
6.00, 15.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20 «Дур ні і да ро гі». (16+).
7.40, 4.20 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
8.00, 4.40 М/ф «Фік сі кі». (0+)
8.20, 4.55 М/ф «Чы чы лэнд». 
(0+)
8.40, 3.50 «Ера лаш». (6+)
9.30, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка-5». (12+).
10.40 Ба я вік «Стрыт рэй се ры». 
(16+).
12.50 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00 «Па спець за 24 га дзі ны». 
(16+).
14.10, 20.10 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны». (16+).
16.45, 5.10 Се ры ял «Дзён нік 
док та ра Зай ца вай». (16+).
17.50, 23.20 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
21.20 Ка ме дыя «Ня вес та лю-
бой ца ной». (16+).

0.00 Се ры ял «Гуль ня». (16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.50 Се ры ял «За кры тая шко-
ла». (16+).
3.30 «Ла ві мо мант». (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 На ві-
ны куль ту ры.
10.15, 18.30 «На зі раль нік».
11.10, 0.55 ХХ ста год дзе. «Га-
вор ка Л. І. Брэж не ва на па ся-
джэн ні Су свет на га кан грэ са 
мі ра люб ных сіл». 1973 год.
12.05 «Ге ній».
12.40 Су свет ныя скар бы.
12.55 Штуч ны ад бор.
13.35, 20.05 «Гіс то рыя, якая 
ідзе ў глыб ча соў». Дак. 
фільм.

14.30, 23.15 «Рас сак рэ ча ная 
гіс то рыя». Дак. се ры ял.
15.10, 1.35 Да юбі лею Дзміт рыя 
Хва рас тоў ска га. Арыі з опер 
Г. Да ні цэ ці, В. Бел іні, Дж. Вер-
дзі, ста ра даў няя му зы ка.
16.00 Ко лер ча су. Ка ра ва джа.
16.20 «Пеш шу...» Маск ва чыр-
во ная.
16.45 «Бліз кае ко ла Аляк сея 
Учы це ля».
17.45 «Аст ра вы». Спар так Мі-
шу лін.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.55 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.40 «Аб са лют ны слых».
0.00 «Леў Ко пе леў. Сэр ца заў-
сё ды зле ва». Дак. фільм.
2.30 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«Су пра ціў «0».

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым: «Джаз». 2005 год 
(18+).
6.50, 8.05, 9.40, 12.50, 14.40, 
15.40, 17.50, 18.50, 20.15, 
21.40, 1.45, 3.40, 5.50 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
7.00 Маст. фільм «Жыў-быў 
на лад чык» (16+).
8.40 Дак. фільм «Сум лен ны 
фа то граф» (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 Дак. фільм «Кон курс» 
(12+).
12.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Доў га жы-
ха ры ТБ «Што? Дзе? Ка лі?» 
2007 год (12+).
13.00 Маст. фільм «Дэ жа вю» 
(18+).
17.05 Дак. фільм «Ста рыя май-
стры» (12+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
19.00 Маст. фільм «Па да рож-
жа ў ма ла досць» (16+).
23.00 Дак. фільм «Фран цыя, 
пес ня...» (16+).
0.00 «Зям ля — Па вет ра». 
Дэцл. 2003 год (16+).
1.20 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі» 
(16+).
2.10 «Пра гра ма А». 1990 год 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Та ня» (16+).

4.00, 8.15, 20.00 Фут бол. Юнац-
кі чэм пі я нат све ту (U-17).
5.15, 14.00, 21.00, 2.30 Сну кер. 
Englіsh Open.
9.30 Аў та гон кі. World Endu-
rance.
10.00, 13.30 Аў та гон кі. Се рыя 
WTCC. All Access.
10.30, 13.00 Зі мо выя ві ды спор-
ту. «У па го ні за гіс то ры яй».
11.00 Алім пій скія гуль ні. «Ге роі 
бу ду чы ні».
12.30 Алім пій скія гуль ні. «Алім-
пій скі ан ту раж».
19.00, 2.00 Фут бол. «ФІ ФА».
19.30, 1.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.

