
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 «Ду да і Да да». 
(0+)
8.00, 4.30 М/ф «Смя ша ры кі». (0+)
8.20, 4.50 М/ф «Алі са ве дае, 
што ра біць!» (6+)
8.50, 3.50 «Ера лаш». (6+)
9.30 Се ры ял «Ся мей ны біз нес». 
(12+).
10.40 Ка ме дыя «Па да рож жа 
Гек та ра ў по шу ках шчас ця». 
(12+).
13.00, 19.00 Се ры ял «Псі ха ла-
гі ні» (16+).
14.10, 20.10 Се ры ял «Га тэль 
«Эле он». (16+).
16.45, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.20 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
20.10 Се ры ял «Га тэль «Эле он». 
(16+).
21.20 Ка ме дыя «Ос цін Паў эрс: 
ча ла век-за гад ка між на род на га 
маш та бу». (16+).
0.00 Се ры ял «Пра зор ца». (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, 9.25, 12.45, 2.35 Су свет-
ныя скар бы.
6.45 «Ма гія гу ку і цу ды на ву кі». 
Дак. фільм.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 На ві ны куль ту ры.
7.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Ба рыс Ба бач кін.
8.05, 21.10 «Пра ві лы жыц ця».
8.35, 22.20 «Аб ацтва Даў нтан». 
Маст. фільм.
9.40 Га лоў ная ро ля.
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.35 ХХ ста год дзе. «Ваш 
вы хад». Вя ду чы Зі но вій Герт. 
1986 год.
12.15 «Ге ній».
13.00 Штуч ны ад бор.
13.45 «Рэйд на Дук лу». Дак. 
фільм.

14.30 «Бляск і гор кія слё зы ра-
сій скіх ім пе ра трыц». Дак. се-
ры ял.
15.10, 1.35 Ды ры жы руе Ту ган 
Са хі еў. На цы я наль ны ар кестр 
Ка пі то лія Ту лу зы.
15.50, 2.10 Жыц цё вы дат ных 
ідэй. «Па ляў ні чыя на пла не ты».
16.20 «Пеш шу...» Маск ва Жаў-
тоў ска га.
16.50 «Бліз кае ко ла Ула дзі мі ра 
Ха ці нен кі».
18.45 Рус кія ў су свет най куль-
ту ры. «Ства раль нік Крас ноў». 
Дак. фільм.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 На ву ка без ме ж. «Ар хі тэк-
ту ра і на двор'е». Дак. фільм.
20.55 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.40 «Аб са лют ны слых».
23.10 «Ад люст ра ва ны час». 
Дак. се ры ял.
23.55 Да ку мен таль ная ка ме ра. 
«Кшыш таф За ну сі. Ванд роў ка 
даў жы нёй у жыц цё, або Пра ва 
на спо ведзь».

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам На-
ўга род ца вым. 2005 год (18+).
7.15, 8.45, 9.40, 11.00, 11.40, 
12.05, 14.40, 15.40, 17.00, 18.50, 
20.25, 21.40, 23.00, 23.40, 0.50, 
5.15 Му зыч ная на сталь гія (12+).
7.35 Маст. фільм «Ары эль» (18+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00, 16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
11.30, 23.30 «Ся дзі і гля дзі» 
(16+).
12.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Аза ртныя гуль ні 
ў СССР». 2007 год (16+).
13.20 Маст. фільм «Пчол ка» 
(18+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
19.05 Маст. фільм «Кант ра бан-
да» (16+).
0.00 Дак. фільм «Скры жа ван не 
ро ка» (16+).
0.30 «Час пік» з Дзміт ры ем Кі-
ся лё вым. 1996 год (16+).
1.20 Су стрэ ча ў Кан цэрт най за-
ле «Ра сія» з Аляк се ем Ба та ла-
вым. 1989 год (12+).
2.25 Фільм-кан цэрт «Рикки Э 
Повери». 1986 год (12+).

3.30 Маст. фільм «Быў ме сяц 
май» (16+).

