
6.00 «Тур ба мік сер».
7.00 М/ф «Тры ка ты».
7.05 М/ф «Смя ша ры кі».
7.35 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».
7.45 М/ф «Ма шы ны каз кі».
7.50 М/ф «Фік сі кі».
8.00 «Ера лаш».
8.30, 17.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны».
9.30 Ка ме дыя «Ка хан не з ак-
цэн там».
11.30 Скетч кам «Сту дэн ты».
12.00, 5.00 Се ры ял «Сак ра-
тар».
13.00 «Па спець за 24 га дзі ны».
14.00, 19.20 Се ры ял «Ма мач-
кі».
15.00, 00.30 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка».
16.00, 4.00 Се ры ял «Ама зон-
кі».
18.00 «Ураль скія пель ме ні».
20.20 Се ры ял «За кры тая шко-
ла».
21.30 Ба я вік «Пе ра воз чык-3».
23.30 Се ры ял «Ме сяц».
1.30 Скетч-шоу «6 кад раў».
2.00 «Не мо жа быць!»
3.00 Се ры ял «На на ка хан не».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 На-
ві ны куль ту ры.
10.15, 1.55 «На зі раль нік».
11.15 «Ня ма чу жой зям лі». 
Маст. фільм. 2-я се рыя.
12.35, 20.45 «Пра ві лы жыц-
ця».
13.05 «Пеш шу...» Ка сі маў 
хан скі.
13.35 «Мі ка лай Бур дэн ка. Па-
дзен не ўверх». Дак. фільм.
14.05, 22.00 «Тай ны ка ра леў-
ска га зам ка Шам бор». Дак. 
фільм.
15.10 Уро кі рус кай. Чы тан ні. А. 
Пуш кін. «Па нен ка-ся лян ка».
15.40, 0.00 «Мой лёс». Маст. 
фільм.
16.55 «Яў ген Кін дзі наў. Па-
са праўд на му іг раць...» Дак. 
фільм.

17.35 Ва ле рый Гер гі еў, Дзя ніс 
Ка жу хін, Ле а ні дас Ка ва кас і 
Сім фа ніч ны ар кестр Ма ры ін-
ска га тэ ат ра ў КЗЧ.
18.30 Да 95-год дзя ТЮ Га імя 
А. А. Бран ца ва. «Прад чу ван-
не но вай ін та на цыі». Дак. 
фільм.
19.15 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Аб са лют ны слых».
21.15 Ула да фак та. «Пад зем-
ная кла доў ка Ра дзі мы».
22.55 Кі но пра кі но. «Ці хія сві-
тан кі Ста ні сла ва Рас тоц ка га». 
Дак. фільм.
23.55 Маст са вет.
1.15 «Аст ра вы». Яў ген Еў сціг-
не еў.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2008 год.***
6.50, 8.35, 9.40, 13.00, 14.40, 
15.40, 17.00, 17.40, 19.00, 
20.50, 21.40, 2.25, 4.20 Му-
зыч ная на сталь гія.*
7.10 Маст. фільм «Тры таў сту-
ны».***
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час».*
10.00, 16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».*
11.00 «Гэ ты фан тас тыч ны 
свет». Фраг мен ты апа вя дан няў 
А. Лук' я на ва і А. Пор джэ са.*
12.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка. Сяр гей 
Ку ро хін». 2006 год.****
13.15 Маст. фільм «Не са мы 
ўда лы дзень».***
17.30 «Ся дзі і гля дзі». Му зыч-
на-па ра дый ная пра гра ма.***
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Ар мей скія 
бай кі». 2005 год.***
19.30 Маст. фільм «Па да рож-
жа ў ма ла досць».***
23.00 «Пес ня-76».*
0.00 Фільм-спек такль «Удо він 
па ра ход».***
2.50 Кан цэрт гур та «Пуш кінг». 
«Рок-н-рол — гэ та «Pushkіng». 
2004 год.***
4.00 «Час пік» з Анд рэ ем Раз-
ба шам. 1995 год.***

