
ША ЛІ. Доб ры ты-
дзень для зно сін, пе-
ра моў, на ладж ван ня 
кан так таў. Цал кам 
ве ра год на, што ва шы 

по гля ды на мно гія рэ чы бу дуць ра-
зы хо дзіц ца з по гля да мі ва шых сяб-
роў, парт нё раў або лю бых. Але ме-
на ві та дзя ку ю чы сва ім здоль нас цям 
да дып ла ма тыі ў вас атры ма ец ца 
па збег нуць кан флікт ных сі ту а цый і 
вы ра шыць усё най леп шым чы нам. 
У па чат ку тыд ня эмо цыі бу дуць бу-
ша ваць, і ка лі вы не возь ме це іх 
пад кант роль, то пры вес ці яны вас 
мо гуць ку ды за ўгод на, у тым лі ку і 
не ў са мыя пры ем ныя мес цы. Твор-
чы, ду хоў ны ўздым і но вая энер гія 
страс ці мо гуць згу ляць злы жарт з 
кож ным, хто вы ра шыць ад да цца ім 
і за быц ца пра свой ро зум. Лю быя 
ра ман тыч ныя па дзеі ацэнь вай це 
цвя ро за і з па зі цыі ўлас най вы га ды, 
мэ та згод нас ці і ра зум нас ці. Інакш 
ры зы ку е це на быць хоць і ка рыс ны, 
але зу сім не па жа да ны во пыт.

СКАР ПІ ЁН. Ты-
дзень для вас бу дзе 
асаб лі вым і прад каз-
вае па дзеі, якія мо гуць 
вы зна чыць рас клад 

ва ша га жыц ця на ўвесь на ступ ны 
год, ці ха ця б на най блі жэй шыя не-
каль кі ме ся цаў. У вас атры ма ец ца 
ра за брац ца ў сва іх жа дан нях і па-
мкнен нях, на ву чыц ца да ся гаць мэт 
і, вя до ма ж, вы раз на іх вы зна чаць. 
Але са мае га лоў нае, вы змо жа це 
не толь кі дзей ні чаць, але і да зво ліць 
са бе ру хац ца па шля ху, на ка на ва-
ным лё сам, жыць у гар мо ніі з са бой 
і све там. А гэ та прад вес ціць вя лі кі 
пос пех.

СТРА ЛЕЦ. Ка лі ў 
па чат ку тыд ня ўсё бу-
дзе іс ці плаў на і мер-
на і та кі спа кой мо жа 
на ват на да ку чыць, то 

ў ся рэ дзі не — вы зной дзе це спо-
саб раз ве ся ліць ся бе. Но выя ідэі і 
па мкнен ні да зво ляць раз ва ру шыць 
не толь кі ся бе, але і ўсіх ва кол. Але 
будзь це асця рож ныя, бо не ўсё вар-
та ва ру шыць, мож на на рвац ца і на 
асі нае гняз до, якое ад ка жа вам не 
толь кі друж ным гу дзен нем, але і та-
кім жа друж ным па кус ван нем. Ка-
нец тыд ня да вя дзец ца пра вес ці ў 
вы ра шэн ні дроб ных спраў і роз ных 
спрэ чак, а вось вы ні каў ад гэ тай 
дзей нас ці ча каць не да во дзіц ца.

КА ЗЯ РОГ. Са мы 
спры яль ны пе ры яд. 
Удас ца знай сці па ды-
ход да ўсіх лю дзей, з 
усі мі да мо віц ца і да-

сяг нуць гар мо ніі. Не вы клю ча ны 
знач ныя фі нан са выя вы дат кі. Вар-
та быць больш абач лі вы мі ў рас хо-
дах. І хоць мно гія па куп кі пры ня суць 
вам ра дасць і са слу жаць доб рую 
служ бу, усё ж ва ша ма тэ ры яль нае 
ста но ві шча да стат ко ва хіст кае, каб 
да зва ляць са бе праз мер нас ці. У 
дру гой па ло ве тыд ня ваш дом на ве-
дае спа кой. Хат ні ачаг бу дзе га рэць 
яр чэй і грэць цяп лей, а ат мас фе ра 
ў до ме на поў ніц ца не бы ва лай утуль-
нас цю.

