
ША ЛІ. Мож на раз-
ліч ваць на пос пех у 
фі нан са вых спра вах. 
З'я віц ца маг чы масць 
па вы сіць уз ро вень 

май стэр ства і ўнес ці штось ці но-
вае ў сі ту а цыю, якая ўжо скла ла-
ся. Усё гэ та спры яль на ада б'ец ца 
на ва шым ма тэ ры яль ным ста но-
ві шчы і да лей шых за роб ках. Не 
хва люй це ся на конт та го, што ад-
бы ва ец ца: усё ідзе на леж ным чы-
нам. Для ра ман тыч ных ад но сін ты-
дзень так са ма спры яль ны. І хоць 
вы не бу дзе це схіль ныя асаб лі ва 
на да ваць ува гу гэ та му мо ман ту, 
тым не менш, мож на раз ліч ваць 
на ўда лы збег аб ста ві наў.

СКАР ПІ ЁН. Утуль-
ная і доб ра зыч лі вая 
аб ста ноў ка склад ва-
ец ца до ма. Час спа-
кой ных і гар ма ніч ных 

ад но сін. Для пра явы моц ных па-
чуц цяў або га ра чых эмо цый, а так-
са ма но вых зна ём стваў ты дзень 
не вель мі па ды хо дзіць. Ка лі ў вас 
ня ма дру гой па ловы, то пры свя ці це 
па ча так тыд ня стасункам з род ны мі 
або сяб ра мі — гэ та дасць не аб ход-
ны за рад па зі тыў най энер гіі. Для 
ак тыў ных дзе ян няў і здзяйс нен-
няў на пра цы больш за ўсё па ды-
хо дзіць дру гая па ло ва тыд ня. Ка лі 
на гэ ты час вы па да юць па езд кі, то 
яны бу дуць уда лы мі.

СТРА ЛЕЦ. Пос пех 
бу дзе спа да рож ні-
чаць, але толь кі тым, 
хто пры кла дзе да гэ-
та га ад па вед ныя на-

ма ган ні. Ад вас па тра бу юц ца ста-
ран насць і вы трым ка. Каб атры-
маць вы нік ад рас па ча тай спра вы, 
нель га пус каць усё на са ма цёк ці 
спы няц ца на паў да ро зе. Вы мо-
жа це атры маць дру гое ды хан-
не або па прос ту па моч ні ка, што 
да зво ліць вы ра шыць на дзён ныя 
пы тан ні. Ма тэ ры яль ны бок хоць і 
вы гля дае не вель мі доб ра, тым не 
менш, раз ві ва ец ца і па ляп ша ец ца. 
Ёсць ста ноў чыя зру хі і ў аса біс тым 
жыц ці.

КА ЗЯ РОГ. Па ча так 
тыд ня — дні су пя рэч-
нас цяў і роз на га лос ся. 
У гэ ты час ве ра год ныя 
кан флік ты і су тык нен-

не ін та рэ саў. Да вя дзец ца пра явіць 
ся бе і сваю на стой лі васць, каб ча-
гось ці да маг чы ся. Раз ліч ваць мож-
на толь кі на ся бе, бо пад трым кі ча-
каць не да во дзіц ца. Не над та доб ра 
раз ві ва юц ца спра вы і на аса біс тым 
фрон це, там так са ма мо гуць уз нік-
нуць роз ныя не па ра зу мен ні. Лепш 
за ўсё ў гэ тыя дні за ся ро дзіц ца 
на пра цы. Блі жэй да кан ца тыд ня 
спра вы пой дуць хут чэй, гэ ты час 
так са ма доб ры для па ез дак або ін-
шых імк лі вых дзе ян няў.

