
6.00, 17.00 «Ла ві мо мант».
6.30, 23.00, 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, 13.10 «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 Ка ме дыя «Мах ля ры».
16.00, 5.00 «Тур ба мік сер».
17.30, 23.30, 3.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
21.10 Ка ме дыя «Так сі 2».
0.00, 4.00 «Ураль скія пель ме-
ні».
0.30, 3.00 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка».

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». «Не цяр-
пі масць».
11.15 «Не цяр пі масць». Маст. 
фільм. Част ка 1-я.
13.10, 20.45 «Пра ві лы жыц-
ця».
13.40 «Ра сія, лю боў мая!» 
«Шор цы — гор цы Паўд нё вай 
Сі бі ры».
14.10, 0.20 «Іва ноў». Се ры ял.
14.50 «Фран чэс ка Пет ра рка». 
Дак. фільм.
15.10, 22.15 «Узы ход цы ві лі за-
цыі». Дак. се ры ял.
16.00 «Аб са лют ны слых».
16.40 Пра рок у сва ёй ай чы не. 
«Ба рыс Пі ят роў скі. За ха валь нік 
бу ду чы ні».
17.10 Дзміт рый Аляк се еў. 
Фар тэ пі ян ны кан цэрт у Фі лар-
мо ніі-2.
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 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.
21.10 «Куль тур ная рэ ва лю-
цыя».
21.55 Га ла сы ХХІ ста год дзя. 
Аль бі на Ша гі му ра та ва.
23.15 Да 80-год дзя кі на сту дыі 
«Са юз мульт фільм». «Во жык у 
ту ма не». М/ф для да рос лых.
23.45 Маст са вет.
1.15 «Па той бок каз кі. Ба рыс 
Ры ца раў». Дак. фільм.
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «За кон аб СМІ». 
2006 год.
7.00, 8.50, 9.40, 11.00, 12.55, 
14.50, 15.40, 19.00, 20.50, 21.40, 
23.00, 0.55, 2.30, 3.40, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія.
7.20 Маст. фільм «Дзі кі са ба ка 
Дзін га».
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час».
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР».
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар: Ва дзім і Ва ле рый 
Мі шчу кі. 2007 год.
13.20 Маст. фільм «Гра кі».
17.00 «Фі ла со фія лё су».
18.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс то-
рыя рус ка га ро ка. Сяр гей Ку ро-
хін». 2006 год.
19.20 Маст. фільм «І чорт з на-
мі...»
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ў-
га род ца вым: «За ба ро не ная 
му зы ка». 2004 год.
1.20 Маст. фільм «Еха лі мы, 
еха лі».

3.30, 7.30, 9.00, 21.00 Фут бол. 
«Да ро га на еў ра».
4.00, 10.30, 22.30, 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».
11.30 Фут бол. «Зор кі еў ра».

0.50 Ка ме дыя «Спа чат ку ка-
хан не, по тым вя сел ле».
2.30 Ка ме дыя «Ба гі ня».
4.20 Ка ме дыя «Леа і Беа».
7.20 Ка ме дыя «Двое — гэ та 
за над та».
9.20 Ка ме дыя «Жу дас ны Ген-
ры».
11.05 Ка ме дыя «Ка хан не без 
пе ра са дак».
12.50 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 «Спы тай це Сін-
дзі».
17.50 Ме лад ра ма «Даю год».
19.30 Ме лад ра ма «Лю боў ны 
пе ра плёт».
21.10 Ка ме дыя «За ка хац ца ў 
ня вес ту бра та».
22.55 Ка ме дыя «Ву чань Дзю-
ка бю».

6.00 М/ф.
7.45 «Док тар І...»
8.15, 19.00, 1.40 «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. За ключ ная се рыя.
17.00, 21.50 «Рэ ві зо ра».
18.00 «Ся мей ны дэ тэк тыў». 
Се ры ял.
20.55, 0.55 «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.
3.15 «Не рас кры тыя тай ны».

6.10, 18.10 «Гуль ня з аг нём». 
Дра ма.
8.10, 4.05 «Са цы яль ная сет ка». 
Дра ма.
10.20, 2.10 «Міль я нер не ха ця». 
Ка ме дыя.
12.10 «За ла тое ста год дзе». 
Дра ма.
14.15 «Чар ніль нае сэр ца». 
Фэн тэ зі.

