
АВЕН. Ты дзень 
вель мі ды на міч ны і 
пе ра мен лі вы. Бу дзе 
ня ма ла ўда лых мо-
ман таў, за якія вар та 

ўха піц ца. Вы па він ны дзей ні чаць 
хут ка і ра шу ча, інакш за граз неце 
ў су мне вах і про ці бор стве з ін-
шы мі прэ тэн дэн та мі. Вас мо гуць 
за хліс нуць па чуц ці і эмо цыі. Ка-
лі на па чат ку яны бу дуць цал кам 
ста ноў чы мі і абя ца юць но выя ад-
но сі ны ці пра соў ван не ў на яў ных, 
то блі жэй да кан ца тыд ня ча ша 
ва гаў мо жа схі ліц ца ў ін шы бок. 
Гэ та мо жа пры вес ці да не па ра зу-
мен ня і кан флік таў.

ЦЯ ЛЕЦ. Па ча так 
тыд ня — доб ры мо-
мант для па ляп шэн ня 
ад но сі наў, уня сен ня 

ча гось ці но ва га ў сваё аса біс тае 
жыц цё. Тут ва ша эма цый насць 
мо жа пра явіць ся бе з най леп ша-
га бо ку, за клаў шы асно ву для ру-
ху на пе рад. У гэ ты час маг чы мыя 
но выя зна ём ствы і су стрэ чы, якія 
абя ца юць мець пра цяг. А вось на 
ка нец тыд ня лепш не пла на ваць 
ні я кіх гра мад скіх ме ра пры ем-
стваў, бо гэ та час адзі но ты і раз-
ва жан няў. Ты дзень спры яль ны 
для ад крыц ця но вых маг чы мас-
цяў для раз віц ця і пра соў ван ня па 
кар' ер най лес ві цы.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вар та 
ўваж лі ва па ста віц ца 
да сва іх фі нан саў. Не 
вы клю ча ны сур' ёз ныя 
рас хо ды, і яны па він ны 

быць ра зум ны мі, каб не па да рва лі 
ваш бюд жэт. Час спры яль ны для 
пры няц ця важ ных і ад каз ных ра-
шэн няў. Вы бу дзе це ад чу ваць у 
са бе сі лу і ўпэў не насць, але гэ та 
не па він на пе ра хо дзіць у са ма-
дур ства. Лю бое ра шэн не па він на 
быць уз ва жа ным. Для аса біс та-
га жыц ця ты дзень так са ма доб-
ры: ёсць маг чы масць на ла дзіць 
кан такт з бліз кі мі людзь мі, унес-
ці цеп лы ню ў ад но сі ны, якія ўжо 
скла лі ся. Но выя зна ём ствы ма ла-
ве ра год ныя.

РАК. Ты дзень поў ны 
пе ра ме н і роз ных не-
ча ка ных па дзей. Бу дзе 
цяж ка прад ба чыць, дзе 

зной дзеш, а дзе згу біш, але па-
спра ба ваць трэ ба. У па чат ку тыд-
ня маг чы мыя цяж кас ці ў спра вах і 
ад но сі нах — гэ та час су праць ста-
ян няў, ка лі да вя дзец ца ад стой-
ваць сваю па зі цыю, да ма гац ца 
ча го-не будзь. А блі жэй да кан-
ца тыд ня вы змо жа це атры маць 
аса ло ду ад вы ні каў пра ве дзе най 
ра бо ты і за да валь нен не ад жыц-
ця. Гэ та бу дуць спры яль ныя дні 
для аса біс та га жыц ця, су стрэч 
і кан так таў з сяб ра мі і бліз кі мі 
людзь мі.

