
6.00 «Тур ба мік сер».
7.00 М/ф «Тры ка ты».
7.05 М/ф «Ёка».
7.20 М/ф «Пры го ды Дзі на».
7.35 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
7.45 М/ф «Ма шы ны каз кі».
7.50 М/ф «Фік сі кі».
8.00 «Ера лаш».
8.30, 18.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны».
9.30 Мю зікл «Пра гул ка па со-
неч ным свят ле».
11.20, 5.00 Се ры ял «Сак ра-
тар».
12.20 «Па спець за 24 га дзі ны».
13.20, 20.00 Се ры ял «Вы ўсе 
пры во дзі це мя не ў ша лен-
ства».
14.20 «Міль ё ны ў сет цы».
15.00, 2.00 Се ры ял «Дзет ка».
16.00 Се ры ял «Ма мач кі».
17.00, 22.50 «Ураль скія пель-
ме ні».
19.00 Се ры ял «За кры тая шко-
ла».
21.00 Дра ма «Ха ці ко — са мы 
вер ны ся бар».
23.30 Се ры ял «Ме сяц».
0.30 «Не мо жа быць!»
1.30, 4.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
3.00 Се ры ял «На на ка хан не».
4.30 «Ла ві мо мант».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На-
ві ны куль ту ры.
10.15, 1.55 «На зі раль нік».
11.15 «Да лё ка-да лё ка...» 
Маст. фільм.
12.35 «Чарлз Дзі кенс». Дак. 
фільм.
12.45 «Пеш шу...» Маск ва па-
ла ца вая.
13.15, 23.50 «След ства вя дуць 
зна та кі». Тэ ле фільм.
14.45 Каз кі з глі ны і дрэ ва. Ба-
га род ская цац ка.
15.10 «Ад на шпі ён ка і дзве 
бом бы». Дак. фільм.
16.05 Штуч ны ад бор.

16.50 100 га доў з дня на ра-
джэн ня Ільі Пры го жы на. «Тры-
нац цаць плюс...»
17.35 Да 95-год дзя Мас коў-
скай фі лар мо ніі. Дзміт рый 
Кі та ен ка і Ака дэ міч ны сім-
фа ніч ны ар кестр Мас коў скай 
дзяр жаў най фі лар мо ніі. За піс 
1978 го да.
18.35 «Пётр Шы лоў скі. Сак рэт 
раў на ва гі». Дак. фільм.
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Аб са лют ны слых».
20.45 «Пра ві лы жыц ця».
21.15 Ула да фак та. «Ра сія і 
Поль шча: мі фы гіс та рыч най 
па мя ці».
22.00 «Сяр гей Гар маш. Ма на-
лог у 4 част ках».
22.30 «Ча ла век, які вы ра та ваў 
Луўр». Дак. фільм.
23.45 Маст са вет.
1.20 В. А. Мо царт. Кан цэрт ная 
сім фо нія мі бе моль ма жор.

6.10 The Best of «Се вА ло гія» 
з Се вам На ўга род ца вым: Дай-
джэст па мя ці А. Хвас цен кі, А. 
Баш ла чо ва, В. Цоя. 2006 год.
7.15, 9.40, 11.00, 11.40, 13.00, 
15.40, 21.40, 23.45 Му зыч ная 
на сталь гія.
7.20 Тэ ле спек такль. Ос кар 
Уайльд «Як важ на быць сур'-
ёз ным». 1976 год.
8.50, 14.50, 20.50 «Прэс-экс-
прэс». 1995 год.
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час».
10.00, 16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
11.20 «Час пік» з Анд рэ ем 
Раз ба шам.
12.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Рэ клам ны 
бум па-са вец ку». 2006 год.
13.20 Маст. фільм «Чу жыя 
ліс ты».
17.05 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...» А. Шыр вінт 
і М. Дзяр жа він.
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. 2007 год.
18.55 Фільм-спек такль «Прый-
шоў муж чы на да жан чы ны». 
1990 год.

23.00 «Я са ма». Тэ ма: «Я та-
кая не пры го жая». 1995 год.
0.00 «Аку лы пя ра». Юрый Ан-
то наў. 1994 год.
0.50 Тэ ле спек такль «Лі ка». 
1978 год.
2.20 Кан цэрт Ула дзі мі ра Дзя-
вя та ва. 2003 год.
3.40 Маст. фільм «Звы чай ная 
гіс то рыя».

