
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, 0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.00 «Зо на 
Х» (16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Ка пі тан ша» (16+).
13.10 «Дзі ця чы док тар».
13.45 «Дзень у вя лі кім го ра-
дзе».
14.45, 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+).
23.45 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.40 «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 «Жан чы-
ны ў чор ным» (16+).
9.55, 17.55 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі» (16+).
10.50, 22.05 «Сля пая». Дра-
ма (16+).
11.55, 21.15 «Та та змо жа?» 
(16+).
12.40 «Свет на вы ва рат» (16+).
13.25, 19.15 «Аме ры кан скі жа-
ніх» (16+).
14.20 «На на жах» (16+).
15.25, 23.05 Се ры ял «Іх пе ра-
блы та лі ў рад до ме» (16+).
16.15, 23.55 «Ні чо га са бе 
ньюз» (12+).
16.20, 0.00 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
18.45 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
20.15 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).
22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 20.10 «Бе ла рус кая кух-
ня». Ку ла га бе ла рус кая.
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, 18.15 «Стро га вы». Маст. 
фільм (12+).
9.40 «Ула дзі мір Вы соц кі. Бе ла-
рус кі след». Дак. фільм.
10.05 «СССР — му зы ка пад за-
ба ро най». Ула дзі мір Вы соц кі.
10.40, 16.10 «Вер ты каль». 
Маст. фільм (12+).
12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Рыб ны квас.
12.45 «Бе ла русь як пес ня». 
Ган на Радзь ко.
13.15 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску — 1995».
14.05, 22.15 «Хро ні ка Мінск ага ге-
та». «За го нар і сва бо ду» (12+).
14.55, 21.05 «Лёс рэ зі дэн-
та». Маст. фільм. «За ход ні 
шлейф» (12+).
17.25 «Пес ні мі ну ла га ста год-
дзя». Ула дзі мір Вы соц кі і яго 
пес ні.
19.30 «Су час нае мас тац тва 
Бе ла ру сі». Ды нас тыя мас та-
коў Бар хат ко вых.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.10 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці акт ры сы, рэ жы сё ра, за-
слу жа на га дзея ча мас тац тваў 
БССР Лю бо ві Ма за леў скай.

8.00 Ха кей. КХЛ. «Спар так» 
(Маск ва) — «Ды на ма» (Ры га).
10.00 Ле ген ды спор ту. Бе ла-
рус кія гіс то рыі.
10.30, 15.20 Спорт-мікс.
10.40 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Дру гі этап.
12.15 Слэм-данк.
12.45 Аг ня вы ру беж.
13.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Брай тан» — «Чэл сі».
15.50 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Ант хольц. Мас старт. Муж чы ны.
16.20 Ха кей для ўсіх.
16.55 Гуль ні «на вы раст».
17.25 Ле ген ды спор ту. Бе ла-
рус кія гіс то рыі.
17.55 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.

18.30 Авер тайм.
19.00, 22.00 Спорт-цэнтр.
19.10 Авер тайм. КХЛ.
19.25 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Сло ван» (Бра ціс-
ла ва). (У пе ра пын ках — Авер-
тайм. КХЛ.)
22.10 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.

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.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
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». 
«Ма гія гу ку, ці Аб чым зво ніць 
звон» (12+).
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+).
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Сак ра тар ка» 
(16+).
23.00 Се ры ял «Па вук» (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, 17.35 «Да лё кія сва я кі» 
(16+).
8.50, 21.05 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40, 20.15 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.30, 17.55 «Пра пар шчык 
Шмат ко, або Ё-маё!» Се ры-
ял (16+).
13.05 «Сле да кі». Се ры ял (16+).
13.50, 23.25 «NEXT-2». Се ры-
ял (16+).

15.30 «Пра ца на вы ва рат» (16+).
16.50 «Мінск і мін ча не».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «Аў та па на ра ма» (12+).
1.00 «Сал да ты-11». Се ры ял 
(16+).