ЛЕЎ. Ак тыў ны і ды на-
міч ны ты дзень, ба га ты 
на па дзеі і здзяйс нен ні. 
Вам трэ ба бу дзе пра-
явіць ся бе ў поў ную 

сі лу, ак ты ві за вац ца і на кі ра ваць 
свае на ма ган ні ў кан крэт нае рэ-
чы шча. У та кім вы пад ку мо жа це 
атры маць вы нік у са мы ка рот кі 
тэр мі н. Ад вас па він на іс ці іні цы-
я ты ва, якую ў хут кім ча се пад хо-
піць ва ша акру жэн не і да вя дзе да 
ро зу му. Не бой це ся пра па ноў ваць 
і ра біць неш та но вае. Доб ры пе ры-
яд для кар' ер на га рос ту і ад каз-
ных кро каў на ра ман тыч най ні ве. 
Ты дзень не па ды хо дзіць для ці хіх 
ме ра пры ем стваў.

ДЗЕ ВА. Ты дзень да-
стат ко ва цяж кі, бо на 
ва шу до лю вы пад зе 
шмат кло па таў. Пад-
трым кі ча каць ня ма 

ад куль. Больш за тое, у ся рэ дзі не 
тыд ня мо гуць уз нік нуць роз ныя 
кан флік ты, у асноў ным па ма тэ-
ры яль ных пы тан нях. Ня гле дзя чы 
на та кую на пру жа насць і вя лі кую 
коль касць спраў, вы мо жа це ўма-
ца ваць сваю па зі цыю і на ват па-
леп шыць ма тэ ры яль нае ста но ві-
шча. Для вы ра шэн ня фі нан са вых 
пы тан няў ты дзень не та кі ўжо і 
дрэн ны, і ў кан чат ко вым вы ні ку 
ў вас усё атры ма ец ца. А вось для 
парт нёр ства і, тым больш, ад но сін 
час не вель мі па ды хо дзіць.

6.00, 4.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 17.00, 0.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
9.00, 20.00 Се ры ял « Апош ні з 
Ма гі кян 3».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ан жа лі-
ка».
11.00, 18.00 Се ры ял «Кух ня».
12.00 Ме лад ра ма «Па той 
бок».
14.05, 23.15 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.30, 17.30 «Ла ві мо мант».
15.00, 1.00 Се ры ял «90210: Но-
вае па ка лен не».
16.00, 3.00 «Маё вя сел ле леп-
шае!».
21.10 Ме лад ра ма «Тан цы на 
ву лі цах: Нью-Ёрк».
0.00 «Дур ні і да ро гі».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 На ві-
ны куль ту ры.
10.15 «На гля даль нік».
11.15 «Рас сле да ван ні ка мі са ра 
Мег рэ». Се ры ял.
12.15, 20.10 «Пра ві лы жыц ця».
12.45 «Кра суй ся, го рад Пят-
роў!»
13.10 «Апош ні маг. Іса ак Нью-
тан». Дак. фільм.
14.05, 1.55 «Пе цяр бург скія тай-
ны». Се ры ял.
15.10 «Жы веш у та кім клі ма-
це».
15.40 Штуч ны ад бор.
16.20 «Больш, чым ка хан не». 
Ежы Гра тоў скі і Алі на Абід няк.
17.05 «Ма на ло гі вя лі ка га Ду ні». 
Дак. се ры ял.
17.30 Вы бра ныя сім фо ніі Бет-
хо ве на. Сім фо нія № 7.
18.10 «Па лі глот». Пар ту галь-
ская з ну ля за 16 га дзін! №11.
19.15 Га лоў ная ро ля.
19.30 «Аб са лют ны слых».
20.40 «Доб рай но чы, ма лыя!».
20.50 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«Прын тар для транс план то-
ла га».
21.20 Ула да фак та. «Ін фар ма-
цый ныя вой ны».
22.00 Ура чыс тае ад крыц цё го-
да лі та ра ту ры ў Ра сіі. Мха таў скі 
ве чар «Круг чы тан ня».

