
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 «Ду да і Да да». 
(0+)

8.00, 4.30 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)

8.20, 4.50 М/ф «Алі са ве дае, што 
ра біць!» (6+)

8.50, 3.50 «Ера лаш». (6+)

09.30 «Сэр цы за ка хан не». 
(16+).

10.00 «Прос та кух ня». (16+).

10.40 Ка ме дыя «Ка хан не ўраз-
нос». (16+).

12.20 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).

13.00, 19.00 Се ры ял «Псі ха ла гі-
ні». (16+).

14.10, 20.10 Се ры ял «Атэль «Эле-
он». (16+).

16.45, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).

17.50, 23.20 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).

21.20 Ка ме дыя «Да бі ся пос пе ху». 
(16+).

0.00 Се ры ял «Пра зор ца». (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+).

6.30, 13.35 «Жыц цё і пры го ды 
Элі за бэт Ві жэ-Леб рэн». Дак. се-
ры ял.

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 На ві ны куль ту ры.
7.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Іван Маз жу хін.

8.05, 21.10 «Пра ві лы жыц ця».
8.35, 22.20 «Аб ацтва Даў нтан». 
Маст. фільм.

9.25, 12.35, 20.40 Су свет ныя 
скар бы.
9.40 Га лоў ная ро ля.

10.15, 17.50 «На зі раль нік».

11.10, 0.40 ХХ ста год дзе. «Ін тэр-
в'ю Прэ зі дэн та РСФСР Ба ры са 
Ель цы на ін фар ма цый на му тэ ле-
ві зій на му агенц тву». 1991 год.

12.00 «Ге ній».

12.55 Штуч ны ад бор.

14.30, 23.15 «Заўт ра не па мрэ 
ні ко лі». Дак. се ры ял.

15.10 «Стра він скі ў Га лі ву дзе». 
Дак. фільм.

16.05 «Пеш шу...» Ту та еў пей-
заж ны.

16.30 «Бліз кае акру жэн не Кан-
стан ці на Рай кі на».

17.25, 2.25 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«Вы ву ча ная без да па мож насць і 
прос ты ключ да шчас ця».

18.45 «Ап тыч ная ілю зія, або Узяц-
це па ра лель на га све ту». Дак. 
фільм.

19.45 Га лоў ная ро ля.

20.00 «Яна на пі са ла са бе ро лю...» 
Дак. се ры ял.

20.55 «Доб рай но чы, ма лыя!»

21.40 «Аб са лют ны слых».

0.00 «Аст ра вы». Ана толь Адо-
скін.

1.30 «Стра він скі ў Га лі ву дзе». 
Дак. фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ў-
га род ца вым: «Тбі лі сі-80». 2005 
год (18+).

6.50, 8.15, 9.40, 11.00, 11.40, 
13.00, 14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 
20.15, 21.40, 23.00, 1.00, 2.40, 5.15 
Му зыч ная на сталь гія (12+).

7.10, 13.10, 19.10 Маст. фільм 
«Мі раж». (16+).

8.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (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+).

11.30 «Ся дзі і гля дзі». Му зыч на-
па ра дый ная пра гра ма (16+).

12.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Ка ра тэ». 2005 год 
(12+).

14.35 Маст. фільм «За ва ёў ні кі 
гор». (12+).

18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2008 год (12+).

20.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (16+).

0.00 «Мы вас лю бім!» Кан цэрт гур-
та «Воскресение». 1994 год (16+).

1.20 «Ва кол сме ху». «Ка зач ны 
ве чар». 1981 год (12+).

3.00 Маст. фільм «Вы ха ван не жорст-

кас ці ў жан чын і са бак». (16+).

3.00, 15.00 Зі мо выя ві ды спор ту. 

«У па го ні за гіс то ры яй». Лінд сі 

Вон.

3.30 Скач кі з трамп лі на. Ку бак 

све ту.

5.00, 9.00, 16.00, 22.00 Сну кер. 

Northern Іreland Open.

7.00, 15.30 Скач кі з трамп лі на. 

«Не рас ка за ная гіс то рыя». Ка-

міль Стох.

7.30, 20.00 Фі гур нае ка тан не. 

Этап Гран-пры.

10.30 Аў та гон кі. Endurance.

11.00 Аў та гон кі. Се рыя WTCC.

11.30, 21.00 Дрон-рэй сінг. DR1 

Champіons.

12.30 «Дух па рус на га спор ту».

13.00, 14.30 Алім пій скія гуль ні. 

