
АВЕН. За хо чац-
ца пе ра мен, вы зва-
лен ня ад уся го, што 
скоў вае, толь кі па-
спра буй це свое ча со-

ва спы ніц ца, каб не раз бу рыць тое, 
што вам до ра га. Да вя дзец ца ўзяць 
на ся бе га лоў ную ро лю ў ся мей ных 
пы тан нях. У ся рэ дзі не тыд ня па ўста-
не не аб ход насць пры няць ня прос-
тае ра шэн не ці зра біць вы бар. Каб 
пра соў вац ца да лей, трэ ба ўзяць з 
са бой ад но і ад мо віц ца ад ін ша га. 
Шмат у чым гэ та ты чыц ца аса біс та-
га жыц ця. Вы змо жа це спра віц ца са 
сва і мі эмо цы я мі і пад па рад ка ваць 
іх ро зу му, што да зво ліць ра біць 
пра ду ма ныя кро кі і пры маць уз ва-
жа ныя ра шэн ні. З'яў ля ец ца маг чы-
масць пе ра ка наць ін шых лю дзей і 
па вес ці іх за са бой.

ЦЯ ЛЕЦ. Па спра-
буй це не пры дзі рац-
ца да на ва коль ных, іх 
дроб ныя пра маш кі — 
гэ та не на го да ства-

раць бу ру ў шклян цы ва ды. Ад вас 
спат рэ біц ца ўзмоц не ная і кар пат-
лі вая пра ца. Мож на ска заць, што 
ні чо га не звы чай на га ў гэ ты час не 
ад бу дзец ца, тым больш што вы 
пры вык лі шмат пра ца ваць і вам 
гэ та не ў на ві ну і не ў ця жар. У той 
жа час з'яў ля ец ца жа дан не і маг-
чы масць зір нуць на ўсё пад ін шым 
вуг лом. А пе ра гле дзеў шы сваё 
стаў лен не да мно гіх фак таў, акру-
жэн ня і пра ве дзе най ра бо ты, вы 
за хо ча це змя ніць і сваё жыц цё.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Па жа-
да на ні з кім не спра-
чац ца і не кан флік та-
ваць. Ак тыў ная пра ява 
эмо цый на гэ тым тыд ні 
не да вя дзе вас да даб-

ра. У вас ёсць маг чы масць стры-
маць ся бе і кант ра ля ваць унут ра ныя 
па ры вы, але, ве ра год на, вы бу дзе це 
дзей ні чаць на ад ва рот, каб вы плюх-
нуць сваё абу рэн не з па двое най 
сі лай. Адзін з са мых уда лых дзён 
тыд ня — чац вер. Па да рож жы пры-
ня суць раз на стай ныя ўра жан ні, вы 
да ве да е це ся шмат но ва га і ці ка ва-
га. А ка нец тыд ня лепш пра вес ці ў 
ці шы ні і адзі но це, ні з кім не раз маў-
ля ю чы і ні чо га не ро бя чы.

РАК. Асноў ны мі 
па дзея мі гэ та га тыд ня 
мо гуць стаць спра вы, 
звя за ныя з сям' ёй і до-

мам. У аў то рак вас мо гуць на ве даць 
но выя каш тоў ныя ідэі — па спра буй-
це іх ажыц ця віць. Вы з лёг кас цю 
змо жа це лік ві да ваць прак тыч на лю-
бы кан флікт, прос та на кі ра ваў шы 
энер гію ад но сін на агуль ную спра-
ву. Ты дзень спры яль ны для ўсіх, хто 
шу кае сваю дру гую па лоў ку, жа дае 
но вых па чуц цяў або хо ча ад ра дзіць 
ста рыя ад но сі ны, да даў шы ім сіл і 
страс ці. Атрым лі вай це аса ло ду ад 
пры ем ных мо ман таў, але не за бы-
вай це ся за хоў ваць зда ро вы сэнс.

