
АВЕН. Гэ ты ты-
дзень бу дзе спры-
яль ны для ма тэ-
ры яль най сфе ры 
жыц ця. Ёсць маг-

чы масць пра явіць ся бе з най леп-
ша га бо ку, бу дуць мо ман ты, ка лі 
вы змо жа це сва і мі дзе ян ня мі і 
ра шэн ня мі да маг чы ся пэў най вы-
га ды для ся бе і ўма ца ваць сваё 
ста но ві шча ў жыц ці і са цы яль ны 
ста тус. Адзі нае, ча го вар та сце-
раг чы ся, — гэ та роз ных не праз-
рыс тых схем і хіт рас цей, бо ка лі 
за хо пі це ся та кі мі дзе ян ня мі, то 
спа чат ку гэ та пры ня се ста ноў чы 
вы нік, але по тым усё мо жа вый сці 
з-пад кант ро лю.

ЦЯ ЛЕЦ. Па ча так 
тыд ня лепш пры-
свя ціць кло па ту аб 
сва іх бліз кіх сва я-
ках і сяб рах, ім мо жа 

спат рэ біц ца ва ша ўва га ці на ват 
і пад трым ка. Доб ры час для та го, 
каб на ла дзіць не аб ход ны кан такт 
і па ка заць ся бе са ста ноў ча га бо-
ку. У ся рэ дзі не тыд ня маг чы мы 
па да рож жа, дзе ла выя кан так ты, 
час тыя пе ра мя шчэн ні і ін шая ак-
тыў насць, якая пры ня се пос пех. І 
хоць на пры кан цы тыд ня вы, ве ра-
год на, ад чу е це ся бе стом ле ны мі, 
вас бу дуць пе ра паў няць ста ноў-
чыя эмо цыі і за да во ле насць зроб-
ле най пра цай.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Маг-
чы ма па ру шэн не ста-
біль нас ці ў звык лым 
для вас хо дзе рэ чаў: 
усё пой дзе не так, як 
вы ха це лі б, ці не так, 

як ча ка лі. У аса біс тым жыц ці мо-
жа на сту піць кры зіс ны пе ры яд. З 
ін ша га бо ку, гэ та доб ры час для 
та го, каб па зба віц ца ад та го, што 
вам на да ку чы ла, унес ці ка рэк ты-
вы ў сваё жыц цё, па чаць усё спа-
чат ку. Хоць мо жа быць не зу сім 
пры ем нае ад чу ван не ад уся го та-
го, што ад бы ва ец ца, у вы ні ку вы 
спра ві це ся з сі ту а цы яй. І ка лі не 
бу дзе це чап ляц ца за мі ну лае, то 
змо жа це ака зац ца пе ра мож цам. 
Пра цяг вай це ста рац ца, ру хац ца 
ўпе рад, умей це ча каць.

РАК. Ра ман тыч-
ныя па ры вы, но выя 
зна ём ствы ці прос та 
па вы шэн не сек су аль-

най ак тыў нас ці вар та ча каць у 
пер шай па ло ве тыд ня. Зрэш ты, 
ка лі вам ня ма ку ды на кі ра ваць 
энер гію або прос та ня ма ча су на 
гэ та, то вы змо жа це лёг ка суб лі-
мі ра ваць свае га ра чыя па ры вы 
і пра явіць іх у ра бо чай сфе ры. 
Атры ма ец ца до сыць хут ка і па-
спя хо ва вы ра шаць на за па ша ныя 
спра вы, пра соў ва ю чы ся на пе рад, 
ад кры ва ючы для ся бе но выя маг-
чы мас ці. Ты дзень спры яль ны і 
для ад ной, і для дру гой па ло вы 
жыц ця — у за леж нас ці ад та го, 
ку ды вы на кі ру е це свой па тэн-
цы ял.