6.00 «Зда бы так рэс пуб-
лік. Вась мі дзя ся тыя». Кух ня 
(12+).
6.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
7.35 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).
8.05 Се ры ял «АСА» (16+).
9.05, 13.15, 19.20 Се ры ял «Ме-
тад Лаў ро вай» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны.
14.05 «Спра вы ся мей ныя» 
(16+).
15.00, 3.10 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15. 17.10, 18.05 Се ры ял 
«Вяр тан не Мух та ра-2» (16+).
23.15 Маст. фільм «Ку рорт ны 
ту ман» (16+).
1.05 Маст. фільм «Шу каю ця-
бе» (16+).
4.05 Се ры ял «Спрут» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.40, 22.30, 23.10 Се ры ял 
«Склі фа соў скі». (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+).
20.40 Се ры ял «Ся мей ны дэ-
тэк тыў». (12+).
22.10 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым. (12+).
0.30 «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+).
7.50, 8.10 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
9.40, 23.05 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Ад ва кат». 
(16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Ін спек-
тар Ку пер». (16+).
21.15 Се ры ял «Апош ні ар ты-
кул жур на ліс та». (16+).
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Па труль». (16+).

7.00, 15.55, 19.45, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.25, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.15 Се ры ял «Ча ты ры тан кіс-
ты і са ба ка» (12+).
9.10 Дак. фільм «Мас коў ская 
аб ло га» (18+).
10.00 М/с «Зор ныя вой ны» 
(0+).
10.25 Дак. се ры ял «Фан тас ты-
прад ка заль ні кі». Жуль Верн 
(12+).
11.15 Ка ме дыя «Бла кіт ная 
кроў» (16+).
12.45 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.15 Ме лад ра ма «Ста рое 
руж жо» (16+).
16.00 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.05 «Мульт па рад».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
17.00 Дзе цям пра зве ра нят 
(12+).
17.20 Се ры ял «Го рад пры-
шэль цаў» (16+).
18.50 Се ры ял «Клю чы ад 
без да ні» (16+).
19.35 «Фэшн іs mу пра фэшн».
19.50 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах» (0+).
21.15 Дра ма «За ка ха ныя» 
(16+).
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ША ЛІ. На гэ-
тым тыд ні не вар-
та ча каць якіх-не-
будзь сур' ёз ных 
пе ра мен. Ам бі цыі 
бу дуць спры яць 

па ляп шэн ню фі нан са ва га ста но-
ві шча і за ма ца ван ню пос пе хаў у 
пра фе сій най дзей нас ці. Маг чы мы, 
ад нак, не прад ба ча ныя цяж кас ці, 
для пе ра адо лен ня якіх да вя дзец-
ца пры клас ці пэў ныя на ма ган ні. 
Са мы час рэа лі зоў ваць свае за ду-
мы, а не га ва рыць пра іх. На огул 
менш рас каз вай це пра ся бе, свае 
пла ны і на ме ры.

С К А Р  П І  Ё Н . 
Най больш спры-
яль ная рэа лі за-
цыя пла наў мо жа 
ча каць у пра фе-

сій най і служ бо вай сфе рах. Вас 
усе бу дуць лю біць, па ва жаць і 
слу хаць. Ва шы ве ды бу дуць за-
па тра ба ва ныя, гу мар да рэ чны. 
Маг чы ма на ват па вы шэн не па 
служ бе. Вы зва ляй це ся ад да куч-
лі вых ідэй і стра хаў. Не бя ры це на 
ся бе вя лі кі аб' ём пра цы, рэ аль на 
раз ліч вай це сі лы. За раз ідзе гар-
ма ніч ны пе ры яд, ска рыс тай це ся 
гэ тым, каб больш ад па чы ваць і 
зай мац ца аса біс тым жыц цём.

