
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, 15.00, 19.00, 

0.15 На ві ны.

7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.

7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Зо на Х.

9.10, 10.05, 15.25, 16.05 Се ры-

ял «Апош няя ах вя ра Ган ны». 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.

11.00 Дзі ця чы док тар. (6+).

11.40, 12.10, 20.00 Се ры ял 

«Пад аб ца сам». (16+).

13.05 Дзень у вя лі кім го ра дзе.

14.00 Се ры ял «Поз няе рас ка-

ян не». (16+).

15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.

17.30 Бе ла рус кая ча сін ка.

19.20, 0.00 Сфе ра ін та рэ саў.

21.00 Па на ра ма.

21.45 Спе цы яль ны рэ пар таж 

«Звыш здоль нас ці. Асіл кі». 

(12+).

22.00 Се ры ял «След». (16+).

0.35 Дзень спор ту.

0.50 Се ры ял «Вы шук-2». 

(16+).

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).

9.00, 22.15 Тэ ле ба ро метр.

9.05, 19.55 Ме лад ра ма «Жам-

чу жы на па ла ца». (12+).

10.20 «Ан лайн. Па-за сет кай». 

Скетч кам. (16+).

10.50, 16.05 «Ка лі мы до ма». 

Скетч кам. (16+).

12.00, 22.20 «Біт ва эк стра сэн-

саў. 14 се зон».

14.05, 21.05 «Па нен ка-ся лян-

ка». Рэ алі ці-шоу. (16+).

15.20, 0.20 «Пін_код». Ін тэр -

ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.

17.10 «Та та па паў». (16+).

22.05 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух-
ня». Шчаўе з лінь ком.

8.05, 12.00, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.

8.20, 12.15, 15.40, 20.30, 22.35 
«Гэ ты дзень».

8.25, 18.55 «Ку раж». Дра ма 
(16+).
9.20, 15.45 «Двац цаць дзён 
без вай ны». Дра ма (12+).
11.00 «На пе рад у мі ну лае».

11.30 «Вый сце ёсць». Аляк-
сандр Ані сі маў (12+).

12.50 «Сла вян скі ба зар-2017». 
Аляк санд ру Ці ха но ві чу пры свя-
ча ец ца....

14.25 «Эпо ха». Іван Хруц кі.

15.20 «Спра ва жыц ця». Опе ра 
«Сі вая ле ген да».

17.20, 21.05 «Вы зва лен не». 
Бер лін ская на сту паль ная апе-
ра цыя. Акру жэн не (12+).

17.45, 21.30 «Ба таль ё ны про-
сяць агню». Дра ма (12+).
19.50 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

22.45 «1790 год». Дэ тэк тыў 
(16+).

8.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ёке рыт» (Хель сін кі).

10.05, 23.10 Ба раць ба. Чэм пі я -
нат све ту.

11.45 Слэм-данк.

12.15 Ко зел пра фут бол.

12.35 Спорт-кадр.

13.05, 15.10 Фут бол. Лі га чэм-
пі ё наў УЕ ФА. Плэй-оф. Матч 
у ад каз.

17.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Плэй-оф. Мат чы ў ад-
каз. Агляд гуль ня во га дня.

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

18.20 Авер тайм.

18.50, 23.00 Спорт-цэнтр.

19.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Лё са ван не гру па во га 

раў нда.

20.00 Ва лей бол. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Муж чы ны. Бал га рыя 
— Ра сія.
22.00 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль ян-
та вая лі га. 1-ы фі нал. Цю рых.

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+).
10.15 «Смак» (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+).
12.10, 23.55 «Сам-на сам з усі-
мі». (16+).
13.10 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
14.15, 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 «Узы хо джан не 
на Алімп» (16+).
23.00 «Яў лам пія Ра ма на ва. 
След ства вя дзе ды ле тант». 
Се ры ял (16+).
0.45 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, 23.30 «Тай ны Чап ман» 
(16+).
9.20 «Да лё кія сва я кі» (16+).
9.35, 17.35 «Зва ная вя чэ ра» 
(16+).
10.40, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.35 «Усім па кат ку» (16+).
11.55, 0.20 «Фір мо вая гіс то-
рыя». Се ры ял (16+).

13.50 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 

(16+).

15.30 «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+).

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-

нас ці».

20.15 «Дзіў ная спра ва» (16+).

22.00 «Гля дзець усім!» (16+).

23.05 «Аў та па на ра ма» (12+).

6.10, 10.00 М/ф «Ма ша і Мядз-

ведзь» (0+).

