
6.00, 15.10 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20, 4.20 М/ф «Ду да і Да да». (0+)
7.40, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». (0+)
8.00, 4.55 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (6+)
8.20, 3.30 «Ера лаш». (6+)
9.20, 19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка. Да рос лае жыц цё» (12+).
10.25 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў-2». (16+).
12.15 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.10, 20.00 Се ры ял «Вы ўсе 
мя не пры во дзі це ў ша лен ства» 
(16+).
14.10 Се ры ял «Па ла са тае шчас-
це» (12+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 22.45 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
21.00 Ба я вік «16 квар та лаў». 
(12+).
0.00 Се ры ял «Ка ра бель». (16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.50 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». 
Ула дзі мір Друж ні каў.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва па ме-
шчыц кая.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.05, 22.20 «Кар тач ны до мік. Кан-
чат ко вае ра шэн не». Се ры ял.
9.00 Су свет ныя скар бы.
9.15 «Ма на лог у 4 част ках. Мі ка-
лай Цыс ка ры дзэ».
9.40, 19.45 Га лоў ная ро ля.
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.05 ХХ ста год дзе. «Бе не-
фіс Ла ры сы Га луб кі най». 1975.
12.55 «Гуль ня ў бі сер». «Фё дар 
Да ста еў скі. «Не па кор лі вая».
13.40 «Са ды ўцех Ста ра жыт ных 
Пам пе яў». Дак. фільм.

14.30 «Улю біц ца ў Арк ты ку». Дак. 
се ры ял.
15.10, 1.45 Гіс та рыч ныя кан цэр ты. 
Да ні іл Шаф ран, Ма рыс Ян санс і 
Ака дэ міч ны сім фа ніч ны ар кестр 
Мас коў скай дзяр жаў най фі лар-
мо ніі.
15.55 «Пеш шу...» Маск ва лі та ра-
тур ная.
16.25 «Бліз кае ко ла Іга ра За ла-
та віц ка га».
17.15 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«Дру гі зрок».
18.45 «Аст ра вы». Ле а нід Ку раў-
лёў.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 «Тры п'е ты Мі ке лан джэ ла». 
Дак. фільм.
21.30 «Фе ні мар Ку пер». Дак. 
фільм.
21.40 «Аб са лют ны слых».
23.15 «Аў тар тэ ат ра».
2.30 «Дом мас тац тваў». Дак. 
фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ўга-
род ца вым: «Эміг ра цыя». 2005 год 
(18+).
7.05, 9.40, 11.00, 13.35, 15.40, 17.00, 
20.05, 21.40, 23.00, 1.00, 2.45, 5.35 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
7.30, 13.50, 18.55 Маст. фільм 
«Аме ры кан ская тра ге дыя» (16+).
8.40 М/ф «У сі нім мо ры, у бе лай 
пе не» (12+).
8.50, 20.50 «Прэс-экс прэс». 1995 
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+).
12.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Гро шы для но вай 
Ра сіі». 2007 год (16+).
12.55 Пра гра ма «Тэ ма» з У. Лісць-
е вым: «Праб ле ма гро шай». 1993 
год (16+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця най 
Віз бар. Трыа «Меридиан». 2008 
год (12+).
0.00 Маст. фільм «Ва сі лі са Пры-
го жая» (6+).
1.20 «Ва кол сме ху». 1981 год 
(12+).

3.00 Маст. фільм «Га рад скія 
пад ра бяз нас ці» («Ка хан не з 
пры ві ле я мі») (16+).

