
АВЕН. Да во лі 
спры яль ны ты дзень. 
Мо жа це ча каць 
знач ных фі нан са-
вых па ступ лен няў. 

Усё доб ра і на аса біс тым фрон-
це. Но вых зна ём стваў па куль не 
прад ба чыц ца, але вось унес ці 
яс насць у ця пе раш нія ад но сі ны 
ў вас атры ма ец ца. Бу дуць на ла-
джа ны кан так ты з сяб ра мі і род-
ны мі, з'я віц ца па ра зу мен не. Але 
вар та быць больш асця рож ны мі 
ў сва іх дзе ян нях, і асаб лі ва ў вы-
каз ван нях, бо ёсць ры зы ка быць 
не ка рэкт ны м і зра біць не аб ду ма-
ныя ўчын кі.

ЦЯ ЛЕЦ. Ты дзень 
бу дзе ба га ты на па-
дзеі, не вы клю ча ны 
па езд кі ці па да рож-
жы, якія пры ня суць 

не толь кі за да валь нен не, але і 
кан крэт ную вы га ду. Лю быя па-
чы нан ні бу дуць па спя хо выя, пе-
рад ва мі ад кры юц ца но выя маг-
чы мас ці ў рэа лі за цыі ся бе і сва іх 
аса біс тых мэт. Вам зда ец ца, што 
вы заў сё ды ве дзя це ся бе спра-
вяд лі ва і пра віль на ў да чы нен ні 
да ін шых лю дзей, што ва шы дзе-
ян ні ма юць вы раз ную і аб грун та-
ва ную ма ты ва цыю, але гэ та не 
так. Ня рэд ка вы дзей ні ча е це, каб 
да га дзіць сва ім жа дан ням, не ду-
ма ю чы пра ін шых лю дзей.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вель-
мі спры яль ны ты-
дзень. Доб ра пой дуць 
спра вы, звя за ныя з 
фі нан са мі і ін шы мі 
ма тэ ры яль ны мі каш-

тоў нас ця мі; вель мі доб ра неш та 
ства раць сва і мі ру ка мі. Энер гіі 
ў вас бу дзе да стат ко ва, і яна не 
бу дзе рас хо да вац ца мар на, а на-
бу дзе цал кам рэ аль ную фор му, 
чым у знач най сту пе ні па леп шыць 
ва ша ста но ві шча. Пач нуць раз ві-
вац ца спра вы і ў сфе ры ра ман ты-
кі: маг чы мыя но выя зна ём ствы, 
лёг кі флірт, су стрэ чы.

РАК.  Вя  л і  кая 
коль касць кан так-
таў, пе ра соў ван няў, 
су стрэч, зно сін. Ка лі 

вы за ду ма лі раз ві ваць іс ну ю чыя 
ад но сі ны, вы во дзіць іх на но вы, 
больш тры ва лы і сур' ёз ны ўзро-
вень (на прык лад, па дум ва е це аб 
су мес ным жыц ці або дзе цях), то 
гэ ты ты дзень — са мы зруч ны час 
для па доб на га ро ду ра шэн няў. 
На ду шы на ды хо дзіць спа кой, 
спра вы ру ха юц ца, фі нан са вы 
стан спры яль ны. Да та го ж блі-
жэй да кан ца тыд ня вы зда бу дзе-
це здоль насць да стат ко ва моц на 
ўплы ваць на па дзеі, якія ад бы ва-
юц ца ва кол вас, і атрым лі ваць 
з іх мак сі мум ка рыс ці для ся бе, 
не за трач ва ю чы на гэ та за над та 
шмат сіл. Гэ тым вар та ска рыс-
тац ца з тол кам.

ЛЕЎ. Па ча так 
тыд ня вы гля дае до-
сыць на пру жа ным; 
не вы клю ча на, што 
спра вы пой дуць зу-
сім не так, як вы пла-

на ва лі. Трэ ба на брац ца ра шу час-
ці, каб ад мо віц ца ад ней кіх ста рых 
за ду мак, якія толь кі гня туць вас і 
не да юць ру хац ца да лей. Вам вар-
та сур' ёз на аб ду маць усё, што ад-
бы ва ец ца, пе ра асэн са ваць сваю 
па зі цыю і зра біць ад па вед ныя 
вы сно вы. Блі жэй да кан ца тыд ня 
мо жа це раз ліч ваць на пад трым-
ку на ва коль ных — у гэ ты пе ры яд 
вам бу дзе спа да рож ні чаць пос пех, 
што па леп шыць не пры ем нас ці па-
чат ку тыд ня.

