
ША ЛІ. У па чат ку 
тыд ня ста рай це ся 
стрым лі ваць свае 
эмо цыі і мак сі маль на 
кі ра вац ца ро зу мам 

і стро гім раз лі кам, а не сэр цам. 
Праз за ліш нюю эма цы я наль насць 
або па прос ту не ра зум насць, мо-
гуць уз нік нуць кан флік ты ў бліз кім 
ася род дзі. І хоць яны не пры вя дуць 
да сур' ёз ных спрэч ак, усё ж лепш іх 
па збег нуць. Вам не аб ход на на вес ці 
па ра дак у сва іх спра вах, але най-
перш у дум ках і па чуц цях. Спры-
яль ным ча сам для на ладж ван ня 
ад но сін і пры вя дзен ня ў па ра дак 
свай го эма цый на га на строю бу дзе 
ка нец тыд ня, які доб ра пра вес ці з 
род ны мі або бліз кі мі сяб ра мі.

СКАР ПІ ЁН. У вас 
пры бы ва юць жыц цё-
выя сі лы, і з кож ным 
днём іх бу дзе ста на-
віц ца ўсё больш. Ка лі 

вы пры хва рэ лі, то на гэ тым тыд ні 
ёсць шан цы прый сці ў нор му. У 
гэ ты час доб ра да юц ца гім нас ты-
ка і энер ге тыч ныя прак ты ка ван ні. 
На ра джа юц ца но выя ідэі, але па 
боль шай част цы ма тэ ры яль най на-
кі ра ва нас ці. Та му ў дру гой па ло ве 
тыд ня вы мо жа це за ду мац ца пра 
раз віц цё свай го біз не су, пра тое, 
як пра су нуц ца на пе рад на пра цы 
ці па леп шыць ста но ві шча до ма — 
уво гу ле пра ўсё, што звя за на з ма-
тэ ры яль ны мі рэ ча мі. Вя до ма ж, у 
гэ ты час доб ра ра біць па куп кі.

СТРА ЛЕЦ. Вель мі 
спры яль ны пе ры яд, 
але не та му, што вам 
бу дзе спа да рож ні-
чаць пос пех або пач-

нуць ак тыў на раз ві вац ца спра вы, 
якія ран ей пра стой ва лі. Не, пры-
чы на ў ін шым. Гэ ты час да зво ліць 
рас крыць свае ўнут ра ныя сі лы, 
лепш зра зу мець ся бе, свае імк-
нен ні і жа дан ні, раз віць унут ра ную 
энер ге ты ку, пе ра маг чы ля но ту. У 
та кія мо ман ты мож на лёг ка па зба-
віц ца ад дэ прэ сіі і ня ўпэў не нас ці ва 
ўлас ных сі лах, пад няць са ма ацэн-
ку, зра зу мець іс ці ны, якія так ня-
прос та нам да юц ца. У кан цы тыд ня 
ак ты ві зу ец ца твор чы па тэн цы ял, і 
та ды ва ша энер гія змо жа знай сці 
вый сце.

КА ЗЯ РОГ. Ве лі-
зар ны па ток жыц-
цё вых сіл, ра зу мо-
вых здоль нас цей і 
твор чых па ры ваў не 

дасць ста яць на мес цы. Ты дзень 
аб са лют на не па ды хо дзіць для 
ад па чын ку і спа кой на га баў лен-
ня ча су. Вы мо жа це пе ра вяр нуць 
свет, а ка лі не зро бі це гэ та га, то 
ён пе ра вер нец ца сам. Скі нуць ця-
жар мі ну лых дзён, змах нуць з ся бе 
пыл і па чаць ак тыў на пра соў вац ца 
на пе рад, жыць і ды хаць на поў ныя 
гру дзі. Не заў сё ды лёг ка пры няць 
у са бе та кія пе ра ме ны, і мо жа 
паўстаць жа дан не іх за да віць — у 
вас або на ва коль ных лю дзей, каб 
ні чо га не мя няць. Але ра на ці поз-
на скры тыя сі лы пра явяц ца.

