
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 «Ма ры нін і яго 

сяб ры». (0+)

8.50, 3.50 «Ера лаш». (6+)

9.30 Се ры ял «Ся мей ны біз-

нес». (12+).

10.40 Ка ме дыя «Мод ная штуч-

ка». (12+).

12.40 Скетч-шоу «6 кад раў» 

(16+).

13.00, 19.00 Се ры ял «Іва но-

вы—Іва но вы» (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, 23.10 «Ураль скія пель-

ме ні». (16+).

21.20 Ка ме дыя «8 пер шых 

спат кан няў». (12+).

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+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 На ві ны куль-

ту ры.

6.35, 8.05, 21.10 «Пра ві лы жыц-

ця».

7.05 «Ле ген ды су свет на га кі-

но». Па вел Бон да раў.

7.35 «Па да рож жы на ту ра ліс-

та».

8.30, 22.20 «Аб ацтва Даў нтан». 

Маст. фільм.

9.40 Га лоў ная ро ля.

10.15, 18.00 «На зі раль нік».

11.10, 0.40 ХХ ста год дзе. «Му-

зы ка тэ ле эк ра на». Вя ду чы Мі-

ка эл Та ры вер дзі еў». 1982 год.

12.15 «Ге ній».

12.45 «Фі дзій». Дак. фільм.

12.55 Штуч ны ад бор.

13.35 «Пры два ры Ген ры ха 

VІІІ». Дак. фільм.

14.30 «Гіс то рыі ў фар фо ры». 

Дак. се ры ял.

15.10 Му зыч ныя фес ты ва лі Ра-

сіі. «Опе ра Lіve».

16.30 «Пеш шу...» Ар за мас ня-

вы ду ма ны.

16.55 «Бліз кае акру жэн не Сяр-

гея Га ла ма за ва».

17.50 «Вас ка да Га ма». Дак. 

фільм.

19.00 «Аляк сандр Зі ноў еў. Рас-

кры тыя вы шы ні».

19.45 Га лоў ная ро ля.

20.05 Сту пе ні цы ві лі за цыі. 

«На бож нае пра ва суд дзе Олі-

ве ра Кром ве ля». Дак. фільм. 

1-я се рыя.

20.55 «Доб рай но чы, ма лыя!»

21.40 «Аб са лют ны слых».

23.30 Ко лер ча су. Эд гар Дэ га.

0.00 «Вяр тан не ды ры жаб ля». 

Дак. фільм.

1.40 «Па рад тру ба чоў». Ці ма-

фею Док шы цэ ру пры свя ча ец-

ца...

2.45 «Ёган Кеп лер». Дак. 

фільм.

6.00 Тэ ле фільм «Ста рыя сяб-

ры». (16+).

8.10, 9.40, 11.00, 12.55, 14.35, 

15.40, 17.00, 20.05, 0.45, 2.55, 

5.35 Му зыч ная на сталь гія 

(12+).

9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы час» 

(12+).

10.00, 16.00 «На ро джа ныя ў 

СССР» (12+).

12.00 «Быў час» з Аляк санд рам 

Па літ коў скім: «Гуль ня ў хі пі». 

2006 год (16+).

13.20 Тэ ле фільм «Вір». (16+).

18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-

най Віз бар. 2007 год (12+).

19.00 Маст. фільм «12 крэс-

лаў». 1-я се рыя. (12+).

21.45 «На ро джа ныя ў СССР». 

30-год дзе пра гра мы «Му зыч ны 

ліфт». (12+).

0.00 «Аку лы пя ра». Гурт «Рус-

ский раз мер» і пра фе сар Ле бя-

дзін скі. 1997 год (16+).

1.30 Пра гра ма «Ва кол сме ху». 

1987 год (12+).

3.30 Маст. фільм «Дзе сяць нег-

ры ця нят». (16+).

