулём, або Гарачы фінал».
14.20 Камедыя «А як жа 
Боб?».
16.20, 21.00 Серыял «Старыя 
перцы».
17.20 Камедыя «Мая любімая 
брунетка».
19.20 Камедыя «Фараоны і 
Роберсаны».
22.10 Камедыя «Каханне з 
акцэнтам».
0.15 Камедыя «Рымскія 
прыгоды».
3.05 Камедыя «Фантоцці 
2000: кланаванне».

6.00 М/ф.
8.30, 14.30 «Док тар І...».
9.00, 18.30, 2.00 Се ры ял «Не-
бяс печ нае ка хан не».
10.30, 4.20 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
12.15, 17.30 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
13.10, 17.00 Дак. се ры ял 
«Прос тыя скла да нас ці».

13.40 Се ры ял «Мар' ін гай».
15.00, 3.30 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
16.00, 22.10 «Зор ныя гіс то-
рыі».
20.15 Ка ме дыя «Па той 
бок».
23.00 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня».
23.30 Маст. фільм «Свя та ка-
хан ня».
1.15 Се ры ял «Бе лы каў не-
рык».

5.00, 13.15 М/ф «Дом-
монстр».
6.50 Ка ме дыя «Дзён ні кі нянь-
кі».
8.50 Ка ме дыя «Са лод кі ліс-
та пад».
11.10 Тры лер «Праў да пра 
Чар лі».
15.05 Ка ме дыя «Паст ка для 
ня вес ты».
16.45 Ка ме дыя «Ка хан не: Ін-
струк цыя па пры мя нен ні».
19.00 Дра ма «Да ры ян Грэй».
21.00 Дра ма «Пар фу мер: Гіс-
то рыя ад на го за бой цы».
23.25 Тры лер «Воб лас ці цем-
ры».
1.10 Дра ма «Праз Су свет».
3.25 Ба я вік «На цы я наль ная 
бяс пе ка».

6.10 Фан тас ты ка «Кан такт».
8.00, 23.40 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».
10.50 Ка ме дыя «Нянь кі».
12.30 Дра ма «Адзі ная».
14.20 Дра ма «Спа ку са».
16.00 Ка ме дыя «Гас па ды ня 
«Бе лых на чэй».
17.50 Дра ма «Адмиралъ».
20.00 Дра ма «Га га рын: Пер-
шы ў кос ма се».
22.00 Ме лад ра ма «Ад на клас-
ні кі».

2.30 Ме лад ра ма «На круч-
ку!».
4.20 Дра ма «Я так са ма ха-
чу».

5.00 Найцяжэйшы ў свеце 
рамонт.
6.00, 12.00 Гульні розуму.
7.00, 19.00 Займальная 
навука.
8.00, 13.00 Космас.
10.00 Мегазаводы.
11.00, 18.00 Золата Юкана.
15.00 Прыручыць дракона.
16.00 Самыя небяспечныя 
жывёлы.
17.00, 2.00 Суперзбудаванні 
Трэцяга рэйха.
20.00, 0.00, 3.00 Неразгаданыя 
тайны.
21.00, 1.00, 4.00 Дагістарычныя 
монстры Гітлера.
22.00 Браты па зброі.
23.00 Турэмныя цяжкасці.

7.00 Кру ты цю нінг-2013.
7.50 Хлоп цы з Юка на.
8.40, 20.35 Па тра бу ец ца 
збор ка.
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Лік ві да тар.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25, 6.05 Ма хі на та ры.
11.50, 0.00, 5.10 Не спра буй-
це паў та рыць.
21.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
21.30 Па ляў ні чыя на скла ды.
22.00 Бруд ныя гро шы.
22.30 Ба гаж ныя вой ны.
23.00 Ды на ма — не ве ра год-
ны ілю зі я ніст.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
3.05 Ка ра лі аў кцы ё наў.
3.55 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
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