
ША ЛІ. Вам трэ ба 
бу дзе шмат пра ца-
ваць, і на ват ка лі гэ-
та бу дзе не пра ца ў 
звык лым ра зу мен ні 

сло ва, спраў у вас бу дзе ўсё роў-
на звыш да стат ко ва. Да вя дзец ца 
раз бі рац ца з усім, што на за па сі-
ла ся. Эма цый ны стан на пру жа ны, 
маг чы мыя кан флікт ныя сі ту а цыі, 
жа дан не скі нуць з ся бе не па сіль-
ную но шу. Ад вас спат рэ біц ца 
пры няц це пра віль ных ра шэн няў і 
ўмен не не іс ці на по ва дзе ў эмо-
цый, ім гнен ных жа дан няў і тым 
больш па трэ б ін шых лю дзей, якія 
аб са лют на ад роз ні ва юц ца ад ва-
шых па трэб.

СКАР ПІ ЁН. Ты-
дзень спры яль ны для 
дзе ла вых і сяб роў скіх 
кан так таў. Мо жа це 
раз ліч ваць на ін шых 

лю дзей, больш за тое, су мес ная 
пра ца мо жа пры нес ці вам знач-
на больш ка рыс ці, чым адзін ка-
вая. У аса біс тым жыц ці, як ні ко лі, 
пра чнец ца жа дан не ка хаць і быць 
ка ха ным, хоць ра ней вы маг лі ста-
віц ца да гэ та га абы яка ва ці на ват 
скеп тыч на. Нель га на зваць гэ та 
ня збыт ны мі ма ра мі, у вас ёсць усе 
шан цы па чаць па сту по ва іх рэа лі-
зоў ваць. Але для гэ та га да вя дзец-
ца пры клас ці на ма ган ні, дзей ні чаць 
пла на мер на і ста ран на, а так са ма 
за па сці ся цяр пен нем.

СТРА ЛЕЦ. Час 
доб ра пра вес ці ў ко-
ле бліз кіх лю дзей. 
Па коль кі якіх-не-

будзь асаб лі вых спраў або кло па-
таў не прад ба чыц ца, то вы мо жа це 
да зво ліць са бе ад па чыць, рас сла-
біц ца і ні ку ды не спя ша ец ца. Ты-
дзень абя цае быць ста біль ным, 
усё па він на іс ці па пла не. Мо жа це 
раз ліч ваць на ўма ца ван не ва ша-
га ста но ві шча як з фі нан са ва га 
пунк ту гле джан ня, так і з пунк ту 
гле джан ня ста ту су, ста но ві шча ў 
сям'і або ко ле сяб роў. Блі жэй да 
кан ца тыд ня мо гуць на га даць пра 
ся бе ста рыя зна ё мыя, якім так-
са ма да вя дзец ца на даць ува гу, 
на ват ка лі не вель мі бу дзе гэ та га 

ха цец ца.
КА ЗЯ РОГ. Пе рад 

ва мі ад кры юц ца но-
выя маг чы мас ці для 
рэа лі за цыі ся бе ў біз-

не се, кар' е ры ці ін шых спра вах, 
якія на ўпрост за кра на юць ва ша 
ма тэ ры яль нае ста но ві шча. Мо жа-
це раз ліч ваць на пад трым ку на-
ва коль ных, але ў пер шую чар гу 
па він ны аба пі рац ца на сваю ўлас-
ную дум ку. На гэ тым тыд ні ў вас 
пра чнуц ца лі дар скія якас ці, якія 
да зво ляць упэў не на пра соў вац ца 
на пе рад. Не вы клю ча на па ляп-
шэн не фі нан са ва га ста но ві шча, 
але па куль рух ад бы ва ец ца ў бок 
ста бі лі за цыі і ўма ца ван ня, а вя лі кіх 
да хо даў не прад ба чыц ца.

