
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, 1.00 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.40 «Зо на 
Х». (16+).
9.10, 22.50 Се ры ял «След». 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Двай ная су цэль ная». 
(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 «Не пе ра мо жа ны. Ві таль 
Шчэр ба». Дак. фільм.
0.20 Сфе ра ін та рэ саў.
1.20 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+).
9.50, 17.55 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі». (16+).
10.40, 22.05 «Сля пая». Дра-
ма. (16+).
11.40, 21.10 Се ры ял «Най леп-
шы ты дзень май го жыц ця». 
(16+).
12.35 «Свет на вы ва рат». 
(16+).
13.30, 19.15 «Аме ры кан скі жа-
ніх». (16+).
14.25 «На на жах». (16+).
15.25, 23.05 Се ры ял «Іх пе ра-
блы та лі ў рад до ме». (16+).
16.15, 23.50 Ні чо га са бе ньюз. 
(12+).
16.20, 23.55 «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». Пе ча ная ры ба.
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, 18.20 «Соль зям лі». 
Маст. фільм. (12+).
9.35, 17.35 «Ка ра лі эпі зо ду». 
Фа і на Ра неў ская (12+).
10.15 «Ка мер тон». Акт ры са, 
сцэ на рыст, рэ жы сёр Іва нна 
Жы ган.
10.45, 16.10 «Вер насць». 
Маст. фільм (12+).
12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Цяр цю ха і га ро ха выя алад кі.
12.50 «Бе ла русь як пес ня». 
Эдзі Роз нер.
13.15 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску — 1999».
14.15, 22.15 «Зброя Пер шай 
су свет най вай ны». «Мар скі 
бой. Пра ві лы гуль ні» (12+).
14.55, 21.05 «Ка нец апе ра цыі 
«Рэ зі дэнт». Маст. фільм. 2-я 
се рыя (12+).
19.30 «Су час нае мас тац тва 
Бе ла ру сі». Кан стан цін Кас цю-
чэн ка.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.00 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці пісь мен ні цы, пе ра клад-
чы цы Нэ лі Ту лу па вай.

8.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Чэл сі» — «Борн мут».
10.00 Слэм-данк.
10.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Сі ці» — «Вест 
Бром віч».
12.30 Аг ня вы ру беж.
13.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Санкт-
Пе цяр бург.
18.55 Ганд бол. SEHA-Газп ром 
лі га. БГК імя Мяш ко ва (Бе ла-
русь) — «Вар дар» (Ма ке до-
нія). (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
20.30, 23.35 Фут за ла. Ку бак 
Бе ла ру сі. 1/2 фі на лу. (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)

22.00 Спорт-цэнтр.
22.10 Авер тайм.
22.40 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.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні-
ца».
9.10 «Тэ о рыя змо вы».
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». Іо-
сіф Ланг бард. «Дра ма ар хі-
тэк та ра». Фільм 2-і (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».
21.10 Се ры ял «Ік ра» (16+).
23.05 Се ры ял «На лёт» (16+).
0.55 «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 «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 «Дзіў ная спра ва» (16+).
16.50 «Мінск і мін ча не».

17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
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-12». Се ры ял 
(16+).

6.00 М/ф (12+).
6.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
7.35 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0». 
«Мі мі но» (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 (бя-
гу чы ра док).
14.00 «Спра вы ся мей ныя» 
(16+).
15.00, 3.35 «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, 0.10 Маст. фільм «Ка-
хан не без стра хоў кі» (16+).
1.15 Маст. фільм «Дом» 
(16+).
4.25 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 «Мух тар. 
Но вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
9.40, 23.05 «НЗ.by».

10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». 

(16+).

13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-

нае зда рэн не.

14.00 «Па е дзем, па я дзім!» 

(0+).

14.20 Се ры ял «Хвост». (16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Не ўскі». 
(16+).
21.15 Се ры ял «Ін спек тар Ку-
пер. Ня бач ны во раг». (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, 23.05 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
8.15 Се ры ял «Ча ты ры тан кіс-
ты і са ба ка» (12+).
9.10 Дак. фільм «Зы ход».

10.00 М/с «Зор ныя вой ны».

10.25 Дак. се ры ял «Фан тас ты 

прад ка заль ні кі».

11.10 Ба я вік «Голд фін гер».
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні».
14.30 Ка ме дыя «Бет хо вен» 
(12+).
16.00 Для дзя цей «Ад каз вай-

ка».

16.05 «Мульт па рад».

16.30 «Мой лю бі мы га да ва-

нец» (0+).

