
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, 0.35 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.15 Зо на Х 
(16+).
9.10 Се ры ял «След». (16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Дзя жур ны ўрач». (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+).
0.00 Сфе ра ін та рэ саў.
0.55 Дзень спор ту.
1.05 Се ры ял «Афі цэр скія 
жон кі». (16+).

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.05 Се ры ял «Жа но чы 
рай». (16+).
11.05, 22.05 «Та та змо жа?» 
(16+).
11.55 Се ры ял «Ка ман да». 
(16+).
13.55, 19.15 «На на жах». 
(16+).
15.10, 22.55 Се ры ял «Іх пе ра-
блы та лі ў рад до ме». (16+).
16.15, 23.45 Ні чо га са бе ньюз. 
(12+).
16.20, 23.50 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
20.20 «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». За пе ча ны ка вун.

8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15, 23.00 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.35 «Ясе нін». Маст. 
фільм, за ключ ная се рыя. 
(16+).
9.20, 18.10 «Ле ген ды кі но». 
Юрый Якаў леў (12+).
9.45 «Ка мер тон». Мас так-юве-
лір, эмаль ер, за слу жа ны дзе яч 
мас тац тваў Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Мі ка лай Кузь міч.
10.15, 14.45 «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». Аляк сандр 
Кас цю чэн ка.
13.15 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску — 2010».
14.15 «Му зеі Бе ла ру сі». Кар цін-
ная га ле рэя Г. Х. Ва шчан кі.
16.30, 21.05 «Па ляў ні чыя на 
скар бы». «У по шу ках стра ча-
на га» (12+).
17.15, 21.45 «Да лё ка ад вай-
ны». Маст. фільм. (16+).
19.25 «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 «Кру гі 
раю. Ян ка Ку па ла».
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Гра-
ча ні кі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.40 «Пес ні пад гі та ру».

7.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Чэл сі» — «Су он сі».
9.20 Аг ня вы ру беж.
9.50 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Эс тэр сунд. Ін ды ві ду аль ная 
гон ка. Жан чы ны.
11.20, 15.40 Спорт-мікс.
11.30 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм пі-
я нат све ту. Муж чы ны. 56 кг.
13.10 Слэм-данк.
13.40 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. U-20 — «Юнац тва-Мінск».
15.50 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
16.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Сток Сі ці» — «Лі вер пуль».
18.20 Авер тайм.
18.55, 21.05 Спорт-цэнтр.
19.05 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Эс тэр сунд. Ін ды ві ду аль ная 
гон ка. Муж чы ны.
21.15 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. «Ме та лург» (Жло бін) — «Нё-
ман» (Грод на).

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

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». «Бру-
дэр фе райн. Спра ва ві лен скіх 
ганг ста раў» (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 «Вя лі кія гро-
шы» (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» 
(16+).
9.35, 23.25 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
10.40 «Пад кід ны». Се ры ял 
(16+).
12.30, 0.15 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
13.50 «За ла тая ка лек цыя бе ла-
рус кай пес ні». Ма ла дзеч на.
16.50 «Мінск і мін ча не».

17.35 «Пад пры крыц цём». Се-
ры ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ка ме дыя «Са ма лё-
там, цяг ні ком, аў та ма бі лем» 
(16+).
21.50 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «Аў та па на ра ма» (12+).
1.05 Metallіca: ад на ноч па-
фран цуз ску. Кан цэрт (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, 13.10, 19.20 Се ры ял 
«Ма ша ў за ко не» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.25 «Ін шы свет» (12+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 4.45 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
21.15 Се ры ял «Ад дзел 44» 
(16+).
23.10 Маст. фільм «Ча ты ры 
так сіс ты і са ба ка» (12+).
1.10 Маст. фільм «Са мая леп-
шая ба бу ля» (12+).
2.55 Се ры ял «Ма фі ё за» 
(16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
12.00 Раз мо ва са Стар шы нёй 
Ура да РФ Дзміт ры ем Мядз ве-
дзе вым.
13.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).
14.20, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.00, 22.30, 23.10 Се ры ял 
«Свая чу жая». (16+).
17.35 «60 хві лін». Ток-шоу.
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+).
0.10 «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, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
9.40, 23.25 «НЗ.by».
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».
16.35 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў». (16+).
19.45 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны». (16+).
21.25 Се ры ял «Шэ лест».
23.50 «Вы ні кі дня».
0.20 Се ры ял «Агенц тва сха-
ва ных ка мер». (16+).

