
6.00, 14.10 Се ры ял «Ва ро ні-

ны». (12+).

8.00 «Ера лаш». (6+)

8.30, 4.20 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)

8.50, 4.40 М/ф «Тры ка ты». (0+)

9.10, 5.00 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)

9.30, 23.10 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).

10.30 Фан тас ты ка «Зор ны 
шлях: паў стан не». (12+).

12.40 «Дур ні і да ро гі». (16+).

13.10, 20.00 Се ры ял «Ма мач-
кі-3». (16+).

16.20 Се ры ял «За кры тая шко-
ла-4». (16+).

17.20, 3.50 Се ры ял «Гэ та ка-
хан не». (16+).

17.50 Се ры ял «Кух ня-5». (16+).

21.00 Фан тас ты ка «Зор ны 
шлях: ад пла та». (12+).

0.00 Се ры ял «Тут хтось ці 
ёсць...» (16+).

0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

1.50, 5.10 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай». (16+).

2.40 «Ла ві мо мант». (16+).

3.00 «Не мо жа быць!» (16+).

6.30 «Еў рань юс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На вi-
ны куль ту ры.

10.20, 21.55 «Ка лом ба». Се-
ры ял.

11.55, 19.45 Штуч ны ад бор.

12.35 «Silеntium». Дак. фiльм.

13.30, 21.25 «Зор кi рус ка га 
аван гар да». Дак. се ры ял.

14.00, 1.55 Май стар-кла сы 
Мiж на род най му зыч най ака-
дэ мii Юрыя Баш ме та.

14.40, 18.10, 2.35 Су свет ныя 
скар бы.

15.10 А на са май спра ве... 
«Вы пад кi з жыц ця ба ро на 
Мюнх гаў зе на».

15.40, 20.30 «Сак рэ ты Ме ся-

ца». Дак. се ры ял.

16.35 «Пiсь мы з пра вiн цыi». 
Па сё лак Верх ня ме зенск (Рэс-
пуб лi ка Ко мi).
17.05, 0.40 «Ча ла век ў пра хад-
ным два ры». Маст. фiльм.
18.35 Тай ная гiс то рыя раз вед-
кi. «Со ла для адзi но кiх со ў. Ма-
рыя Буд берг». Дак. се ры ял
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
23.20 «Фi дзiй». Дак. фiльм.
23.45 «Воль га — апош няя Вя-
лi кая кня гi ня». Дак. фiльм.
1.45 «Рrо mеmоriа». «Азы i Вя-
зi».

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ў-
га род ца вым: «Вік тар Цой». 
2005 год (16+).
6.55 «... Да 16 і ста рэй шым». 
1988 год (12+).
7.45, 13.30 Маст. фільм «Мы, 
ні жэй пад пі са ныя». (16+).
8.50, 9.40, 11.00, 13.05, 14.40, 
15.40, 17.00, 21.40, 23.00, 0.45, 
2.00, 5.45 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00, 16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
11.15 Тэ ле фільм «А. П. Чэ хаў. 
Сцэн кі». 1973 год (12+).
12.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «ДКНЗ: апош нія 
«дзе каб рыс ты» Вя лі кай Ім пе-
рыі». 2005 год (12+).
12.55 «На ві ны дня. Хро ні ка на-
шых дзён». 1991 год (12+).
17.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (12+).
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2008 год (12+).
19.00 Тэ ле спек такль «Спя шай-
це ся ра біць да бро». Мас коў-
скі тэ атр «Су час нік». 1982 год 
(12+).
0.00 «Аку лы пя ра». Аляк сандр 
Но ві каў. 1996 год (16+).
1.25 «Рок-н-рол ТБ». 1993 год. 
«Фес ты валь Ро бін Гуд» у 
г. Лыт ка ры на. (16+).
3.00 Дак. фільм «Фран цыя, 
пес ня...» (16+).
4.00 Маст. фільм «Быў ме сяц 
май». (16+).