0.30 Ка ме дыя «Ка хан не ўраз-
нос». (16+).
2.00 Пра фі лак ты ка на тэ ле ка-
на ле.
10.00 Пры го ды «Ча ла век з Рыа». 
(16+).
12.15 Ка ме дыя «Ма нія ве лі-
чы». (6+).
14.20, 15.10 Шоу «Ка ме ды ян-
ты». (16+).
14.50, 15.40 Скетч кам «Па між 
на мі». (16+).
16.00 Ка ме дыя «М + Ж». (16+).
17.30 Ме лад ра ма «Гас па ды ня 
«Бе лых на чэй». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Ад на клас ні-
цы». (16+).
21.00 Пры го ды «Джунг лі». (6+).
22.35 Ка ме дыя «За бой ны ўік-
энд». (18+).

6.00 М/ф (6+).
8.35 «Док тар І...» (16+).
9.00, 19.00, 3.10 «Ка ра лёк — 
пту шач ка пеў чая». Се ры ял 
(16+).

10.40 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял (16+).
12.20 «Сля пая» (12+).
13.20 «Ва раж біт ка» (12+).
14.20, 4.45 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
15.15 «Трэн дзі» (16+).
15.45 «Здзел ка» (16+).
16.15 «На ту раль ны ад бор» (12+).
17.05 «Ад кры та» (12+).
18.00 «Дзя жур ны анёл». Се-
ры ял (16+).

20.50 «Ма га зі на» (16+).
21.50 «Рэ ві зо ра» (16+).
22.55, 5.35 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
23.25 «Ле ген да аб Шу каль ні-
ку». Се ры ял (16+).
0.10 «Вост раў». Фан тас ты ка 
(12+).
2.20 «Гуч ныя спра вы» (16+).

6.10 Ён, я і яго сяб ры (16+).
8.20 На зад у бу ду чы ню-2 (6+).
10.25 Мат ры ца: рэ ва лю цыя 
(16+).
12.50 Сем га доў у Ты бе це 
(16+).
15.30 Мэ ве рык (12+).
17.55 Пры шэль цы-3: узяц це 
Бас ты ліі (12+).
20.10 Гон ка (16+).
22.30 На зад у бу ду чы ню-3 
(6+).
0.50 Вы ра та ван не (16+).
2.35 Да ма ў аку ля рах і са 
стрэль бай у аў та ма бі лі (16+).
4.15 Па ра ноя (12+).

6.20 Не адэ кват ныя лю дзі. 
(16+).
8.25 Ма ра фон. (12+).
10.30 Да ма вік. (16+).
12.40 Гар дэ ма ры ны-3. (12+).
14.50 Да бры ня Ні кі ціч і Змей 
Га ры ныч. (12+).

16.20, 4.20 Тры ла ні на ал-
маз най сцеж цы. 3—4-я се рыі. 
(12+).
18.15 Сво ла чы. (16+).
20.20 На круч ку! (16+).
22.20 Баб ло. (16+).
0.20 Парт рэт у пры цем ках. 
(18+).
2.30 Ілья Му ра мец і Са ла вей-
Раз бой нік. (12+).

6.00 Зра бі або па мры. (12+).
6.25, 7.35, 22.55 Код не бяс пе-
кі. (12+).
6.50, 5.05 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
8.00, 10.20, 14.55 Ме га за во ды. 
(12+).
8.50, 11.10 Ша ша праз пек ла. 
(12+).
9.35, 13.25, 20.15, 22.30, 5.30 
На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
11.55 Аў та-SOS. (12+).
12.40 Кос мас: пра сто ра і час. 
(12+).
15.45 Дру гая су свет ная вай на: 
пек ла пад ва дой. (16+).
16.30, 19.30, 0.05, 2.20 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (12+).
17.15 Ча ла век су праць 
YouTube. (12+).
18.00, 21.00, 0.50, 3.30 Ін стынкт 
вы жы ван ня. (16+).
18.45, 21.45, 1.35, 4.20 80-я. 
Най вя лік шыя тра ге дыі. (12+).
23.15, 3.05 Тай ныя гіс то рыі. 
(16+).

