
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20. 4.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
7.50, 4.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)
8.10, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.40, 4.55 М/ф «На ва тар». (6+)
9.00, 3.40 «Ера лаш» (6+).
9.20 Се ры ял «Ад ня на віс ці да ка-
хан ня» (16+).
10.25 Ка ме дыя «Пад ма нуць 
усіх». (16+).
12.30 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка» (12+).
17.50, 23.00 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Атэль «Эле он»-2 
(16+).
21.10 Ка ме дыя «Па спець за 
30 хві лін». (16+).
0.00 Се ры ял «Веч ны вод пуск». 
(16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 На ві ны куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Ге ор гій Жжо наў.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва дра ма-
тыч ная.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10, 22.20 «След чы Ці ха наў». 
Се ры ял.
9.00 «Ехаў грэ ка... Па да рож жа 
па са праўд най Ра сіі». Дак. се-
ры ял.
9.40, 18.30, 1.25 Су свет ныя скар-
бы.
10.15, 17.30 «На зі раль нік».
11.10, 0.30 ХХ ста год дзе. 
«Кинопанораме» — 20 га доў. 
1982 год.
12.15 «Пя ву чая Ра сія». Маст. 
фільм.
14.30, 2.20 «Па сля дах кас міч ных 
зда няў». Дак. фільм.
15.10 «Шу ман. Кла ра. Брамс». 
Дак. фільм.

16.05 «Пеш шу...» Маск ва пісь-
мен ніц кая.
16.35 60 га доў ак цё ру. «Сяр гей 
Ма ка вец кі. У гуль ні!» Дак. фільм. 
Част кі 1-я і 2-я.
18.45 Да 110-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ма ры ны Ся мё на вай. 
«Ба гі ня тан ца». Дак. фільм.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 Сту пе ні цы ві лі за цыі. 
«У веч ным по шу ку Ат лан ты ды». 
Дак. фільм. Част ка 1-я.
21.30 Ко лер ча су. Ван Дэйк.
21.40 «Юрый Це мір ка наў. Аў та-
парт рэт на па лях пар ты ту ры». 
Дак. фільм.
23.35 Куль тур ная спад чы на. 
«Ваг нер. Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Дак. фільм.
1.40 «Яў ге нія Ха на е ва. Пад гу-
кі не ста рэ ю ча га валь са». Дак. 
фільм.
2.50 «Гіл берт Кіт Чэс тэр тан». 
Дак. фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наўга род ца вым: «Аквариум». 
2005 год. (18+).
7.10 Маст. фільм «Гіс то рыя ад-
на го ўда ру па кар ку». (12+).
7.50 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі ха і лам 
За до рна вым». 1992 год. (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы час». 
(12+).
9.40, 11.40, 15.40, 17.00, 21.40, 
23.00, 23.40, 3.00, 5.40 Му зыч-
ная на сталь гія. (12+).
10.00, 16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР». (12+).
11.15 «Вя чэр нія ме ло дыі». 1984 
год. (12+).
12.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Чор нае мо ра 
маё». 2007 год. (16+).
12.45 «Тэ ма» з Ула дзі сла вам 
Лісць е вым: «Усе ра сій скі рэ фе-
рэн дум аб да ве ры Б. М. Ель цы-
ну». 1993 год. (16+).
13.40 «Зям ля — Па вет ра». Гурт 
«Ноч ные снай пе ры». 2002 год. 
(16+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год. (12+).
18.55 Тэ ле спек такль «Ша лё ныя 
гро шы». 1968 год. (12+).

23.20 «Час пік» з Уладзіславам 
Лісць е вым. 1994 год. (12+).
0.00 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі кі там 
Мі хал ко вым». 1986 год. (12+).
1.30 «Ва кол сме ху». 1980 год. 
(12+).
3.30 Маст. фільм «Адам ажэ ніц-
ца з Евай». (12+).