16.10 «Сцеж кі». Дра ма.
20.10 «Свет на во кал». Ме ла-
д ра ма.
22.10 «Кір маш га на рыс тас ці». 
Тра гі ка ме дыя.
0.35 «Смерць на па ха ван ні». 
Ка ме дыя.

6.20, 18.35 Дра ма «Пя чо рын».
8.20, 4.40 Дра ма «Экс пі ры-
енс».
10.10 Дра ма «Ка ра сі».
12.10 Дра ма «Па ля ван не на 
ад на ро га».
13.35 М/ф «Не звы чай нае па да-
рож жа Се ра фі мы».
14.55 Ме лад ра ма «14 +».
16.50 Ме лад ра ма «Бу ме-
ранг».
20.20 Дра ма «Пе ра тва рэн не».
22.00 Ме лад ра ма «Тры та ва-
ры шы».
0.05 Пры го ды «Сля ды апос-
т алаў».
2.00 Дра ма «Дэ ма ны».
3.05 Ка ме дыя «Ма мы 3».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
6.50, 13.40 Гуль ні ро зу му.
7.10, 13.10, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці.
7.35, 17.05, 21.00, 1.00, 4.00 Ка-
ра лі шахт.
8.20, 17.50, 21.45, 1.55, 4.50 
Дзі кі ту нец.
9.10, 11.35, 14.00, 19.30 Са-
праўд ны су пер кар.
10.00, 14.45, 20.10 Аў та-SOS.
10.45 Сі ла пле ме ні.
12.20 Зо ла та Юка на.
15.30 Ін стынкт вы жы ван ня.
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 Па ра нар маль нае.
0.10, 3.15 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф.
2.30 Джон Ф. Ке нэ дзі. Знік лая 
ку ля.

8.00 Не спра буй це паў та рыць.
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 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
11.00, 7.10 Го лыя і на па ло ха-
ныя.
12.00 Што ў вас у га ра жы?
13.00, 6.20 Гля дзі ва ўсе во чы.
15.00, 5.30 Бра ты Ды зель.
16.00, 2.55 Ма хі на та ры.
18.00 Па ляў ні чыя на скла ды.
19.00 Біт вы за кан тэй не ры.
20.00 Скар бы з ка мор кі.
22.00 Тра са Ка лы ма.
23.00 За ла тая лі ха ман ка.
0.00 Ву ліч ныя гон кі.
1.00 Пеш шу ўздоўж Ні ла.
2.00, 4.40 Гро шы ў за се ках.
3.50 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
4.15 Са праўд ныя афе рыс ты.

ША ЛІ. Не пры-
май це ні я кіх важ ных 
ра шэн няў у па чат ку 
тыд ня, па спра буй-
це на огул ра біць як 
ма га менш, асаб лі-

ва ка лі гэ та звя за на з ва шай ад каз-
нас цю. У гэ ты час доб ра ўспры ма-
ец ца ін фар ма цыя, але ра зу мо вы 
пра цэс не каль кі аб ця жа ра ны. Лёг ка 
да юц ца спра вы, якія па тра бу юць 
твор ча га па ды хо ду, ін ту і цыі, а не 
ло гі кі. Да ся рэ дзі ны тыд ня сі ту а цыя 
зме ніц ца, ва шы здоль нас ці ка ман-
да ваць і пры маць улад ныя ра шэн ні 
знач на ўзмоц няц ца, што да зво ліць 
лёг ка вы ра шаць скла да ныя пы тан-
ні. Гэ та спры яль на ада б'ец ца на фі-
нан са вым ста но ві шчы. 

СКАР ПІ ЁН. Пер-
шая па ло ва тыд ня 
асаб лі ва спры яль-
ная ў пы тан нях ра-
ман ты кі. Гэ ты час 

так са ма доб ры для вы ра шэн ня фі-
нан са вых пы тан няў, асаб лі ва ка лі 
ад вас па тра бу ец ца ак тыў ны ўдзел, 
і ка лі вы пла ну е це па чаць неш та 
но вае. У кан цы тыд ня мо жа це пра-
явіць ня стры ма насць і быць за ліш -
не агрэ сіў нымі, гэ та мо жа дрэн на 
ад біц ца на ва шым эма цы я наль ным 
ста не і на ад но сі нах з бліз кі мі. Ка лі 
вы змо жа це пе ра вес ці энер гію ў 
кан струк тыў нае рэ чы шча, пры свя-
ціць час зно сі нам і ад стой ван ню 
сва іх ін та рэ саў, то атры ма е це з 
гэ та га шмат ка рыс ці.