8.00, 22.00, 4.40 Ма хі на та ры. 
(12+).
9.00, 21.00, 2.25, 6.20 Як гэ та 
ўстро е на? (12+).
10.00, 1.00, 3.50 Плат фор ма. 
(16+).
10.30, 23.30, 4.15 Скла ды: біт-
ва ў Ка на дзе. (12+).
11.00 Лік ві да тар. (16+).
14.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
20.00 Да ро гі Ра сіі. (12+).
23.00, 7.35 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі. (12+).
0.00, 5.30 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю. (12+).
1.30 Са ма гон шчы кі. (12+).
2.55 Ма дэль для збор кі. (16+).

АВЕН. Вас ча-
кае ды на міч ны і 
на поў не ны раз на-
стай ны мі па дзея мі 
ты дзень. Па дзя лі-
це ся доб рым на-

стро ем з на ва коль ны мі — і змо-
жа це знайсці но вых сяб роў. Вы 
га то выя да перамен, што б ні бы-
ло іх кры ні цай. Ужо з па ня дзел ка 
вар та за няц ца рэа лі за цы яй за ду-
ма на га, на ват ка лі яшчэ не па спе-
лі да ду маць свой план да кан ца. 
У чац вер не рэ ка мен ду ец ца зай-
мац ца спра ва мі, якія па тра бу юць 
вя лі кай ад каз нас ці. Або па пра сі це 
ка го-не будзь пра ве рыць, ці ня ма 
па мыл кі.

ЦЯ ЛЕЦ. Паў ся-
дзён ныя спра вы 
бу дуць ла дзіц ца, 
твор чыя па чы нан ні 
ўвян ча юц ца пос пе-

хам. З'я віц ца маг чы масць па вы сіць 
пра фе сій нае май стэр ства. Уваж лі-
ва па стаў це ся да на він на ра бо це. 
Ты дзень спры яль ны для пе ра мен 
і зна ём стваў у дзе ла вой сфе ры. 
У дру гой па ло ве тыд ня ве ра год на 
знач нае па ляп шэн не ма тэ ры яль на-
га ста но ві шча. Пры гэ тым вас мо жа 
на сціг нуць ін фар ма цый ны бум. Вы, 
ні бы кам п'ю тар, бу дзе це пі саць, лі-
чыць, чы таць, і мо жа це апы нуц ца 
за сы па ны мі ку чай па пер.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На 
мі ну лым тыд ні вы па-
пра ца ва лі на сла ву, 
та му на гэ тым аб' ём 
пра цы бу дзе не вя лі-

кі, а воль на га ча су ста не больш, 
чым звы чай на. Да зволь це са бе 
рас сла біц ца і ад па чыць. Аў то рак 
ста не ўда лым днём для па хо ду 
ў гос ці ці пры ёму гас цей у ся бе. 
Се ра да — доб ры дзень для атры-
ман ня ве даў, а так са ма за ня ткаў 
міс тыч на га ха рак та ру, маг чы ма 
ін ту і тыў нае пра свят лен не. У вы-
хад ныя вас ча ка юць но выя ці ка-
выя зна ём ствы і яр кія ўра жан ні.

РАК. Маг чы мыя 
зме ны ў на ме ча-
ных пла нах, але 
ўсё скла дзец ца 
яшчэ лепш. Будзь-

це муд рыя — спрэч кі з на чаль-
ствам пры ня суць толь кі за сму-
чэн ні і рас ча ра ван ні, а вам яшчэ 
не ад на ра зо ва да вя дзец ца звяр-
тац ца да яго па да па мо гу. Ёсць 
шанц, што, вы ка рыс тоў ва ю чы 
свае дзе ла выя якас ці, вы хут ка 
да мо жа це ся па вы шэн ня па служ-
бе. Па кінь це да стат ко ва ча су для 
вы ра шэн ня фі нан са вых праб лем. 
На гэ тым тыд ні мож на раз ліч ваць 
на ўза е ма да па мо гу і па ра зу мен не 
ў ад но сі нах з род ны мі і бліз кі мі.

