
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20. 4.00 М/ф «Ску бі Ду». (0+)
7.50, 4.25 М/ф «Тры ка ты». 
(6+)
8.10, 4.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
8.30, 5.00 М/ф «На ва тар». (0+)
8.50, 3.30 «Ера лаш» (6+).
9.20, 20.00 Се ры ял «Ад ня на-
віс ці да ка хан ня» (16+).
10.25 Ка ме дыя «Го лая праў-
да». (16+).
12.30 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка» (12+).
15.10, 19.00 Се ры ял «Атэль 
«Эле он» (16+).
17.50, 23.40 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
21.10 Ка ме дыя «Ду май, як 
муж чы на». (12+).
0.00, 2.40 Се ры ял «Вы ўсе мя-
не пры во дзі це ў ша лен ства». 
(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, 23.40 На ві ны 
куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Аб рам Ро ам.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва зо ла-
та га ло вая.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.05, 22.20 «Пус тая ка ро на: 
вай на Пун со вай і Бе лай ру-
жы. Ген рых VІ». Се ры ял.
8.55 За меж ная спра ва. «Вя-
лі кі па сол».
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.40 «Мі ха іл Уль я наў 
чы тае апа вя дан ні Ва сі ля Шук-
шы на». 1977.

12.25 «Ал тай скія кер жа кі». 
Дак. фільм.
12.55 «Штуч ны ад бор».
13.35, 20.45 «Вул кан, які змя-
ніў свет». Дак. фільм.
14.30, 23.10 «Асмо лаў. Псі ха-
ло гія змен». Дак. фільм.
15.10 Мі цу ка Учы да і ар кестр 
«Ка ме ра та За льцбург». Мо-
цар тэ ум. Вя лі кая за ла.
16.15 «Пеш шу...» Маск ва 
транс парт ная.
16.45 «Бліз кае ко ла Аляк санд-
ра Шыр він та».
17.35 Ко лер ча су. Ж.-Э. Лі я-
тар. «Пры го жая ша ка лад ні-
ца».
18.45 Да 105-год дзя з дня на-
ра джэн ня Мі кі ты Ба га слоў ска-
га. «Аст ра вы».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.35 «Аб са лют ны слых».
0.00 Да ку мен таль ная ка ме ра. 
«Іе рог ліф «Япо нія».
1.55 «Ле бедзь з Пе за ра. Не вя-
до мы Ра сі ні». Дак. фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Паэ зія ан дэ-
г раў нду». 2005 год (18+).
7.00, 8.20, 9.40, 11.00, 12.45, 
14.20, 15.40, 17.00, 20.20, 
21.40, 23.00, 0.45, 1.35 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
7.10, 13.10, 19.15 Маст. фільм 
«Ка пі тан Нэ ма» (16+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
12.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Са мая 
чы та ю чая кра і на». 2007 год 
(12+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з На-
тал ляй Ка зял ко вай. 2005 год 
(12+).
0.00 Дак. фільм «Чым пах нуць 
гро шы?» (12+).
0.55 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула-
дзі сла вам Лісць е вым: «Ба га-
тыя і бед ныя». 1992 год (16+).

1.50 Пра гра ма «Вя сё лыя ра-
бя ты». 1985 год (12+).
3.00 Маст. фільм «Тран зіт» 
(16+).
5.05 «Му зыч ны рынг». Гурт 
«Своя игра» і С. Мі на еў. 
1989 год (12+).

4.00, 6.00, 8.15, 18.30, 1.30 Тэ-
ніс. ATP.
5.00, 7.15, 9.50, 12.45, 14.15, 
21.20, 0.35, 2.30 Ве ла спорт. 
«Джы ра д'І та лія».
9.30, 21.00 Тэ ніс. «Рых туй ся 
да «Ра лан Га рос».
11.00 Алім пій скія гуль ні. «Ана-
то мія спор ту».
12.00, 0.00 Аў та гон кі. WTCR.
14.00, 18.15 Ве ла спорт. «Джы-
ра»-эк стра.
23.00 Фут бол. «ФІ ФА».
23.30 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.

0.30 Як украс ці брыль янт. 
(16+).
2.15 Шоу «Ка ме ды ян ты». 
(16+).
2.40 Ма мы. (12+).
4.40 Маё вя лі кае грэ час кае 
ле та. (16+).
6.30 Су пер мозг. (16+).
8.40 З 5 да 7. Час па лю боў ні-
каў. (16+).
10.25 Мах ля ры. (16+).
12.15 Вой, ма мач кі. (18+).
14.05 Ха лас ця кі ў ад ры ве. 
(16+).
16.00 Ма ла ві та. (16+).
18.05 Ад на клас ні цы: но вы па-
ва рот. (16+).
19.30 Гор дасць. (18+).
21.45 Най ноў шы за па вет. 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
8.10 «Док тар І...» (16+).

