
6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
8.00 Скетч-шоу «Асця рож на: 
дзе ці!» (6+).
9.00 «Га ле рэя пры га жос ці». 
(16+).
9.30, 3.05 М/ф «Маш кі ны стра-
шыл кі». (0+)
9.50, 3.20 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)
10.15, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
10.40 Ані ма цый ны фільм 
«Бар бі і яе сёст ры ў па го ні за 
шча ню ка мі». (0+)
12.10, 0.00 Се ры ял «Кух ня-5». 
(16+).
14.40 Ка ме дыя «З 13 У 30». 
(12+).
16.30, 18.00, 20.00 «Ураль скія 
пель ме ні». (16+).
21.30 Ме лад ра ма «Еш, ма лі-
ся, ка хай». (12+).
2.10 «Ха чу ве рыць!» (16+).
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30 «Вя сё лая ўда ва». Маст. 
фільм.
9.00 «Брэ мен скія му зы кан-
ты». «Па сля дах брэ мен скіх 
му зы кан таў». М/ф.
9.50 «Звы чай ны кан цэрт».
10.20 «Мы з ва мі дзесь ці су-
стра ка лі ся». Маст. фільм.
11.55, 2.05 «Эк за тыч ная Шры-
Лан ка». Дак. се ры ял.
12.50, 0.05 Прын цып Чар лі. 
«Аг ні вя лі ка га го ра да». Маст. 
фільм.
14.25 «Не фер ці ці». Дак. 
фільм.
14.35 Між на род ны фес ты-
валь цыр ка во га мас тац тва ў 
Монтэ-Кар ла.
16.40, 23.25 «Ехаў грэ ка... Па-
да рож жа па са праўд най Ра сіі». 
Дак. се ры ял. Фільм першы.

17.20 «Ста рэй шая сяст ра». 
Маст. фільм.
19.00 ХХ ста год дзе. «Анд-
рэй Мі ро наў. Су стрэ ча ў кан-
цэрт най сту дыі «Астан кі на». 
1978 год.
20.50 «Ка ра ле ва Мар го». 
Маст. фільм (16+).
1.30 «Шэ ры воўк энд Чыр-
во ная ша пач ка». «Бан кет». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Пер шае ка хан-
не. Школь ныя га ды». 2006 год 
(16+).
6.55 «Гос ці з Сан-Рэ ма». 
1992 год (12+).
7.30, 13.35, 19.30, 1.30 Маст. 
фільм «Ва ры янт «Аме га» 
(16+).
8.40, 9.40, 11.00, 11.35, 14.40, 
15.40, 17.00, 17.35, 20.40, 
21.40, 23.00, 0.55, 2.40, 3.40, 
5.00, 5.35 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На-
ро джа ныя ў СССР» (12+).
11.20, 5.20 «Па эт Ста ні слаў 
Кра са віц кі чы тае свае вер-
шы». 2005 год (16+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. 2008 год (12+).
13.00 «Ра ніш няя пош та». 
1985 год (12+).
17.20 «Час пік». На рэз ка пра 
жан чын (Па мя ці У. Лісць е ва). 
1995 год (16+).
18.00 «Ва кол сме ху». «Вяс-
на». 1984 год (16+).
23.15 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі» 
(16+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наўга род ца вым: «Рэ ста ран-
ная куль ту ра». 2005 год (18+).

3.30 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту.

5.00, 10.30, 16.30, 23.00 Ве-
ла спорт. Па рыж — Ні ца.
6.30, 12.45, 21.30, 0.00 Ве-
ла спорт. Ці рэ на — Ад ры я-
ты ка.
8.00, 15.30 Аў та гон кі. Фор-
му ла E.
9.00, 16.00, 2.15 Фут бол. «ФІ-
ФА».
9.30, 15.30 Фут бол. Чэм пі я-
нат MLS.
10.00, 14.00 Зі мо выя ві ды 
спор ту. «У па го ні за гіс то-
ры яй».
11.30, 22.00, 2.45 Лыж ныя 
гон кі. Ку бак све ту.
19.30, 1.00 Бія тлон. Ку бак 
све ту.

