
6.00, 15.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20, 4.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)
7.40, 4.30 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.00, 4.50 М/ф «Лі га Watchcar». 
(0+)
8.30, 3.20 «Ера лаш». (6+)
9.20 Се ры ял «Гэ та ка хан не». 
(12+).
10.20 Фан тас ты ка «Каў боі су-
праць пры шэль цаў». (12+).
12.40 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
13.00, 20.00 «Су пер ма мач ка». 
(16+).
14.10, 2.30 Се ры ял «Збег лыя 
сва я кі». (16+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.10 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Ка ман да Б». (16+).
21.10 Фан тас ты ка «Апош ні па-
ляў ні чы на ведзь маў». (16+).
0.00 Се ры ял «Вы жыць пас ля». 
(16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.40 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». 
Сяр гей Фі лі паў.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва са юз-
ная.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10, 22.45 «Дзі кен сі а на». Маст. 
фільм.
9.10 «Рэ гтайм, або Ра за рва ны 
час».
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. «Ка-
лей да скоп. Ка ля ро вае тэ ле ба-
чан не».
12.10 «Гуль ня ў бі сер». «П'ер-
Агюс тэн Ка рон дэ Ба мар шэ. 
«Вар' яц кі дзень, або Жа ніць ба 
Фі га ро».
12.50 «Ёган Кеп лер». Дак. 
фільм.
13.00 Штуч ны ад бор.

13.40 «Анг кор — зям ля ба гоў». 
Дак. фільм.
14.30 «Ім пе ра тар скі дом Ра ма-
на вых». Дак. се ры ял.
15.10, 1.45 Бер лін скі фі лар ма-
ніч ны ар кестр. «Лет няя ноч» у 
Валь дбю не.
16.10 «Ма гістр гуль ні». «Іван 
Бяз до мны — аў тар «Май стра і 
Мар га ры ты»?»
16.35 «Бліз кае акру жэн не Ста са 
На мі на».
17.30, 2.40 Су свет ныя скар бы.
18.45 «Пал коў нік Мур зін. Геа-
мет рыя му зы кі». Дак. фільм.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 Сту пе ні цы ві лі за цыі. «Тэў-
тон скія ры ца ры». Дак. фільм.
21.35 «Не спа дзя ва ны парт рэт. 
Ва лян цін Кур ба таў. Апош нія». 
Дак. се ры ял.
22.05 «Аб са лют ны слых».
0.05 «Па да рож жа з До ма на на-
бя рэж най». Дак. фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ўга-
род ца вым: «Пінк Флойд». 2005 
год (18+).
6.55, 8.40, 9.40, 11.00, 15.40, 
17.00, 20.00, 21.40, 23.00, 3.15, 
5.30 Му зыч ная на сталь гія (12+).
7.00 Фільм-спек такль «У го ра-
дзе доб рае на двор'е». 1983 год 
(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 Пра гра ма «Рыт мы пла не-
ты». 1985 год (12+).
12.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Біз нес ме ны, яд-
най це ся!» 2006 год (16+).
13.10 «Ва кол сме ху». 1984 год (12+).
14.45 М/ф «Су стра кай це ба бу-
лю». (0+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з На тал-
ляй Ка зял ко вай: «Ула дзі мір Вы-
соц кі». 2005 год (12+).
19.00 Маст. фільм «Бе раг яго 
жыц ця». 1-я се рыя. (16+).
20.35 М/ф «Па даў ле таш ні снег». 
(6+).
0.00 «У гас цях у М. Ма га ма е ва». 
Лай за Мі нэ лі. 1992 год (16+).
0.45 Кан цэрт ная пра гра ма «Ала 
Пу га чо ва су стра кае сяб роў». 
1994 год (12+).

2.25 Пра гра ма «Ман таж». 
1988 год (16+).
3.30 Маст. фільм «Уяў ны хво-
ры». (16+).
5.40 Маст. фільм «За па сное ко-
ла». (16+).