ДЗЕ ВА. Асце-
ра гай це ся пад ма ну 
і пад во ху, вель мі 
ўваж лі ва стаў це ся 
да лю бых пра па ноў 

і здзе лак. Асаб лі ва ак ту аль на гэ-
та для па чат ку тыд ня. Вы бу дзе це 
схіль ныя да не аб ду ма ных учын-
каў, што мо жа не вель мі доб ра 
ад біц ца на ва шым ма тэ ры яль ным 
ста но ві шчы. Па збя гай це ў гэ ты 
час па зы чаць. Пры вы ра шэн ні 
важ ных пы тан няў звяр ні це ся па 
па ра ду да ча ла ве ка, яко му вы 
цал кам да вя ра е це, бо ін фар ма-
цыя, атры ма ная ад ін шых, мо жа 
быць не дак лад ная.

6.00, 10.00, 17.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
6.30 Скетч-шоу «Ад на за ўсіх».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.30, 23.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
8.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.00, 18.00, 23.30 Скетч ком 
«Сям'я 3D».
10.30 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
12.30 Се ры ял «Ера лаш».
13.00 Се ры ял «Па ла са тае 
шчас це».
15.00, 4.00 Се ры ял «Не фар-
мат».
17.00 «Ла ві мо мант».
19.00 Се ры ял «Пе ра лёт ныя 
пташ кі».
21.10 Ка ме дыя «Мой хло-
пец — анёл».
0.30 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва ныя».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На-
ві ны куль ту ры.
10.15, 1.55 «На гля даль нік».
11.15 «Шля ге ры са вец ка га 
эк ра на. Апе рэ та». «Ма ры ца». 
Маст. фільм.
12.35 «Спат кан не з Але гам 
Па по вым». Дак. фільм.
13.30, 22.00 Джо зэф Ка лея, 
Крыс ці не Апа лайс у га ла-кан-
цэр це «Італь ян ская ноч» у 
Мюн хе не.
15.10, 23.50 «Міс тар Ва ла рэ. 
Ка хан не і му зы ка Да ме ні ка Ма-
дуньё». Маст. фільм. 2-я се рыя.
16.50 Хіб ла Герз ма ва. Ва каль-
ныя мі ні я цю ры «на біс».
17.10 «Эзоп». Дак. фільм.
17.20 «Кі нес коп». Еў рап рыз-
2015 у Бер лі не.
18.00 Па дзеі го да. XІV Мас-
коў скі ве лі код ны фес ты валь. 
Д. Ма цу еў, У. Гер гі еў і сім фа-
ніч ны ар кестр Ма ры ін ска га 
тэ ат ра.
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.00 Юбі ля ры го да-2015. Свят-
ла на Дру жы ні на. Лі нія жыц ця.

20.55 «Я ха чу даб ра. Мі ка эл 
Та ры вер дзі еў».
21.20 «Мы з джа за. Пра чнуц-
ца зна ка мі тым». Дак. фільм.
23.45 Маст са вет.
1.30 А. Двор жак. Сла вян скія 
тан цы.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наў га род ца вым: «Рэ ста ран-
ная куль ту ра». Лю боў Ус пен-
ская. 2005 год.
6.55, 7.45, 9.40, 11.00, 12.40, 
14.30, 15.40, 17.00, 19.00, 20.50, 
21.40, 23.00, 0.50, 2.55, 5.10 Му-
зыч ная на сталь гія.
7.20 Маст. фільм «Дзяў чын ка 
з бук сі ра».
8.45, 14.45, 20.45 Кі на ча со піс 
«Ха чу ўсё ве даць!».
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час».
10.00, 16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
12.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но...» Ге надзь Ха за-
наў.
13.10 Маст. фільм «Гамб ры-
нус».
18.00 Кан цэрт «Ма шы на ча-
су» і гру па «Квет кі».
19.20 «Зям ля-Па вет ра». Ва-
ле рый Ме ла дзэ. 2002 год.
0.00 «Аку лы пя ра». Ва ле рый 
Ля вонць еў. 1995 год.
1.30 Дак. фільм «Вель мі вас 
усіх люб лю!».
4.00 Маст. фільм «Но выя пры-
го ды Ян кі пры два ры ка ра ля 
Ар ту ра». 2-я се рыя.