7.00, 15.55, 19.40, 20.55, 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».
10.30 «Дзе цям пра зве ра нят».
11.00 Фан тас ты ка «Гос ця» 
(12+).
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» (12+).
16.05 «Мульт па рад»: «Па шчу-
па ко вым за га дзе».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
17.00 Се ры ял «Да ра гі док тар».
18.30 Се ры ял «Ма лень кая 
хлус ня».
19.25 «Фэшн іs mу пра фэшн».
19.45 Се ры ял «Свой ся род 
чу жых» (16+).
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах» (0+).
21.10 Дэ тэк тыў «Не бяс печ-
ныя тай ны» (18+).
23.00 Се ры ял «Да ма пад ву-
ал лю».
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ША ЛІ. На гэ-
тым тыд ні вар та 
ары ен та вац ца на 
ўлас ныя сі лы і маг-
чы мас ці, а дэ ві зам 
узяць та кое вы каз-

ван не: «Хо чаш, каб бы ло зроб ле на 
доб ра, — зра бі сам». У па ня дзе лак 
маг чы мыя па езд кі і ка ман дзі роў-
кі. У чац вер бліз кія лю дзі мо гуць 
ад мо віць у важ най прось бе, та му 
вар та на за па сіц ца важ кі мі ар гу-
мен та мі і ўга вор ваць, а не за гад-
ваць. У пят ні цу пры ем ная на ві на 
зме ніць ва шы пла ны — зра зу ме-
ла, да леп ша га. У вы хад ныя дні 
доб ра бы ло б за няц ца ства рэн нем 
утуль нас ці до ма, па пя рэд не вы кі-
нуў шы не па трэб ны хлам.

СКАР ПІ ЁН. На-
строй це ся на дзе-
ян ні, на кі ра ва ныя 
на зме ну жыц ця 
да леп ша га, ця пер 
са мы час ву чыц ца 

та му, ча го вам не ха пае. Се ра да 
пры ня се спа кой і ўнут ра нае пры-
мі рэн не. У чац вер вар та пад рых-
та ваць ся бе да сюр пры заў, Фар-
ту на мо жа звяр нуць на вас ува гу. 
Не пад да вай це ся сум ным дум кам, 
га ні це прэч ад ся бе ту гу. Кіс лая 
фі зі я но мія — гэ та апош няе, што 
вам ця пер трэ ба. У кан цы тыд-
ня даў нія ма ры на рэш це пач нуць 
ажыц цяў ляц ца дзя ку ю чы цяр пен-
ню і ста ран нас ці, па мно жа ным на 
пра ца здоль насць.

СТРА ЛЕЦ. Доб-
ры час для пад вя-
дзен ня пэў ных 
вы ні каў. Па дзеі 
бу дуць раз ві вац ца 

ня спеш на, асаб лі ва моц на ста-
міц ца вы за гэ тыя дні не па він ны. 
Ад нак у се ра ду да вя дзец ца звыш-
уроч на па пра ца ваць. Не ча кай це 
не ад клад ных вы ні каў у спра вах, 
усё па тра буе пас ля доў нас ці і цяр-
пен ня. У се ра ду вас мо гуць пад-
вес ці за меж ныя парт нё ры. У дру-
гой па ло ве тыд ня ўба чы це рэ аль-
ны вы нік сва ёй пра цы. Удзя лі це 
на леж ную ўва гу са бе, а ка лі пас ля 
гэ та га за ста нец ца яшчэ кры ху ча-
су — то і сва я кам, ім бу дзе пры-
ем на.

КА ЗЯ РОГ. Ты-
дзень мо жа за-
бяс пе чыць вас 
доб ры мі ўмо ва мі 
для прак тыч най і 
ін тэ ле кту аль най 

дзей нас ці, але не за бы вай це ся 
пра за вяр шэн не ня скон ча ных і 
даў ніх спраў. Свое ча со вая пра ява 
іні цы я ты вы на пра цы бу дзе спры-
яць кар' ер на му рос ту. Аў то рак — 
адзін з са мых важ ных і ад каз ных 
дзён, па спра буй це ўсё спла на ваць 
і па спець. У су бо ту лепш за пра-
сіць гас цей да ся бе, чым ку дысь ці 
іс ці.

ВА ДА ЛЕЙ. На 
гэ тым тыд ні прад-
ста віц ца маг чы-
масць зда быць 
уплы во вых зна-
ё мых, здоль ных 

унес ці пры ем ныя пе ра ме ны ў ва-
ша жыц цё. Пра ца мо жа па глы нуць 
боль шую част ку ча су і ўва гі. У се-
ра ду прос та не аб ход на дзей ні чаць 
ак тыў на, інакш ра за ўец ца не да-
вер лі васць. Не спя шай це ся пра-
па ноў ваць но вую ідэю на чаль ству, 
яе мо гуць па прос ту пры сво іць. 
У чац вер маг чы мая пэў ная ня-
ўзгод не насць у ва шых по гля дах 
і дзе ян нях з ка ле га мі. Пят ні ца — 
доб ры дзень для на ву чан ня і асо-
бас на га рос ту.

