
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20. 4.20 М/ф «Джынг лі кі». 
(0+)
7.50, 4.45 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
8.10, 5.00 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.30 «Ера лаш». (6+)
9.20, 1.50 Се ры ял «Гэ та ка хан-
не». (16+).
10.20 Ка ме дыя «Іс пан ская анг-
лій ская». (12+).
12.50 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
13.00, 2.40 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
14.00, 20.00 «Су пер ма мач ка». 
(16+).
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 «Вя лі кі та та». 
(16+).
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». Алег Ві даў.
7.05 «Пеш шу...» Га ра дзец пер-
ні ка вы.
7.35 «Пра ві лы жыц ця».
8.05 «Дзя цін ства Гор ка га». 
Маст. фільм.
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.20 ХХ ста год дзе. «Пра 
Маск ву і маск ві чоў». Дак. 
фільм.
12.20 «Гуль ня ў бі сер». «Паэ зія 
Гаў ры і ла Дзяр жа ві на».
13.00 Штуч ны ад бор.
13.40 «Ім пе ра тар скі па лац 
у Кіё  та. Пры га жосць, не пад-
улад ная ча су». Дак. фільм.

14.30, 23.50 «Не яў клі да ва геа-
мет рыя Сяр гея Бар хі на». Дак. 
фільм.
15.10, 1.40 Фрай бург скі ба рач ны 
ар кестр. Тво ры Г. Тэ ле ма на.
15.55 «Пеш шу...» Сма ленск 
па гра ніч ны.
16.25 «Лі нія жыц ця». Ма ры на 
Па лі цэй ма ка.
17.20 «4001-ы лі цер ны». Дак. 
фільм. 1-я се рыя.
18.45 «Ве не цыя. Вост раў як 
па літ ра». Дак. фільм.
20.05 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.15 Сту пе ні цы ві лі за цыі «Лю-
дзі і ка мя ні эпо хі неа лі ту». Дак. 
фільм.
21.10 «Аб са лют ны слых».
21.50 «У лю дзях». Маст. 
фільм.
2.20 «Юрый Га га рын. Зор ны 
вы бран нік». Дак. фільм.
2.50 «Ха рун-аль-Ра шыд». Дак. 
фільм.

6.00 Маст. фільм «Адам жэ ніц-
ца на Еве». (16+).
8.10, 9.40, 11.00, 12.50, 14.45, 
15.40, 17.00, 18.50, 20.15, 
21.40, 23.00, 1.50, 3.25, 5.45 
Му зыч ная на сталь гія (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+).
12.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Яны бы лі 
вы яз ны мі». 2007 год (16+).
13.10, 19.00 Маст. фільм «Цы-
ган». (16+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
0.00 «Шы нок «13 крэс лаў». 
1968 год (12+).
1.10 «Гіс то рыя ад на го ўда ру па 
кар ку». Маст. фільм. (12+).
2.00 «Ва кол сме ху». Тэ ма: 
«Рэт ра». 1981 год (12+).
3.40 Маст. фільм «Два гу са-
ры». (16+).

2.30 Фут бол. «ФІ ФА».
3.00, 14.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.

3.30, 8.30, 18.30 Бія тлон. Ку-
бак све ту.
4.00, 7.30, 9.40, 20.30, 22.15, 
0.05 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм пія -
нат Еў ро пы.
6.30, 14.30 Ве ла спорт. Гент — 
Ве вель гем.
10.30 На столь ны тэ ніс. Су свет-
ны тур. German Open.
11.30 Ра лі. ERC. All Access.
12.00 Алім пій скія гуль ні. «Ана-
то мія ві даў спор ту».
12.30 Алім пій скія гуль ні. «Ге роі 
бу ду чы ні».
13.00 Алім пій скія гуль ні. «Гон-
ка тэх на ло гій».
15.30 Ве ла спорт. «Тур па да-
ро гах Фланд рыі».
19.30 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту.
23.00 Сну кер. The Players 
Champіonshіp. Фі нал.

1.10 Эль за і Фрэд. (12+).
3.15 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
3.45 Вун дэр кін ды. (16+).
5.55 Мі гат лі выя аг ні. (16+).
8.00 100 міль ё наў еў ра. (16+).
9.45 Ха цеў бы я быць тут. 
(16+).
11.45 2 + 1. (16+).
14.00 Дрэн ны Сан та. (16+).
15.40 Ту пы і яшчэ ту пей шы-2. 
(16+).
17.40 Гу ляй, Ва ся! (16+).