3.00 Фі гур нае ка тан не. Этап 
Гран-пры.
4.00, 9.30, 20.30 Ве ла спорт 
(трэк). «Шэсць дзён Лон да на».
6.00 Сну кер. Englіsh Open. Фі-
нал.
7.30 Су пер байк. Этап чэм пі я-
на ту све ту.
8.30, 11.15, 17.00 Фут бол. 
«ФІ ФА».
9.00 Watts.
10.45, 16.30 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
11.45, 14.15, 17.15, 19.30, 0.45 
Фут бол. Юнац кі чэм пі я нат све-
ту (U-17).
2.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS. 
Плэй-оф.

0.00 Ка ме дыя «Су тэ нёр». (16+).
1.40 Ме лад ра ма «Эль за і 
Фрэд». (12+).
4.00 Ка ме дыя «Джунг лі». (6+).
5.35 Дра ма «Па ле та». (16+).
7.15 Ка ме дыя «Ма шы на ча су ў 
джа ку зі». (16+).
9.00 Ме лад ра ма «Ма лень кая 
чор ная кніж ка». (16+).
11.00 Ка ме дыя «Аша лам ляль-
ныя фан та зіі Чар лі Сво на Трэ-
ця га». (16+).
12.35 Ка ме дыя «За бой ны 
агень чык». (16+).
14.30, 15.20 Скетч кам «Па між 
на мі». (16+).
14.50 Шоу «Ка ме ды ян ты». 
(16+).
15.40 Ка ме дыя «Мо жа це зваць 
мя не та там». (16+).
17.40 Ме лад ра ма «За ка хац ца 
ў ня вес ту бра та». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Пят ні ца». (16+).
21.05 Дра ма «Шэсць жо нак 
Ген ры Ля фэя». (16+).
22.55 Ка ме дыя «Вя лі кі куш». 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
8.30 «Док тар І...» (16+).
9.00, 19.00, 3.05 «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, 4.40 «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 «Шчы ра» (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, 5.30 «Лі нія аба ро ны» 

(16+).

23.30 «Ві зі цё ры». Се ры ял (16+).

0.15 «Дзён нік па мя ці». Ме -

лад ра ма (12+).

2.15 «Гуч ныя спра вы» (16+).

6.10, 17.25 Ро зум і па чуц ці (12+).

8.50 Га лод ныя гуль ні: сой ка-пе-

ра смеш ні ца. Част ка І (12+).

11.15 Асу джа ныя за ру ча ныя 

(16+).

12.55 Ма ча ха (12+).

15.20 Клік: з пуль там па жыц ці 

(12+).

20.10 Тай на ў іх ва чах (16+).

22.10 Вя лі кі куш (16+).

0.15 Па-за ча сам (16+).

2.20 Па ляў ні чыя на тро ляў (16+).

4.05 Са лод кі ліс та пад (12+).

6.20 Ня ўлоў ныя. Апош ні ге рой. 

(16+).

7.50 Урфін Джус і яго драў ля-

ныя сал да ты. (0+).

9.20 Гіт лер ка пут! (16+).

11.15 Ка лек тар. (16+).

12.45 Ву лі ца Нью та на, дом 1. 

(6+).

14.45 Тры во ла ты. Ход ка нём. 

(6+).

16.20, 4.20 Усё да леп ша га-2. 

Се рыя 1—2. (12+).

18.20 Кур' ер з «Раю». (12+).

20.20 Пра жон ку, ма ру і яшчэ 

ад ну... (12+).

21.50 Ня ўлоў ныя. Банг кок. 

(16+).

23.35 Пры кід ва ю чы ся ах вя рай. 

(16+).

1.35 Дзі ге ры. (16+).

3.05 Тры во ла ты і Мар скі цар. 

(6+).

6.00 Зра бі або па мры. (12+).

6.25 Код не бяс пе кі. (12+).

6.50 Зай маль ная на ву ка. 

(12+).

7.40, 9.40, 13.25, 20.15, 22.30, 

5.35 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 

(12+).

8.05, 14.55 Ме га за во ды. (12+).

8.55 Ша ша праз пек ла. (12+).