7.30 Доб рай ра ні цы, свет! (16+).

8.35 «Ня ма праб лем» (16+).

10.05, 1.20 Маст. фільм «Род-
нае дзі ця» (16+).

13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-

гу чы ра док).

13.15 Дак. фільм «Ра ма на вы. Міс-

ты ка цар скай ды нас тыі» (16+).

14.25, 3.50 «Ін шы свет» (12+).

15.00 Се ры ял «Хат няя пры-
служ ні ца» (16+).

16.15 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 

(16+).

17.10, 4.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).

19.20 Се ры ял «АСА» (16+).

23.10 Маст. фільм «Ар тыст-
ка» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-

кі.

11.40 «60 хві лін». Ток-шоу.

13.00 «Па кой сме ху» (16+).

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+).

15.40 «Пра мы эфір» (16+).

17.20 Се ры ял «Ка мен ская» 
(16+).

19.15, 20.40 Се ры ял «Во сень-
скі дэ тэк тыў» (16+).

21.40 «Прос тыя пы тан ні» 

з Яго рам Хрус та лё вым (12+).

22.00, 23.10 Се ры ял «Ніт кі лё-
су» (12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.

6.10 «Дзе ла вая ра ні ца НТБ» 

(12+).

7.10, 8.05 Се ры ял «Так сіст-
ка» (16+).

8.55 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра» (16+).

9.45, 23.05 «НЗ.bу».

10.20 Се ры ял «Ляс нік» (16+).

12.00 «Суд пры сяж ных» (16+).

13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-

нае зда рэн не.

14.05, 16.30 «Мес ца су стрэ-

чы».

17.30 «След ства вя лі...» (16+).

19.40 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы» (16+).

23.25 «Вы ні кі дня».

23.55 Се ры ял «Дэ сант ёсць 
дэ сант» (16+).

7.00, 15.55, 18.55, 20.55, 23.55 
«На двор'е».

7.05 М/ф.

7.45 Се ры ял «Ту рыс ты» 
(16+).

8.45, 17.00 Се ры ял «Цём ная 
тэ ры то рыя» (18+).

10.15 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 

(0+).

11.00 Дра ма «Ка ра ле ва Мар-
го».

13.25 Се ры ял «Ба я зет».

15.00, 17.45 Се ры ял «Верб-
ная ня дзе ля» (16+).

16.00 «Мульт па рад».

16.30 «Мой лю бі мы га да ва-

нец» (0+).

18.40 «Фэшн іs my пра фэшн».

19.00 Се ры ял «Фа ва рыт» 
(16+).

20.45 «Ве чар ні ца».

21.00 «Да вед нік па кра і нах і 

кан ты нен тах» (0+).

21.10 Ме лад ра ма «Мар лі і я» 
(12+).

23.05 Се ры ял «Ста ні ца» 
(16+).
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ША ЛІ. З'я віц ца 
шанц пра соў ван ня 
па кар' ер най лес-
ві цы. Лепш за ўсё 
бу дуць вы ра шац-
ца паў ся дзён на-

ру цін ныя пы тан ні. Ня гле дзя чы на 
пра гу да дзей нас ці, якая апа ноў-
 вае вас, па спра буй це ўтай ма ваць 
сваю ста ран насць, бо ў дру гой па-
ло ве тыд ня ўзрас це іма вер насць 
па мы лак, са ма пад ма ну, з-за ча-
го вы ры зы ку е це па да рваць свой 
прэ стыж. Чац вер і пят ні ца больш 
па ды хо дзяць для ана лі зу, чым для 
ра шу чых дзе ян няў. У су бо ту маг-
чы мая пад вы ша ная ра ні масць, так 
што ўзмоц не ныя са цы яль ныя кан-
так ты не па жа да ныя, яны мо гуць 
пры вес ці да ад моў ных эма цый ных 
рэ ак цый.

С К А Р  П І  Ё Н . 
На ступ ны ты дзень 
вы дат на па ды хо-
дзіць для твор чай 
пра цы. Са мы час 
вы ка рыс тоў ваць 

сваю дзе ла вую хват ку, пад ма ца-
ваў шы дзе ян ні ін фар ма ва нас цю 
і на дзей ны мі су вя зя мі. Аў то рак і 
су бо та — уда лыя дні для за пла-
на ва ных па ез дак. У чац вер маг-
чы мыя на ві ны, якія вель мі па ра-
ду юць. Вам вы пла цяць даў гі, пра 
якія вы ўжо амаль за бы лі ся. Да 
та го ж з'я віц ца кры ні ца да дат ко-
ва га за роб ку.

