
АВЕН. Ты дзень 
ад нос на спа кой-
ны. Ні я кіх сур' ёз ных 
пе ра мен ці но вых 
важ ных па дзей. У 

па чат ку тыд ня доб ра вы слух-
ваць і да ваць па ра ды, апош няе 
ў вас бу дзе атрым лі вац ца знач на 
лепш. Вы сту паць ар біт рам у чу жой 
спрэч цы не вар та. У ся рэ дзі не тыд-
ня вы бу дзе це за ліш не га вар кі мі, 
што мо жа вы клі каць раз драж нен-
не ў на ва коль ных, але ні да ча го 
страш на га гэ та не пры вя дзе, та му 
мож на ся бе моц на не стрым лі ваць 
і не аб мя жоў ваць у зно сі нах. Фі-
нан са вы мі пы тан ня мі да вя дзец ца 
за няц ца блі жэй да кан ца тыд ня. У 
гэ ты час мож на па спра ба ваць сэ-
ка но міць на чымсь ці або ад крыць 
ашчад ны ра ху нак.

ЦЯ ЛЕЦ. У па чат-
ку тыд ня не аб ход на 
ўдзя ліць ува гу сва ёй 
сям'і. У яго ся рэ дзі не 

з'я віц ца мност ва роз ных кло па таў, 
ня вы ра ша ных спраў, якія за па тра-
бу юць ва шай ува гі. Да вя дзец ца 
цал кам па гру зіц ца ў ра бо ту, што 
мо жа ад да ліць вас ад сяб роў і, 
вя до ма ж, вы ма тае фі зіч на або 
ма раль на. Асаб лі ва не спры яль ны 
для зно сін ка нец тыд ня. І спра ва не 
толь кі ў ад сут нас ці па ра зу мен ня, 
але і ў тым, што кож ны бу дзе цяг-
нуць коў дру на ся бе, і вы ад гэ та га 
дак лад на ні чо га не вый гра е це.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ва ша 
лю боў да зно сін на гэ-
ты раз пой дзе вам на 
ка рысць і дасць маг-
чы масць уста на віць 

па трэб ныя кан так ты, па гу та рыць 
і па сяб ра ваць з ці ка вы мі і ка рыс-
ны мі людзь мі. Ка лі вы адзі но кія, 
то ся рэ дзі на тыд ня спры яе вы ра-
шэн ню гэ тай праб ле мы. У гэ ты час 
ад но сі ны мо гуць вый сці на но вы 
ўзро вень і знач на ўма ца вац ца. Ка-
нец тыд ня па ды хо дзіць для сур'-
ёз ных кро каў (за ру чы ны, шлюб, 
су мес нае жыц цё і так да лей). 
Так са ма ў кан цы тыд ня доб ра за-
клю чаць лю бо га ро ду да мо вы, звя-
за ныя з фі нан са вы мі пы тан ня мі і 
не ру хо мас цю.

РАК. Вель мі спры-
яль ны ты дзень. Ней кіх 
асаб лі вых здзяйс нен-
няў ча каць не да во-

дзіц ца, але і жыц цё ў пры ем най 
аб ста ноў цы так са ма вель мі доб-
рая па дзея, хоць і не та кая пры-
кмет ная. Вас ча ка юць не вя лі кія 
гра шо выя па ступ лен ні. Спра ба-
ваць змя ніць сі ту а цыю, шу каць 
но вую пра цу ця пер не вар та. 
На стаў час, ка лі не трэ ба прад-
пры маць якіх-не будзь кан крэт ных 
дзе ян няў, а вар та ча каць вы ні каў 
ад пра цы, якая бы ла зроб ле на ра-
ней. Яны абя ца юць быць пры ем-
ны мі для вас.

ЛЕЎ. У па чат ку 
тыд ня мо жа це быць 
за ліш не стро гія і па-
тра ба валь ныя да на ва-

коль ных. Маг чы ма, у сва ёй ацэн цы 
вы і бу дзе це мець ра цыю, але не 
ўсім гэ та пры ем на, та му ры зы ку-
е це за стац ца ў адзі но це. А ў вы ні-
ку і на огул апы ня це ся ві на ва ты мі. 
Дру гая па ло ва тыд ня — час роз ду-
маў, адзі но ты і скла да на га вы ба-
ру. Да вя дзец ца пры маць ра шэн не, 
як дзе ні чаць да лей, і кож ны з ва-
ры ян таў бу дзе па-свой му доб ры, 
але вы браць неш та кан крэт нае 
вам на ўрад ці ўдас ца са ма стой-
на. Сі ту а цыя вы ра шыц ца ў са мым 
кан цы тыд ня.