4.00, 6.45, 9.45, 16.00, 21.00, 
1.00 Ве ла спорт. «Ву эль та».

5.30, 8.15 Сну кер. Chіna 
Champіonshіp. Фі нал.

9.30 Аў та гон кі. «Behіnd the 
scenes».

11.00 Уні вер сі я да. Скач кі ў ва-
ду.

12.00, 15.15 Уні вер сі я да. Фех-
та ван не.

13.00, 19.00 Уні вер сі я да. Лёг-
кая ат ле ты ка.

15.45, 18.45 Ве ла спорт. «Ву-
эль та»-эк стра.

20.00, 23.00, 2.00 Уні вер сі я да. 
Пла ван не.

0.00 Алім пій скія гуль ні. «Дзіў-
ныя мо ман ты».

1.00 Алім пій скія гуль ні. «Тэх-
ніч ная гон ка».

2.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.

0.25 Ка ме дыя «З рэ ча мі на вы-
лет!» (16+).

2.00 Ка ме дыя «3 шчас лі выя 
па ра ся ці». (18+).

3.45, 14.20, 15.10 «Ка ме ды ян-
ты (Шоу)». (16+).

4.50, 14.00, 14.50, 15.40 Скетч-
кам «Па між на мі». (16+).

5.15 Ка ме дыя «Па да ру нак з 
ха рак та рам». (12+).

6.50 Ка ме дыя «На цы я наль ная 
бяс пе ка». (12+).

8.20 Ка ме дыя «Апе ра цыя «Ту-
шон ка». (16+).

10.10 Ка ме дыя «Усё або ні чо-
га». (16+).

12.05 Ка ме дыя «Пе ра мож цы і 
грэш ні кі». (16+).

16.10 Дэ тэк тыў «Ма ра фон для 
трох гра цый». (12+).

17.10 Ка ме дыя «Ня ўлоў ная 
чац вёр ка». (16+).

19.30 Ка ме дыя «Вул кан страс-
цей». (12+).

21.05 Фан тас ты ка «Пры шэ лец 
з кос ма су». (16+).

22.45 Ка ме дыя «Дзень ра-
дыё». (16+).

6.00 М/ф (6+).

7.30 «Ша фа» (16+).

8.15 «Док тар І...» (16+).

8.45, 19.10, 2.55 «Па да ру нак 
лё су». Се ры ял (16+).

10.30 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял (16+).

12.10 «Сля пая» (12+).

13.10 «Ва раж біт ка» (12+).

14.15, 4.40 «Па ра лель ны свет» 
(12+).

15.10 «Трэн дзі» (16+).

15.40 «Здзел ка» (16+).

16.10 «На ту раль ны ад бор» (12+).

17.05 «Шчы ра» (12+).

18.00 «Сін дром дра ко на». Се-
ры ял (16+).

21.00 «Ма га зі на» (16+).

22.00 «Рэ ві зо ра» (16+).

23.05, 5.30 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).

23.35 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял (16+).

0.20 «Мёрз лая зям ля». Маст. 
фільм (16+).

2.05 «Жан на, па жа ні» (16+).

6.10 Ін тэр в'ю з вам пі рам (16+).

8.30 Фрэнк (16+).

10.30 Ма ча ха (12+).

13.10 Кір маш га на рыс тас ці (12+).

16.10 Вы ра та ван не (16+).

18.10 Агент пад пры крыц цём 
(12+).

20.10 Клік: з пуль там па жыц-
ці (12+).

22.30 Ма рыя-Ан ту а не та (16+).
1.05 Па ляў ні чыя на тро ляў (16+).

3.25 Іс пан ская-анг лій ская (16+).

6.20 Кос мас як прад чу ван не 
(16+).

8.15 Шчас лі вы вы па дак (16+).

10.10 Мой звод ны брат Фран-

кенш тэйн (12+).

12.30 У па чат ку слаў ных спраў 

(12+).