3.00, 6.00 Пхёнч хан-2018. Баб-
с лей.
3.30, 9.00 Пхёнч хан-2018. Ха кей. 
Муж чы ны. Фі нал.
5.00 Пхёнч хан-2018. Лыж ныя 
гон кі.
6.30 Пхёнч хан-2018. Фі гур нае 
ка тан не.
8.00, 21.15, 2.00 Пхёнч хан-2018. 
Бія тлон.
10.30 На столь ны тэ ніс. Ку бак 
све ту.
12.30 Алім пій скія гуль ні. «За хап-
ляль ныя мо ман ты».
13.30 Алім пій скія гуль ні. «Гон ка 
тэх на ло гій».
14.30 Цы ры мо нія ўру чэн ня ўзна-
га род Laureus.
15.30 Watts.
15.45, 21.45 Сну кер. Welsh 
Open.
20.00 Алім пій скія гуль ні. «Хро ні кі 
На га на».

0.40 Ка ме дыя «Га лоў нае — не 
ба яц ца». (16+).
2.35 Ме лад ра ма «Не рэ аль нае 
ка хан не». (16+).
4.05 Ка ме дыя «Но выя пры го ды 
Ала дзі на». (6+).
5.55 Ка ме дыя «Жы вё ла». (12+).
7.20 Ка ме дыя «Вель мі страш нае 
кі но-2». (16+).
8.55 Ка ме дыя «Superнянь». (16+).
10.30 Ка ме дыя «Superнянь-2». 
(16+).
12.10 Ка ме дыя «Ка ні ку лы ма-
ры». (12+).
14.00 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
14.25 Ка ме дыя «Дзе та род ныя». 
(16+).
16.15 Ка ме дыя «Superалібі». (16+).
18.00 Ка ме дыя «Вель мі страш-
нае кі но-3». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Раз вод па-
фран цуз ску». (16+).

21.05 Ме лад ра ма «Як вый сці за-
муж за міль яр дэ ра». (16+).
22.50 Ка ме дыя «Дом з па ра нар-
маль ны мі з'я ва мі-2». (18+).

6.00 М/ф (6+).
8.30 «Док тар І...» (16+).
9.00, 19.00, 2.30 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.45, 3.45 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.20, 18.00 «Сак рэ ты эк стра-
сэн саў» (16+).
13.10, 16.55 «Ва раж біт ка» (12+).
14.10 «Па ра лель ны свет» (12+).
15.05 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
15.35 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.05 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.40 «Гра ма дзян ка Ка ця ры на». 
Се ры ял (12+).
21.40 «Звыш на ту раль ны ад бор» 
(16+).
22.40 «Лі нія аба ро ны» (16+).
23.15 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
0.05 «Ар ма ге дон». Фан тас ты ка 
(12+).
5.15 «Не рас кры тыя тай ны» (12+).

6.10, 13.50 Анё лы Чар лі (12+).
8.10 Дас ка на лы свет (16+).
10.55 Ад ступ ні кі (16+).
15.55 Сэр ца дра ко на (12+).
18.05 Роў ныя (16+).
20.10 Міль я нер з тру шчоб 
(12+).
22.30 Тру сі ная на ра (16+).
0.15 Твін Пікс: скрозь агонь 
(18+).
2.45 Вель мі дрэн ная на стаў ні ца 
(18+).
4.20 Ака дэ мія вам пі раў (12+).

6.20 Не хле бам адзі ным (12+).
8.35 Ба бу ля лёг кіх па во дзін (16+).
10.15 Пра свят лен не (16+).
12.00 Дон Се зар дэ Ба зан (0+).
14.45 Той яшчэ..! (12+).

16.20, 4.20 Як вый сці за муж за 
міль я не ра-2 (12+).
18.10 Пра любоff (16+).
20.20 Дзень дур ня (16+).
22.10 Мне не ба ліць (16+).
0.15 Парт рэт у пры цем ках (18+).
2.20 Цём ны свет: раў на ва га 
(12+).

