
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 «Джынг лі кі». (0+)
8.30, 3.50 «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 «Больш, чым 
ся бар». (12+).
12.10 Скетч-шоу «Сту дэн ты». 
(16+).
13.10, 20.00 «Су пер ма мач ка». 
(16+).
14.10, 3.00 Се ры ял «Як я стаў 
рус кім». (16+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 22.45 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
21.00 Ка ме дыя «Ка хан не і ін-
шыя не пры ем нас ці». (12+).
0.00 Тры лер «Асноў ны ін-
стынкт». (18+).
2.10 Се ры ял «Ме тад Лаў ро-
вай». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 На ві ны куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Яфім Ка пе лян.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва му зы-
каль ная.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10, 22.20 «Ці хі Дон». Се ры ял.
8.55 «Вя сё лы жанр не вя сё ла га 
ча су». Дак. се ры ял.
9.40, 19.30 Га лоў ная ро ля.
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.40 ХХ ста год дзе. «Ві да-
воч нае-не ве ра год нае». 1977 год.
12.00 Су свет ныя скар бы.
12.15 «Гуль ня ў бі сер».
12.55 Штуч ны ад бор.
13.35 «Рас крыц цё тайн Ва ві ло-
на». Дак. фільм.
14.30 «Пра сто ра кру га».

15.10 «Эду ард Грач. Кру га зва-
рот жыц ця». Дак. фільм.
16.00 «Ма гістр гуль ні».
16.25 «Бліз кае акру жэн не Ся-
мё на Спі ва ка».
17.20, 23.10 «Заўт ра не па мрэ 
ні ко лі». Дак. се ры ял.
18.45 «Ка ця і прынц. Гіс то рыя 
ад ной вы дум кі». Дак. фільм.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 «Скон цы ві лі за цый». Дак. 
фільм.
21.40 «Аб са лют ны слых».
0.00 «Доб ры дзень Сяр гея Ка-
пі цы». Дак. фільм.
2.15 «Утай ма ван не ка ня. Пётр 
Клот». Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Вы ха ван не 
жорст кас ці ў жан чын і са бак» 
(16+).
8.15, 9.40, 11.00, 11.35, 13.05, 
14.25, 15.40, 17.00, 17.40, 18.50, 
20.25, 21.40, 23.00, 23.40, 0.40, 
2.30, 3.40 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
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: «500 дзён, якія не 
ўзру шы лі свет». 2006 год (16+).
13.20, 19.20 Маст. фільм «Мі-
раж» (16+).
17.20 «Час пік» з Анд рэ ем Раз-
ба шам. 1995 год (16+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
0.00 «Аку лы пя ра». Юрый Гры-
маў. 1997 год (16+).
1.20 «Вас за пра шае Мі ха іл 
Жва нец кі». 1987 год (12+).
3.00 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула дзі-
сла вам Лісць е вым: «Та лен ты і 
іх пры хіль ні кі». 1993 год (16+).
3.50 Маст. фільм «Пункт вяр-
тан ня» (16+).

3.00, 17.30, 22.00 Пхёнч хан-2018. 
«Алім пій скія гуль ні»-эк стра.

3.40, 7.40, 11.05, 18.00, 21.30, 
23.15, 0.30, 2.30 Пхёнч хан-2018. 
Гор ныя лы жы.
6.00 Пхёнч хан-2018. Фі гур нае 
ка тан не.
8.45, 11.30, 18.30, 19.00, 23.45, 
0.15 Пхёнч хан-2018. Лыж нае 
двая бор'е.
9.50 Пхёнч хан-2018. Кёр лінг.
11.00, 12.30 Пхёнч хан-2018. 
Алім пій скія на ві ны.
12.45 Пхёнч хан-2018. Кань ка-
беж ны спорт.
14.15, 19.15, 22.40 Пхёнч хан-
2018. Бія тлон.
16.15, 20.30, 1.30 Пхёнч хан-
2018. Ха кей.
20.00, 1.00 Пхёнч хан-2018. Эк-
стрым.
21.00, 2.00 Пхёнч хан-2018. 
Лыж ныя ві ды.

1.35 Ка ме дыя «Усё пра муж-
чын». (16+).
3.05 Ка ме дыя «Ры ца ры ка ра-
леў ства кру та сці». (18+).
4.40 Ка ме дыя «Вы кі да ла». (18+).
6.15 Ба я вік «Яго са ба чая спра-
ва». (18+).
8.00 Ба я вік «Ма ла ві та». (16+).
10.05 Ка ме дыя «Па лі цэй ская 
гіс то рыя». (12+).
12.00 Ка ме дыя «Псі ха ана лі-
тык». (18+).
14.00 Ка ме дыя «Гэ ты ня ём кі 
мо мант». (16+).
16.00 Ка ме дыя «Ня ўда члі выя». 
(16+).
17.45 Ка ме дыя «8 пер шых спат-
кан няў». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе». (16+).
21.10 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе-2». (16+).
22.55 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе-3». (16+).