14.05 Пра любоff (16+).
16.20, 4.20 Пар фу мер ка (12+).
18.20 Без ме жаў (12+).
20.20 Кры жа но сец (16+).
22.30 Шык (12+).
0.30 Усё і ад ра зу (16+).
2.30 Рэ аль ны та та (12+).

6.00, 9.30 Гуль ні ро зу му. (12+).
6.45 Зра бі або па мры. (12+).
7.35, 13.20, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці. (12+).
8.00, 10.15, 14.50 Ме га за во ды. 
(12+).
8.45, 11.05 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай. (12+).
11.50, 16.25, 19.30, 0.05, 2.25 
Рас сле да ван ні авія ка та строф. 
(12+).
12.35, 18.45, 21.45, 1.40, 4.50 
На ву ка бу ду чы ні. (12+).
15.35 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха. (12+).
17.10, 23.20, 3.10 Кры тыч ная 
сі ту а цыя. (16+).
18.00, 21.00, 0.50, 4.00 Дзі кі ту-
нец. (12+).
20.15 Аў та-SОS. (12+).
22.30 Ліх ту гі за мя жой. (16+).

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 Вы жыць 
лю бой ца ной. (12+).
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на? (12+).
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на? (12+).
10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Па ляў-
ні чыя на рэ лік віі. (16+).
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па ляў-
ні чыя на скла ды. (16+).
11.00 Скар ба шу каль ні кі Аме-
ры кі. (12+).
17.00, 22.00, 6.20 Ма хі на та ры. 
(12+).
18.00, 1.00 За ла тая лі ха ман-
ка. (16+).
19.00, 2.00 Ска ва ныя: за то ка 
алі га та раў. (12+).

20.00, 2.55 Гуль ня на жыц цё. 

(12+).

4.40 Ма лан ка выя ка та стро фы. 

(16+).

АВЕН. На гэ-
тым тыд ні вы мо-
жа це атры маць 
пры ваб ную дзе-
ла вую пра па но-
ву. У па ня дзе лак 

маг чы мы зна ём ствы з ка рыс ны мі 
людзь мі. Ка лі на мі ну лым тыд ні 
вы бы лі да стат ко ва скан цэнт ра-
ва ныя і ўваж лі выя, то ця пер вам 
за бяс пе ча ны пос пех на пра цы і 
на ват па вы шэн не па служ бе. На-
мя ча ец ца вы ра шэн не, хоць і не 
зу сім па спя хо вае, ва шай сур' ёз-
най, даў но хва лю ю чай праб ле-
мы. У зно сі нах з бліз кі мі людзь мі 
будзь це мак сі маль на так тоў ныя, 
ся мей ныя свар кі аб са лют на не 
па трэб ныя.

ЦЯ ЛЕЦ. Дай це 
лю дзям, якія вас 
а кру жа юць, на гэ-
тым тыд ні больш 
сва бо ды ў вы ба ры, 

не ціс ні це на іх сва ім аў та ры тэ-
там. У се ра ду не ад кла дай це ні-
я кіх спраў дзе ля за да валь нен ня 
па га ва рыць з ча ла ве кам, яко га вы 
даў но не ба чы лі. Лепш на огул не 
змя няць у гэ ты дзень свае пла-
ны. У кан цы тыд ня пач не шан ца-
ваць у спра вах, якія па тра бу юць 
ад вас іні цы я ты вы і твор час ці. У 
пят ні цу мо жа це атры маць за пра-
шэн не — яго вар та пры няць, бо 
вы як мі ні мум зда бу дзе це ці ка ва га 
су раз моў цу.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Не 
імк ні це ся лю бой ца-
ной да сяг нуць жа да-
най мэ ты. Чым менш 
на ма ган няў вы бу-

дзе це пры кла даць, тым хут чэй усе 
пла ны рэа лі зу юц ца і ма ры ажыц-
ця вяц ца. У аў то рак мож на ча каць 
пры бы так або ці ка выя дзе ла выя 
пра па но вы. Се ра да і пят ні ца мо-
гуць ака зац ца дня мі па ез дак і су-
стрэч з сяб ра мі і зна ё мы мі. У пят-
ні цу рэ ка мен ду ец ца за вяр шыць 
спра вы, па ча тыя ра ней. У вы хад-
ныя зме на мес цаў і ўра жан няў — 
га лоў ны склад нік пос пе ху.