4.00, 7.00, 9.30, 12.35, 16.00 
Аў та гон кі. «24 га дзі ны Ле-Ма-
на» — 2017.
5.00, 10.30, 14.45 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос».
6.00, 13.30, 2.30 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос». Жан чы ны. Фі нал.
8.00, 1.15 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Муж чы ны. Фі нал.
11.30, 21.15 Аў та гон кі. Фор му-
ла E.
15.45 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«У па го ні за гіс то ры яй».
15.55 Watts.
17.00, 23.00 Аў та гон кі. «24 га-
дзі ны Ле-Ма на».
22.15 Су пер байк. Этап чэм пі я-
на ту све ту.
22.45 Аў та гон кі. «Ле-Ман»-эк-
стра.

1.10 Мах ля ры. (16+).
3.00 На бож ная Мар та. (12+).
5.05 Эль за і Фрэд. (12+).
7.10 Агент пад пры крыц цём. 
(12+).
8.55 М + Ж. (16+).
10.30 Бан дыт кі. (16+).
12.15 Су пер Брыс. (12+).
14.10 Усё або ні чо га. (16+).
16.15 Пра су ну ты. (16+).
17.55 Не рэ аль нае ка хан не. 
(16+).
19.30 Афе рыс ты Дзік і Джэйн. 
(12+).
21.10 За ва да та ры. (16+).
22.55 Дзя ду ля лёг кіх па во дзін. 
(18+).

6.00 М/ф (6+).
8.10 «Док тар І...» (16+).

8.40, 19.00, 2.10 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.15, 3.45 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
11.55, 17.15 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.00, 16.15 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.00 «Сак рэ ты эк стра сэн саў» 
(16+).
14.55 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
15.25 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.50 «Чыс та мас коў скія за-
бой ствы». Се ры ял (12+).
21.50 «90-я» (16+).
22.40 «Лі нія аба ро ны» (16+).
23.15 «Грань». Се ры ял (16+).
0.05 «Па мры, але не ця пер». 
Ба я вік (16+).
5.15 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).

6.10, 2.55 Ка ра леў ства поў на га 
ме ся ца (12+).
8.05 Ілю зія пад ма ну-2 (16+).
10.35 Па ляў ні чыя на пры ві-
даў-2 (12+).
12.40 Мой хло пец — псіх 
(16+).
15.05 Эд з тэ ле ві за ра (12+).
17.30 Джо ні Д. (16+).
20.10 Сем га доў у Ты бе це 
(16+).
23.00 Упры тык (18+).
0.55 Баць кі і доч кі (18+).
4.30 Му за (16+).

6.20 Пра што га во раць муж чы-
ны (16+).
8.20 Пра што яшчэ га во раць 
муж чы ны (16+).
10.20 Пра што га во раць муж-
чы ны. Пра цяг (16+).
12.25 Ста рое доб рае кі но. Ві-
ры нея (0+).
14.35 Ка хан не ў го ра дзе анё-
лаў (16+).
16.20, 4.20 Най леп шае ле та на-
ша га жыц ця. 1—2 се рыі (16+).
18.30 Ка лек тар (16+).

20.20 Па за КЛАС НАЕ чы тан не. 
Вій (12+).
22.50 Зой мем ся лю боўю (16+).
0.30 Зна ход ка (18+).
2.35 Іван Ца рэ віч і Шэ ры Воўк-3 
(12+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
6.50 Зо на бу даў ніц тва. (12+).
7.15, 11.40, 17.10, 21.10, 23.35, 
3.30 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.40 Не ве ра год ны док тар Пол. 
(16+).
8.25 Аў та-SOS. (12+).
9.15 Ма ра до на. (16+).
10.05, 14.00, 15.35, 19.35, 2.45 
Эк стрэ маль ны фут бол у Ра сіі. 
(12+).
10.50, 16.25, 20.25, 22.45 80-я. 
Най вя лік шыя фут боль ныя мо-
ман ты (12+).
13.10 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
14.50, 18.50, 1.55 Ма ра до на. 
(16+).
18.00, 22.00, 1.05, 5.10 Дзі кі ту-
нец. (12+).