5.00, 12.30, 15.45, 21.30, 1.00 
Скач кі на лы жах з трамп лі на. 
Тур нэ 4-х трамп лі наў.
6.45, 10.45, 15.00, 20.15 Гор ныя 
лы жы. Ку бак све ту. Муж чы ны.
7.45, 11.45, 14.00, 21.00 Гор ныя 
лы жы. Ку бак све ту. Жан чы ны.
10.30 Ака дэ мія GT. Аў та спорт.
17.15 Тэ ніс. Australіan Open. 
Най леп шыя мо ман ты.
18.15 Тэ ніс. Roland Garros. 
Най леп шыя мо ман ты.
19.15 Тэ ніс. US Open. Най леп-
шыя мо ман ты.

23.00 Пла ван не. Чэм пі я нат 
све ту. Най леп шыя мо ман ты.
0.00 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі-
я нат све ту. Най леп шыя мо-
ман ты.
2.30 Tіmbersports. Чэм пі я нат 
све ту.
3.30 Су свет ныя га лы.

6.00, 18.20, 22.00 Се ры ял 
«Кёрс ці».
6.30 Ка ме дыя «Мо лі і мопс».
8.00 Ка ме дыя «Ха чу як Бры-
джэт».
9.40, 17.50, 3.00 Се ры ял «Па-
кет ная здзел ка».
10.35 Ме лад ра ма «Двое — гэ-
та за над та».
12.30 Ка ме дыя «Ця жар ны».
14.00, 14.50, 15.40, 0.50, 5.40 
Скетч ком «Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Вай на гу зі-
каў».
18.50 Ме лад ра ма «Ка хан не і 
ін шыя ка та стро фы».
20.20 Ка ме дыя «Кекс у вя лі кім 
го ра дзе».
23.10 Ка ме дыя «Люб лю тваю 
жон ку».
1.10 Ка ме дыя «Пе не ло па».
4.00 Ка ме дыя «Мах ля ры».

6.00 М/ф.
7.45 «Док тар І...»
8.15 «Тра ва пад сне гам». Се-
ры ял.
9.50, 3.40 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
10.40, 4.25 «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 «Ча ла век-пры на да». 
Се ры ял. За ключ ная се рыя.
14.30 «Прос тыя скла да нас ці».
15.05, 2.55 «Не рас кры тыя 
тай ны».
16.05 «Мой ге рой».
16.55, 21.55 «Вы ра туй це на-
шы ду шы». Се ры ял.
18.00 «Упа сці ў ка хан не». Дак. 
фільм.

18.55, 1.25 «Ад дам жон ку ў 
доб рыя ру кі». Маст. фільм.
20.55, 0.40 «Не спа кой ны ўчас-
так». Се ры ял.
22.55, 5.15 «Зор ныя гіс то рыі».
23.50 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.

6.40 Дэ тэк тыў «Перш чым я 
за сну».
8.10, 4.15 Фэн тэ зі «Га ры По-
тэр і Ор дэн Фе нік са».

10.30 Ме лад ра ма «Джэйн 
Эйр».
12.30 Ба я вік «На пруж зві лі ны».
14.20 Дра ма «Раз ві таль ны 
квар тэт».
16.10 Тры лер «Без кам пра мі-
саў».
17.55 Дра ма «По лак».
20.00 Дра ма «Жні вень».
22.10 Фэн тэ зі «Пры ла ды 
смер ці: го рад кас цей».
0.20 Ка ме дыя «Ха цеў бы я 
быць тут».
2.10 Фэн тэ зі «Як зла віць мон-
стра».