3.30, 5.30, 10.00, 19.35, 1.00 
Лыж ныя гон кі. Ку бак све ту.
4.00, 6.30, 10.30, 18.50, 1.40 Гор-
ныя лы жы. Ку бак све ту.
5.00, 20.00 Лыж нае двая бор'е. 
Ку бак све ту.
6.00, 9.30, 16.00, 20.30 Фут бол. 
«ФІ ФА».
7.30, 11.30, 15.00 Тэ ніс. Australіan 
Open.
8.30, 12.25 Скач кі з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
9.25 Алім пій скія гуль ні. Sports 
Explaіners.
10.25, 19.25, 0.55 Алім пій скія гуль-
ні. «Алім пій скае пры знан не».
14.00 Алім пій скія гуль ні. «Іна-
ва та ры».
16.30 Ве ла спорт. Cadel Evans 
Ocean Race.
17.00, 2.30 Ве ла спорт. «Кам'-
юні дад Ва лен сі я на».
18.30 Алім пій скія гуль ні. «Алім-
пій скі дух».
18.45, 2.20 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«У па го ні за гіс то ры яй».
21.00 Сну кер. German Masters.

0.55 Ка ме дыя «Ро бін Гуд: муж-
чы ны ў тры ко». (12+).
3.10 Пры го ды «Сар дэч на за пра-
ша ем у джунг лі». (12+).
4.55 Ка ме дыя «Гі ган тык». (16+).
6.45 Ка ме дыя «Гэ ты ня ём кі мо-
мант». (16+).
8.40 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў». (12+).
10.35 Ка ме дыя «Сяб роў ства і 
ні я ка га сек су?» (16+).
12.25 Ка ме дыя «Ня пра віль ныя 
ко пы». (18+).
14.00 Ка ме дыя «21 і больш». 
(16+).
15.40 Пры го ды «Джунг лі». (6+).
17.15 Ка ме дыя «Авеч ка До лі бы-
ла злая і ра на па мер ла». (6+).
19.30 Ка ме дыя «Ка хан не ўраз-
нос». (16+).

21.05 Ме лад ра ма «Дзён нік кар'-
е рыст кі». (16+).
22.45 Ме лад ра ма «Вя лі кая ма-
лень кая Я». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.40 «Док тар І...» (16+).
9.10, 19.00, 2.10 «Ку зей. Гю ней». 
Се ры ял (16+).
10.35, 3.35 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.10, 18.00 «Сак рэ ты эк стра сэн-
саў» (16+).
13.00, 16.55 «Ва раж біт ка» (12+).
14.00, 5.10 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
14.55 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
15.30 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.05 «На ту раль ны ад бор» (12+).
20.35 «Па ла він кі не маг чы ма га». 
Се ры ял (12+).
21.35 «Звыш на ту раль ны ад бор» 
(16+).
22.35 «Лі нія аба ро ны» (16+).
23.10 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял.
23.55 «Зла ві мя не, ка лі змо жаш». 
Дра ма (12+).

6.10, 15.20 Знік нен не Эле а нор 
Рыг бі. (16+).
8.40 Ілю зі я ніст. (16+).
10.55 Шу каль нік ва ды. (16+).
13.10 Кра мер су праць Кра ме ра. 
(16+).
17.50 Ін ша пла не ця нін. (6+).
20.10 У па го ні за шчас цем. 
(12+).
22.25 Там, дзе сэр ца. (16+).
0.45 Вось мая мі ля. (18+).
2.40 Вя лі кі куш. (16+).
4.20 Жон ка аст ра наў та. (16+).

6.20 Ка ні ку лы стро га га рэ жы-
му (12+).

8.30 Аба рон цы (12+).
10.25 Па ца лу нак ма тыль ка 
(16+).
12.25 Жа ніць ба (12+).
14.20 Лю бовь-мор ковь-2 (12+).
16.20, 4.20 Пар фу мер ка-2. Се-
рыі 3—4-я (12+).
18.15 Шпі ён (16+).
20.20 Брэсц кая крэ пасць (16+).
23.00 Ня ўлоў ныя (16+).
0.45 Сі бір. Мо на мур (18+).
2.40 Лю бовь-мор ковь-3 (12+).

