
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20. 4.20 М/ф «Чы чы Лэнд». 
(0+)
7.40, 4.45 М/ф «Ску бі Ду». 
(6+)
8.10 М/ф «Ма шы ны каз кі». 
(0+)
8.35 «Ера лаш». (6+)
9.20, 20.00 Се ры ял «Улёт ны 
экі паж». (16+).
10.25 Ка ме дыя «Па ляў ні чы на 
га ло вы». (12+).
12.45 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
13.00, 2.40 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка». (12+).
15.10, 5.10 Се ры ял «Ра нет-
кі». (12+).
17.50, 23.00 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Іва но вы — Іва-
но вы-2». (16+).
21.10 Ка ме дыя «Афе рыс ты 
Дзік і Джэйн за баў ля юц ца». 
(12+).
0.00, 3.30 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля». (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, 23.30 На ві ны 
куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Ана толь Кто раў.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва па-
ла ца вая.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц-
ця».
8.10, 22.15 «Ва ры янт «Аме-
га». Се ры ял.
9.25 Су свет ныя скар бы.
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 17.50 «На зі раль нік».
11.10, 0.35 ХХ ста год дзе. 
«Пра Маск ву і маск ві чоў». 
Дак. фільм.

12.20 «Гуль ня ў бі сер». «Мі-
ка лай Но саў. Тры ло гія пра 
Ня знай ку».
13.00 «Штуч ны ад бор».
13.40, 20.45 «Вя лі кае рас ся-
лен не ча ла ве ка». Дак. се ры-
ял.
14.30 «Бляск і гор кія слё зы 
ра сій скіх ім пе ра трыц». Дак. 
се ры ял
15.10 Да юбі лею Ва ле рыя 
Гер гі е ва. Р. Штра ус. «Так ка-
заў За ра туст ра».
15.45 «Фор му ла не ве ра год-
нас ці ака дэ мі ка Кал ма го ра-
ва». Дак. фільм.
16.25 «Пеш шу...» Маск ва гру-
зін ская.
16.55 «Бліз кае акру жэн не 
Ула дзі мі ра Іва но ва».
18.45 Рэ парт ажы з бу ду чы ні. 
«Кім пра ца ваць мне та ды?» 
Дак. фільм.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.35 «Аб са лют ны слых».
23.50 Да ку мен таль ная ка ме-
ра. «Элем Клі маў і Ла ры са 
Шэ піць ка. Два імёны — адзін 
лёс».
1.45 А. Брук нер. Сім фо нія 
№ 9 рэ мі нор.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наўга род ца вым: «Свярд лоў-
скі рок». 2005 год (18+).
7.05, 13.05, 19.00 Маст. фільм 
«Аме ры кан ская тра ге дыя». 
(16+).
8.15 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула-
дзі сла вам Лісць е вым: «Ала 
Пу га чо ва». 1992 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
9.40, 11.00, 15.40, 17.00, 
20.40, 21.40, 23.00, 3.50, 5.35 
Му зыч ная на сталь гія (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: «Чар но-
быль». 2006 год (12+).
14.15 «Гос ці з Сан-Рэ ма». 
1992 год (12+).

18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. 2008 год (12+).
20.15 «Ра ніш няя пош та». 
1986 год (12+).
0.00 Су стрэ ча з пісь мен ні кам 
Ген ры хам Ба ра ві ком у кан-
цэрт най сту дыі «Астан кі на». 
1989 год (12+).
1.25 «Што? Дзе? Ка лі?» Фі-
наль ная гуль ня 1984 го да 
(12+).
3.20 Фільм-спек такль «Ма-
лень кія ка ме дыі вя лі ка га до-
ма». 1974 год (12+).

4.00 Ве ла спорт. «Тур Фланд-
рыі».
5.00 Ве ла спорт. Кла сі ка.
6.00, 11.00, 19.30, 0.35 Ве ла-
спорт. «Тур Ра ман дыі».
7.00, 12.00, 15.00, 21.00, 2.30 
Сну кер. Чэм пі я нат све ту.
9.30 Алім пій скія гуль ні. «Ана-
то мія спор ту».
10.00 Алім пій скія гуль ні. «Гон-
ка тэх на ло гій».
10.30 Алім пій скія гуль ні. 
«Алім пій скі ан ту раж».
0.00 «Звыш чэм пі ё ны».
2.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.