22.55 «Вы кру та сы Га ры Бар-
дзі на».
23.20 «Брэк». М/ф.
23.30 «Ар ман Жан дзю Пле сі 
дэ Ры шэлье». Дак. фільм.
0.00 «Бяс кон цы свет». Маст. 
фільм.
1.40 «Pro memorіa». «Ве не цы-
ян скае шкло».

6.00 «Да 16 і ста рэй шым». 1989 
год.
7.10 М/ф «За піс кі Пі ра та».
7.30, 19.00, 5.40 Кан цэрт за-
меж най эст ра ды.
7.50 «Ча ты ры су стрэ чы з Ула-
дзі мі рам Вы соц кім». 1-я су стрэ-
ча: «Ста рон кі бія гра фіі». 1987 
год.
9.00, 15.00, 21.00 «Час».
10.00, 16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
11.00, 17.00, 23.00 «Пес ня-
84».
12.00 «Су стрэ чы для вас. Ва-
сіль Ак сё наў». Су стрэ ча з пісь-
мен ні кам пас ля яго тры нац ца-
ці га до вай эміг ра цыі ў ЗША.
12.50 «Пра гра ма А». 1989 год. 
1-я част ка.
13.35 «Ак ту аль ны рэ пар таж». 
Усе са юз ны рэ фе рэн дум 17 са-
ка ві ка 1991 го да.
13.55 «Ча ты ры су стрэ чы з Ула-
дзі мі рам Вы соц кім». 2-я су стрэ-
ча: «Вы соц кі — ар тыст тэ ат ра». 
1987 год.
18.00 «Ка ме ра гля дзіць у свет». 
1990 год.
19.25 М/ф «За ла тыя сло вы».
19.50 «Ча ты ры су стрэ чы з Ула-
дзі мі рам Вы соц кім». 3-я су стрэ-
ча: «Вы соц кі ў кі но». 1987 год.
0.05 Дак. фільм «Ула дзі мір Вы-
соц кі. Ма на лог».
1.05 «Ні хві лі ны спа кою...». 
Твор чы ве чар кам па зі та ра Вя-
ча сла ва Да бры ні на. 1990 год.
2.55 Ка пі тал-шоу «По ле цу-
даў». 1991 год.
3.35 Фільм-кан цэрт «20 хві лін з 
«Пес ня ра мі». 1980 год.
4.00 Маст. фільм «Фі зі кі».

3.00, 5.00, 11.30, 17.45, 1.10 Тэ-
ніс. Тур нір Вя лі ка га шле ма. Ад-
кры тае пер шын ство Аў стра ліі.
11.00 Аў та- і мо та спорт.

14.00, 23.00 Тэ ніс. Гейм, Сэт і 
Матс.
14.30 Бія тлон. Уні вер сі я да. 
Жан чы ны.
15.15 Бія тлон. Уні вер сі я да. 
Муж чы ны.
15.45 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Уні вер сі я да.
16.30 Зі мо выя ві ды спор ту. 
Скі-пас.
16.45, 20.45 Фут бол. Ку бак аф-
ры кан скіх на цый.
23.30, 1.05 Вы бра нае па се ра-
дах.
23.35 Кон ны спорт.
23.55 Гольф. Тур PGA.
0.55 Гольф-клуб.
1.00 Па рус ны спорт. Яхт-клуб.

6.00, 10.00, 14.30, 17.30, 22.00 
Се ры ял «Бы лыя».
6.45 Ка ме дыя «Тай мшар».
8.25 Ка ме дыя «Ня ўда члі выя».
10.45 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Свя ты Яну а рый».
12.25, 14.10, 17.00, 19.45, 22.45, 
0.40, 2.50, 5.40 Скетч ком «Па-
між на мі».
12.45 Дэ тэк тыў «Су тэ нёр».
15.20 Ка ме дыя «Пры го ды нянь-
кі».
18.20 Ка ме дыя «Не ўпа пад».
20.20 Ка ме дыя «Сюр прыз».
23.10 Ка ме дыя «Вя сель ная ве-
ча рын ка».
1.15 Ка ме дыя «Сверб сё ма га 
го да».
4.00 Ка ме дыя «Дзей ні чай, сяст-
ра 2. Ста рыя звыч кі».