1.00 Ме лад ра ма «Спат кан не 
ўсля пую». (16+).
2.50 Шоу «Ка ме ды ян ты». 
(16+).
3.20 Ка ме дыя «(Не)ча ка ны 
прынц». (16+).
4.55 Ка ме дыя «Сак рэ ты сек-
су і ка хан ня». (18+).
6.45 Ка ме дыя «Су пер Баб ро-
вы». (12+).
8.35 Ка ме дыя «Ся мей нае аб-
ра ба ван не». (16+).
10.15 Ка ме дыя «Да па ма жы-
це стаць баць кам». (16+).
12.00 Ка ме дыя «Пе не ло па». 
(12+).
14.00 Ка ме дыя «За ру ча ныя 
асу джа ныя». (16+).
15.40 Ка ме дыя «Дзе та род-
ныя». (16+).
17.25 Ка ме дыя «Здра дай не 
лі чыц ца». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Спа кус нік». 
(16+).
21.55 Ка ме дыя «Спа кус-
нік-2». (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.10 «Тай ны на ша га кі но»: 
«Служ бо вы ра ман» (12+).

10.45 «Служ бо вы ра ман». 
Ка ме дыя (6+).
13.40, 23.10 «Не рас кры тыя 
тай ны» (12+).
14.40 «Гад кі я». Ані ма цый ны 
фільм (0+).
16.20, 2.50 «Жон ка на пра-
кат». Маст. фільм (12+).
20.05 «Кра су ня». Ме лад ра-
ма (16+).
22.20 «90-я» (16+).
0.05 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
0.50 «Ка хан не скрозь час». 
Маст. фільм (12+).

6.10, 17.40 Дзён ні кі ня ні 
(16+).
8.25 Не жар туй це з Zоханам! 
(16+).
10.45 Прак тыч ная ма гія 
(16+).
12.55 Джу лі і Джу лія: рых-
ту ем шчас це па рэ цэп це 
(16+).
17.40 Сем жыц цяў (16+).
20.10 Сталь ныя маг но ліі 
(12+).
22.25 Маmma mіa! (16+).
0.35 Су пер Майк (18+).
2.40 У ча кан ні веч нас ці 
(16+).
4.15 Не звы чай ныя пры го ды 
Ад эль (12+).

6.20 Еха лі два ша фё-
ры (12+).
8.00 Усё пра муж чын (16+).
9.35 Без муж чын (16+).
11.10 Муж чы на з га ран ты яй 
(16+).
12.50 Мая ма рач ка (12+).
14.25 Тэр мі но ва вый ду за-
муж (16+).
16.30 Служ бо вы ра ман. Наш 
час (16+).
18.15 Ма мы (12+).
20.20 8 пер шых спат кан няў 
(16+).

22.05 Аб чым маў чаць дзяў-
чы ны (12+).
23.50 Блок бас тар (12+).
1.30 Ка нец вы дат най эпо хі. 
Пра фільм і не толь кі... (18+).
2.15 Ка нец вы дат най эпо хі 
(18+).
4.20 Кі но пра Аляк се е ва 
(12+).

6.00 Су пер збу да ван ні. (12+).
6.50 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці. (12+).
7.40, 13.20 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.25, 11.45, 16.25, 20.25 Аў та-
SOS. (12+).
9.15 Ін стынкт вы жы ван ня. 
(16+).
10.05, 14.05 Між на род ны аэ-
ра порт Ду бай. (12+).
10.55 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
12.30 Зна ём це ся — ды на заў-
ры. (12+).
14.50 Най буй ней шы ў све це 
ра монт. (12+).
15.40, 19.35, 0.20, 2.40 Рас-
сле да ван ні авія ка та строф. 
(16+).
18.45, 22.45, 1.55 80-я: дзе ся-
ці год дзе, якое ства ры ла нас. 
(16+).
23.30 Сак рэт ныя ма тэ ры я лы 
ста ра жыт на сці. (16+).
5.10 Эва ку а цыя Зям лі. (16+).

8.00, 22.00, 4.40 Ма хі на та ры.
9.00, 11.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 
ўстро е на?
10.00, 23.00, 3.50 Па ляў ні чыя 
на скла ды.
14.00, 17.00, 20.00 Уз ры ва ю-
чы гіс то рыю.
0.00 За ла тая лі ха ман ка.
2.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
2.55 Ма лан ка выя ка та-
строфы.
5.30 У па го ні за кла сі кай.
7.10 Вы жыць лю бой ца ной.