1.00 Аша лам ляль ныя фан та зіі 
Чар лі Сво на-Трэ ця га. (16+).
2.30 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
2.50 Апе ра цыя «Ту шон ка». 
(16+).
4.55 Пра чнуў шы ся ў Ры на. 
(16+).
6.35 Джэнтль ме ны, уда чы! 
(12+).
8.30 Вель мі дрэн ная на стаў-
ні ца. (18+).
10.15 Пры шэль цы-3: узяц це 
Бас ты ліі. (12+).
12.20 Пры шэль цы ў Аме ры-
цы. (0+).
14.00 Ге рой ме ся ца. (16+).
15.50 All іnclusіve, або Усё 
ўклю ча на! (16+).
17.40 Усё ўклю ча на-2. (16+).
19.30 Анар хія ў ся рэд няй шко-
ле. (12+).

21.05 Су пер сцю ард. (16+).
23.00 Зме ша ныя па чуц ці. 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
8.05 «Док тар І...» (16+).
8.35, 19.00, 2.15 «Аскол кі». 
Се ры ял (16+).
10.10, 3.45 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял (16+).
11.50, 17.15 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.20, 16.15 «Сак рэ ты эк стра-
сэн саў» (16+).
14.20 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
15.25 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.50 «Ма тыль кі». Се ры ял 
(16+).
21.55, 5.15 «Дзі кія гро шы» 
(16+).
22.50 «Лі нія аба ро ны» (16+).
23.25 «Грань». Се ры ял 
(16+).
0.10 «Гас па дар мо раў». Фэн-
тэ зі (16+).

6.10, 17.45 Ле ген да Ба ге ра 
Ван са (16+).
8.35 За гад ка вая гіс то рыя 
Бен джа мі на Ба та на (16+).
11.50 За стань ся са мной 
(16+).
13.40 Тай нае акно (12+).
15.40 Ака дэ мія вам пі раў 
(12+).
20.10 Ад ры ну тыя (12+).
23.10 Дас ка на лы свет (16+).
1.50 Уда чы, Чак! (18+).
3.30 Ад ступ ні кі (16+).

6.20 Куп рын. Упо цем ку 
(16+).
8.30 Сталь ны ма ты лёк (16+).
10.35 Баб ло (16+).
12.25 Ста рая, ста рая каз ка 
(12+).
14.25 Кур' ер з «Раю» (12+).

16.20, 4.30 За муж пас ля ўсіх 
(12+).
18.05 Лас ка вы май (16+).
20.20 30 спат кан няў (16+).
22.10 Мы з бу ду чы ні (16+).
0.30 Бу бен, ба ра бан (16+).
2.20 Ге ог раф гло бус пра піў 
(16+).

6.00, 14.45 Най ця жэй шы 
ў све це ра монт. (6+).
7.40, 13.15 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.30, 11.40, 17.15, 20.25 Аў та-
SОS. (12+).
10.00, 15.35 Ге ній: Пі ка са. 
(16+).
10.55 Зо ла та Юка на. (12+).
12.25 Ан тарк ты ка. (12+).
14.00 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
16.25 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
18.00, 22.00, 1.05, 4.15 Дзі кі 
ту нец. (12+).
18.50 Эва ку а цыя Зям лі. 
(16+).
19.35, 0.20, 2.40 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф. (16+).
22.50 Сва іх не кі да ем. (16+).
23.30 Па ра нар маль нае. 
(16+).
1.55 Эва ку а цыя Зям лі. (16+).
5.05 Цу ды ін жы не рыі. (12+).

8.00, 17.05, 22.00, 4.40 Ма хі-
на та ры.
8.50, 15.15, 21.00, 6.20 Зроб-
ле на з дру гас най сы ра ві ны.
9.45, 16.10, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на скла ды.
10.40 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
13.25, 19.00, 5.30 Хут кія і гуч-
ныя.
14.20, 0.00 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
18.00 За ла ты шлях.
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман-
ка.
2.00 Сал да ты ня ўда чы.
2.55 Сак рэ ты пад зя мел ля.
7.10 Вы жыць лю бой ца ной.

