
6.00, 12.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў». (16+).
6.20, 15.20 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.40, 4.20 М/ф «Ду да і Да да». (0+)
8.00, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.20, 4.55 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (6+)
8.40, 3.30 «Ера лаш». (6+)
9.40, 19.00 Се ры ял «Ма ла дзёжка. 
Да рос лае жыц цё». (12+).
10.45 Тры лер «88 хві лін». (16+).
13.00, 20.00 Се ры ял «Лон данг-
рад». (16+).
14.10 Се ры ял «Па ла са тае 
шчас це». (12+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.10 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
21.00 Ба я вік «Час рас пла ты». 
(12+).
0.00 Се ры ял «Ка ра бель». (16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.50 Се ры ял «Ме тад Лаў ро-
вай». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Мі ха іл Куз ня цоў.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва хле-
ба соль ная.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10, 22.20 «Ме ма ран дум 
Па рву са». Се ры ял.
9.00 «Кан стан цін Цы ял коў скі». 
Дак. фільм.
9.10 «Па ла цы ўза рваць і ады-
хо дзіць...»
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.45 ХХ ста год дзе. 
«Маск ва, ву лі ца Гор ка га». Дак. 
фільм.

12.10 «Гуль ня ў бі сер». «Г. Бе-
лых, Л. Пан ця ле еў. «Рэс пуб лі ка 
ШКІД».
12.55 «Штуч ны ад бор».
13.35 «Вул ка ны Со неч най сіс-
тэ мы». Дак. фільм.
14.30, 23.15 «Ад люст ра ва ны 
час». Дак. се ры ял.
15.10, 1.35 Юбі лей Юрыя Баш-
ме та. А. Шніт ке. Кан цэрт для 
аль та з ар кест рам.
15.50, 2.20 «Госць з бу ду чы ні. 
Ісая Бер лін». Дак. фільм.
16.20 «Пеш шу...» Маск ва ар-
дэ ко.
16.50 «Бліз кае ко ла Вень я мі на 
Філь шцін ска га».
18.45 «Вік тар Шкло ўскі і Ра ман 
Якаб сон. Жыц цё як ра ман». 
Дак. фільм. Част ка 1-я.
20.30 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Акі я ны Со неч най сіс тэ мы». 
Дак. фільм.
21.25 Юбі лей Юрыя Баш ме та. 
«Лі нія жыц ця».
0.00 «Ма ла дзін ская біт ва. За-
бы ты подз віг». Дак. фільм.
2.45 «Ха рун-аль-Ра шыд». Дак. 
фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наўга род ца вым: «Між на род ная 
па на ра ма». 2005 год (18+).
7.00, 8.40, 9.40, 11.15, 13.00, 
14.40, 15.40, 17.45, 19.50, 21.40, 
23.00, 0.40, 1.40, 3.40, 5.15 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.40 Маст. фільм «Абя цан не 
шчас ця» (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+).
11.00, 17.00 «Пес ня-87» (12+).
12.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «За кон аб СМІ». 
2006 год (16+).
13.40 Фільм-спек такль «Аб ра ба-
ван не ў поў нач». 1978 год (16+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
19.00 «Дэ фі цыт на Ма за е ва». 
Тэ ле спек такль 1979 год (12+).

20.35 «Час пік» з Анд рэ ем Раз-
ба шам (12+).
23.30 Маст. фільм «Зіг заг» (16+).
0.00 «Аку лы пя ра». Мі ка лай 
Рас тар гу еў. 1998 год (12+).
1.00 Пра гра ма «Тэ ма» з 
У. Лісць е вым: «На шы комп лек-
сы». 1992 год (16+).
2.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Фі наль-
ная гуль ня 1984 го да (12+).
4.00 Маст. фільм «Я бу ду ча-
каць...» (16+).

3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 11.15, 
14.00, 16.45, 19.30, 22.00, 0.30 
Тэ ніс. Australіan Open.
11.00 Тэ ніс. «Гейм, Шэт і Матс»-
эк стра.
14.00, 2.30 Тэ ніс. «Гейм, Шэт 
і Матс».
15.30, 18.15, 23.45 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту.