РАК. Па спра-
буй це зра біць так, 
каб са ма люб ства 
і га на рыс тасць не 
пе ра шко дзі лі вам 

жыць. Доб ра бы ло б кры ху па-
мен шыць свой апе тыт у фі нан са-
вай сфе ры. На шля ху да вы со кіх 
да сяг нен няў іс тот най пе ра шко дай 
мо жа стаць ва ша кос насць і кан-
сер ва тызм. У се ра ду, вы ка рыс тоў-
ва ю чы свае здоль нас ці, змо жа це 
да сяг нуць пос пе ху. У пят ні цу спат-
рэ біц ца са бра насць, не мар нуй це 
каш тоў ны час на пус тыя раз мо вы, 
пры вя дзі це ў па ра дак дум кі, кан-
крэ ты зуй це пла ны і вы па це шы це-
ся іх па спя хо вай рэа лі за цыяй.

ЛЕЎ. Доб ры 
час для ка лек-
тыў най дзей нас ці, 
су стрэч з сяб ра мі, 
су мес ных пра ек-
таў. Шмат ка рыс ці 

мо жа пры нес ці ад наў лен не ста рых 
зна ём стваў і дзе ла вых су вя зяў. 
На кі роў вай це сваю энер гію на ра-
шэн не праб лем, якія па тра бу юць 
ак тыў нас ці і на по рыс тас ці, але не 
за бы вай це і пра вы трым ку і цяр-
пен не. Не вар та ні ко га крыў дзіць. 
У аса біс тым жыц ці пе ры яд не та кі 
спры яль ны, тут як раз лепш ус тры-
мац ца ад ак тыў ных дзе ян няў, за-
няць ча каль ную па зі цыю.

ДЗЕ ВА. Упэў-
не насць у сва іх 
сі лах ад крые вам 
мно гія дзве ры і 
за бяс пе чыць пос-
пех. Па леп шац ца 

ад но сі ны з ка ле га мі і на чаль-

ствам, што вель мі ста ноў ча ада-

б'ец ца на пра дук цый нас ці пра-

цы, хоць і мо жа кры ху па доў жыць 

пра цяг ласць пра цоў на га дня. 

Пра яві це іні цы я ты ву і прад пры-

маль насць, на ват ка лі гэ та адоб-

раць да лё ка не ўсе. Па спра буй це 

не за над та ку саць апа не нтаў у 
спрэч цы, да каз ва ю чы сваю пра-
ва ту. Ад кінь це ўсе не па трэб ныя 
дро бя зі і мі тус ню, за ся родзь це ся 
на са мым га лоў ным, і ўсё аба вяз-
ко ва атры ма ец ца.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!

7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

0.15 На ві ны.

7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.

7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Зо на Х.

9.10, 10.05, 15.45, 16.05 Се ры-

ял «Пра ві лы жыц ця». (16+).

10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.

11.00 Дзі ця чы док тар. (6+).

11.40, 12.10, 20.00 Се ры ял 

«Пад аб ца сам». (16+).

13.05 Дзень у вя лі кім го ра дзе.

14.00 Се ры ял «Поз няе рас ка-

ян не». (16+).

15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.

17.30 Бе ла рус кая ча сін ка.

19.20, 0.00 Сфе ра ін та рэ саў.

21.00 Па на ра ма.

21.45 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.

22.00 Се ры ял «След». (16+).

0.35 Дзень спор ту.

0.50 Се ры ял «Вы шук-2». (16+).

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).

9.00, 21.25 Тэ ле ба ро метр.

