
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, 0.30 На ві ны.

7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.

7.10, 8.10, 18.15, 0.10 Зо на Х 

(16+).

9.10, 22.10 Се ры ял «След» 

(16+).

10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-

ял «Дзя жур ны ўрач» (16+).

13.10 «Дзі ця чы док тар».

13.40 «Дзень у вя лі кім го ра дзе».

14.40, 15.25 Се ры ял «Рай скае 

мес ца» (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+).

23.55 Сфе ра ін та рэ саў.

0.50 «Дзень спор ту».

1.00 Се ры ял «Афі цэр скія жон-

кі» (16+).

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).

9.00, 19.20 «Тэ ле ба ро метр».

9.05, 17.10 Се ры ял «Жа но чы 

рай» (16+).

11.10, 22.05 «Та та змо жа?» (16+).

12.05 Се ры ял «Ка ман да» (16+).

14.05, 19.25 «На на жах» (16+).

15.10, 22.55 Се ры ял «Іх пе ра-

блы та лі ў рад до ме» (16+).

16.15, 23.50 «Ні чо га са бе ньюз».

16.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 

ма ла дзёж ны пра ект.

20.25 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).

21.30 «Ба гі ня шо пін гу» (16+).

22.00 «Спорт ла то» 6 з 49, 

«КЕ НО».

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 

Пі рог з тру сам.

8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-

скоп». На ві ны куль ту ры.

8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».

8.25, 18.35 «Ясе нін». Маст. 
фільм (16+).
9.20, 18.00 «Ле ген ды кі но». Яў-
ген Ля во наў (12+).

9.45 «Май стры і ку мі ры». За слу-
жа ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Але на Сі да ра ва.

10.35, 14.35 «Рас сле да ван ні ка-
мі са ра Мег рэ». Се ры ял (16+).
12.50 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад на-
го мас та ка». Ва лян цін Гу ба раў.

13.15 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2005».

14.10 «Му зеі Бе ла ру сі».

16.05, 21.05 «Сак рэт ныя ака дэ-
міі». Дак. се ры ял (12+).

16.45, 21.45 «Шчыт і меч». 
Маст. фільм (12+).
19.30 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра 
бе ла рус кай дра ма тур гіі «Рас кі-
да нае гняз до».

20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Буль-
бя ная баб ка з гру ша мі, тра вя ная 
гар ба та.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

23.05 «Пес ні пад гі та ру».

23.20 Між на род ны фес ты валь 
су час най ха рэа гра фіі ў Ві цеб с-
ку — 2017. ІFMC — 30 га доў.

8.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 5-ы тур. «Ювен тус» (Іта лія) —
«Бар се ло на» (Іс па нія).

10.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 5-ы тур. «Ат ле ты ка» 
(Іс па нія) — «Ро ма» (Іта лія).

12.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 5-ы тур. Агляд гуль ня во-
га дня.

13.05, 17.10 Спорт-мікс.

13.15 Слэм-данк.

13.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 5-ы тур. ЦСКА (Ра сія) — 
«Бен фі ка» (Пар ту га лія).

15.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.

16.50 «На шы. Мі ха іл Гра боў скі».

17.20 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.

17.50 Авер тайм.

18.25 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. «Ды на ма» (Ма ла дзеч на) — 
«Шах цёр» (Са лі горск). (У пе ра-

пын ках — Спорт-цэнтр.)

20.45 Прэв'ю да мат ча Лі га Еў-

ро пы УЕ ФА. БА ТЭ — «Црве на 

Звез да».

20.55 Фут бол. Лі га Еў ро пы 

УЕ ФА. 5-ы тур. БА ТЭ (Бе ла русь) — 

«Црве на Звез да» (Сер бія).

23.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 

УЕ ФА. 5-ы тур. «Мі лан» (Іта лія) — 

«Аус трыя» (Аў стрыя). (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 «Тэ о рыя змо вы» (16+).