С Т Р А  Л Е Ц . 
Ёсць усе шан цы 
ажыц ця віць жа-
да нае, але на ўрад 
ці зной дзец ца на 
гэ та ра шу часць. 

Вазь мі це ка го-не будзь у кам па-
нію, так бу дзе пра сцей. У аў то рак 
на пы тан ні на ва коль ных, якія імк-
нуц ца быць у кур се ўсіх па дзей 
ва ша га аса біс та га жыц ця, лепш 
не ад каз ваць, у гэ ты дзень ва-
кол бу дзе ня ма ла плё так. За тое 
мож на сме ла дэ ман стра ваць свае 
твор чыя да сяг нен ні — ёсць шанц 
пра сла віц ца. У чац вер вар та па-
гу та рыць з на чаль ствам, мо жа це
ака зац ца ка рыс ныя, гэта пра су не 
вас на но вую пры ступ ку кар' ер най 
лес ві цы.

КА ЗЯ РОГ. Ты-
дзень спры яль ны 
для да сяг нен ня 
тры ва ла га пос пе ху 
па ўсіх фран тах. 
І, ка лі, вя до ма, у да-

дзе ны мо мант вы не грэ е це ар га-
нізм на со ней ку, рых туй це ся доб-
ра па пра ца ваць, вы яў ля ю чы ўвесь 
свой во пыт, фан та зію, энер гію і 
ін ту і цыю. Ра за рві це не па трэб ныя 
су вя зі, якія вас аб цяж арва юць, па -
збаў це ся ад ілю зій і па мы лак.
У вы ні ку, вы зва ліў шы ся ад ба лас ту 
не па трэб ных пе ра жы ван няў, ста-
не це воль ныя, і, дзя ку ю чы энер гіі 
і аба ян ню, у вас з'я вяц ца но выя 
сяб ры і но выя парт нё ры.

В А  Д А  Л Е Й . 
На гэ тым тыд ні 
маг чы ма ўда лае 
вы ра шэн не вель-
мі за блы та най 
праб ле мы, што, 

у сваю чар гу, мо жа пад штурх нуць 
вас да да во лі ры зы коў ных за ха даў. 
У пра фе сій най сфе ры па жа да на не 
вы лу чац ца, а лепш пра яў ляць зго ду 
з ін та рэ са мі ка лек ты ву. У аў то рак 
не вар та пла на ваць но вых спраў. 
Пят ні ца спры яль ная для твор час ці 
і на ладж ван ня аса біс та га жыц ця. У 
вы хад ныя ад праў ляй це ся за го рад 
ра зам з сям' ёй.

РЫ БЫ. На гэ-

тым тыд ні па спра-

буй це вы зна чыць 

пры яры тэт ныя за-

да чы, і да сяг ня це 

жа да най мэ ты, ка лі, вя до ма, не 

пе ра ста рац ца ў ба раць бе з эмо-

цы я мі. Уда лае ра шэн не сур' ёз най 

праб ле мы ў па ня дзе лак да зво ліць 

ад чуць го нар за ўлас ную пер со ну 

і мо жа па леп шыць ма тэ ры яль ны 

даб ра быт. У чац вер да вя дзец ца 

аба ра няць ін та рэ сы сва ёй сям'і, 

ад нак не пе ра ходзь це ме жаў да-

зво ле на га. У ня дзе лю не аб ход на 

тро хі па быць у адзі но це і са брац ца 
з дум ка мі для но ва га рыў ка.

6.00, 14.10 Се ры ял «Ва ро ні-

ны». (12+).

8.00 «Ера лаш». (6+)

8.30, 4.20 М/ф «Смя ша ры кі». 

(0+)

8.50, 4.40 М/ф «Фік сі кі». (0+)

9.10, 5.00 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)

9.30, 22.50 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).

10.30 Фан тас ты ка «Зор ны 
шлях: ад пла та». (12+).

12.40 «Дур ні і да ро гі». (16+).

13.10, 20.00 Се ры ял «Ма мач-
кі-3». (16+).

16.20 Се ры ял «За кры тая шко-
ла-4». (16+).

17.20, 3.50 Се ры ял «Гэ та ка-
хан не». (16+).

17.50 Се ры ял «Кух ня-5». (16+).

21.00 Фан тас ты ка «Чу жыя на 
ра ё не». (16+).