6.00, 7.30, 9.25 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці. (12+).
6.45 Зай маль ная на ву ка. (12+).
7.55, 11.45, 17.15, 20.25 Аў та-
SОS. (12+).
8.40, 11.00 Ша ша праз пек ла. 
(16+).
10.15 Ме га за во ды. (12+).
12.30 Пра рыў. (12+).
13.20 Гуль ні ро зу му. (12+).
14.50, 22.45, 1.55, 5.10 Паст ка 
для ды на заў раў. (12+).
15.40 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха. (16+).
16.25, 19.35, 0.25, 2.45 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (16+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Ін стынкт 
вы жы ван ня. (16+).
18.50 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).
23.35 Тай ныя гіс то рыі. (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 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 Хут кія і гуч ныя.
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 Ка та стро фа на ко лах.

АВЕН. На гэ тым 
тыд ні вы мо жа це ад-
пра віц ца ў дзе ла вую 
па езд ку, але будзь-
це асаб лі ва ўваж лі-

выя да свай го зда роўя, бо ры зы ка 
за сту дзіц ца до сыць вя лі кая. У па ня-
дзе лак па спя шай це ся скон чыць важ-
ныя спра вы, па ду май це, што мож на 
зра біць за га дзя. У аў то рак, асаб лі ва 
ў дру гой па ло ве дня, не па жа да ныя 
ві зі ты ў ад мі ніст ра цый ныя ўста но вы, 
а, зна хо дзя чы ся ўда ле чы ні ад до ма, 
вар та пра явіць асаб лі вую абач лі-
васць. Не вар та іс ці на па вад ку ў 
свай го аза рту ў се ра ду. У вы хад ныя 
дні больш кан так туй це з сям' ёй.

ЦЯ ЛЕЦ. Гэ ты ты-
дзень мо жа імк лі ва 
ўцяг нуць вас у вір 
па дзей: ак тыў ную 
пе ра піс ку з дзе ла-

вы мі парт нё ра мі, су стрэ чы з роз-
ны мі ці ка вы мі людзь мі, ка рот ка-
тэр мі но выя па езд кі. У па ня дзе лак 
не аб ход на па чаць рэа лі зоў ваць 
свае пла ны, інакш мо жа це ўпус-
ціць спры яль ны мо мант для іх да-
лей ша га раз віц ця. Чац вер мо жа 
ака зац ца ад ным з са мых цяж кіх 
дзён у псі ха ла гіч ным пла не. У кан-
цы тыд ня па спра буй це ўдзя ліць 
ува гу свай му до му і сям'і.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Раз-
мя шчэн не зо рак дасць 
маг чы масць пра явіць 
свае са мыя леп шыя 
якас ці. На пра цы бу дзе 

поў нае па ра зу мен не з на чаль ствам 
і ка ле га мі. Па ста рай ся свое ча со ва 
за вяр шыць па ча тыя спра вы і па куль 
не ўскла даць на ся бе да дат ко выя 
аба вяз кі. Кант ра люй це эмо цыі, вы 
мо жа це ў за па ле на га ва рыць ча-
гось ці, пра што по тым бу дзе це шка-
да ваць. Менш хва люй це ся, больш 
вер це ў свае сі лы.

РАК. Мо жа це аку-
нуц ца ў па ток раз на-
стай ных дзе ла вых і 
аса біс тых праб лем. 
Вам не аб ход на пе-

ра адо лець су мнен ні і ня ўпэў не насць 
ва ўлас ных сі лах. У па чат ку тыд ня па-
спра буй це пра яў ляць прак тыч насць 
у спра вах і раз ме ра насць у жыц ці, 
што пры ня се пос пех у най блі жэй шай 
бу ду чы ні. Ці ка вае зна ём ства ў се-
ра ду мо жа па спры яць пра фе сій на-
му пос пе ху. Пят ні ца пры ня се ўздым 
сіл, у гэ ты дзень змо жа це мно гае 
па спець і ад чуць па чуц цё за да во ле-
нас ці ад атры ма ных вы ні каў. Су бо та 
мо жа прай сці ў ак тыў ных сяб роў скіх 
зно сі нах, ад нак па жа да на вы зва ліц-
ца ад за над та бліз кай апе кі свай го 
ата чэн ня.