17.00 Се ры ял «Го рад пры-
шэль цаў».
18.35 Се ры ял «Ка лы ма».
19.35 «Фэшн іs my пра фэшн».

20.00 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са».
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 «Ча го хо ча 
дзяў чы на» (12+).
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ША ЛІ. Уда ча на 
ва шым ба ку. Асаб-
лі ва па спя хо вай 
бу дзе дзей насць, 
звя за ная з вы кла-
дан нем, на ву чан-

нем, спор там, за ба ва мі. З'я віц ца 
маг чы масць пад няць свой пра фе-
сій ны аў та ры тэт, але ўза мен на 
вас ля жа вя лі кая ад каз насць. Вам 
бу дуць аказ ваць да вер і ча каць 
пад трым кі. Да па мо га бліж ня му — 
гэ та вы дат на, але не ра бі це гэ та га 
на шко ду аса біс та му жыц цю. Вы-
хад ныя доб ра бы ло б пра вес ці на 
све жым па вет ры ў ад асоб ле най 
аб ста ноў цы, уда ле чы ні ад не па-
трэб ных кан так таў. Па спра буй це 
не ду шыць іні цы я ты ву дзя цей.

С К А Р  П І  Ё Н . 
Ваш твор чы ім-
пульс здоль ны пе-
ра адо лець усе пе-
ра шко ды. У ва шых 
пра ца здоль нас ці і 

цяр пен ні — за лог пос пе ху на гэ-
тым тыд ні. У аў то рак пры ем ны 
сюр прыз пры вя дзе вас у доб ры 
на строй. Су бо та мо жа ака зац ца 
са мым скла да ным днём тыд ня: 
спат рэ біц ца са ма ва ло дан не, каб 
за ха ваць спа кой, але ў вы ні ку вы 
вый дзе це на но вы ўзро вень. Пра-
яві це чу ласць і ўва гу — не вы клю-
ча на, што хтось ці з бліз кіх мае па-
трэ бу ў да па мо зе, але са ро ме ец ца 
ска заць пра гэ та.

СТРА ЛЕЦ. Вы 
ўпар та пра соў ва-
е це ся да вы зна-
ча най мэ ты. Не 
шка дуй це ча су 

на су стрэ чу з сяб ра мі і зно сі ны з 
пры ро дай. Па спра буй це вы ка рыс-
тоў ваць спры яль ны час для но вых 
зна ём стваў, на ладж ван ня не аб-
ход ных кан так таў і су вя зяў. Да вас 
свое ча со ва па сту піць не аб ход ная 
ін фар ма цыя, звя за ная з ра бо тай. 
Не блы тай це коль касць з якас цю. 
У ад но сі нах з бліз кі мі людзь мі ча-
сам бы вае важ ней не тое, коль кі 
мы для іх ро бім, а што ме на ві та 
ро бім. Не за бы вай це ся пра куль-
тур нае жыц цё, па хо ды ў тэ ат ры, 
на кан цэр ты і на вы ста вы.

К А  З Я  Р О Г . 
Спат рэ біц ца па-
поў ніць ба гаж 
пра фе сій ных ве-
даў, каб не ад чу-
ваць ся бе ня ём ка 

з-за ўлас най не кам пе тэнт нас ці ў 
пэў ных пы тан нях. Каб за няць лі-
дар скія па зі цыі, не аб ход на стаць 
дып ла ма там і не пры спеш ваць 
па дзеі. Сяб ру або парт нё ру, ве-
ра год на, спат рэ біц ца ва ша да па-
мо га, па ста рай це ся не ад мо віць у 
ёй. Най больш спры яль ным днём 
бу дзе су бо та, не спры яль ным — па-
ня дзе лак.

ВА ДА ЛІЎ. На 
гэ тым тыд ні бу-
дуць вель мі эфек-
тыў ныя ак тыў ныя 
дзе ян ні і пра мое 
а б  м е р  к а  в а н  н е 

праб лем. У аў то рак будзь це асаб-
лі ва ўваж лі выя пры за паў нен ні па-
пер, чы тай це тое, што збі ра е це ся 
пад пі саць. У се ра ду не грэ буй це 
па ра да мі сяб роў, яны пад ка жуць, 
як вы браць ап ты маль нае ра шэн не. 
З чац вяр га ста не знач на ляг чэй 
жыць, бо мно гія пы тан ні бу дуць 
вы ра шац ца без на пру жан ня, зні-
зіц ца кан флікт насць у ка лек ты ве. 
У ня дзе лю мо жа це быць эма цы я-
наль на ўраз лі вы мі, па спра буй це не 
абу рац ца з-за дро бя зяў.