8.00, 22.00, 4.40 Ма хі на та ры. 
(12+).
9.00, 15.00, 21.00 Як гэ та зроб-
ле на? (12+).
10.00, 16.00, 23.00 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (16+).
11.00 Ін жы не рыя не маг чы ма га 
(12+).
12.00 Зор нае вы жы ван не 
(16+).
13.00 Тэх аскі ме тал (12+).
14.00 Вы жыць у цем ры (12+).
17.00, 7.10 Раз бу раль ні кі ле-
генд (16+).
18.00 Ін жы не рыя не маг чы ма га 
(12+).
19.00, 0.00, 3.50 Біт ва за не ру-
хо масць (12+).
1.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю 
(12+).
2.00 Што маг ло пай сці не так? 
(16+).
2.55 Сак рэ ты пад зя мел ля 
(12+).
5.30 За ла тая лі ха ман ка (16+).
6.20 Хут кія і гуч ныя (12+).

АВЕН.  На гэ тым тыд-

ні вы мо жа це пад рых-

та ваць са бе вы дат ную 

ба зу для бу ду чых пос-

пе хаў. Ад нак да вя-

дзец ца шмат пра ца ваць, і зу сім 

хут ка ўсе ва шы ста ран ні аку пяц-

ца спаў на. У па ня дзе лак і се ра-

ду звык лы рас па ра дак дня мо жа 

быць па ру ша ны. Не ўсе абя цан ні 

атры ма ец ца вы ка наць. У аў то рак 

ста рай це ся ні чо га не ад кла даць 

на по тым. У пят ні цу на га дае пра 

сваё іс на ван не ча ла век, з якім вы 

доў гі час не ме лі зно сін. У су бо ту 

па жа да на не га ра чыц ца і не спы-

няць парт нёр скія ад но сі ны.

ЦЯ ЛЕЦ.  Час пры дат-

ны для та го, каб па-

ву чыц ца спа кою і са-

ма дыс цып лі не. У вас 

атры ма ец ца ўплы ваць на лю дзей 

і да ма гац ца свай го, але важ на пры 

гэ тым не за над та ціс нуць. У чац-

вер не пе ра шко дзіць па чаць пра-

цу над са бой: па ду май це, ці ўсё 

вы дак лад на ро бі це, ці да тых мэт 

імк ня це ся. У пят ні цу ні ў якім ра-

зе не зга джай це ся на аван тур ныя 

пра па но вы. У су бо ту бу дуць лёг ка 

іс ці спра вы, звя за ныя з да чай або 

ра мон там до ма.

БЛІЗ НЯ ТЫ.  На гэ-

тым тыд ні ўсё скла-

дзец ца цу доў на. Пра-

ца бу дзе плён най, 

ча ка юц ца ці ка выя 

су стрэ чы і пры ем ныя сюр пры зы. 

Ды і ад па чы нак прой дзе на вы-

дат на. Вы здо ле е це рас сла біц ца 

і атры маць мо ра ста ноў чых эмо-

цый. Па спра буй це ад на віць сі-

лы, кан цэнт ра вац ца вар та толь кі 

на са мых важ ных і не ад клад ных 

спра вах. І не за бы вай це, што бліз-

кія лю дзі ча ка юць ад вас цяп ла і 

ўдзе лу.

РАК.  Пе ра стань це 

ся бе ўвесь час па-

раў ноў ваць з на ва-

коль ны мі, ву чы це ся лю біць і па-

ва жаць ся бе та кім, які ёсць. Вы 

ма е це свае та лен ты і пры хіль ні каў. 

У чац вер мо жа па сту піць ці ка вая 

пра па но ва но вай, больш прэ стыж-

най, пра цы, але для гэ та га не аб-

ход на па вы сіць ква лі фі ка цыю. 