ВА ДА ЛЕЙ. Ты дзень 
вель мі ўда лы, але вар-
та ўнес ці тро хі яс нас ці 
ва ўлас ныя ўчын кі. Не 
бой це ся пры маць ра-

шэн ні і іс ці на пе рад. У ад но сі нах на-
ды хо дзіць та кі пе ры яд, ка лі вы са мі 
па він ны пра явіць іні цы я ты ву, зра біць 
крок на су страч, пры няць ра шэн не. 
Інакш ры зы ку е це за блы тац ца ва 
ўлас ных стра хах і ілю зі ях, так да 
кан ца і не ра за браў шы ся з тым, што 
ма е це (а ча го і не ма е це), і не пра-
су нуц ца на пе рад. Як вы пра ве дзя це 
гэ ты ты дзень цал кам за ле жыць ад 
вас, а дак лад ней ад та го, здзейс ні це 
вы якое-не будзь глуп ства ці, на ад ва-
рот, па сту пі це муд ра.

РЫ БЫ. У лю бых 
дзе ян нях, асаб лі ва ад-
но сі нах, ары ен туй це ся 
толь кі на тое, у чым вы 
са праў ды ўпэў не ны. 

Ся род ва ша га ася род дзя бу дуць як 
ле ту цен ні кі, так і прак ты кі. Кам па-
нія апош ніх для вас на гэ тым тыд ні 
бу дзе мак сі маль на спры яль най. Мо-
жа це за блы тац ца ва ўлас ных жа-
дан нях, у тым, што ёсць у ру ках, і ў 
тым, ча го хо чац ца. Не пад да вай це ся 
на спа ку сы і абя цан ні: на ўрад ці яны 
мо гуць быць вы ка на ны. Для вас сі-
ні ца бу дзе знач на леп шай, бо жу ра-
вель, ве ра год на, не да ся галь ны.

6.00 Скетч-шоу «Ад на за ўсіх».
6.30, 8.00, 4.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.30, 23.10, 2.00 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
8.30 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.00, 18.00, 23.30 Се ры ял 
«Сям'я 3D».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка 3».
12.00 Ка ме дыя «Каў каз ская 
па лон ная».
14.00 Се ры ял «Па ла са тае шчас-
це».
15.00, 5.00 Се ры ял «Не фар-
мат».
16.00 «Тур ба мік сер».
17.00, 4.00 «Ла ві мо мант».
17.30, 0.00 «Ураль скія пель ме-
ні».
21.10 Ка ме дыя «Астэ рыкс і 
Абе лікс су праць Цэ за ра».
22.50, 4.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
0.30 Скетч ком «Сту дэн ты».
1.00 Скетч-шоу «Міль ё ны ў 
сет цы».
3.00 «Дзі кія гуль ні».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 На ві-
ны куль ту ры.
10.15, 1.55 «На гля даль нік».
11.15, 0.00 «Па езд кі на ста рым 
аў та ма бі лі». Маст. фільм.
12.30, 22.05 «Пётр Фа мен ка. 
Лёг кае ды хан не». Дак. фільм.
13.20 «Ра сія, лю боў мая!». 
«Куль ту ра ўдмур таў».
13.50 «Не бяс печ ны па ва рот». 
Маст. фільм.
15.10 «Гуль ня ў бі сер». «А. і Б. 
Стру гац кія «Па ня дзе лак па чы-
на ец ца ў су бо ту».
15.50 «Ні сло ва пра ка хан не. 
Люд мі ла Ко жы на ва і Ва лян цін 
Чар ных». Дак. фільм.
16.30 «Бляск і сла ва Ста ра-
жыт на га Ры ма». Дак. фільм.
17.25 «Воб ра зы ва ды». Дак. 
фільм.
17.40 Элі со Вір са ла дзэ. Фар тэ-
пі ян ны кан цэрт у БЗК.
18.25 «Алег Ві на гра даў. Спо ведзь 
ба лет май стра». Дак. фільм.
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.
20.45 «Пра ві лы жыц ця».
21.20 «Больш, чым ка хан не». 
Ва сіль Па ле наў і На тал ля 
Якун чы ка ва.
23.55 Маст са вет.
1.25 Ф. Ша пэн. Фар тэ пі ян ныя 
эцю ды.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. Га лі на Хом чык. 
2007 год.
7.00 Маст. фільм «Квет кі для 
Олі».
8.20, 9.40, 11.00, 13.05, 14.00, 
15.40, 17.00, 18.45, 20.35, 
21.40, 23.00, 2.35, 3.40, 5.00 
Му зыч ная На сталь гія.
8.45, 14.45, 20.45, 2.45 Кі на ча-
со піс «Ха чу ўсё ве даць!»
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 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Зла чын насць: да 
і пас ля пе ра бу до вы». 2006 год.
13.30 Маст. фільм «Кам эск».
18.00 «Элі та Кра і ны Са ве таў». 
Яў ген Сцяб лоў. 2007 год.
19.30 Маст. фільм «Ня на вісць».
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым: «Му зыч ны сам-
вы дат». Аляк сандр Куш нір, 
Алег Каў ры га. 2005 год.
1.00 Маст. фільм «Шча ня».