ДЗЕ ВА. У па чат-
ку тыд ня вы пач ня це 
ак тыў ную дзей насць, 
па спра бу е це раз гар-
нуць цэ лую кам па-

нію, дзе ля да сяг нен ня па стаў ле-
най мэ ты. Але ваш уплыў на тое, 
што ад бы ва ец ца, скон чыц ца, так 
і не па чаў шы ся. Ты дзень не спры-
яль ны для та го, каб ча гось ці да ма-
гац ца ак тыў ны мі дзе ян ня мі. Па дзеі 
ўвесь час бу дуць пе ра кон ваць вас 
у тым, што ра біць ні чо га не вар та. 
Не аб ход на да зво ліць уся му ад-
бы вац ца так, як яно ад бы ва ец ца, 
ад пус ціць усё на во лю лё су. Па-
пер шае, змя ніць неш та ў вас усё 
роў на не атры ма ец ца, а па-дру гое, 
так яно вый дзе знач на лепш.

6.00, 17.00 «Ла ві мо мант».
6.30, 23.05, 4.30 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.30 М/ф «Пінг ві ня ня Па ра-
ро».
8.00, 13.00 «Ера лаш».
8.30, 18.00 Се ры ял «Ка хае не 
ка хае».
9.30, 14.00, 19.00 Се ры ял «Бег-
лыя сва я кі».
10.30, 15.00, 20.00 Се ры ял 
«Пуш кін».
11.30 Ба я вік «Ка ся кі».
16.00, 5.00 «Тур ба мік сер».
17.30, 23.30 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
21.10 Ка ме дыя «Мах ля ры».
0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-
нір.
0.50, 3.00 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка».
3.30 Се ры ял «Вы жыць пас ля».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
10.15 «На зі раль нік». «Аба ро на 
Се ва сто па ля».
11.15 «Аба ро на Се ва сто па ля». 
Пер шы поў на мет раж ны ра сій-
скі фільм.
12.10, 2.40 Су свет ныя скар бы.
12.25 «Гэ ты не ўтай моў ны Жа-
ліё-Кю ры». Дак. фільм.
13.10, 20.45 «Пра ві лы жыц-
ця».
13.40 «Кра суй ся, го рад Пят-
роў!».
14.10, 0.20 «Іва ноў». Се ры ял.
15.10, 22.15 «Узы ход цы ві лі за-
цыі». Дак. се ры ял.
16.00 Штуч ны ад бор.
16.40 Пра рок у сва ёй ай чы не. 
«Еў граф Фё да раў. У глы бі ні 
ма тэ рыі».
17.10 Але на Аю шэ е ва, Анд рэс 
Пе ро ці і Мас коў скі дзяр жаў ны 
ака дэ міч ны ка мер ны хор Ула-
дзі мі ра Мі ні на.
18.00, 23.50 Да 80-год дзя кі-
на сту дыі «Са юз мульт фільм». 
«Бяз важ кае жыц цё».

18.30, 1.55 «Па лі глот». Кі тай-
ская з ну ля за 16 га дзін!
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Аб са лют ны слых».
21.10 Ула да фак та. «Но вы курс 
Руз вель та».
21.50 Га ла сы ХХІ ста год дзя. 
Дзміт рый Кор чак.
23.15 Да 80-год дзя кі на сту дыі 
«Са юз мульт фільм». «Жыў-быў 
са ба ка». М/ф для да рос лых.
23.45 Маст са вет.
1.05 «На та лі. Тры жыц ці На тал-
лі Ган ча ро вай». Дак. фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ў-
га род ца вым: «За ба ро не ная му-
зы ка». 2004 год.
6.55, 8.30, 9.40, 11.00, 12.55, 
14.50, 15.40, 19.00, 20.50, 21.40, 
23.00, 0.45, 1.55, 2.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія.
7.20 Маст. фільм «Еха лі мы, 
еха лі».
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час».
10.00, 16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
12.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «За кон аб СМІ». 
2006 год.
13.20 Маст. фільм «Дзі кі са ба-
ка Дзін га».
17.00 «Фі ла со фія лё су».
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар: Ва дзім і Ва ле рый 
Мі шчу кі. 2007 год.
19.20 Маст. фільм «Гра кі».
23.15 «Я са ма». Тэ ма: «Я і мой 
муж пас ля раз во ду». 1995 год.
0.00 «Аку лы пя ра». Гурт «Ага та 
Кристи».
1.00 Дак. фільм «Вы ба ры-96. 
Страс ці па ўла дзе».
2.10 «Рок-н-рол ТБ». 1992 год.
3.00 Маст. фільм «Ма лень кая 
Ве ра».