0.55 Ка ме дыя «Пра сцяч ка». 
(16+).
2.45 Ка ме дыя «Укра дзі маю 
жон ку». (16+).
4.35 Ка ме дыя «Су пер Брыс». 
(12+).
6.20 Ка ме дыя «Вя сель ны пе ра-
па лох». (16+).
8.20 Ка ме дыя «На ві ны з пла не-
ты Марс». (16+).
10.15 Ме лад ра ма «Фа нат кі 
на сня да нак не за ста юц ца». 
(16+).
12.15 Ба я вік «Ва са бі». (16+).
14.00 Ка ме дыя «Пад мас кай 
жы га ла». (16+).
15.40 Ка ме дыя «Асаб лі вас ці 
на цы я наль на га па ля ван ня». 
(16+).
17.30 Ка ме дыя «Асаб лі вас ці на-
цы я наль най ры бал кі». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Ро бін Гуд: 
муж чы ны ў тры ко». (12+).
21.30 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў». (12+).
23.30 Ка ме дыя «Дуб лёр». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.25 «Док тар І...» (16+).
8.55, 19.00, 2.25 «Ку зей. Гю-
ней». Се ры ял (16+).
10.35, 4.00 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.10, 18.00 «Сак рэ ты эк стра-
сэн саў» (16+).
13.00, 16.55 «Ва раж біт ка» (12+).
14.00 «Па ра лель ны свет» (12+).
14.55 «Па ляў ні чыя на пры ві-
даў» (16+).
15.30 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.05 «На ту раль ны ад бор» (12+).
20.50 «Ве ра ні ка не хо ча па мі-
раць». Се ры ял (16+).
21.45 «Звыш на ту раль ны ад-
бор» (16+).
22.50, 5.30 «Лі нія аба ро ны» (16+).
23.20 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
0.05 «Уцё кі з Шаў шэн ка». Дра-
ма (16+).

6.10 Ма ча ха (12+).
8.35 Зва рот ная ця га (16+).
11.15 Пры ві тан не, Джу лі! (16+).
13.10 Ма рыя-Ан ту а нэ та (16+).
15.35 Без за га ны (16+).
17.45 Матч По інт (16+).
20.10 Эван Усё ма гут ны (12+).
22.05 Дра ку ла (16+).
0.30 Дзён нік па ка ёў кі (16+).
2.25 Ве ра ні ка вы ра шае па мер-
ці (16+).
4.05 Ды вер гент-3: за сця ной 
(16+).

6.20 Ма мы (12+).
8.25 Лас ка вы май (16+).
10.40 Тэ лі і То лі (12+).
12.15 Вод пуск у ве рас ні. 2-я се-
рыя (12+).
13.40 Юр' еў дзень (16+).

16.20, 4.20 Пар фу мер ка. 1—2-я 
се рыі (12+).
18.20 Служ бо вы ра ман. Наш 
час (16+).
20.20 Па ца лу нак скрозь сця ну 
(16+).
22.20 Пят ні ца (16+).
0.20 Пры кід ва ю чы ся ах вя рай 
(16+).
2.20 Ха та быч (16+).

6.00, 7.30, 9.25 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці. (12+).
6.45 Зай маль ная на ву ка. (12+).
7.55, 11.45, 17.15, 20.25 Аў та-
SOS. (12+).
8.40 Ша ша праз пек ла. (16+).
10.10 Ме га за во ды. (12+).
11.00 Ша ша праз пек ла. (16+).
12.35 Праз міль ён га доў. (12+).
13.20 Гуль ні ро зу му. (12+).
14.55 Су пер зброя Гіт ле ра. (16+).
15.40 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха. (16+).
16.25, 19.35, 0.20, 3.35 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (16+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Дзі кі ту-
нец. (12+).
18.50 Па ча так. (16+).
22.45, 1.55, 5.10 Су пер зброя 
Гіт ле ра. (16+).
23.30 Тай ныя гіс то рыі. (16+).
2.45 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).

8.00, 17.00, 22.00, 0.00, 4.40 
Ма хі на та ры. (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 
ўстро е на? (12+).
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на скла ды. (16+).
11.00 Май стры па тар га вац ца. 
(12+).
14.00, 7.10 Го лыя і на па ло ха-
ныя. (16+).
18.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя. (16+).
19.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
0.00 Ме та ла лом шчы кі. (16+).
2.55 Сал да ты ня ўда чы. (16+).

АВЕН. Га лоў-
нае — быць ак тыў-
ным і пас ля доў ны м 
на пра ця гу ўся го 
тыд ня. Па стаў це 

мэ ту і да ма гай це ся яе. Не па жа да-
на лег ка дум на раз да ваць абя цан-
ні, з іх вы ка нан нем бу дзе вель мі 
праб ле ма тыч на. На ладж вай це 
но выя су вя зі і кан так ты. Ця пер 
па жа да на ліш ні раз не трап ляц-
ца на во чы на чаль ству. Праў да, 
па чы на ю чы з се ра ды мо жа це 
сме ла вы лу чаць кан струк тыў ныя 
пра па но вы. У гэ ты ж дзень мо жа 
прый сці ці ка вая ін фар ма цыя, пры-
мі це яе да ве да ма. Ва шы рэ аль-
ныя маг чы мас ці мо гуць пра яс ніц-
ца толь кі бліжэй да кан ца тыд ня. 
У вы хад ныя вам бу дуць на рэд-
касць доб ра ўда вац ца спра вы, звя-
за ныя з доб ра ўпа рад ка ван нем.