3.30, 9.00, 12.30, 22.00 Сну кер. 
Nоrthеrn Іrеlаnd Ореn. Фі нал.
5.00, 11.45, 14.30 Скач кі з 
трамп лі на. Ку бак све ту.
6.30, 17.45, 19.00, 23.30, 2.00 
Бія тлон. Ку бак све ту.
8.00 Лыж нае двая бор'е. Ку бак 
све ту.
8.30, 14.00 Зі мо выя ві ды спор-
ту. «Sроrts dеstіnаtіоn».
10.30 Аў та- і мо та спорт. «Ідэа-
льная пе ра мо га».
10.45 Аў та гон кі. «Фор му ла Е».
16.00 Гор ныя лы жы. Ку бак све-
ту.
21.05 Дрон-рэй сінг. DR1 
Сhаmріоns.
1.00 «VІР-ло жа».
1.30 Фры рай дынг. Whіtе 
Sеssіоn.
1.45 Wаtts.

1.00 Ка ме дыя «Ліх ту гі Аль фрэ-
да». (12+).
2.50 Ме лад ра ма «Свед ка на вя-
сел лі». (16+).
4.40 Ка ме дыя «Ак са міт ныя руч-
кі». (16+).
6.40 Ка ме дыя «Джунг лі клі-
чуць! У по шу ках Мар су пі ла мі». 
(12+).
8.35 Ка ме дыя «Мам чын сы-
нок». (12+).
10.25 Фан тас ты ка «Пры від». 
(6+).
12.35 Ка ме дыя «Шнай дэр су-
праць Бак са». (16+).
14.20, 15.05 Шоу «Ка ме ды ян-
ты». (16+).
14.55 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
15.40 Ка ме дыя «Апе ра цыя «Ту-
шон ка». (16+).
17.45 Ка ме дыя «Дзюп лекс». 
(12+).
19.30 Ка ме дыя «} {отт@бь)ч». 
(16+).
21.15 Фан тас ты ка «Асаб лі-
вы хло пец: ту пы су пер ге рой». 
(16+).
22.45 Ка ме дыя «Ка роль ве ча-
ры нак». (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.50 «Док тар І...» (16+).
8.20 «Трэн дзі» (16+).
8.50, 19.05, 3.05 «Ку зей. Гю-
ней». Се ры ял (16+).
10.30 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял (16+).
12.05, 18.05 «Сля пая» (12+).
13.05, 17.00 «Ва раж біт ка» (12+).
14.10, 4.40 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
15.05 «Па ляў ні чыя на пры ві-
даў» (16+).
15.40 «Здзел ка» (16+).
16.10 «На ту раль ны ад бор» (12+).
20.55 «Ма га зі на» (16+).
22.00 «Рэ ві зо ра» (16+).
23.05, 5.30 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
23.40 «Ві зі цё ры». Се ры ял (16+).
0.25 «Паст ка». Тры лер (16+).
2.15 «Гуч ныя спра вы» (16+).

6.10, 17.40 Тры мет ры над уз-
роў нем не ба (16+).
8.35 Рым скія спат кан ні (16+).
10.30 Каст рыч ніц кае не ба 
(12+).
12.45 Це ла а хоў нік (16+).
15.20 Бач насць гне ву (16+).
20.10 Воўк (16+).
22.40 Ка хан не жы ве тры га ды 
(16+).
0.35 Да ча гось ці пры го жа га 
(18+).
2.30 З цем ры (16+).
4.15 Ключ ад усіх дзвя рэй 
(16+).

6.20 Вя сё лая мо ладзь (12+).
8.15 Ар да (16+).
10.50 Пра свят лен не (16+).
12.40 Але не вае па ля ван не (12+).
14.20 Ма фія: гуль ня на вы жы-
ван не (16+).
16.20, 4.20 Ба бі на цар ства. 
1—2-я се рыі (16+).
18.10 Мой звод ны брат Фран-
кенш тэйн (12+).
20.20 Ка ні ку лы стро га га рэ жы-
му (12+).

22.30 Пе ра клад чык. Се рыя 1-я 
(12+).
0.30 За су стрэ чу (16+).
2.20 Стаў ка на ка хан не (12+).