ЛЕЎ. Дзе ля 
да сяг нен ня мэ ты 
на гэ тым тыд ні 
да вя дзец ца ах вя-
ра ваць воль ным 
ча сам і сва і мі пла-

на мі. Але вас па він на пад тры маць 
ве ра ў пос пех. У се ра ду вар та ўзяць 
на ся бе ро лю ад каз на га ка ар ды-
на та ра — тут у вас бу дзе ма са 
маг чы мас цяў бліс нуць та лен та мі. 
У пят ні цу лепш вес ці спра вы сум-
лен на і ад кры та: толь кі та кім чы-
нам змо жа це па збег нуць праб лем. 
У ня дзе лю, ка лі бліз кія лю дзі бу-
дуць сва рыц ца, за хоў вай це нейт-
ра лі тэт, і та ды пе ра мір'е на сту піць 
знач на хут чэй, чым звы чай на.

ДЗЕ ВА. На гэ-
тым тыд ні, аб' ек-
тыў на аца ніў шы 
ста но ві шча, не аб-
ход на раз лі чыць 
свае маг чы мас ці 

і не дай маць ся бе за ліш няй пе ра-
груз кай на ра бо це. Не фар сі руй-
це па дзеі і не спра буй це ра біць 
не каль кі спраў ад ра зу. У аў то рак 
мо гуць уз нік нуць аб ста ві ны, якія 
бу дуць скоў ваць і раз драж няць 
вас. У се ра ду спа да ры ня Фар-
ту на мо жа ўсміх нуц ца вам, та-
му вы ка рыс тоў вай це гэ ты дзень 
мак сі маль на эфек тыў на. У чац-
вер да вя дзец ца ад стой ваць свае 
по гля ды і ін та рэ сы ў ня прос тай 
раз мо ве. У вы хад ныя лёс мо жа 
па да рыць но ва га сяб ра.

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, 0.45 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.25 Зо на Х 
(16+).
9.10, 22.15 Се ры ял «След». 
(16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Ніт кі лё су». (16+).
13.10 Дзі ця чы док тар.
13.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.45, 15.25 Се ры ял «Спя вач-
ка». (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.
22.10 «Па труль 113. За кад-
рам». (16+).
0.05 Сфе ра ін та рэ саў.
1.05 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.00 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.05 Се ры ял «Помс та». 
(16+).
11.00 «Не рас кры тыя тай ны». 
(12+).
12.00 Се ры ял «Тут хтось ці 
ёсць...» (16+).
14.10, 20.25 «Біт ва са ло наў». 
(16+).
15.15, 23.50 Се ры ял «Іх пе ра-
блы та лі ў рад до ме». (16+).
16.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект.
19.05 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
21.30 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 3-і тур гру па во га раў-
нда. ЦСКА (Ра сія) — «Ба зель» 
(Швей ца рыя).
0.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ-
ФА. 3-і тур гру па во га раў нда. 
Агляд гуль ня во га дня.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 14.35 «Бе ла рус кая кух ня». 
Буль бя ныя ка ма кі і сма жа ная 
сві ні на.
8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15, 22.45 «Гэ ты 
дзень».
8.25, 18.35 «Мар га ры та На за-
ра ва». Ме лад ра ма. (16+).
9.20, 15.30 «Кры мі наль ны та-
лент». Маст. фільм. 1-я се рыя 
(12+).
10.30 «Ка мер тон». Кам па зі тар 
Эду ард За рыц кі.
10.55 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці гра фі ка Іб ра гі ма Гем-
біц ка га.
11.20, 17.55 «Ле ген ды кі но». 
Алег Ян коў скі (12+).
12.20 «Вя лі кія мас та кі». Ан ры 
дэ Ту луз-Лат рэк (12+).
13.10 «Ар кестр тва ёй кра і ны». 
На цы я наль ны ака дэ міч ны на-
род ны ар кестр Бе ла ру сі імя 
І. Жы но ві ча.
15.00 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
16.30, 21.05 «Пад пол ле. Вай на 
знут ры вай ны». «Хро ні ка ня ско-
ра ных» (12+).
17.00, 21.30 «Ма ёр Вет раў». 
Ба я вік. (16+).
19.30 «Ле ген ды бе ла рус кай 
эст ра ды». «Апош ні крык пес-
ня ра». Ула дзі мір Му ля він.
20.10 «Ка мер тон». Кам па зі тар 
Ула дзі мір Кан дру се віч.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.30 «Пес ні пад гі та ру».