6.00 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
6.50, 11.00 Са праўд ны су пер кар. 
(12+).
7.40, 17.10, 20.25 Аў та-SOS. 
(12+).
8.25, 5.35 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці. (12+).
9.20 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
10.10 Ша ша праз пек ла. (12+).
11.45 Ча ла век су праць YouTube. 
(12+).
12.30 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
13.15 Уз лом сіс тэ мы. (16+).
14.00 Вы ра та ваць пла не ту 
(12+).
15.40 Аста на: го рад бу ду чы ні 
(12+).
16.25, 0.15, 3.20 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф. (16+).
18.00, 22.00, 1.05, 4.50 Ін стынкт 
вы жы ван ня. (16+).
18.45 Вы ра та ваць пла не ту 
(12+).
22.45 Су пер зброя Гіт ле ра. (16+).
23.30 Сак рэт ныя ма тэ ры я лы 
ста ра жыт на сці. (16+).
1.50 Па па су праць Гіт ле ра 
(16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры.
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 
ўстро е на?
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на скла ды.
11.00, 13.30 Лік ві да тар.
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца-
ной.
18.00 Ка ра лі гру за ві коў.
19.00, 5.30 У па го ні за кла сі кай.
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка.
0.00 Ме та ла лом шчы кі.
2.00 Га раж ны ра монт.
2.55 Ма лан ка выя ка та стро фы.

АВЕН. На гэ-
тым тыд ні ка рыс-
на бу дзе за няц ца 
па шы рэн нем ко ла 
зно сін, тым больш 

што маг чы масць за вес ці но выя 
ці ка выя зна ём ствы ў вас, на пэў-
на, з'я віц ца. У аў то рак, пят ні цу і 
су бо ту вы змо жа це пра явіць ся бе 
ў мно гіх га лі нах, але перш за ўсё
вар та за няц ца до мам і сям' ёй. 
У па ня дзе лак і се ра ду ж, на ад ва-
 рот, лепш за ся ро дзіц ца на ра бо-
це, вы кон ва ю чы яе мак сі маль на 
ста ран на і аку рат на. У чац вер, каб 
па збег нуць не вы ра шаль ных праб-
лем у бу ду чы ні, рэ ка мен ду ец ца не 
браць на ся бе ні я кіх аба вя за цель-
стваў.

ЦЯ ЛЕЦ.  Вам 
не аб ход на пры слу-
хац ца да го ла су 
ро зу му. Не пад да-
вай це ся эмо цы ям і 

пер шым ура жан ням, яны мо гуць 
стац ца па мыл ко вы мі. Каб та ем-
ныя ня доб ра зыч ліў цы не за ста лі 
вас зня нац ку, ма бі лі зуй це свой ро-
зум і сі лы і пад рых туй це ся ад біць 
усе ата кі не га ты ву, плё так і чу так. 
У кан цы тыд ня ад чу е це па вы шэн-
не жыц цё ва га то ну су, а не вя лі кія 
за мін кі ў спра вах за ста нуц ца ў мі-
ну лым. Будзь це больш уваж лі выя 
да ста рэй ша га па ка лен ня.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На 
гэ тым тыд ні бу дзе це 
вель мі за гру жа ныя 
ра бо тай, да вя дзец-
ца ўні каць у мност ва 
раз на стай ных пы тан-

няў і пры маць ад каз ныя ра шэн ні ў 
са мых роз ных га лі нах. Ад нак гэ та 
бу дуць ці ка выя пра ек ты, якія звя-
дуць вас з та ле на ві ты мі людзь мі. 
На ды хо дзіць час пе ра гля ду каш-
 тоў нас цяў. Пач ні це з га лоў на га — 
вы ся бе ві да воч на не да ацэнь ва лі. 
Спат рэ біц ца пра явіць на стой-
 лі васць і ўпэў не насць у сва іх сі лах. 
У вы хад ныя ве ра год ныя пры ем-
ныя па дзеі.