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

8.55, 18.50, 2.25 «Аскол кі». Се ры-
ял (16+).
10.40, 4.30 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.15, 18.00 «Сак рэ ты эк стра сэн-
саў» (16+).
13.05, 16.55 «Ва раж біт ка» (12+).
14.05 «Па ра лель ны свет» (12+).
15.00 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
15.30 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.00 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
21.00 «Адзін дзень, ад на ноч». 
Се ры ял (12+).
22.00 «Звыш на ту раль ны ад бор» 
(16+).
23.00 «Лі нія аба ро ны» (16+).
23.30 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 
Се ры ял (16+).
0.15 «Стар тап». Се ры ял (16+).

8.10 Эк стра сэнс (16+).
10.15 Зла дзюж кі (12+).
12.00 Вы бар (16+).
14.10 Кір маш га на рыс тас ці 
(12+).
16.55 За гад ка вая гіс то рыя Бен-
джа мі на Ба та на (16+).
20.10 Дзён нік па мя ці (16+).
22.30 Апан та насць (16+).
0.35 Ка хан не і сяб роў ства (12+).
2.20 Бар во выя рэ кі (16+).
4.15 Пры ста нак пра кля тых 
(16+).

6.20 Іва но вы. (12+).
8.20 Ка хан не ў го ра дзе анё лаў. 
(16+).
10.00 Скарб. (6+).
12.00 Ге рой на ша га ча су. Бэ ла. 
(12+).
14.20 Бі лет на Vegas. (16+).
16.20, 4.20 Гра ма дзян ка Ка ця ры-
на. Се рыі 3—4-я. (12+).
18.20 Алім пі юс ін фер на. (16+).
20.20 Бар во вы ко лер сне га па ду. 
(16+).

22.45 Ня ўлоў ныя: Банг кок. (16+).
0.30 У сты лі jazz. (16+).
2.20 Мы з бу ду чы ні. (16+).

6.00, 9.00 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці. (12+).
6.20, 12.55 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
6.45 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
7.30, 11.25 Са праўд ны су пер кар. 
(12+).
8.15, 17.15, 21.10 Аў та-SOS. 
(12+).
9.50 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
10.40 Ша ша праз пек ла. (12+).
12.10 Па ча так. (16+).
13.45 Ча ла век су праць YouTube. 
(12+).
14.30, 18.45 Дзі я на: згуб ле ныя 
кад ры. (12+).
16.25, 0.20, 2.40 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф. (16+).
18.00, 22.00, 1.05, 4.20 Ін стынкт 
вы жы ван ня. (16+).
20.45 Тай ныя гіс то рыі. (16+).
22.45 Ра сій скія сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы. (16+).
23.30, 5.10 Па ра нар маль нае. 
(16+).
1.55 Цы ры мо нія ўру чэн ня прэ-
мій кон кур су «Пра рыў-2017» у 
на мі на цыі «Ву чо ныя, якія змя ні лі 
свет». (12+).

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 Скла ды: біт ва ў Ка на дзе.
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца-
ной.
18.00 Ка ра лі гру за ві коў.
19.00, 5.30 У па го ні за кла сі кай.
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 Ха ос у дзе ян ні: кад ры ві да-
воч цаў.

АВЕН. Ты дзень 

па да сца бяс кон-

цым, але ста рай це-

ся не губ ляць дар ма 

ча су. Вас ча ка юць 

пе ра ме ны да леп ша га. Ад кры юц ца 

но выя маг чы мас ці, які мі вы з ра-

дас цю ска рыс та е це ся ў бу ду чы ні. 

Ста рай це ся раз мяр коў ваць свой 

час ра цы я наль на, дзей ні чай це не-

ад клад на і да мо жа це ся на ват леп-

шых вы ні каў, чым ча ка е це. Зной-

дзе це но вых са юз ні каў і, маг чы ма, 

на ват уда ла пач ня це сваю спра ву. 

Ак тыў ны ад па чы нак на све жым 

па вет ры ў вы хад ныя да дасць ба-

дзё рас ці і на поў ніць жыц цё но вы мі 

яр кі мі ўра жан ня мі.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ-

тым тыд ні ўсё ў 

асноў ным бу дзе 

скла дац ца ме на ві-

та так, як вы пла на-

ва лі. Атры ма е це шмат з та го, ча го 

жа да лі, на ва коль ныя пад ня суць 

ня ма ла вель мі па зі тыў ных сюр-

пры заў. На ды хо дзіць спры яль ны 

і ўда лы пе ры яд. Ідэі, якія бу дуць 

з'яў ляц ца, на кі руй це ў па трэб ным 

рэ чы шчы. Не бой це ся пра яў ляць 

ся бе і па каз ваць свае та лен ты, 

інакш ры зы ку е це за стац ца ўба ку 

ад уда лых фі нан са вых пра па ноў. 