ЛЕЎ. Не вар та 
спра ба ваць фар сі-
ра ваць па дзеі. Прос-
та не звяр тай це на іх 
ува гі — та ды цяж кас-
ці знік нуць са мі са-

бой. З'я віц ца маг чы масць па зна ё-
міц ца з но вы мі людзь мі, уз ба га ціць 
ся бе но вы мі ўра жан ня мі. У вы хад-
ныя лепш не аб васт раць ад но сі ны 
не па трэб ны мі свар ка мі: у вы ні ку 
спрэч кі вы ста не це прай граў шым 
бо кам. Пра ца, якую да вя дзец ца 
ра біць у па чат ку тыд ня, вам хут ка 
на да ку чыць, і за хо чац ца змя ніць 
ста но ві шча. У дру гой па ло ве тыд ня 
вы не толь кі ўне ся це пе ра ме ны ў 
сваю што дзён насць, але і бу дзе це 
ад чу ваць ся бе ра дас на і кам форт-
на ў гэ тым.

ДЗЕ ВА. Ка рыс на 
бу дзе па раз ва жаць і 
су па ста віць пры чы-
ны і след ства ва шых 
жыц цё вых сі ту а цый. 
Не вар та пры маць 

па спеш ных ра шэн няў, будзь це 
раз важ лі выя. За раз вы пра цу е це 
на сваю бу ду чы ню. У вы хад ныя на-
дай це больш ува гі сям'і і дзе цям. У 
па чат ку тыд ня ўсё бу дзе іс ці доб ра 
і спа кой на, вы змо жа це зай мац ца 
звык лы мі спра ва мі, атрым лі ва ю-
чы ад гэ та га за да валь нен не. Ка-
нец тыд ня мо жа пры нес ці сум ныя 
па дзеі і рас ча ра ван ні, але ра зам 
з тым і пе ра ме ны, якія да зво ляць 
ру хац ца да лей.

6.00, 9.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
6.30, 18.00, 22.30, 23.30 Скетч-
шоу «6 кад раў».
7.00, 22.00 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
8.00 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
8.30, 15.00 «Ера лаш».
10.00, 5.00 «На ва год ні ты дзень 
ежы».
11.00, 3.30 «Наш Но вы год». 
90-я.
12.30 Ка ме дыя «Пры шэль цы 2: 
Ка лі дор ча су».
16.00 Ка ме дыя «Ка пі та ны».
17.30, 23.00 «Ла ві мо мант».
19.00 «Ураль скія пель ме ні».
20.00 Ка ме дыя «Ёл кі лах ма-
тыя».
0.00 Кан цэрт А. Ма ка рэ ві ча 
«Усё вель мі прос та».
2.00 «Наш Но вы год». 80-я.

6.30 «Еў рань юс».
10.00 На ві ны куль ту ры.
10.20 105 га доў з дня на ра-
джэн ня Мі ка лая Круч ко ва. 
«Ня бес ны ці ха ход». Маст. 
фільм.
11.35 «Мі ка лай Круч коў». Дак. 
фільм.
12.15, 2.50 «Пётр Пер шы». 
Дак. фільм.
12.25 «Узы хо дзя чыя зор кі. На-
ву чаль ны год у Ба лет най шко-
ле Па рыж скай на цы я наль най 
опе ры». Дак. се ры ял.
12.50 Пер ні ка вы до мік. «Крох-
кі цуд».
13.20, 1.55 «Дзі кія аст ра вы». 
Дак. се ры ял.
14.15 «Фе а фан Пус тэль нік». 
Дак. фільм.
14.55 Ура чыс тае за крыц цё XVІ 
Між на род на га тэ ле ві зій на га 
кон кур су юных му зы кан таў 
«Шчаў ку нок» у КЗЧ.
16.35 Іна Чу ры ка ва, Вік тар Ра-
каў у спек так лі тэ ат ра «Лен-
кам» «Хлус ня дзе ля вы ра та-
ван ня».
18.50 «Пес ні ка хан ня». Кан цэрт 
Але га Па гу дзі на ў Дзяр жаў ным 
Крам лёў скім па ла цы.