ЛЕЎ. Па чуц ці мо-
гуць па спра ба ваць 
узяць ула ду над ва-
мі, што ўня се поў ны 
бес па ра дак ва ўсю 
ва шу дзей насць, у 

па бу да ва ныя пла ны, мо жа вы-
клі каць ха ос у спра вах і ін шым 
не спры яль ным чы нам ад біц ца на 
ва шым ста но ві шчы. Вам не аб-
ход на за ха ваць спа кой як звон-
ку, так і ўнут ры. Ка лі зной дзе це 
ў са бе сі лы тры маць раў на ва гу, 
су па ко іць свае страс ці, жа дан ні, 
ма ры, па ры вы і ін шыя па чуц ці, 
як ста ноў чыя, так і ад моў ныя, то 
змо жа це за ха ваць свае па зі цыі 
ў не да ты каль нас ці.

ДЗЕ ВА. Дум кі 
бу дуць за ня ты кло-
па та мі пра дом, але 
гэ та пры ем ныя кло-
па ты, якія не бу дуць 

аб ця жар ваць. Час зай мац ца доб-
ра ўпа рад ка ван нем і ства рэн нем 
хат няй утуль нас ці. У вас да стат-
ко ва моц ныя твор чыя здоль нас ці, 
вы со кі ўзро вень энер ге ты кі, та му 
прак тыч на ня ма скла да ных за дач. 
Унут ра ны па рыў мо жа пад штурх-
нуць у ся рэ дзі не тыд ня да па чат-
ку но вай дзей нас ці, ажыц цяў лен ня 
сва іх ідэй і жа дан няў. Але што б ні 
ад бы ва ла ся, вы ўсё роў на бу дзеце 
за хоў ваць спа кой і раў на ва гу.

6.00, 7.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
6.30, 8.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.00, 18.00, 23.30 Се ры ял 
«Свят ла фор 5».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка 3».
11.00, 14.00, 20.00 Се ры ял «Як 
я стаў рус кім».
12.00 Ка ме дыя «Праў да і ні чо-
га акра мя...»
13.45 «Ера лаш».
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 «Джэк і Джыл: 
Ка хан не на ча ма да нах».
23.00, 4.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
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.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.М. 
Талс той. «Вай на і мір». Чы та ем 
ра ман. Пра мая транс ля цыя.
12.55, 21.25 «Вай на і мір». 
Маст. фільм.
14.30, 23.00 «Па ля ван не на 
Льва».
17.30 «Вай на і мір. Па ча так 
ра ма на». Спек такль тэ ат ра 
«Май стэр ня П. Фа мен кі».
18.20 «Яс ная Па ля на. Леў 
Талс той». Дак. фільм.
19.00 «Пеш шу...» Маск ва 
талс тоў ская.
1.55 Біб лей скі сю жэт. «Леў 
Талс той. «Вай на і мір».
2.25 С. Сло нім скі. Сю і та з 
му зы кі ба ле та «Ча ра дзей ны 
арэх». Сім фо нія № 29.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым. Па мя ці Хвас цен-
кі. 2004 год.

6.55, 8.30, 9.40, 11.00, 12.55, 
14.25, 15.40, 17.00, 18.55, 20.30, 
21.40, 23.00, 0.45, 2.15, 3.15, 
5.20 Му зыч ная на сталь гія.
7.20 Маст. фільм «Бе лы вы-
бух».
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 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. Дзміт рый Баг да-
наў. 2008 год.
13.20 Маст. фільм «У ад но-
адзі нае жыц цё».
18.00 «Быў час...» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім. «Гуль ня ў хі-
пі». 2006 год.
19.15 Маст. фільм «Уклю чы це 
паў ноч нае ззян не».
0.00 «Аку лы пя ра». Па па ра цы. 
1997 год.
1.20 Дак. фільм «Кон курс».
3.00 Дак. фільм «Мо да 90-
92».
4.00 Маст. фільм «Аты-ба ты, 
іш лі сал да ты...».