6.00 М/ф.
7.55, 14.20 «Док тар І...».
8.25, 18.55, 1.55 Се ры ял «Ка-
хан не і па ка ран не».
9.55, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.40, 18.00 Дак. се ры ял «Спра-
ва Аста ха ва».
12.35, 16.35 «Шчы рая раз мо-
ва».
13.30 Се ры ял «Аў ро ра».
14.50, 0.15 Се ры ял «Ка мен-
ская».
15.40, 22.40, 3.15 «Зор ныя гіс-
то рыі».
17.30, 4.00 «Прос тыя скла да-
нас ці».
20.35 Се ры ял «Ган на Гер-

ман».
21.35, 1.00 «Бры га да». Се ры-
ял.
23.30 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».

5.45 Ка ме дыя «Ня знос ны Ген-
ры».
7.25, 13.00 Дра ма «Ро зум і па-
чуц ці».
9.40 Ка ме дыя «Поў нач у Па-
ры жы».
11.15 Ка ме дыя «Міль ён для 
чай ні каў».
15.15 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні».
17.45 Дра ма «Мес ца пад сос-
на мі».
20.00 Дра ма «Вель мі доб рыя 
дзяў чын кі».
21.45 Ка ме дыя «Як стра ціць 
сяб роў і пры му сіць усіх ця бе 
не на ві дзець».
23.45 Тры лер «Зы ход ны код».
1.30 Ка ме дыя «Джэк і Джыл: 
Ка хан не на ча ма да нах».
3.30 Ка ме дыя «Га лі вуд скія ко-
пы».

6.20 Дэ тэк тыў «Пя рэ ва ра цень 
у па го нах».
8.00 Ме лад ра ма «Са мною вось 
што ад бы ва ец ца».
9.30 Дра ма «Ба ла да аб бом-
бе ры».
12.40 Дра ма «Мой ся бар Іван 
Лап шын».
14.30 Тра гі ка ме дыя «Вар' яц кая 
да па мо га».
16.30 Ме лад ра ма «Ме га по-
ліс».
18.10 Ка ме дыя «На зад — да 
шчас ця, або Хто зной дзе Сі-
нюю птуш ку».
20.20 Дра ма «Ша гал-Ма ле-
віч».
22.20 Тра гі ка ме дыя «Ад даць 
кан цы».
0.10 Пры го ды «Джунг лі».
1.40 Фан тас ты ка «Цяж ка быць 
бо гам».
4.00 Дэ тэк тыў «Вяр тан не рэ-
зі дэн та».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.

6.43 Гуль ні ро зу му.
7.07 Зай маль ная на ву ка.
7.28, 13.27 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
7.52, 12.41 Зра бі або па мры.
8.13 Між на род ны аэ ра порт Ду-
бай.
8.57 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.
9.42, 14.14, 19.29 Па пу ляр ная 
на ву ка.
10.27, 14.57, 20.15 Кі ра ван не 
на тоў пам.
11.11 Ме га за во ды.
11.56 Цяж кае зо ла та Аляс кі.
15.43 Пры ру чыць дра ко на.
16.28 Не бяс печ ныя су стрэ чы.
17.13 Су пер збу да ван ні.
18.1, 3.02 Па вет ра ныя асы вай-
ны.
18.44 Скар ба шу каль ні кі.
21.00, 0.47, 3.46 Ма шы ны: ра-
за браць і пра даць.
21.45, 1.32, 4.30 Ша ша праз 
пек ла.
22.31, 5.15 Вы ра та валь ны 
атрад.
23.16 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 
нас аб' яд на ла.
0.01 Ува рван не на Зям лю.
2.17 Рэ аль нае па ра нар маль-
нае.