6.00 Уз лом Сіс тэ мы. (16+).
6.20 Зра бі або па мры. (12+).
6.45 Зай маль ная на ву ка. (12+).
7.30, 9.25, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці. (12+).
7.50, 10.10, 14.50 Ме га за во ды. 
(12+).
8.35, 10.55 Ша ша праз пек ла. 
(12+).
11.45 Аў та-SОS. (12+).
12.30 Ан тарк ты ка. (12+).
13.15, 17.10, 20.00 Гуль ні ро зу-
му. (12+).
15.35 Вы ра та ваць пла не ту. 
(12+).
17.55, 21.05, 0.55, 3.20 Дзі кі ту-
нец. (12+).
18.45 Па го ня за ле да ві ка мі. 
(12+).
21.55 Пра рыў. (12+).
22.35 Код не бяс пе кі. (12+).
23.20 Дру гая су свет ная вай на: 
пек ла пад ва дой. (16+).
0.05 Мя жа. (16+).
1.40 Вы ра та ваць пла не ту. (12+).
4.10 З по пе лу. (12+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры. (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 2.25, 6.20 Як 
гэ та ўстро е на? (12+).
10.00, 16.00, 1.00, 3.50 Са пё ры. 
(16+).
10.30, 16.30, 23.30, 4.15 Скла-
ды: біт ва ў Ка на дзе. (12+).
11.00 Па ляў ні чы на ан ты ква ры-
ят. (12+).
14.00, 20.00, 7.10 Го лыя і на па-
ло ха ныя. (16+).
18.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя. 
(12+).
19.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
23.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі. 
(16+).
0.00 Міль ё ны Па бла Эс ка ба ра. 
(16+).
1.30 Са ма гон шчы кі. (18+).
2.55 Кос мас. Па ча так. Бу ду чы-
ня. (12+).

АВЕН. Не спя-
ша й це ся, і пос пех 
бу дзе на ва шым ба-
ку, тым больш што 
ця пер доб ры пе ры-
яд для рас крыц ця 

свай го па тэн цы я лу. Прос та не аб-
ход на да во дзіць свае спра вы да 
кан ца, вы ні кі на пра цы за ле жаць 
ад за ся ро джа нас ці і ра шу чых дзе-
ян няў. У се ра ду маг чы мыя не ка то-
рыя не дак лад нас ці ў ін фар ма цыі 
або па мыл кі ў раз лі ках. Змя ні це 
стыль зно сін, інакш ваш вост ры 
язык мо жа пры чы ніць боль у тым 
лі ку і бліз кім лю дзям, па крыў дзіць 
якіх зу сім не ха це ла ся. Усе сі лы 
на кі руй це на ра шэн не ся мей ных 
спраў, хат ніх праб лем — гэ та ця-
пер асаб лі ва важ на.

ЦЯ ЛЕЦ. Лю бую 
сі ту а цыю на гэ тым 
тыд ні вар та ацэнь-
ваць мак сі маль на 
рэа ліс тыч на. На ват 

ка лі яна зу сім не ўпіс ва ец ца ў рам-
кі ва шых уяў лен няў аб маг чы мым. 
Ста рай це ся адэ кват на раз лі чыць 
свае сі лы, па бе ра жы це ся бе, бо ў 
кан цы тыд ня маг чы мыя стрэ сы і 
пра сту ды. Для да сяг нен ня жа да-
ных мэт спат рэ бяц ца та кія якас-
ці, як са бра насць і ба чан не ўсёй 
сі туа  цыі ў цэ лым. Па спра буй це 
быць больш уваж лі вы мі ў ад но сі-
нах да сям'і і сва я коў. У вы хад ныя 
сха дзі це ў гос ці ці ў кі но.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты-
дзень над звы чай уда-
лы для па чат ку но ва га 
пра ек та і пра яў лен ня 
та лен таў. Вам спат рэ-
біц ца цяр пен не і аб'-

ек тыў насць у да чы нен ні да ся бе 
са мо га для вы праў лен ня дроб ных 
не дак лад нас цяў, без гэ та га не маг-
чы ма бу дзе іс ці на пе рад. Спра віц ца 
з та кой за да чай бу дзе вель мі ня-
прос та, бо ду ша бу дзе рвац ца на-
пе рад, не жа да ю чы ча каць па куль 
ру кі да ро бяць усяля кія дро бя зі. Вы 
яшчэ раз пе ра ка на е це ся, што з'яў-
ля е це ся вель мі па трэб ны мі і не за-
мен ны мі. Най больш спры яль ным 
днём бу дзе пят ні ца.