0.00 Се ры ял «Тут хтось ці ёсць...» 
(16+).

0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

1.50, 5.10 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай». (16+).

2.40 «Ла ві мо мант». (16+).

3.00 «Не мо жа быць!» (16+).

6.30 «Еў рань юс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На вi-
ны куль ту ры.

10.20, 21.55 «Ка лом ба». Се-
ры ял.

11.50 «Жуль Верн». Дак. фiльм.

11.55, 19.45 Штуч ны ад бор.

12.35 «Воль га — апош няя Вя-
лi кая кня гi ня». Дак. фiльм.

13.30, 21.25 «Зор кi рус ка га 
аван гар да». Дак. се ры ял.

14.00, 1.55 Май стар-кла сы 
Мiж на род най му зыч най ака-
дэ мii Юрыя Баш ме та.

14.40, 18.10, 2.35 Су свет ныя 
скар бы.

15.10 А на са май спра ве... «Пi-

шу ця бе на Акi я не...»

15.40 «Сак рэ ты Ме ся ца». Дак. 

се ры ял.

16.35 «Пiсь мы з пра вiн цыi». 

Май коп (Рэс пуб лi ка Ады гея).

17.05, 0.25 «Ча ла век ў пра хад-

ным два ры». Маст. фiльм.

18.35 Тай ная гiс то рыя раз вед кi. 

«Со ла для адзi но кiх со ў. Кан-

стан цiн Мель нiк». Дак. се ры ял.

19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»

20.30 Сту пе нi цы вi лi за цыi. 

«Ады сея ва ды на пла не це 

Зям ля». Дак. фiльм.

23.45 «Анд рэй Шме ман. Апош-

нi пад да ны Ра сiй скай iм пе рыi». 

Дак. фiльм.

1.30 «Дом мас тац тваў». Дак. 

фiльм.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 

Па літ коў скім: «ДКНЗ: Апош нія 

«дзе каб рыс ты» Вя лі кай Ім пе-

рыі». 2005 год (12+).

6.55 «На ві ны дня. Хро ні ка на-

шых дзён». 1991 год (12+).

7.05, 8.40, 9.40, 11.00, 15.40, 

17.00, 19.05, 20.40, 21.40, 

23.00, 2.50, 3.40, 5.00 Му зыч-

ная на сталь гія (12+).

7.30, 1.45 Маст. фільм «Мы, ні-

жэй пад пі са ныя». (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+).

11.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 

1994 год (12+).

12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-

най Віз бар. 2008 год (12+).

13.00 Тэ ле спек такль «Спя шай-

це ся ра біць да бро». Мас коў-

скі тэ атр «Су час нік». 1982 год 

(12+).

18.00 «Яло вая суб ма ры на» з 

Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-

то рыя рус ка га ро ка. Аляк сей 

Хвас цен ка». 2006 год (16+).

19.10 Фільм-спек такль «Сва я-

кі». 1981 год (16+).

0.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ў-

га род ца вым: «Вік тар Цой». 

2005 год (16+).

0.55 «... Да 16 і ста рэй шым». 

1988 год (12+).

5.15 Тэ ле фільм «А. П. Чэ хаў. 

Сцэн кі». 1973 год (12+).

3.00, 9.30, 11.15 Watts.
4.00, 6.45, 16.00, 21.00, 1.30 
Ве ла спорт. «Ву эль та».
5.30 Тэ ніс. Australіan Open. 
Жан чы ны. Фі нал.
8.15 Тэ ніс. Australіan Open. 
Муж чы ны. Фі нал.
9.45, 11.45 Уні вер сі я да. Скач кі 
ў ва ду.
11.00 Аў та гон кі. «Behіnd the 
scenes».
13.30 Уні вер сі я да. Пла ван не.
15.45, 18.45 Ве ла спорт. «Ву-
эль та»-эк стра.
19.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Лё са ван не.
20.00 Уні вер сі я да. Цяж кая 
ат ле ты ка.
23.00 Ба раць ба. Чэм пі я нат 
све ту.
23.30 Кон ны спорт. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
2.30 Су пер байк. Этап чэм пі я-
на ту све ту.