10.00 «Жыць здо ра ва!» (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+).

12.20, 13.10, 19.00 «Ня хай га во-

раць» (16+).

13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).

14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 

(16+).

16.20 «Ад ва рот ны ад лік». «Ка-

ні ку лы ім пе ра тры цы. Бе ла рус кі 

шлях» (12+).

16.55 «На са май спра ве» (16+).

18.20 «Кант роль ная за куп ка» 

(12+).

18.55 «Уда ча ў прыдачу!» Дзён-

нік (12+).

20.00 «Час».

21.05 Се ры ял «Кры лы ім пе-
рыі». (16+).

23.05 «Вя чэр ні Ургант» (16+).

23.45 Нач ныя на ві ны.

0.00 «Час па ка жа» (16+).

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».

9.30, 23.25 «Са мыя ша кі ру ю чыя 

гі по тэ зы» (16+).

10.40 «Пан тэ ра» Се ры ял (16+).

12.30, 0.15 «За гад кі ча ла вец-

тва» (16+).

13.50 «Тэ ры то рыя па мы лак» 

(16+).

15.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).

15.55 «Мінск і мін ча не».

16.50 «Сал да ты і афі цэ ры». 
Се ры ял (16+).
17.35 «Пад пры крыц цём». Се-
ры ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».

20.15 Фан тас ты ка «Су пер 8». 
(12+).
22.15 «Гля дзець усім!» (16+).

23.05 «Аў та па на ра ма» (12+).

1.05 «Зна хар». Се ры ял (16+).

7.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).

8.35 «Ня ма праб лем» (16+).

10.00 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).

10.30, 13.15, 19.20 Се ры ял 
«Вост раў не па трэб ных лю-
дзей» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).

14.25 «Ін шы свет». «Як зда быць 
даб ра быт?» (12+).

15.00 Спра вы ся мей ныя. Но выя 
гіс то рыі (16+).

16.15, 17.10, 18.05, 4.55 Се ры ял 
«Вяр тан не Мух та ра-2». (16+).
23.10 Маст. фільм «Іван» (6+).
1.00 Маст. фільм «Мар фа і яе 
шча ню кі» (12+).
3.00 Се ры ял «Ма фі ё зі». (16+).

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, 22.30, 23.10 Се ры ял «Тай-
ны след ства — 16». (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+).

20.35 Се ры ял «Ма ро за ва». (12+).
22.10 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-

рам Хрус та лё вым. (12+).

0.15 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-

лаў ё вым».

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+).
9.40, 23.10 «НЗ.bу».
10.25, 19.40 Дзён ні кі «Уда ча ў 
пры да чу!» з «Еў ра опт».
10.30 Се ры ял «Па да зра юц ца 
ўсе». (16+).
11.05 Се ры ял «Свед кі». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.30, 18.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 «Мес ца су стрэ чы».
16.30 «Спе цы яль ны вы пуск». 
(16+).
17.30 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў». (16+).
19.45 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны». (16+).
23.35 «Вы ні кі дня».
0.05 Се ры ял «Агенц тва сха ва-
ных ка мер». (16+).

7.00, 15.55, 19.55, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.25, 16.00 Для дзя цей: «Ад каз-
вай ка».
7.30 «Ра ні ца на вось мым».
10.50 Дра ма «Прад ка заль нік» 
(16+).
13.00 Се ры ял «Жорст кае ка-
хан не».
14.25 Се ры ял «Пры го ды ма ла-
до га Ін дыя ны Джонс».
16.05 «Мульт па рад».
16.45 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
17.15 Се ры ял «Да ра гі док тар».
18.00 Ме лад ра ма «Пры га жу ня 
і па чва ра». (12+).
19.40 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.00 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та».
20.50 «Ве чар ні ца».

21.05 «Да вед нік па кра і нах і кан-

ты нен тах» (0+).