8.40, 18.55, 2.05 «Аскол кі». 
Се ры ял (16+).
10.15, 3.40 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял (16+).
11.55, 17.15 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.00, 16.15 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.00 «Сак рэ ты эк стра сэн-
саў» (16+).
14.55 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
15.25 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.45 «Ды ле тант». Дэ тэк тыў 
(12+).
21.40, 5.15 «Дзі кія гро шы» 
(16+).
22.30 «Лі нія аба ро ны» (16+).
23.05 «Грань». Се ры ял (16+).
23.55 «За ла тое во ка». Ба я вік 
(12+).

6.10 Як ба яз лі вы Ро берт Форд 
за біў Джэ сі Джэй мса. (16+).
9.10 Бан ды Нью-Ёр ка. (16+).
12.15 Се зон па ля ван ня-2. 
(12+).
13.45 Ір жа і кост ка. (16+).
16.05 Веч насць. (16+).
18.20 Усё або ні чо га. (16+).
20.30 Кір маш га на рыс тас ці. 
(12+).
23.10 Ін шы свет: абу джэн не. 
(18+).
0.55 Эван Усе ма гут ны. (12+).
2.45 Вя сель ны пя рэ па лах. 
(12+).
4.30 Асу джа ныя за ру ча ныя. 
(16+).

6.20 Лю бовь-мор ковь-2 (12+).
8.20 Пры ват нае пі я нер скае 
(12+).
10.20 Пра што га во раць муж-
чы ны. Пра цяг (16+).
12.25 Да ма з са бач кам (6+).
14.20 Доб ры хлоп чык (12+).
16.20, 4.20 Жон ка на пра кат. 
(12+).

18.20 Цём ны свет (16+).
20.20 Лю бовь-мор ковь-3 
(12+).
22.15 Скрын ка (12+).
0.15 Бу мер-2 (16+).
2.25 Граф Ман тэ нег ра (12+).

6.00 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
6.50 Зо на бу даў ніц тва. (12+).
7.15 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці. (12+).
7.40, 13.20 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.25, 11.45, 16.25, 20.25 Аў та-
SOS. (12+).
10.05, 15.30 Ге ній: Пі ка са. 
(16+).
10.55, 18.00, 22.00, 1.05, 4.20 
Дзі кі ту нец. (16+).
14.05 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
14.50 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі. (12+).
18.45, 22.45, 1.55 Ізум руд за 
400 міль ё наў до ла раў. (12+).
19.35, 0.20, 2.45 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф. (16+).
23.35 Ліх ту гі за мя жой. (16+).
5.10 Най ця жэй шы ў све це ра-
монт. (6+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі-
на та ры.
9.00, 15.00, 21.00 Як гэ та 
ўстро е на?
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па-
ляў ні чыя на рэ лік віі.
11.00, 13.30 Па ляў ні чыя на 
скла ды.
14.00, 7.10 Вы жы ван не без 
ку пюр.
18.00 За ла ты шлях.
19.00, 6.20 Хут кія і гуч ныя.
20.00 За ла тая лі ха ман ка.
0.00 Ві ру сы.
1.00, 5.30 Са ма гон шчы кі.
2.00 Сак рэ ты пад зя мел ля.
2.55 Не спра буй це паў та-
рыць.

АВЕН. На гэ тым 

тыд ні па спра буй-

це быць ад на ча со ва 

вет лі вы мі і на стой лі-

вы мі, ме на ві та та кая схе ма па во-

дзі н бу дзе клю чом да пос пе ху і ў 

пра фе сій най сфе ры, і ў аса біс тым 

жыц ці. У аў то рак не вар та пе ра-

больш ваць, апіс ва ю чы ка мусь ці 

свае маг чы мас ці, лепш на ват не-

каль кі пры ні зіць па тра ба ван ні да 

ся бе, та ды вы змо жа це вы ра та-

вац ца ад рас ча ра ван няў. У пят-

ні цу прак тыч на з усі мі спра ва мі 

спра ві це ся з лёг кас цю.

ЦЯ ЛЕЦ. Ва ша са-

 бра насць і дас ціп-

насць бу дуць па зі-

тыў на дзей ні чаць на 

на ва коль ных. Ка лі не раз гу бі це ся 

ў не звы чай най сі ту а цыі, то рых туй-

це ся да ра ман тыч на га зна ём ства. 