10.25 Аста на: го рад бу ду чы ні. 

(12+).

11.10 Ле дзя ная да ро га. (12+).

11.55 Аў та-SOS. (12+).

12.40 Кос мас: пра сто ра і час. 

(12+).

15.40 Асу шыць акі ян. (12+).

16.25, 19.30, 0.05, 2.20 Рас сле-

да ван ні авія ка та строф. (12+).

17.10 Не ве ра год ныя ма шы ны. 

(12+).

18.00, 21.00, 0.50, 3.55 1917-ы: 

адзін год — дзве рэ ва лю цыі 

(16+).

18.45, 21.45, 1.35, 4.45 80-я. Най-

вя лік шыя спарт сме ны (12+).

23.15 Тай ныя гіс то рыі. (16+).

3.10 Эва ку а цыя Зям лі. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 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 Плат фор ма. 

(16+).

10.30, 16.30, 23.30, 4.15 Скла-

ды: біт ва ў Ка на дзе. (12+).

11.00 Бруд ныя гро шы. (12+).

14.00, 5.30 Аляс ка: сям'я з ле-

су. (16+).

18.00 Хут кія і гуч ныя. (12+).

19.00 За ла тая лі ха ман ка. 

(16+).

20.00 Да ро гі Ра сіі. (12+).

23.00, 3.50 Гор ная бры га да. 

(16+).

0.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю. (6+).

1.00, 7.10 Ву ліч ныя гон кі. (16+).

2.00 Са ма гон шчы кі. (18+).

2.55 Ма дэль для збор кі. (16+).

АВЕН.  Гэ ты 
ты дзень пры ня се 
ня ба ча ны пры ліў 
энер гіі, асаб лі ва 
тым прад стаў ні кам 
зна ка, якія не лю-

бяць ся дзець на мес цы. На пра цы 
іма вер ныя пе ра ме ны да леп ша га, 
з'я вяц ца но выя маг чы мас ці для 
пра фе сій на га рос ту і ўма ца ван ня 
ма тэ ры яль на га даб ра бы ту. Са чы-
це, каб у се ра ду ва ша энер гіч насць 
не пе рай шла ў сля пую са ма ўпэў не-
насць. У дру гой па ло ве тыд ня ра-
дасць пры ня се пры ем ная су стрэ ча 
з даў ні мі сяб ра мі.

ЦЯ ЛЕЦ. Бліз-
кія лю дзі вы со ка 
ацэ няць ва шы да-
сяг нен ні. Бы лі б 
да сяг нен ні. Трэ ба 

быць га то вым да да во лі га ра ча га 
ты дзень чы ка. Ак тыў на раз бі ра ю-
чы ся з на за па ша ны мі праб ле ма мі, 
па спра буй це не ад штурх нуць ад 
ся бе ка ле гаў, з які мі скла лі ся не 
толь кі дзе ла выя, але і сяб роў скія 
ад но сі ны. Па жа да на пла на ваць са-
мыя важ ныя спра вы і су стрэ чы на 
пер шую па ло ву тыд ня. У пят ні цу 
будзь це асця рож ныя пры зно сі нах 
з дзе ла вы мі парт нё ра мі. У су бо ту 
вар та за ду мац ца пра аб наў лен не 
імі джу.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Гэ-
ты ты дзень асаб лі ва 
доб ры для твор час ці 
ў лю бых яе пра явах. 
Удас ца знач на змя-

ніць свет ва кол ся бе, ка лі, вя до ма, 
за хо ча це. Най больш прак тыч нае 
пры мя нен не да дзе на га та лен ту, 
ма быць, зной дуць тыя, хто зой-
мец ца ра мон там жыл ля. Змо жа-
це так са ма знай сці но вых сяб роў і 
ка лег па біз не се. Мо жа це прый сці 
да вы сно вы, што вы ка рыс тоў ва е-
це да лё ка не ўсе свае маг чы мас ці. 
У пят ні цу па жа да на зні зіць да мі ні-
му му на груз ку і знай сці са бе час на 
ад па чы нак.

