
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20. 4.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)
7.40, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.00, 4.55 М/ф «Лі га Watchcar». 
(0+)
8.30, 3.20 «Ера лаш». (6+)
9.20, 1.50 Се ры ял «Гэ та ка хан-
не» (16+).
10.20 Ба я вік «Цём ная праў да». 
(16+).
12.30 Скетч-шоу «6 кад раў» (16+).
12.50, 20.00 «Су пер ма мач ка» 
(16+).
14.00, 2.40 Се ры ял «Збег лыя 
сва я кі» (16+).
15.10, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.00 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Ка ман да Б» (16+).
21.10 Тры лер «Тэр мі но вая да-
стаў ка». (12+).
0.00, 3.30 Се ры ял «Вы жыць пас-
ля». (16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 На ві ны куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Мі ха іл Уль я наў.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва фран-
цуз ская.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10, 22.20 «Дзі кен сі я на». Се-
ры ял.
9.10 Жыц цё вы дат ных ідэй. «Біт-
ва за Паў ноч ны по люс».
9.40, 19.45 Га лоў ная ро ля.
10.15, 18.00 «На зі раль нік».
11.10, 23.40 ХХ ста год дзе. «Сён-
ня і што дня. Юрый Ні ку лін і Мі ха іл 
Шуй дзін». Дак. фільм.
12.20 «Гуль ня ў бі сер». «Рэй 
Брэд бе ры. «451 гра дус па Фа-
рэн гей це».

13.00 Штуч ны ад бор.

13.40, 20.45 «Міль ён ны год». Дак. 
фільм.
14.30 «Біб лі я тэ ка Пят ра: сло ва 
і спра ва». Дак. фільм.
15.10, 0.45 Гіс та рыч ныя кан цэр-
ты. Зу раб Са ткі ла ва.
16.05 «Та лей ран». Дак. фільм.
16.15 «Ма гістр гуль ні».
16.40 «Бліз кае акру жэн не Юрыя 
Бу ту са ва».
17.35 «Гуль ні ро зу му».
19.00 «Ма на лог воль на га мас-
та ка».
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.35 «Аб са лют ны слых».
1.45 «Па вел Чэ ліў чаў. Ня цот на-
к ры лы анёл». Дак. фільм.
2.35 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ўга-
род ца вым: «Аляк сандр Га ду ноў». 
2005 год (18+).
7.05, 8.45, 9.40, 15.40, 21.40, 
23.00, 0.50, 1.25, 5.20 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
7.30 Маст. фільм «Ба бу лі на двае 
ска за лі». (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00, 16.00, 22.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
11.00, 17.05 «Пес ня-80». (12+).
12.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Вяс но вы пры зыў». 
2007 год (16+).
12.50 Маст. фільм «Тран зіт». 
(16+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
19.05 Маст. фільм «Міг уда чы». 
(12+).
20.10 Пра гра ма «Тэ ма» з 
У. Лісць е вым: «Дзе ці зна ка мі тас-
цяў». 1992 год (12+).
0.00 «Зям ля — Па вет ра». Пётр 
Ма мо наў. 2003 год (16+).
1.00 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі». (16+).
2.10 «Пес ня-85». 3-я част ка (12+).
3.00 Маст. фільм «Кра дзеж». 
(16+).

3.30 Сну кер. Gіbraltar Open. 

Фі нал.

5.00, 9.00, 19.15, 22.30 Скач кі 

з трамп лі на. Ку бак све ту.

6.30, 15.00, 22.05, 2.30 Ве ла-

спорт. Ці рэ на — Ад ры я ты ка.

8.00, 10.30 Бія тлон. Ку бак све ту.

11.00, 15.15, 23.30 Алім пій скія гуль-

ні. «За ла сла вы». Пхёнч хан-2018.

12.00, 16.15, 20.35 Гор ныя лы жы. 

Ку бак све ту.

17.00, 2.45 Ве ла спорт. Но ке рэ — 

Кёр сэ.

19.00 Фут бол. «ФІ ФА».

0.30 Алім пій скія гуль ні. «Гон ка 

тэх на ло гій».

1.30 Алім пій скія гуль ні. «За хап-

ляль ныя мо ман ты».

2.00 Алім пій скія гуль ні. «Ге роі бу-

ду чы ні».