3.00, 5.00, 9.00, 11.30, 17.00, 
1.05 Тэ ніс. Australіan Open.
11.15 Тэ ніс. «Гейм, сэт і Матс»-
эк стра.
14.00, 2.30 Тэ ніс. «Гейм, сэт 
і Матс».
14.30, 0.00 Тэ ніс. Матч дня. 
Вы бар Мат са Ві лан дэ ра.
15.30 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.
20.45 Фі гур нае ка тан не. Чэм-
пі я нат Еў ро пы.

0.45 Ка ме дыя «Так сі-3».
2.20 Ка ме дыя «Так сі-4».

3.55, 14.00, 14.50, 15.40 Скетч-
кам «Па між на мі».
4.55 Пры го ды «Фан та мас».
6.45 Ка ме дыя «Госць».
8.20 Ка ме дыя «Су тэ нёр».
10.00 Ме лад ра ма «Ча го хо-
чуць жан чы ны?»
12.15 Ка ме дыя «Вя сё лыя і за-
га рэ лыя».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Та та на пра-
кат» (1-я се рыя).
16.50 Ка ме дыя «Та та на пра-
кат» (2-я се рыя).
17.50 Ка ме дыя «Да звольце  
ця бе па ца ла ваць на вя сел лі».

19.30 Ка ме дыя «Най ноў шы 
за па вет».
21.35 Ка ме дыя «Ха чу як Бры-
джэт».
23.15 Ме лад ра ма «Ка хан не з 
пер ша га по гля ду».

6.00 М/ф.
7.40, 14.55 «Ёсць адзін сак-
рэт».
8.05 «Док тар І...»
8.35, 19.00, 3.05 «Аскол кі». 
Се ры ял.
10.10, 4.30 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял.
11.55 «Сля пая».
12.55 «Ва раж біт ка».
14.00 «Па ра лель ны свет».
15.30 «Здзел ка».
15.55 «На ту раль ны ад бор».
16.55, 21.45 «Рэ ві зо ра».
18.00 «Тай ны след ства». Се-
ры ял.
20.45, 2.10 «Ма га зі на».
22.50 «Лі нія аба ро ны».
23.20 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
0.05 «Лю дзі Ікс. Пер шы клас». 
Фан тас ты ка.

6.10, 18.25 Дра ма «Тру сі ная 
на ра».
7.55 Дра ма «Пе ра пра ва-2».
10.10 Дра ма «А вось і яна».
11.55 Фан тас ты ка «Па свя чо-
ны».
13.45 Дра ма «Пах жан чы-
ны».
16.30 Дра ма «Хоць раз у жыц-
ці».
20.10 Ка ме дыя «Ад на клас ні-
кі».
22.10 Тры лер «Лофт».
0.10 Тры лер «Ула да стра ху».
2.20 Дра ма «Стан цыя «Фрут-
вейл».
3.50 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент».

6.20 Дра ма «Ду рань».
8.35 Ка ме дыя «Усё і ад ра зу».

10.30 Ме лад ра ма «Пра свят-
лен не».
12.15 Дэ тэк тыў «Гуль ня ўсур'-
ёз».
14.20 Ме лад ра ма «Мой та-
та — Ба рыш ні каў».
16.05 Ба я вік «Па ра граф 78».
18.30 Ка ме дыя «Усё ўклю ча-
на-2».
20.20 Дра ма «Край».
22.40 Дра ма «Бра ты Ч.»
0.40 Ме лад ра ма «Ка хан не на-
пра кат».
2.40 Ме лад ра ма «Са ба ка Паў-
ла ва».
4.20 Ка ме дыя «Ка ні ку лы стро-
га га рэ жы му».

6.00, 13.00 Гуль ні ро зу му.
6.25, 9.10, 17.35, 5.15 На ву ко-
выя не да рэ чнас ці.
7.35, 10.40, 14.30 Ме га за во-
ды.
8.20, 15.15, 22.30 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.
9.55, 0.00, 3.00 Ува рван не на 
Зям лю.
11.25, 16.05, 19.25, 23.15, 
2.15 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.
12.15, 18.40, 21.45, 1.35, 4.30 
Кос мас: пра сто ра і час.
21.00, 0.50 Зо ла та Юка на.