У дру гой па ло ве тыд ня па жа да на 

тры маць сваё мер ка ван не пры 

са бе, асаб лі ва на ра бо це, інакш 

ры зы ку е це са пса ваць ад но сі ны з 

на чаль ствам. У вы хад ныя пры свя-

ці це са бе больш ча су, чым гэ та 

бы вае звы чай на.

ЛЕЎ. Зор кі рэ ка мен-

ду юць вы лу чыць з 

усіх спраў га лоў ную і 

з усёй улас ці вай вам 

упарт асцю скан цэнт ра вац ца на ёй. 

На ват са мае ня прос тае пы тан не 

не вы ста іць пад ва шым на по рам. 

А вось ка лі са мі не ве да е це, ча го 

хо ча це, то асаб лі вых пос пе хаў не 

ча кай це. У аса біс тым жыц ці бу-

дзе це спа ку шаць і за ча роў ваць, 

але вось са мі на ўрад ці зве да е це 

моц ныя па чуц ці. У ся рэ дзі не тыд ня 

маг чы ма не зу сім пры ем ная раз-

мо ва з на чаль ствам, але за тое 

змо жа це да біц ца пры маль ных для 

ся бе ма тэ ры яль ных умоў. У пят-

ні цу будзь це больш уваж лі выя і 

ду май це, перш чым дзей ні чаць.

ДЗЕ ВА.  На гэ тым 

тыд ні вас мо жа ча-

каць важ ная раз мо ва 

з на чаль ствам, без 

якой не маг чы ма да лей шае раз-

віц цё кар' е ры. Ба яц ца яе не вар та, 

але пад рых та вац ца трэ ба. Больш 

раз маў ляй це з пра фе сі я на ла мі. 

Маг чы мы перс пек тыў ныя зна ём-

ствы, якія вель мі да па мо гуць у бу-

ду чы ні. Для но ва га віт ка ду хоў на га 

раз віц ця бяз лі тас на ад моў це ся ад 

бяс кон ца га се ры я ла ад на стай ных 

па мы лак. У аў то рак па жа да на не 

да зва ляць уцяг нуць ся бе ў кан-

флікт ную сі ту а цыю. У су бо ту бу-

дуць уда лыя па езд кі.

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, 0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 Зо на Х. 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След». 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Чор ная кроў». (16+).
13.10 Дзі ця чы док тар.
13.40 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.40, 15.25 Се ры ял «Яр мо-
ла вы». (12+).
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.
23.50 Сфе ра ін та рэ саў.
0.50 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.45 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.50 Се ры ял «Сля пая». 
(16+).
10.10, 17.40 «Што ро біць твая 
жон ка?» Се ры ял. (16+).
12.20 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
13.30 «Біт ва са ло наў». (16+).
14.30 «Сям'я 3D». Скетч кам. 
(12+).
15.05, 22.50 «Ан жа лі ка». Сіт-
кам. (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.
17.05 Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш. (12+).
21.10 Ганд бол. Чэм пі я нат све-
ту-2019. Ква лі фі ка цыя. Муж-
чы ны. Плэй-оф. Матч у ад каз. 
Аў стрыя — Бе ла русь. У пе ра-
пын ку: 21.50 Спорт ла то 5 з 36, 
КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Бу ра ко вы квас.
8.05, 12.20, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20 Гэ ты дзень.
8.25, 18.40 «Док тар Жы ва га». 
Маст. фільм (16+).
9.15, 18.15 «Тай ны са вец ка га кі-
но». «Тэ ге ран-43» (12+).
9.45 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.10 «Аляк сандр Не ўскі». 
Маст. фільм (12+).
12.45 «Ха та на ха ту».
13.35 «Бу дзіць агонь вы со кіх 
мар...» Юбі лей ны кан цэрт паэ-
та-пе сен ні ка Іва на Ці таў ца.
14.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Тра са М4 (6+).
15.00, 22.15 «Хро ні ка Пе ра мо гі». 
«Ру бя жы. Ма жай ска-Ма ла яра-
сла вец кая аба рон чая апе ра-
цыя» (12+).
15.25, 21.05 «Сак рэт ны фар ва-
тар». Маст. фільм (12+).
16.30 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
17.00 «Тры та ва ры шы». Маст. 
фільм (12+).
19.30 «За піс кі на па лях». Він цэнт 
Ду нін-Мар цін ке віч.
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Кіш-
ка.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.40 «Люб лю і па мя таю». Ула-
дзі мір Ка рат ке віч.

