
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20. 3.55 М/ф «Ску бі Ду». 
(6+)
7.50, 4.20 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
8.10, 4.35 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)
8.40, 4.55 М/ф «На ва та ры». 
(6+)
9.00, 3.40 «Ера лаш» (6+).
9.20 Се ры ял «Ад ня на віс ці да 
ка хан ня» (16+).
10.25 Ба я вік «Рэ мба: пер шая 
кроў-2». (12+).
12.20 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+).
17.50, 23.10 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Атэль «Эле-
он»-2. (16+).
21.10 Ба я вік «Рэ мба-3». 
(16+).
0.00 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». Іна Ма ка ра ва.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва пуш-
кін ская.
7.35 «А. С. Пуш кін. Ты ся ча рад-
коў пра ка хан не».
8.10, 22.20 «След чы Ці ха наў». 
Се ры ял.
9.00 Пуш кін скі дзень Ра сіі. «Мі-
кол ка Пуш кін». Дак. фільм.
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 18.30 «На зі раль нік».
11.10, 1.05 ХХ ста год дзе. 
«Зноў я на ве даў...» І. Смак ту-
ноў скі чы тае А. С. Пуш кі на.

12.05 90 га доў Мі ка лаю Сі лі су. 
«Эпі зо ды».
12.50 «Штуч ны ад бор».
13.30 «Бе не дыкт Спі но за». 
Дак. фільм.
13.40, 20.45 «Ключ да раз гад кі 
ста ра жыт ных скар баў». Дак. 
се ры ял.
14.30 «Кас міч ная ады сея. 
XXІ ста год дзе». Дак. се ры ял.
15.10 Ле ген ды ба ле та ХХ ста-
год дзя. «Алі сія Мар ка ва. Ле-
ген да». Дак. фільм.
16.55 «Пеш шу...» Маск ва пуш-
кін ская.
17.25 «Бліз кае ко ла Ле а ні да 
Хей фе ца».
18.15 Су свет ныя скар бы.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.35 «Аб са лют ны слых».
23.10 «Сяр гей Ма ка вец кі. 
У гуль ні!» Дак. фільм.
0.00 «Стан цый ны на гляд чык». 
Маст. фільм.
1.55 Фан та зія па-аме ры кан ску 
для двух ра я ляў.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым: «Ісус Хрыс тос — 
су пер зор ка». 2004 год (18+).
6.55, 9.40, 12.55, 14.25, 15.40, 
17.00, 17.40, 18.55, 19.45, 20.40, 
21.40, 23.00, 23.40, 0.55, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
7.20, 13.20, 18.45 Маст. фільм 
«Мі раж» (16+).
8.30 «Ра ніш няя пош та». 1985 
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+).
11.05 «У гас цях у Мус лі ма Ма-
га ма е ва». Фрэнк Сі нат ра. 1992 
год (12+).
12.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Ін шае жыц-
цё: МПЗ». 2007 год (12+).
17.30 «Ся дзі і гля дзі» (16+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з На-
тал ляй Ка зял ко вай: «Юрый 
Віз бар» (12+).

20.00 Фільм-кан цэрт «Бе не фіс 

Са ве лія Кра ма ра ва». 1974 год 
(12+).
23.30 Маст. фільм «Лі мон ны 
торт» (12+).
0.00 Дак. фільм «Мае су час-
ні кі» (12+).
1.10 Твор чы ве чар у кан цэрт-
най сту дыі «Астан кі на». 1987 
год (12+).
2.30 «Ра ніш няя пош та». 1989 
год (12+).
3.05 Маст. фільм «Уяў ны хво-
ры» (16+).
5.15 «Му зыч ны рынг». Гур-
ты «Вежливый от каз» і 
«Джунгли». 1989 год (16+).

4.00, 8.00, 15.00, 18.15, 23.30, 
0.50, 2.30 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос».
5.30, 11.30, 21.00, 2.00 Тэ ніс. 
«Гейм, Шэт і Матс».
6.00, 10.35, 13.30, 21.30 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос». Матч дня.
7.00, 12.00, 22.30 Ве ла спорт. 
«Кры тэ ры ум Да фі нэ».
9.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
10.00 Фут бол. «ФІ ФА».
13.00 Ра лі. ERC. «All Access».
14.30, 18.00 Тэ ніс. «Гейм, Шэт 
і Матс»-эк стра.