9.05, 19.35 Ме лад ра ма «Жам-

чу жы на па ла ца». (12+).

10.20 «Ан лайн. Па-за сет кай». 

Скетч кам. (16+).

10.55, 16.05 «Ка лі мы до ма». 

Скетч кам. (16+).

12.00 «Біт ва эк стра сэн саў. 14-ы 

се зон». (16+).

14.05 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-

алі ці-шоу. (16+).

15.20, 0.20 «Пін_код». Ін тэр ак-

тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.

17.10 «Та та па паў». (16+).

21.30 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

21.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Плэй-оф. Матч у ад-

каз.

23.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Плэй-оф. Мат чы ў ад-

каз. Агляд гуль ня во га дня.

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 

Буль бя ная ка ша з ра жан кай.

8.05, 12.00, 20.15 «Ка лей да-

скоп». На ві ны куль ту ры.

8.20, 12.15, 15.25, 20.30, 22.35 

«Гэ ты дзень».

8.25, 18.55 «Ку раж». Дра ма 

(16+).

9.20, 15.30 «Вя лі кі пе ра лом». 

Дра ма. (12+).

11.05 «Свят ло да лё кай зор кі». 

За слу жа ны дзе яч мас тац тваў 

БССР Ісак Лю бан.

11.30 «Вый сце ёсць». За слу-

жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла-

ру сі Ула дзі мір Урод ніч (12+).

12.45 «Сла вян скі ба зар-2017». 

Юбі лей ны кан цэрт Аляк санд ра 

За цэ пі на «Есть толь ко миг...»

14.30 «Эпо ха». Та дэ вуш Кас-

цюш ка.

17.15, 21.05 «Вы зва лен не». 

Бер лін ская на сту паль ная апе-

ра цыя. Пра рыў (12+).

17.40, 21.30 «Ба таль ё ны про-

сяць агню». Дра ма (12+).

19.50 «Раз маў ля ем па-бе ла-

рус ку». Тэ ле вік та ры на.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

22.45 «1790 год». Дэ тэк тыў 

(16+).

8.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Плэй-оф. Матч у ад каз. 

«Аста на» (Ка зах стан) — «Сел-

цік» (Шат лан дыя).

10.00 Спорт-кадр.

10.30, 23.55 Ба раць ба. Чэм пі-

я нат све ту.

12.35, 14.40 Фут бол. Лі га чэм-

пі ё наў УЕ ФА. Плэй-оф. Матч 

у ад каз.

16.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Плэй-оф. Мат чы ў ад-

каз. Агляд гуль ня во га дня.

17.15 Час фут бо ла.

18.00 Ко зел пра фут бол.

18.20 Слэм-данк.

18.55, 23.45 Спорт-цэнтр.

19.05 Авер тайм. КХЛ.

19.25 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-

Мінск» — «Ёке рыт» (Хель сін кі). 

(У пе ра пын ках — Авер тайм. 

КХЛ.)

21.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Плэй-оф. Мат чы ў ад-

каз. Ан лайн гуль ня во га дня. 

(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 

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, 7.05, 8.05 «На ша ра ні-

ца».

9.05 «Жыць здо ра ва!» (12+).

10.20 «Смак» (12+).

11.05, 13.05, 16.15, 18.15 

(з суб ціт ра мі), 21.00 На ві ны 

спор ту.

11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).

12.10, 23.55 «Сам-на сам з усі-

мі». (16+).

13.10 «Муж чын скае/Жа но чае» 

(16+).

14.15, 16.20 «Час па ка жа» (16+).

16.55 «На са май спра ве» (16+).

18.20 «Кант роль ная за куп ка» 

(12+).

18.55 «Уда ча ў пры да чу!». 

Дзён нік (12+).

19.00 «Ня хай га во раць» (16+).

20.00 Час.

21.05 Се ры ял «Узы хо джан не 

на Алімп» (16+).

23.00 «Яў лам пія Ра ма на ва. 

След ства вя дзе ды ле тант». 