ВА ДА ЛЕЙ. Аса біс тае 
жыц цё раз гор нец ца ва 
ўсе ба кі: тут маг чы мыя 
і но выя зна ём ствы, і 
ўспыш кі ста рых па чуц-

цяў. Пе ры яд вель мі спры яль ны, але 
вар та быць больш стры ма ны мі, і 
перш за ўсё не аб ход на стрым лі-
ваць улас ны эга ізм, бо гэ та мо жа 
звес ці да ну ля лю быя ста ноў чыя 
тэн дэн цыі. Будзь це больш уваж лі-
вымі да па трэ баў ін ша га ча ла ве ка 
і не спя шай це ся ра біць ней кія вы-
сно вы ці пра па но вы. Дру гая па ло ва 
тыд ня вы зна чыц ца ста біль нас цю ў 
ма тэ ры яль най сфе ры і по бы це.

РЫ БЫ. У аса біс тым 
жыц ці на сту пае са мы 
спры яль ны пе ры яд. 
У гэ ты час ва ша пры-

хіль насць да парт нё ра (і на ад ва-
рот) бу дзе мак сі маль най, што да-
зво ліць, з ад на го бо ку, ад чу ваць 
ся бе больш спа кой на і ўпэў не на, 
а з дру го га — мож на па спра ба-
ваць атры маць ад гэ та га не ка то-
рую вы га ду. Не вы клю ча на, што ў 
гэ ты час ус пых нуць но выя па чуц ці 
і за вя жуц ца ад но сі ны. Ня дрэн на 
пра ця ка юць і спра вы, звя за ныя з 
хат нім по бы там, на быт ка мі і ўкла-
дан ня мі ў гэ тым кі рун ку. Уво гу ле, 
вы бу дзе це ад чу ваць ся бе кам-
форт на і за да во ле на.

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 «Тан цы на 
ву лі цах: Нью-Ёрк».
14.05, 23.15, 2.30 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 Дра ма «Пас ля пра чы тан-
ня спа ліць».
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.
12.10 «Эд гар Дэ га». Дак. 
фільм.
12.15, 20.10 «Пра ві лы жыц-
ця».
12.45 Ра сія, лю боў мая!
13.10 «Ам бі цый ны пра ект Ся-
рэд ня веч ча — Страс бург скі 
са бор». 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 «Аб са лют ны слых».
16.20 «Яго пра вас ха дзі цель-
ства та ва рыш Бах ру шын». 
Дак. фільм.
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 № 5.
18.10 «Па лі глот». Пар ту-
галь ская з ну ля за 16 га дзін! 
№12.
19.15 Га лоў ная ро ля.
19.30 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.
20.40 «Доб рай но чы, ма лыя!».
20.50 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«Час ці ца Бо га».

21.15 «Куль тур ная рэ ва лю-
цыя».
22.00 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Стра ча ная ма гі ла Іра да». Дак. 
фільм.
22.55 «Вы кру та сы Га ры Бар-
дзі на».
23.20 «Бя се да». М/ф.
23.30 «Фрэн сіс Бэ кан». Дак. 
фільм.
0.00 «Бяс кон цы свет». Маст. 
фільм.
1.35 Pro memorіa. «Лю тэ цыя 
Дэ ма рэ».

6.00 «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.
6.50 «Пра гра ма А». 1989 год. 
1-я част ка.
7.35 «Ак ту аль ны рэ пар таж». 
Усе са юз ны рэ фе рэн дум 17 
са ка ві ка 1991 го да.
7.55 «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.
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Час».
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР».
11.00, 17.00, 5.00 «Пес ня-84».
12.00 «Ка ме ра гля дзіць у 
свет». 1990 год.
13.00, 1.30 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
13.25 М/ф «За ла тыя сло вы».
13.50 «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.
18.05 «Ві да воч нае-не ве ра год-
нае». «Мост па між на ву кай і 
мас тац твам». 1990 год.
19.10 Фільм-кан цэрт «Пе рад 
да лё кай да ро гай». 1978 год.
19.45 «Ча ты ры су стрэ чы з 
Ула дзі мі рам Вы соц кім». 4-я 
су стрэ ча: «Па эт, вы ка наў ца, 
му зы кант». 1987 год.
23.00 Пра гра ма «ТЭ МА» з 
У. Лісць е вым. 1992 год.
0.00 «Да 16 і ста рэй шым». 
1989 год.
1.10 М/ф «За піс кі Пі ра та».
1.50 «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.