ВА ДА ЛЕЙ. Бу-
дуць зме ны, і яны мо-
гуць до сыць моц на 
паў плы ваць на ва ша 
жыц цё аб са лют на ў 

лю бой яго сфе ры. Для ка гось ці 
гэ тыя зме ны бу дуць ста ноў чы мі, 
а для ка гось ці не вель мі: усё за ле-
жыць ад та го, як вы па во дзі лі ся бе 
да гэ та га, ча го вы за слу жы лі. Гэ-
ты ты дзень цал кам бу дзе пры све-
ча ны вы ра шэн ню ма тэ ры яль ных 
пы тан няў. У вас мо гуць уз нік нуць 
не прад ба ча ныя рас хо ды, вы дат кі, 
якія вар та ўваж лі ва пра кант ра ля-
ваць. Па куп кі, зроб ле ныя ў гэ ты 
час, бу дуць уда лыя, але трэ ба не 
за бы вац ца пра ліч ваць свае маг-
чы мас ці і па трэ бы.

РЫ БЫ. Увесь гэ-
ты ты дзень вы бу-
дзе це як сыр у мас-
ле, але вам гэ та га 

бу дзе ма ла, та му вы ста не це 
шу каць но выя пры го ды, кры ні цы 
да хо ду, ра дас ці і за да валь нен ня, 
пры зна чаць су стрэ чы і пра яў ляць 
дзіў ную ак тыў насць. Дзя ку ю чы 
ва шай та ва рыс кас ці і ад кры тас-
ці вам удас ца вы клі каць пры-
хіль насць лю дзей да ся бе, гэ та 
па слу жыць доб рай да па мо гай у 
вы ра шэн ні мно гіх пы тан няў. Но-
выя зна ём ствы, якія ад бу дуц ца 
на гэ тым тыд ні, абя ца юць быць 
ка рыс ны мі і ці ка вы мі.

6.00, 8.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
6.30 Скетч-шоу «Ад на за ўсіх».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.30, 15.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
8.30 Се ры ял «Ера лаш».
9.00 Скетч ком «Сям'я 3D».
10.00 Се ры ял «Пе ра лёт ныя 
пташ кі».
12.00 «Наш Но вы год» За ла-
тыя 80-я.
13.30 «Наш Но вы год» Лі хія 90-я.
15.00 «Ла ві мо мант».
16.00 Ка ме дыя «Мой хло пец — 
анёл».
19.00 «Ураль скія пель ме ні». Па-
даў ле таш ні смех.
20.30 «Ураль скія пель ме ні». 
Сня год ні кі.
23.00 «Ураль скія пель ме ні». 
Елач ка, уця кай!
1.00 «Ураль скія пель ме ні». Сне-
гу і ві до ві шчаў.
3.00 «Ураль скія пель ме ні». Ба-
ра да змя тая.

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00 На ві ны куль ту ры.
10.20 «Мы з джа за. Пра чнуц ца 
зна ка мі тым». Дак. фільм.
11.05 «Я ха чу даб ра. Мі ка эл Та-
ры вер дзі еў».
11.30 «Шля ге ры са вец ка га эк-
ра на. Апе рэ та». «Цы ган скі ба-
рон». Маст. фільм.
13.00 «85 га доў з дня на ра-
джэн ня Ана то ля Куз ня цо ва. 
Дак. фільм.
13.40 Юбі лей Тац ця ны Ні кі ці-
най. «Тац ця на і Сяр гей Ні кі ці ны 
ў ко ле сяб роў».
15.10 «Мар га ры та Це ра ха ва». 
Дак. фільм.
15.50 «Са ба ка на се не». Маст. 
фільм.
18.05 Алі на Со ма ва і Ула дзі мір 
Шкля роў у ба ле це П.І. Чай коў-
ска га «Шчаў ку нок». Ма ры ін скі 
тэ атр.
19.50 «Ле а нід Гай дай... і кры ху 
пра «дыя мен ты». Дак. фільм.
20.30 «Рус кія се зо ны» на Між-
на род ным фес ты ва лі цыр ка ў 
Мон тэ-Кар ла-2015.
21.35 «Ра ман ты ка ра ман са. 
Толь кі раз на год». Га ла-кан-
цэрт.