АВЕН. На гэ тым тыд-

ні вас ча кае пос пех ва 

ўсім, што мож на ад нес-

ці да сфе ры біз не су і 

кар' е ры. Ка лі хо чац ца 

па вы шэн ня па служ бе, не іг на руй це 

афі цый ных і на паў афі цый ных ме-

ра пры ем стваў, які мі б не да рэ чны мі 

яны вам ні зда ва лі ся. Ча ка ец ца вы кід 

твор чай энер гіі, ува со бі це ў рэ аль-

насць ней кую даў нюю за дум ку. У ся-

мей ным жыц ці ад вас мо гуць спат-

рэ біц ца та кія якас ці, як стры ма насць 

і спа кой, бо маг чы мыя не па ра зу мен ні 

і кан флік ты. Чац вер уда лы для зно сін 

і су стрэч з сяб ра мі, шчы рых гу та рак з 

ка ле га мі і бліз кі мі людзь мі. Гэ та дзень 

пры мі рэн ня і ака зан ня да па мо гі.

ЦЯ ЛЕЦ. Ты дзень пры-

ня се ад чу ван не ўнут ра-

най сва бо ды. Ак тыў на 

ру хай це ся да вы зна-

ча най мэ ты, парт нё ры да па мо гуць 

і пад тры ма юць. Ка лі вы ўсё вы ра-

шы лі і пра ду ма лі, то гэ ты ты дзень 

спры яль ны для зме ны пра цы. Але 

не пры май це спан тан ных ра шэн няў, 

яны бу дуць па мыл ко выя. У аў то рак 

не бя ры це ся за не каль кі спраў ад-

ра зу, гэ тая но ша мо жа ака зац ца не 

па сі лах. Чац вер па гра жае дроб ны мі 

не пры ем нас ця мі ў га лі не дзе ла вых 

пе ра моў, не вар та пад да вац ца эмо-

цы ям. У дру гой па ло ве тыд ня дзе ці 

за па тра бу юць піль най ува гі. У вы-

хад ныя мо жа ўзнік нуць праб ле ма 

вы ба ру, на прык лад: або за ра біць 

доб рыя гро шы, або ад па чыць.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Не вар та 

пры маць ка тэ га рыч ных 

ра шэн няў, па збя гай це 

пус тых спрэ чак і будзь-

це ўпэў не ныя ў са бе. 

Аба пі рай це ся на на дзей ных сяб роў і 

ка лег і ўлас ныя на пра цоў кі. Не шка-

дуй це ча су, каб бу да ваць пла ны, вам 

вы дат на ўда юц ца ме на ві та пра ду ма-

ныя дзе ян ні. Па жа да на не афі ша ваць 

свае на ме ры, та ды яны хут чэй ажыц-

ця вяц ца. Маг чы ма, да вя дзец ца зай-

мац ца вы праў лен нем чу жых па мы лак, 

і ў вас гэ та бліс ку ча атры ма ец ца, што 

не за ста нец ца не за ўва жа ным з бо ку 

на чаль ства. Не вар та пла на ваць за-

над та шмат спраў на вы хад ныя, лепш 

прос та ад па чыць, па спаць і па гу ляць.

РАК.  Не аб ход на прос-

та пра явіць ак тыў насць 

і па ка заць свае та лен-

ты. Та ды вас ча кае 

пос пех. Не за бы вай це ся раз бі рац-

ца з бя гу чы мі праб ле ма мі. Звяр ні-

це ся па па ра ду да ка лег па пра цы, 

і яны пе ра ста нуць ус пры маць вас 

на сця ро жа на. Гэ ты ма неўр да зво-

ліць ума ца ваць аў та ры тэт. Пят ні ца 

ўда лая для па ез дак, ка ман дзі ро вак 

і па чат ку да лё кіх па да рож жаў. У су-

бо ту ка ха ны ча ла век да па мо жа ў 

вы ра шэн ні праб лем, а ў ня дзе лю 

мож на ажыц ця віць тое, да ча го вы 

ра зам так доў га імк ну лі ся.