СТРА ЛЕЦ. Па-
ча так тыд ня бу дзе 
вель мі імк лі вым, але 
гэ та ды на мі ка і хут-

кае раз віц цё па дзей не бу дзе для 
вас утом ным, на ад ва рот, яно бу дзе 
лёг кім і вя сё лым. Змо жа це ра да-
вац ца, на зі ра ю чы за тым, як усё 
склад ва ец ца ме на ві та так, як ха це-
ла ся, без яко га-не будзь умя шан ня 
з ва ша га бо ку. Важ ным ас пек там 
тыд ня з'яў ля ец ца пры няц це све ту і 
па дзей, якія ад бы ва юц ца ў ім, та кі мі, 
які мі яны ёсць, без спро бы ўмя шац-
ца і неш та змя ніць. У гэ ты час доб ра 
ву чыц ца муд рас ці ў жыц ці.

КА ЗЯ РОГ. У па-
чат ку тыд ня бу дзе-
це ад чу ваць упэў не-
насць у сва іх сі лах. У 
вас вы явяц ца лі дар-
скія якас ці і з'я віц ца 

маг чы масць рэ аль на ўплы ваць на 
па дзеі. Змо жа це мно га га да маг чы-
ся, ка лі вя до ма пры кла дзя це для 
гэ та га ад па вед ныя на ма ган ні. На 
гэ тым тыд ні ад вас так са ма спат рэ-
бяц ца ра шу часць і аб ду ма ныя ўчын-
кі (на шчас це ў гэ ты час вы бу дзе це 
вель мі ра цы я наль нымі). Да вя дзец-
ца вы бі раць: ад ча гось ці ад мо віц ца 
дзе ля да сяг нен ня но ва га, або, на-
ад ва рот, дзе ля за ха ван ня ста ро га, 
ад мо віц ца ад перс пек тыў.

ВА ДА ЛЕЙ. Час 
ра ман тыч ных зна-
ём стваў, лю боў ных 
інт рыг і па бу до вы лю-
боў на га трох ву голь ні-

ка, а мо жа быць і шмат ву голь ні ка. 
Праў да, ва шы ад но сі ны не заў сё-
ды бу дуць за вя за ныя вы ключ на на 
па чуц цях, у не ка то рых з іх ёсць і 
ма тэ ры яль ны ін та рэс. Але ка лі ўсё 
пра віль на зба лан са ваць, то ў вы ні ку 
мо жа це атры маць па ру, якая мае 
агуль ныя ма тэ ры я ліс тыч ныя і ідэа-
ліс тыч ныя по гля ды. І та кія ад но сі ны 
бу дуць вель мі тры ва лыя. Ся род усіх 
зна ём стваў тыд ня важ на бу дзе раз-
гле дзець ме на ві та тую кан ды да ту ру, 
з якой у вас су па дуць ін та рэ сы. 

РЫ БЫ. Ты дзень 
ба га ты скла да нас-
ця мі, якія звя за ны з 
вы ра шэн нем фі нан-

са вых пы тан няў. Утры маць ба ланс 
па між тым, што вы мо жа це са бе 
да зво ліць і тым, што вы хо ча це 
— до сыць скла да на. У па чат ку 
тыд ня бу дзе це кры ху нер во вы мі, 
агрэ сіў ны мі, але гэ та ў хут кім ча се 
прой дзе, і ка лі вы не па спе е це ні з 
кім грун тоў на па сва рыц ца, то без 
якіх-не будзь на ступ стваў. Да ся рэ-
дзі ны тыд ня аб вост рыц ца ра ман-
тыч ны на строй, і гэ та мо жа стаць 
зна кам да за вяз ван ня но вых ад но-
сін. Блі жэй да кан ца тыд ня ва ша 
но вае зна ём ства (ці па чуц ці, якія 
пра чну лі ся, да ўжо зна ё ма га ча ла-
ве ка) на бу дуць кан крэт ную фор му 
і з прос тых эмо цый пе ра рас туць у 
паў на вар тас ныя ад но сі ны.

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, 23.45 Зо на Х.
8.40 Сло ва Міт ра па лі та Паў ла 
на свя та Ушэс ця Гас под ня га.
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 ІІ 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, 0.50 Се ры ял «Жыць спа-
чат ку». 1-я се рыя.
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.00 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Спе цы яль ны рэ пар таж.
0.35 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».
14.35 «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.
20.55 Ха чу ў тэ ле ві зар!