РЫ БЫ.  Па-
ня дзе лак абя цае 
стаць днём не ча-
ка на га і перс пек-
тыў на га ад крыц-

ця, пры чым як у пра фе сій ным, 
так і ў аса біс тым жыц ці. Да вас 
Фар ту на ў гэ ты дзень бу дзе вель-
мі доб ра зыч лі вая. Маг чы ма зу сім 
не ча ка нае і пры ем нае дзе ла вое 
зна ём ства. У чац вер у кан так тах 
з парт нё ра мі пра яві це асця рож-
насць, ёсць іма вер насць пад ма ну 
або ня доб ра сум лен на га стаў лен ня 
да спраў. Будзь це ўваж лі выя пры 
за клю чэн ні здзе лак і скла дан ні 
спра ва здач. У ня дзе лю, за ра дзіў-

шы ся энер гі яй, сме ла пры сту пай-

це да вы ра шэн ня праб лем, якія 
даў но ад клад ва лі ся.

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 «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 «Ос цін Паў эрс: 
ча ла век-за гад ка між на род на га 
маш та бу». (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 «Га тэль 
«Эле он». (16+).
16.45, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
21.20 Ка ме дыя «Тэр мі нал». 
(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 «Ар хі тэк ту ра і на двор'е». 
Дак. фільм.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 На ві ны куль ту ры.
7.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Лі дзія Смір но ва.
8.05, 21.10 «Пра ві лы жыц ця».
8.35, 22.20 «Аб ацтва Даў нтан». 
Маст. фільм.
9.40 Га лоў ная ро ля.
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.55 ХХ ста год дзе. «Рэ-
пар таж аб пры быц ці ў СССР 
Прэ зі дэн та СФРЮ, Стар шы ні 
Са ю за ка му ніс таў Юга сла віі 
Іо сі па Броз Ці та». 1976 год.
12.15 «Гуль ня ў бі сер». «Ан ту ан 
дэ Сент-Эк зю пе ры. «Ма лень кі 
прынц».

13.00 «Аб са лют ны слых».
13.45 «Ства раль нік Крас ноў». 
Дак. фільм.
14.30 «Бляск і гор кія слё зы ра-
сій скіх ім пе ра трыц». Дак. се-
ры ял.
15.10, 2.00 Ды ры жы руе Ту ган 
Са хі еў. На цы я наль ны ар кестр 
Ка пі то лія Ту лу зы.
16.20 «Ра сія, лю боў мая!» «Бе-
лы ме сяц бу ра таў».
16.50 «Лі нія жыц ця». Ка ця ры на 
Раж дзест вен ская.
18.45 «Ванд роў ны эн ту зі яст 
Мсці слаў Да бу жын скі». Дак. 
фільм.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 На ву ка без ме ж. «Хіт ры кі 
па мя ці». Дак. фільм.
20.55 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.40 80 га доў Эду ар ду Ар цем'-
е ву. «Аст ра вы».
23.30 «Ад люст ра ва ны час». 
Дак. се ры ял.
0.15 Чор ныя дзір кі. Бе лыя пля-
мы.
2.40 Ко лер ча су. Ле он Бакст.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Аза ртныя гуль ні 
ў СССР». 2007 год (16+).
6.50, 8.45, 9.40, 11.00, 14.25, 
15.40, 17.00, 17.40, 18.50, 20.25, 
21.40, 23.00, 1.15, 2.50, 3.40, 
5.00, 5.40 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.20 Маст. фільм «Пчол ка» (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+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
13.05 Маст. фільм «Кант ра бан-
да» (16+).
17.30, 5.30 «Ся дзі і гля дзі» (16+).
18.00 «Элі та Кра і ны Са ве-
таў». Алег Аноф ры еў. 2007 год 
(12+).
19.00 Маст. фільм «Жыц цё і 
дзіў ныя пры го ды Ра бін зо на 
Кру за» (16+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым. 2005 год (18+).
1.35 Маст. фільм «Ары эль» 
(18+).