ЦЯ ЛЕЦ. На ступ-
ны ты дзень, хут чэй 
за ўсё, ака жац ца 
на сы ча ны па дзея-
мі, а вы ні кі бу дуць 

за ле жаць ад ва шых раз важ нас ці 
і ўмен ня ім гнен на рэ ага ваць на 
рап тоў ныя зме ны. У па ня дзе лак 
не па жа да ная па спеш насць у дзе-
ла вых пы тан нях, га лоў ны мі па він-
ны стаць аку рат насць і ін тэ лект. 
Аў то рак спры яль ны для зме ны 
мес ца пра цы. Пят ні ца — не най-
леп шы дзень для па да рож жаў. 
Па жа да на пра во дзіць воль ны 
час з ка рыс цю для до ма або для 
зда роўя.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На 
гэ тым тыд ні ады хо-
дзяць у мі ну лае ста-
рыя крыў ды і не да-
стат ко вае ра зу мен не, 

а праб ле мы, якія на за па шва лі ся 
да ня даў ня га ча су, па сту по ва вы-
ра шаюц ца. Змо жа це ўста ля ваць 
но выя парт нёр скія і лю боў ныя ад-
но сі ны, сяб ры пра па ну юць пры-
ваб ныя перс пек тыў ныя пла ны, 
дзя ку ю чы якім вы змо жа це пра-
явіць ва ўсім бляс ку пра фе сій нае 
май стэр ства. Акра мя аў та ры тэ ту, 
змо жа це раз ліч ваць і на пэў ную 
фі нан са вую вы га ду. Пра ца бу дзе 
па глы наць знач ную част ку ча су, 
але пры ня се іс тот ны пры бы так.

РАК. На гэ тым 
тыд ні мо гуць аб-
васт рыц ца пы тан-
ні кар' е ры і ўла ды, 
але ка лек тыў вас 

пад тры мае і аб ста ноў ка на пра цы 
ві да воч на па леп шыц ца. Не бой це-
ся пры маць важ ныя ра шэн ні не 
толь кі за ся бе, але і за ін шых. Вы 
ад чу е це, што не аб ход ныя на чаль-
ству і ка ле гам, але ёсць не бяс пе-
ка ілю зій і зор най хва ро бы. Так 
што не вя дзі це ся на ліс лі васць, не 
ўсып ляй це ся бе па хва ла мі на ва-
коль ных. Ва шы да сяг нен ні па тра-
бу юць па цвяр джэн ня прак ты кай, 
і гэ тая маг чы масць да ка заць і ад-
ста яць свае па зі цыі з'я віц ца.

ЛЕЎ. Ты дзень 
абя цае вя лі кі 
пос пех у рэа лі за-
цыі ідэй і пла наў. 
Ад кінь це дроб ныя 
дэ та лі, скан цэнт-

руй це ся на са мым га лоў ным, 
за раз вы мо жа це здзейс ніць ад-
чу валь ны крок на пе рад. Будзь це 
так тоў ныя, але ў той жа час у ка-
рэкт най фор ме ад стой вай це свае 
ін та рэ сы пры зно сі нах з на чаль-
ствам. Ды і род ным не да зва ляй це 
са дзіц ца са бе на шыю.

ДЗЕ ВА.  На 
пра цы маг чы мыя 
пе ра груз кі і за вы-
ша ныя па тра ба-
ван ні на чаль ства 
да вас. Мо жа мець 

мес ца сі ту а цыя, ка лі да вя дзец ца 
па кла па ціц ца пра сваю бу ду чы ню. 
Мо гуць быць зме ны ў пра фе сій-
най сфе ры. Ці не час ад пра віць 
сваё рэ зю мэ ку ды-не будзь яшчэ? 
Са мы на пру жа ны дзень тыд ня — 
се ра да. Асаб лі ва бу дуць да пя каць 
не ча ка нас ці і спеш ка. Най больш 
спры яль ны мі дня мі ста нуць па ня-
дзе лак і пят ні ца.

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, 0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.00 «Зо на 
Х» (16+).
9.10, 22.05 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Ка пі тан ша» (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 «Рай-
скае мес ца» (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».
23.40 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.35 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.10 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 17.05 Се ры ял «Жан чы-
ны ў чор ным» (16+).
9.55, 17.55 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі» (16+).
10.50, 22.05 «Сля пая». Дра-
ма (16+).
11.50, 21.15 «Та та змо жа?» 
(16+).
12.40 «Свет на вы ва рат» (16+).
13.30, 19.15 «Аме ры кан скі жа-
ніх» (16+).
14.25 «Біт ва са ло наў» (16+).
15.25, 23.05 Се ры ял «Іх пе ра-
блы та лі ў рад до ме» (16+).
16.15, 23.50 «Ні чо га са бе 
ньюз» (12+).
16.20, 23.55 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра-
ект.
18.45 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
20.15 «Па нен ка-ся лян ка» 
(16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 20.10 «Бе ла рус кая кух-
ня». Раў ге ня з блі на мі на ка-

ло дзе.