1.10 Гэ ты ня ём кі мо мант. 
(16+).
3.10 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
3.30 Уік-энд у Па ры жы. (16+).
5.15 Раз бі ра ю чы Га ры. (16+).
7.05 Піў ная лі га. (16+).
8.40 Му ві 43. (18 +).
10.25 Дзе та род ныя. (16+).
12.15 На шы па лю боў ні кі. 
(18+).
14.00 Мі лая Фрэн сіс. (16+).
15.35 Superперцы. (16+).
17.45 На пар нік. (12+).
19.30 Пра су ну ты. (16+).
21.10 Ку пі, па зыч, укра дзі. 
(16+).
23.10 Superнянь. (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.10 «Док тар І...» (16+).
8.35, 19.00, 2.10 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.15, 3.45 «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+).
20.50 «Чыс та мас коў скія за-
бой ствы». Се ры ял (12+).
21.50 «90-я» (16+).
22.40 «Лі нія аба ро ны» (16+).
23.15 «Грань». Се ры ял (16+).
0.05 «І цэ ла га све ту ма ла». Ба-
я вік (16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).

6.10, 16.30 Вя лі кі та та. (12+).
8.00 Ка хан не жы ве тры га ды. 
(16+).
9.55 Пер са наж. (12+).
12.05 Чар лі і ша ка лад ная фаб-
ры ка. (12+).
14.15 Ус пом ніць усё. (16+).
18.20 Ха ці ко — са мы вер ны 
ся бар. (6+).
20.10 Змроч ныя це ні. (16+).
22.20 Бліз ня ты. (6+).
0.20 Вы бар. (16+).
2.20 Но вая эра Z. (16+).
4.10 Бач насць гне ву. (16+).

6.20 Ва неч ка (16+).
8.25 Пры цяг нен не (12+).
10.40 Дзень дур ня (16+).
12.30 Вяс ко вы дэ тэк тыў (12+).
14.15 «Чор ная ма лан ка» (0+).
16.20, 4.20 Ба бі на цар ства. 
1—2-я се рыі (16+).
18.20 Тры во ла ты: ход ка нём 
(6+).

20.00 Ган на Ка рэ ні на. Гіс то рыя 
Врон ска га (12+).
22.40 Маск ва, я цярп лю ця бе 
(16+).
0.30 Ня вес та (16+).
2.30 Два дні (16+).

6.00 Су пер збу да ван ні для куб-
ка све ту. (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, 12.35, 16.25, 20.25, 2.45 
Аў та-SOS. (12+).
9.15, 10.55, 15.40 Эк стрэ маль-
ны фут бол у Ра сіі. (12+).
10.05, 14.50 80-я. Най вя лік шыя 
фут боль ныя мо ман ты. (12+).
11.45 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
14.05, 18.00, 22.00, 1.10, 4.20 
Дзі кі ту нец. (12+).
18.50 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 
нас аб' яд на ла. (16+).
19.35, 0.25 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф. (16+).
22.45, 2.00 80-я: дзе ся ці год дзе, 
якое ства ры ла нас. (16+).
23.35 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
5.10 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі-
на та ры.
9.00, 15.00, 21.00 Як гэ та зроб-
ле на?
10.00, 16.00, 23.00 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі.
11.00, 19.00 Ін жы не рыя не маг-
чы ма га.
12.00 Гуль ня на жыц цё.
13.00 Тэх аскі ме тал.
14.00, 7.10 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
18.00 Вы жыць у цем ры.
20.00 Па ляў ні чыя на скла ды.
0.00, 3.50 Біт ва за не ру хо масць.
1.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю.
2.00 Не спра буй це паў та рыць.
2.55 Сак рэ ты пад зя мел ля.
5.30 За ла тая лі ха ман ка.
6.20 Хут кія і гуч ныя.

АВЕН. Ты дзень 

пры ня се твор чае 

нат хнен не, а вось 

бы та выя пы тан ні бу-

дуць вы ра шац ца з цяж кас цю. Але 

ўсё ж зра бі це над са бой на ма-

ган не. Скан цэнт руй це ся на га-

лоў ным, а дру га рад ныя спра вы 

па куль кры ху па ча ка юць. Сваю 

імк лі васць і ва яў ні часць лепш 

пры тры маць да чац вяр га, хоць 

на пер шы по гляд яна мо жа на да-

ваць вам асаб лі вы шарм. У кан цы 

тыд ня па маг чы мас ці ска ра ці це 

пра цоў ны дзень да ра зум на га мі-

ні му му. У вы хад ныя па спра буй це 

ад па чыць ад хат ніх кло па таў.

ЦЯ ЛЕЦ. Не спі це 

і не ля нуй це ся, стра-

пя ні це ся, ва ша ўда ча 

хо дзіць зу сім по бач. 