РАК. На гэ тым 
тыд ні вы га то выя 
шмат пра ца ваць. 
Зно сі ны і ву чо ба 
бу дуць не толь кі 

вель мі ка рыс ныя — яны да ста вяць 
ра дасць. Па спра буй це зна хо дзіць 
не стан дарт ныя ра шэн ні пы тан няў, 
тым больш што ме на ві та за раз у 
вас доб ра пра цуе ла гіч нае мыс-
лен не. Не па ло хай це ся ча со вых 
цяж кас цяў. Ка лі неш та не бу дзе 
атрым лі вац ца, звяр ні це ся да бліз-
кіх лю дзей па па ра ду і да па мо гу. 
Па жа да на не пры дзі рац ца да дзя-
цей па дро бя зях і не стрым лі ваць 
іх. Інакш спра ва ку е це гла баль нае 
не па слу шэн ства — лепш не ства-
раць са бе ліш нія скла да нас ці. Чац-
вер мо жа ака зац ца ад ным з са мых 
на пру жа ных дзён. 

ЛЕЎ. На гэ тым 
тыд ні вы ад чу-
е це смак да но-
вых за хап лен няў 
і за ба вак, а з імі 
ў ва шым жыц ці 

з'я вяц ца і но выя зна ё мыя, у тым 
лі ку су мніў ныя. Так што будзь це 
асця рож ныя. У ся рэ дзі не тыд ня, 
пе ра адоль ва ю чы ціск аб ста він, 
вы да мо жа це ся ста ноў чых пе ра-
мен ад ра зу па не каль кіх кі рун ках. 
На чац вер не вар та пла на ваць ні-
чо га сур' ёз на га. У вы хад ныя дні 
зно сі ны са сва я ка мі пой дуць вам 
на ка рысць і ў эма цы я наль ным, і ў 
фі нан са вым пла не.

ДЗЕ ВА. Вы 

апы ня це ся ў цэнт-

ры па дзей ужо з 

са ма га па чат ку 

тыд ня. Што, маг-

чы ма, і пры ем на, 

але кры ху не да рэ чы, бо вы б па-

лі чы лі за леп шае за стац ца ў це ні. 

Пос пех у пра фе сій най дзей нас ці 

пры ня се ра зум ны кан сер ва тызм

і вер насць ста рым звыч кам. Сі ту а -

цыя па він на стаць спры яль най

да ся рэ дзі ны тыд ня, што зной дзе 

кан крэт нае ўва саб лен не ў рос це 

ма тэ ры яль на га даб ра бы ту. А вось 

ва шы ад но сі ны са сва я ка мі мо гуць 

аб васт рыц ца. Ста ран на пра вя рай-

це лю бую ін фар ма цыю, якая па-
сту пае, каб не па бу да ваць аб ві на-
ва чан ні на лжы вых звест ках.

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, 0.50 На ві ны.

7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.

7.10, 8.10, 18.15, 0.30 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». Ві дэа дзён нік (16+).

0.10 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+).

11.05, 22.05 «Не рас кры тыя 

тай ны» (12+).

12.00 Се ры ял «Тут нех та ёсць: 

вы куп лен не» (16+).

14.10, 20.20 «Біт ва са ло наў» 

(16+).

15.20, 23.00 Се ры ял «Іх пе ра-

блы та лі ў рад до ме» (16+).

16.20, 0.00 «Пін_код». Ін тэр ак-

тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.

19.05 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).

21.25 «Ба гі ня шо пін гу» (16+).