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, 18.15 «Стро га вы». Маст. 

фільм (12+).

9.40, 16.00 «...Яшчэ да вай-

ны». Маст. фільм (12+).

12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 

«Ся лёд ка» з кар па.

12.50 «Сла вян скі ба зар у Ві-

цеб ску — 1994».

13.40, 22.25 «Хро ні ка Мінск ага 

ге та». Фільм пер шы (12+).

14.35, 21.05 «Лёс рэ зі дэн та». 

Маст. фільм. «З ад кры ты мі 

кар та мі» (12+).
19.30 «Су час нае мас тац тва 
Бе ла ру сі». Ва ле рый Шка ру-
ба.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

8.00 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Ант хольц. Гон ка пе ра сле-
ду. Жан чы ны.
8.45 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Ант хольц. Гон ка пе ра сле-
ду. Муж чы ны.
9.35, 13.50 Спорт-мікс.
9.45 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Юнац тва-Мінск» — ХК 
«Го мель».
11.45 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.
14.00 Фут бол. Лі га На цый. 
Жа раб' ёў ка.
15.00 Спорт-кадр.
15.30 Піт-стоп.
16.00 Ве ла трэк. Этап Куб ка 
све ту. Мінск.
17.30 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Ант хольц. Мас старт. 
Жан чы ны.
18.15 Ле ген ды спор ту. Бе ла-
рус кія гіс то рыі.
18.45 Слэм-данк.
19.15 Спорт-цэнтр.
19.25 Ха кей. КХЛ. «Спар так» 
(Маск ва) — «Ды на ма» (Ры-
га). (У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)

21.55 Аг ня вы ру беж.
22.25 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Дру гі этап. (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 Дак. фільм (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 «Ад ва рот ны ад лік». «Бе-
ла рус кія пі ра мі ды. Код ча су» 
(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+).
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Сак ра тар ка» 
(16+).
23.00 Се ры ял «Па вук» 
(16+).
0.50 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 «Да лё кія сва я кі» (16+).
8.50, 21.05 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40, 20.15 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.30, 17.55 «Пра пар-
шчык Шмат ко, або Ё-маё!» 
Се ры ял (16+).
13.05 «Сле да кі». Се ры ял 
(16+).
13.50 «NEXT». Се ры ял (16+).
15.25 «Пра ца на вы ва рат» 
(16+).
16.10 «Аў та па на ра ма» (12+).
16.50 «Ра монт па-сум лен на-
му» (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+).
23.05 «NEXT-2». Се ры ял 
(16+).
0.40 «Сал да ты-11». Се ры ял 
(16+).

6.00 «Да сту кац ца да зор кі» 
(12+).
6.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
7.35 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).
8.05 Се ры ял «АСА» (16+).
9.05, 13.15, 19.20 Се ры ял 
«Ме тад Лаў ро вай» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны.
14.00 «Спра вы ся мей ныя» 
(16+).
15.00, 2.45 «Спра вы ся мей-
ныя. Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15. 17.10, 18.05 Се рыял 
«Вяр тан не Мух та ра-2» 
(16+).
23.15 Маст. фільм «Шу каю 
ця бе» (16+).
1.05 Маст. фільм «Кар ці на 
але ем» (12+).
3.55 Се ры ял «Спрут» (16+).

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.
11.40, 22.10, 23.10 Се ры ял 
«Склі фа соў скі». (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+).
20.40 Се ры ял «Ся мей ны 
дэ тэк тыў». (12+).
0.15 «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 «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
9.40, 23.05 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль». (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 «Ад ва кат». 
(16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Ін спек-
тар Ку пер». (16+).
21.15 Се ры ял «Апош ні ар ты-
кул жур на ліс та». (16+).
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Па труль». 
(16+).

7.00, 15.55, 19.55, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.25, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.15 Се ры ял «Ча ты ры тан-
кіс ты і са ба ка» (12+).
9.10 Дак. фільм «Вы со кія 
тэх на ло гіі. Гіс то рыя бу ду чы-
ні» (12+).
10.00 М/с «Зор ныя вой ны» 
(0+).
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
11.00 Ка ме дыя «За бор там» 
(16+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Ка ме дыя «Муж цы-
руль ні цы» (16+).
16.00 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.05 «Мульт па рад».
16.45 Дзе цям пра зве ра нят 
(12+).
17.10 Се ры ял «Го рад пры-
шэль цаў».
18.40 Се ры ял «Клю чы ад 
без да ні» (16+).
19.25 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
20.00 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Ба я вік «Шпі ён, які мя-
не ка хаў» (16+).
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