8.00, 10.55, 15.55, 21.20 Як гэ та 
зроб ле на?
8.25, 10.30, 15.30, 21.45 Як гэ та 
ўстро е на?
8.50, 11.20 Скрыў лен не ча су.
9.40, 13.50 Кла сі ка з Паўд нё-
ва г а пля жа.
12.10, 18.00, 22.10 Біт вы за 
кан тэй не ры.
13.00, 7.05 Вы жыць ра зам.
14.40, 6.05 Не спра буй це паў-
та рыць.
16.20, 4.25 Курс эк стрэ маль на-
га ва джэн ня.
17.10, 5.15 Ма хі на та ры.
18.50 Мо та біт ва.
19.40 Хут кія і гуч ныя.
20.30 Мя цеж ны га раж.
23.00 Біт ва за не ру хо масць.
23.50 Па ляў ні чыя на рэ лік віі — 
лам бард.
0.40, 3.35 Май стры па тар га-
вац ца.
1.30 Top Gear.
2.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
2.45 Са праўд ныя афе рыс 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, 15.00, 19.00, 
0.35 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Зо на Х.
9.10, 21.45 Се ры ял «След».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.00 Се ры ял «Вы хо-
джу ця бе шу каць».
12.10, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-3».
13.05 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.00 Се ры ял «А шчас це 
дзесь ці по бач».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 1.05 Се ры ял «Сва-
ты 5».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.15 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
23.40 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.50 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 20.50 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.40 Ба я вік «Ку лі нар».
10.10 Бе ла рус кая кух ня.
10.45 Дэ тэк тыў «Пад ма ні 
мя не».
12.45 Вы шэй за дах.
13.20 Кі пень.
13.40, 18.50 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
14.45, 19.50 Се ры ял «Фіз-
рук».
15.45 Рэ пар цёр.
16.40 Ба я вік «Ку лі нар».
17.50, 0.50 Се ры ял «Так сі».
20.55 Ганд бол. Чэм пі я нат све-
ту. 1/4 фі на лу. У пе ра пын ку: 
21.35 «Спорт ла то 5 з 36» , 
«КЕ НО».
22.40 Маст. фільм «Гіс то рыя 
ры ца ра».

7.10 «Даб ра ра нак».
7.45 «Ха чу ўсё ве даць!».

7.55, 16.35 Се ры ял «Ро бін з 
Шэр ву да».
8.50 «Зі мо вая ра ні ца». Дра-
ма.
10.15, 17.30 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.40 «Ад па чы нак у ве рас-
ні». Тра гі ка ме дыя.
12.55 «Бе ле ет па рус оди-
нокий...» Дзі ця чы фільм.
14.20, 23.50 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці кі на рэ жы сё ра, 
на род на га ар тыс та Бе ла ру сі 
Мі ха і ла Пта шу ка.
14.45 «Му зеі Бе ла ру сі». Му зей 
пош ты.
15.10 «На пе рад у мі ну лае».
15.35 «Куль тур ныя ко ды». 
Дак. фільм.
16.05 «Гваз дзік». Дра ма.
17.55 «Са ла вей». Кан цэрт 
Люд мі лы Ла зар чык і На цы я-
наль на га ака дэ міч на га на род-
на га ар кест ра Бе ла ру сі імя 
І. Жы но ві ча.
19.25 «Двац цаць шэсць дзён 
з жыц ця Да ста еў ска га». 
Дра ма.
20.45 Ка лы хан ка.
21.15, 22.40 «Па кроў скія ва-
ро ты». Ка ме дыя.

22.15 «Дыя@блог». «Пра пры-
го жае».

6.00, 2.20 PRO спорт. На ві ны.
6.35, 11.05, 21.15 Бас кет бол. 
НБА. «Гол дэн Стэйт» — «Чы-
ка га».
8.45 Спорт-кадр.
9.15 Ко зел пра фут бол.
9.35 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Ант хольц. Спрынт. Жан-
чы ны.
12.55 Сноў борд. Чэм пі я нат 
све ту.