22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Да-
маш нія на поі (квас хлеб ны і яб-
лыч ны), шар лот ка.
8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 23.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.35 «Мар га ры та На за-
ра ва». Ме лад ра ма (16+).
9.20, 14.00 «Пункт ад лі ку». 
Маст. фільм (12+).
10.55 «Ка мер тон». На род ны ар-
тыст Бе ла ру сі Мі ха іл Фін берг.
11.20, 17.55 «Ле ген ды кі но». 
Тац ця на Лі ёз на ва (12+).
12.20 «Вя лі кія мас та кі». «Мыт-
нік» Ру со (12+).
13.05 «Май стар». Рэ жы сёр Вік-
тар Ту раў.
15.35 «Пар ты за ны». Ва сіль 
Корж (12+).
16.00, 21.05 «Час кі но». «Ліс та-
пад».
16.10, 21.15 «Пры ка ва ны». 
Маст. фільм (16+).

19.30 «Ка мер тон». На род ны 
ар тыст Бе ла ру сі Мі ха іл Дры-
неў скі.

20.10 «Бе ла рус кая кух ня». 
Круп нік і га мол кі.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

23.05 «Пес ні пад гі та ру».

8.00, 14.30 Тэ ніс. WTА. Вы ні ко-

вы тур нір. Сін га пур.

10.00 Ха кей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Ка зань) — «Аў та ма бі ліст» (Ека-

ця рын бург).

11.55 Спорт-кадр.

12.25 Ва лей бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Жан чы ны. Матч у ад каз. «Мін-
чан ка» (Бе ла русь) — «Рош віль» 
(Фран цыя).

18.30 Ко зел пра фут бол.

18.50 Слэм-данк.

19.20 Ха кей. КХЛ. ЦСКА (Маск-
ва) — «Ды на ма-Мінск». (У пе ра-
пын ках — Спорт-цэнтр.)

21.50 Спорт-цэнтр.
22.00 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFС.

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, 23.40 «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 «Гас ці ні ца «Ра-
сія» (16+).
23.05 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
0.35 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».

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 «Вод бліс кі» Се ры ял (16+).

12.35, 23.05 «За гад кі ча ла вец-

тва» (16+).

13.50 Маст. фільм «Стра лок». 

(16+).

16.00 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
16.10 «Аў та па на ра ма» (12+).

16.50 Серыял «Сал да ты і афі-
цэ ры» (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+).
23.55 «Ба ец. На ра джэн не ле-
ген ды». Се ры ял (16+).

6.35, 16.15, 5.35 Се ры ял «Вяр-
тан не Мух та ра-2». (16+).
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+).
10.35, 13.15 Се ры ял «Да час-
нік». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.25, 2.35 «Ін шы свет». (12+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя» (16+).
19.20 Се ры ял «Пра ва на праў-
ду». (16+).
21.10 Се ры ял «Ад дзел 44» (16+).
23.10 Маст. фільм «Па ры на 
ка хан не» (16+).

0.45 Маст. фільм «Не каль кі 
пры від ных дзён» (12+).

4.00 Маст. фільм «Ма ра» (12+).

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, 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+).

20.40 Се ры ял «Тай ны след-
ства». (12+).

22.10, 23.10 Се ры ял «Бу ме-
ранг». (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+).
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра». (16+).
9.40, 23.30 «НЗ.by».
10.20, 19.40 Дзён ні кі «Уда ча ў 
пры да чу!» з «Еў ра опт».
10.25 Се ры ял «Ляс нік». (16+).
12.05 «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. Пра вер-
ка на тры ва ласць». (16+).
23.50 «Вы ні кі дня».
0.20 Се ры ял «Агенц тва сха ва-
ных ка мер». (16+).

7.00, 15.55, 19.20, 21.00, 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».
11.00 Фан тас ты ка «Вай на све-
таў» (12+).
13.00 Се ры ял «Жорст кае ка-
хан не».
14.25 Дра ма «За вея» (12+).
16.05 «Мульт па рад».
16.30 Се ры ял «Да ра гі док тар» 
(16+).
18.00 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са» (16+).
18.50 «Мой лю бі мы га да ва нец».
19.25 Се ры ял «11.22.63» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Біт ва за Се ва-
сто паль» (12+).

23.00 Се ры ял «За трым ка ў 
раз віц ці» (16+).
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