3.30, 10.00, 21.00 Фут бол. «Да-
ро га на еў ра».
4.00, 7.30, 11.00, 21.30, 0.00 
«Яго Вя лі касць фут бол».
5.00, 12.00, 15.00, 18.15, 1.00 
Тэ ніс. Тур нір ATP.

6.30, 14.00, 17.00, 23.00, 2.30 
Ве ла спорт. «Кры тэ ры ум Да-
фі нэ».
8.30 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». Най-
леп шае.
9.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS. 
Най леп шыя мо ман ты.
10.30 Фут бол. «Зор кі еў ра».

0.40 Ка ме дыя «Вя лі кі Стэн».
2.35 Ка ме дыя «На круч ку».
4.15 Ка ме дыя «Спа чат ку ка-
хан не, по тым вя сел ле».
5.55 Ка ме дыя «Шай бу! Шай-
бу!».
7.30 Ка ме дыя «Па між анё лам 
і чор там».

9.30 Ка ме дыя «Цу доў ная чац-
вёр ка».
11.05 Ка ме дыя «Уце ка чы».
12.45 Се ры ял «Бы лыя».
14.00, 14.50, 15.35 Скетч кам 
«Па між на мі».
14.15, 15.05 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Двое — гэ та 
за над та».
18.00 Ме лад ра ма «(Не)ча ка ны 
прынц».
19.30 Ка ме дыя «Па-вар' яц ку 
за ка ха ны».
21.20 Ка ме дыя «Імя».
23.15 Ка ме дыя «Кекс у вя лі кім 
го ра дзе».

6.00 М/ф.
7.45 «Док тар І...»
8.15, 18.55, 1.35 «Па да ру нак 
лё су». Се ры ял.
10.00, 3.45 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
10.50, 4.35 «Па спра вах не паў-
на лет ніх». Дак. се ры ял.
11.50 «Хат ні рэ ста ран».
12.45 «Ма гія пры га жос ці».

13.40 «Тай ныя зна кі».
14.35 «Псі ха са ма ты ка».
15.05 «Ка мен ская». Се ры ял.
16.00 «На зад у СССР». Се-
ры ял.
17.00, 21.50 «Рэ ві зо ра».
18.00 «Ся мей ны дэ тэк тыў». 
Се ры ял.
20.55, 0.50 «М.У.Р». Се ры ял.
22.45, 5.30 «Зор кі і міс ты ка».
23.20 «Звыш на ту раль нае». Се-
ры ял.
0.05 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы». 
Се ры ял.
3.20 «Не рас кры тыя тай ны».

6.10, 17.55 «Джобс: Ім пе рыя 
спа ку сы». Дра ма.
8.25, 4.15 «Чар ніль нае сэр ца». 
Фэн тэ зі.
10.20, 2.15 «Сцеж кі». Дра ма.
12.20 «Гуль ня з аг нём». Дра-
ма.
14.10 «Лофт». Дра ма.
16.00 «Шоўк». Ме лад ра ма.
20.10 «Міль я нер не ха ця». Ка-
ме дыя.
22.10 «Са цы яль ная сет ка». 
Дра ма.
0.15 «За ла тое ста год дзе». Дра-
ма.

6.20, 18.10 Дра ма «Не хле бам 
адзі ным».
8.20, 2.00 Ме лад ра ма «14 +».
10.20, 4.20 Ме лад ра ма «Бу ме-
ранг».
12.20 Дра ма «Аты-ба ты, іш лі 
сал да ты...»
14.10 Ме лад ра ма «На све це 
жы вуць ха ро шыя і доб рыя лю-
дзі».
16.10 Дэ тэк тыў «Прэ зумп цыя 
ві ны».
20.20 Ка ме дыя «Ма мы 3».