19.45 Юбі ля ры го да-2015. Ілья 
Гла зу ноў. Лі нія жыц ця.
20.40 Д. Пяў цоў, Д. Дзю жаў, 
Б. Плот ні каў, А. Па гу дзін, 
Я. Смаль я ні на ва і хор Мас коў-
ска га Срэ цен ска га ма нас ты ра 
ў му зыч най па ста ноў цы па кні-
зе ар хі манд ры та Ці ха на (Шаў-
ку но ва) «Не свя тыя свя тыя».
22.10 «Ма на лог». Маст. 
фільм.
23.45 «Ле та Гас под няе». Ка-
ля ды.
0.15 «Дзе ці Дон Кі хо та». Маст. 
фільм.
1.30 «Еру са лім скія аліў кі». 
Дак. фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым: «Эрык Клэп тан». 
Аляк сей Аг ра ноў скі, Ула дзі мір 
Ма цец кі. 2005 год.
7.00, 9.40, 11.00, 12.20, 14.20, 
15.40, 17.00, 18.40, 20.20, 
21.40, 23.10, 1.30, 3.25, 5.10 
Му зыч ная на сталь гія.
7.20 «Зям ля — Па вет ра». Гр. 
«Нач ныя снай пе ры». 2002 год.
8.50, 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...» Кла ра Но ві-
ка ва.
13.00 «Зям ля — Па вет ра». 
Аляк сандр Мар шал. 2002 год.
18.00 «Рок-н-рол ТБ». Му зыч-
ная пра гра ма. 1992 год.
19.00 Маст. фільм «Дуб раў ка».
0.00 «Зям ля — Па вет ра». 
«Аква ры ум». 2002 год.
2.00 Фільм-кан цэрт «Дыс кжа-
кей». 1987 год.
4.00 Маст. фільм «Ні пу ху, ні 
пер'я!»

2.30, 5.00, 9.30 Тэ ніс. Тур нір 
ATP.
3.30, 7.00, 11.00, 18.30, 0.00 
Скач кі на лы жах з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
6.00, 22.00, 22.35 Дартс. Чэм-
пі я нат све ту.

8.30, 12.15, 14.45 Лыж ныя гон-
кі. Ку бак све ту. Жан чы ны.
10.30, 22.30, 1.00 Ра лі-рэйд. 
Да кар.
12.45, 15.15 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
17.15, 21.00, 1.30 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту. Муж чы ны.

0.45, 23.00 Ка ме дыя «12 ка-
ляд ных са бак. Цу доў нае вы-
ра та ван не».
2.25 Ме лад ра ма «До мік у сэр-
цы».
4.00 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
5.45 Ка ме дыя «Свя та пад зам-
ком».
7.20, 21.30 Ка ме дыя «Та рыф 
На ва год ні».
9.00 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
жа дан няў».
10.40 Ка ме дыя «Ка ман да ма-
ры».
12.30 Ка ме дыя «Ча ла век-
эльф».
14.00, 14.50, 15.40 Скетч ком 
«Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь».
18.00 Ка ме дыя «К-9: Ка ляд ныя 
пры го ды».
19.40 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь 2».

6.00 М/ф.
7.50 «Док тар І ...»
8.20 «Гра хі на шы». Дра ма.
9.55, 4.25 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
10.45, 5.10 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.
11.40 «Спра ва Аста ха ва». Дак. 
се ры ял.
12.35 «Жыц цё як жыц цё». Дак. 
се ры ял.
13.30, 17.55 «Бры га да». Се-
ры ял.
14.35 «Прос тыя скла да нас ці».
15.10, 3.40 «Не рас кры тыя тай-
ны».
16.10 «Мой ге рой».
17.00 «Род ныя су вя зі. Ад лю бо-
ві да ня на віс ці». Дак. фільм.
19.00, 2.05 «Ся дзел ка». Ме-
лад ра ма.