21.10 «Біт ва эк стра сэн саў. Трэ-
цяя су свет ная».
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
23.30 Се ры ял «Быць ча ла ве-
кам».

8.00, 13.50, 18.25, 21.00 «Ка лей-
да скоп».
8.15 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
8.20, 14.05 «Раз мо вы пра ду-
хоў нае».
8.30, 17.00 «Сет ка вая па гро за». 
Се ры ял.
9.25 «Угрум-ра ка». Дра ма. 
«Здра да».
10.30 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці рэ жы сё ра, ак цё ра, на-
род на га ар тыс та БССР Кан стан-
ці на Сан ні ка ва.
11.00 «Ма дам Но бель. Ка хан не 
дзе ля мі ру». Дра ма.
12.30 «Раз ві тан не сла вян кі». 
Дра ма.
14.20 «Сі ла ве ры».
14.45 «Кру шэн не ім пе рыі». 
Дра ма.
16.20 «Кі но і час». Мі ка лай ІІ Ім-
пе ра тар Усе ра сій скі.
17.55 «На ву ка ма нія».
18.45, 21.15 «Ку мі ры. На зад у 
СССР». Дак. фільм. 1-я се рыя.
19.25 «Угрум-ра ка». Дра ма. 
«Крах».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.55 «Ма сак ра». Маст. 
фільм.

7.10, 19.30, 21.35 PRO спорт. 
На ві ны.
7.20, 21.50 Бас кет бол. НБА. Фі-
нал. Трэ ці матч.
9.15 Слэм-данк.
9.45 Фут бол. Бе ла рус банк — чэм-
пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Мінск» — 
«Шах цёр» (Са лі горск).
11.35 На шля ху да Еў ра-2016. 
Ві дэа ча со піс.
12.00 Ганд бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Фі нал. Трэ ці матч.
13.30, 17.25 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Хер та ген баш.
15.40 Бас кет бол. Ку бак Ха ліп-
ска га. Жан чы ны. Бе ла русь — 
Япо нія.

19.35 Пла ван не. Між на род ны 
тур нір (Ка ны).
23.50 Фут бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Кан цэрт-ад крыц цё на Мар-
са вым по лі.

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 «Трэ ба ра за брац ца».
21.30 Се ры ял «Прак ты ка».
23.15 «На ноч гле дзя чы».

0.05 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, 23.40 «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 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі».
15.35 «Ва дзіць па-рус ку».
16.05 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
16.50 «Мінск і мін ча не».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Дзіў ная спра ва».
22.00 «Гля дзець усім!»
23.00 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым.

23.20 «Аў та па на ра ма».
0.30 «Пан тэ ра». Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі.

6.00 «180 хві лін».
9.00, 5.25 «Зроб ле на ў СССР».
9.30, 0.45 Маст. фільм «Трой-
чы пра ка хан не».
11.05 Маст. фільм «Ма ра-
фон».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 «Ця жар абе ду».
13.45, 19.20 Се ры ял «Які па-
мна жае сму так».
15.30, 2.15 «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 «Ка хан не 
пад пры крыц цём».
22.55 Се ры ял «Ка рот кі курс 
шчас лі ва га жыц ця».
23.55 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
2.40 «Ін шы свет».
3.10 «На ро ды Ра сіі».
4.00 Маст. фільм «Вя сё лая мо-
ладзь».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Па кой сме ху».
12.05 «Мы ро дам з муль цікаў». 
«Аі да Вя дзі шча ва. Не дзе на бе-
лым све це...»
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 «Па яды нак».

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, 20.05, 21.05, 23.55 
«На двор'е».
7.05, 16.00 «Мульт па рад».
7.30, 20.10 Се ры ял «Веч-
насць».
8.15, 18.25 Се ры ял «Скла да-
нас ці».
9.35 Се ры ял «Пад ку па лам».
10.15 «Кі на блак нот».
10.30 «Свой фер мер. Дру гі се-
зон».
11.00 Ка ме дыя «Па ляў ні чы на 
га ло вы».
13.00 Се ры ял «Каў чэг».
14.15, 16.40, 18.20, 21.00 «Хат-
няя кра ма».
14.30 Се ры ял «На шчад кі».
16.15 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
16.50 Се ры ял «Па лі цыя Га ва-
яў».
19.50 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах».
21.20 Ме лад ра ма «Ха ці ка. Са-
мы вер ны ся бар».
22.50 Се ры ял «Бой ся ха дзя-
чых мерц вя коў».
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