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 За ла тая 
лі ха ман ка.
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Зроб-
ле на з дру гас най сы ра ві ны.
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на?
10.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
23.00, 7.10 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па-
ляў ні чыя на скла ды.
11.00, 13.00 Бруд ныя гро шы.
17.00, 22.00, 2.55 Ма хі на та-
ры.
19.00 Лік ві да тар.
1.00, 6.20 Не спра буй це паў-
та рыць.
2.00, 4.40 Ма лан ка выя ка та-
стро фы.

АВЕН. На гэ тым 
тыд ні не вы клю ча ны 
ўсклад нен ні з дзе-
ла вы мі парт нё ра мі. 
Будзь це асця рож-

нымі пры зно сі нах з ка ле га мі і на-
чаль ствам, не ўсе ва шы пла ны і вы-
каз ван ні прый дуц ца ім даспа до бы, 
раз лад ся род ка лег мо жа стаць пры-
чы най до сыць сур' ёз на га кан флік ту. 
У па чат ку тыд ня мо жа з'я віц ца вя-
лі кая коль касць па пя ро вай ра бо ты, 
якая ў цэ лым па він на пра хо дзіць доб-
ра, але асця рож насць і ўваж лі васць 
ліш ні мі не бу дуць. У чац вер мо жа це 
раз ліч ваць на пад трым ку сяб роў. У 
пят ні цу бу дуць спры яль ныя па езд кі 
і па да рож жы. Не пе ра нось це на ме-
ча ны ад па чы нак.

ЦЯ ЛЕЦ. У па-
чат ку тыд ня маг-
чы ма па ру шэн не 
аба вя за цель стваў і, 
як вы нік, кан флікт з 

парт нё ра мі. Не вар та яго раз ві ваць 
і ўзмац няць. У вас атры ма ец ца да-
па маг чы сва я кам, але для гэ та га 
да вя дзец ца пры клас ці ня ма ла на-
ма ган няў. У чац вер мо гуць з'я віц ца 
ўсклад нен ні ва ўза е ма ад но сі нах з кі-
раў ніц твам. Па мя тай це пра тое, што 
кры ты ка па він на быць кан струк тыў-
най. Пра па нуй це неш та леп шае, а не 
прос та ка жы це «не». Дзе ці бу дуць 
ра да ваць сва і мі пос пе ха мі і да сяг-
нен ня мі. У ня дзе лю па збя гай це па-
ез дак, не па трэб ных вам аса біс та.

Б Л І З  Н Я  Т Ы . 
Чым больш ап ты-
міс тыч ным бу дзе 
ваш на строй, тым 
ляг чэй вы да сяг ня-
це жа да на га пос пе-

ху і гра мад ска га пры знан ня. Ад нак 
у аў то рак ці ў се ра ду не ка то рыя 
важ ныя ар га ні за цый ныя пы тан ні 
бу дуць вы ра шац ца з цяж кас цю і 
то толь кі ў тым вы пад ку, ка лі вы 
пры кла дзя це мак сі мум на ма ган-
няў. Па жа да на за хоў ваць у сак-
рэ це свае пла ны і па чы нан ні, каб 
ува со біць за ду ма нае ў жыц цё. У 
па ня дзе лак і се ра ду вас мо гуць 
за ва ліць пра цай, ад нак не за бы-
вай це ся пра аса біс тае жыц цё. У 
дру гой па ло ве тыд ня больш ча су 
ўдзя ляй це са бе.

РАК. Пэў ная на-
пру жа насць у пер-
шыя дні тыд ня мо жа 
пры вес ці да та го, 

што вы бу дзе це ня стры ма ны мі ў 
сло вах і ўчын ках, а гэ та ў сваю чар-
гу мо жа пры вес ці да кан флік таў і 
не пры ем ных сі ту а цый. У аў то рак 
шмат ці ка ва га і пры ем на га абя ца-
юць зна ём ствы з но вы мі людзь мі. 
Вас мо гуць за пра сіць у вель мі ці ка-
вы пра ект. Важ ныя спра вы па жа да-
на пры зна чаць на чац вер, маг чы мы 
перс пек тыў ныя пра па но вы. Ва ша 
доб ра сум лен ная пра ца мае ўсе 
шан цы быць ад зна ча най па хва лой 
або па вы шэн нем. У вы хад ныя не 
ад маў ляй це ся ад за пра шэн ня сяб-
роў, вы доб ра пра ве дзя це час.

