
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, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Зо-
на Х.
9.10 Се ры ял «След».***
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
10.45 «Ака дэ мія сал да та». 
Дак. фільм.*
11.00, 20.00 Се ры ял «Прак-
ты ка».*
12.10, 16.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».***
13.20 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.20 Дзі ця чы док тар.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Се ры ял «Афі цэр скія 
жон кі».***
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.10 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
21.40 Буй ным пла нам.
22.10 Ура чыс ты сход і свя-
точ ны кан цэрт, пры све ча ныя 
Дню аба рон цаў Ай чы ны і Уз-
бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.
0.40 Дзень спор ту.
0.55 Се ры ял «Дру гое паў-
стан не Спар та ка».***

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 22.55 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 18.15 Се ры ял «Кух-
ня».***
10.10, 16.55 Дэ тэк тыў «Та-
кая ра бо та».***
10.55 Два руб лі.
11.15, 16.05 Се ры ял «Не на-
ра дзі ся пры го жай».*
12.05, 23.00 Се ры ял «Шу-
рач ка».*
12.35, 19.15 «Та та па паў». Рэ-
алі ці-шоу.
14.10 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-
алі ці-шоу.

15.20, 23.30 «Пін_код». Ін-
тэр ак тыў ны ма ла дзёж ны 
пра ект.
17.40 «Пра ежу».
20.55 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/16 фі на лу. Матч у 
ад каз. У пе ра пын ку: Спорт-
ла то 6 з 49, КЕ НО.
0.10 «Ан лайн. Па-за сіці». 
Скетч кам.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ба-
ла буш кі.
8.05, 13.45, 20.20 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 18.35 «Ку раж». Дра-
ма.***
9.10 «Апош ні бра ня по езд». 
Се ры ял.***
14.00 «Край».
14.25, 23.05 «Дыя@блог». 
Пра пры го жае.
14.50 «75 год Ака дэ міч на му 
ан самб лю пес ні і тан ца Уз-
бро ен ных сіл Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь». Кан цэрт.
16.25, 21.05 «Спец наз Дру гой 
су свет най». Дак. фільм.*
17.10, 21.40 «Вы клі ка ем 
агонь на ся бе». Дра ма.*
19.25 Аў тар скі кан цэрт Ва ле-
рыя Га лаў ко «Пе ра мо га».
20.40 «Ка лы хан ка».

8.00 Слэм-данк.
8.30 Ганд бол. Лі га чэм пі ё-
наў. «Рэйн Ле вен» (Гер ма-
нія) — БГК імя Мяш ко ва (Бе-
ла русь).
10.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шыя 
мат чы. «Се вілья» (Іс па нія) — 
«Лес тэр» (Анг лія).

12.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шыя 
мат чы. Агляд.
12.30, 1.00 Фак тар сі лы.
13.00, 18.00, 21.45 Тэ ніс. Тур-
нір WTA. Ду бай. 1/4 фі на лу.
17.00 Ганд бол. Лі га чэм пі ё-
наў. Ві дэа ча со піс.
17.30 Авер тайм.
19.20 Ха кей. КХЛ. За ход няя 
кан фе рэн цыя. 1/4 фі на лу. 
Дру гі матч. (У пе ра пын ках — 
PRO спорт. На ві ны.)
23.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/16 фі на лу. Матч у 
ад каз. (У пе ра пын ку — PRO 
спорт. На ві ны.)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 (з 
суб ціт ра мі), 8.30, 9.00 (з суб-
ціт ра мі), 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 На-
шы на ві ны.
6.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Дра ма «Слу жы лі два 
та ва ры шы».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з 
суб ціт ра мі), 21.00 На ві ны 
спор ту.
11.10 Ле ген дар нае кі но ў 
ко ле ры. Маст. фільм «Афі-
цэ ры».
13.10 Маст. фільм «У бой 
ідуць ад ны ста рыя».
15.20, 16.20, 18.20 Маст. 
фільм «Ба я вая адзін ка».
20.00 Час.
21.05 «Трэ ба ра за брац ца».
21.30 Се ры ял «Гра чан ка».
23.05 Кан цэрт, пры све ча ны 
філь му «Афі цэ ры», у Дзяр-
жаў ным Крам лёў скім па ла-
цы.
0.35 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, 23.00 «СТБ-
спорт».
8.30 «Тай ны Чап ман».