ЛЕЎ. На гэ тым 
тыд ні да вя дзец ца 
ад стой ваць свае 
по гля ды. За да ча 
хоць і вы са ка род-
ная, але ча сам 

вель мі стом ная. Тры май це ся за тое, 
што лі чы це най больш важ ным, але 
не ад маў ляй це ся пай сці на са ступ кі 
ў дро бя зях. Будзь це доб рыя і прад-
бач лі выя, але не ўзваль вай це на ся-
бе чу жыя паў на моц твы — па дзя кі не 
бу дзе. Вар та пра явіць ак тыў насць 
у пы тан нях кар' е ры, каб асяд лаць 
кап рыз ную ўда чу. У чац вер вас ча-
кае ад каз ная ра бо та. Пят ні ца — не 
са мы ўда лы дзень для шчы рай раз-
мо вы з на чаль ствам, ка лі апы ня це ся 
на ды ва не, па спра буй це абы сці ся 
агуль ны мі фра за мі.

ДЗЕ ВА.  На 
гэ тым тыд ні, каб 
зра біць тое, што 
вы на ме ці лі, спат-
рэ бяц ца пэў ныя 
на ма ган ні і ўпэў-

не насць ва ўлас ных сі лах і ра-
шэн нях, за ся родзь це ся на са мым 
га лоў ным. У аў то рак непа жа да на 
звяз вац ца з які мі-не будзь су мнеў-
ны мі пра ек та мі, а тым больш ры зы-
ка ваць рэ пу та цы яй. Ва шы ам бі цыі 
мо гуць пры вес ці да не па ра зу мен-
няў з ка ле га мі па ра бо це. У се ра ду 
бу дуць уда лы мі па езд кі, пе ра мо вы 
і ра бо та з юры дыч ны мі да ку мен та-
мі. Пят ні ца бу дзе спры яль ная для 
за вяр шэн ня ста рых спраў і для 
но вых ці ка вых па чы нан няў. На ват 
не вя лі кае па да рож жа ў вы хад ныя 
дні абя цае пры ем ны ад па чы нак у 
доб рай кам па ніі.

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, 0.15 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 23.55 «Зо на 
Х». (16+).
9.10, 22.05 Се ры ял «След». 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Двай ная су цэль ная». 
(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.
23.35 Сфе ра ін та рэ саў.
0.35 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.05 Се ры ял «Жан чы-
ны ў чор ным». (16+).
9.55, 17.55 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі». (16+).
10.40, 22.05 «Сля пая». Дра-
ма. (16+).
11.45, 21.10 Се ры ял «Най-
леп шы ты дзень май го жыц-
ця». (16+).
12.35 «Свет на вы ва рат». 
(16+).
13.30, 19.15 «Аме ры кан скі жа-
ніх». (16+).
14.25 «Біт ва са ло наў». (16+).
15.25, 23.05 Се ры ял «Іх пе ра-
блы та лі ў рад до ме». (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.
18.45 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам. (16+).
20.15 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).

22.00 Спорт ла то 5 з 36, 

КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35, 20.10 «Бе ла рус кая кух-

ня». Буль бя ная кіш ка з гры-

ба мі.

8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-

скоп». На ві ны куль ту ры.

8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».

8.25, 18.20 «Соль зям лі». 

Маст. фільм. (12+).

9.35, 16.05 «Подз віг Адэ сы». 

Маст. фільм (12+).

12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 

Кач ка з дзе ру на мі.

12.50 «Бе ла русь як пес ня». 

Ан самбль «Пес ня ры».

13.15 «Сла вян скі ба зар у Ві-

цеб ску — 1998».

14.10, 22.15 «Зброя Пер шай 

су свет най вай ны». «Па вет ра-

ная тры во га» (12+).