ЛЕЎ. На гэ тым 
тыд ні зор кі абя ца-
юць, што ва ша са-
бра насць і до сціп 
бу дуць ма бі лі зу ю ча 
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 вас ча кае 
ра ман тыч нае зна ём ства. Ка лі вы за-
да во ле ныя жыц цём і не жа да е це яго 
мя няць, мож на рас сла біц ца і атрым-
лі ваць аса ло ду ад та го, што ма е це. 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 ня дзе лю толь кі ак тыў ны 
ад па чы нак да зво ліць ад на віць сі лы, 
ля жан не на ка на пе зро біць вас па-
доб ны мі да кі ся лю.

ДЗЕ ВА. На гэ-
тым тыд ні мо жа це 
атры маць пра па-
но ву, якая дасць 
маг чы масць доб-
ра за ра біць. Толь-

кі лепш не зва руш вац ца за над та 
доў га, інакш мож на стра ціць доб-
ра зыч лі васць Фар ту ны. Рас пач ні-
це пер шыя кро кі ў аў то рак, та ды 
і пер шы вы нік вы атры ма е це ўжо 
ў кан цы тыд ня. У ся рэ дзі не тыд ня 
маг чы мыя прэ тэн зіі на чаль ні ка і ка-
лег па ра бо це з-за дроб ных пра лі-
каў, пры крых агрэ хаў і спаз нен няў. 
У вы хад ныя дні ад дай це пе ра ва гу 
ак тыў на му ад па чын ку.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.15 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Зо на Х.
9.10 Спе цы яль ны рэ пар таж.
9.30, 22.00 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.10, 20.00 Се ры ял «Жа но-
чы док тар-2».
12.10, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».
13.20 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.20 Дзі ця чы док тар.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Се ры ял «Ліст ча кан-
ня».
17.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 23.55 Сфе ра ін та рэ-
саў.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.30 Дзень спор ту.
0.40 Се ры ял «Па ляў ні чыя на 
брыль ян ты».

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 22.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.25 Се ры ял «Кух ня».
10.10, 17.30 Дэ тэк тыў «Та кая 
ра бо та».
11.00, 18.20 Дэ тэк тыў «Сё-
мая ру на».
12.00, 16.40 Се ры ял «Не на-
ра дзі ся пры го жай».
12.50, 21.30 Се ры ял «Шу рач-
ка».
13.20, 22.10 «Ба гі ня шо пін гу». 
Фэшн-шоу.
14.15, 20.25 «Па нен ка-ся лян-
ка». Рэ алі ці-шоу.
15.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект.
16.05, 0.00 «Ан лайн. Па-за 
сет кай». Скетч кам.
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

23.05 «Як гар та ваў ся стайл-2». 
Сіт кам.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40 «Бе ла рус кая кух ня». Зу-
цы.
8.05, 11.25, 20.20 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 18.40 «Фур ца ва». Дра-
ма.
9.15, 14.15 «По лы мя». Кі на-
апо весць. Част ка 1-я.
10.30, 15.35 «За ба ро не ная 
му зы ка СССР». Ула дзі мір 
Вы соц кі.
11.00, 16.00 «Ула дзі мір Вы-
соц кі. Бе ла рус кі след». Дак. 
фільм.
11.40 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
12.10 «На пе рад у мі ну лае».
12.35 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці акт ры сы, рэ жы сё ра, 
за слу жа на га дзея ча мас тац-
тваў БССР Лю бо ві Ма за леў-
скай.
13.00, 23.15 «Дыя@блог». Пра 
пры го жае.
13.25, 19.35 «Паст ка». Дра-
ма.
16.25 «872 дні Ле нін гра да». 
«Кі ра ван не ка та стро фай».
17.05, 21.40 «Апош ні бра ня-
по езд». Се ры ял.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.05 «872 дні Ле нін гра да». 
«Смя рот ная тэ ры то рыя дзя-
цін ства».