7.05 Фут бол. Бе ла рус банк — чэм-
пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Мінск» — 
«Іс лач» (Мін скі р-н).
8.55 Гуль ні «на вы раст».
9.25 Спорт-кадр.
9.55 Ле ген ды су свет на га спор-
ту.
10.25 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ны тур нір. Уэль ва.
13.10 На шля ху да ЧС-2018. Ві-
дэа ча со піс.
13.40 Ко зел пра фут бол.
14.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Хер та-
ген бош.
18.05 Слэм-данк.
18.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ (Ба-
ры саў) — ФК «Го мель». (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

20.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма» 
(Брэст) — «Ды на ма» (Мінск). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.40 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ны тур нір. Ост ра ва.

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 Се ры ял «Пе ла гія і бе лы 
буль дог» (16+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.25, 13.10 «Га ра ды-ге роі. 
Брэсц кая крэ пасць» (12+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ле ген ды цыр ка» (6+).
16.55 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
17.30, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 Вя лі кі свя точ ны кан цэрт 
(12+).
23.00 «Рэ пар цёр».
23.20 Се ры ял «Дру гі зрок» 
(16+).
1.20 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».
9.00, 23.50 «За гад кі ча ла вец-
тва».
10.40, 23.05 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.25 «Аў та па на ра ма» (12+).
11.45 Маст. фільм «Не маг чы-
мыя зя лё ныя во чы». 1-я і 2-я 
се рыі (16+).
13.50, 20.15 «Бе лыя ваў кі-2». 
Се ры ял (16+).

15.35 «Ежа ба гоў» (16+).
16.50 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.55, 0.40 «Ту рыс ты». Се ры-
ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
21.55 «Гля дзець усім!» (16+).

6.05, 8.05, 10.05, 13.15 Се ры ял 
«Ме тад Фрэй да». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
14.00, 4.05 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 1.00 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2». (16+).
19.20 Се ры ял «Джа май ка». 
(12+).
23.00, 0.10 Маст. фільм «Аст-
ро гу сце ра жы ся, а тор бы не 
цу рай ся» (16+).
1.55 Маст. фільм «Дзе ла выя 
лю дзі» (0+).
3.35 «Ін шы свет» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Па кой сме ху». (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+).
20.40 Се ры ял «Кроп кі апо ры». 
(16+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Склі фа-
соў скі». (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+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
8.55 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
9.45, 23.05 «НЗ.bу».
10.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль». (16+).
12.15 «Суд пры сяж ных». 
(16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «ППС». (16+).
15.05, 16.25 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч». (16+).
21.20 Се ры ял «Млы нар». 
(16+).
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Свед кі». 
(16+).
0.45 «Ве ка вы ру беж». Дак. 
фільм.

7.00, 15.50, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.05 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.05 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та» 
(12+).
9.00, 19.45 Се ры ял «Ім пе ра-
тры ца Кі» (16+).
10.05, 16.40 «Зда роўе».
11.00 Ка ме дыя «Вы со кі блан-
дзін у чор ным ча ра ві ку» 
(12+).
12.40 Ка ме дыя «Мі мі но» 
(16+).
14.15 Ка ме дыя «Сем ня вест 
яф рэй та ра Збру е ва» (12+).
15.55 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 Се ры ял «За кі ну тыя на 
вост ра ве» (12+).
17.30 Се ры ял «Анё лы» (16+).
18.15 Се ры ял «За трым ка ў 
раз віц ці» (16+).
19.10 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Пры го ды «Кон-Ці кі» 
(6+).
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