РАК. На гэ тым 
тыд ні вы со кая пра-
ца здоль насць, доб-
рыя са ма ад чу ван не 
і на строй ста нуць 

га ран ты яй па спя хо вас ці ў мно гіх 
сфе рах дзей нас ці. У па ня дзе лак і 
се ра ду па спра буй це не ад да ля цца 
ад ка лег па пра цы, бо ў ця пе раш-
няй сі ту а цыі са мым леп шым ра-
 шэн нем ста нец ца ка лек тыў нае. 
У аў то рак не час на гад ваць на чаль-
 ству пра свае да сяг нен ні, ва шы 
на ме ры мо гуць ня пра віль на вы-
тлу ма чыць. У вы хад ныя па спра-
буй це вы лу чыць час, каб спла на-
ваць най блі жэй шую бу ду чы ню.

ЛЕЎ. Спра вы 
бу дуць іс ці лёг ка 
і ці ка ва. Па спра-
буй це на ват на 
пра цоў ным мес цы 
за ста вац ца та ва-

рыс кім і ці ка вым су раз моў ні кам. 
Ад нак не мар нуй це на бал бат ню за-
над та шмат ча су. Удзя ляй це больш 
ува гі дзе ла вым парт нё рам. Ка лі вы 
пра цу е це ў ад ным ка лек ты ве з ак-
тыў ны мі людзь мі, то да маг чы ся 
пос пе ху, асаб лі ва на гэ тым тыд ні, 
бу дзе да во лі прос та. Блі жэй да пят-
ні цы мо жа це атры маць пра па но ву, 
звя за ную з да лё кі мі па езд ка мі. Аб-
ду май це яе як след. У вы хад ныя 
па спра буй це змя ніць аб ста ноў ку, 
но выя ўра жан ні ві да воч на пой дуць 
на ка рысць.

ДЗЕ ВА. У па-
ня дзе лак ча кай це 
пры ем ныя вест кі, 
дзень уда лы для 
па чат ку но вых 
пра ек таў. У аў то-

рак ва шы маг чы мас ці па шы рац ца, 
гэ та мо жа да ты чыц ца ра бо ты ці 
аса біс тых ад но сін. У се ра ду лепш 
не ад стой ваць пра вы, а за няц ца 
якой-не будзь кан крэт най спра вай, 
за ся ро дзіц ца на ёй. Ка лі хо ча це 
вы ра шыць жыл лё вую праб ле му, 
то на гэ тым тыд ні мож на па чы наць 
ува саб ляць за ду мы. Але, ма ра чы 
пра штось ці гран ды ёз нае, су вы мя-
рай це свае сі лы з рэ аль нас цю.

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, 22.10 Се ры ял «След». 
(16+).

10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Ад на лю бы». (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 «Па між на-
мі, дзяў чын ка мі». (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».

23.45 «Сфе ра ін та рэ саў».

0.40 «Дзень спор ту».

0.55 Кі на эпа пея «Ці хі Дон». 
(12+).

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).

9.00, 19.35 «Тэ ле ба ро метр».

9.05, 19.40 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).

10.15, 17.35 Се ры ял «Ган на-дэ-
тэк тыў» (16+).

12.25, 22.05 «Арол і рэш ка. Юбі-

лей ны» (16+).

13.20 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).

14.20 «Біт ва са ло наў» (16+).

15.25, 23.05 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі» (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.

17.10 «Ба гі ня шо пін гу» (16+).