ЛЕЎ.  На гэ тым тыд ні 

шмат у чым ваш даб-

ра быт бу дзе за ле жаць 

ад ра зум най упартасці 

і кам пе тэнт нас ці. Па-

ня дзе лак па жа да на пры свя ціць 

за вяр шэн ню на за па ша ных спраў. 

У аў то рак не вар та пла на ваць ні чо га 

но ва га, ця пер ма ры на ўрад ці спраў-

дзяц ца, не га ні це ся за тым жу раў лём 

у не бе. У ся рэ дзі не тыд ня маг чы мыя 

пе ра ме ны ў аса біс тым жыц ці. У чац-

вер пунк ту аль насць у вы ка нан ні пра-

фе сій ных аба вяз каў не да зво ліць 

зайз дрос ні кам за стаць вас зня нац ку. 

У вы хад ныя ў вас бу дзе пры дат ны 

на строй для скла да най раз мо вы з 

бліз кі мі людзь мі.

ДЗЕ ВА.  Да вя дзец ца 

пра явіць гнут касць ро-

зу му і мак сі мум так ту і 

кем лі вас ці. Па гля дзі це 

па-фі ла соф ску на сі ту а цыю, якая 

скла ла ся, не пе ра ста рай це ся з ціс-

кам на на ва коль ных, ну а ў дро бя зях 

мож на і са сту піць. Ста ран на пра вя-

рай це важ ную ін фар ма цыю, якая па-

сту піць на гэ тым тыд ні. Маг чы мыя 

пад во хі і не дак лад нас ці. У аў то рак 

будзь це асаб лі ва ўваж лі выя да свай-

го ася род дзя. Мо жа це зда быць но ва-

га сяб ра або во ра га — усё за ле жыць 

толь кі ад вас. У вы хад ныя ня дрэн на 

бы ло б зла дзіць не вя лі кае свя та, за-

пра сіць сяб роў.

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+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Два жыц ці». (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. Біт ва». (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, 19.50 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.55 Се ры ял «Сля пая». 
(16+).
10.05, 17.35 Се ры ял «Ака дэ-
мія». (16+).
12.05, 22.10 «Арол і рэш ка. Кру-
га свет ка». (16+).
13.00 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
14.10 «Біт ва са ло наў». (16+).
15.15, 23.05 Се ры ял «Най леп шы 
ты дзень май го жыц ця». (16+).
16.15, 0.00 Ні чо га са бе ньюз. 
(12+).
16.20, 0.05 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.10 «Ба гі ня шо пін гу». (16+).
19.30 Два руб лі.
20.55 «Аб мен жон ка мі». (16+).
22.05 Спорт ла то 5 з 36, КЕНО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
За пе ча ны бу рак.

8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15 Гэ ты дзень.
8.25, 18.15 «Веч ны кліч». Дра-
ма (12+).
9.35, 17.40 «Апош ні дзень». Ігар 
Таль коў (12+).
10.10, 16.15 «Уда ле чы ні ад Ра-
дзі мы». Маст. фільм (12+).
11.40 «Бе ла веж ская пу шча». 
Пя ву чы лес (6+).
12.45 «Бе ла русь як пес ня». Алег 
Ці ву ноў.
13.10 Кан цэрт зо рак бе ла рус кай 
эст ра ды на фес ты ва лі бе ла рус-
кай пес ні і паэ зіі ў Ма ла дзеч не.
14.45, 21.50 «За фран та выя раз-
вед чы кі». Дак. се ры ял (12+).
15.25, 21.05 «Апош ні бра ня по-
езд». Маст. фільм (16+).
19.30 «За піс кі на па лях». Ар-
кадзь Ку ля шоў.
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Гру-
ца па-ра дзю коў ску.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.30 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці кам па зі та ра, на род на га 
ар тыс та Бе ла ру сі Сяр гея Кар-
тэ са.