РЫ БЫ. Ва ша 
ак тыў насць не па-
він на пе ра хо дзіць 
у ва яў ні часць. Та ды 
мож на раз ліч ваць 

на ста бі лі за цыю ма тэ ры яль на га 
ста но ві шча. Ад нак па збя гай це кан-
флік таў з ка ле га мі на ра бо це. Ка лі 
ў се ра ду вас па спра бу юць спа ку сіць 
гран ды ёз ны мі пра ек та мі, не са ро-

мей це ся за да ваць пы тан ні, гэ та да-

зво ліць па збег нуць рас ча ра ван ня. 

У ня дзе лю ка рыс на знай сці час для 

твор час ці і на быц ця ве даў. А не ка то-

рым прад стаў ні кам зна ка да вя дзец-

ца пры свя ціць ся бе пра цы без ас тат-

ку, за стаў шы ся без вы хад ных.

6.00, 15.10 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20, 4.20 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
7.40, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.00, 4.55 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (6+)
8.20, 3.30 «Ера лаш». (6+)
9.20, 19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка. Да рос лае жыц цё» (12+).
10.25 Ба я вік «16 квар та лаў». 
(12+).
12.10 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.10, 20.00 Се ры ял «Вы ўсе мя не 
пры во дзі це ў ша лен ства» (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, 23.00 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
21.00 Ба я вік «За лож нік». (16+).
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». 
Да ні эль Да р'е.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва ша ка-
лад ная.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.05, 22.20 «Кар тач ны до мік. Кан-
чат ко вае ра шэн не». Се ры ял.
9.00, 12.00 Су свет ныя скар бы.
9.15 «Ма на лог у 4 част ках. Мі ка-
лай Цыс ка ры дзэ».
9.40, 19.45 Га лоў ная ро ля.
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.45 ХХ ста год дзе. «Пры-
езд у СССР і прэс-кан фе рэн цыя 
Мсці сла ва Рас тра по ві ча і Га лі ны 
Віш неў скай». 1990.
12.15 Рэ парт ажы з бу ду чы ні. 
«Сак рэ ты даў га лец ця». Дак. 
фільм.

13.00 «Аб са лют ны слых».
13.40 «Тры п'е ты Мі ке лан джэ-
ла». Дак. фільм.
14.30 «Улю біц ца ў Арк ты ку». 
Дак. се ры ял.
15.10, 1.30 Гіс та рыч ныя кан цэр-
ты. Кан цэрт Эмі ля Гі лель са.
15.55 Пер ні ка вы до мік. «Та тар-
скі цюль пан».
16.25 «Лі нія жыц ця». Аляк сандр 
Па шу цін.
17.15 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«Па ра ўсё ма гут ная».
18.45 «Аст ра вы». Але на Якаў-
ле ва.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 «Фла рэн цыя і га ле рэя 
Уфі цы». Дак. фільм.
23.15 «Аў тар тэ ат ра».
0.05 Чор ныя дзір кі. Бе лыя пля-
мы.
2.15 «Люсь е на Аў чын ні ка ва. 
Ма ты лёк». Дак. фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Гро шы для но-
вай Ра сіі». 2007 год (16+).
6.55 Пра гра ма «Тэ ма» 
з У. Лісць е вым: «Праб ле ма гро-
шай». 1993 год (16+).
7.35, 9.40, 11.00, 12.50, 14.10, 
15.40, 17.00, 18.45, 20.05, 21.40, 
23.00, 1.00, 2.35, 3.40, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.50, 13.00, 19.00, 1.30 Маст. 
фільм «Аме ры кан ская тра ге-
дыя» (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+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. Трыа «Меридиан». 
2008 год (12+).
14.50, 20.50 «Прэс-экс прэс». 
1995 год (12+).
18.00 «Яло вая суб ма ры на». 
2005 год (16+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наў га род ца вым: «Эміг ра цыя». 
2005 год (18+).
2.50 М/ф «У сі нім мо ры, у бе лай 
пе не» (12+).