«Збо ры ў Па та го ніі».

2.05 Фут бол. Чэм пі я нат MLS. Фі-

нал Кан фе рэн цыі.

2.05 Ка ме дыя «Вя сел лі і ін шыя 

не пры ем нас ці». (16+).

3.55 Ка ме дыя «Suреrнянь». 

(16+).

5.40 Ка ме дыя «Ас». (16+).

7.30 Ка ме дыя «Дзяў чы на з Ма-

на ка». (16+).

9.20 Ка ме дыя «Пры шэль цы-2: 

ка лі до ры ча су». (12+).

11.40 Ка ме дыя «Лепш не бы вае». 

(12+).

14.20, 15.10 Шоу «Ка ме ды ян ты». 

(16+).

14.50, 15.40 Скетч кам «Па між 

на мі». (16+).

15.55 Ка ме дыя «Хла печ нік па-

ір ланд ску». (16+).

17.50 Ка ме дыя «На стаў нік анг лій-

скай». (16+).

19.30 Ка ме дыя «Пры від». (6+).

21.35 Комедия «Джунг лі клі чуць! 

У по шу ках Мар су пі ла мі». (12+).

23.35 Ка ме дыя «Пры шэль цы-3: 

узяц це Бас ты ліі». (12+).

6.00 М/ф (6+).

7.50 «Док тар І...» (16+).

8.20 «Трэн дзі» (16+).

8.50, 19.00, 3.10 «Ку зей. Гю ней». 

Се ры ял (16+).

10.30 «Су до выя страс ці». Дак. 

се ры ял (16+).

12.05, 18.00 «Сля пая» (12+).

13.05, 16.55 «Ва раж біт ка» (12+).

14.10, 4.40 «Па ра лель ны свет» 

(12+).

15.05 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 

(16+).

15.35 «Здзел ка» (16+).

16.05 «На ту раль ны ад бор» 

(12+).

20.50 «Ма га зі на» (16+).

21.55 «Рэ ві зо ра» (16+).

23.00, 5.30 «Лі нія аба ро ны» 

(16+).

23.35 «Ле ген да аб Шу каль ні ку». 

Се ры ял (16+).

0.20 «Хут касць-2». Ба я вік (12+).

2.20 «Гуч ныя спра вы» (16+).

8.10 Ро зум і па чуц ці (12+).

10.50 Ева: штуч ны ро зум (12+).

12.40 Так сі-4 (12+).

14.25 Вост раў пра кля тых (16+).

17.05 Бан ды Нью-Ёр ка (16+).

20.10 Як вы крас ці хма ра чос 

(12+).

22.20 Ды вер гент-3: за сця ной 

(16+).

0.40 Ад на клас ні кі (16+).

2.40 Мыс стра ху (16+).

4.55 Авія тар (12+).

6.20 Па ляў ні чы-1. Ча ла век з мі-

ну ла га (16+).

8.30 22 хві лі ны (12+).

10.20 Рас коп (12+).

12.10 Удар! Яшчэ ўдар! (6+).

14.10 Цём ны свет (16+).

16.20, 4.20 Не бы ло б шчас ця. 

3—4-я се рыі(16+).

18.30 Лёг кі на ўспа мін (12+).

20.20 Дом Сон ца (16+).

22.15 Па ляў ні чы-2. Мы ці шчын скі 

мань як (16+).

0.20 Ма лень кая Ве ра (18 +).

2.45 Цём ны свет. Раў на ва га 

(12+).

6.00 Код не бяс пе кі. (12+).

6.25 Зра бі або па мры. (12+).

6.45 Зай маль ная на ву ка. (12+).

7.35, 23.05, 5.35 На ву ко выя не да-

рэ чнас ці. (12+).

8.00, 10.20, 14.55 Ме га за во ды. 

(12+).

8.50, 11.05 Ша ша праз пек ла. 

(12+).

9.35 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 

(12+).

11.50 Аў та-SOS. (12+).

12.35 Ан тарк ты ка. (12+).

13.25, 17.10, 20.20 Гуль ні ро зу-

му. (12+).

15.40 Асу шыць акі ян. (12+).

16.25, 19.35, 2.30 Рас сле да ван ні 

авія ка та строф. (12+).

17.55, 1.00, 4.00 Ін стынкт вы жы-

ван ня. (16+).

18.40 Га ды не бяс печ на га жыц ця. 

(12+).

21.05 Дру гая су свет ная вай на: 

асу шэн не акі я на (12+).