Се ры ял (16+).

0.45 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» (6+).

7.40, 20.10. 23.00 «СТБ-спорт».

8.30, 23.05 «Тай ны Чап ман» 

(16+).

9.20 «Да лё кія сва я кі» (16+).

9.35, 17.35 «Зва ная вя чэ ра» 

(16+).

10.40, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-

чыя гі по тэ зы» (16+).

11.35 «Усім па кат ку» (16+).

11.55, 23.55 «Фір мо вая гіс то-

рыя». Се ры ял (16+).

13.50 «Тэ ры то рыя па мы лак» 

(16+).

15.30 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).

16.05 «Аў та па на ра ма» (12+).

16.50 «Сал да ты і афі цэ ры». 

Се ры ял (16+).

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-

нас ці».

20.15 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 

(16+).

22.00 «Гля дзець усім!» (16+).

6.00 М/ф «Ма ша і Мядз ведзь» 

(0+).

7.30 Доб рай ра ні цы, свет! 

(16+).

8.35 «Ня ма праб лем» (16+).

10.00, 13.15 Се ры ял «Жыц цё 

і пры го ды Міш кі Япон чы ка» 

(16+).

13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-

гу чы ра док).

14.25, 4.15 «Ін шы свет» (12+).

15.00 Се ры ял «Хат няя пры-

служ ні ца» (16+).

16.15 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 

(16+).

17.10, 4.45 Се ры ял «Вяр тан не 

Мух та ра-2» (16+).

19.20 Се ры ял «АСА» (16+).

23.10 Маст. фільм «Кры зіс 

Ве ры» (16+).

1.25 Маст. фільм «Ка хан не з 

пер ша га по гля ду» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-

кі.

11.40 «Прос тыя пы тан ні» з 

Яго рам Хрус та лё вым (12+).

12.00 «60 хві лін». Ток-шоу.

13.20 «Па кой сме ху» (16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-

ны — Бе ла русь.

14.35 «Пра са мае га лоў нае». 

Ток-шоу (12+).

15.40 «Пра мы эфір» (16+).

17.20 Се ры ял «Ка мен ская» 

(16+).

19.20, 20.40 Се ры ял «Во сень-

скі дэ тэк тыў» (16+).

22.00, 23.10 Се ры ял «Ніт кі лё-

су» (12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сён ня.

6.10 «Дзе ла вая ра ні ца НТБ» 

(12+).

7.10, 8.05 Се ры ял «Так сіст-

ка» (16+).

8.55 Се ры ял «Вяр тан не Мух-

та ра» (16+).

9.45, 23.05 «НЗ.bу».

10.20 Се ры ял «Ляс нік» (16+).

12.00 «Суд пры сяж ных» (16+).

13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-

нае зда рэн не.

14.05, 16.30 «Мес ца су стрэ чы».

17.30 «След ства вя лі...» (16+).

19.40 Се ры ял «Мар скія д'яб-

лы» (16+).

23.25 «Вы ні кі дня».

23.55 Се ры ял «Дэ сант ёсць 

дэ сант» (16+).

7.00, 15.55, 19.15, 21.00, 23.55 

«На двор'е».

7.05, 16.00 «Мульт па рад».

8.00 Се ры ял «Ту рыс ты» 

(16+).

8.50, 16.20 Се ры ял «Цём ная 

тэ ры то рыя» (18+).

10.15 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 

(0+).

10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-

нак» (0+).

11.00 Дра ма «Фа ва рыт» (12+).

13.25, 19.20 Се ры ял «Ба я зет» 

(0+).

15.00, 17.50 Се ры ял «Верб-

ная ня дзе ля» (16+).

18.45 «Мой лю бі мы га да ва-

нец» (0+).

20.50 «Ве чар ні ца».

21.05 Ме лад ра ма «Да лё ка 

ад звар' я це ла га на тоў пу» 

(16+).

23.05 Се ры ял «Ста ні ца» (16+).
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