19.30 Пры дур кі. (16+).
21.10 Шпі ён па су сед стве. 
(12+).
22.55 Вы со кая мо да. (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.10 «Док тар І...» (16+).
8.40, 19.00, 2.05 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).

10.15, 3.35 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
11.50, 18.00 «Сак рэ ты эк стра-
сэн саў» (16+).
12.45, 16.50 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.50, 5.10 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
14.50 «Па ляў ні чыя на пры ві-
даў» (16+).
15.25 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.00 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.50 «Спра ва суд дзі Ка рэ лі-
най». Се ры ял (12+).
21.50 «Звыш на ту раль ны ад-
бор» (16+).
22.50 «Лі нія аба ро ны» (16+).
23.25 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
0.15 «Кру тая Джор джыя». Дра-
ма (16+).

6.10, 15.45 Мой хло пец — псіх. 
(16+).
8.40 Марс ата куе! (12+).
10.50 Ча ла век, які змя ніў усё. 
(16+).
13.30 Но вая эра Z. (16+).
18.15 Па ляў ні чыя на пры ві даў. 
(12+).
20.25 Сем га доў у Ты бе це. 
(16+).
23.00 Джан га вы зва ле ны. 
(16+).
2.20 Це ла а хоў нік. (18+).
4.10 Па ляў ні чыя на пры ві ды-2. 
(12+).

6.20 Дзень вы ба раў (16+).
8.45 Па цы ен ты (16+).
10.30 Па ляў ні чы-3. За бой ства 
дэ пу та та (16+).

12.25 Пры ват нае пі я нер скае 
(12+).
14.25 Ма ра фон (12+).
16.20, 4.35 Учо ра. Сён ня. На-
заўж ды (12+).
18.15 Кух ня ў Па ры жы (12+).
20.20 Іван (6+).
22.15 Дзень вы ба раў-2 (12+).
0.20 Па ляў ні чы-4. Ад пла та 
(16+).
2.25 Вій (12+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
6.50, 5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
7.40, 13.15 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.25, 11.40, 16.25, 20.25 Аў та-
SОS. (12+).
10.05, 14.00 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай. (12+).
10.50, 14.50 Най ця жэй шы 
ў све це ра монт. (6+).
12.30 На ву ка бу ду чы ні. (12+).
15.35, 19.35, 0.10, 2.25 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (16+).
18.00, 1.00, 4.00 Эк стрэ маль ны 
экс прэс. (16+).
18.45, 22.45, 1.45 Зор ная раз-
мо ва. (16+).
22.00 Не вя до мая пла не та Зям-
ля. (12+).
23.25 Ува рван не на Зям лю. 
(16+).
4.45 Па ра нар маль нае. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі-
на та ры.
9.00, 15.00, 21.30, 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 Пра па жы на про даж.
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца-
ной.
18.00 Раз бу раль нік.
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 Раз бу раль ні кі ле генд.
2.25 Хут кія і ці каў ныя.
2.55 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

АВЕН. На гэ тым 

тыд ні вы мо жа це даць 

на го ду для плё так на-

ват у тым вы пад ку, 

ка лі за ва мі гэ та га 

зро ду не ва дзі ла ся. Але не вар-

та пе ра жы ваць з-за гэ та га, ня-

хай га во раць. Маг чы мыя зме ны ў 

пла нах з-за фі нан са вых праб лем. 

Па ня дзе лак бу дзе спры яль ны 

для на вя дзен ня па рад ку ў дум-

ках і спра вах. У чац вер сем ра зоў 

па ду май це, перш чым уцяг вац ца 

ў якія-не будзь кан флік ты. У пят ні-

цу вель мі не па жа да на пра яў ляць 

рэз касць і не цяр пі масць.

ЦЯ ЛЕЦ. Ты дзень 

пры га та ваў для вас 

ці ка выя і перс пек-

тыў ныя пра па но вы ў 

дзе ла вой сфе ры. У аў то рак па-

жа да на су ад нес ці ва шы пла ны з 

рэ аль най сі ту а цы яй і зра біць іх 

свое ча со вую ка рэк ці роў ку. У ся-

рэ дзі не тыд ня мо жа ча каць уда ча 

ў спра вах, маг чы мы важ кі пры бы-

так. На пра цы ва шы пра па но вы 

ад зна чыць на чаль ства. Яно на ват 

мо жа за ду мац ца аб па вы шэн ні 

вам за ра бот най пла ты, але і пра-

цы мо жа пры ба віц ца.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Па-

леп шыц ца на строй, 

і з'я вяц ца перс пек-

тыў ныя пла ны. Маг-

чы мыя па вы шэн не на 

па са дзе і з'яў лен не но вых аба вяз-

каў. У ся рэ дзі не тыд ня не ча ка-

ны пос пех мо жа пры нес ці ўмен-

не ўза е ма дзей ні чаць з сяб ра мі і 

дзе ла вы мі парт нё ра мі. У чац вер 

ёсць іма вер насць з'яў лен ня рэ-

аль на га шан цу за вес ці ка рыс ныя 

ў фі нан са вым пла не су вя зі. У су-

бо ту ча ка ец ца пры ем ная па езд-

ка, маг чы ма, за меж ная.

