
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, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.45 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.25 Зо на Х 
(16+).
9.10, 22.15 Се ры ял «След». 
(16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Ніт кі лё су». (16+).
13.10 Дзі ця чы док тар.
13.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.40, 15.25 Се ры ял «Спя вач-
ка». (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Спе цы яль ны рэ пар таж. 
(12+).
22.10 «Па труль 113. За кад-
рам». (16+).
0.05 Сфе ра ін та рэ саў.
1.05 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.05 Се ры ял «Помс та». 
(16+).
11.10, 21.40, 22.10 «Не рас кры-
тыя тай ны». (12+).
12.05 Се ры ял «Тут хтось ці 
ёсць...» (16+).
14.05, 20.30 «На на жах». (16+).
15.20, 23.40 Се ры ял «Іх пе ра-
блы та лі ў рад до ме». (16+).
16.20, 0.40 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
19.15 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
22.05 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 14.05 «Бе ла рус кая кух-
ня». За пе ча ная буль ба з гры-
ба мі.

8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15, 22.45 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.35 «Мар га ры та На за-
ра ва». Ме лад ра ма. (16+).
9.20, 15.00 «Кры мі наль ны та-
лент». Маст. фільм. 2-я се-
рыя (12+).
10.50 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці спе ва ка Юрыя Смір-
но ва.
11.20, 17.55 «Ле ген ды кі но». 
Аляк сандр Шыр вінт (12+).
12.20 «Вя лі кія мас та кі». Поль 
Га ген (12+).
13.15 «Му зы ка род най кра і ны». 
Кан цэрт Сім фа ніч на га ар кест-
ра Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.
14.35 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
16.30, 21.05 «Пад пол ле. Вай-
на знут ры вай ны». «Та таль нае 
зні шчэн не» (12+).
17.00, 21.30 «Ма ёр Вет раў». 
Ба я вік. (16+).
19.30 «Ле ген ды бе ла рус кай 
эст ра ды». «Дзяў чы на з гі та-
рай». На дзея Мі ку ліч.
20.10 «Ка мер тон». Маст. кі-
раў нік за слу жа на га ка лек ты-
ву Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Гро-
дзен ская ка пэ ла» Ула дзі мір 
Бор ма таў.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.30 «Пес ні пад гі та ру».

7.40 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 3-і тур. «Чэл сі» (Анг-
лія) — «Ро ма» (Іта лія).
9.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 3-і тур. Агляд гуль ня-
во га дня.
10.25 Ганд бол. SEHA-лі га. 
«Вай во дзі на» (Сер бія) — БГК 
імя Мяш ко ва (Бе ла русь).
12.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ку бак 
Крам ля. 1/4 фі на лу. (У пе ра-
пын ках — Спорт-мікс.)
17.55 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 3-і тур. «Аста на» (Ка-
зах стан) — «Ма ка бі» (Тэль- 
Авіў, Із ра іль). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
19.50 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. Прэв'ю.
20.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 3-і тур. БА ТЭ (Бе ла-
русь) — «Кёльн» (Гер ма нія). 
(У пе ра пын ку — Прэв'ю.)

22.05 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 3-і тур. «Ды на ма» (Кі еў, 
Укра і на) — «Янг Бойз» (Швей-
ца рыя). (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
0.05 Авер тайм.

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+).
10.10 Се ры ял «За мах» (16+).
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+).
12.05 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
13.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.20, 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 «Спя чыя» (16+).
23.10 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
23.50 «На ноч гле дзя чы» (16+).
0.50 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, 18.35 «Тай ны Чап ман» 
(16+).
9.35, 17.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
10.40 «Вя лі кія тай ны ста ра-
жыт ных ле та пі саў» (16+).
12.35, 23.25 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
13.50 Маст. фільм «Клуб пер-
шых жо нак» (12+).
15.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
15.55 «Мінск і мін ча не».
16.50 «Сал да ты і афі цэ ры» (16+).

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Фан тас ты ка «Вай на 
све таў» (12+).
22.15 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «Аў та па на ра ма» (12+).
1.05 «Ба ец. На ра джэн не ле-
ген ды». Се ры ял (16+).