6.10 Ме лад ра ма «Ма мы» 
(12+).
7.55, 9.10 Ме лад ра ма «Па-
да ры мне жыц цё». 1—2-я 
се рыі (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
12.10 Се ры ял «Сва ты-6» 
(12+).
13.15 «Аб са лют нае ка хан-
не». Кан цэрт бе ла рус ка га 
гур та «Ат лан ты ка».
15.10 Се ры ял «Ка ра ле ва 
пры га жос ці». 1—6-я се рыі 
(12+).
21.00 «Па на ра ма».
21.45 Ме лад ра ма «Шу каю 
жон ку з дзі цем». 1—4-я се-
рыі (16+).
1.00 «Сфе ра ін та рэ саў».
1.25 «Дзень спор ту».

7.00 Фільм для дзя цей 
«Сто лік-сам-на крый ся» 
(6+).
8.00, 22.25 «Тэ ле ба ро-
метр».
8.05 «Іко на сты лю». (16+).
9.00 Ме лад ра ма «Як стаць 
прын цэ сай» (12+).
11.05 Ме лад ра ма «Дзён нік 
прын цэ сы. Як стаць ка ра-
ле вай» (12+).
13.00, 0.30 «Арол і рэш ка. 
Юбі лей ны». (16+).
14.05 «На на жах». (16+).
15.10 Ме лад ра ма «Кра су-
ня» (12+).
17.25 «Ба гі ня шо пін гу». 
(16+).
17.55 Ані ма цый ны фільм 
«Храб рая сэр цам» (12+).
19.35 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Спрынт. Муж чы ны.
21.05 «Мя няю жон ку». (16+).
22.30 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».
22.40 Ка ме дыя «Ры кі і 
Флэш» (16+).

7.35, 11.20 «Ка лей да скоп». 
На ві ны куль ту ры.
7.55 «Гэ ты дзень».
8.00 «Не па кі дай...» Фільм-
каз ка (6+).
10.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Хво раст.
10.50 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.35 «Гар дэ ма ры ны, на пе-
рад!» Маст. фільм (12+).
16.25 «Поющие гитары» — 
50 год ра зам.
17.35 «Па ся мей ных аб ста ві-
нах». Ме лад ра ма (12+).
19.45 «Соф'я Ка ва леў ская. 
Ды ле мы вя лі кай жан чы ны». 
Дак. фільм (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Бе ра жы це жан чын». 
Ка ме дыя (12+).
23.20 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску — 2011». Вя ча слаў 
Да бры нін.

7.05 Тэ ніс. Тур нір WTА. 
Індыян-Уэлс.
11.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Матч у ад каз. 
«Ман чэс тэр Сі ці» (Анг лія) — 
«Ба зэль» (Швей ца рыя).
13.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Матч у ад-
каз. «То тэн хэм» (Анг лія) — 
«Ювен тус» (Іта лія).
15.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Мат чы ў ад-
каз. Агляд.
15.45 Слэм-данк.
16.15 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
16.50 Аг ня вы ру беж.
17.20 Свет анг лій скай прэм'ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
17.50 Авер тайм.
18.25 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
русі. 1/4 фі на лу. Пя ты матч. 
(У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)
20.40 Спорт-цэнтр.

20.55 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шы 
матч. «Мі лан» (Іта лія) — «Ар-
се нал» (Анг лія). (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
23.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕФА. 1/8 фі на лу. Пер шы 
матч. «Ла цыё» (Іта лія) — «Ды-
на ма» (Кі еў, Укра і на). (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)

7.00, 9.00, 16.00, 20.30 «На шы 
на ві ны».
7.10 «На ша ра ні ца».
9.10 Ка ме дыя «Блан дзін ка 
за вуг лом» (12+).
10.50 Кі но ў ко ле ры. Маст. 
фільм «Пры ходзь це заўт-
ра...» (12+).
12.40 Ме лад ра ма «Са мая 
аба яль ная і пры ваб ная» 
(16+).
14.20 «Зда бы так рэс пуб лі кі» 
(12+).
16.20 Ка ме дыя «Дзяў ча ты» 
(12+).
18.10, 21.05 «Уда ча ў пры да-
чу!» Дзён нік (12+).
18.15 Кан цэрт «Пра што спя-
ва юць муж чы ны».
21.10 Ка ме дыя «Ка хан не і 
га лу бы» (12+).
23.10 Се ры ял «За ка ха ныя 
жан чы ны» (16+).