20.50 «Мя няю жон ку» (16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40, 20.10 «Бе ла рус кая кух ня». 
Сту дзень.
8.05, 12.00, 19.55 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.35 «Ган на Гер ман». 
Маст. фільм, за ключ ная се-
рыя (12+).
9.20, 17.55 «Ка ра лі эпі зо ду». 
Іван Ры жоў (12+).
10.05 «Ка мер тон». За слу жа ны 
ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула-
дзі мір Пер лін.
10.35, 16.35 «Ве рыш, не ве-
рыш». Маст. фільм (12+).
12.20 «Гіс то рыя мі лі цыі ў асо-
бах». (12+).
13.15 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2014».
14.10, 22.50 «Вы зва лі це лі. Паў ноч-
на мор цы». Дак. се ры ял (12+).
14.50, 21.05 «Ста лін град». 
Маст. фільм. 2-я се рыя (12+).
19.30 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ міч-
на га дра ма тыч на га тэ ат ра імя 
М. Гор ка га «Утай ма ван не сва-
воль най».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.05 Ва лей бол. Ку бак ЕКВ. 1/4 фі-
на лу. Матч у ад каз. «Мін чан ка» 
(Бе ла русь) — «Ура лач кі» (Ра сія).
9.05 Спорт-кадр.
9.35 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ды на ма» (Ры га).
11.30 Ганд бол. SEHA-Газп рам лі га. 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь) — 
«Вай во дзі на» (Сер бія).
13.05, 18.20 Алім пій скія гуль ні. 
Пхёнч хан-2018.
14.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лес тэр» — «Сток Сі ці».
16.35 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь) — 
ПСЖ (Фран цыя).
18.10, 21.45 Спорт-цэнтр.
20.25 Ко зел пра фут бол.
20.45 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.

21.15 Слэм-данк.
21.55 На шля ху да ЧС-2018. Ві-
дэа ча со піс.
22.25 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.

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 «Апош няе ка хан не Мі ка лая 
Круч ко ва» (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». «Рэс-
пуб лі ка Паў ла ва. Ся лян ская ўто-
пія». Фільм пер шы (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».
21.10 Се ры ял «Воль ная гра ма-
та». (16+).
23.10 Се ры ял «Го рад» (16+).
1.10 «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, 17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
8.50, 17.50 «Ін струк тар». Се ры-
ял (16+).
10.40, 20.15 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
12.00, 13.50 «Рэ ха з мі ну ла га». 
Се ры ял (16+).
15.20 «Ме ха ніч ны апель сін» 
(16+).

16.10 «Аў та па на ра ма» (12+).
16.50 «Ра монт па-сум лен на му» 
(16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».
21.05 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
21.55 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «Ба ец». Се ры ял (16+).
0.35 «Жорст кі біз нес». Се ры-
ял (16+).

6.00 Се ры ял «АСА» (16+).
10.45, 13.15, 19.20 Се ры ял «За-
ча ра ва ны ўчас так». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-
чы ра док).
14.00, 2.25 «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 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра» (16+).
22.25, 0.10 Маст. фільм «Муж 
па вы клі ку» (16+).
0.00 На ві ны апоў на чы (бя гу чы 
ра док).
0.20 Маст. фільм «Прэ зумп цыя 
ві ны» (16+).
3.25 Се ры ял «Хат няя пры-
служ ні ца» (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.
11.35, 22.10, 23.10 Се ры ял 
«Кры ва вая па ні». (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+).
20.40 Се ры ял «Кру тыя бе ра-
гі». (16+).
0.15 «Вы ба ры-2018. Дэ ба ты з 
Ула дзі мі рам Са лаў ё вым».
1.15 «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 «Мух тар. Но-
вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». (16+).
9.40, 23.05 «НЗ.bу».
10.30 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.30, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.10 Се ры ял «Хвост». (16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Вы со кія 
стаў кі». (16+).
21.20 Се ры ял «Па той бок 
смер ці». (16+).
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 «Ар мія Бе ла ру сі. Ле та піс 
ста год дзя». Дак. фільм.

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 «Міс Брэд лі».
9.10, 20.00 Се ры ял «Дэ тэк тыў-
нае агенц тва «Ме ся ца вае свят-
ло» (16+).
10.00 «Сад і ага род».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
11.00 Маст. фільм «Зна хар» (16+).
12.45 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.15 Ме лад ра ма «Ты ў мя не 
ад на» (16+).
16.00 Для дзя цей «Ад каз вай ка» 
(0+).
16.05 «Мульт па рад».
16.30 «Ка ва з пер цам».
17.15 Се ры ял «Го рад пры-
шэль цаў» (16+).
18.40 Се ры ял «Аба рон ца» (16+).
19.25 «Мой лю бі мы га да ва нец» (0+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Тры лер «Уваск ра ша ю чы 
мёрт вых» (16+).
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