3.30, 7.30, 9.45, 0.00 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту.
5.00, 8.00, 14.00, 18.00, 21.30, 
23.00, 2.30 Бія тлон. Ку бак све ту.
6.00 Лыж нае двая бор'е. Ку бак 
све ту.
6.30, 13.30, 21.00, 0.30, 2.00 Скач-
кі з трамп лі на. Ку бак све ту.
9.00 Лыж ныя гон кі. Ку бак све ту.
10.30 «VІР-ло жа».
11.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS. 
Фі нал Кан фе рэн цыі.
12.30 Аў та гон кі. «Фор му ла Е».
15.30, 1.00 Дрон-рэй сінг. DR1 
Сhаmріоns.
16.30 Сну кер. Nоrthеrn Іrеlаnd 
Ореn. Фі нал.

0.30 Ка ме дыя «Рэ ста ран спа да-
ра Сеп ты ма». (12+).
2.15 Ка ме дыя «За па лі гэ тым 
ле там». (16+).
4.00 Ка ме дыя «Бам бу». (16+).
5.50 Ме лад ра ма «Па рыж — 
Ман хэ тэн». (16+).
7.25 Ка ме дыя «Ліх ту гі Аль фрэ-
да». (12+).
9.10 Ка ме дыя «Дзюп лекс». 
(12+).
10.50 Ка ме дыя «Шпі ён па су-
сед стве». (12+).
12.35 Фан тас ты ка «Асаб лі-
вы хло пец: ту пы су пер ге рой». 
(16+).
14.05 Ка ме дыя «Ку лі над Брад-
ве ем». (16+).
16.00 Ка ме дыя «} {отт@бь)ч». 
(16+).
17.50 Ме лад ра ма «Сек са го лік». 
(16+).
19.30 Ка ме дыя «Сня да нак у та-
ты». (12+).
21.15 Ка ме дыя «Рум ба». 
(12+).
22.40 Ка ме дыя «Мам чын сы-
нок». (12+).

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+).
12.0, 18.005 «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+).
20.45 «Раз ві тан не» (16+).
21.35 «Рэ ві зо ра» (16+).
22.35, 5.35 «Алі гарх ТБ» (16+).
23.00 «Ві зі цё ры». Се ры ял 
(16+).
23.45 «Слё зы Сон ца». Дра ма 
(16+).
1.40 «Звез да ну тыя» (16+).

6.10, 17.45 Тры мет ры над 
уз роў нем не ба: я ця бе ха чу 
(16+).
8.35 Ка хан не жы ве тры га ды 
(16+).
10.40 Пі тэр Пэн (12+).
13.00 Воўк (16+).
15.35 Ключ ад усіх дзвя рэй 
(16+).
20.10 Ка хан не і сяб роў ства 
(12+).
22.05 Поў ны мі грудзь мі (16+).
23.55 На род су праць Ла ры 
Флін та (18+).
2.25 Я ве даю, што вы зра бі лі 
мі ну лым ле там (16+).
4.20 Мой хлоп чык (12+).

6.20, 22.10 Пе ра клад чык. 
1—2-я се рыі (12+).
8.20 Ка ні ку лы стро га га рэ жы-
му (12+).
10.30 За су стрэ чу (16+).
12.15 Акно ў Па рыж (16+).
14.30 Стаў ка на ка хан не (12+).
16.20, 4.20 Ба бі на цар ства. 
3—4-я се рыі (16+).
18.05 Муж чы на ў ма ёй га ла ве 
(16+).

20.20 Каў каз скае трыа (12+).
0.10 Бу ду пом ніць (16+).
2.10 Вя зень ста рой ся дзі бы 
(12+).

6.00 Уз лом Сіс тэ мы. (16+).
6.25 Зра бі або па мры. (12+).
6.45 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
7.30, 5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
7.55, 10.15, 14.50 Ме га за во ды. 
(12+).
8.40, 11.05 Ша ша праз пек ла. 
(12+).
9.25 Дзі кі ту нец. (12+).
11.50 Аў та-SОS. (12+).
12.35 Асу шыць акі ян. (12+).
13.20, 17.10, 20.20 Гуль ні ро зу-
му. (12+).
15.40, 21.50 Сма га. (12+).
16.25, 1.40 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф. (12+).
17.55, 21.05, 0.55, 3.10 Служ ба 
бяс пе кі аэ ра пор та. (16+).
18.40, 3.55 Вы ра та ваць пла не-
ту. (12+).
22.40 Код не бяс пе кі. (12+).
23.25 Дру гая су свет ная вай на: 
пек ла пад ва дой. (16+).
0.10 Мя жа. (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 Ме ха ніз мы Да Він чы. 
(12+).
14.00, 7.10 Го лыя і на па ло ха-
ныя. (16+).
18.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя. (16+).
19.00, 0.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
20.00 Мя цеж. (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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