7.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕФА. 1/2 фі на лу. 1-ы матч. 
«Лі вер пуль» (Анг лія) — «Ро ма» 
(Іта лія).
9.10 Спорт-кадр.
9.40 Фех та ван не. Ад кры ты чэм-
пі я нат Бе ла ру сі. Шаб ля. Муж чы-
ны. Жан чы ны. Фі на лы.
11.15 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
11.45 Спорт-мікс.
11.55 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
12.30, 19.30 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Штут гарт.
16.35 Ха кей. КХЛ. Фі нал. 6-ы 
матч. ЦСКА (Маск ва) — «Ак 
Барс» (Ка зань).
18.35 Ко зел пра фут бол.
18.55 Слэм-данк.
21.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/2 фі на лу. 1-ы матч. 
«Ба ва рыя» (Гер ма нія) — «Рэ-
ал» (Іс па нія). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)

23.40 На шля ху да ЧС-2018. Ві-
дэа ча со піс.

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 «На ша жыц цё».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.25, 13.10 «Вы зва ле ная Еў ро-
па». «Поль шча. І ўсё ж та кі вай-
на!!!» (12+).
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 «Рэ пар цёр».
21.25 Се ры ял «Шпік» (16+).
23.25 Се ры ял «Тац ця ні на ноч». 
(16+).
1.30 «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».
8.45 «Nехt-3». Се ры ял (16+).
9.40, 23.55 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40, 23.05 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
11.30 «Аў та па на ра ма» (12+).
11.50, 17.55 «Вод бліс кі». Се ры-
ял (16+).
13.50, 20.15 «Ба ец». Се ры ял 
(16+).
15.25 «Гля дзець усім!» (16+).
15.35 «Ежа ба гоў» (16+).
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».
21.45 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
0.45 «Ка ман да Чэ». Се ры ял 
(16+).

6.10, 8.05 Се ры ял «АСА» 
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
10.05, 13.15, 19.20 Се ры ял 
«Пят ніц кі». (16+).
14.00, 5.15 «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, 0.10 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
17.10, 3.25 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
22.10 Маст. фільм «Сюр прыз» 
(12+).
1.00 Маст. фільм «Не каль кі 
пры від ных дзён» (12+).
2.50 «Ін шы свет» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35, 20.40 Се ры ял «Тай на ку-
мі ра» (12+).
13.15 «Па кой сме ху» (16+).
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+).
22.20, 23.10 Се ры ял «Ка мен-
ская» (16+).
0.05 «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, 23.05 «НЗ.by».

10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-

тых ліх та роў» (16+).

12.00 «Суд пры сяж ных» (16+).

13.25, 18.25 «Агляд. Над звы-

чай нае зда рэн не».

14.05, 16.35 Се ры ял «Бра та-

ны» (16+).

17.25 «ДНК» (16+).

19.40 Се ры ял «Мар скія д'яб-

лы. Смерч» (16+).

21.20 Се ры ял «Пяць хві лін ці-

шы ні. Вяр тан не» (12+).

23.25 «Вы ні кі дня».

23.55 Се ры ял «Агенц тва сха-

ва ных ка мер» (16+).

0.30 «Гіс то рыя мі лі цыі ў асо-

бах» (12+).

7.00, 16.00, 19.45, 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+).

8.10 Се ры ял «Макс» (16+).

9.00, 19.50 Се ры ял «Я па чую 

ця бе» (16+).

10.10 Сад і ага род.

10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-

нак» (0+).

11.00 Ба я вік «Зла ма ная стра-

ла» (16+).

12.50 Се ры ял «Ка хан не цу-

доў нае» (16+).

14.30 Дра ма «Па лёт даў жы-

нёю ў жыц цё» (16+).

16.05 «Мульт па рад».

16.15 «Зда роўе».

16.45 Се ры ял «Анё лы» 

(16+).

18.30 Се ры ял «Аба рон ца» 

(16+).

19.15 «Мой лю бі мы га да ва нец» 

(0+).

20.50 «Ве чар ні ца» (0+).

21.05 Дра ма «Сёе-тое пра 

Ген ры» (12+).
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