6.00, 16.15, 5.40 Се ры ял «Вяр-
тан не Мух та ра-2» (16+).
7.30 Доб рай ра ні цы, свет! 
(16+).
8.35 «Ня ма праб лем» (16+).
10.00 М/ф (0+).
10.10 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).
11.15 Маст. фільм «Ёл кі-пал-
кі» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 Се ры ял «Хат няя ра бот-
ні ца» (16+).
14.25, 3.05 «Ін шы свет». (12+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя» (16+).
19.20 Се ры ял «Пра ва на 
праў ду» (16+).
21.15 Се ры ял «Ад дзел 44» 
(16+).
23.10 Маст. фільм «О, шчас-
ліў чык!» (16+).
1.00 Маст. фільм «Поў нае 
ды хан не» (16+).
4.25 Маст. фільм «Ан тон Іва-
на віч сяр дуе» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.40 «Па кой сме ху». (16+).
12.00, 20.40 Се ры ял «Тай ны 
след ства». (12+).
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+).
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу .
17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра-
мы эфір». (16+).
22.10, 23.10 «Прос тыя пы тан-
ні» з Яго рам Хрус та лё вым. 
(12+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Бу ме-
ранг». (12+).
0.35 «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.
6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра». (16+).
9.45, 23.25 «НЗ.bу».
10.20, 19.40 Дзён ні кі «Уда ча 
ў пры да чу!» з «Еў ра опт».
10.25 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
12.05 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 «Мес ца су стрэ чы».
16.35 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў». (16+).
19.45 Се ры ял «Не ўскі». 
(16+).
21.30 Се ры ял «Чор ныя ваў-
кі». (16+).
23.45 «Вы ні кі дня».
0.20 Се ры ял «Агенц тва сха-
ва ных ка мер». (16+).

7.00, 15.55, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.30 «Ра ні ца на вось мым».
10.30 М/с «Іван і Міт ра фан».
11.00 Тры лер «Джэк Ры чэр» 
(16+).
13.00 Се ры ял «Жорст кае ка-
хан не».
14.25 Ме лад ра ма «Ма ча ха» 
(12+).
16.00 «Мульт па рад».
16.40 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
17.10 Се ры ял «Да ра гі док-
тар» (16+).
18.35 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са» (16+).
19.30 «Фэшн іs my пра фэшн».
19.45 Се ры ял «Ка ро на» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах 
і кан ты нен тах» (0+).
21.15 Дра ма «Дзе вяць жыц-
цяў». (16+).
23.00 Се ры ял «За трым ка 
ў раз віц ці» (16+).
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ША ЛІ. Не ра бі-
це рэз кіх ру хаў, ру-
хай це ся на пе рад у 
тым рыт ме, які для 
вас най больш кам-
форт ны. Не вар та 

за над та за дум вац ца над так ты кай, 
усе ра шэн ні прый дуць па хо дзе 
спра вы. Не пе ра шко дзіць пры цяг-
нуць на ва коль ных для атры ман ня 
ад іх рэ аль най і свое ча со вай да па-
мо гі ў вы ка нан ні па стаў ле ных за-
дач. На су бо ту лепш не пла на ваць 
дзе ла вых су стрэч і пе ра моў з парт-
нё ра мі. Ад пач ні це, пра гу ляй це ся, 
пры свя ці це час сям'і.

СКАР ПІ ЁН. На 
гэ тым тыд ні не вар-
та рас кід вац ца па 
дро бя зях або ста-
рац ца па спець пе-
ра ра біць усе спра-

вы ад ра зу — бу дзе толь кі тар ма зіць 
ра бо ту. Не бой це ся га ва рыць «не», 
гэ та да дасць вам знач нас ці. Ад нак 
з бліз кі мі людзь мі лепш не спра чац-
ца, бо ва шы ін та рэ сы су па да юць. 
Імк нен не да на віз ны, на строй на 
пра цяг лую перс пек ты ву да па мо жа 
вы рвац ца з ру ці ны што дзён нас ці. 
Ка лі ад пра ві це ся ў па да рож жа, яно 
прой дзе ўда ла і па зі тыў на. Па спра-
буй це ад па чыць ад шу му і мі тус ні, 
атры ма е це аса ло ду ад ці шы ні.