3.00, 5.00, 11.30, 14.30, 19.00, 
23.30 Тэ ніс. Тур нір Вя лі ка га 
шле ма. Ад кры тае пер шын ство 
Аў стра ліі.
14.00, 23.00 Тэ ніс. Гейм, Сэт 
і Матс.
16.00 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Уні вер сі я да.
18.45 Зі мо выя ві ды спор ту. 
Скі-пас.
21.00 Лёг кая ат ле ты ка. Спа-
бор ніц тва ў па мяш кан ні.

6.00, 10.00, 14.30, 17.30, 22.00, 
3.10 Се ры ял «Бы лыя».
6.45 Ка ме дыя «Ня ўда члі выя».
8.05, 12.25, 14.15, 17.00, 19.45, 
22.45, 0.50, 2.50, 5.40 Скетч ком 
«Па між на мі».
8.25 Дэ тэк тыў «Су тэ нёр».
10.45 Ка ме дыя «Пры го ды 
нянь кі».
12.45 Ка ме дыя «Не ўпа пад».
15.20 Ка ме дыя «Вя сель ная ве-
ча рын ка».
18.20 Ка ме дыя «Сюр прыз».
20.20 Ка ме дыя «Будзь це як 
до ма».
23.10 Ка ме дыя «Ня бла га б па-
ху дзець».
1.15 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Свя ты Яну а рый».
4.00 Ка ме дыя «Сверб сё ма га 
го да».

6.00 М/ф.
7.55, 14.15 «Док тар І...».
8.25, 18.45, 1.55 Се ры ял «Ка-
хан не і па ка ран не».
9.50, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.35, 17.50 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
12.30, 16.25 «Шчы рая раз мо-
ва».
13.25 Се ры ял «Аў ро ра».
14.45, 0.10 Се ры ял «Ка мен-
ская».
15.35, 22.35, 3.15 «Зор ныя гіс-
то рыі».
17.20, 4.00 «Прос тыя скла да-
нас ці».
20.30 Се ры ял «Ган на Гер ман».
21.30, 0.55 «Бры га да». Се ры-
ял.

23.25 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».

6.00 Ме лад ра ма «Бяс пе ка не 
га ран ту ец ца».
8.00 Ка ме дыя «Дзе ці сек су не 
пе ра шко да».
10.00 Ка ме дыя «Га лі вуд скія 
ко пы».
12.15 Дэ тэк тыў «Нач ны цяг нік 
да Лі са бо на».
14.15 Ка ме дыя «Два дні ў Нью-
Ёр ку».
16.00 Ка ме дыя «Як стра ціць 
сяб роў і пры му сіць усіх ця бе 
не на ві дзець».
18.00 Фан тас ты ка «Па ра лель-
ныя све ты».
20.00 Ба я вік «Пры ла ды смер ці: 
Го рад кас цей».
22.15 Ме лад ра ма «Цу доў ныя 
ства рэн ні».
0.30 Дра ма «Вель мі доб рыя 
дзяў чын кі».
2.05 Тры лер «Не ві дзім ка».
4.05 Дра ма «Тры май рытм».