5.00, 0.00 Watts! Спе цы яль ны 
чэр вень скі вы пуск.
5.30, 22.00 Watts! Спе цы яль ны 
кра са віц кі вы пуск.
6.30 Тэ ніс. US Open. Леп шыя 
мо ман ты.
7.30 Гор ныя лы жы. Ку бак све-
ту. Муж чы ны.
8.30, 15.00 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Жан чы ны.
9.00, 15.30 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Муж чы ны.
9.30 Ве ла спорт. Джы ра д'І та-
лія. Леп шыя мо ман ты.
10.30 Watts!
10.45 Ака дэ мія GT. Аў та спорт.
13.00 Мо та спорт. Гон ка чэм пі-
ё наў. Леп шыя мо ман ты.

14.00 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я-
нат све ту. Леп шыя мо ман ты.
16.00 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту.
18.00 Watts! Спе цы яль ны тэ ніс-
ны вы пуск.
19.00 Watts! Спе цы яль ны сту-
дзень скі вы пуск.
20.00 Watts! Спе цы яль ны лю-
таў скі вы пуск.
21.00 Watts! Спе цы яль ны са ка-
віц кі вы пуск.
23.00 Watts! Спе цы яль ны май-
скі вы пуск.
1.00 Watts! Спе цы яль ны жні-
вень скі вы пуск.
2.00 Watts! Спе цы яль ны ве рас-
нёў скі вы пуск.
3.00 Watts! Спе цы яль ны каст-
рыч ніц кі вы пуск.
3.30 Watts! Спе цы яль ны ліс та-
па даў скі вы пуск.
4.30 Watts! Спе цы яль ны сне-
жань скі вы пуск.

6.00, 9.40, 3.00 Се ры ял «Бы-
лыя».
6.25 Ка ме дыя «Вя лі кае вя сел-
ле».
8.00 Ка ме дыя «Амаль за му-
жам».
10.35 Ка ме дыя «Пры шэль цы 2: 
ка лі до ры ча су».
12.30 Ка ме дыя «Ня го ле ны 
нянь».
14.00, 14.50, 15.40, 0.50 Скетч-
ком «Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Лі лі Да від».
17.50, 22.00 Се ры ял «Па кет ная 
здзел ка».
18.45 Ка ме дыя «Дуб лёр».
20.20 Ка ме дыя «Гэ та прой дзе, 
але ка лі?»
23.10 Ка ме дыя «Вост раў скар-
баў».
1.10 Ка ме дыя «Пры шэль цы».
4.00 Ме лад ра ма «Prada і па-
чуц ці».