2.35 Watts.

1.20 Ме лад ра ма «Спа кус нік-2». 

(16+).

3.40 Скетч кам «Па між на мі». (16+).

4.20 Ка ме дыя «Ня хай жы ве 

Фран цыя!» (16+).

6.15 Ка ме дыя «Да па ма жы це 

стаць баць кам». (16+).

8.00 Пры го ды «Да спе хі Бо га: 

апе ра цыя «Яст раб». (12+).

10.05 Ка ме дыя «Пе не ло па». 

(12+).

12.00 Ка ме дыя «Та ту лі без шкод-

ных звы чак». (16+).

14.00 Пры го ды «Да спе хі Бо га: 

у по шу ках скар баў». (12+).

15.55 Ка ме дыя «Дзе вяць яр даў». 

(18+).

17.50 Ка ме дыя «Агент пад пры-

крыц цём». (12+).

19.30 Ка ме дыя «Дзі кая штуч ка». 

(16+).

21.20 Ка ме дыя «Я вый шла за-

муж за пры дур ка». (16+).

23.25 Пры го ды «Да спе хі Бо га». 

(16+).

6.00 М/ф (6+).

8.05 «Док тар І...» (16+).

8.35, 19.00 «Аскол кі». Се ры ял 
(16+).

10.15, 3.35 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).

11.50, 18.00 «Сак рэ ты эк стра сэн-
саў» (16+).

12.45, 16.50 «Ва раж біт ка» (12+).

13.50, 5.10 «Па ра лель ны свет» 
(12+).

14.50 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).

15.25 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).

16.00 «На ту раль ны ад бор» (12+).

20.50 «Ні ка». Се ры ял (12+).

21.50 «Звыш на ту раль ны ад бор» 
(16+).

22.50 «Лі нія аба ро ны» (16+).

23.25 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял (16+).

0.15 «Пом ні мя не». Дра ма (16+).

6.10, 15.30 Ілю зія пад ма ну-2 
(16+).

8.45 Пры га жу ня і па чва ра (12+).

11.05 Сталь ныя маг но ліі (12+).

13.30 Рым скія спат кан ні (16+).

18.05 Му за (16+).

20.10 Ус пом ніць усё (16+).

22.25 Гад кі я (12+).

0.20 Якія не спяць у Сі эт ле (0+).

2.20 Ла бі рынт Фаў на (16+).

4.20 Асця рож на, дзве ры за чы ня-
юц ца! (16+).

6.20 Ду э лянт (16+).

8.25 Экі паж (16+).

11.05 Пят ні ца (16+).

12.50 Пя шчот ны ўзрост (6+).

14.25 Без ме жаў (12+).

16.20, 4.20 Тры ла ні на ал маз най 
сцеж цы. (12+).

18.15 Ду э лянт (16+).

20.20 Уда члі вы вы па дак (16+).

22.10 Два дні (16+).

0.05 Ма ма, не бя дуй!-2 (16+).

2.10 Ня вес та (16+).

6.00 Су пер збу да ван ні. (12+).

6.50, 9.20, 5.35 На ву ко выя не да-

рэ чнас ці. (12+).

7.40, 13.20 Не ве ра год ны док тар 

Пол. (16+).

8.30, 11.45, 16.30, 20.25 Аў та-

SOS. (12+).

10.05, 14.05 Між на род ны аэ ра-

порт Ду бай. (12+).

10.55, 14.55 Най буй ней шы ў све-

це ра монт. (12+).

12.30 Праз міль ён га доў. (12+).

15.40, 19.35, 0.15, 2.30 Рас сле да-

ван ні авія ка та строф. (16+).

18.00, 22.00, 1.05, 4.05 Эк стрэ-

маль ны экс прэс. (16+).

18.45, 22.45, 1.50 80-я: дзе ся-

ці год дзе, якое ства ры ла нас. 

(16+).

23.30 Дзіў ная Дру гая су свет ная. 

(16+).

4.50 Ува рван не на Зям лю. 

(16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-

та ры.

9.00 Эка но мім па лі ва.

9.30, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 

ўстро е на: аў та ма бі лі ма ры.

10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў ні-

чыя на скла ды.

11.00 Скла ды: біт ва ў Ка на дзе.