СТРА ЛЕЦ. Па-
спра буй це вы ра-
шаць па сіль ныя 
за да чы, не пе ра на-
пруж вай це ся. Ёсць 

іма вер насць, што па тра ба ван ні да 
ва шай пра цы мо гуць быць за вы-
ша ныя і вы су тык ня це ся з не спра-
вяд лі вас цю ў ад но сі нах да ся бе 
з бо ку на чаль ства. Ад нак не ўза-
ба ве ўсё ўста не на свае мес цы. 
У пят ні цу не па жа да на пры маць 
па спеш лі выя ра шэн ні па пе ра хо-
дзе на ін шую пра цу ці яшчэ якіх 
кар' ер ных зме нах. Ты дзень спры-
яль ны для ўста наў лен ня сяб роў-
скіх кан так таў і за вяз ван ня ка рыс-
ных зна ём стваў.

КА ЗЯ РОГ. На 
гэ тым тыд ні, па-
доб на, цэнтр су-
све ту бу дзе зна-
хо дзіц ца дзесь ці 
ў не па срэд най 

бліз ка сці. Бу дзе це пры цяг ваць 
да ся бе ўва гу і на ват за хоп ле ныя 
по гля ды. Вы га то выя ад крыць для 
ся бе неш та но вае і вы гад нае ў 
дзе ла вым парт нёр стве, атры маць 
да па мо гу і вы зва лен не ад мі ну-
лых даў гоў, як фі нан са вых, так 
і кар міч ных. Га ні це прэч ня ўпэў-
не насць і су мнен не, бо на ды шоў 
ваш час, ка лі вы мо жа це мно гае 
па спець ува со біць у жыц цё.

ВА ДА ЛІЎ. Гэ ты 
ты дзень, асаб лі ва 
яго пер шая па ло-
ва, мо жа пры нес ці 
бяс кон цыя кло па-
ты, як на пра цы, 

так і до ма. Не раз бу дзе це га то-
выя раз зла вац ца, і толь кі ўлас ці-
вая вам стры ма насць не да зво ліць 
гэ та га зра біць. І цяр пен не пры ня се 
плён. Ужо па чы на ю чы з чац вяр га 
но выя пра ек ты атры ма юць да дат-
ко вы штур шок і вы яшчэ на адзін 
крок на блі зі це ся да сва ёй мэ ты. 
Ня ма лі ха без даб ра, і, што б ні 
ад бы ва ла ся, усё — да леп ша га. 
Па езд кі і ка ман дзі роў кі да зво ляць 
па леп шыць даб ра быт. У вы хад ныя 
доб ра бы ло б па быць у адзі но це 
або ся род са мых бліз кіх сяб роў.

РЫ БЫ. Сце ра-
жы це ся па спеш лі-

вых ра шэн няў. На 

гэ тым тыд ні ры зы-

ку е це стаць ах вя-

рай ня доб ра сум лен на га парт нё ра 

па біз не се ці вас аб лі чыць пра да вец 

у кра ме. Будзь це ўваж лі выя. У аў-

то рак лепш ус тры мац ца ад буй ных 

па чы нан няў, хоць дзень у цэ лым бу-

дзе ста ноў чы. На чац вер па жа да на 

не пла на ваць су стрэ чы, ні важ ныя, 

ні тым больш не па трэб ныя. У пят-
ні цу дапамогуць та кія якас ці, як ра-
шу часць і ак тыў насць. У вы хад ныя 
па трэб ныя но выя ўра жан ні, па жа-
да на ку ды-не будзь з'ез дзіць.

6.00, 12.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў». (16+).
6.20, 15.20 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.40, 4.20 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
8.00, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.20, 4.55 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (6+)
8.40, 3.30 «Ера лаш». (6+)
9.40, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка. Да рос лае жыц цё». 
(12+).
10.45 Ба я вік «Час рас пла ты». 
(12+).
13.00, 20.00 Се ры ял «Лон дан-
г рад». (16+).
14.10 Се ры ял «Па ла са тае 
шчас це». (12+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 22.40 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
21.00 Фан тас ты ка «Якія спы-
ня юць час». (12+).
0.00 Се ры ял «Ка ра бель». (16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.50 Се ры ял «Ме тад Лаў ро-
вай». (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 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Мо ні ка Ві ці.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва Вы-
соц ка га.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10, 22.20 «Ме ма ран дум 
Па рву са». Се ры ял.
9.10 «Па ла цы ўза рваць і ады-
хо дзіць...»
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.00 ХХ ста год дзе. «Ула-
дзі мір Вы соц кі. Ма на лог». 
1980 год.