7.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 3-і тур. «Ман чэс тэр Сі ці» 
(Анг лія) — «На па лі» (Іта лія).
9.35 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 3-і тур. Агляд гуль ня во-
га дня.
10.30 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
11.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ку-
бак Крам ля. (У пе ра пын ках — 
Спорт-мікс.)

17.05 Ко зел пра фут бол.
17.25 Слэм-данк.
17.55 Бас кет бол. Ку бак ФІ БА. 
«Цмо кі-Мінск» — «Шар ле руа» 
(Бель гія). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
19.45 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Днепр» 
(Ма гі лёў) — «Іс лач» (Мін скі р-н). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 3-і тур. Ан лайн гуль ня во-
га дня. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
23.55 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.
6.05, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!» (12+).
10.10 Се ры ял «За мах» (16+).
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з суб-
ціт ра мі), 21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.05 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
13.10, 23.45 «Да вай па жэ нім-
ся!» (16+).
14.20, 16.20 «Час па ка жа» (16+).
16.55 «На са май спра ве» (16+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Спя чыя» (16+).
23.10 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
0.40 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, 18.35 «Тай ны Чап ман» 
(16+).
9.35, 17.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
10.40 «Вя лі кія тай ны знік лых 
цы ві лі за цый» (16+).

12.35, 23.05 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
13.50 Ка ме дыя «Па мя няц ца 
мес ца мі» (12+).
15.50 «Вя лі кі го рад».
16.50 «Сал да ты і афі цэ ры» 
(16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «Клуб пер-
шых жо нак» (12+).
22.05 «Гля дзець усім!» (16+).
0.45 «Ба ец». Се ры ял. За ключ-
ныя се рыі (16+).

6.00 Пра фі лак ты ка на тэ ле ка-
на ле.
10.00 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).
11.10, 1.15 Маст. фільм «За-
вя шчан не пра фе са ра До уэ-
ля» (6+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 Се ры ял «Хат няя ра бот-
ні ца» (16+).
14.25, 3.05 «Ін шы свет» (12+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя» 
(16+).
16.15, 5.40 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «Пра ва на праў-
ду» (16+).
21.15 Се ры ял «Ад дзел 44» 
(16+).
23.10 Маст. фільм «Поў нае 
ды хан не» (16+).
4.20 Маст. фільм «Тры та ва-
ры шы» (0+).

7.00 Маст. фільм «У ма ёй 
смер ці пра шу ві на ва ціць Кла-
ву К.» (12+).
8.30 Маст. фільм «Пры сту піць 
да лік ві да цыі». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.40 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым. (12+).
12.00, 20.40 Се ры ял «Тай ны 
след ства». (12+).
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+).
22.10, 23.10 Се ры ял «Бу ме-
ранг». (12+).
0.15 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 НТБ-ба чан не. «За стац ца 
людзь мі». (16+).
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра». (16+).
9.45, 23.25 «НЗ.bу».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён ня.
10.25, 19.40 Дзён ні кі «Уда ча 
ў пры да чу!» з «Еў ра опт».
10.30 Се ры ял «Ляс нік». (16+).
12.10 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 «Мес ца су стрэ чы».
16.35 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў». (16+).
19.45 Се ры ял «Не ўскі». (16+).
21.30 Се ры ял «Чор ныя ваў-
кі». (16+).
23.45 «Вы ні кі дня».
0.20 Се ры ял «Агенц тва сха ва-
ных ка мер». (16+).

7.00, 16.00, 19.35, 20.50, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
7.30 «Ра ні ца на вось мым».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
11.00 Ка ме дыя «За бор там» 
(16+).
13.00 «Са мы доб ры дзень».
16.05 «Мульт па рад».
16.50 Се ры ял «Да ра гі док тар» 
(16+).
18.15 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са» (16+).
19.05 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
19.40 Се ры ял «Ка ро на» (16+).
20.40 «Ве чар ні ца».
20.55 Тры лер «Джэк Ры чэр» 
(16+).
23.00 Се ры ял «За трым ка 
ў раз віц ці» (16+).
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