5.00, 13.00, 19.00, 2.20 Фут бол. 
Чэм пі я нат MLS. Фі нал.
6.30, 12.15, 16.00, 21.30 Бія-
тлон. Ку бак све ту. Муж чы ны.
7.15, 16.45, 20.30 Бія тлон. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
8.00, 17.30, 22.15 Скач кі на лы-
жах з трамп лі на. Ку бак све ту.
9.00, 14.30, 3.30 Сну кер. Чэм пі-
я нат Вя лі ка бры та ніі. Фі на лы.
10.30 Ака дэ мія GT. Аў та-
спорт.
10.45 Аў та спорт. Се рыя WTCC.
11.45 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту. Муж чы ны.
23.55 «Спар тыў ныя пры го ды».
0.00, 2.00 «Усе ві ды спор ту».
0.05, 2.05 «У гас цях у Лю чыі».
0.15 Кон ны спорт. ROLEX 
GRAND SLAM.
0.45 Кон ны спорт. «Клуб кон-
ні каў».
0.50 Гольф. Еў ра тур.
1.20 Гольф. «Гольф-клуб».
1.25 Па рус ны спорт. Леп шыя 
мо ман ты.
1.55 Па рус ны спорт. Яхт-клуб.

6.00, 9.40, 17.50, 22.00, 3.00 
Се ры ял «Бы лыя».
6.25 Ка ме дыя «Кас цюм Сан-
ты».
8.00 Ка ме дыя «Цу доў ная чац-
вёр ка».
10.35 Ка ме дыя «ALL ІNCLUSІVE, 
або Усё ўклю ча на!».
12.25 Ка ме дыя «Пра што маў-
чаць дзяў ча ты».

14.00, 14.45, 15.30, 0.55, 5.45 
Скетч ком «Па між на мі».
14.15, 15.00 «Ка ме ды ян ты 
(шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Усё ўклю ча-
на 2».
18.45 Ка ме дыя «Ха лас цяч кі».
20.20 Ка ме дыя «Міль ён на 
Рас тво».
23.10 Ка ме дыя «Вя сел лі і ін-
шыя не пры ем нас ці».
1.15 Ка ме дыя «Ка ні ку лы на 
мо ры».
4.00 Ка ме дыя «Ка хаю ця бе на 
ўсіх мо вах све ту».

6.00 М/ф.
7.50 «Док тар І...»
8.20, 18.50, 1.20 «Гіс то рыя ка-
хан ня». Се ры ял.
10.00, 3.35 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
10.50, 4.20 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.
11.45 «Спра ва Аста ха ва». Дак. 
се ры ял.
12.45 «Жыц цё як жыц цё». Дак. 
се ры ял.
13.40, 17.50 «Ча ла век-пры на-
да». Се ры ял.
14.35 «Прос тыя скла да нас ці».
15.05, 2.50 «Не рас кры тыя тай-
ны».
16.00 «Мой ге рой».
16.50, 21.45 «Двай ное жыц-
цё». Се ры ял.

20.45, 0.35 «Бе ра гі ма ёй ма-
ры». Се ры ял.
22.50, 5.10 «Зор ныя гіс то рыі».
23.45 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.

6.00 Фэн тэ зі «Га ры По тэр і вя-
зень Азка ба на».
8.45 Дра ма «Дыя на: гіс то рыя 
ка хан ня».
10.55 Ме лад ра ма «Спра ва ў 
та бе».
12.35 Фэн тэ зі «Вядзь мар ка».
14.30 Ме лад ра ма «За муж на 
2 дні».
16.30 Дра ма «Па лёт даў жы-
нёю ў жыц цё».
18.10 Ка ме дыя «Ім о джэн».
20.00 Дра ма «Сцеж кі».
22.00 Дра ма «Вель мі доб рыя 
дзяў чын кі».
23.30 Дра ма «Леп шая пра па-
но ва».
1.40 Ме лад ра ма «Да цу ду».
3.30 Тры лер «8 мі лі мет раў».

6.20 Дра ма «Зла чын ства і па-
ка ран не».
8.10 Ме лад ра ма «Ка рот кія су-
стрэ чы».
9.50 Дра ма «Кро маў».
11.50 Дра ма «Дом вет ру».
13.40 Фан тас ты ка «Пад зя мел-
ле ведзь маў».
15.10 Ба я вік «Дзень Д».
16.40 Дра ма «Пар шы выя 
авеч кі».
18.50 Ка ме дыя «Аб чым маў-
чаць дзяў ча ты».
20.20 Дра ма «Доў гае шчас лі-
вае жыц цё».
22.00 Дра ма «Іу да».