6.00 М/ф.
7.45 «Док тар І...»
8.15 «Гіс то рыя ка хан ня». Се-
ры ял. За ключ ная се рыя.
9.50, 4.00 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.

10.40, 4.45 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.
11.35 «Спра ва Аста ха ва». Дак. 
се ры ял.
12.30 «Жыц цё як жыц цё». Дак. 
се ры ял.
13.30, 18.00 «Ча ла век-пры на-
да». Се ры ял.
14.30, 5.35 «Прос тыя скла да-
нас ці».
15.05, 3.15 «Не рас кры тыя тай-
ны».
16.05 «Мой ге рой».
16.55, 21.55 «Ра туй це на шы 
ду шы». Се ры ял.
19.00, 1.45 «Ча ла век ка ля 
акна». Маст. фільм.
20.55, 1.00 «Не спа кой ны ўчас-
так». Се ры ял.
23.00 «Ка хан не зда ра ец ца». 
Маст. фільм.
0.50 «Proкіно».

6.50, 15.50 Дра ма «Я — Сэм».
9.10, 4.10 Дра ма «Сне жань».
10.50 Дра ма «Прын цэ са Ма-
на ка».
12.40 Пры го ды «Кінг Конг».
18.10 Ка ме дыя «Свят ло ва-
кол».
20.00 Дра ма «Мя жа ры зы кі».
22.00 Тры лер «Бруд ныя гуль-
ні».
0.05 Тры лер «Стоўн».
2.00 Тры лер «Ула да стра ху».

6.20 М/ф «Смя ша ры кі. Па ча-
так».
8.10 Ме лад ра ма «Адзі но кая 
жан чы на жа дае па зна ё міц ца».
10.05 Ме лад ра ма «Дзён нік ма-
мы пер ша клас ні ка».
11.35 Пры го ды «Што ў Сень кі 
бы ло».
13.00 Тры лер «Юлеч ка. Смя-
рот ныя ўро кі».
14.50 Дра ма «Ма ма».
16.40 Дра ма «Дач ка».
18.35 Фан тас ты ка «Цём ны 
свет: Раў на ва га».
20.20 Ка ме дыя «Кур' ер з 
«Раю».
22.10 Дра ма «Час пік».
0.10 Фан тас ты ка «Ін ды га».
1.50 Ка ме дыя «Міль ён у шлюб-
ным ко шы ку».

3.20 Дра ма «Ба лі Вал та са ра, 
ці Ноч са Ста лі нам».
4.45 Дэ тэк тыў «Смя цяр».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
6.50, 8.00, 13.45 Гуль ні ро зу му.
7.10 Па пу ляр ная на ву ка.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
8.45 Як пе ра маг чы ва ўсім.
9.30, 11.50, 14.10, 19.30 Ле дзя-
ная да ро га.
10.20, 14.50, 20.15 Не па кор лі-
вы вост раў.
11.00 Па сля дах мі фіч ных па-
чвар.
12.35 Бу даў ні чая лі ха ман ка.
15.40 Зам бе зі.
16.25 Тай ны гу ан сій скіх пя чор.
17.10, 3.45 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха.
18.00 Зо ла та Юка на.
18.40, 21.00, 0.45, 4.30 Не звы-
чай ныя зда бы чы.
21.45, 1.30, 5.15 Тэх аскі ўлоў.
22.30 Па ра нар маль нае.
23.15 Эва ку а цыя Зям лі.
0.00, 2.15 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф.
3.00 Па вет ра ныя асы вай ны.