14.50, 21.05 «Ка нец апе ра цыі 

«Рэ зі дэнт». Маст. фільм. 1-я 

се рыя (12+).

19.30 «Су час нае мас тац тва 

Бе ла ру сі». Ле а нід Шча мя лёў.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

22.55 «Свят ло да лё кай зор кі». 

Па мя ці рэ жы сё ра, за слу жа на-

га дзея ча мас тац тваў БССР 

Ба ры са Сця па на ва.

8.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Су он сі» — «Ар се нал».

10.00 Спорт-кадр.

10.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-

ліі. «Вест Хэм» — «Крыс тал 

Пэ лас».

12.30 На шля ху да ЧС-2018. 

Ві дэа ча со піс.

13.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Санкт-

Пе цяр бург.

18.25 Слэм-данк.

18.55 Бас кет бол. Ку бак ФІ БА. 

«Цмо кі-Мінск» (Бе ла русь) — 

«Соль нак Олай» (Венг рыя). 

(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

20.45 Аг ня вы ру беж.

21.15 Ва лей бол. Ку бак вы клі-

ку. 1/8 фі на лу. Пер шы матч. 

«Бу даў нік» (Мінск) — «Мі лі 

Пьян га» (Тур цыя).

23.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-

ліі. «То тэн хэм» — «Ман чэс тэр 

Юнай тэд». (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.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні-
ца».
9.10 «Лю боў Ар ло ва. Шы пы і 
ру жы» (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». Іо-
сіф Ланг бард. «Дра ма ар хі-
тэк та ра». Фільм 1-ы (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 «Ік ра» (16+).
23.05 Се ры ял «На лёт» (16+).
0.55 «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 «Да лё кія сва я кі» (16+).
8.50, 21.05 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40, 20.15 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.30, 17.55 «Пра пар шчык 
Шмат ко, або Ё-маё!» Се ры-
ял (16+).
13.05 «Сле да кі». Се ры ял 
(16+).
13.50, 23.05 «NEXT-2». Се ры-
ял (16+).

15.25 «Пра ца на вы ва рат» 
(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».
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
0.40 «Сал да ты-11». Се ры ял 
(16+).

6.00 М/ф (12+).
6.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
7.35, 3.45 «Лю бі мыя ак цё-
ры 2.0». «Служ бо вы ра ман» 
(12+).
8.05 Се ры ял «АСА» (16+).
9.05, 13.15, 19.20 Се ры ял 
«Ме тад Лаў ро вай» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.00 «Спра вы ся мей ныя» 
(16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 17.10, 18.05 Се ры-
ял «Вяр тан не Мух та ра-2» 
(16+).
23.15, 0.10 Маст. фільм 
«Дом» (16+).
0.00 На ві ны ў поў нач.
1.40 Маст. фільм «Увесь гэ ты 
джэм» (12+).
4.00 Се ры ял «Спрут» (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.
11.40, 22.10, 23.10 Се ры ял 
«Склі фа соў скі». (12+).
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 «Ся мей ны дэ-
тэк тыў». (12+).
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, 23.05 «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.
14.00 «Па е дзем, па я дзім!» 
(0+).
14.20 Се ры ял «Хвост». 
(16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Ін спек-
тар Ку пер». (16+).
21.15 Се ры ял «Апош ні ар ты-
кул жур на ліс та». (16+).
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Па труль». 
(16+).

7.00, 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».
8.15 Се ры ял «Ча ты ры тан-
кіс ты і са ба ка» (12+).
9.10 Дак. фільм «Спра ва «Вяс-
на».
10.00 — Пра фі лак ты ка на тэ-
ле ка на ле.
16.00 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
16.05 «Мульт па рад».
16.25 «Дзе цям пра зве ра-
нят».
16.55 Се ры ял «Го рад пры-
шэль цаў».
18.25 Се ры ял «Ка лы ма».
19.25 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
20.00 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ба я вік «Голд фін гер».
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