21.50 Па го ня за лед ні ка мі. (12+).

23.25 Ге роі ня бес най вай ны. (12+).

0.15 Мя жа. (16+).

1.45 Най гор шае на двор'е ў гіс то-

рыі? (16+).

4.50 Да след чык 2.0. (12+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-

та ры. (12+).

9.00, 15.00, 21.00, 2.25, 6.20 Як 

гэ та ўстро е на? (12+).

10.00, 16.00, 1.00, 3.50 Са пё ры. 

(16+).

10.30, 16.30, 23.30, 4.15 Скла ды: 

біт ва ў Ка на дзе. (12+).

11.00 Ір жа вая ім пе рыя. (12+).

14.00, 7.10 Го лыя і на па ло ха ныя. 

(16+).

18.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя. (12+).

19.00, 0.00 За ла тая лі ха ман ка. 

(16+).

20.00 Да ро гі Ра сіі. (12+).

23.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі. 

(16+).

0.00 Міль ё ны Па бла Эс ка ба ра. 

(16+).

1.30 Са ма гон шчы кі. (18+).

2.55 Ма дэль для збор кі. (16+).

АВЕН. Ты дзень 
доб ры для вы-
ра шэн ня фі нан-
са вых пы тан няў. 
У па ня дзе лак і 
чац вер маг чы мы 

дзе ла выя су стрэ чы, якія бу дуць 
кан струк тыў ны мі і спра цу юць на
перс пек ты ву. У аў то рак па вы -
ша ная пра ца здоль насць да зво-
ліць спра віц ца з мно гі мі на за па-
ша ны мі спра ва мі, ад нак усё ж не 
вар та жыць на пра цы. У пят ні цу 
лепш ад клас ці дзе ла выя су стрэ-
чы і па езд кі. Па жа да на ні ко му не 
ад кры ваць свае пла ны і за ду мы. 
Вар та ба яц ца кан ку рэн таў, асаб-
лі ва ў аса біс тым жыц ці.

ЦЯ ЛЕЦ. Ты дзень 
спры яе ін тэ ле кту-
аль най дзей нас ці 
і роз ду му пра вы-
со кія ма тэ рыі. Не 

куп ляй це ся на ліс лі васць ні ў пра-
фе сій най, ні ў аса біс тай сфе рах. 
Су стрэ ча са ста ры мі сяб ра мі ў пер-
шай па ло ве тыд ня ад крые пе рад 
ва мі но выя перс пек ты вы. У чац вер 
і пят ні цу лепш не ра біць ні я кіх кар-
ды наль ных кро каў, усё важ нае для 
ся бе па чы най це з су бо ты. Вы хад-
ныя вар та пры свя ціць зно сі нам з 
сяб ра мі і бліз кі мі людзь мі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Сі ту а цыя 
бу дзе склад вац ца 
ў за леж нас ці ад ва-
шай пра ца здоль нас-
ці і ўмен ня ла дзіць з 
ка лек ты вам. У па ня-

дзе лак ад но сло ва мо жа цал кам 
пе ра мя ніць увесь ход па дзей. Так 
што сме ла вы каз вай це свой пункт 
гле джан ня. Вам трэ ба бу дзе зра-
біць вы бар, на кі ра ваць свае сі лы ў 
ней кае кан крэт нае рэ чы шча, та ды 
вы змо жа це да сяг нуць пос пе ху. 
У су бо ту маг чы ма важ ная раз мо ва 
на аса біс тыя тэ мы. 

РАК. На гэ тым тыд-
ні са май важ най 
за да чай бу дзе зда-
быц цё пра фе сій ных 
су вя зяў і атры ман-

не дак лад най ін фар ма цыі. Аў то рак 
мо жа ака зац ца доб рым днём для 
вы ра шэн ня дзе ла вых пы тан няў і 
вя дзен ня пе ра га во раў. У чац вер 
вя лі кая част ка па пя ро вай пра цы і 
су стрэч бу дзе за кра наць фі нан са-
вую сфе ру. У пят ні цу не да вя рай це 
вы пад ко вым зна ём ствам і будзь це 
асця рож ныя пры зно сі нах з даў но 
зна ё мы мі людзь мі, у гэ ты дзень 
ёсць маг чы масць раз ры ву дзе ла-
вых ад но сін з-за прын цы по вас ці 
парт нё ра. На вы хад ных скла дзец-
ца спры яль ная сі ту а цыя ў ад но сі-
нах з бліз кі мі людзь мі, што да зво-
ліць ад па чыць ад люд скіх кло па таў 
і ад на віць свае сі лы.