23.55 На ва год ні зва рот Прэ-
зі дэн та Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
У.У. Пу ці на.
0.05 Ле ген дар ныя кан цэр ты. 
Тры тэ на ры — Пла сі да Да мін га, 
Ха сэ Ка рэ рас, Лу ча на Па ва ро-
ці. Рым, 1990 год.
1.30 «Па даў ле таш ні снег». 
«Цу доў ны Го ша». М/ф для да-
рос лых.
1.55 «Ча му сме я це ся? Або Кла-
сі кі жан ру».
2.50 «Эду ард Ма нэ». Дак. 
фільм.

6.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та бы-
ло даў но...» Ге надзь Ха за наў.
6.40, 8.30, 9.40, 11.00, 13.00, 
14.50, 15.40, 17.00, 18.50, 20.50, 
21.40, 3.40, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія.
7.10 Маст. фільм «Гамб ры нус».
8.45, 14.45, 20.45 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 Кан цэрт «Ма шы на ча су» 
і гру па «Квет кі».
13.20 «Зям ля-Па вет ра». Ва ле-
рый Ме ла дзэ. 2002 год.
18.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «За столь ныя пес-
ні». 2006 год.
19.20 «Зям ля-Па вет ра». Ры гор 
Лепс. 2006 год.
22.55 На ва год няя ноч на ка на ле 
«На сталь гія».

5.00, 0.30 Тэ ніс. Australіan Open. 
Най леп шыя мо ман ты.
6.00, 17.15 Ве ла спорт. Джы ро 
д'І та лія. Най леп шыя мо ман ты.
7.00, 10.30, 14.00, 15.45, 20.15, 
23.15 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Тур нэ 4-х трамп лі наў.
8.45, 12.15 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту. Муж чы ны.
9.45, 13.15 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту. Жан чы ны.
18.15 Ве ла спорт. Тур дэ Франс. 
Най леп шыя мо ман ты.
19.15 Ве ла спорт. Ву эль та. Най-
леп шыя мо ман ты.
21.15 Пла ван не. Чэм пі я нат све-
ту. Най леп шыя мо ман ты.

22.15 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм-
пі я нат све ту. Най леп шыя мо-
ман ты.
1.30 Тэ ніс. Roland Garros. Най-
леп шыя мо ман ты.
2.30 Тэ ніс. US Open. Най леп-
шыя мо ман ты.
3.00 Су свет ныя га лы.

6.00, 17.50, 22.00 Се ры ял «Кёрс-
ці».
6.25 Ка ме дыя «Ха чу як Бры-
джэт».
8.00 Ка ме дыя «Ця жар ны».
9.40, 3.00 Се ры ял «Па кет ная 
здзел ка».
10.35 Ка ме дыя «Вай на гу зі-
каў».
12.25 Ме лад ра ма «Ка хан не і ін-
шыя ка та стро фы».
14.00, 14.50, 15.40, 21.45, 0.50, 
5.45 Скетч ком «Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Люб лю тваю 
жон ку».
18.45 Ка ме дыя «Кекс у вя лі кім 
го ра дзе».
20.20 Ка ме дыя «Свя та пад зам-
ком».
23.10 Ка ме дыя «Вя сель ная ве-
ча рын ка».
1.10 Ме лад ра ма «Двое — гэ та 
за над та».
4.00 Ка ме дыя «Пе не ло па».

6.00 М/ф.
9.35, 4.50 «На ва год нія пры го ды 
Ма шы і Ві ці». Фільм-каз ка.
10.45 «Но вы год з да стаў кай 
на дом».
12.25 «Дзя ду ля ў па да ру нак».
14.10 «Сак рэт ная служ ба Сан-
та-Кла у са». М/ф.
15.40 «Пра да ец ца да ча». Ка-
ме дыя.
17.35 «Ста ры но вы дом».
19.30 «Адзін до ма». Ка ме дыя.

21.30 «Адзін до ма 2». Ка ме дыя.
23.45 «Спя ва ем ра зам лю бі мыя 
пес ні».
2.20 «Ча ра дзеі». Маст. фільм.