Трэ ба толь кі пра явіць свае леп-

шыя якас ці і на час за быц ца пра 

без уваж лі васць і не аба вяз ко-

васць. На пра цы бу дуць спры-

яль ныя пе ра ме ны, прад ста віц ца 

маг чы масць кар' ер на га рос ту. 

Ця пер не вар та па чы наць но выя 

пра ек ты, лепш на кі ра ваць свае 

сі лы на на вя дзен не па рад ку ў 

спра вах і су вя зях.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Гэ ты 

ты дзень мо жа шмат 

ча му на ву чыць. Трэ-

ба бу дзе пе ра сі ліць 

ся бе і вы зва ліц ца 

ад шэ ра гу комп лек саў, якія аб-

ця жар ва лі жыц цё. І вы ад чу е це 

ра дасць, паў на ту жыц ця і нат-

хнен не. У спра вах ча ка юць вя-

лі кія пос пе хі. Ты дзень уда лы для 

зда быц ця да дат ко вай кры ні цы 

да хо ду. Атры ма ец ца ажыц цяв іць 

са мыя сме лыя пла ны. У пят ні-

цу мно гія праб ле мы вы ра шац ца 

са мі са бой, жа да нае прос та пой-

дзе да вас у ру кі, ка рыс тай це ся 

мо ман там.

РАК. На гэ тым 

тыд ні вам прос та 

не аб ход на стаць на-

рэш це кан струк тыў-

ны мі і са бра ны мі. Га лоў нае — 

вы браць пра віль ную стра тэ гію і 

спа кой на рэ ага ваць на па дзеі, 

што ад бы ва юц ца. Пос пех аба-

вяз ко ва прый дзе, ка лі бу дзе це 

вы кон ваць усё, што абя ца лі. 

Сур' ёз на па стаў це ся да дзе ла-

вых пра па ноў. Да па мо га сяб роў 

і род ных ака жац ца і не аб ход най, 

і свое ча со вай. У вы хад ныя па жа-

да на са брац ца з дум ка мі і склас-

ці план дзе ян няў на ме сяц.

ЛЕЎ. На ват ка-

лі вель мі гэ та га за-

хо чац ца, не вар та 

мя няць пра цу на гэ-

тым тыд ні. Не за ві сай це ў ста не 

пры ні жа най са ма ацэн кі і не за да-

во ле нас ці све там. Вы яшчэ па-

спе е це ўзяць рэ ванш. У аў то рак 

па спра буй це ад кі нуць ілю зіі, па-

гля дзі це на сі ту а цыю, якая скла-

ла ся, з рэа ліс тыч ных па зі цый. 

Чац вер уда лы і вель мі спры яль-

ны для аса біс та га жыц ця. У ня-

дзе лю будзь це асця рож ныя, вас 

мо гуць пад ма нуць і пры му сіць 

па ку та ваць уяў ныя сяб ры.

ДЗЕ ВА. На гэ тым 

тыд ні бу дзе да во лі 

скла да на пе ра клю-

чац ца з вы ра шэн-

ня сва іх праб лем на праб ле мы 

на ва коль ных лю дзей. Не вар та 

блы таць ра бо ту і сяб роў ства: 

мож на лёг ка за стац ца і без біз-

не су, і без сяб роў. У аў то рак 

па ста рай це ся не кан так та ваць 

з людзь мі, якія не вы клі ка юць па-

чуц ця сім па тыі. У вы хад ныя дні 

не вы клю ча ны праб ле мы, звя-

за ныя з пад рас та ю чым па ка лен-

нем. У су бо ту вар та ад пра віц ца 

за го рад.

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+).
8.50 Вы пуск ныя эк за ме ны па 
бе ла рус кай і рус кай мо вах, па 
ма тэ ма ты цы за пе ры яд на ву-
чан ня і вы ха ван ня на ІІІ сту пе ні 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі.
9.10, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Доб рыя на ме ры», За-
ключ ныя се рыі (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 «Яр мо ла-
вы» (12+).
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 Се ры ял «След» (16+).
23.45 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.45 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.45 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.50 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.10, 17.40 «Што ро біць твая 
жон ка?» Се ры ял. (16+).
12.25 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
13.30 «Біт ва са ло наў». (16+).
14.30 «Сям'я 3D». Скетч кам 
(12+).
15.10, 23.10 «Ан жа лі ка». Сіт-
кам (16+).
16.15, 0.10 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 0.15 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.05 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
20.45 «Аб мен жон ка мі». (16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».