С Т Р А  Л Е Ц . 
Пра цяг вай це ана-
лі за ваць сі ту а цыю, 
якая скла ла ся, і 
ўва саб ляць свае 

пла ны ў рэ аль насць. Пры вя дзі це ў 
па ра дак усё, да ча го да бе ра це ся. 
У тым лі ку і свае дум кі. Гэ та да па мо-
жа пра ліць свят ло на пры чы ны та-
го, што ад бы ва ец ца. Зор кі ка жуць, 
што апош нім ча сам вы па во дзі лі 
ся бе эга іс тыч на і ця пер з-за гэ та га 
мо жа це апы нуц ца ў адзі но це. Па-
спра буй це за гла дзіць сваю ві ну. Каб 
па збег нуць маг чы мых не пры ем нас-
цяў, будзь це са бра ны мі і ўраў на ва-
жа ны мі. Ка лі не ста не це пра яў ляць 
праз мер ную бал бат лі васць, то, па-
чы на ю чы з чац вяр га, сі ту а цыя мо жа 
змя ніц ца ў леп шы бок. У дру гой па-
ло ве тыд ня шу кай це но вых дзе ла-
вых парт нё раў і са юз ні каў.

КА ЗЯ РОГ. Па-
ста рай це ся склас ці 
план на дзень, гэ та 
да зво ліць мно гае 
па спець. Час ру-
хац ца на пе рад, і вы 

сме ла мо жа це па шы раць свой біз нес 
або пры сту паць да но ва га ві ду дзей-
нас ці. Спат рэ біц ца да во лі час та звяр-
тац ца да кам пра міс ных ра шэн няў. 
Та лент дып ла ма та на гэ тым тыд ні 
бу дзе ца ніц ца больш, чым прын цы-
по васць. Па жа да на не ўвяз вац ца ў 
інт ры гі су праць на чаль ства, інакш да-
вя дзец ца шу каць но вае мес ца пра-
цы. У аса біс тым жыц ці за раз лепш 
быць ад на му, чым з кім па па ла.

В А  Д А  Л Е Й . 
Гр а н  д ы  ё з  н ы я 
пос пе хі ў пра фе-
сій най сфе ры па-
куль не прад ба-
чац ца, хоць ваш 

твор чы па тэн цы ял вы со кі, як ні ко-
лі. Ад нак не вар та пры спеш ваць 
па дзеі. У сфе ры знеш ніх кан так-
таў не вы клю ча на су тык нен не з 
пэў ны мі праб ле ма мі. Не імк ні це ся 
па спець зра біць усё, аб' ек тыў на 
раз ліч вай це свае сі лы. Да стат ко ва 
ча су да вя дзец ца ўдзя ліць і бы та-
вым пы тан ням. Маг чы ма, час яшчэ 
ча му-не будзь на ву чыц ца. У кан цы 
тыд ні ў вас з'я віц ца маг чы масць 
доб ра за рэ ка мен да ваць ся бе на 
ра бо це і ў сяб роў скай кам па ніі.

РЫ БЫ. На гэ-
тым тыд ні мо жа 
пад вы сіц ца ва ша 
са цы яль ная ак тыў-
насць, з'я віц ца маг-

чы масць кі ра ваць сі ту а цы яй, якая 
скла ла ся, уплы ваць на бу ду чыя па-
дзеі. У па ня дзе лак не вар та эка но-
міць, ка лі не хо ча це пра сла віц ца як 
скна ра. У се ра ду па ста рай це ся слу-
хаць на ва коль ных, па жа да на не ка-
рыс тац ца жорст кі мі і без апе ля цый ны-
мі нот ка мі ў раз мо вах, інакш мо жа це 
на стро іць ка лег па ра бо це на ва ро жы 
лад. У ня дзе лю па жа да на зна хо дзіц-
ца блі жэй да до ма — зай май це ся 
сям' ёй, удзя лі це ўва гу дзе цям.