0.00 Ме лад ра ма «Жа ніх па 
аб' яве».
1.50 Дра ма «Ан дэр сан. Жыц-
цё без ка хан ня».

4.10 Дэ тэк тыў «Дзе сяць нег-
ры ця нят».

6.00, 17.10, 3.45 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
6.50, 13.45 Гуль ні ро зу му.
7.10 Зай маль ная на ву ка.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00 Ме га за во ды.
8.45 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай.
9.30, 14.10, 19.40 Шы ро кі по-
гляд.
10.20, 14.50, 20.15 Як пе ра маг-
чы ва ўсім.
11.00 Да след чык 2.0.
11.50 Ша ша праз пек ла.
12.35 Не звы чай ныя зда бы чы.
15.40 Па ляў ні чы на прэс на вод-
ных гі ган таў.
16.25 Дзі кая пры ро да Ра сіі.
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 Эва ку а цыя Зям лі.
23.15 Сак рэт ныя ма тэ ры я лы 
ста ра жыт на сці.
0.00, 2.15 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф.
3.00 Апош нія тай ны Трэ ця га 
рэй ха.

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 Гля дзі ва ўсе во чы.
15.15, 5.35 Аку лы аў та тар гоў 
з Да ла са.
16.10, 20.00, 3.00 Ма хі на та ры.
18.00 Ку бін скі хром.
19.00 Мя цеж ны га раж.
22.00 Сталь ныя хлоп цы.
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, 23.45 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.05 Зо на Х.
9.10 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.00 Се ры ял «На край све-
ту».
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 «Бы лая жон-
ка».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.15 Ба я вік «За ла ты 
кап кан».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 23.25 Сфе ра ін та рэ саў.
20.00, 22.05 Се ры ял «Ва ен-
ная раз вед ка. Паў ноч ны 
фронт».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.05 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05 «Арол і рэш ка». Трэ вел-
шоу.
10.10, 16.20 Тры лер «За кры-
тая шко ла».
11.20 Се ры ял «Кос ці».
12.15, 21.10 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы».
13.20, 20.00 Се ры ял «Вась мі-
дзя ся тыя».
14.30, 19.00 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».
22.05 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 6-ы тур. Ро ма — БА ТЭ.
0.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Агляд гуль ня во га дня.

7.15 «Даб ра ра нак».
7.40 «Су свет ная кар цін ная га-
ле рэя».

7.55, 10.45, 18.30, 0.10 «Ка лей-
да скоп».
8.10 «Та ям ні цы па ла ца вых 
пе ра ва ро таў». Дра ма. «За-
па вет ім пе ра тры цы».
9.35 «Якаў Крэй зер. За бы ты 
ге не рал». Дак. фільм.
10.15 «За піс кі Пік вік ска га 
клу ба». Дра ма.
11.00, 18.45 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку».
11.05, 23.45 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці кам па зі та ра Мі-
ка лая Ала да ва.
11.35 «Ля сі няй бух ты». Тэ ле-
спек такль пра апош нія дні жыц-
ця паэ та Мак сі ма Баг да но ві ча.
12.25 «Не за будзь це вы клю-
чыць тэ ле ві зар». Ка ме дыя.
13.45 «Кош ка, якая гу ля ла са-
ма па са бе». М/ф.
14.55 «Гас па дар тай гі». Дра-
ма.
16.15 «У гас цях у Ба ры са Аве-
ры на». Су стрэ ча з кан ды да-
там куль ту ра ла гіч ных на вук, 
за гад чы кам сек та ра но вых па-
ступ лен няў Эр мі та жа Вік та рам 
Фай бі со ві чам.
16.40 «Баг дан Хмяль ніц кі». 
Дра ма.
18.55 «Та ям ні цы па ла ца вых 
пе ра ва ро таў». Дра ма. «Я — 
ім пе ра тар».
20.10, 23.15 «Дыя@блог». «Пра 
пры го жае».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Пан це ляй мон Па на ма-
рэн ка». Дак. фільм.
21.55 «Знік нен не свед кі». 
Дра ма.