12.20 Рэ парт ажы з бу ду чы-
ні. «Бія ніч ныя па лё ты». Дак. 
фільм.
13.00 «Аб са лют ны слых».
13.40 «Акі я ны Со неч най сіс тэ-
мы». Дак. фільм.
14.30, 23.15 «Ад люст ра ва ны 
час». Дак. се ры ял.
15.10, 1.50 Да юбі лею Юрыя 
Баш ме та. Г. Кан чэ лі. «Сцікс».
15.50, 2.30 «Яго Гал го фа. Мі ка-
лай Ва ві лаў». Дак. фільм.
16.20 «Мая лю боў — Ра сія!» 
«Усё пра нар ты».
16.50 «Лі нія жыц ця». Но на Гры-
ша е ва.
18.45 «Вік тар Шкло ўскі і Ра ман 
Якаб сон. Жыц цё як ра ман». 
Дак. фільм.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Цу ды на двор'я на ша га Су све-
ту. Ін ша пла нет ная ме тэа ра ло-
гія». Дак. фільм.
21.40 «Больш, чым ка хан не». 
Аль берт Эй нштэйн і Мар га ры-
та Ка нён ка ва.
1.05 «Bauhaus на Ура ле». Дак. 
фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «За кон аб СМІ». 
2006 год (16+).
7.00, 8.40, 9.40, 11.45, 13.50, 
15.40, 17.00, 21.40, 23.00, 1.05, 
2.45, 3.40 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.40 Фільм-спек такль «Аб ра-
ба ван не ў поў нач». 1978 год 
(16+).
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+).
11.00, 5.00 «Пес ня-87» (12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
13.00 «Дэ фі цыт на Ма за е ва». 
Тэ ле спек такль 1979 год (12+).
14.35 «Час пік» з Анд рэ ем Раз-
ба шам (12+).
17.30 Маст. фільм «Зіг заг» 
(16+).

18.00 Маст. фільм «Адам жэ-
ніц ца з Евай» (12+).
20.10 «Кан цэрт То та Ку туньё». 
1985 год (12+).
23.40 Маст. фільм «Уда ча» 
(16+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наўга род ца вым: «Між на род ная 
па на ра ма». 2005 год (18+).
1.40 Маст. фільм «Абя цан не 
шчас ця» (16+).

3.00, 6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 
16.00, 18.30, 21.00, 1.50 Тэ ніс. 
Australіan Open.
5.30, 11.15 Тэ ніс. «Гейм, Шэт і 
Матс»-эк стра.
14.00, 2.30 Тэ ніс. «Гейм, Шэт 
і Матс».
15.30 «Дух па рус на га спор-
ту».
23.00 Ве ла спорт (трэк). «Шэсць 
дзён Бер лі на».