9.20, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы».
10.10, 10.40, 13.45, 23.25 
Маст. фільм «Сак рэт ны 
фар ва тар».*
12.40, 17.35 «Зва ная вя чэ-
ра».
16.10 «Скар дзіц ца да зва ля-
ец ца».
16.50 «Мінск і мін ча не».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Дзіў ная спра ва».
22.00 «Гля дзець усім!»
23.05 «Аў та па на ра ма».

6.00, 3.45 М/ф.0
9.30 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0».*
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Се ры ял «Шпі ён».***
13.45 Маст. фільм «Сце ра-
жы ся аў та ма бі ля».*
15.35 «Лю бі мыя ак цё ры».*
16.15 Се ры ял «Мар' ін 
гай».***
22 .40  Маст .  ф ільм 
«ДМБ».***

7.00 Маст. фільм «На да лё-
кай кроп цы».
8.20 Маст. фільм «Вый сці 
за муж за ка пі та на».*
10.00 Маст. фільм «Сюр-
прыз для лю бі ма га».*

11.50, 14.20, 17.00 Се ры ял 
«За цьмен не».*
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.00, 20.00 Вест кі.
20.35 Маст. фільм «Афі цэ-
ры».0

22.15 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
22.35, 23.10 Маст. фільм 
«Экі паж».*

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 Се ры ял «Ад ва кат».***
7.40, 23.30 «НЗ.by».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
8.20 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».***
10.20 Маст. фільм «Смерш. 
Ле ген да для здрад ні ка».***

13.40, 16.20 Се ры ял «Мар-
скія д'яб лы. Смерч».***
19.20 Се ры ял «Пяць хві лін 
ці шы ні».*
22.40,  23.50 Се ры ял 
«Бомж».***

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
11.00 Се ры ял «Жыц цё і 
лёс».***
13.30 Се ры ял «Бліз ня ты».
14.25 Дра ма «Афі цэ ры».***
16.00, 19.25, 21.00, 23.55 «На-
двор'е».
16.05 «Мульт па рад». «Кні га 
джунг ляў».
17.00 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.30 Се ры ял «Лю дзі ў дрэ-
вах».***
18.15 Се ры ял «Кан вой».****
19.10 «Фэшн іs my пра фэшн».
19.30 Се ры ял «Знік лы без 
вес так».****
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.15 Тра гі ка ме дыя «Пра 
бед на га гу са ра за кінь це 
сло ва».***
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ША ЛІ. Ад ра-
шу час ці і энер гіі 
бу дзе за ле жыць 
па спя хо вая рэа лі-
за цыя ва шых за-
дум і доў га тэр мі-
но вых пла наў. Па-

спра буй це ўзба га ціць ся бе но вай 
ка рыс най ін фар ма цы яй. У пер шай 
па ло ве тыд ня па дзеі бу дуць раз ві-
вац ца спры яль на прак тыч на ва ўсіх 
аб лас цях дзей нас ці. Дру гая па ло ва 
мо жа ака зац ца больш скла да най, 
асаб лі ва ка лі вы не бу дзе це вы кон-
ваць абя цан няў, да дзе ных парт нё-
рам. Па спра буй це ўсё ж та кі па-
збя гаць кан флік таў на пра цы. Пры 
зно сі нах са ста рэй шы мі сва я ка мі 
рэ ка мен ду ец ца быць больш стры-
ма ны мі і мі ра лю бі вы мі.

СКАР ПІ ЁН. Пры-
ем на ад чу ваць ся бе 
знач ным ча ла ве-
кам, па ва га на дае 
ўпэў не насць ва 
ўлас ных сі лах. За 

гэ ты ты дзень вы мно га га да сяг ня-
це. Ума цу юц ца ва шы па зі цыі ў пра-
фе сій най сфе ры. Пра ца пры ня се 
пры бы так і ці ка вы круг зно сін. Ваш 
пос пех мо жа вы клі каць зайз драсць 
ня доб ра зыч ліў цаў, ад нак яны не 
здо ле юць пры чы ніць шко ды. Па-
спра буй це раз дзя ліць усе ра дас ці 
і праб ле мы з ка ха ным ча ла ве кам. 
Бе ра жы це свае і чу жыя нер вы.