21.15 Ка ме дыя «Ад пе тыя мах-
ля ры» (16+).

23.00 Се ры ял «Да ма пад вэ-
лю мам».

Беларусь 2Беларусь 2

ША ЛІ. На гэ тым 
тыд ні па жа да на 
ва ўсім да вя раць 
улас ным ад чу ван-
ням і ін ту і цыі, а 
ла гіч ныя вы сно вы 

па кінь це на по тым. Яны здоль ныя 
хут чэй за вес ці вас у ту пік, чым да-
па маг чы ра за брац ца ў скла да най 
сі ту а цыі. На ды хо дзіць доб ры час 
для ўся го но ва га — экс пе ры мен-
туй це, спра буй це но выя шля хі, па-
ды хо ды і тэх на ло гіі. У се ра ду і пят-
ні цу па спра буй це не спаз няц ца на 
дзе ла выя і сяб роў скія су стрэ чы.

СКАР ПІ ЁН. Жыц-
цё бу дзе ві ра ваць. 
Ва ша за да ча — на-
ву чыц ца сяд лаць 
хва лю. Ка лі вы змо-
жа це кі ра ваць сі ту-

а цы яй, то за гэ тыя не каль кі дзён 
здо ле е це зры нуць го ры. Знай дзі-
це час як след па ду маць і пе ра-
тва рыць не аформ ле ныя імк нен ні 
ў вы раз ныя і да ся галь ныя мэ ты. 
У па ня дзе лак ці аў то рак з'я віц ца 
маг чы масць пра явіць свае са мыя 
раз на стай ныя та лен ты. У пят ні цу 
доб ра па чы наць но вую спра ву, вы 
атры ма е це ад яе са праўд ную аса-
ло ду. Вы хад ныя пра вя дзі це ра зам 
з ка ха ным ча ла ве кам.

СТРА ЛЕЦ. Ана лі-
зуй це свае па во-
дзі ны, на ват у ня-
знач ных дро бя зях 
у тых вы пад ках, 

ка лі вы дзей ні ча е це па звыч цы. 
Мо жа це раз ліч ваць на во пыт і пад-
трым ку бліз кіх лю дзей. У аў то рак 
маг чы мыя цяж кас ці на пра цы не 
па він ны быць пад ста вай для па-
чат ку по шу ку но ва га мес ца, бо гэ-
та ака жац ца пус тым мар на ван нем 
ча су. За тое ідэі, якія на ве да юць 
вас, хай іх і нель га рэа лі за ваць 
на да дзе ны мо мант, вар тыя та го, 
каб ска рыс тац ца імі ў бу ду чы ні. 
Мо жа це раз ліч ваць на пад трым ку 
даў няй сяб роў кі ці сва я ка жа но-
ча га по лу.

КА ЗЯ РОГ. Ты-
дзень за па тра буе 
ад вас раз ме ра най 
пра цы і цяр пен ня. 
Усе пра цэ сы пра-
соў ва юц ца па-

воль на, але так і па він на быць, гэ-
та не аб ход ная ўмо ва на да дзе ным 
эта пе ва ша га раз віц ця і рэа лі за цыі 
ідэй. Ад пач ні це ж на рэш це ад пра-
цы, яна ні ку ды ад вас не дзе нец ца. 
Ка лі хо чац ца спа кою і рас слаб ле-
нас ці, не вар та з гэ тым зма гац ца. 
Лепш на кі руй це свае сі лы на тое, 
каб да ста віць ра дасць са бе, род-
ным і бліз кім. У се ра ду і ў су бо ту 
ка рыс на бу дзе на ве даць спарт за лу 
або пра гу ляц ца па кра мах.

ВА ДА ЛЕЙ. Ты-

дзень пры ня се 

ўсплёск ак тыў нас-

ці ў сфе ры пра фе-

сій най дзей нас ці і 

твор чых по шу каў. 