З па ня дзел ка за дай це вы раз ны 

рытм пра цы і ня ўхіль на пры трым-

лі вай це ся яго. У чац вер з'я віц ца 

шанц знач на ўма ца ваць аў та ры тэт. 

Вы ра шай це праб ле мы па ме ры іх 

уз нік нен ня, не мар ну ю чы ліш ніх сіл 

на кры ты ку і жаль да са мо га ся-

бе. У ня дзе лю ак тыў ны ад па чы нак 

да зво ліць ад на віць сі лы, а вось ля-

жан не на ка на пе пе ра тво рыць вас 

у па да бен ства кі ся лю.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На-

ступ ны ты дзень — 

вы дат ны час для 

твор чай пра цы і ці ка-

вых зна ём стваў. Змо-

жа це пра явіць дзе ла вую хват ку, 

пад ма ца ваў шы яе ін фар ма ва нас-

цю і на дзей ны мі су вя зя мі. Ад нак 

не пе ра шчы руй це, узяў шы іні цыя -

ты ву ў свае ру кі і дык ту ю чы свае 

пра ві лы гуль ні. Аў то рак — уда лы 

дзень для па чат ку но ва га пра ек-

та. У чац вер ве ра год ныя рэз кія 

зме ны на строю, ад нак усё скон-

чыц ца на па зі тыў най но це.

РАК. Час па збаў-

ляц ца ад шкод ных 

звы чак, ка лі та кія ў 

вас ма юц ца. Спры-

яль ныя дні для важ ных кар' ер-

ных па чы нан няў. Для гэ та га ў вас 

ёсць усё: ве ды, сі лы, ра шу часць. 

Ста іць ці ка вая за да ча — не аб ход-

на вы браць срод кі і ап ты маль ны 

тэмп. Але спа дзя вац ца да вя дзец-

ца толь кі на свае сі лы. Ця пер час 

ад точ ван ня май стэр ства. У вы-

хад ныя хат нія спра вы за па тра-

бу юць ува гі, але па ста рай це ся 

не ўзваль ваць усе праб ле мы на 

ся бе, лепш па шу кай це ка го-не-

будзь менш за ня та га.

ЛЕЎ. Ні ўз лё таў 

у пад ня бес се пос пе-

ху, ні ба лю чых уда раў 

аб цвердзь зям ную 

не чакаецца. У пер-

шай па ло ве тыд ня з'я віц ца маг-

чы масць ума ца ваць свае па зі цыі, 

вас мо гуць па вы сіць на па са дзе. 

Па чы на ю чы з пят ні цы, па спра буй-

це ўдзя ляць больш ува гі ра шэн ню 

аса біс тых не ад клад ных праб лем, 

ра бо та мо жа трош кі па цяс ніц ца. 

Толь кі не бя ры це ся усіх вы хоў-

ваць, не асця рож на пра моў ле нае 

сло ва здоль на рас па ліць кан-

флікт у сям'і.

ДЗЕ ВА. Вы за раз 

на вар це спра вяд-

лі вас ці і за клі ка е це 

ві на ва тых да ад ка-

зу. Ад нак па спра буй це не спа-

ку шац ца абя цан ня мі з фаль шы-

вай на чын кай, ня доб ра зыч ліў цы 

па спра бу юць уста віць вам пал кі 

ў ко лы. У аў то рак не вар та су-

мня вац ца ва ўлас ных сі лах, не да-

вер лі васць мо жа стаць пры чы най 

ня ўдач. У се ра ду і чац вер ін тэн сіў-

насць ва шай ра бо ты бу дзе пра-

ма пра пар цы я наль ная за роб ку. 

У вы хад ныя мо жа це раз ліч ваць 

на да па мо гу і кло пат сяб роў і сва-

я коў. І са мі больш уваж лі ва па-

стаў це ся да бліз кіх лю дзей.

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, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 «Зо-
на Х». (16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Ла бі рын ты» (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. Ад пла та». (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.
23.45 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.45 «Дзень спор ту».

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.40 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.45 Се ры ял «Сля пая». 
(16+).
10.05, 17.40 Се ры ял «Ака дэ-
мія». (16+).
12.10, 22.05 «Арол і рэш ка. 
Кру га свет ка». (16+).
13.05 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
14.15 «Біт ва са ло наў». (16+).
15.15, 23.05 «Ан жа лі ка». Сіт-
кам. (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+).
20.50 «Аб мен жон ка мі». (16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух-
ня». Клёц кі з ду ша мі.