6.00 Ка ме дыя «Су пер це шча 
для ня ўдач ні ка» (16+).
7.35 «Ні на». Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі (16+).
9.00, 11.10, 22.10 «Ле ген ды 
СССР» (16+).
9.50, 23.50 Ка ме дыя «Да мы 
за пра ша юць ка ва ле раў» 
(6+).
12.00 Ме лад ра ма «Будзь це 
ма ім му жам» (6+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га-
дзіны».
13.45 «Мінск і мін ча не».
14.15 Свя точ ны кан цэрт «На-
шы лю бі мыя» (12+).
16.10 «Аў та па на ра ма». Свя-
точ ны вы пуск (12+).

16.45 «Вой, ма-мач-кі!» 
Серы ял (12+).
20.00 «СТБ-спорт».
20.05 Ка ме дыя «Ча го хо чуць 
жан чы ны» (12+).
1.05 Джас цін Цім бер лейк: шоу 
пра ка хан не (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.20 Маст. фільм «Па пя луш-
ка» (0+).
9.00, 10.15, 16.15 Се ры ял 
«Ба бін бунт, або Вай на ў 
На ва сёл ка ве» (16+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
22.05 Маст. фільм «Зі та і Гі-
та» (12+).
1.00 Се ры ял «Здра-
да» (16+).

7.00 Маст. фільм «Вяс ко вая 
гіс то рыя» (12+).
10.15, 11.20 Се ры ял «Чу-
жая» (16+).
11.00, 20.00 Вест кі.
13.55, 20.35 Се ры ял «Па-
свед чан не аб на ра джэн ні» 
(12+).
21.25 Вя лі кі бе не фіс Але ны 
Сце па нен кі «Вя сё лая, пры го-
жая» (16+).
23.40 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым (12+).
0.00 Маст. фільм «Кры лы 
Пе га са» (16+).

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25, 8.20 Се ры ял «Ад ва кат» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сёння.
9.10, 10.25 Ка ме дыя «Мая 
ма рач ка» (12+).
11.05, 16.25, 19.20 Се ры ял 
«Чу ма» (16+).
21.45 Се ры ял «Лі нія агню» 
(16+).

23.30 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 16.00, 19.25, 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+).
8.20 Се ры ял «Ама зо нія» 
(12+).
9.15, 19.30 Се ры ял «Ве цер, 
які ма люе».
10.30 «Ка ва з пер цам».
11.00 Дра ма «Лін кальн для 
ад ва ка та» (16+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Тры лер «Ана кон да» 
(16+).
16.05 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.10 «Мульт па рад».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
17.00 «Куль ту ра».
17.30 Се ры ял «Аг нём і мя-
чом» (16+).
18.25 Се ры ял «Аба рон ца» 
(16+).
19.15 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах» (0+).
21.15 Дра ма «Ко ко да Ша-
нэль» (16+).
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Ш А  Л І .  Не вар та 

спра ба ваць су праць-

ста яць пры хо ду но-

ва га ў ва ша жыц цё, 

на ват ка лі пры гэ тым неш та ста-

рое па він на сыс ці. Ра бо та бу дзе 

пры но сіць за да валь нен не і доб-

ры на строй. Се ра да — спры яль-

ны дзень для аб наў лен ня імі джу 

і зме ны ко ла зно сін. Уда лы мі 

ста нуц ца пра ек ты з но вы мі дзе-

ла вы мі парт нё ра мі. У чац вер вы 

да ка жа це, што цал кам апраўд ва-

е це да вер на чаль ства і вы дат на 

спраў ля е це ся са сва і мі аба вяз ка-

мі. Але ста рай це ся не быць за-

ліш не са ма ўпэў не ны мі, гэ та мо жа 

пры вес ці да ўсклад нен ня ўза е ма-

ад но сін з бліз кі мі.