Усё бу дзе атрым лі вац ца вы дат на, 

але будзь це піль ныя, кап рыз ны 

пос пех мо жа ад вяр нуц ца ў лю бы 

мо мант. Пос пе хі на пра цы бу дуць 

пры кмет ныя блі жэй да вы хад ных, 

ня гле дзя чы на маг чы мыя цяж -

кас ці аў то рка і се ра ды, не вы пус-

кай це іні цы я ты ву. У чац вер вам 

мо жа да стац ца скла да ная пра ца, 

а на чаль ства бу дзе не пры стой на 

час та мя няць свой пункт гле джан-

ня. Вы хад ныя пра вя дзі це з сям' ёй, 

зно сі ны з ты мі, хто не ўва хо дзіць у 

бліз кі круг, ска ра ці це да не аб ход-

на га мі ні му му.

РЫ БЫ. Гэ та бу-

дзе вель мі ўда лы 

ты дзень, на поў не-

ны пры ем ны мі мо-

ман та мі. З са ма га 

яго па чат ку бу дзе це ў цэнт ры ўва гі. 

У вас ёсць два шля хі: трэ ба або 

вель мі шмат пра ца ваць у роз ных 

га лі нах, каб стаць не за мен ным, ці 

не пра ца ваць на огул, каб вас пра 

гэ та прый шло ся па пра сіць. Мо жа-

це стаць пры кмет най асо бай у ся бе 

на пра цы. Ва шы на вы кі і во пыт бу-

дуць ка рыс ныя ка ле гам, вы лёг ка 
за ва ю е це пры знан не. Су стрэ чу з 
сяб ра мі лепш за пла на ваць на пят-
ні цу, а вы хад ныя дні вар та пра вес ці 
сам-на сам з са бой.

06.00, 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 «Ду да і Да да». 
(0+)
8.00, 4.30 М/ф «Смя ша ры кі». (0+)
8.20, 4.50 М/ф «Алі са ве дае, што 
ра біць!» (6+)
8.50, 3.50 «Ера лаш». (6+)
9.30 Се ры ял «Ся мей ны біз нес». 
(12+).
10.40 Ка ме дыя «Да бі ся пос пе-
ху». (16+).
12.40 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
13.00, 19.00 Се ры ял «Псі ха ла-
гі ні». (16+).
14.10, 20.10 Се ры ял «Атэль 
«Эле он». (16+).
16.45, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.30 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
21.20 Ка ме дыя «Доб рай ра ні-
цы». (12+).
0.00 Се ры ял «Пра зор ца». (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 «Жыц цё і пры го ды Элі за бэт 
Ві жэ-Леб рэн». Дак. се ры ял.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 На ві ны куль ту ры.
7.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Тац ця на Са мой ла ва.
8.05, 21.10 «Пра ві лы жыц ця».
8.35, 22.20 «Аб ацтва Даў нтан». 
Маст. фільм.
9.25, 20.55 Су свет ныя скар бы.
9.40 Га лоў ная ро ля.
10.15, 17.50 «На зі раль нік».
11.10, 0.40 ХХ ста год дзе. «Бла-
кіт ныя га ра ды. Пес ні Анд рэя 
Пят ро ва». Дак. фільм.
12.15 «Гуль ня ў бі сер». «Аляк сей 
Талс той. «Гі пер ба ло ід ін жы не ра 
Га ры на».

12.55 «Аб са лют ны слых».

13.35 «Тай на «Мо ны Лі зы». Дак. 

фільм.

14.30, 23.15 «Заўт ра не па мрэ 

ні ко лі». Дак. се ры ял.

15.10, 1.40 «Га ра віц іг рае Мо цар-

та». Дак. фільм.

16.05 Пер ні ка вы до мік. «Лю дзі 

ва ды».

16.30 «Та ма ра Пят ке віч. Жыц цё — 

бо цік ня пар ны». Дак. фільм.