4.30 Маст. фільм «Сы хо дзя-
чы — сы ходзь».***

3.30 Сну кер. Welsh Open. Фі-
нал.
5.00, 10.30, 1.05 Аў та спорт. 
Фор му ла E.
6.00 Су пер байк. Чэм пі я нат 
све ту.
7.00, 12.30, 18.00, 23.00, 2.00 
Скач кі з трамп лі на. Ку бак све-
ту. «Тур нэ 4-х трамп лі наў».
8.00, 11.30, 13.30, 22.00 Бія-
тлон. Чэм пі я нат све ту.
9.00, 19.00, 21.15, 0.00 Гор ныя 
лы жы. Чэм пі я нат све ту.
10.00 Фут бол. «ФІ ФА».
15.00, 16.30 Лыж ныя гон кі. 
Чэм пі я нат све ту.
15.45 Скач кі з трамп лі на. Ку-
бак све ту.
17.45 Watts.

1.05 «Гор ка-2!» Ка ме дыя.*
2.50 «Усе ка жуць, што я ка хаю 
ця бе». Ме лад ра ма.*
4.40, 14.20, 15.10 «Ка ме ды ян-
ты (Шоу)».*
5.20 «Укол па ра со нам». Ка-
ме дыя.*
7.05 «До ля анё лаў». Дра ма.*

8.55 «Піў ная лі га». Ка ме-
дыя.*
10.30 «Шэф». Ка ме дыя.*
12.05 «Кух ня ў Па ры жы». Ка-
ме дыя.*
14.00, 14.50, 15.40 «Па між на-
мі». Скетч кам.*
16.00 «Ся мей ка Ады». Ка ме-
дыя.*
17.40 «Мым ра». Ме лад ра-
ма.*
19.30 «Міс Пе ціг ру жы ве сён-
няш нім днём». Ка ме дыя.*

21.10 «10 дзён каб за ка хац-
ца». Ме лад ра ма.*
22.55 «Укра дзі маю жон ку». 
Ка ме дыя.*

6.00 М/ф.
7.55, 15.00 «Ёсць адзін сак-
рэт».
8.20 «Док тар І...»
8.50, 19.10, 2.30 «20 хві лін». 
Се ры ял.
10.20, 4.00 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял.
12.00 «Зна хар кі».
13.00 «Ва раж біт ка».
14.00 «Па ра лель ны свет».
15.30 «Здзел ка».
16.05 «На ту раль ны ад бор».
17.05, 22.05 «Рэ ві зо ра».
18.10 «Тай ны след ства». Се-
ры ял.
21.05 «Ма га зі на».
23.10, 5.30 «Лі нія аба ро ны».
23.40 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
0.25 «Пя ты эле мент». Фан тас-
ты ка.***

7.00 Эфект ма тыль ка.***
9.05 Зне се ныя вет рам.*
13.05 Га лод ныя гуль ні: Сой ка-
пе ра смеш ні ца. Част ка 1-я.*
15.20 Гал го фа.***
17.10 Хлус ня дзе ля вы ра та-
ван ня.***
19.10 Не ў са бе.***
21.20 Ад куп лен не.***
23.35 Дом ка ля во зе ра.***
1.15 Жні вень.*
3.15 Да ра гі Джон.***
5.10 Кра ну ты пра фе сар-2: 
сям'я Клам паў.***

6.20 Юр' еў дзень.***
9.00 Ча ла век з бу ду чы ні.***
10.35 Пры стой ныя лю дзі.***
12.20 Міа, мой Міа.*
14.20 Дом Сон ца.***
16.20 Ар тыст ка.*
18.20 Шпі ён.***

20.20 Гіт лер ка пут!***
22.10 Клет ка.***
0.10 Я не вяр ну ся.***
2.10 Граф Ман тэ нег ра.*
4.20 Як мя не клі чуць.****

6.00, 13.20, 20.15 Гуль ні ро-
зу му.*
6.45, 9.30, 17.55, 5.35 На ву ко-
выя не да рэ чнас ці.*
7.55, 11.00, 14.50 Ме га за во-
ды.*
8.45, 15.40 Зла віць кант ра бан-
дыс та.***
10.15, 22.30 Ра сій скія сак рэт-
ныя ма тэ ры я лы.***
11.50, 16.25, 19.25, 23.15, 
2.20 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.***
12.35 На ву ка бу ду чы ні.*
18.40, 21.45, 1.35, 4.45 Пра-
рыў.*
21.00, 0.45, 4.00 Зо ла та Юка-
на.*