8.00, 12.30 Аку лы аў та тар гоў 
з Да ла са.
8.50 Гі ганц кія мя чы.
9.45, 14.20, 21.30 Як гэ та ўстро-
е на?
10.10, 14.45, 21.00 Як гэ та зроб-
ле на?
10.40, 17.05 Скла ды.
11.35, 7.10 Го лыя і на па ло ха-
ныя.
13.25, 6.25 Ды на ма — не ве ра-
год ны ілю зі я ніст.
15.15, 5.35 Ід рыс Эль ба: без 
тар ма зоў.
16.10, 3.00 Ма хі на та ры.
19.00 Біт ва за не ру хо масць.
20.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
22.00 Хлоп цы з Юка на.
23.00 За ла тая лі ха ман ка.
0.00 Мя цеж ні кі ле дзя но га во-
зе ра.
1.00 Па да рож жа ў не вя до масць.
2.00, 4.50 Га раж нае зо ла та.
4.00 Ма лан ка выя ка та стро фы.
4.25 Са праўд ныя афе рыс ты.

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 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40 Зо на Х.
9.10 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.00 Се ры ял «Здра да».
12.10, 16.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».
13.10 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, 0.45 Дэ тэк тыў «Ахоў-
ныя асо бы».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Сфе ра ін та рэ саў.
20.00 Се ры ял «Ва ен ная раз-
вед ка. За ход ні фронт». За-
ключ ная се рыя.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Свя точ нае На ба жэн ства 
на Рас тво Хрыс то ва па ка лен-
да ры ка та ліц кай кан фе сіі з 
Мінск ага ар хі ка фед раль на га 
кас цё ла Пан ны Ма рыі.
23.45 Ка ляд ная служ ба з Ва-
ты ка на з удзе лам Па пы Рым-
ска га Фран цыс ка І.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 22.10 «Арол і рэш ка». 
Трэ вел-шоу.
10.10, 16.20 Тры лер «За кры-
тая шко ла».
11.15 Се ры ял «Кос ці».
12.15, 21.10 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы».
13.15, 19.55 Се ры ял «Вась мі-
дзя ся тыя».
14.25, 18.55 Се ры ял «Кух ня».
15.30 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект.
17.55 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».
21.10 Ба я вік «Рэд 2».
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НА.
23.25 «Раз бу раль ні кі мі фаў».
0.25 Ка ме дыя «На ва год нія 
муж чы ны».

7.15 «Даб ра ра нак».
7.40 «Су свет ная кар цін ная га-
ле рэя».
7.55, 12.00, 17.45, 23.35 «Ка-
лей да скоп».
8.10 «Дом на Анг лій скай на-
бя рэж най». Дра ма.
9.50 «Ра ман з лё сам». Гіс то-
рыя вост рых пры праў.
10.15 «Раз вод па-італь ян-
ску». Тра гі ка ме дыя.
12.15, 23.10 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці на род най ар тыст-
кі СССР Га лі ны Ма ка ра вай.
12.40 «Дзі ва кі». Спек такль На-
цы я наль на га ака дэ міч на га дра-
ма тыч на га тэ ат ра імя М. Гор ка-
га.
15.05 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
15.35 «Сі ла ве ры».
16.00 «Пра ста душ ны». Ка-
ме дыя.
18.00 «Зор ку за сцін гер». Дак. 
фільм.
18.45 «На га». Дра ма.
20.10, 22.45 «Дыя@блог». 
«Пра веч нае».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Пес ні на ва год ніх на-
чэй». 50-я га ды.
21.30 «Све жы на з са лю там». 
Ка ме дыя.

7.35, 19.20, 23.45 Рrо спорт. 
На ві ны.
7.50, 21.45 Бас кет бол. НБА. 
«Кліў ленд» — «Нью-Ёрк».
9.40 Ха кей. КХЛ. ЦСКА (Маск-
ва) — «Ак Барс» (Ка зань).
11.35 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. Fіght Nіght.
14.05 Спорт-мікс.
14.25 Сну кер. Ад кры ты Ку бак 
Бе ла ру сі. Фі нал.
16.25 «Спорт, спорт, спорт». 
Яку ба Чэ хаў скі.
16.55 Ха кей. КХЛ. «Мядз ве-
шчак» (За граб) — «Ды на ма» 
(Мінск).
19.25 Ха кей. Бел наф та хім — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Дру гі этап. 