ЛЕЎ. Чым больш 
ап ты міс тыч ным 
бу дзе ваш на-
строй, тым ляг-
чэй вы да сяг не це 
пос пе ху ў спра вах 

і гра мад ска га пры знан ня. Ад нак 
у аў то рак ці ў се ра ду не ка то рыя 
важ ныя ар га ні за цый ныя пы тан ні 
бу дуць вы ра шац ца з цяж кас цю і то 
толь кі ў тым вы пад ку, ка лі вы пры-
кла дзя це мак сі мум на ма ган няў. У 
ся рэ дзі не тыд ня вас у лі та раль ным 
сэн се мо гуць за ва ліць пра цай. Але 
не вар та за цык лі вац ца на бя гу чых 
праб ле мах, лепш за ду май це ся пра 
што-не будзь пры ем нае, ска жам 
— пра спат кан не або ад па чы нак. 
На огул, гэ ты час спры яе та му, каб 
маг лі ада рвац ца ад паў ся дзён ных 
кло па таў і ад да цца фан та зі ям, ма-

рам.

ДЗЕ ВА. Ты дзень 
бу дзе да стат ко ва 

спа кой ны і гар ма-

ніч ны. У дру гой 

па ло ве мо жа ад-

быц ца важ ная па дзея, якая да-

зво ліць да маг чы ся пра соў ван ня па 

кар' ер най лес ві цы. Па спя хо васць 

пра ве дзе ных ра бот цал кам бу дзе 

за ле жаць ад вас. Не аб ход на бу дзе 

рас ста віць пры яры тэ ты і звес ці ўсе 

кан цы ў ад ну кроп ку, ад та го, што 

вы бі ва ец ца з пла на, вар та ад мо віц-

ца. Асця рож ней з кан ку рэн та мі, яны

мо гуць гу ляць не па пра ві лах. 

У сям'і вар та ўдзя ліць больш ува гі 

дзе цям.

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+).

10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Дзя жур ны ўрач» (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».

23.55 «Сфе ра ін та рэ саў».

0.50 «Дзень спор ту».

1.00 Се ры ял «Афі цэр скія жон-
кі» (16+).

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).

9.00, 19.20 «Тэ ле ба ро метр».

9.05, 17.10 Се ры ял «Жа но чы 
рай» (16+).

11.10 «Та та змо жа?» (16+).

12.05 Се ры ял «Ка ман да» (16+).

14.00, 19.25 «Біт ва са ло наў» 

(16+).

15.15 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме» (16+).

16.15 «Ні чо га са бе ньюз».

16.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 

ма ла дзёж ны пра ект.

20.25 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).

21.30 «Ба гі ня шо пін гу» (16+).

22.00 «Спорт ла то» 5 з 36, «КЕ-

НО».

22.05 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 

(16+).

22.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ-

ФА. 5-ы тур гру па во га раў нда. 

«Ювен тус» (Іта лія) — «Бар се ло-

на» (Іс па нія).

0.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ-

ФА. 5-ы тур гру па во га раў нда. 

Агляд гуль ня во га дня.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ба бе ні кі.
8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да скоп». 
На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.35 «Ясе нін». Маст. 
фільм (16+).
9.20, 18.15 «Ле ген ды кі но». Тац-
ця на Пель тцэр (12+).

9.45 «Ка мер тон». Скры пач Стэ-
фа на Ман та на ры.

10.10 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці ак цё ра, на род на га ар тыс-
та Бе ла ру сі Ва ле рыя Фі ла та ва.

10.35, 14.35 «Рас сле да ван ні ка-
мі са ра Мег рэ». Се ры ял (16+).
12.50 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Аляк сандр Кас-
цю чэн ка.

13.15 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2004».

14.05 «Му зеі Бе ла ру сі».

15.50, 21.05 «Сак рэт ныя ака дэ-
міі». Дак. се ры ял (12+).

16.30, 21.45 «Шчыт і меч». Маст. 
фільм (12+).
19.30 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ-
міч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы 
«Офіс».

20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Грыб-
ны суп.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

23.30 «Пес ні пад гі та ру».

23.45 Між на род ны фес ты валь 
су час най ха рэа гра фіі ў Ві цеб-
ску. Перм скі тэ атр «Ба лет Яў ге на 
Пан фі ла ва». Ба лет «Яна».

8.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ-
ФА. 5-ы тур. «На па лі» (Іта лія) — 
«Шах цёр» (Укра і на).