22.10 Ін шае кі но. Дра ма «Экс-
пі ры енс».
0.10 Дра ма «Ка ра сі».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
6.50, 13.40 Гуль ні ро зу му.
7.10, 10.00, 13.10, 14.45, 20.10, 
5.35 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці.
7.35, 11.35, 17.05, 21.00, 1.00, 
4.00 Са праўд ны су пер кар.
8.20, 17.50, 21.45, 1.40, 4.50 Аў-
та-SOS.
9.10, 14.00, 19.30 Ча ла век су-
праць YouTube.
10.45, 15.30 Сі ла пле ме ні.
12.20 Зо ла та Юка на.
16.20 Па сля дах мі фіч ных па-
чва раў.
18.40 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха.
22.35 Тай ны гіс то рыі.
23.20, 2.30 Па ра нар маль нае.
0.10, 3.15 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф.

8.00 На ву ка ма гіі.
9.00, 14.00, 21.30 Як гэ та ўстро-
е на?
9.30, 14.30, 21.00 Як гэ та зроб-
ле на?
10.00, 17.00 Га раж нае зо ла та.
11.00, 7.10 Рач ныя мон стры.
12.00 Аў та льян цы.
13.00, 6.20 Не спра буй це паў-
та рыць.
15.00, 5.30 Што ў вас у га ра-
жы?
16.00, 2.55 Ма хі на та ры.
18.00 Пры ро джа ны ме ха нік.
19.00 Хут кія і гуч ныя.
20.00 Поў ны фар саж.
22.00 Скар бы з ка мор кі.
23.00 Біт вы за кан тэй не ры.
0.00 Па ляў ні чыя на скла ды.
1.00 Ба гаж ныя вой ны.
2.00, 4.40 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
3.50 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
4.15 Са праўд ныя афе рыс ты.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.20 На ві ны.
7.05. 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Зо на Х.
8.50 Вы пуск ныя эк за ме ны па 
бе ла рус кай і рус кай мо вах, па 
ма тэ ма ты цы за пе ры яд на ву-
чан ня і вы ха ван ня на ІІІ сту пе ні 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі.
9.10, 22.00 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.00, 20.00 Се ры ял «Гра чан-
ка».
12.10, 16.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».
13.20 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.25 Дзі ця чы док тар.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.45 Се ры ял «Ай цец 
Мац вей». За ключ ная се рыя.
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 23.55 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.30 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05 «Біт ва эк стра сэн саў. Трэ-
цяя су свет ная».
11.20, 17.45 Се ры ял «Ва ро-
ні ны».
12.30, 18.55 Се ры ял «Не на ра-
дзі ся пры го жай».
14.30 «Арол і рэш ка. Шо пінг». 
Трэ вел-шоу.
15.30 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект.
16.15 Тры лер «За кры тая шко-
ла».
17.15 «Ву ліч ная ма гія». Рэ алі-
ці-шоу.
21.10 «Біт ва эк стра сэн саў. Трэ-
цяя су свет ная».
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
23.35 Се ры ял «Быць ча ла ве-
кам».

8.00, 12.40, 18.20, 21.00 «Ка-
лей да скоп».
8.15, 18.35 «Раз маў ля ем па-бе-
ла рус ку». Тэ ле вік та ры на.
8.20, 17.00 «Сет ка вая па гро-
за». Се ры ял.
9.15 «Угрум-ра ка». Дра ма. 
«Ан фі са».
10.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі». Ра-
каў ская Свя та-Пра аб ра жэн-
ская царк ва.
11.05 «Дач ка ма ра ка». Ме-
лад ра ма.
12.15 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці мас та ка Эрас та Кар-
по ві ча.
13.00 «Зо ла та». Дра ма.
14.25 «Гі та ра па кру зе». Аў тар-
вы ка наў ца Ва ле рый Чэ чат.
15.30 «Ма дам Но бель. Ка хан-
не дзе ля мі ру». Дра ма.
17.50, 23.30 «Дыя@блог». Пра 
пры го жае.
18.40, 21.15 Ва ле рый Чка лаў. 
«Ска чок праз по люс», «Апош-
ні па лёт».
19.35 «Угрум-ра ка». Дра ма. 
«Здра да».
20.40 «Ка лы хан ка».
22.10 «Раз ві тан не сла вян кі». 
Дра ма.