20.55 «Не спа кой ны ўчас так». 
Се ры ял.
21.55 «Вы ра туй це на шы ду шы». 
Се ры ял. За ключ ная се рыя.
22.55 «Зор ныя гіс то рыі».
23.55 «Вя лі кія свя ты: Ка ля ды».
0.25 «Ян тар ныя кры лы». Ме-
лад ра ма.

6.00 Ме лад ра ма «За муж на 
2 дні».
8.00 Ме лад ра ма «Іс пан ская-
анг лій ская».
10.30 Ме лад ра ма «Ро зум і па-
чуц ці».
13.00 М/ф «Воб лач на, маг чы-
мы апад кі ў вы гля дзе фры ка-
дэ лек».
14.40 Дра ма «Ма гія слоў: Гіс-
то рыя Дж. К. Роў лінг».
16.10 Ме лад ра ма «Крок на пе-
рад: Усё ці ні чо га».
18.00 Пры го ды «Чар лі і ша ка-
лад ная фаб ры ка».
20.00 Ме лад ра ма «Жон ка 
ванд роў ні ка ў ча се».
21.50 Дра ма «Фі ла ме на».
23.30 Ба я вік «На пруж зві лі ны».
1.30 Дра ма «Не злоў ле ны, не 
зло дзей».
4.00 Ме лад ра ма «Па збаў це 
нас ад Евы».

6.20 Пры го ды «Вя зень зам ка 
Іф. Граф Мон тэ-Крыс та».
7.40 Пры го ды «Вя зень зам ка 
Іф. Аз ад дам».
9.25 Ка ме дыя «Сі ра та ка зан-
ская».
11.05 Каз ка «Ча роў ны парт-
рэт».
12.45 М/ф «Іван Ца рэ віч і Шэ-
ры Воўк 2».
14.05 Ка ме дыя «Лёг кі на ўспа-
мін».
15.35 Дра ма «Дуб роў скі».
17.50 Дра ма «Ге ог раф гло бус 
пра піў».
20.00 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь 2».
22.00 Дра ма «Чэм пі ё ны».
0.00 Ме лад ра ма «8 но вых 
спат кан няў».
1.30 Ме лад ра ма «Афін скія ве-
ча ры».

3.00 Ка ме дыя «Каў каз ская па-
лон ная!».
4.50 Ме лад ра ма «М+Ж».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
6.50, 9.30, 13.45, 19.30 Гуль ні 
ро зу му.
7.15 Гіс то рыя ежы.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
8.00 Ліх ту гі за мя жой.
8.45, 0.00, 2.15, 5.15 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф.
10.10, 14.50, 20.15 Як пе ра маг-
чы ва ўсім.
11.00 Сі ла пле ме ні.
11.50 Ша ша праз пек ла.
12.35 Зо ла та Юка на.
15.40 Мядз ве джы ка чэў нік.
16.25 Ка ра ле ва гі ен.
17.10 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха.
18.00, 21.00, 0.45, 3.45 Ле дзя-
ная да ро га.
18.40, 21.45, 1.30, 4.30 Не па-
кор лі вы вост раў.
22.30 Тай ны гіс то рыі.
23.15 Ува рван не на Зям лю.
3.00 Вя лі кія рэй ды Дру гой су-
свет най вай ны.

6.00, 10.30 Ле ген дар ны аў та-
ма біль.
6.50 Ха ос у дзе ян ні.
7.45 Як гэ та зроб ле на?
8.15 Як гэ та ўстро е на?
8.40 Ір жа вая ім пе рыя.
9.35, 12.20, 5.15 Па да рож жа ў 
не вя до масць.
11.25 Ін жы нер ныя пра лі кі.
13.15 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
14.10 Сталь ныя хлоп цы.
18.00 Мар пех Дуг.
20.00 Па ляў ні чыя на зброю.
21.00 Па ляў ні чыя на ста рыз ну.
22.00 Лік ві да тар.
23.00 Бар на за каз.
0.00 Муж чын скія бяр ло гі.
1.00 Аку лы-нін дзя.
2.00 Ма лан ка выя ка та стро фы.
2.25 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.50 Скла ды.
3.40 Ку бін скі хром.
4.25 Гі ганц кія мя чы.