6.20 Мю зікл «Са ла мя ны ка пя-
лю шык».
8.40 Дра ма «Доў гія Пра во дзі-
ны».
10.20 Дра ма «Вы шы ня 89».
12.10 Ка ме дыя «Свя та Неп-
ту на».
13.00 Пры го ды «Стрэ лы Ро бін 
Гу да».
14.30 Пры го ды «Ры жык у За-
люс тар коўі».
16.40 Ка ме дыя «Пер цы».
18.20 Дэ тэк тыў «За бой ства на 
100 міль ё наў».
20.20 Дра ма «Дуб роў скі».
22.30 Ка ме дыя «Ма мач кі».
0.10 Тра гі ка ме дыя «Бе лы маўр, 
або Ін тым ныя гіс то рыі пра ма іх 
су се дзяў».
1.50 Ка ме дыя «Піс та лет Стра-
ды ва ры».
3.20 Ме лад ра ма «Ад на клас-
ні кі».
4.50 Ка ме дыя «Тры дзяў чы-
ны».

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 Па пу ляр ная на ву ка.
8.57 Кі ра ван не на тоў пам.
9.42, 14.12, 19.29 Ма шы ны: ра-
за браць і пра даць.
10.27, 14.57, 20.15 Ша ша праз 
пек ла.
11.11 Ме га за во ды.
11.56 Цяж кае зо ла та Аляс кі.
15.43 Го рад му ра шак.
16.28 Не бяс печ ныя су стрэ чы.
17.13 Пры знан ні на цыс таў.
17.59, 3.02 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
18.44 Скар ба шу каль ні кі.
21.00, 0.47, 3.46 Дыс тан цый-
нае вы жы ван не.
21.45, 1.32, 4.30 Зо ла та Юка-
на.
22.31, 5.15 Па яды нак не пе ра-
мож ных.
23.16 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 
нас аб' яд на ла.
0.01, 2.17 Ува рван не на Зям-
лю.

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 Не спра буй це паў-
та рыць.
9.40, 13.50 Курс эк стрэ маль на-
га ва джэн ня.
12.10, 18.00 Май стры па тар-
га вац ца.
13.00, 7.05 Рач ныя мон стры.
14.40, 6.05 На ву ка ма гіі.
16.20, 4.25 Што ў вас у га ра-
жы?
17.10, 5.15 Ма хі на та ры.
18.50 Па ляў ні чыя на рэ лік віі — 
лам бард.
19.40 Біт ва за не ру хо масць.
20.30 Біт вы за кан тэй не ры.
22.10 Да мы на дрэ вах.
23.00 Аква ры ум ны біз нес.
23.50 Сталь ныя мыш цы.
0.40, 3.35 Гуль ні ў лам бар дзе.
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, 
0.15 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Зо на Х.
9.10 11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.
9.10, 21.45 Се ры ял «След».
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, 0.50 Се ры ял «Сва-
ты 5».
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.
0.35 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.20 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 Маст. фільм «Гіс то рыя 
ры ца ра».
13.10 «Су стрэ ча з ...» Ала Цу-
пер.
13.45, 18.50 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
14.50, 19.50 Се ры ял «Фіз-
рук».
15.45 «Пе ра за груз ка». Ма ла-
дзёж нае ток-шоу.
17.50, 23.35 Се ры ял «Так сі».
20.50 Маз га вы штурм.
21.25 Спорт ла то 6 з 49.
21.30 КЕ НО.
21.35 Дэ тэк тыў «Пад ма ні 
мя не».
0.25 «Ха лі-га лі». Скетч-шоу.

7.15 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».

8.00, 19.00, 0.45 «Га ла сы з 
мі ну ла га». 155 га доў кла сі ку 
су свет най лі та ра ту ры Ан то ну 
Паў ла ві чу Чэ ха ву.
8.05, 16.45 Се ры ял «Ро бін з 
Шэр ву да».
9.00 «Двац цаць шэсць дзён з 
жыц ця Да ста еў ска га». Дра-
ма.
10.15, 17.35 «Дыя@блог». 
«Пра пры го жае».
10.45 «Па кроў скія ва ро ты». 
Ка ме дыя.
12.55, 0.20 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці пісь мен ні ка Іва-
на Ша мя кі на.
13.25 «Су стрэ чы ў Бук ва е-
дзе». Дзі на Ру бі на.
13.50 «За ла ты шля гер-2000». 
«Ду на еў скі + Ду на еў скі». Му-
зы ка Іса а ка і Мак сі ма Ду на-
еў скіх.
15.45 «На пе рад у мі ну лае».
16.15 «Гваз дзік». Дра ма.
18.00 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
18.30 «Сі ла ве ры».
19.05 «Дзядзь ка Ва ня». Дра-
ма.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10, 23.00 «Бал тый скае не-
ба». Дра ма.
22.35 «Дыя@блог». «Пра веч-
нае».