14.00, 7.10 Бе ар Грылс: вы жыць 

лю бой ца ной.

18.00 Раз бу раль нік.

19.00, 5.30 У па го ні за кла сі кай.

20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка.

0.00 Ме та ла лом шчы кі.

2.00 Коль кі каш туе мая ма-

шы на?

2.55 Ма лан ка выя ка та стро фы.

АВЕН. На гэ тым 

тыд ні вам спат рэ-

біц ца яс насць ва 

ўлас ных дум ках, вы-

раз насць у сло вах і 

пэў насць у пла нах на бу ду чы ню. 

Да вя дзец ца знай сці но выя ва ры ян-

ты раз віц ця сі ту а цыі, каб на ла дзіць 

ад но сі ны з ка ле га мі. Па чы наць на 

гэ тым тыд ні рэа лі за цыю буй ных 

пра ек таў не вар та: не бяс пе ка су-

тык нуц ца з роз ны мі пе ра шко да мі і 

за трым ка мі. У вы хад ныя ад пач ні це 

ў кам па ніі сяб роў.

ЦЯ ЛЕЦ. Ча ка-

ец ца эма цы я наль-

на на пру жа ны 

ты дзень. Мно гія 

ва шы да сяг нен ні 

бу дуць звя за ныя з пе ра адо лен-

нем цяж кас цяў. Доб ры мо мант 

для вы ра шэн ня праб лем, якія 

тур ба ва лі вас апош нім ча сам. 

Пе ра стань це ду маць пра да лё кі 

заўт раш ні дзень, жы ві це сёння,

ра дуй це ся ім гнен ным па дзе ям. 

Звяр ні це ўва гу на перс пек тыў-

ныя пра ек ты. Але не агуч вай це 

свае пла ны. Жыц цё вы па тэн цы ял 

уз рас це, і вы па дзе лі це ся сва ім 

ап ты міз мам з на ва коль ны мі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На гэ-

тым тыд ні не спра буй-

це ра біць усё хут ка і 

на по рыс та. Ад пус ці це 

сі ту а цыю, і яна са ма 

вы ра шыц ца ме на ві та так, як вам 

трэ ба. Ус пры маль насць і гнут касць 

да зво ляць вам знай сці са праўд ных 

ад на дум цаў на доў га. Не па чы най-

це рэа лі за цыю сва іх ідэй, па куль 

не з'я віц ца ўпэў не насць ва ўлас-

ных сі лах, а ка лі пач ня це, ні ко му 

не да зва ляй це ўстаў ляць вам пал-

кі ў ко лы. У вы хад ныя пра вя дзі це 

час у кам па ніі сяб роў, ар га ні зуй це

не вя лі кае свя та і не ду май це аб

праб ле мах.

РАК. Па доб на 

на тое, што на-

ды шоў мо мант, 

ка лі вар та неш та 

ў са бе па мя няць. Для та го каб

пра цэс ішоў па сту по ва, вар та 

па чаць са знеш нас ці. Мі ні маль-

ныя на ма ган ні — і вось ужо ваш 

воб раз зі ха ціць но вы мі фар ба мі. 

У па ня дзе лак мо гуць вы пад ко ва 

знай сці ся рэ чы, якія даў но знік-

лі. У аў то рак не вар та зай мац ца 

кла пот ны мі спра ва мі. Дру гой па-

ло вай тыд ня вы мо жа це рас па-

ра дзіц ца па сва ім мер ка ван ні, за 

вы клю чэн нем су бо ты, ка лі па жа-

да на не ад лу чац ца з до му і больш 

ча су пра вес ці з сям' ёй.

ЛЕЎ. Прад-

стаў ні кі гэ та га 

зна ка змо гуць 

атры маць пры-

бы так з кож на га 

ста но ві шча, вы-

ка рыс тоў ва ю чы сваё аба ян не 

і дып ла ма тыч ныя здоль нас ці. 

Пра маш кі на ра бо це за ста нуц-

ца без на ступ стваў, вар та толь кі 

за хоў ваць спа кой і не стам ляц ца 

паў та раць са бе, што ўсе зме ны 

вы ключ на да леп ша га. У су бо ту 

па ра дуй це ся бе но вы мі ўра жан-

ня мі. У ня дзе лю за сце ра жы це ся-

бе ад не па трэб ных кан так таў.