17.25, 2.30 Жыц цё вы дат ных 

ідэй. «Сва бод ная энер гія ці наф-

та вая ігол ка?»

18.45 90 га доў Ана то лю Адо скі-

ну. «Аст ра вы».

19.45 Га лоў ная ро ля.

20.00 «Яна на пі са ла са бе ро-

лю...» Дак. се ры ял.

20.55 «Доб рай но чы, ма лыя!»

21.40 «Эніг ма». Пла сі да Да-

мін га.

0.00 Чор ныя дзір кі. Бе лыя пля-

мы.

6.00 «Быў час» з Аляк санд-

рам Па літ коў скім: «Ка ра тэ». 

2005 год (12+).

7.00, 8.15, 9.40, 11.00, 12.50, 
14.15, 15.40, 17.00, 20.25, 21.40, 
23.00, 0.50, 2.15, 3.40, 5.00, 5.40 
Му зыч ная на сталь гія (12+).

7.10, 13.10, 19.10, 1.10 Маст. 

фільм «Мі раж». (16+).

8.35 Маст. фільм «За ва ёў ні кі 

гор». (12+).

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+).

12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-

най Віз бар. 2008 год (12+).

14.35, 2.35 «Час пік» з У. Лісць-

е вым. 1994 год (16+).

18.00 Маст. фільм «Поз няе ка-

хан не». (16+).

23.40 Маст. фільм «За па сное 

ко ла». (12+).

0.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ў-

га род ца вым: «Тбі лі сі-80». 

2005 год (18+).

5.30 «Ся дзі і гля дзі». Му зыч на-

па ра дый ная пра гра ма (16+).

3.00, 10.30, 15.30 Аў та гон кі. Се-
рыя WTCC.
3.30, 20.00 Скач кі з трамп лі на. 
«Не рас ка за ная гіс то рыя». Ка-
міль Стох.
4.00, 8.00 Гор ныя лы жы. Чэм пі-
я нат све ту.
5.00, 9.00, 16.00, 22.00 Сну кер. 
Northern Іreland Open.
7.00 Лыж ныя ві ды спор ту. Чэм-
пі я нат све ту. Лах ці-2017.
11.00 Кёр лінг. Чэм пі я нат Еў ро пы.
14.00 Зі мо выя ві ды спор ту. «У па-
го ні за гіс то ры яй». Лінд сі Вон.
14.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
15.00 Фут бол. «ФІ ФА».
20.30 Скач кі з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
2.00 Дрон-рэй сінг. DR1 
Champіons.

1.45 Ме лад ра ма «Міл ка». (18+).
3.30 Шоу «Ка ме ды ян ты». (16+).
4.15 Ка ме дыя «Suреrнянь-2». 
(16+).
6.00 Ка ме дыя «Ні я кіх дзя цей!» 
(16+).
8.00 Ка ме дыя «Пры шэль цы-3: 
узяц це Бас ты ліі». (12+).
10.05 Ка ме дыя «Джунг лі клі чуць! 
У по шу ках Мар су пі ла мі». (12+).
12.00 Ка ме дыя «За ма ро жа ны». 
(12+).
13.35 Ка ме дыя «Бам бі за 
Са лман». (16+).
15.30 Вес тэрн «Бан дыт кі». (16+).
17.15 Ка ме дыя «Пры від». (6+).
19.30 Ка ме дыя «Шпі ён па су сед-
стве». (12+).
21.15 Ка ме дыя «Свед ка на вя-
сел лі». (16+).
23.00 Ка ме дыя «Пры шэль цы ў 
Аме ры цы». (0+).

6.00 М/ф (6+).

7.55 «Док тар І...» (16+).

8.25 «Трэн дзі» (16+).

8.55, 19.00, 2.30 «Ку зей. Гю ней». 

Се ры ял (16+).

10.30, 4.00 «Су до выя страс ці». 

Дак. се ры ял (16+).

12.05, 18.00 «Сля пая» (12+).