1.10 Ме лад ра ма «За ка хац ца ў 
ня вес ту бра та». (16+).
2.55 Ка ме дыя «Мах ля ры». 
(16+).
4.45 Ба я вік «На цы я наль ная 
бяс пе ка». (12+).
6.25 Ка ме дыя «Укра дзі маю 
жон ку». (16+).
8.15 Ка ме дыя «Вя сель ны пе-
ра па лох». (16+).
10.15 Пры го ды «Сар дэч на за-
пра ша ем у джунг лі». (12+).
12.00 Ка ме дыя «Ро бін Гуд: 
муж чы ны ў тры ко». (12+).
14.00 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў». (12+).
15.55 Ка ме дыя «Пра сцяч ка». 
(16+).
17.55 Ка ме дыя «Піў ная лі га». 
(16+).
19.30 Ка ме дыя «До ля анё лаў». 
(12+).
21.30 Ка ме дыя «Гі ган тык». 
(16+).
23.20 Ка ме дыя «На ві ны з пла-
не ты Марс». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.25 «Док тар І...» (16+).
8.55, 19.00, 2.25 «Ку зей. Гю-
ней». Се ры ял (16+).
10.35, .00 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.10, 18.00 «Сак рэ ты эк стра-
сэн саў» (16+).
13.00, 16.55 «Ва раж біт ка» (12+).
14.00 «Па ра лель ны свет» (12+).
14.55 «Па ляў ні чыя на пры ві-
даў» (16+).
15.30 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.05 «На ту раль ны ад бор» (12+).
20.45 «Ве ра ні ка не хо ча па мі-
раць». Се ры ял (16+).
21.40 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).
22.35 «90-я» (16+).
23.20 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
0.05 «Дзень Не за леж нас ці». 
Фан тас ты ка (16+).
5.35 «Гіс то рыі вы ра та ван ня» 
(16+).

6.10, 15.15 Ма лыш ка на міль-
ён (16+).
8.45 Дра ку ла (16+).
11.15 Дзён нік па ка ёў кі (16+).
13.15 Эван Усё ма гут ны (12+).
17.50 Ды вер гент-3: за сця ной 
(16+).
20.10 Да лё ка-да лё ка (12+).
22.50 Но вая эра Z (16+).
1.00 Цём ная да лі на (18+).
3.00 Спа дар Ні хто (16+).
5.15 Троя (16+).

6.20 Пят ні ца (16+).
8.05 Па ца лу нак скрозь сця ну 
(16+).
9.50 Пры кід ва ю чы ся ах вя рай 
(16+).
11.50 Трое ў лод цы, не лі ча чы 
са ба кі. (12+).

14.25 Ха та быч (16+).
16.20, 4.20 Пар фу мер ка. 3—4-я 
се рыі (12+).
18.20 Дзень ра дыё (16+).
20.20 Вы соц кі. Дзя куй, што 
жы вы (16+).
22.50 Ча ла век у фу та ра ле, 
ча ла век у па лі то і ча ла век 
у фра ку (12+).
0.45 Да ма вік (16+).
2.45 Вост раў шан ца ван ня.

6.00, 7.55 На ву ко выя не да-
рэчнас ці. (12+).
7.05 Зай маль ная на ву ка. (12+).
8.15, 12.05, 17.30, 20.40 Аў та-
SOS. (12+).
9.00 Ша ша праз пек ла. (16+).
9.45 Дзі кі ту нец. (12+).
10.30 Ме га за во ды. (12+).
11.20 Ша ша праз пек ла. (16+).
12.50 Пра рыў. (12+).
13.40 Гуль ні ро зу му. (12+).
15.15, 2.05, 5.10 Сак рэт ныя 
ма тэ ры я лы Юр ска га пе ры я ду. 
(12+).
16.00 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха. (16+).
16.45, 18.20, 19.50, 22.15, 0.35, 
3.35 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
19.05 Па ча так. (16+).
23.00 Ліх ту гі за мя жой. (16+).
23.45 Тай ныя гіс то рыі. (16+).
2.50 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).

8.00, 17.00, 22.00, 0.00, 4.40 
Ма хі на та ры. (12+).
9.00, 11.00, 15.00, 21.00, 6.20 
Як гэ та ўстро е на? (12+).
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на скла ды. (16+).
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца-
ной. (16+).
18.00 Ме та ла лом шчы кі. (16+).
19.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя. (16+).
20.00, 0.00 За ла тая лі ха ман-
ка. (16+).
2.00 Аляс ка: апош ні ру беж. (16+).
2.55 Сал да ты ня ўда чы. (16+).
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