РАК. На гэ тым 
тыд ні ча ка ец ца 
шмат па спя хо вых 
спраў, зно сін і за-
баў. Вас уз ба дзё-

раць ці ка выя на ві ны, перс пек тыў-
ныя зна ём ствы і важ ныя раз мо вы. 
У па ня дзе лак бу дзе маг чы масць 
па ка заць усім, які вы каш тоў ны 
і не за мен ны ра бот нік. У аў то рак 
мо гуць на га даць пра ся бе ста рыя 
сяб ры. У су бо ту вы явяц ца не за-
вер ша ныя спра вы. Ка лі ад чу ва-
е це, што не мо жа це з імі спра віц-
ца, сме ла бя ры це са бе ў па моч ні кі 
бліз кіх лю дзей. Вы хад ныя дні — 
пры дат ны пе ры яд для аб наў лен ня 
гар дэ ро ба або на быц ця па трэб ных 
рэ чаў для до ма.

ЛЕЎ. Да сяг-
нен ні на пра цы 
абы дуц ца для вас 
«ма лой кры вёй», 
та му доб ра бы-
ло б асэн са ваць 

свой пос пех і зра зу мець, як яшчэ 
раз паў та рыць яго. Па спра буй це 
не па ска раць вы ра шэн не пы тан-
няў, звя за ных з аса біс ты мі ад но-
сі на мі, пе ра адоль вай це маг чы мыя 
праб ле мы з год нас цю. У чац вер 
на ва коль ныя мо гуць па чаць вас 
кры ты ка ваць, не крыў дуй це. Блі-
жэй да вы хад ных мо жа це апы нуц-
ца ўдзель ні кам або ар га ні за та рам 
твор ча га ме ра пры ем ства.

ДЗЕ ВА. На гэ-
тым тыд ні прая-
ві це ра зум ную 
асця рож насць, 
ма ю чы зно сі ны з 
парт нё ра мі па біз-

не се. У па ня дзе лак спат рэ біц ца 
ім гнен ная рэ ак цыя і ўмен не хут-
ка пры маць ра шэн не, інакш ры-
зы ку е це не па спець за па дзея мі, 
якія раз ві ва юц ца во ка мгнен на. 
У се ра ду да вя дзец ца ад стой ваць 
рэа ліс тыч насць ва шых пла наў і за-
дум пе рад на чаль ствам. У чац вер 
уваж лі ва пра чы тай це і раз бя ры це-
ся ў дэ та лях, перш чым пад пі саць 
які-не будзь да ку мент. У пят ні цу 
доб рыя на ві ны ўзба дзё раць вас, 
але вар та пра ве рыць іх дак лад-
насць. Вы хад ныя дні лепш пра-
вес ці до ма.

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, 0.35 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.15 Зо на Х 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След». 
(16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Дзя жур ны ўрач». (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 «Рай скае 
мес ца». (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.
0.00 Сфе ра ін та рэ саў.
0.55 Дзень спор ту.
1.05 Се ры ял «Афі цэр скія 
жон кі». (16+).

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.15 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.10 Се ры ял «Жа но чы 
рай». (16+).
11.10, 22.05 «Та та змо жа?» 
(16+).
12.05 Се ры ял «Ка ман да». 
(16+).
14.05, 19.20 «Біт ва са ло наў». 
(16+).
15.15, 22.55 Се ры ял «Іх пе ра-
блы та лі ў рад до ме». (16+).
16.15, 23.45 Ні чо га са бе ньюз. 
(12+).
16.20, 23.50 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
20.20 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
21.30 «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, 12.20 «Бе ла рус кая кух-
ня». Юш ка і ры ба на са ло ме.

8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15, 23.00 «Гэ ты 
дзень».
8.25, 18.35 «Ясе нін». Маст. 
фільм. (16+).
9.20, 18.10 «Ле ген ды кі но». 
Вя ча слаў Ці ха наў (12+).
9.50 «Ка мер тон». Эст рад ны 
спя вак, за слу жа ны ар тыст 
БССР Ва ле рый Дай нэ ка.
10.20, 15.00 «Рас сле да ван-
ні ка мі са ра Мег рэ». Се ры ял 
(16+).
12.50 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Ган на Ба лаш.
13.15 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2009».
14.10 «Му зеі Бе ла ру сі». Му зей 
гіс то рыі го ра да Брэс та.
14.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Ла гой скі ра ён (6+).
16.35, 21.05 «Па ляў ні чыя на 
скар бы». «Тай ні кі Рэй ха» (12+).
17.15, 21.45 «Да лё ка ад вай-
ны». Маст. фільм. (16+).
19.25 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль Бе ла рус ка га рэс пуб лі-
кан ска га тэ ат ра юна га гле да-
ча «Дзі кае па ля ван не ка ра ля 
Ста ха».
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Буль-
бя ная каў ба са з пад ліў кай.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.40 «Пес ні пад гі та ру».