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.
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на свя та 
Бо га яў лен не.
9.10 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
10.50 Се ры ял «Кры ху не ў 
са бе».
12.10, 16.35 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 Ме лад ра ма «Не жа но-
чая спра ва».
17.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Сфе ра ін та рэ саў.
20.00 Се ры ял «Снай пе ры. 
Ка хан не пад пры цэ лам».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Свя точ нае Бо га слу-
жэн не на Рас тво Хрыс то ва 
з Мінск ага Свя та-Ду ха ва ка-
фед раль на га са бо ра.
23.40 Ме лад ра ма «Па вер, 
усё бу дзе доб ра...».

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05 Бе ла рус кая кух ня.
9.35 Я ха чу гэ та ўба чыць!
10.10 «Арол і рэш ка». Трэ вел-
шоу.
11.10, 17.05 Тры лер «За чы-
не ная шко ла».
12.10 Се ры ял «Кос ці».
13.05 «Ча ла век-не ві дзім ка». 
Рэ алі ці-шоу.
14.05, 18.05 Се ры ял «Ва ро-
ні ны».
15.05, 20.00 Се ры ял «Шу рач-
ка».
16.05, 19.00 Се ры ял «Кух-
ня».

21.10 Ка ме дыя «Ноч у му-
зеі».
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НА.
23.15 Ка ме дыя «Ноч у му-
зеі 2».
1.00 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».

7.20, 12.00, 18.45, 23.40 «Ка-
лей да скоп».
7.35, 12.15, 19.00, 0.00 «Раз-
мо вы пра ду хоў нае».
7.45 «Су свет ная кар цін ная га-
ле рэя».
8.20, 16.10 «Гос ця з бу ду чы-
ні». Маст. фільм.

9.20, 15.40 М/ф.
9.50 «Слон». Дра ма.
11.20 «Ва дзім Юсаў. Год і ўсё 
жыц цё». Дак. фільм.
12.25, 23.20 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці кам па зі та ра 
Ула дзі мі ра Сол та на.
12.50 «Трак та рыс ты». Ме-
лад ра ма.
14.15 «Сла вян скі ба зар-2014». 
На дзея Ка ды ша ва і ан самбль 
«За ла тое каль цо».
17.15 «Бы вай, паў днё вы го-
рад». Дра ма.
19.10 «Па га лоў най ву лі цы з 
ар кест рам». Тра гі ка ме дыя.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Маск ва — Мінск. Кі на-
тран зіт». Ла ры са Ша піць ка. 
«Узы хо джан не». Дак. фільм.
21.25 «Узы хо джан не». Дра-
ма.

6.50, 19.20, 21.40 PRO спорт. 
На ві ны.

7.00 Ко зел пра фут бол.
7.20, 13.00, 23.55 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА. Брыс бен.
9.20 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Матч за 3-е мес ца.
11.10, 21.50 Ха кей. Ка ляд ны 
тур нір.
15.00 Спорт-кадр.
15.30 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Фі нал.
17.30 Бас кет бол. НБА. «Чы ка-
га» — «Мі лу о кі».
19.25 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Ла да» (Таль я ці).

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 «Ра зам з дэль фі на мі».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Маст. фільм «Тры муш-
ке цё ры».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10, 16.20 Се ры ял «Се ра-
фі ма Цу доў ная».
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 «Прынц Сі бі-
ры».
22.55 Маст. фільм «Жа дан-
не».
0.45 «Цу да твор цы XX ста год-
дзя».
1.40 «Віф ле ем. Го рад Ісу са».
2.30 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 «Ве дай на шых!»
6.40 Да ку мен таль ны пра ект: 
«Згуб ле ны свет».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
7.45 «Да ку мен таль ны пра ект»: 
«Бра тэр ства Су све ту».
8.40 Фільм-дзе цям «Вяс но-
вая каз ка».
10.00 «Да лё кія сва я кі».
10.40, 17.45 «Зва ная вя чэ ра».