Блі жэй да вы хад ных па ра ду юць 

пры ем ныя па да рун кі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты-

дзень бу дзе пра хо-

дзіць вель мі на пру-

жа на. У яго па чат ку 

да вя дзец ца кру ціц ца 

ў гра мад стве, ка лек ты ве і бег чы 

ту ды, ку ды па шлюць. Бліз кія не ад-

на знач на бу дуць ус пры маць ва шу 

за ня тасць. Але гэ та не пе ра шко-

дзіць вам за ру чыц ца пад трым каю 

но вых са юз ні каў, а так са ма знай-

сці агуль ную мо ву са сва я ка мі. 

У дру гой па ло ве тыд ня мо жа це 

ад чу ць стом ле насць. Вам вар та 

знай сці час для ад па чын ку і зла-

дзіць са бе не вя лі кі рэ лакс.

РАК. Да вя дзец-

ца вель мі шмат 

пра ца ваць. Але 

вам усё бу дзе да-

вац ца лёг ка. Лю быя спра вы бу-

дуць пры но сіць толь кі за да валь-

нен не і фі нан са вы даб ра быт. 

Атры ма ец ца за клю чыць вы гад ныя 

здзел кі, знай сці но вых парт нё раў і 

ўма ца ваць сваё ця пе раш няе ста-

но ві шча. Па збя гай це кан флік таў 

як до ма, так і на пра цы — яны вам 

зу сім не па трэб ныя. Пры жа дан ні 

мож на ўнес ці зме ны ў хат ні ін тэр'-

ер. Ва шы род ныя ацэ няць но ва-

ўвя дзен ні і ска жуць дзя куй.

ЛЕЎ. Но выя 

ідэі так і бу дуць 

лу наць ва кол вас, 

па спя вайце толь-

кі іх пад хоп лі ваць, 

па куль хтось ці ін-

шы не зра біў гэ та га. З'я віц ца вы-

дат ная маг чы масць знай сці но вую 

кры ні цу да хо даў і па леп шыць сваё 

ма тэ ры яль нае ста но ві шча. Так са-

ма не вы клю ча ны не за пла на ва ныя 

па езд кі. Ка лі ў вас не ўсё ў па рад ку 

са зда роў ем, то гэ ты ты дзень — 

спры яль ны час для пра хо джан ня 

ме ды цын ска га аб сле да ван ня.

ДЗЕ ВА. Па-

спра буй це вы-

к а  р ы с  т о ў  в а ц ь 

гэ ты спры яль ны 

час па мак сі му-

ме. Вам пад сі лу 

змя ніць сваё жыц цё да леп ша га. 

Так са ма іма вер ныя не звы чай ныя 

зна ём ствы. На ва шым шля ху бу-

дуць су стра кац ца лю дзі, якія пад-

ка жуць, у якім кі рун ку вар та ру-

хац ца. У кан цы тыд ня, маг чы ма, 

да вя дзец ца ўсту піць у кан флікт 

з кім-не будзь са зна ё мых, сва я-

коў, сяб роў, су се дзяў або ка лег 

па пра цы. Ме на ві та та му на вы-

хад ных вар та аб ме жа ваць лю быя 

са цы яль ныя кан так ты.

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, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 Зо на Х. 
(16+).
8.50 Сло ва міт ра па лі та Та дэ ву-
ша Кан дру се ві ча на По пель ную 
се ра ду.
9.10 Се ры ял «След». (16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Двай ная су цэль ная». 
(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 «Па між 
на мі, дзяў чын ка мі». (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 Алім пій скі дзён нік. Пхёнч-
хан-2018.
22.15 Се ры ял «След». (16+).
23.45 Сфе ра ін та рэ саў.
0.40 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.35 Се ры ял «Сля пая». 
(16+).
10.10, 17.35 Се ры ял «Ган на-
дэ тэк тыў». (16+).
12.05, 21.35, 22.10 «Арол і рэш-
ка. Юбі лей ны». (16+).
12.55 «Біт ва са ло наў». (16+).
14.00 Алім пій скія Гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Бія тлон. Ін ды ві ду аль-
ная гон ка. Жан чы ны.
16.15 Ні чо га са бе ньюз. (12+).
16.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект.
17.05 «Ба гі ня шо пін гу». (16+).
20.35 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
22.05 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шы матч. 
«Пор ту» (Пар ту га лія) — «Лі вер-
пуль» (Анг лія).
0.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шыя мат-
чы. Агляд гуль ня во га дня.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 20.15 «Бе ла рус кая кух-
ня». Ба бе ні кі.
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, 18.35 «Ган на Гер ман». 
Маст. фільм. (12+).
9.20, 17.55 «Ка ра лі эпі зо ду». 
Юрый Бя лоў (12+).
10.00 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці пра за іка, паэ та, пе ра-
клад чы ка Мі ха ся Страль цо ва.
10.25, 16.20 «Ра ман і Фран-
чэс ка». Маст. фільм (12+).
12.20, 23.00 «Ле ген ды му зы кі». 
Люд мі ла Гур чан ка (12+).
12.45 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2007».
13.40 «На пе рад у мі ну лае».
14.10 «Раз мо вы пра ду хоў нае». 
По пель ная се ра да.
14.20, 22.15 «Вы зва лі це лі. 
Ка ва ле рыс ты». Дак. се ры ял 
(12+).
15.05, 21.05 «Мес ца су стрэ-
чы змя ніць нель га». Маст. 
фільм. (12+).
19.30 «Су час нае мас тац тва Бе-
ла ру сі». Ана толь Ба ра ноў скі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.25 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці на род на га мас та ка Бе-
ла ру сі Ві та ля Цвір кі.