ДЗЕ ВА. На 

гэ тым тыд ні важ-

най бу дзе не за-

леж насць ва ша-

га мер ка ван ня. 

П а  с п р а  б у й  ц е 

абы сці ся без агляд кі на пункт 

гле джан ня на чаль ства і ка лег. 

Не ад кла дай це на ня пэў ны час 

вы ка нан не твор чых за дум, бо ва-

шы ідэі цал кам здзяйс няль ныя. 

Бліз кі ча ла век не ча ка на па ра дуе 

пры ем ным па да рун кам. У пят ні-

 цу сме ла ўва саб ляйце за ду ма нае, 

слу хай це толь кі го лас улас най ін-

ту і цыі і будзь це ўпэў не ныя ў сва іх 

дзе ян нях.

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, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 «Зо на Х». 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Ус ход — За хад». (16+).
13.10 «Дзі ця чы док тар».
13.40 «Дзень у вя лі кім го ра дзе».
14.40, 15.25 Се ры ял «Клан 
юве лі раў» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Бе ла рус кая ча сін ка».
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «Ак ту аль нае ін тэр в'ю».
23.50 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.50 «Дзень спор ту».
1.00 «Па труль 113. За кад рам».
1.15 Кі на эпа пея «Ці хі Дон» 
(12+).

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.45 «Тэ ле ба ро метр».
9.05 Се ры ял «Сля пая» (16+).
10.20, 17.40 Се ры ял «Ган на-
дэ тэк тыў» (16+).
12.20, 22.10 «Арол і рэш ка. Юбі-
лей ны». (16+).
13.20 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
14.20 «Біт ва са ло наў». (16+).
15.20, 23.10 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі» (16+).
16.15, 0.05 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 0.10 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.10 «Ба гі ня шо пін гу». (16+).
19.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Матч у ад каз. 
«Бе шык таш» (Тур цыя) — «Ба-
ва рыя» (Гер ма нія).
22.05 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».

0.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Мат чы ў ад-

каз. Агляд гуль ня во га дня.

7.00 «Даб ра ра нак».

7.40, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 

Лок шы ны.

8.05, 12.00, 19.55 «Ка лей да-

скоп». На ві ны куль ту ры.

8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».

8.25, 18.35 «Пе ла гія і бе лы 

буль дог». Маст. фільм. (12+).

9.15, 16.05 «Апош ні дзень». 

Люд мі ла Ца лі коў ская (12+).

9.50 «Свят ло да лё кай зор кі». 

Па мя ці скульп та ра-ма ну мен та-

ліс та Мі ка лая Ры жан ко ва.

10.20, 16.50 «Паў тор ны шлюб». 

Маст. фільм (16+).

12.50 «За ла ты шля гер — 2017». 

Кан цэрт На цы я наль на га ака дэ-

міч на га кан цэрт на га ар кест ра 

Бе ла ру сі.

14.10, 22.15 «Крам лёў скія лей-

тэ нан ты». «Аляк сандр Шчар ба-

коў: вы пра ба ван ні ў не бе і на 

зям лі» (12+).

14.50, 21.05 «Сям нац цаць ім гнен-

няў вяс ны». Маст. фільм. (12+).

19.25 «Ка мер тон». За слу жа ны 

ар тыст Бе ла ру сі Юрый Фей гін.

20.10 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-

такль На цы я наль на га ака дэ міч-

на га дра ма тыч на га тэ ат ра імя 

М. Гор ка га «Пяс няр».

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

22.55 «Май стры і ку мі ры». На-

род ная ар тыст ка Бе ла ру сі На-

тал ля Гай да.

6.30, 8.30 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ін-

ды ян-Уэлс.

10.35 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Матч у ад каз. 

«Ман чэс тэр Юнай тэд» (Анг лія) — 

«Се вілья» (Іс па нія).

12.30 Спорт-кадр.

13.00 Ганд бол. SEHA-Газп ром 

лі га. БГК імя Мяш ко ва (Бе ла-

русь) — «Га рэн не» (Сла ве нія).

14.35 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-

ру сі. Пер шы паў фі нал. Пер шы 

матч.