РАК. Га лоў нае — 

вы браць пра віль ныя 

стра тэ гію і так ты ку, 

та ды лаў ро вы вя нок 

бу дзе каш та ваць вам мі ні мум 

на ма ган няў. У се ра ду прад ста-

віц ца шмат маг чы мас цяў для 

дэ ман стра цыі сва ёй эру ды цыі і 

здоль нас ці да ла гіч на га мыс лен-

ня, мож на на ват пры няць удзел 

у якой-не будзь ін тэ ле кту аль най 

гуль ні. Пры ўда лым збе гу аб ста він 

вы зда бу дзе це но вых дзе ла вых 

парт нё раў і су вя зі з па трэб ны мі 

людзь мі. У су бо ту ад па чы нак мо-

жа быць па ру ша ны не аб ход нас цю 

па пра ца ваць. Ка лі ад кру ціц ца не 

атры ма ец ца, да вя дзец ца больш 

ува гі ўдзя ліць да ку мен там.

ЛЕЎ. Жыц цё, па-

доб на, ста но віц ца 

пры ем ным і вя сё лым. 

Трэ ба ла віць мо мант і 

ра да вац ца. Цяж кас ці 

так са ма мо гуць з'я віц ца на шля-

ху, але не трэ ба іх ба яц ца. Вы мо-

жа це быць ад на ча со ва вет лі выя і 

на стой лі выя, а ме на ві та гэ та ста-

не клю чом да пос пе ху. У се ра ду, 

як ві даць, да вя дзец ца са брац ца 

і ад ста яць свае пра вы на пра цу, 

не губ ля ю чы ўлас най год нас ці. На 

гэ тым тыд ні па спя хо вай бу дзе ба-

раць ба са шкод ны мі звыч ка мі: вы 

не толь кі спра ві це ся з імі, але і 

да па мо жа це ін шым лю дзям.

ДЗЕ ВА. Гэ ты ты-

дзень, ня гле дзя чы на 

мі тус ню, якая бу дзе 

па на ваць ва кол, — 

час для пра дук тыў най пра цы і 

сур' ёз ных раз ва жан няў. Раз гля-

дай це спра вы, якія за цяг ну лі ся, як 

маг чы масць яшчэ раз пра ве рыць 

ці пра ду маць свае да лей шыя 

дзе ян ні. Па чы на ю чы з се ра ды, 

усё бу дзе спо рыц ца ў ру ках, вы 

прос та гу ля ю чы спра ві це ся з усі мі 

на за па ша ны мі дроб ны мі праб ле-

ма мі. За раз вы не вель мі ка му-

ні ка бель ныя, за тое са бра ныя і 

ўваж лі выя. У пят ні цу, перш чым 

на што-не будзь ра шыц ца, важ на 

ад мо віц ца ад ілю зій і па ста рац ца 

ўба чыць сі ту а цыю збо ку.

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+).
10.45, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Ся мей ны аль бом» (12+).
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. Тай ны» (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».
0.40 «Дзень спор ту».
0.55 Се ры ял «Дзя жур ны 
ўрач» (16+).

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+).
10.05, 17.35 Се ры ял «Ган на-
дэ тэк тыў» (16+).
12.15, 22.05 «Арол і рэш ка. Юбі-
лей ны» (16+).
13.15 «Па нен ка-ся лян ка» 
(16+).
14.15 «Біт ва са ло наў» (16+).
15.20, 23.05 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі» (16+).
16.15, 23.55 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.20, 0.00 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.10 «Ба гі ня шо пін гу» (16+).
20.50 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Мя са ў цес це.
8.05, 12.00, 19.55 «Ка лей да скоп». 
На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15, 16.45 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.15 «Веч ны кліч». Маст. 
фільм (12+).
9.35, 16.10 «Апош ні дзень». Ма-
ры на Го луб (12+).
10.15 «Ка мер тон». На род ны ар-
тыст Бе ла ру сі Ры гор Бе ла цар-
коў скі.
10.40, 16.50 «За ма ро жа ны». Ка-
ме дыя (12+).
12.55 Кам па зі тар Алег Мол чан. 
Пе сен ны цыкл «Ма літ ва» на вер-
шы Ян кі Ку па лы.
14.25, 22.15 «Вы дат ныя авія кан-
струк та ры». Ар цём Мі ка ян (12+).
15.00, 21.05 «Зва рот най да ро гі 
ня ма». Маст. фільм. 1-я се рыя 
(12+).
19.30 «Ка мер тон». Ба лет май стар, 
на род ны ар тыст СССР Ва лян цін 
Елі зар' еў.
20.10 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ-
міч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы 
«Вы кра дан не Еў ро пы, або Тэ атр 
Уршу лі Ра дзі віл».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Май стры і ку мі ры». На род-
ны ар тыст Бе ла ру сі, на род ны ар-
тыст СССР Ге надзь Аў сян ні каў.