13.05, 16.55 «Ва раж біт ка» (12+).

14.10 «Па ра лель ны свет» (12+).

15.05 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 

(16+).

15.35 «Здзел ка» (16+).

16.05 «На ту раль ны ад бор» (12+).

20.50 «Раз ві тан не» (16+).

21.40 «Рэ ві зо ра» (16+).

22.45, 5.35 «Алі гарх ТБ» (16+).

23.15 «Ле ген да аб Шу каль ні ку». 

Се ры ял (16+).

0.00 «Грань бу ду чы ні». Фан тас-

ты ка (12+).

1.45 «Звез да ну тыя» (16+).

8.10 Ды вер гент-3: за сця ной 

(16+).

10.30 Ад на клас ні кі (16+).

12.25 Як вы крас ці хма ра чос 

(12+).

14.30 Мыс стра ху (16+).

16.55 Авія тар (12+).

20.10 Хоць раз у жыц ці (16+).

22.15 Штуч ны ін тэ лект. До ступ 

не аб ме жа ва ны (16+).

0.10 Пры ста нак пра кля тых (16+).

2.20 Ча ла век, які змя ніў усё (16+).

4.50 Паш таль ён (16+).

6.20 Па ляў ні чы-2. Мы ці шчын скі 

мань як (16+).

8.30 Дом Сон ца (16+).

10.30 Пра любоff (16+).

12.40 Тру фаль дзі на з Бер га ма. 

Се рыя 1 (12+).

14.10 Цём ны свет. Раў на ва га 

(12+).

16.20, 4.20 Най леп шае ле та на-

ша га жыц ця. 1—2-я се рыі (16+).

18.15 Руд і Сэм (12+).

20.20 Поп (16+).

22.45 Па ляў ні чы-3. За бой ства 

дэ пу та та (16+).

0.45 Шык (12+).

2.35 Ня бес ны суд (16+).

6.00 Код не бяс пе кі. (12+).

6.25 Зра бі або па мры. (12+).

6.50 Зай маль ная на ву ка. (12+).

7.40, 23.05, 5.30 На ву ко выя не-

да рэ чнас ці. (12+).

8.05, 10.20, 14.55 Ме га за во ды. 

(12+).

8.50, 11.10 Ша ша праз пек ла. 

(12+).

9.35 Ін стынкт вы жы ван ня. (16+).

11.55 Аў та-SOS. (12+).

12.40 Ан тарк ты ка. (12+).

13.25, 17.15, 20.15 Гуль ні ро зу-

му. (12+).

15.45 Да след чык 2.0. (12+).

16.30, 19.30, 2.30 Рас сле да ван ні 

авія ка та строф. (12+).

18.00, 21.00, 1.00, 4.00 Служ ба 

бяс пе кі аэ ра пор та. (16+).

18.45 Асу шыць акі ян. (12+).

21.45 З по пе лу (12+).

23.30 Ге роі ня бес най вай ны. 

(12+).

0.15 Мя жа. (16+).

1.45 Пра рыў. (12+).

4.45 Най гор шае на двор'е ў гіс-

то рыі? (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-

та ры. (12+).

9.00, 15.00, 21.00, 2.25, 6.20 Як 

гэ та ўстро е на? (12+).

10.00, 16.00, 1.00, 3.50 Са пё ры. 

(16+).

10.30, 16.30, 23.30, 4.15 Скла ды: 

біт ва ў Ка на дзе. (12+).

11.00 За гад кі пла не ты Зям ля. 

(16+).

14.00, 7.10 Го лыя і на па ло ха ныя. 

(16+).

18.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя. (12+).

19.00, 0.00 За ла тая лі ха ман ка. 

(16+).

20.00 Па да рож жа ў не вя до-

масць. (16+).

23.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі. 

(16+).

1.30 Са ма гон шчы кі. (18+).

2.55 Аляс ка: апош ні ру беж. (16+).
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