7.25 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Эс тэр сунд. Зме ша ная эста фе-
та.
8.45 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Уот фард» — «Ман чэс тэр 
Юнай тэд».
10.45, 14.50 Спорт-мікс.
10.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Юг ра» (Хан ты-Ман-
сійск).
12.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Брай тан» — «Крыс тал 
Пэ лас».
15.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вест Бром віч» — «Нью касл».
17.00 Ко зел пра фут бол.
17.20, 18.25 Спорт-кадр.
17.50 Слэм-данк.
18.35 Аг ня вы ру беж.
19.05 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Эс тэр сунд. Ін ды ві ду аль ная 
гон ка. Жан чы ны.

21.05 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. U-20 — «Юнац тва-Мінск».
22.55 Фут бол. Чэм пі я нат 
Анг ліі. «Ман чэс тэр Сі ці» — 
«Са ўтгемп тан». (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)

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 «Но на Мар дзю ко ва. Та кой 
яе ні хто не ве даў» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
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+).
12.20, 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». «Біт-
ва за Коб рын. За лож ні кі сак-
рэт на га пак та» (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.
21.05 Се ры ял «Вя лі кія гро-
шы» (16+).
23.05 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
23.45 Нач ныя на ві ны.
0.00 «Час па ка жа» (16+).

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, 23.05 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
10.40 «Фа та ліс ты». Се ры ял. 
За ключ ныя се рыі (16+).
12.30, 23.55 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
13.50 Маст. фільм «Мне б у 
не ба» (12+).

15.45 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
16.10 «Аў та па на ра ма» (12+).
16.50 «Сал да ты і афі цэ ры». 
Се ры ял (16+).
17.35 «Пад пры крыц цём». Се-
ры ял (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+).
0.45 «Зна хар-2: па ля ван не 
без пра віл». Се ры ял (16+).

7.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
8.35 «Ня ма праб лем» (16+).
10.00, 2.15 «Лю бі мыя ак цё ры» 
(12+).
10.30, 13.10, 19.20 Се ры ял 
«Ма ша ў за ко не» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.25 «Ін шы свет» (12+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 4.50 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
21.15 Се ры ял «Ад дзел 44» 
(16+).
23.10 Маст. фільм «Са мая 
леп шая ба бу ля» (12+).
0.45 Маст. фільм «Ды яг наз: 
ка хан не» (16+).
2.55 Се ры ял «Ма фі ё за» (16+).

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, 22.10, 23.10 Се ры ял 
«Свая чу жая». (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+).
20.35 Се ры ял «Ма ро за ва». 
(12+).
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 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
7.50, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
9.40, 23.25 «НЗ.by».
10.25, 19.40 Дзён ні кі «Уда ча ў 
пры да чу!» з «Еў ра опт».
10.30 Се ры ял «Па да зра юц ца 
ўсе». (16+).
11.05 Се ры ял «Свед кі». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.30, 18.30 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 «Мян тоў скія 
вой ны». (16+).
21.25 Се ры ял «Шэ лест».
23.50 «Вы ні кі дня».
0.20 Се ры ял «Агенц тва сха-
ва ных ка мер». (16+).

7.00, 15.55, 19.45, 20.55, 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» (0+).
11.00 Тры лер «Па ля ван не» 
(18+).
13.00 Се ры ял «Жорст кае ка-
хан не».
14.25 Се ры ял «Пры го ды ма ла-
до га Ін дыя ны Джонс» (12+).
16.05 «Мульт па рад»: «Брат ка 
медз ве дзя ня».
17.00 Се ры ял «Да ра гі док тар».
18.20 Се ры ял «Ма лень кая 
хлус ня».
19.15 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
19.50 Се ры ял «Свой ся род 
чу жых» (16+).
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Фан тас ты ка «Гос ця» 
(12+).
23.00 Се ры ял «Да ма пад ву-
ал лю».
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