СТРА ЛЕЦ. Па-
спя хо вы па ча так 
тыд ня, асаб лі ва ў 
пы тан нях, звя за-
ных са зно сі на мі і 
ад но сі на мі. Не за-

бы вай це ся пра па чуц цё ўлас най 
год нас ці, але па спра буй це не за-
дзі раць нос, ад чу ва ю чы ся бе зор-
кай пер шай ве лі чы ні. За раз зруч ны 
час для зна ём ства з па тэн цый ным 
ра бо та даў цам, па жа да на ў не фар-
маль най аб ста ноў цы. Не трэ ба ба-
яц ца на ды хо дзя чых пе ра мен, бо 
на ват пры не вя лі кіх на ма ган нях 
атры ма ец ца да маг чы ся іс тот ных 
вы ні каў. Пе ра ка на е це ся ў тым, што 
не аб ход ныя мност ву лю дзей, бу-
дзе це ка рыс ныя бліз кім.

КА ЗЯ РОГ. Коль-
касць спраў на пра-
цы ўсё па вя ліч ва-
ец ца. Мо жа на ват 
па чаць зда вац ца, 
што ты дзень вы 
пра ве дзя це ў ра бо-

це без пра ва на ад па чы нак, ежу і 
сон. Не хва люй це ся, усе праб ле мы 
вы ра шаль ныя, ка лі вы яві це са бра-
насць, уваж лі васць і за ся ро джа-
насць. Не са ро мей це ся пры мя ніць 
свае ве ды на прак ты цы, гэ та знач-
на па ско рыць пра цэс. У чац вер па-
спра буй це не мар на ваць каш тоў ны 
час на бал бат ню. Не пла нуй це на 
пят ні цу ра шэн не ад каз ных пы тан-
няў, у ад ва рот ным вы пад ку ёсць 
ры зы ка па мы ліц ца або стаць ах-
вя рай пад ма ну.

ВА ДА ЛЕЙ. Не 
будзь це та кі мі лег-
ка дум ны мі, сце-
ра жы це ся зно сін 
у су мнеў ных кам-
па ні ях, інакш мо-

жа це са мі не за ўва жыць, як пе ра-
тво ры це ся ў вы раз ні ка чу жых вам 
ін та рэ саў. У па ня дзе лак ці аў то рак, 
хут чэй за ўсё, да вя дзец ца вы сту-
паць пе рад вя лі кай аў ды то ры яй. 
Па спра буй це пад рых та вац ца і не 
хва ля вац ца. За пла на ва ныя спра вы 
ў чац вер па спя хо ва за вер ша цца. У 
пят ні цу тры май це свае пла ны і ідэі 
пры са бе, яшчэ не час рас каз ваць 
пра іх на ва коль ным. У су бо ту лепш 
за няц ца паў ся дзён ны мі спра ва мі, а 
ве чар пры свя ціць пры ем на му ра-
ман тыч на му ад па чын ку.

РЫ БЫ. Не аб-
ход на пра ду маць 
стра тэ гію бу ду чых 
дзе ян няў. Аца ніць, 
на коль кі рэ аль ны 
шанц ува саб лен ня 

ў жыц цё ра ней за ду ма на га ў кар' е-
ры. Пос пех цал кам маг чы мы, але 
ў пер шай па ло ве тыд ня не вар та 
за над та вы лу чац ца і пры цяг ваць 
ува гу на чаль ства. Не пе ра шко-
дзіць пра ана лі за ваць ат мас фе ру ў 
ка лек ты ве, яна па він на быць ра бо-
чай — без інт рыг або па ніб рац тва. 
Будзь це абач лі выя пры аса біс тых 
зно сі нах, бо мо гуць рас крыц ца 
ва шы тай ны, па ру шыў шы спа кой 
у сям'і.