0.30 Ка ме дыя «Усё пу цём!» 
(16+).
2.15 Ка ме дыя «Дзі кая штуч-
ка». (16+).
3.55 Ка ме дыя «Вя чэ ра з пры-
дур кам». (12+).
5.25 Ме лад ра ма «Гэ ты ня ём кі 
мо мант». (16+).
7.15 Ка ме дыя «Уце ка чы». (12+).
8.50 Ка ме дыя «Ак са міт ныя 
руч кі». (16+).
10.40 Ка ме дыя «Эйр Аме ры-
ка». (16+).
12.35 Фан тас ты ка «Жа лез нае 
не ба». (16+).
14.10 Ка ме дыя «Бам бу». (16+).
16.00 «Ка ме ды ян ты (Шоу)». 
(16+).
16.35 Дэ тэк тыў «Ма ра фон для 
трох гра цый». (12+).
17.30 Ка ме дыя «За ка хаць і 
абяс шко дзіць». (12+).
19.30 Ка ме дыя «Дзень су рка». 
(12+).
21.15 Ка ме дыя «Ня го ле ны 
нянь». (16+).
22.50 Ка ме дыя «Хут чэй за тру-
соў». (16+).

6.00 М/ф (6+).

7.25 «Ша фа» (16+).

8.10 «Док тар І...» (16+).

8.40, 19.05 «Па да ру нак лё су». 
Се ры ял (16+).

10.25, 3.35 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).

12.05 «Сля пая» (12+).

13.05 «Ва раж біт ка» (12+).

14.10, 5.10 «Па ра лель ны свет» 
(12+).

15.05 «Трэн дзі» (16+).

15.35 «Здзел ка» (16+).

16.05 «На ту раль ны ад бор» (12+).

17.05 «Шчы ра» (12+).

18.00 «Сін дром дра ко на». 
Се ры ял (16+).

21.00 «Спат кан не з зор кай» 
(16+).

22.10 «Рэ ві зо ра» (16+).

23.15 «Алі гарх ТБ» (16+).

23.45 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял (16+).

0.30 «К-19». Ка ме дыя (16+).

2.45 «Блок бас та ры» (16+).

6.10, 18.45 Се зон па ля ван ня-3 
(12+).

7.40 Ма рыя-Ан ту а не та (16+).

10.05 Па ляў ні чыя на тро ляў 
(16+).

12.05 Клік: з пуль там па жыц-
ці (12+).

14.10 Па-за ча сам (16+).

16.15 Іс пан ская-анг лій ская (16+).

20.10 Дзі ця ча ла ве чае (16+).

22.20 Ад да ны са доў нік (16+).

0.50 Спіс Шынд ле ра (18+).

4.25 Цым бе лін (16+).

6.20 Шык (12+).

8.25 Кры жа но сец (16+).

10.40 Усё і ад ра зу (16+).

12.35 У па чат ку слаў ных спраў 
(12+).

14.20 Рэ аль ны та та (12+).

16.20, 4.20 Пу ан ты для Плюш-
кі (12+).

18.10 На шчад кі (16+).
20.20 Маль тый скі крыж (16+).
22.20 Па да ру нак з ха рак та рам 
(0+).
0.10 Па лю боў нік (16+).
2.15 Муж чы на ў ма ёй га ла ве 
(16+).

6.00 Гуль ні ро зу му. (12+).
6.50 Зра бі або па мры. (12+).
7.10 Код не бяс пе кі. (12+).
7.35, 13.20, 5.35 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці. (12+).
8.00, 10.20, 14.50 Ме га за во ды. 
(12+).
8.45, 11.05 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай. (12+).
9.30 Дзі кі ту нец. (12+).
11.50, 16.25, 18.00, 19.30, 
21.00, 0.05, 2.20, 3.55 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (12+).
12.35, 18.45, 21.45, 1.35, 4.45 
На ву ка бу ду чы ні. (12+).
15.40 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха. (12+).
17.10, 23.15, 3.10 Кры тыч ная 
сі ту а цыя. (16+).
20.15 Аў та-SОS. (12+).
22.30 Ліх ту гі за мя жой. (16+).

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 Вы жыць 
лю бой ца ной. (12+).
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на? (12+).
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на? (12+).
10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Па ляў-
ні чыя на рэ лік віі. (16+).
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па ляў-
ні чыя на скла ды. (16+).
11.00 Бу даў ні кі ка раб лёў-гі ган-
таў. (12+).
17.00, 22.00, 6.20 Ма хі на та ры. 
(12+).
18.00 Біт вы за кан тэй не ры. 
(12+).
1.00 Ды ле тант су праць экс пер-
та. (12+).
2.00 Знік лае зо ла та. (12+).
2.55 Ко ла: гуль ня на вы жы ван-
не. (16+).
4.40 Ма лан ка выя ка та стро фы. 
(16+).
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