8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15 Гэ ты дзень.
8.25, 18.35 «Га лі на». Маст. 
фільм. (16+).
9.20, 17.55 «Но на Мар дзю ко-
ва. «Как на све те без любви 
прожить...» Дак. фільм (12+).
10.00 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.25 «Мі хась Па зня коў. Сло ва 
паэ та». Дак. фільм (12+).
10.40, 16.35 «Над звы чай нае 
зда рэн не». Маст. фільм. 
1-я се рыя (12+).
12.45 «Ха та на ха ту».
13.40 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску — 2014». Алег Газ ма-
наў.
15.10, 21.50 «Кур ская біт ва. 
Час пе ра ма гаць». «Раз мен ная 
ма не та фю рэ ра» (12+).
15.50, 21.05 «Смя рот ная схват-
ка». Маст. фільм. (12+).
19.30 «Ка мер тон». На род ная 
ар тыст ка Бе ла ру сі Ні на Ша-
ру бі на.
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». 
Кра па ні кі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.30 «Май стэр ня. Гіс то рыя 
ад на го мас та ка». Мак сім Пят-
руль.
22.55 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці мас тач кі, за слу жа на га 
дзея ча мас тац тваў Бе ла ру сі 
Ні нэль Шчас най.

7.05 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Га-
ра дзея» — «Шах цёр» (Са лі-
горск).
8.55 Спорт-кадр.
9.25 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
9.55 На столь ны тэ ніс. Ква лі-
фі ка цыя ка манд на га ЧЕ-2019. 
Муж чы ны. Бе ла русь — Сла-
ва кія.
11.40 Ко зел пра фут бол.
12.00 Тэ ніс. Тур нір WTА. Страс-
бург.
15.55 Ва лей бол. За ла тая Еў-
ра лі га. Жан чы ны. Бе ла русь — 
Сла ва кія.
17.55 На шля ху да ЧС-2018. 
Ві дэа ча со піс.
18.25 Слэм-данк.

18.55 Ганд бол. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. БГК імя Мяш ко ва — 
СКА-Мінск. (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
20.35 Спорт-цэнтр.
20.45 Ва лей бол. Ся рэб ра ная 
Еў ра лі га. Муж чы ны. Бе ла-
русь — Хар ва тыя.
22.45 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма-
Мінск» — БА ТЭ (Ба ры саў).

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 «Ва лян ці на Ля вонць е ва. 
Пры знан не ў ка хан ні» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.25, 13.10 Се ры ял «Лік ві да-
цыя» (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 пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Се ры ял «Прак ты ка» 
(12+).
23.05 «Рэ пар цёр».
23.25 Се ры ял «Аса біс тыя аб-
ста ві ны» (16+).
1.20 «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».
9.00, 17.45 «Пра він цы я лы». 
Се ры ял (16+).
10.40, 23.05 «Са мыя ша кі ру-
ючыя гі по тэ зы» (16+).

11.30 «Аў та па на ра ма» (12+).
11.50 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
13.50, 20.15 «Ба ец. На ра джэн-
не ле ген ды». Се ры ял (16+).
15.35 «Ежа ба гоў» (16+).
16.50 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма» (16+).
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
23.55 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
0.45 «Ка ман да Чэ». Се ры ял 
(16+).

6.00 Се ры ял «АСА» (16+).
7.15, 8.05, 10.05, 13.15 Се ры ял 
«Ад на лю бы» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
14.00 «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, 1.00 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
17.10, 2.25 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «Джа май ка» 
(12+).
23.00, 0.10 Маст. фільм «Ка-
мень» (16+).
1.55 «Ін шы свет» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35, 20.40 Се ры ял «Ся дзел-
ка». (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+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Склі фа-
соў скі». (12+).
0.25 «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, 23.10 «НЗ.bу».
10.20 Се ры ял «Алі бі» на два-
іх». (16+).
12.05 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Ляс нік». (16+).
16.35 Се ры ял «Па соль ства». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч». (16+).
21.20 Се ры ял «Спра ва го на-
ру». (16+).
23.30 «Вы ні кі дня».
0.00 Се ры ял «Свед кі». (16+).

7.00, 16.05, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.05 Се ры ял «Я ча каю ця бе» 
(16+).
8.55, 19.45 Се ры ял «Ім пе ра-
тры ца Кі» (16+).
10.00 «Сад і ага род».
10.30 «Дыя ло гі з усім све там».
11.00 Дра ма «Мой лас ка вы 
і пя шчот ны звер» (16+).
12.50 Се ры ял «Ка хан не цу-
доў нае» (16+).
14.25 Ка ме дыя «Ся мей ка 
Джон саў» (16+).
16.10 «Мульт па рад» (0+).
16.35 «Зда роўе».
17.20 Се ры ял «Анё лы» (16+).
18.20 Се ры ял «Спра вяд лі вая 
спра ва» (16+).
19.10 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Тры лер «За лож нік 
смер ці» (16+).
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