9.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ ФА. 
5-ы тур. «Се вілья» (Іс па нія) — 
«Лі вер пуль» (Анг лія).

11.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 5-ы тур. Агляд гуль ня во-
га дня.

12.55, 16.30 Спорт-мікс.

13.05 Ко зел пра фут бол.

13.25 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
13.55 Спорт-кадр.

14.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ-
ФА. 5-ы тур. «Спар так» (Ра сія) 
— «Ма ры бар» (Сла ве нія).
16.40 На шля ху да ЧС-2018. 
Ві дэа ча со піс.
17.10 Гуль ні «на вы раст».
17.40 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.
19.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 5-ы тур. ЦСКА (Ра сія) — 
«Бен фі ка» (Пар ту га лія). (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.50 Спорт-цэнтр.
22.00 Слэм-данк.
22.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў УЕ ФА.
 5-ы тур. Ан лайн гуль ня во га дня. 
(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».
6.05, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жорст кі ра манс». «А на по-
сле док я ска жу...» (16+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
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+).
12.20, 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 «Ад ва рот ны ад лік». «Ра ман 
ім пе ра тры цы. Бе ла рус кая кар та» 
(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».
21.05 Се ры ял «Кры лы ім пе-
рыі». (16+).
23.05 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
23.45 Нач ныя на ві ны.
0.00 «Час па ка жа» (16+).

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, 23.05 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
10.40 «Пан тэ ра» Се ры ял (16+).
12.30, 23.55 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
13.50 Ме лад ра ма «Да ро га пе-
ра мен». (16+).
15.50 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
16.10 «Аў та па на ра ма» (12+).
16.50 «Сал да ты і афі цэ ры». Се-
ры ял (16+).
17.35 «Пад пры крыц цём». Се-
ры ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Тэ ры то рыя па мы лак» (16+).
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
0.45 «Зна хар». Се ры ял (16+).
1.30 Бад мін тон. Ку бак Бе ла ру сі. 
Муж чы ны.

7.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» (16+).
8.35 «Ня ма праб лем» (16+).
10.00 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).
10.30, 13.15, 19.20 Се ры ял 
«Вост раў не па трэб ных лю-
дзей» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-
чы ра док).
14.25 «Ін шы свет». Што паў плы-
ва ла на зме ны ў жыц ці? (12+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15, 17.10, 18.05, 4.55 Се ры ял 
«Вяр тан не Мух та ра-2». (16+).
21.10 Се ры ял «Ад дзел 44». (16+).
23.10 Маст. фільм «Мар фа і яе 
шча ню кі» (12+).
0.55 Маст. фільм «Ка хан не без 
стра хоў кі» (16+).
3.00 Се ры ял «Ма фі ё зі». (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
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, 22.10, 23.10 Се ры ял «Тай-
ны след ства — 16». (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+).

20.35 Се ры ял «Ма ро за ва». (12+).
23.55 «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+).
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-
ра». (16+).
9.40, 23.10 «НЗ.bу».
10.25, 19.40 Дзён ні кі «Уда ча ў 
дадатак!» з «Еў ра опт».
10.30 Се ры ял «Па да зра юц ца 
ўсе». (16+).
11.05 Се ры ял «Свед кі». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.30, 18.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 «Мес ца су стрэ чы».
16.30 «Спе цы яль ны вы пуск». 
(16+).
17.30 Се ры ял «Ву лі цы раз бі тых 
ліх та роў». (16+).
19.45 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны». (16+).
23.35 «Вы ні кі дня».
0.05 Се ры ял «Агенц тва сха ва-
ных ка мер». (16+).

7.00, 15.55, 19.45, 20.50, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.25, 16.00 Для дзя цей: «Ад каз-
вай ка».
7.30 «Ра ні ца на вось мым».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы нак» 
(0+).
11.00 Тры лер «Я ве даю, што вы 
зра бі лі мі ну лым ле там» (16+).
13.00 Се ры ял «Жорст кае ка-
хан не».
14.25 Се ры ял «Пры го ды ма ла-
до га Ін дыя ны Джонс» (12+).
16.05 «Мульт па рад».
17.00 Се ры ял «Да ра гі док тар».
18.20 Се ры ял «Ка хан не і помс-
та».
19.15 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
19.50 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та».
20.45 «Ве чар ні ца».
20.55 Дра ма «Прад ка заль нік» 
(16+).
23.00 Се ры ял «Да ма пад вэ лю-
мам».
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