3.05, 13.00, 23.45 Бас кет бол. 
НБА. «Кліў ленд» — «Порт-
ленд».
5.20 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Ант хольц. Эс та фе та. Жан-
чы ны.
6.55, 1.30 PRO спорт. На ві ны.
7.50 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. ХК «Го мель» — «Шах цёр» 
(Са лі горск).
9.40 Ха кей. КХЛ. «Ме та лург» 
(Маг ні та горск) — «Ды на ма» 
(Мінск).
11.35 Ганд бол. Чэм пі я нат све-
ту. Чвэрць фі нал.
14.50 Бас кет бол. Адзі ная лі-
га ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — БК 
«Ніж ні Ноў га рад».

16.25 Му ай-тай. К-1. Су свет ны 
Гран-пры.
18.25 Авер тайм.
18.55 Фут за ла. Ку бак Бе ла ру-
сі. Фі нал.
20.25 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі-
я нат Еў ро пы. Спар тыў ныя тан-
цы. Ад воль ная пра гра ма.

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».
8.55 «Гля дзець усім!».
9.10 «Пры го ды ды ле тан та».
9.45 «Га ра чы лёд».
10.05 «Скар дзіц ца дазволе-
на».
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 Ме лад ра ма «Ге рой яе 
ра ма на».
15.40 «Ежа ба гоў».

16.55 «Да лё кія сва я кі».
18.30 «Нам і не сні ла ся»: «Су-
свет ны пад ман». 3-я част ка.
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Пры го ды «Му мія: 
Прынц Егіп та».
23.00 «Тай ны све ту».
23.55 «Аў та па на ра ма».
0.20 «Ха лас ця кі». Се ры ял.

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Як спра вы?».
9.30, 1.50 Маст. фільм «Не ча-
ка на-не га да на».
11.05 Маст. фільм «Ван Гог 
не ві на ва ты».
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 На ві-
ны (бя гу чы ра док).
13.20, 4.15 Се ры ял «Да ро гі 
Ін дыі».
15.05, 3.25 Дак. се ры ял «Ма-
лень кія тай ны вя лі кіх лю-
дзей».
16.25 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
17.20 Се ры ял «Ша лё ны 
анёл».
19.25 Маст. фільм «Слу-
хач».
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».
0.55 «Культ пра свет».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.50 «Фі нан са выя біт вы Дру-
гой су свет най».
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».
23.50 «Спе цы яль ны ка рэс пан-
дэнт».

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, 23.25 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.55 Се ры ял «Кра са 
на цыі».
8.15, 18.45 Се ры ял «Банг кок 
Хіл тан».
9.05 «Кі на блак нот».
9.30 Се ры ял «Лэ дзі-дэ тэк-
тыў».
10.30 «Па да рож жа з гус там». 
Швей ца рыя.
11.00 Дра ма «Ты ся ча дзён 
Ган ны».
13.40 Се ры ял «Чар ця ня».
15.15 «Тэ ле ма га зін».
16.30 «TUT BY прад стаў ляе».
17.15 Се ры ял «Іх пе ра блы та-
лі ў рад до ме».
19.35 «Фэшн іs my пра-
фэшн».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.10 Дра ма «Апош ні га-
рэм».
23.00 Се ры ял «Пры га рад».
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