6.00 «Тур ба мік сер».
7.00 М/ф «Тры ка ты».
7.05 М/ф «Смя ша ры кі».
7.35 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».
7.45 М/ф «Ма шы ны каз кі».
7.50 М/ф «Фік сі кі».
8.00 «Ера лаш».
8.30, 17.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны».
9.30 Фэн тэ зі «Пры від».
12.00, 5.00 Се ры ял «Сак ра-
тар».
13.00 «Па спець за 24 га дзі ны».
14.00, 19.20 Се ры ял «Ма мач-
кі».
15.00, 00.50 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка».
16.00, 4.00 Се ры ял «Ама зон-
кі».
18.00, 23.30 «Ураль скія пель-
ме ні».
20.20 Се ры ял «За кры тая шко-
ла».
21.30 Ба я вік «Ку ле не пра бі-
валь ны».
0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-
нір.
2.00 «Не мо жа быць!»
3.00 Се ры ял «На на ка хан не».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.30, 0.10 «Хло пец з на ша га 
го ра да». Маст. фільм.
11.55 «Мі ка лай Круч коў». Дак. 
фільм.
12.40 «Гіс то рыя Пра аб ра жэн-
ска га пал ка, або Жа лез ная 
сця на». Дак. фільм.
13.25, 1.55 «Най леп шыя та ты 
ў пры ро дзе». Дак. фільм.
14.20 Кі но пра кі но. «Спра ва 
Дзе тач кі на». Дак. фільм.
15.05 «Пес ні роз ных га доў». 
Іо сіф Каб зон, Ва ле рый Ха лі-
лаў і Сім фа ніч ны ар кестр Мі-
ніс тэр ства аба ро ны Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі.

17.30 «д'Ар тань ян і тры муш-
ке цё ры». Маст. фільм. 1-я се-
рыя.
19.00 «Ян коў скі». Дак. 
фільм.
20.10 «Па лю боў нік». Маст. 
фільм.****
21.55 Зор кі су свет най сцэ ны ў 
юбі лей ным ве ча ры Іга ра Кру-
то га ў Дзяр жаў ным Крам лёў-
скім па ла цы.
1.40 «Гіс то рыя ка хан ня ад ной 
жа бы». «Гіс то рыя ка та з усі-
мі на ступ ства мі, якія вы ні ка-
юць». М/ф для да рос лых.
2.50 «Ра фа эль». Дак. фільм.

6.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка. Сяр гей 
Ку ро хін». 2006 год.****
7.00, 8.35, 9.40, 11.00, 11.40, 
13.05, 14.50, 15.40, 19.00, 
20.45, 21.40, 23.00, 23.40, 
0.50, 2.35, 3.40 Му зыч ная на-
сталь гія.*
7.15 Маст. фільм «Не са мы 
ўда лы дзень».***
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».*
11.30, 23.30 «Ся дзі і гля дзі». 
Му зыч на-па ра дый ная пра гра-
ма.***
12.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Ар мей скія 
бай кі». 2005 год.***
13.30 Маст. фільм «Па да рож-
жа ў ма ла досць».***
17.00 «Пес ня-76».*
18.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Вы вад 
вой скаў з Аф га ні ста на». 2006 
год.***
19.30 Маст. фільм «Па знай 
мя не».***
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2008 год.***
1.10 Маст. фільм «Тры таў сту-
ны».***

5.00 «Гэ ты фан тас тыч ны свет». 
Фраг мен ты апа вя дан няў А. 
Лук' я на ва і А. Пор джэ са.*

3.30, 7.00, 9.30 Бія тлон. Чэм-
пі я нат све ту.
5.00, 8.00, 10.30, 17.00, 21.00, 
0.00 Скач кі з трамп лі на. Ку бак 
све ту. «Тур нэ 4 трамп лі наў».
6.00 Гор ныя лы жы. Чэм пі я нат 
све ту.
9.00 Фут бол. «ФІ ФА».
11.30 Скач кі з трамп лі на. Ку-
бак све ту.
13.15 Ве ла спорт. «Тур Ама на».
14.15, 23.00, 2.30 Ве ла спорт. 
«Тур Абу-Да бі».
16.15, 20.15 Скач кі з трамп лі-
на. Чэм пі я нат све ту.
18.00 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту.
18.30, 22.00, 1.00 Лыж ныя гон-
кі. Чэм пі я нат све ту.