7.10, 20.45 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Ма я мі. 1/4 фі на лу.
9.15 Фут бол. Та ва рыс кі матч. 
Сла ве нія — Бе ла русь.
11.15 Спорт-кадр.
11.45 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм-
пія  нат Еў ро пы. Муж чы ны. 62 кг. 
Фі нал.
13.30 Гуль ні «на вы раст».
14.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
14.35 Спорт-мікс.
14.45 Піт-стоп.
15.15 На шля ху да ЧС-2018. 
Ві дэа ча со піс.
15.45 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Цю мень. Гон ка пра сле да ван ня. 
Муж чы ны.

16.45 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Цю мень. Гон ка пра сле да ван ня. 
Жан чы ны.
17.35 Ко зел пра фут бол.
17.55 Слэм-данк.
18.30 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
Фі нал. Пер шы матч. (У пе ра пын-
ках — Спорт-цэнтр.)
22.00 Аг ня вы ру беж.
22.30 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
23.00 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 «Воль га Аро се ва. Рэ цэпт яе 
шчас ця» (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 «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+).
20.00 «Час».
21.10 «Рэ пар цёр».
21.25 Се ры ял «За ла тая Ар да». 
(16+).
23.30 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
0.10 «Аляк сандр Мі та. Май стар 
ка та строф» (12+).
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 «NEXT». Се ры ял (16+).
9.15 «Да лё кія сва я кі» (16+).
9.40, 23.50 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Сле да кі» (16+).

11.05, 23.05 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
11.55, 17.55 «Гуль ні ў пад кід но-
га». Се ры ял (16+).
13.50, 20.15 «Стра лок». Се ры-
ял (16+).
15.20 «Ежа ба гоў» (16+).
16.10 «Аў та па на ра ма» (12+).
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».
20.15 «Стра лок-2». Се ры ял 
(16+).
21.40 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
0.35 «На слан нё». Се ры ял (16+).

6.00, 16.15, 3.20 Се ры ял «Вяр-
тан не Мух та ра-2» (16+).
6.15, 8.05, 10.05, 13.15 Се ры ял 
«Бла гая кроў». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
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+).
19.20 Се ры ял «Ле кі су праць 
стра ху». (16+).
22.55, 0.10 Маст. фільм «Ру жа 
раз ві таль ных вят роў» (12+).
0.00 На ві ны апоў на чы.
0.55 Маст. фільм «Пры га жун-
чык Джо ні» (18+).
2.45 «Ін шы свет» (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, 20.40 Се ры ял «Ад но 
жыц цё на два іх» (16+).
13.25 «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+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Ка мен-
ская» (16+).

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+).
7.50, 8.10 Се ры ял «Мух тар. Но-
вы след» (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы» (16+).
9.40, 23.10 «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 Се ры ял «Прад чу ван не» 
(16+).
16.35, 19.45 Се ры ял «Бе ра га вая 
ахо ва» (16+).
21.15 Се ры ял «Шу берт» (16+).
23.30 «Вы ні кі дня».
0.00 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 16.00, 19.35, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
7.30, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.15 Се ры ял «Макс» (12+).
9.00, 19.40 Се ры ял «Які ма люе 
ве цер» (12+).
10.15 «Сад і ага род».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
11.00 Дра ма «Не да ты каль ныя» 
(16+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Ме лад ра ма «Шэр бур скія 
па ра со ны» (12+).
16.05 Для дзя цей «Ад каз вай ка» 
(0+).
16.10 «Мульт па рад».
16.30 «Зда роўе».
17.00 Се ры ял «Анё лы» (16+).
18.25 Се ры ял «Аба рон ца» 
(16+).
19.10 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Ба я вік «Ша ра вая ма лан-
ка» (12+).
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