6.00, 15.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20 «Дур ні і да ро гі». (16+).
7.40, 4.20 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
8.00, 4.40 М/ф «Фік сі кі». (0+)
8.20, 4.55 М/ф «Чы чы лэнд». 
(0+)
8.40, 3.50 «Ера лаш». (6+)
9.30, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка-5». (12+).
10.40 Ка ме дыя «Ня вес та лю-
бой ца ной». (16+).
12.40 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны». (16+).
14.10, 20.10 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны». (16+).
16.45, 5.10 Се ры ял «Дзён нік 
док та ра Зай ца вай». (16+).
17.50, 23.20 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
21.20 Ка ме дыя «Усё мо гуць 
ка ра лі». (12+).
0.00 Се ры ял «Гуль ня». (16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.50 Се ры ял «За кры тая шко-
ла». (16+).
3.30 «Ла ві мо мант». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 На ві ны 
куль ту ры.
6.35, 8.05, 21.10 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.05 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Но на Мар дзю ко ва.
7.35 «Па да рож жы на ту ра ліс-
та».
8.35, 22.20 «Аб ацтва Даў н-
тан». Маст. фільм.
9.25, 2.15 Су свет ныя скар бы.
9.40 Га лоў ная ро ля.
10.15, 18.30 «На зі раль нік».
11.10, 0.40 ХХ ста год дзе. 
«Урмас От з Алай Пу га чо вай». 
1998 год.
12.10 «Гуль ня ў бі сер». «Іван 
Тур ге неў. «Му му».
12.55 «Аб са лют ны слых».

13.35, 20.05 «Гіс то рыя, якая 
ідзе ў глыб ча соў». Дак. 
фільм.
14.30, 23.15 «Рас сак рэ ча ная 
гіс то рыя». Дак. се ры ял.
15.10, 1.35 Да юбі лею Дзміт-
рыя Хва рас тоў ска га. Г. Сві ры-
даў. Ва каль ная паэ ма «Пе цяр-
бург» на вер шы А. Бло ка.
15.50, 2.30 Жыц цё вы дат ных 
ідэй. «Ал маз ная лі ха ман ка».
16.20 «Ра сія, лю боў мая!» 
«Мо ва ке таў».
16.45 «Лі нія жыц ця». Ка ця ры-
на Мя чэ ці на.
17.45 «Больш, чым ка хан не». 
Эрнст Бі рон і ім пе ра тры ца Ган-
на Іа а наў на.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.55 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.40 «Эніг ма. Крыс та Люд-
віг».
00.00 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.

6.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Доў га жы-
ха ры ТБ «Што? Дзе? Ка лі?» 
2007 год (12+).
6.50, 8.40, 9.40, 14.15, 15.40, 
19.50, 21.40, 23.00, 0.45, 2.05, 
3.40 Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
7.00 Маст. фільм «Дэ жа вю» 
(18+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На-
ро джа ныя ў СССР» (12+).
11.05 Дак. фільм «Ста рыя 
май стры» (12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. 2007 год (12+).
13.00 Маст. фільм «Па да рож-
жа ў ма ла досць» (16+).
17.00 Дак. фільм «Фран цыя, 
пес ня...» (16+).
18.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка». Гурт 
«Стран ные игры». 1-я част ка 
(16+).
19.00 Дак. фільм «Вы ба ры-96. 
Страс ці па ўла дзе» (18+).
20.30 Маст. фільм «Зіг заг» 
(16+).

0.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым: «Джаз». 2005 год 
(18+).
1.00 Маст. фільм «Жыў-быў 
на лад чык» (16+).
2.40 Дак. фільм «Сум лен ны 
фа то граф» (12+).
5.00 Дак. фільм «Кон курс» 
(12+).

4.00, 8.15, 10.30, 12.45, 19.00 
Фут бол. Юнац кі чэм пі я нат све-
ту (U-17).
5.15, 14.00, 21.00, 2.30 Сну кер. 
Englіsh Open.
9.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
10.00 Фут бол. «ФІ ФА».
1.05 Ве ла спорт (трэк). Чэм пі-
я нат Еў ро пы.

0.20 Ме лад ра ма «Маё вя лі кае 
грэ час кае вя сел ле-2». (16+).
2.05 Ка ме дыя «Гэ ты ня ём кі 
мо мант». (16+).
3.55 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
4.20 Ка ме дыя «Ня/гле дзя чы ні 
на што». (16+).