ВА ДА ЛЕЙ. Не аб-
ход на на даць ува гу 
кан крэт ным спра вам, 
якія звя за ны з ву чо бай, 
пра цай або ра шэн нем 

ін шых на дзён ных пы тан няў. Гэ та 
не спры яль ны час для та го, каб ад-
клад ваць спра вы да свя то га ні ко лі 
або спра ба ваць пе ра клас ці ад каз-
насць на ін шых. Аса біс тыя кан так-
ты, ад но сі ны, ра ман ты ка і па доб ныя 
мо ман ты ады дуць на дру гі план. Уся 
ва ша ўва га па він на быць за ся ро-
джа на на бя гу чых спра вах, у вы ра-
шэн ні якіх, вар та за ўва жыць, вас 
ча кае пос пех.

РЫ БЫ. Усе дзець 
на мес цы вы прос та 
не змо жа це. Вель мі 
ак тыў ны і ру хо мы ты-
дзень, пры гэ тым ён 

бу дзе ба га ты на роз ныя эма цый на 
пры ем ныя мо ман ты. Гэ та час су-
стрэч з сяб ра мі, раз моў ва ўтуль най 
хат няй ат мас фе ры. Не ад маў ляй це 
са бе ні ў чым, па ве ся ліц ца і ад па-
чыць так, як на гэ тым тыд ні, у на-
ступ ны раз вам, мо жа, да вя дзец ца 
не хут ка. Маг чы мы ванд роў кі і па-
езд кі, а так са ма пе ра ме ны ў дзей-
нас ці. Ёсць маг чы масць аб за вес ці ся 
но вы мі сяб ра мі, вось знай сці спа да-
рож ні ка жыц ця не атры ма ец ца.

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 «Джэк і Джыл: 
Ка хан не на ча ма да нах».
13.40 «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 «Ха лас ця кі ў 
ад ры ве».
23.15, 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.
13.10, 21.40 «Вай на і мір». 
Маст. фільм.
14.30, 23.00 «Па ля ван не на 
Льва».
17.10 С. Пра коф' еў. Опе ра «Вай-
на і мір». Му зыч ны тэ атр ім. К.С. 
Ста ні слаў ска га і У. І. Не мі ро ві ча-
Дан чан ка. Дзе ян не 1-е.
18.50 «Тра ге дыя Льва Талс-
то га». Дак. фільм.
1.55 «Міс ты ка ка хан ня». Леў 
Талс той і Соф'я Талс тая».
2.25 Кан цэрт Дзяр жаў на га 
ака дэ міч на га ка мер на га ар-
кест ра Ра сіі.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. Дзміт рый Баг-
да наў. 2008 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, 0.55, 2.30, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія.
7.20 Маст. фільм «У ад но-
адзі нае жыц цё».
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. «Гуль ня ў 
хі пі». 2006 год.
13.15 Маст. фільм «Уклю чы це 
паў ноч нае ззян не».
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. Тац ця на Дры гі на 
і Мак сім Якаў леў. 2007 год.
19.10 Маст. фільм «Вяр тан-
не».
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наў га род ца вым. Па мя ці Хвас-
цен кі. 2004 год.
1.20 Маст. фільм «Бе лы вы-
бух».

5.00, 11.45, 16.15, 1.00 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
6.00, 21.00 Сну кер. Чэм пі я нат 
Вя лі ка бры та ніі. Фі на лы.
7.30, 20.00, 3.30 Фут бол. Чэм-
пі я нат MLS. Фі нал.
9.00, 13.15, 17.30 Бія тлон. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
10.30, 14.45, 18.15 Бія тлон. 
Ку бак све ту. Муж чы ны.
19.00 Фут бол. MLS.
19.05, 2.35 Фут бол. Ла ці на.
19.30, 3.25 Фут бол. ФІ ФА.
19.55, 2.30 Фут бол. Су свет-
ныя га лы.
22.00 Бай цоў скі клуб.

6.00, 9.40, 17.50, 22.00, 3.00 
Се ры ял «Бы лыя».
6.25 Ка ме дыя «Цу доў ная чац-
вёр ка
8.00 Ка ме дыя «Пра што маў-
чаць дзяў ча ты».
10.35 Ка ме дыя «Усё ўклю ча-
на 2».

12.25 Ка ме дыя «Ха лас цяч кі».