6.20 Дра ма «Доў гія пра во дзі-
ны».
8.05 «Два нац цаць ме ся цаў».
9.50 Дра ма «Чор ная ку ры ца, 
або Пад зем ныя жы ха ры».
11.05 Ка ме дыя «Ч, Б».
12.40 Ка ме дыя «За дву ма 
зай ца мі».
14.05 Тры лер «Вій 3D».
16.15 Ме лад ра ма «Пяць ня-
вест».
18.00 Ме лад ра ма «З Но вым 
го дам, та та!».
20.10 Дра ма «Та нец Дэ лі».
21.40 Дра ма «Пе ра мір'е».
23.40 Ба я вік «22 хві лі ны».
1.20 Дра ма «Шык».

3.10 Дра ма «Апо весць не па-
га ша на га ме ся ца».
4.45 Дра ма «Па лё ты ў сне і 
на яве».

6.00, 17.10, 3.45 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
6.50, 9.30, 13.45, 19.30 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.
8.00 Цу на мі.
8.45, 0.00, 2.15 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.
10.20, 14.50, 20.15 Як пе ра-
маг чы ва ўсім.
11.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
11.50 Ша ша праз пек ла.
12.35 Бу даў ні чая лі ха ман ка.
15.40 На пад ка ё таў.
16.25 Пры ру чыць дра ко на.
18.00, 21.00, 0.45, 4.30 Ле дзя-
ная да ро га.
18.40, 21.45, 1.30, 5.15 Не па-
кор лі вы вост раў.
22.30 Праў да пра зом бі.
23.15 Ува рван не на Зям лю.
3.00 На пад на цыс таў на 
CША.

8.00, 12.30 Кру ты цю нінг.
8.50 Аэ ра порт знут ры.
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 Ір жа вая ім пе рыя.
11.35, 7.10 Па да рож жа ў не-
вя до масць.
13.25, 6.25 Гі ганц кія мя чы.
15.15, 5.35 Аку лы аў та тар гоў 
з Да ла са.
16.10, 3.00 Ма хі на та ры.
18.00 Ву ліч ныя гон кі.
19.00 Мя цеж ны га раж.
20.00 Страсць да ма то раў.
22.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
23.00 Біт ва за не ру хо масць.
0.00, 2.00, 4.50 Скла ды.
1.00 Біт вы за кан тэй не ры.
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, 23.40 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.00 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». За-
ключ ная се рыя.
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, 0.15 Дэ тэк тыў «Ахоў-
ныя асо бы».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 23.20 Сфе ра ін та рэ саў.
20.00, 22.05 Дэ тэк тыў «Апе-
ра цыя «Тай фун». За дан ні 
асо бай важ нас ці». За ключ-
ная се рыя.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.00 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 22.15 «Арол і Рэш ка». 
Трэ вел-шоу.
10.15, 16.20 Тры лер «За кры-
тая шко ла».
11.20, 23.50 Се ры ял «Кос ці».
12.20, 21.10 «Ча ла век-ня бач-
нік». Рэ алі ці-шоу.
13.25, 20.00 Се ры ял «Шу рач-
ка».
14.25, 18.55 Се ры ял «Кух ня».
15.30, 23.05 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.55, 0.40 Се ры ял «Ба фі — 
зні шчаль ні ца вам пі раў».
22.05 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

7.20, 12.30, 18.05, 23.35 «Ка-
лей да скоп».
7.35 «Су свет ная кар цін ная га-
ле рэя».

8.10, 12.45, 18.20 «Раз маў ля-
ем па-бе ла рус ку».
8.15 «Яшчэ ка хаю, яшчэ спа-
дзя ю ся...» Ме лад ра ма.
9.35 «Ванд роў ка з «Бя се дай».
10.30 «Ай ба літ-66». Ка ме-
дыя.
12.00 «Мая лю бая ба бу ля». 
М/ф.
12.50, 23.05 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці ак цё ра, на род-
на га ар тыс та СССР Здзіс ла ва 
Сто мы.
13.20 Кан цэрт гур та «Ста ры 
Оль са».
14.20 «У гас цях у Ба ры са Аве-
ры на». Су стрэ ча з пісь мен ні кам, 
кі на сцэ на рыс там, дзяр жаў ным 
дзея чам Да ні і лам Гра ні ным.
15.15 «Пры ват нае жыц цё 
Дон Жу а на». Ме лад ра ма.
16.40 «Ча роў ны свет апе рэ ты».
18.25 «Сня гур ка». М/ф.
19.35 «Сня гур ку вы клі ка лі?» 
Ка ме дыя.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Пес ні на ва год ніх на-
чэй». 2000-я га ды.
21.30 «Пра да ец ца да ча». Ка-
ме дыя.