8.00 PRO спорт. На ві ны.
8.10 Ганд бол. Чэм пі я нат све-
ту. Муж чы ны. 1/4 фі на лу.
9.45 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Аў та ма бі ліст» 
(Ека ця рын бург).
11.55, 20.20 Бія тлон. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Ін ды ві ду аль ная 
гон ка. Муж чы ны.
14.00 Авер тайм.
14.30 Спорт-кадр.
15.00 На шля ху да ЧС-2018. 
Ві дэа ча со піс.

15.25, 21.30 Бія тлон. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Ін ды ві ду аль ная 
гон ка. Жан чы ны.
17.25 Жан чы ны і спорт. Ала 
Цу пер.
17.55 Слэм-данк.
18.25 Бас кет бол. Еў ра ку бак. 
«Цмо кі-Мінск» (Бе ла русь) — 
«Нан тэр» (Фран цыя). У пе ра-
пын ку — Пра спорт. На ві ны.
22.40 Бас кет бол. Еў ра лі га. 
«Мі лан» (Іта лія) — «Алім пі я-
кас» (Грэ цыя). У пе ра пын ку — 
Пра спорт. На ві ны.

6.00, 6.30, 7.00, 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, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»
10.25 «Бес тал ко выя на тат кі».
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».
12.10 «Сам-на сам з усі мі».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10, 16.20 «Час па ка жа».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
18.55 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Гра чан ка».
22.40 Маст. фільм «Цём нае 
ка ра леў ства».
0.50 «Бло ге ры па-флоц ку».
1.15 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».
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-
спорт».
8.30, 23.05 «Тай ны Чап ман».
9.35, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы».

10.40 «Да лё кія сва я кі».
10.55, 23.55 «NEXT 2». Се-
ры ял.
12.30, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
13.50 «Тэ ры то рыя па мы лак».
15.30 «Сле да кі». Се ры ял.
16.50 «Аў та па на ра ма».
17.10 «Ве дай на шых!»
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
22.00 «Гля дзець усім!»

5.30, 19.20 Се ры ял «За кон і 
па ра дак».
6.00 М/ф.
7.30 Доб рай ра ні цы, свет!
9.00 Се ры ял «Ле галь ны до-
пінг», 1—4-я се рыі.
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».
14.15 «Ня ма праб лем!»
16.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2».
22.15 Маст. фільм «Па пя-
луш ка.ру».
0.20 Маст. фільм «Род нае 
дзі ця».
3.10 Се ры ял «Хто, ка лі не 
я?»
5.30 «Вой, ма мач кі!»

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.35 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
12.00 «60 хві лін». Ток-шоу.
13.15 «Пра ві лы жыц ця».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфір».
17.20 Се ры ял «Ва сі лі са».
19.10, 20.40 Се ры ял «Вы за-
каз ва лі за бой ства».
21.45, 23.10 Се ры ял «Склі-
фа соў скі. Рэ ані ма цыя».

23.55 «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 Се ры ял «Ад ва-
кат».
8.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
9.40, 23.05 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Бра це ні кі».
12.05 Суд пры сяж ных.
13.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.00 «За мя жой».
14.15 Се ры ял «НС — Над-
звы чай ная сі ту а цыя».
16.25 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
18.05 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.45 Се ры ял «Чу ма».
21.25 Се ры ял «Адзін су-
праць усіх».
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Па да рож жы 
Сін дба да».

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
11.00 Ка ме дыя «Ме жы ра-
зум на га».
13.00 Се ры ял «Ім пе рыя».
14.10 Ка ме дыя «Па-бан ку».
15.55, 19.15, 20.55, 23.55 «На-
двор'е».
16.00 Мульт па рад «Снеж ная 
ка ра ле ва».
17.10 Се ры ял «Лю дзі ў дрэ-
вах».
18.00 Се ры ял «Пад ма ні мя-
не».
18.45 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
19.20 Се ры ял «Здра да».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Ме лад ра ма «Праз 
увесь Су свет».
23.10 Се ры ял «Ба ры гі».
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