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 За ла тая 
лі ха ман ка.*
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на?*
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на?*
10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Па-
ляў ні чыя на рэ лік віі.*

10.30, 16.30, 18.00, 23.30, 7.35 
Па ляў ні чыя на скла ды.***
11.00 Ме та ла лом шчы кі.*
17.00, 22.00, 2.55 Ма хі на та-
ры.*
19.00 Лік ві да тар.***
20.00 Тэх на ге ні ка.
1.00, 6.20 Не спра буй це паў-
та рыць.***
2.00, 4.40 Ма лан ка выя ка та-
стро фы.*

АВЕН. На гэ-
тым тыд ні лепш 
ус тры мац ца ад ра-
шу чых дзе ян няў як 
у дзе ла вых, так і ў 
аса біс тых сфе рах, 

асаб лі ва без да стат ко вай ін фар-
ма ва нас ці. У аў то рак да вя дзец-
ца стры маць свае ам бі цыі, у гэ ты 
дзень вы мо жа це быць не аб' ек тыў-
ныя. Ста рай це ся не да пус каць не-
га тыў ных ду мак, ва ша энер ге ты ка 
бу дзе на столь кі моц ная, што яны 
мо гуць на ват ма тэ ры я лі за вац ца. У 
се ра ду ні ў якім ра зе не да зва ляй-
це са бе рэз кіх ацэ нак у ад но сі нах 
да на ва коль ных.

ЦЯ ЛЕЦ. Пе ры яд 
уда лы для по шу каў 
пра цы і на ладж ван-
ня сяб роў скіх ад но-
сін. На гэ тым тыд ні 
вы мо жа це пра явіць 

ся бе за над та эма цый ным ча ла ве-
кам і ства рыць гэ тым шмат праб-
лем не толь кі са бе, але і на ва коль-
ным. Пра яві це такт і ка рэкт насць 
пры зно сі нах з ка ле га мі на пра цы. 
Будзь це асця рож ныя ў да чы нен ні 
да но вых зна ё мых, бо ёсць не бяс-
пе ка тра піц ь на кру чок да лю дзей 
з су мнеў най рэ пу та цы яй. Не вар та 
пры маць па спеш лі вых ра шэн няў, 
лепш пры слу хац ца да ін ту і цыі. 

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты-
дзень бу дзе па-
спя хо вым у спра-
вах, звя за ных з 
фі нан са мі. Гэ та 
спры яль ны час 
для пры няц ця ра-

шэн ня, укла дан ня сва іх срод каў 
і сіл, но вых па чы нан няў. Мо жа це 
вы даць ня ма ла ідэй і пра ек таў, і 
боль шасць з іх ака жуц ца цал кам 
жыц ця здоль ны мі і пры быт ко вы мі. 
У чац вер мо жа з'я віц ца жа дан не 
па чаць усё спа чат ку: кар ды наль на 
змя ніць імідж, або пе ра бу да ваць 
дом, або бяз лі тас на вы кі нуць усё, 
што на за па шва ла ся га да мі. Доб ры 
час для но вых па чы нан няў! У су бо-
ту з'я віц ца маг чы масць пры мя ніць 
тэ а рэ тыч ныя ве ды на прак ты цы, і 
вы ні кі вель мі па це шаць.

РАК. Не вар та да-
зва ляць су пра цоў ні-
кам і на чаль ству су-
мня вац ца ў тым, што 
ў вас ёсць свая па зі-

цыя па клю ча вых пы тан нях. Ка лі вы 
з чымсь ці не згод ны — вы каз вай це 
свае пя рэ чан ні ад ра зу. Да вя дзец ца 
па зма гац ца за свае ідэа лы і маг чы-
масць ру хац ца на пе рад. Ста рай це-
ся не чап ляц ца за мі ну лае, чымсь ці 
ўсё роў на прый дзец ца ах вя ра ваць, 
а штось ці вам прос та пе ра шка джае. 
У пер шай па ло ве тыд ня раз бя ры це-
ся з дроб ны мі бы та вы мі спра ва мі, 
а дру гую па ло ву лепш пры свя ціць 
ад па чын ку. У пят ні цу мо гуць за вя-
зац ца вель мі ка рыс ныя для пра цы 
зна ём ствы.