14.00, 14.45, 15.30, 0.55 
Скетч ком «Па між на мі».
14.15, 15.00 «Ка ме ды ян ты 
(шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Вя сел лі і ін-
шыя не пры ем нас ці».
18.45 Ка ме дыя «Міль ён на 
Рас тво».
20.20 Ка ме дыя «Ня ўда члі-
выя».
23.10 Ка ме дыя «Кух ня ў Па-
ры жы».
1.15 Ка ме дыя «ALL ІNCLUSІVE, 
або Усё ўклю ча на!».
4.00 Ка ме дыя «Ка ні ку лы на 
мо ры».

6.00 М/ф.
8.05 «Док тар І...»
8.35, 19.05, 1.30 «Гіс то рыя ка-
хан ня». Се ры ял.
10.10, 3.35 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял.
11.00, 4.20 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.
11.55 «Спра ва Аста ха ва». 
Дак. се ры ял.
12.55 «Жыц цё як жыц цё». 
Дак. се ры ял.
13.50, 18.05 «Ча ла век-пры на-
да». Се ры ял.
14.45 «Прос тыя скла да нас ці».
15.15, 2.50 «Не рас кры тыя 
тай ны».
16.10 «Мой ге рой».
17.00, 21.45 «Двай ное жыц-
цё». Се ры ял.
20.45, 0.45 «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.
0.35 «Рrокіно».

5.35 Фэн тэ зі «Га ры По тэр і Ку-
бак Агню».
8.10 Тры лер «Стоўн».
9.55 Тры лер «Бруд ныя гуль-
ні».
12.00 Дра ма «Леп шая пра па-
но ва».
14.10 Тры лер «8 мі лі мет раў».
16.10 Тры лер «Са мы не бяс-
печ ны ча ла век».
18.10 Дра ма «Са мы бліз кі ся-
бар».
20.00 Ка ме дыя «Ма ры спраў-
джва юц ца!»
21.55 Ме лад ра ма «Ка хан не з 
пе ра шко да мі».
0.00 Дра ма «Лофт».
2.00 Тры лер «Жан чы на ў чор-
ным».
4.00 Дра ма «1+1».

6.20 Пры го ды «Не бяс печ ныя 
гаст ро лі».
7.50 Каз ка «Пас ля дож джыч-
ку ў чац вер».
9.20 Ба я вік «Аса біс ты ну-
мар».
11.15 М/ф «Ба бай».
12.30, 13.40 Мю зікл «Са ла мя-
ны ка пя лю шык».
14.50 Дра ма «Ка ра сі».
16.40 Дра ма «Анё лы вай ны».
18.50 Ба я вік «Вась мёр ка».
20.20 Ме лад ра ма «Адзі но кі 
па кант рак це».
22.10 Ка ме дыя «З 8 Са ка ві ка, 
муж чы ны!».
0.10 Дра ма «24 га дзі ны».
1.40 Дра ма «Ня бес ны суд».

3.15 Дэ тэк тыў «Пя рэ ва ра цень 
у па го нах».
4.40 Дэ тэк тыў «Сы шчык Пу ці-
лін. Кас цюм Ар ле кі на».

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 Шы ро кі по гляд.
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, 20.15 Не па кор лі-
вы вост раў.
11.00 Па ча так ча ла вец тва.
11.50 Ша ша праз пек ла.
12.35, 18.40, 21.45, 1.30, 5.15 
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, 0.45, 4.30 Зо ла та Юка-
на.
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 Аку лы аў та тар гоў 
з Да ла са.
8.50 Гля дзі ва ўсе во 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 Сталь ныя хлоп цы.
22.00 Хлоп цы з Юка на.
23.00 Смя рот ны ўлоў.
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, 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 Спе цы яль ны рэ пар таж.
0.00 Дзень спор ту.

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.
10.00 Аз бу ка сма ку.
10.35, 16.20 Тры лер «За кры-
тая шко ла».
11.35, 23.55 Се ры ял «Кос ці».
12.30, 21.10 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы».
13.30, 20.00 Се ры ял «Вась мі-
дзя ся тыя».
14.30, 19.00 Се ры ял «Кух ня».
15.35, 23.10 «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 6 з 49, КЕ НО.
0.40 Се ры ял «У эфі ры».