12.30 «Не хлу сі мне!»
13.50 Маст. фільм «Усё, што 
нам трэ ба...». 3—4-я се рыі.
15.45 «Элік сір ма ла до сці».
16.50 «Чыс тая пра ца».
17.35 «Да ра гая пе ра да ча».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ме лад ра ма «Го рад 
анё лаў».
22.10 «Гля дзець усім!»
23.00 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
23.20 Маст. фільм «Па да рож-
жа да Ка ляд най зор кі».
0.40 Да ку мен таль ны пра ект: 
«Мар ская пла не та».

5.30 М/ф.
8.00 Маст. фільм «Дзед Ма-
роз па ня во лі».
9.30 «Трэш-тэст».
10.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
10.15 Маст. фільм «Не мо жа 
быць!».
11.55 Маст. фільм «Ес ці па-
да дзе на!».
13.30 Маст. фільм «Ус плёск».
15.10 «Прак тыч ная ма гія».
16.15 Се ры ял «Лэ дзі-дэ тэк-
тыў міс Фрай ні Фі шэр».
19.15 Се ры ял «Дзён нік док-
та ра Зай ца вай».
21.00 Бос кая лі тур гія на свя та 
На ра джэн ня і Бо га яў лен ня Гос-
па да на ша га Ісу са Хрыс та.
21.35 Маст. фільм «Я жа даю 
та бе ся бе».
23.10 На ра джэн не Хрыс то ва!
1.10 Маст. фільм «Пра да ец-
ца да ча».
02.55 Маст. фільм «Жа ніць ба 
Баль за мі на ва».
4.30 «Тай ны ча су».

7.00 «Па кой сме ху».
8.00 Се ры ял «Да яр ка з Ха ца-
пе таў кі. Вы клік лё су».
9.35, 11.25, 14.15 Се ры ял 
«Сва ты».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
13.50, 16.50, 19.50, 22.50 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.10 «Ка ляд ная «Пе сень ка 
го да».

16.25, 17.00 Маст. фільм 
«Дом спя чых пры га жунь».
20.35 Се ры ял «Па між на мі, 
дзяў чатамі».
23.00 На ра джэн не Хрыс то ва. 
Пра мая транс ля цыя ўра чыс та-
га Ка ляд на га бо га слу жэн ня.

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00 «Дзі кі свет».
6.20, 8.20 Се ры ял «Так сіст-
ка».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
9.00, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.55 Се ры ял «Свят ло і цень 
ма я ка».
12.30, 13.20 Се ры ял «Рус кі 
дубль».
14.25 Се ры ял «Бра це ні кі».
16.20 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
17.55 «Вы ра та валь ні кі».
18.15 «След ства вя лі...»
19.20 Се ры ял «Па ву цін не».
22.40 Се ры ял «Рас клад лё-
саў».

7.00, 14.05, 19.55, 21.05, 23.45 
«На двор'е».
7.05, 9.35, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 20.00 Се ры ял «Біб лі я-
тэ ка ры».
8.25, 9.30, 13.50, 15.45, 16.30, 
18.10, 19.50, 21.00 «Хат няя 
кра ма».
8.30, 18.20 Се ры ял «Ка хан не 
ім пе ра тры цы».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак.
11.00 Ка ме дыя «Снеж ны 
анёл».
12.50 «Кі на блак нот».
13.00 Се ры ял «Ге роі».
14.10 Се ры ял «Па лю боў ні-
цы».
16.45 Се ры ял «Два нац цаць 
ка ляд ных жа дан няў».
19.20 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «На мя жы».
23.15 Се ры ял «Ту рэц кая для 
па чат коў цаў».
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