7.05, 18.50, 22.50 PRO спорт. 
На ві ны.
7.15 Спорт-кадр.
7.45 Ганд бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Фі нал. Дру гі матч.
9.10 Фор му ла-Е. Гран-пры 
Фран цыі.
10.20 Бас кет бол. Ку бак Ха ліп-
ска га. Жан чы ны. Бе ла русь — 
Но вая Зе лан дыя.
12.00, 15.30 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Хер та ген баш.
14.00 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ныя спа бор ніц твы. Уэль ва.
17.30 На шля ху да Еў ра-2016. 
Ві дэа ча со піс.
18.00 «Мі сія — Рыа». Ві дэа ча-
со піс.

18.30 Ко зел пра фут бол.
18.55 Бас кет бол. Адзі ная Лі га 
ВТБ. Фі нал. Чац вёр ты матч. 
«Унікс» (Ка зань) — ЦСКА 
(Маск ва).
20.45 Пла ван не. Між на род ны 
тур нір.
23.00 Слэм-данк.
23.30 Адзін дзень на шля ху да 
Алім па. Бокс. Ві дэа ча со піс.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»
10.25 «Кант роль ная за куп ка».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.20 «Таб лет ка».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10 «Сам-на сам з усі мі».
15.10, 16.20 «Час па ка жа».
17.00 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «Та та вы доч кі».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Прак ты ка».
22.55 «Вы зва ле ная Еў ро па».
23.45 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».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 «Тай ны Чап ман».
9.30, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы».
10.40 «Ся мей ныя дра мы».
11.35 «Не хлу сі мне!»
12.35, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
13.50 «Тэ ры то рыя па мы лак».
15.35 «Ва дзіць па-рус ку».
16.10 «Аў та па на ра ма».
16.50 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым.
17.10 «Ве дай на шых!»
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».

20.15 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі».
22.00 «Гля дзець усім!»
23.00 Кан цэрт «Дзве сяст ры — 
Бе ла русь і Ра сія». 2-я част ка.
23.50 «Пан тэ ра». Се ры ял.
1.15 Дак. фільм «Вы ля чэн не 
смер цю».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Ме ды цын ская праў да».
9.30, 0.55 Маст. фільм «У мат-
ро саў ня ма пы тан няў».
11.05 Маст. фільм «Бе лая 
ноч, пя шчот ная ноч».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 «Вой, ма мач кі!».
13.45, 19.20 Се ры ял «Які па-
мна жае сму так».
15.30, 2.25 «Спра вы ся мей-
ныя».
16.20 Дак. цыкл «Зям ля. Тэ ры-
то рыя за га дак».
16.50 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы».
17.20 Се ры ял «Дом узор на га 
ўтры ман ня».
21.05 Маст. фільм «Ма ра-
фон».
22.55 Се ры ял «Ка рот кі курс 
шчас лі ва га жыц ця».
23.55 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
2.50 «Ін шы свет».
3.20 «На ро ды Ра сіі».
4.10 Маст. фільм «Ан тон Іва-
на віч сяр дуе».
5.25 «Зроб ле на ў СССР».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.35 «Па кой сме ху».
12.30 «Хі мія на ша га це ла. Гар-
мо ны». «Пры го ды це ла. Вы пра-
ба ван не аг нём».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.30 «Пра мы эфір».
17.30 Се ры ял «Мар' ін гай-2».
19.10, 20.50 Се ры ял «Во дар 
шып шы ны».

21.55, 23.10 Се ры ял «На да лё-
кай за ста ве».
23.40 «Спе цы яль ны ка рэс пан-
дэнт».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00 «Но вая ра ні ца».
9.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
10.20 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
12.00 Суд пры сяж ных.
13.25, 22.10 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Се ры ял «Ці хае па ля-
ван не».
15.00, 16.20 Се ры ял «Ву лі цы 
раз бі тых ліх та роў».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Вы кі да ла».
22.35 «Вы ні кі дня».
23.05 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч».

7.00, 14.25, 19.55, 21.05, 23.45 
«На двор'е».
7.05, 16.00 «Мульт па рад».
7.30, 20.00 Се ры ял «Веч-
насць».
8.15, 18.20 Се ры ял «Скла да-
нас ці».
9.35 Се ры ял «Пад ку па лам».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
11.00 Дра ма «Які бя жыць у 
ла бі рын це».
13.00 Се ры ял «Каў чэг».
14.15, 18.20, 19.50, 21.00 «Хат-
няя кра ма».
14.30 Се ры ял «На шчад кі».
16.25 «Свой фер мер. Дру гі се-
зон».
16.45 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
19.20 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ка ме дыя «Па ляў ні чы на 
га ло вы».
23.00 Се ры ял «Торн».
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