6.30 Ме лад ра ма «Яна».
8.40 Дра ма «Ма гія слоў: Гіс то-
рыя Дж. К. Роў лінг».
10.15, 3.20 Ме лад ра ма «Будзь 
ма ім хлоп цам на пяць хві лін».
11.55 Дра ма «По лак».
14.00 Ка ме дыя «Ха цеў бы я 
быць тут».
15.50 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент».
18.10 Пры го ды «Пі тэр Пэн».
20.00 Ка ме дыя «Як вы крас ці 
дыя мент».
21.40 Ка ме дыя «Starперцы».

23.30 Ка ме дыя «Дом Хе мін гу-
эй».
1.05 Ме лад ра ма «Эрын Бро ка-
віч — пры го жая і ра шу чая».
4.50 Дра ма «Ма рыя Сцю арт».

6.20 Дра ма «Ар да».
8.50 М/ф «Іван Ца рэ віч і Шэ ры 
Воўк 2».
10.10 Ка ме дыя «Ма мы 3».
11.50 Ка ме дыя «Вя сё лая мо-
ладзь».
13.30 Ка ме дыя «Па ву лі цах ка-
мо ду ва дзі лі...»
14.40 Каз ка «Ляс ная ца рэў-
на».
16.20 Каз ка «Тай на ча ты рох 
прын цэс».
18.00 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
19.50 Ме лад ра ма «Ка хае не 
ка хае».
21.40 Ка ме дыя «Кар па ра тыў».
23.30 Ка ме дыя «Сяб ры сяб-
роў».
1.20 Ка ме дыя «Лёг кі на ўспа-
мін».

3.00 Ка ме дыя «Ч, Б».
4.55 Маст. фільм «Ве ча ры на 
ху та ры па блі зу Дзі кань кі».

6.00, 17.10, 3.45 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
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 рэч-
нас ці.
8.45 Як пе ра маг чы ва ўсім.
9.30, 14.10, 19.30 Ле дзя ная да-
ро га.
10.20, 14.50 Не па кор лі вы вост-
раў.
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 У по шу ках мар ско га су-
пер дра пеж ні ка.
16.25 Тай ны га рыл.
18.00, 21.00, 0.45, 4.30 Не звы-
чай ныя про мыс лы.
18.40, 20.15, 21.45, 1.30, 5.15 
Тэх аскі ўлоў.
22.30 Ра сій скія сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы.
23.15 Ува рван не на Зям лю.
0.00, 2.15 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф.
3.00 Пра слу хоў ка ар міі Гіт ле-
ра.

8.00, 12.30 Аку лы аў та тар гоў з 
Да ла са.
8.50, 1.00 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.
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 На-
ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10 Зо на Х.
9.10 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.00, 5.10 Ме лад ра ма «Па-
мыл кі ка хан ня».
13.10 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.00 Дэ тэк тыў «Ахоў ныя асо-
бы». За ключ ная се рыя.
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 6.40 Ме лад ра ма «Гіс то-
рыя ка хан ня, або На ва год ні 
ро зыг рыш».
17.10 Ме лад ра ма «За два кі ла-
мет ры ад Но ва га го да».
19.05 Ка ме дыя «Ёл кі».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ка ме дыя «Кух ня ў Па ры-
жы».
23.50 На ва год няе він ша ван не Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі.
0.05 Ка ме дыя «Ёл кі 1914».
1.50 Ка ме дыя «Гор ка!».
3.30 Ме лад ра ма «На ва год няя 
жон ка».

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.
10.00, 16.10 Тры лер «За кры тая 
шко ла».
11.00 Се ры ял «Кос ці».
12.00 «Ча ла век-ня бач нік». Рэ алі-
ці-шоу.
12.55, 15.20, 18.20 «Пін_код». Ін-
тэр ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
13.20 Се ры ял «Шу рач ка».
14.20 Се ры ял «Кух ня».
17.15 «Арол і Рэш ка. Шо пінг». 
Стайл-шоу.
18.45 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
18.50 Ка ме дыя «Адзін до ма».
20.40 Ка ме дыя «Адзін до ма 2: 
За кі ну ты ў Нью-Ёр ку».
23.00 «Пра во дзім Год мо ла дзі». 
Му зыч на-за баў ляль нае шоу.
23.50 На ва год няе він ша ван не Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі.