15.25 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Ант хольц. Спрынт. Муж чы-
ны.
16.55, 23.00 Ха кей. КХЛ. «Ме-
та лург» (Маг ні та горск) — «Ды-
на ма» (Мінск).
19.00 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. ХК «Го мель» — «Шах-
цёр» (Са лі горск).
0.55 Ганд бол. Чэм пі я нат све ту. 
Чвэрць фі нал.

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, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Фа зэн да».
11.50 «Мод ны пры га вор».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10 «Сам-на сам з усі мі».
15.10, 16.15 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «ЗАГС».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Тэст на ця-
жар насць».
23.10 Се ры ял «Ад на лю бы».
0.10 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, 17.20 «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».
9.00 «Мінск і мін ча не».
9.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
10.05 «Аў та па на ра ма».
10.40, 13.50, 16.50 «Га ра ды, 
якія спя ва юць».
10.45, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.40 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.55 Тры лер «Кру тыя ства-
лы».

15.50 «Ежа ба гоў».
16.55 «Да лё кія сва я кі».
18.30 «Нам і не сні ла ся»: «Су-
свет ны пад ман». 2-я част ка.
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ме лад ра ма «Ге рой яе 
ра ма на».
22.00 «Гля дзець усім!».
23.00 «Га ра чы лёд».
23.20 «Скар дзіц ца дазволе-
на».
23.40 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
0.30 «Ха лас ця кі». Се ры ял.

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Зроб ле на ў СССР».
9.25, 1.50 Маст. фільм «Вас 
ча кае гра ма дзян ка Ні ка но-
ра ва».
11.00 Маст. фільм «Спар так 
і Ка лаш ні каў».
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 На ві-
ны (бя гу чы ра док).
13.20, 4.20 Се ры ял «Да ро гі 
Ін дыі».
15.05, 3.25 Дак. се ры ял «Пры-
га жосць на за каз».
16.25, 0.55 Ток-шоу «Сло ва за 
сло ва».
17.20 Се ры ял «Ша лё ны 
анёл».
19.25 Маст. фільм «Ван Гог 
не ві на ва ты».
21.10, 23.15 Се ры ял «Жа но-
чыя ма ры пра да лё кія кра-
і ны».
0.15 На ві ны (бя гу чы ра док). 
Га лоў ная тэ ма.
0.25 «На ша мар ка».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.50 «Кузь ка ва ма ці. Вы ні кі». 
«Мёрт вая да ро га».
12.50, 20.55 Се ры ял «Бед ныя 
сва я кі».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфір».

17.10 «Асаб лі вы вы па дак».
18.00 Се ры ял «Сэр ца зор-
кі».
18.55 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».
21.55 Се ры ял «Ка сат ка».
23.45 «Рус кая Ан тарк ты да. 
XXІ ста год дзе».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.30 «Спра ва ўра чоў».
9.25, 10.35 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.15 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.15 «Спра ва гус ту».
14.45, 22.25 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
15.10 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
16.20 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
18.05 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.45 Се ры ял «Свят ло і цень 
ма я ка».
22.45 «Ана то мія дня».
23.35 Се ры ял «Пят ніц кі».

7.00, 13.35, 19.50, 20.55, 23.35 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.55 Се ры ял «Кра са 
на цыі».
8.15, 18.40 Се ры ял «Банг кок 
Хіл тан».
9.05, 13.20 «Кі на блак нот».
9.30 Се ры ял «Лэ дзі-дэ тэк-
тыў».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
11.00 Тры лер «Ша кал».
13.40 Се ры ял «Чар ця ня».
15.15, 19.35 «Тэ ле ма га зін».
16.35 «TUT BY прад стаў ляе».
17.05 Се ры ял «Іх пе ра блы та-
лі ў рад до ме».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Тры лер «Пры від».
23.15 Се ры ял «Пры га рад».
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