16.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Матч у ад-

каз. «Ро ма» (Іта лія) — «Шах-

цёр» (Укра і на).

18.25 Слэм-данк.
18.55 Бас кет бол. Ку бак ФІ БА. 
1/8 фі на лу. Матч у ад каз. «Цмо-
кі-Мінск» (Бе ла русь) — «Аве лі-
на» (Іта лія). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
20.50 Спорт-цэнтр.
21.05 Ко зел пра фут бол.
21.25 На шля ху да ЧС-2018. Ві-
дэа ча со піс.
22.00 Аг ня вы ру беж.
22.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Матч у ад каз. 
«Бар се ло на» (Іта лія) — «Чэл сі» 
(Анг лія). (У пе ра пын ку — Спорт 
цэнтр.)

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 
На шы на ві ны.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 «Ра і са Ра за на ва. Дзень 
і ўсё жыц цё» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.20, 13.10, 19.00 «Ня хай га во-
раць» (16+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ле ген ды цыр ка» (12+).
16.55 «На са май спра ве» (16+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў прыдачу!» Дзён-
нік (12+).
20.00 Час.
21.10 Се ры ял «За ла тая Ар да». 
(16+).
23.15 Се ры ял «Спя чыя-2». (16+).
1.10 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, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30, 17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
8.50, 21.05 «За гад кі ча ла вец-
тва» (12+).
10.40, 20.15 «Са мыя ша кі ру -
ю чыя гі по тэ зы» (16+).

11.30 «Да ра гая пе ра да ча» (16+).

11.55, 17.50 «Эніг ма». Се ры-

ял (16+).

13.50, 23.05 «Джо кер». Се ры-

ял (16+).

15.30 «Ме ха ніч ны апель сін» 

(16+).

16.10 «Аў та па на ра ма» (12+).

16.50 «Ра монт па-сум лен на му» 

(16+).

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-

ці».

21.55 «Гля дзець усім!» (16+).

0.50 Да ку мен таль ны пра ект 

(16+).

6.05, 8.05 Се ры ял «АСА» 

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

На ві ны (бя гу чы ра док).

9.30, 10.05, 13.15, 19.20 Се ры-

ял «Кра і на 03». (16+).

14.00, 2.20 «Спра вы ся мей ныя. 

Біт ва за бу ду чы ню» (16+).

15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-

выя гіс то рыі» (16+).

16.15, 3.20 Се ры ял «Вяр тан не 

Мух та ра-2» (16+).

22.25, 0.10 Маст. фільм «Вя лі-

кае ка хан не» (12+).

0.30 Маст. фільм «Аме ры кан-

ская дач ка» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».

10.40 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-

рам Хрус та лё вым. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.

11.35, 20.40 Се ры ял «Па го ня 

за мі ну лым». (12+).

13.15 «Па кой сме ху». (16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-

ны — Бе ла русь.

14.35 «Пра са мае га лоў нае». 

Ток-шоу. (12+).

15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.

17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).

18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 

эфір». (16+).

22.20, 23.10 Се ры ял «Ка мен-

ская». (16+).

0.15 «Вы ба ры-2018. Дэ ба ты 

з Ула дзі мі рам Са лаў ё вым».

1.10 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-

лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
7.50, 8.10 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». (16+).
9.40, 23.15 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Ку рорт ная па-
лі цыя». (16+).
16.35 Се ры ял «Бе ра га вая ахо-
ва». (16+).
19.45 Се ры ял «Вы со кія стаў кі. 
Рэ ванш». (16+).
21.25 Се ры ял «Ад ва рот ны ад-
лік». (16+).
23.35 «Вы ні кі дня».
0.05 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 16.05, 19.35, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
7.30, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.15 Се ры ял «Ама зо нія» (12+).
9.00, 19.40 Се ры ял «Ве цер, які 
ма люе» (12+).
10.15 «Сад і ага род».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
11.00 Ме лад ра ма «За ка ха-
ныя» (16+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Дра ма «Ка нец вы дат най 
эпо хі» (16+).
16.10 «Мульт па рад».
16.20 «Зда роўе».
16.55 Се ры ял «Гром у раі» 
(16+).
18.20 Се ры ял «Аба рон ца» 
(16+).
19.05 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Ба я вік «Док тар Ноў» 
(16+).
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