6.25 Ка ме дыя «21 і больш». 
(16+).
8.10 Ме лад ра ма «Эль за і 
Фрэд». (12+).
10.15 Ка ме дыя «Су пер мозг». 
(16+).
12.30 Ме лад ра ма «За ка хац ца 
ў ня вес ту бра та». (16+).
14.20 Ка ме дыя «Я, та та і са-
ба ка». (12+).
16.10 Пры го ды «Джунг лі». (6+).
17.45 Ка ме дыя «Увесь гэ ты 
джэм». (12+).
19.30 Ка ме дыя «Эн цык ла пе-
дыя раз во даў». (16+).

21.05 Ка ме дыя «Спец аген ты 
на ад па чын ку». (16+).
22.45 Пры го ды «Вя лі кі сал-
дат». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.35 «Док тар І...» (16+).
9.05, 19.00, 2.30 «Ка ра лёк — 
пту шач ка пеў чая». Се ры ял 
(16+).
10.45, 4.00 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.25 «Сля пая» (12+).
13.20 «Ва раж біт ка» (12+).
14.20 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
15.20 «Трэн дзі» (16+).
15.50 «Здзел ка» (16+).
16.20 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
17.05 «Ад кры та» (12+).
18.00 «Дзя жур ны анёл». Се-
ры ял (16+).
20.50 «Раз ві тан не» (16+).
21.40 «Рэ ві зо ра» (16+).
22.45, 5.35 «Алі гарх ТБ» (16+).
23.15 «Жыц цё за ай фон». Дак. 
фільм (12+).
23.55 «РЭД». Ба я вік (16+).
1.40 «Хэ лоў, Ра ша!» (16+).

6.10, 17.50 Ма ла ві та (16+).
8.30 На зад у бу ду чы ню-3 
(6+).
10.50 Гон ка (16+).
13.15 Па ра ноя (12+).
15.20 Гос ця (12+).
20.10 Марс ата куе! (12+).
22.10 Вя лі кія во чы (16+).
0.10 На род су праць Ла ры 
Флін та (18+).
2.35 Мо ладзь (16+).
4.15 На зад у бу ду чы ню-1 (6+).

6.20 Баб ло. (16+).
8.20 На круч ку! (16+).
10.20 No Comment. (16+).
12.35 СВ. Спаль ны ва гон. (16+).
14.35 Ілья Му ра мец і Са ла вей-
Раз бой нік. (12+).

16.20, 4.20 Пар тыя для чэм пі-
ён кі. Се рыі 1—2-я. (12+).
18.10 Клу шы. (16+).
20.20 Тры во ла ты і Ша ма хан-
ская ца ры ца. (12+).
21.50 Пры ходзь на мя не па гля-
дзець. (6+).
23.55 Су пер дрэн ныя. (18+).
1.20 Аў сян кі. (16+).
2.50 Апош ні за бой. (16+).

6.00 Зра бі або па мры. (12+).
6.25, 7.40, 22.55 Код не бяс пе-
кі. (12+).
6.50, 5.10 Зай маль ная на ву-
ка. (12+).
8.05, 10.25, 14.55 Ме га за во-
ды. (12+).
8.55 Ша ша праз пек ла. (12+).
11.10 Ле дзя ная да ро га. (12+).
11.55 Аў та-SOS. (12+).
12.40 Кос мас: пра сто ра і час. 
(12+).
13.25, 20.15, 22.30, 5.30 На ву-
ко выя не да рэ чнас ці. (12+).
15.45 Дру гая су свет ная вай на: 
пек ла пад ва дой. (16+).
16.30, 18.00, 19.30, 21.00, 0.05, 
2.20, 3.30 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф. (12+).
17.15 Ча ла век су праць 
YouTube. (12+).
18.45, 21.45, 1.35, 4.20 80-я. 
Най вя лік шыя спарт сме ны. 
(12+).
23.15, 3.05 Тай ныя гіс то рыі. 
(16+).

8.00, 22.00, 4.40 Ма хі на та ры. 
(12+).
9.00, 21.00, 7.10 Як гэ та ўстро-
е на? (12+).
10.00, 1.00, 3.50 Плат фор ма. 
(16+).
10.30, 23.30, 4.15 Скла ды: біт-
ва ў Ка на дзе. (12+).
11.00 Аме ры кан скія вы на ход-
ні кі. (16+).
14.00, 0.00, 5.30 За ла тая лі ха-
ман ка. (16+).
23.00, 7.35 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі. (12+).
2.55 Го лыя і на па ло ха ныя XL. 
(16+).
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