0.40 «Ня вес та лю бой ца ной». 
Ка ме дыя.*
2.30 «Трай ныя не пры ем нас-
ці». Ка ме дыя.*
4.10 «Ня ўда члі выя». Ка ме-
дыя.*
5.45 «Уік-энд у Па ры жы». Ка-
ме дыя.*
7.30 «Сён ня ў ме ню». Ка ме-
дыя.*
9.20 «Ча ла век-ар кестр». Ка-
ме дыя.*
10.55 М/ф «Тры во ла ты на да-
лё кіх бе ра гах».0
12.15 «10 дзён каб за ка хац-
ца». Ме лад ра ма.*
14.00 «За ру ча ныя асу джа-
ныя». Ме лад ра ма.*
15.40 «Між на мі». Скетч кам.*
16.00 «Гас па ды ня «Бе лых на-
чэй». Ка ме дыя.*
17.55 «Ка хае не ка хае». Ка-
ме дыя.*
19.30 «Асаб лі вас ці на цы я наль-
на га па ля ван ня». Ка ме дыя.*

21.15 «Асаб лі вас ці на цы я наль-
най ры бал кі». Ка ме дыя.*
23.00 «Піў ная лі га». Ка ме-
дыя.*

6.00 М/ф.
7.40, 15.00 «Ёсць адзін сак-
рэт».
8.05 «Док тар І...»
8.35, 19.10, 2.30 «20 хві лін». 
Се ры ял.
10.10, 4.00 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял.
11.55 «Зна хар кі».
12.55 «Ва раж біт ка».
14.00 «Па ра лель ны свет».
15.30 «Здзел ка».
16.05 «На ту раль ны ад бор».
17.05 21.50 «Рэ ві зо ра».
18.10 «Тай ны след ства». Се-
ры ял.
20.55 «У май го дзі ця ці шос тае 
па чуц цё».
23.10, 5.30 «Вок лад ка».
23.40 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
0.25 «Фар саж-5». Ба я вік.***

7.10 Пры го ды Па ды нгта на.0
9.00 Дом ка ля во зе ра.***
10.55 Не ў са бе.***
13.05 Да ра гі Джон.***
15.10 Кра ну ты пра фе сар.*
17.00 Жні вень.*
19.10 Пры го ды Цін ці на: тай на 
Ад на ро га.*
21.30 Воб лач ны ат лас.****
0.50 Пры стрэль іх.****
2.50 Хлус ня дзе ля вы ра та ван-
ня.***
5.10 11:14.***

6.20 Клет ка.***
8.20 Гіт лер ка пут!***
10.20 Я не вяр ну ся.***

12.30 Сі няя птуш ка.0
14.30 Граф Ман тэ нег ра.*
16.40 Як мя не клі чуць.****
18.40 Марш рут па бу да ва ны.***
20.20 Брат.***
22.20 Хут чэй, чым тру сы.***
0.10 Ня ўлоў ныя.***
2.00 Пя чо рын.0
4.10 Бяс слаў ныя пры дур кі.*

6.00, 13.20, 20.15 Гуль ні ро-
зу му.*
6.45, 5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці.*
7.55, 11.00, 14.50 Ме га за во-
ды.*
8.45, 15.40 Зла віць кант ра бан-
дыс та.***
9.30, 17.55 Зо ла та Юка на.*
10.15, 22.30 Сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы ста ра жыт на сці.***
11.50, 16.25, 19.25, 21.00, 
23.20, 2.20 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.***
12.35 На ву ка бу ду чы ні.*
18.40, 21.45, 1.35, 4.50 Пра-
рыў.*

8.00, 19.00, 0.00, 3.50 За ла тая 
лі ха ман ка.*
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на?*
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на?*
10.00, 23.00, 7.10 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі.*
10.30, 23.30, 7.35 Па ляў ні чыя 
на скла ды.***
11.00 Як пра цу юць ма шы ны.*
13.00, 15.30, 17.30 Звыш ча ла-
ве чая на ву ка.***
18.00 За бы тая ін жы не рыя.***
20.00 Вя лі кая наф та Іра ка.*
22.00, 2.55 Ма хі на та ры.*
1.00, 6.20 Не спра буй це паў-
та рыць.***
2.00, 4.40 Ма лан ка выя ка та-
стро фы.*
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