7.45, 19.00, 23.30 PRO спорт. 
На ві ны.
8.00, 17.20 Бас кет бол. НБА. 
«Х'ю стан» — «Ат лан та».
9.55 На шы пе ра мо гі-2015. 
Футбол.
10.25 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Бе ла русь — Ра сія.
12.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лес тэр» — «Ман чэс тэр Сі ці».
14.15 Спорт-мікс №14.
14.35 Спорт, спорт, спорт. 
Люд мі ла Ту рок.
15.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Чэ хія — Бе ла русь.
18.40 Ко зел пра фут бол.
19.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Сла ва кія — Фін лян дыя.
21.20 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. ЗША — Швей ца рыя.
23.40 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Чэ хія — Бе ла русь.

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 Ка ме дыя «Дзяў ча ты».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10 Се ры ял «На ва год ні 
рэйс».
16.20 «Ад га дай ме ло дыю».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
18.50 «По ле цу даў». На ва год-
ні вы пуск.
20.00 Час.
21.05 «Клуб Вя сё лых і Зна ход-
лі вых». Фі нал.
23.35 Ка ме дыя «Бе лы маўр».
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».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 Фільм-каз ка «Ры жык 
у За люс тар коўі».

10.40, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!»
13.50 «Ра зум ней не пры ду-
ма еш з Мі ха і лам Мар фі ным». 
«Се зон цу даў».
14.50, 23.20 «Бе лыя ваў кі». 
Се ры ял. За ключ ныя се рыі.
16.50 «Мінск і мін ча не».
18.40 «Та кі лёс».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».

20.15 Ба я вік «Бэт мен: па ча-
так».
23.00 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
0.50 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Зроб ле на ў СССР».
9.30 Маст. фільм «Зіг заг 
пос пе ху».
11.10 Маст. фільм «Не мо жа 
быць!».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.20 Маст. фільм «Жорст кі 
ра манс».
16.20 Маст. фільм «Ста ры 
Но вы год».
19.25 Маст. фільм «Звы чай-
ны цуд».
22.05 «На ва год няя SMS-ка», 
му зыч ная каз ка.
23.55 Га лоў ная тэ ма.
0.05 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
1.00 Маст. фільм «Вя лі кая 
пе ра ме на».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.35 «Па кой сме ху».
12.05 Маст. фільм «Кож ны 
за ся бе».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Ха». Ма лень кія ка ме-
дыі.
14.45 Маст. фільм «Зна рок 
не пры ду ма еш».
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 «Усё мо-
гуць ка ра лі».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.05 Дэ тэк тыў «Ад ва кат».
7.10 «Ты не па ве рыш!»

8.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.20 Се ры ял «Асноў ная 
вер сія».
13.15 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.00 «Спра ва гус ту».
14.25 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 Дэ тэк тыў «Адэ сіт».
23.10 «Ана то мія дня».
23.50 Маст. фільм «Глу хар. 
Пры ходзь, Но вы год!».
1.30 Цэнтр да па мо гі «На стас ся».

7.00, 14.05, 19.45, 21.05, 23.55 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.50 Се ры ял «Біб лі я-
тэ ка ры».
8.25, 9.40, 12.45, 13.50, 15.45, 
16.40, 18.25, 19.35, 21.00 «Хат-
няя кра ма».
8.30, 18.30 Се ры ял «Ка хан не 
ім пе ра тры цы».
9.45 Да ку мен таль ны эк ран. 
«Лік ца ры цы ня бес най».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак.
11.00 Ме лад ра ма «Пры ходзь 
на мя не па гля дзець».
13.00 Се ры ял «Ге роі».
14.10 Се ры ял «Па лю боў ні-
цы».
16.30 «Кі на блак нот».
17.00 Се ры ял «Пад ку па-
лам».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Ка ме дыя «Снеж ны 
анёл».

23.05 Се ры ял «Ту рэц кая для 
па чат коў цаў».
23.30 М/ф.
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