0.05 «Но вы год на «Двой цы».
0.45 Маст. фільм «Пас ля заўт-
ра».
2.40 Фан тас ты ка «Дзень, ка лі 
Зям ля спы ні ла ся».
4.20 Фільм-ка та стро фа «2012».

7.20, 11.30, 18.10 «Ка лей да скоп».
7.35 «Су свет ная кар цін ная га ле-
рэя».
8.05, 11.45 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
8.15 «Сня гур ку вы клі ка лі?» Ка-
ме дыя.
9.20 «На ва год нія ве ча ры ў Ма-
ла дзеч не».
10.15, 6.50 «Баль ная су кен ка». 
Ме лад ра ма.
11.50 Гурт «Па лац». Кан цэрт.
12.50 «Пра да ец ца да ча». Ка-
ме дыя.
14.25, 2.00 «У гас цях у Дзе да Ма-
ро за».
15.25 «Сі ла ве ры».
15.55 «Снеж ная ка ра ле ва». 
М/ф.
17.00 «Ле дзя ная ўнуч ка». Каз ка.
18.25 «Я за ня ты, у мя не ёл кі!» 
Дак. фільм.
19.05 «Ка хан не яшчэ быць мо-
жа...» Ме лад ра ма.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Пес ні на ва год ніх на чэй». 
На шы дні.
21.30 «На ва год няя SMS-ка». 
Мю зікл.
23.25, 0.05 «Ка лы хан ка» для да-
рос лых». 
23.50 На ва год няе він ша ван не Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі.
0.00 З Но вым го дам!+Гімн.
0.55 «Но вы год на «Бе ла русь 3».
3.00 «Рок на ўсе ча сы». Кан цэрт 
Прэ зі дэнц ка га ар кест ра Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь.
4.10 «Дым над ва дой». Кан цэрт 
Прэ зі дэнц ка га ар кест ра Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь.
5.20 «Скар бон ка на ва год ніх за-
баў».

7.10, 21.25 PRO спорт. На ві ны.
7.20 — 11.20 Між на род ныя спа-
бор ніц твы па тан ца валь ным 
спор це «Allіance Tropfy».

11.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Сан дэ рленд» — «Лі вер пуль».
13.10 Бас кет бол. НБА. «Да-
лас» — «Гол дэн Стэйт».
15.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Ра сія — Сла ва кія.
17.20 На шы пе ра мо гі-2015. Ха-
кей.
17.45 На шы пе ра мо гі-2015. Бія-
тлон.
18.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
19.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Фін лян дыя — Чэ хія (у пе ра-
пын ку — PRO спорт. На ві ны).
21.40 На ва год няе шоу на Бе ла-
русь 5.
23.50 На ва год няе він ша ван не Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі.
0.00 Тан ца валь ны спорт. 

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 20.00 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Ка ме дыя «Адзін до ма».
11.05, 13.05, 16.15 На ві ны спор ту.
11.10 «Пер шы до ма».
13.10 Ка ме дыя «Кар на валь ная 
ноч».
14.30 Ка ме дыя «Каў каз ская 
па лон ная, ці Но выя пры го ды 
Шу ры ка».
16.20 Ка ме дыя «Іро нія лё су, 
або З лёг кай па рай!».
20.30 Ка ме дыя «Іван Ва сіль е-
віч мя няе пра фе сію».
22.10, 1.10 На ва год няя ноч.
23.20, 0.05 «Цу да-шоу».
23.50 На ва год няе він ша ван не 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аляк санд ра Ры го ра ві ча Лу ка-
шэн кі.
4.00 «Дыс ка тэ ка 1980-х».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30 «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 «СТБ-спорт».
8.35 Фільм-каз ка «На ва год нія 
пры го ды ў лі пе ні».
9.50 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 14.50 «Зва ная вя чэ ра».
12.05 «Ся мей ныя дра мы».
13.00 «Куль тур ная ста лі ца». 
Брэст.