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

7.55, 10.50, 18.35, 0.15 «Ка лей-
да скоп».
8.10 «Та ям ні цы па ла ца вых 
пе ра ва ро таў». Дра ма. «Я — 
ім пе ра тар».
9.30 «Пан це ляй мон Па на ма-
рэн ка». Дак. фільм.
10.20 «За піс кі Пік вік ска га 
клу ба». Дра ма.
11.05, 23.50 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці мас тач кі, за-
слу жа на га дзея ча мас тац тваў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ва ляр' я-
ны Жол так.
11.35 «Знік нен не свед кі». 
Дра ма.
13.00 «У по шу ках ста ра жыт на-
грэ час ка га «Ты та ні ка». На ву-
ко ва-па пу ляр ны фільм.
13.30 «Сі ла ве ры».
14.00 «Вог нен ны стра лок». 
Маст. фільм.
15.15 «Пры го ды Бу ра ці на». 
М/ф.
16.25 «Зу лу сы». Дра ма.
18.50 «Та ям ні цы па ла ца вых 
пе ра ва ро таў». Дра ма. «Па-
дзен не Га лі я фа».
20.10, 23.25 «Дыя@блог». 
«Пра веч нае».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Анд рэй Гра мы ка. Гі-
гант, яко му ўда ло ся вы жыць». 
Дак. фільм.
21.55 «Па пя рэд няе да сле да-
ван не». Дра ма.

7.35, 18.45 PRO спорт. На ві ны.
7.45, 16.55 Бас кет бол. НБА. 
«Бо стан» — «Чы ка га».
10.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. «Ро ма» — БА ТЭ.
12.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Агляд гуль ня во га дня.
13.05 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — ЦСКА.
15.00 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
15.25 Ганд бол. SEHA-лі га. «БГК 
імя Мяш ко ва» (Бе ла русь) — 
«Весп рэм» (Венг рыя).
18.55 Бас кет бол. Адзі ная Лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Ені-
сей» (Крас на ярск).

20.55 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. «Ра під» (Аў стрыя) — «Ды-
на ма-Мінск» (Бе ла русь). У пе ра-
пын ку — Рro спорт. На ві ны.
23.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 6-ты тур.

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 «Трэ ба ра за брац ца».
21.30 Се ры ял «Усё спа чат-
ку».
23.25 Маст. фільм «Бруд ная 
Мэ ры, Вар' яц кі Ла ры».
1.10 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 «Цяж ка 
быць ма ча».
10.10 «Скар дзіц ца да зва ля-
ец ца».
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, 23.40 «Ін струк тар». Се-
ры ял. За ключ ныя се рыі.
16.50 «Ве дай на шых!»
18.35 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Аст ра но мы ста ра жыт-
ных све таў».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».

20.15 Дра ма «Адзін дзень».
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».
1.20 «Тай ны Чап ман».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Да вед нік».
9.10 «Ча му я?»
9.40 Маст. фільм «Вій».
11.10 Маст. фільм «Той, хто 
по бач».
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, 2.40 Дак. се ры ял «Ін шы 
свет».
16.50, 3.10 Дак. се ры ял «Зям-
ля. Тэ ры то рыя за га дак».
17.20 Се ры ял «Бурш ты на вы 
ба рон». 1—2 се рыі.
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 «Жан чы-
на, не схіль ная да аван тур».
23.55 Га лоў ная тэ ма.
0.05 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
1.00 Маст. фільм «Фор му ла 
ка хан ня».
3.35 «Цюр кі Ра сіі».
4.30 Маст. фільм «Прэ зумп-
цыя не ві на ва тас ці».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Уся Ра сія».
12.05 «Яны бы лі пер шы мі. Ва-
лян цін Зо рын».
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 «Ся мей ны дэ-
тэк тыў».
20.55 Се ры ял «Зем скі док-
тар».

21.55, 23.10 Се ры ял «Рая ве-
дае».
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».
13.15 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, 19.45, 21.05, 23.50 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.50 Се ры ял «Зла чын-
ная ім пе рыя».
8.30, 18.30 Се ры ял «Без-
дань».
9.30 «Кі на блак нот».
9.45 Дак. фільм «Ча му мі ра то-
чаць іко ны».
10.30 «Хо бі+TV».
11.00 Ба я вік «Квант мі ла сэр-
нас ці».
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 «Ла віз на».
16.30 «Зо ла та маў чан ня».
17.00 Се ры ял «Пад ку па лам».
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 Дра ма «Дур ная спра ва 
не хіт рая».
23.20 Се ры ял «Ту рэц кая для 
па чат коў цаў».
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