7.20 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Дзён нік.
7.45 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Гар на лыж ны спорт. 
Сла лам. Жан чы ны.
9.25 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Фі гур нае ка тан не. 
Па ры. Ка рот кая пра гра ма.
11.30 Ганд бол. SЕHА-Газп ром 
лі га. «Нэк се» (Хар ва тыя) — 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь).
13.00 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Кань ка беж ны спорт. 
1000 м. Жан чы ны. Фі гур нае 
ка тан не. Па ры. Ка рот кая пра-
гра ма.
15.05 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Ха кей. Муж чы ны. 
Па пя рэд ні раўнд. Сла ва кія — 
Ра сія. (У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)
17.30 Тэ ніс. Тур нір WTА. До ха.

18.55 Бас кет бол. Ква лі фі ка цыя 
да Еў ра-2019. Жан чы ны. Бе ла-
русь — Поль шча. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
20.45, 1.15 Алім пій скія гуль ні. 
Пхёнч хан-2018. Вы ні кі дня.
21.00 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Бія тлон. Ін ды ві ду аль-
ная гон ка. Жан чы ны.
22.35 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. 1-ы матч. 
«Рэ ал» (Іс па нія) — ПСЖ (Фран-
цыя). (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
0.45 Слэм-данк.

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 «Ма ры на Ня ёла ва. Я ўмею 
лё таць» (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». «Па-
ля ван не на Ра дзі ві лаў». Фільм 
пер шы (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 «Чу жая дач ка» 
(16+).
23.10 Се ры ял «Мед сяст ра» 
(12+).
1.10 «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, 17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(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, 21.55 «Гля дзець усім!» 
(16+).
11.50, 17.50 «Важ няк. Гуль ня 
на вы лёт». Се ры ял (16+).
13.50, 23.05 «NEXT-3». Се ры-
ял (16+).
15.30 «Ле ген ды СССР» (16+).
16.10 «Аў та па на ра ма» (12+).
16.50 «Ра монт па-сум лен на му» 
(16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
0.40 «Сал да ты-12». Се ры ял 
(16+).

6.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
7.35 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).
8.05 Се ры ял «АСА» (16+).
10.00, 13.15, 19.20 Се ры ял 
«По рах і шрот» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.00 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.00, 2.00 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра» (16+).
22.10 Маст. фільм «Ідэа льная 
жон ка» (16+).
0.00 «На ві ны ў поў нач».
0.10 Маст. фільм «Ад тур мы і 
ад тор бы» (16+).
3.00 Се ры ял «Хат няя ра бот-
ні ца» (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.
11.35, 22.10, 23.10 Се ры ял 
«Ла бі рын ты». (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 «Ся мей ны дэ-
тэк тыў». (12+).
0.40 «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 «Не ўскі. 
Пра вер ка на тры ва ласць». 
(16+).
21.20 Се ры ял «Ін спек тар Ку-
пер. Ня бач ны во раг». (16+).
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 15.55, 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» (12+).
8.15 Се ры ял «Да ма пад вэ-
лю мам».
9.10, 20.00 Се ры ял «Дэ тэк-
тыў нае агенц тва «Ме ся ца вае 
свят ло» (16+).
10.00 М/с.
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
11.00 Ка ме дыя «Адзін шанц 
на два іх» (16+).
12.45 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.20 Дра ма «Упер шы ню за-
му жам» (12+).
16.00 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.05 «Мульт па рад».
16.30 «Ка ва з пер цам».
17.10 Се ры ял «Го рад пры-
шэль цаў» (16+).
18.35 Се ры ял «Аба рон ца» 
(16+).
19.25 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Вес тэрн «Зо ла та Ма ке-
ны» (12+).
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