13.50 «Ра зум ней не пры ду ма еш 
з Мі ха і лам Мар фі ным». «Се зон 
цу даў».
16.10 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым.
16.50 Мінск-2015.
17.30 «Аў та па на ра ма». Свя точ-
ны вы пуск.
17.55 Ка ме дыя «Па ла са ты рэйс».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».
20.15 Ба я вік «Цём ны ры цар».
22.50 «Зор ны рынг».
23.50 На ва год няе він ша ван не Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі.
0.05 «На ва год няя ноч з леп шы мі 
ка ман да мі КВЗ».
1.40 «Ле ген ды Рэт ра FM». Леп-
шае.

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Зроб ле на ў СССР».
9.30 Маст. фільм «На ва год нія 
пры го ды Ма шы і Ві ці».
10.50, 16.15, 0.20 М/ф.
11.00 «Ой, ма мач кі».
11.30 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», на ва год нія гіс то рыі.
12.00 Ку лі нар нае шоу «Ця жар 
абе ду».
12.30, 13.15 Кан цэрт «Усе хі ты 
Гу ма ра».
13.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
14.40 Маст. фільм «Ка ра леў-
ства кры вых люс тэр каў».
17.10 Дак. се ры ял «Ін шы свет».
17.40 «Ня ма праб лем».
18.10 Леп шыя клі пы СНД. Тан-
чаць усе!
20.05 Мю зікл «Тры муш ке цё-
ры».
22.00 Мю зікл «Па пя луш ка».
3.50 Маст. фільм «Тру фаль дзі-
на з Бер га ма».

7.00 «Па кой сме ху».
7.35 Маст. фільм «Тэр мі но ва 
па тра бу ец ца Дзед Ма роз».
9.10 Ка ме дыя «Ча ра дзеі».
12.00 Маст. фільм «Кож ны за 
ся бе».
13.50, 16.50 На ві ны — Бе ла русь.
14.00 Вест кі.
14.25 «Леп шыя пес ні».
17.00 Маст. фільм «На ва год няя 
жон ка».

18.35 «Ка ра лі сме ху».
20.05 Маст. фільм «Па сак рэ це 
ўся му све ту».
21.50 «На ва год ні па рад зо рак».
23.50 На ва год няе він ша ван не Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі.
0.05 На ва год ні Бла кіт ны агень-
чык — 2016.
4.30 Фільм-каз ка «Ма роз ка».

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 «Цуд тэх ні кі».
8.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.20 Се ры ял «Асноў ная вер-
сія».
13.10 «Спра ва гус ту».
13.40 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
16.10, 20.15 Ме лад ра ма «Усё, 
што нам трэ ба...».
21.10 Ка ме дыя «Га ра скоп на 
пос пех».
23.00, 0.05 На ва год няя дыс ка-
тэ ка.
23.50 На ва год няе він ша ван не Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі.
2.45 The Best — «Най леп шае».
4.25 «Так сіст ка: Но вы год па 
Грын ві чу».

7.00, 14.05, 19.45, 21.05, 23.55 
«На двор'е».
7.05, 16.00, 23.35 Мульт па рад.
7.30, 19.50 Се ры ял «Біб лі я тэ-
ка ры».
8.30, 18.30 Се ры ял «Ка хан не 
ім пе ра тры цы».
9.30 М/ф «12 ме ся цаў».
10.25 Ме лад ра ма «Маск ва сля-
зам не ве рыць».
12.55, 13.50, 15.45, 16.40, 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».
16.45 Ме лад ра ма» З Но вым го-
дам, та та!».
18.30 Се ры ял «Ка хан не ім пе-
ра тры цы».
19.35 «Фэшн іs mу пра фэшн».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах».
21.20 Пры го ды «Бу ду чы ня пла-
не ты».
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