«Нё ман» (Грод на) — «Юнац-
тва-Мінск».

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».
12.15 «Смак».
13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».
14.10 «Сам-на сам з усі мі».
15.05, 16.20 «Час па ка жа».
16.50 «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 Се ры ял «Ча со ва не да-
ступ ны».
23.00 Маст. фільм «Ка ляд ны 
анёл».
0.45 Маст. фільм «Стра ча нае 
Рас тво».
2.20 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».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 Маст. фільм «Бе лая ноч, 
пя шчот ная ноч».
10.20 «Да лё кія сва я кі».
10.40, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
12.15 «Скар дзіц ца да зва ля-
ец ца».
12.35 «Ся мей ныя дра мы».
13.50 «Элік сір ма ла до сці».
14.45 «Фа таль ныя лі кі». Да ку-
мен таль ны спец пра ект.
16.50 «Ве дай на шых!»
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «На стаў-
нік го да».
22.10 «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».

23.40 Маст. фільм «12 ка ляд-
ных жа дан няў».
1.10 «Да ку мен таль ны пра ект»: 
«Вя лі кія тай ны ста ра жыт ных 
скар баў».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Ча му я?»
9.30 Маст. фільм «Лю бі мая 
жан чы на ме ха ні ка Гаў ры-
ла ва».
11.05 Маст. фільм «Фран-
цуз».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.20, 19.25 Се ры ял «Раз-
вод».
15.05 «Спра вы ся мей ныя».
16.20 Дак. се ры ял «Ін шы 
свет».
16.50 Дак. се ры ял «Зям ля. Тэ-
ры то рыя за га дак».
17.20 Се ры ял «Шчас ліў чык 
Па шка».
21.10 Се ры ял «Шко ла вы жы-
ван ня ад адзі но кай жан чы-
ны з тры ма дзець мі ва ўмо-
вах кры зі су».
22.05 Маст. фільм «Мая ма ма 
Сня гур ка».
23.55 Га лоў ная тэ ма.
0.05 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
1.00 Ка та ліц кае Рас тво.
4.30 М/ф «Шчаў ку нок».
5.00 Дак. фільм «З на го ды».
5.45 «Да вед нік».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Уся Ра сія».
12.10 «Да га вор з кры вёй».
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 «Наш ча ла век».
18.20 Се ры ял «Ка мен ская».
20.55 Се ры ял «Зем скі док-
тар».
21.55, 23.10 Се ры ял «Жэ ра-
бя лё су».
23.50 «Па яды нак».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.05 Се ры ял «Ад ва кат».
7.10 «Цуд тэх ні кі».
8.05 «Ра ні ца з Юлі яй Вы соц-
кай».
9.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.20 Се ры ял «Ляс нік».
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.20 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.45 «Спра ва гус ту».
14.15 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
16.20 Се ры ял «Лі цей ны».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Ін шы ма ёр 
Са ка лоў».
23.10 «Ана то мія дня».
23.50 Се ры ял «Ка ман да».
1.30 Се ры ял «Шэ рыф».

7.00, 14.05, 19.45, 21.05, 23.55 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.50 «Ка ля ды з ге ро я мі 
се ры я ла».
8.30, 18.30 Се ры ял «Ка хан не 
ім пе ра тры цы».
9.30 «Кі на блак нот».
9.45, 16.20 «Ку лі нар ныя па ра-
ды да Ка ляд».
10.10 «Хо бі+TV».
10.40 Тры лер «Доў гі па ца лу-
нак на ноч».
12.55, 13.50, 15.45, 16.50, 
18.25, 21.00 «Хат няя кра ма».
13.05 Се ры ял «Ге роі».
14.10 Се ры ял «Па лю боў ні-
цы».
17.00 Маст. фільм «Снеж ная 
пя цёр ка».
19.35 «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 Маст. фільм «Па да рож-
жа ў по шу ках шчас ця».
23.25 Се ры ял «Ту рэц кая для 
па чат коў цаў».
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