7.30, 19.15, 0.40 PRO спорт. 
На ві ны.
7.40 Спорт-кадр.
8.10, 16.40 Бас кет бол. НБА. 
«Мем фіс» — «Акла хо ма».
10.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 6-ты тур.
11.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Агляд гуль ня во га дня.
13.00 Ха кей. Лі га чэм пі ё наў. 1/4 
фі на лу. Матч у ад каз.
14.50 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Эс тэр сунд. Гон ка пе ра сле-
ду. Муж чы ны.

15.45 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Эс тэр сунд. Гон ка пе ра сле-
ду. Жан чы ны.
18.30 Ко зел пра фут бол.
18.50 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
19.25 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — ЦСКА.
21.40 Ганд бол. SEHA-лі га. «БГК 
імя Мяш ко ва» (Бе ла русь) — 
«Весп рэм» (Венг рыя).
23.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 6-ты тур. Ан лайн гуль-
ня во га дня.

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 «Усё спа чат-
ку».
23.00 Маст. фільм «Раз лік».
0.40 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 «Вер сія».
10.40, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!»
13.50 «Элік сір ма ла до сці».
14.45 «Да ра гая пе ра да ча».
14.55, 23.20 «Ін струк тар». Се-
ры ял.
16.50 «Мінск і мін ча не».
18.35 «Да ку мен таль ны пра ект»: 
«Ста ра жыт на кі тай ская Русь».

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 Маст. фільм «Цяж ка 
быць ма ча».
22.10 «Гля дзець усім!»
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 «Да вед нік».
9.10 «Зроб ле на ў СССР».
9.40 Маст. фільм «Ста рыя-
раз бой ні кі».
11.20 Маст. фільм «За лезь на 
Ме сяц».
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, 2.30 Дак. се ры ял «Ін шы 
свет».
16.50, 3.00 Дак. се ры ял «Зям-
ля. Тэ ры то рыя за га дак».
17.20 Се ры ял «Ама зон кі».
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 «Той, хто 
по бач».
23.55 Га лоў ная тэ ма.
0.05 Ток-шоу «Сло ва за сло ва».
1.00 Маст. фільм «Вій».
3.30 «Цюр кі Ра сіі».
4.25 Маст. фільм «Уні кум».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 13.30, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.35 «Уся Ра сія».
11.55 Вест кі. Спе цы яль ны вы-
пуск.
12.00 Гу тар ка з Дзміт ры ем 
Мядз ве дзе вым.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.30 «Пра мы эфір».
16.50, 19.50, 23.00 На ві ны — 
Бе ла русь.
17.30 «Наш ча ла век».
18.25 «Клі ма тыч ныя вой ны. У 
кро ку ад без да ні». «Смя рот ныя 
во пы ты. Вак цы ны».
20.55 Се ры ял «Зем скі док-
тар».

21.55, 23.10 Се ры ял «Рая ве-
дае».
23.50 «Спе цы яль ны ка рэс пан-
дэнт».

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 «Ты не па ве рыш!»
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».
13.15 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.55 «Спра ва гус ту».
14.20 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 «Чу жы».
21.25 Се ры ял «Пят ніц кі. Гла-
ва чац вёр тая».
23.10 «Ана то мія дня».
23.50 Се ры ял «Ка ман да».

7.00, 14.05, 19.40, 21.05, 23.35 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.45 Се ры ял «Зла чын-
ная ім пе рыя».
8.30, 9.40, 13.50, 15.45, 16.40, 
18.25, 19.30, 21.00 «Хат няя 
кра ма».
8.35, 18.30 Се ры ял «Без-
дань».
9.45 Дак. фільм «Эль да ра да — 
па ля ван не на ле ген ду».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
11.00 Ме лад ра ма «Жыц цё як 
дом».
13.00 Се ры ял «Ге роі».
14.10 Се ры ял «Ла віз на».
16.30 «Кі на блак нот».
17.00 Се ры ял «Пад ку па-
лам».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Ба я вік «Квант мі ла сэр-
нас ці».
23.05 Се ры ял «Ту рэц кая для 
па чат коў цаў».
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