3.25, 9.25, 19.55, 21.00 Алім пій-
скія гуль ні. Sports explaіners.
3.30, 7.00, 10.25, 15.45, 21.05 
Сну кер. German Masters.
5.00, 8.30, 12.00, 14.45 Гор ныя 
лы жы. Ку бак све ту.
6.00, 9.30, 13.45, 16.30, 2.30 Ве-
ла спорт. «Кам' юні дад Ва лен-
сія  на».
12.30 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«У па го ні за гіс то ры яй».
12.35, 20.00, 1.35 Скач кі з трамп-
лі на. Ку бак све ту.
18.30 Аў та гон кі. Фор му ла E.
19.00 Лыж ныя гон кі. Ку бак све-
ту.
19.25, 0.55, 1.25 Алім пій скія гуль-
ні. «Алім пій скае пры знан не».
19.35 Лыж нае двая бор'е. Ку бак 
све ту.
1.00 Алім пій скія гуль ні. «Алім-
пій скі дух».
1.15 Алім пій скія гуль ні. «Алім пій-
скі хэш тэг».

0.25 Ка ме дыя «Пад мас кай жы-
га ла». (16+).
2.05 Ка ме дыя «Дзе та род ныя». 
(16+).
3.55 Шоу «Ка ме ды ян ты». (16+).
4.25 Ка ме дыя «Не адэ кват ныя 
лю дзі». (16+).
6.25 Ка ме дыя «До ля анё лаў». 
(12+).
8.25 Ме лад ра ма «Вя лі кая ма-
лень кая Я». (16+).
10.05 Ка ме дыя «Авеч ка До лі бы-
ла злая і ра на па мер ла». (6+).
12.25 Ка ме дыя «Ка хан не ўраз-
нос». (16+).
14.00 Ка ме дыя «Бам бу». (16+).
15.50 Ба я вік «Ва са бі». (16+).
17.35 Ка ме дыя «Эва лю цыя». 
(12+).
19.30 Ка ме дыя «Вя лі кае вя сел-
ле». (16+).
21.10 Ка ме дыя «Лю боў ны пе ра-
плёт». (16+).
22.50 Ка ме дыя «Ноч у Па ры-
жы». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.25 «Док тар І...» (16+).
8.55, 3.05 «Ку зей. Гю ней». Се-
ры ял. За ключ ная се рыя (16+).
10.20, 4.25 «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, 5.10 «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+).
19.00 «Дзве гіс то рыі пра ка хан-
не». Ме лад ра ма (16+).
20.55 «Па ла він кі не маг чы ма-
га». Се ры ял. За ключ ная се рыя 
(12+).
22.00 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).
22.55 «90-я» (16+).
23.45 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял.
0.30 «Троя». Маст. фільм (16+).

6.10, 17.30 Мас ка Зо ра. (12+).
8.45 Там, дзе сэр ца. (16+).
11.05 У па го ні за шчас цем. 
(12+).
13.25 Жон ка аст ра наў та. (16+).
15.35 Вя лі кі куш. (16+).
20.10 Ба ец. (16+).
22.25 Не зда вай ся. (16+).
0.15 Крыс ці на. (16+).
2.15 Спа ку са. (18+).
4.25 Ар бі та 9. (16+).

6.20 Ня ўлоў ныя (16+).
8.10 Брэсц кая крэ пасць (16+).
10.50 Уро кі вы жы ван ня (6+).
12.30 Якая цу доў ная гуль ня 
(12+).

14.25 Лю бовь-мор ковь-3 (12+).
16.20, 4.20 Пар фу мер ка-3. Се-
рыі 1—2-я (12+).
18.20 Вось ма га са ка ві ка (12+).
20.20 Асаб лі вас ці на цы я наль на-
га па ля ван ня (16+).
22.20 Слу хач (12+).
0.15 Бу мер (18+).
2.35 Ад ной ле вай (12+).

6.00 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.10, 13.45 Зай маль ная на ву-
ка. (12+).
8.00 Уз лом Сіс тэ мы. (16+).
8.25 Са праўд ны су пер кар. (12+).
9.10, 12.15, 17.35, 20.40 Аў та-
SОS. (12+).
9.55 Ін стынкт вы жы ван ня. 
(16+).
10.40 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
11.25 Ша ша праз пек ла. (16+).
13.00 На ву ка бу ду чы ні. (12+).
14.30 Гуль ні ро зу му. (12+).
15.20, 22.10 Вы кра дан не ме ся-
ца ва га ка ме ня. (12+).
16.05 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха. (16+).
16.50, 18.25, 19.55, 0.10, 2.40 
Рас сле да ван ні авія ка та строф. 
(16+).
19.10, 1.50 Не па ра жаль ныя 
кан струк цыі. (12+).
23.00, 1.00, 4.15 Ліх ту гі за мя-
жой. (18+).
23.45 Тай ныя гіс то рыі. (16+).
5.10 Па ра нар маль нае. (16+).

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