СКАР ПІ ЁН.  Па дзей 

прой дзе цэ лая ла ві на, 

ма ла што па кі да ю чы 

пас ля ся бе ў ра ней-

шым вы гля дзе. Будзь це га то выя 

да ад наў лен чых ра бот, аль бо да 

доб ра ўпа рад ка ван ня зме не на га 

ланд шаф ту. Вас ча кае ма са на-

він, пры чым вель мі пры ем ных. На-

чаль ства ша нуе і га то ва пры слу-

хоў вац ца да ва ша га мер ка ван ня. 

Дзе ла выя кан так ты пры кмет на 

ак ты ві зу юц ца, вас мо гуць ад пра-

віць у за меж ную ка ман дзі роў ку.

СТРА ЛЕЦ.  За гэ ты 

ты дзень вы мно га га 

да сяг ня це і на ват па-

спе е це рэа лі за ваць 

прак тыч на ўсе на ме ча ныя пла ны, 

толь кі ста рай це ся не мі ту сіц ца і 

ве рыць ва ўлас ныя сі лы. За раз па-

жа да на ўстры мац ца ад на вед ван-

ня гра мад скіх ме ра пры ем стваў і 

па збя гаць доў гіх дыс ку сій. У зно-

сі нах з бліз кі мі людзь мі па спра-

буй це абы сці ся без сар кас тыч ных 

вы каз ван няў і рэз кас ці, бе ра жы-

це свае і чу жыя нер вы. Вы хад ныя 

пры свя ці це хат нім кло па там, але 

без шу му і мі тус ні, пе ра стаў ляць 

мэб лю — не час.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым 

тыд ні для рэа лі за цыі 

ам бі цый ных пла наў 

да вя дзец ца лад на па-

пра ца ваць. Па езд кі мо гуць прай сці 

не спа кой на, але, у кан чат ко вым 

вы ні ку, вы да мо жа це ся жа да нага. 

Ла ві це пос пех за хвост і ак тыў на 

яго вы ка рыс тоў вай це. Атрым лі-

вай це аса ло ду ад кам плі мен таў, 

якія гу чаць ва кол, — яны бу дуць 

пе ра кон ваць у тым, што вы са-

праў ды вы дат ная асо ба. Маг чы-

ма, не без пад стаў. Ця пер вам па 

сі лах ар га ні за цыя лю бо га ці ка ва га 

і не звы чай на га ме ра пры ем ства. 

Так са ма ты дзень доб ры для за-

клю чэн ня да га во раў і куп лі не ру-

хо мас ці.

ВА ДА Л ІЎ .  На гэ-

тым тыд ні твор чая 

ак тыў насць, пра ца-

здоль насць і ін ту і цыя 

да зво ляць змя ніць жыц цё вую сі-

ту а цыю ў леп шы бок. Усё бу дзе 

атрым лі вац ца, ва шы ідэі ўхва ліць 

на чаль ства, тым са мым вы па леп-

шы це ад но сі ны з ім, а гэ так жа з 

ка ле га мі. З'я вяц ца но выя парт нё-

ры і ін вес та ры. Да рэ чы, ка лі вы 

на ду ма лі па мя няць сфе ру дзей-

нас ці, то дзей ні чай це па вы зна-

ча ным пла не, але не га ні це ся за 

доў гім руб лём. Гро шы ўсё ж не 

са мае га лоў нае ў жыц ці.

РЫ БЫ. У па ня дзе-

лак не аб ход на быць 

больш асця рож ны мі 

ў сло вах, каб не рас-

крыць чу жы сак рэт. Мо жа ўзнік-

нуць сі ту а цыя, ка лі бу дзе трэ ба 

хут ка ава ло даць но вы мі ве да мі і 

пра фе сій ны мі на вы ка мі. Ты дзень 

спры яль ны для твор чай дзей нас-

ці, маг чы ма з'яў лен не ці ка вых і 

пры быт ко вых пра ек таў і за ка заў. 

Се ра да па гра жае кан флік та мі ў 

сям'і. Ці не за над та вы за хап ля е-

це ся фан та зі я мі і пла на мі, ра бі це 

ак цэнт на іх рэа лі за цыю.
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