22.05 «Арол і рэш ка. Кру га-
свет ка». (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух-
ня». Ку ха ны.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.40 «Док тар Жы ва га». 
Маст. фільм. (16+).
9.15, 18.15 «Тай ны са вец ка га кі-
но». «Шу кай це жан чы ну» (12+).
9.40 «Ка мер тон». На род ная 
ар тыст ка Бе ла ру сі Свят ла на 
Акруж ная.
10.10 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.40 М/ф (0+).
10.50, 17.05 «Пры го ды Элект-
ро ні ка». Фільм — дзе цям, за-
ключ ная се рыя (6+).
12.45 «Ха та на ха ту».
13.40 На цы я наль ны фес ты валь 
бе ла рус кай пес ні і паэ зіі «Ма-
ла дзеч на-2014». «Спад чы на 
пес ня роў».
15.00 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Зам ка вае ко ла (6+).
15.25, 21.55 «Хро ні ка Пе ра мо-
гі». «Ру бя жы. Пры гра ніч ныя 
біт вы» (12+).
15.50, 21.05 «За га да на зні-
шчыць. Апе ра цыя «Кі тай ская 
шка тул ка». Маст. фільм.
16.40 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
19.30 «За піс кі на па лях». Мі ко-
ла Гу соў скі.
20.15 «Бе ла рус кая кух ня». Ка-
пыт цы.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.20 «Люб лю і па мя таю». На-
род ны ар тыст СССР Ге надзь 
Ці то віч.

7.05 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ны тур нір. Ан ду хар.
9.05 Гуль ні «на вы раст».
9.35, 17.05 Ку бак вай ны і мі ру. 
Дак. фільм.
10.55 Ле ген ды су свет на га 
спор ту.
11.25 Спорт-кадр.
11.55 Ко зел пра фут бол.
12.15 Фак тар сі лы.

12.45 «Бой з це нем». Маст. 
фільм.
15.00, 22.30 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос». 1/4 фі на лу.
17.50 Ва лей бол. Зо ла та Еў ра лі га. 
Жан чы ны. Бе ла русь — Чэ хія.
19.50 Фут бол. Та ва рыс кі матч. 
Бе ла русь — Венг рыя. (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.50 Спорт-цэнтр.
22.00 Слэм-данк.

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 Се ры ял «Пе ла гія і бе лы 
буль дог» (6+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.25, 13.10 Се ры ял «За ла тое 
ця ля» (6+).
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» (6+).
16.55 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
17.30, 18.20 «На са май спра-
ве» (16+).
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 «Бы лыя» (12+).
23.15 «Рэ пар цёр».
23.35 Се ры ял «Спа да ры та ва-
ры шы» (16+).
1.35 «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 «Тат каў сы нок». Се ры-
ял (16+).
10.40, 23.05 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.25 «Аў та па на ра ма» (12+).
11.45 «Кан фе рэн цыя мань я-
каў». Се ры ял (16+).

13.50, 20.15 «Бе лыя ваў кі». 
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+).
17.55, 0.40 «Ту рыс ты». Се ры-
ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
21.55 «Гля дзець усім!» (16+).
23.50 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).

6.00 Се ры ял «АСА» (16+).
7.15, 8.05, 10.05, 13.15 Се ры ял 
«Га рад скія шпі ё ны» (12+).
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, 1.10 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
19.20, 4.30 Се ры ял «Джа май-
ка» (12+).
22.05 Маст. фільм «Ру жа раз-
ві таль ных вят роў» (12+).
0.10 Дак. фільм «Зя лё ная пап-
ка Прэ зі дэн та» (16+).
2.00 Маст. фільм «Ча ты ры 
так сіс ты і са ба ка» (12+).
4.05 «Ін шы свет» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 Серыял «Версія» (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 «Па да рож жа да 
цэнт ра ду шы». (12+).
22.35, 23.10 Се ры ял «Склі фа-
соў скі». (12+).
0.20 «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, 8.05 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
9.40, 22.50 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «Алі бі» на два-
іх». (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 «ППС». (16+).
15.05, 16.35 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч». (16+).
23.10 «Вы ні кі дня».
23.40 Се ры ял «Свед кі». (16+).

7.00, 15.50, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.00 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.05 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та» 
(12+).
9.00, 19.45 Се ры ял «Ім пе ра-
тры ца Кі» (16+).
10.05, 16.40 «Зда роўе».
10.45 Ме лад ра ма «Ча ла век і 
яго са ба ка» (16+).
12.30 Се ры ял «Ка хан не цу-
доў нае» (16+).
14.10 Ка ме дыя «Ак са міт ныя 
руч кі» (12+).
15.55 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 Се ры ял «За кі ну тыя на 
вост ра ве» (12+).
17.30 Се ры ял «Анё лы» (16+).
18.15 Се ры ял «За трым ка ў 
раз віц ці» (16+).
19.10 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Дра ма «Сла неч ні кі» 
(12+).
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