ЛЕЎ. Пры свя ці-
це пер шую па ло ву 
тыд ня пла на ван ню 
і раз лі кам, каб па-
зба віц ца ад стра хаў 
і су мнен няў. Ваш 

унут ра ны свет за па тра буе асця-
рож ных і кла пат лі вых ад но сін да 
ся бе. Уз ба га ці це яго но вы мі ўра-
жан ня мі і ад чу ван ня мі. Сха дзі це ў 
тэ атр, ар га ні зуй це су стрэ чу са ста-
ры мі сяб ра мі. Пры слу хай це ся да 
сва ёй ін ту і цыі і зай май це ся толь-
кі ты мі праб ле ма мі, на не аб ход-
насць вы ра шэн ня якіх яна па ка жа. 
У дру гой па ло ве тыд ня зной дзе це 
пад трым ку ў сва ім ася род дзі, што 
да зво ліць з упэў не нас цю ўзяц ца за 
рэа лі за цыю за ду ма на га. Па спра-
буй це не да во дзіць сі ту а цыю да 
сва рак з бліз кі мі.

ДЗЕ ВА. Вы па-
спе е це рэа лі за ваць 
прак тыч на ўсе на-
ме ча ныя пла ны, 
толь кі ста рай це ся 
не мі ту сіц ца і ве-

рыць ва ўлас ныя сі лы. Ва шы эмо-
цыі мо гуць вас пад вес ці. Спраў-
ляц ца з праб ле ма мі і цяж кас ця мі, 
якія ўзні ка юць, да вя дзец ца са ма-
стой на. Ты дзень вель мі ба га ты на 
пад ма ны і вы пра ба ван ні прад бач-
лі вас ці і асця рож нас ці. Скан цэнт-
руй це ся, збя ры це ся і дзей ні чай це, 
для вас бу дзе важ ны лю бы ста ноў-
чы вы нік. Будзь це ўваж лі выя да 
ўсіх пра па ноў у аса біс тай сфе ры, 
не ў пус ці це свой шанц.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.10 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Зо на Х.
9.10, 22.00 Се ры ял «След».***
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.00, 20.00 Се ры ял «Прак-
ты ка».*
12.10, 16.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».***
13.20 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.20 Дзі ця чы док тар.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Се ры ял «Афі цэр скія 
жон кі».***
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 23.50 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.25 Дзень спор ту.
0.35 Се ры ял «Дру гое паў-
стан не Спар та ка».***

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 22.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 18.35 Се ры ял «Кух ня».***
10.15, 17.05 Дэ тэк тыў «Та кая 
ра бо та».***
11.00, 16.15 Се ры ял «Не на-
ра дзі ся пры го жай».*
11.55 Се ры ял «Шу рач ка».*
12.25, 19.40 «Та та па паў». Рэ-
алі ці-шоу.
14.10, 21.25, 22.05 «Па нен ка-
ся лян ка». Рэ алі ці-шоу.
15.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект.
16.05 Го рад.
17.55 «Пра ежу».
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шы 
матч. «Се вілья» (Іс па нія) — 
«Лес тэр» (Анг лія).

0.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шыя 
мат чы. Агляд.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». 
Буль бя ныя ла пу ны з грыб ной 
по лі ўкай.
8.05, 12.30, 20.25 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 18.40 «Ку раж». Дра-
ма.***
9.10 «Пай сці і не вяр нуц ца». 
Тэ ле ві зій ны спек такль. Част кі 
пер шая і дру гая.*
11.35 «Гі та ра па кру зе».
12.50 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
13.20 «На пе рад у мі ну лае».
13.45, 22.55 «Дыя@блог». 
Пра веч нае.
14.10, 19.35 «Док тар Жы ва-
га». Дра ма.***
15.00 «Апош ні бра ня по езд». 
Се ры ял.***
16.25, 21.05 «Спец наз Дру гой 
су свет най». Дак. фільм.*
17.05, 21.40 «Вы клі ка ем 
агонь на ся бе». Дра ма.*
18.20 «Лі нія жыц ця». Дак. 
фільм.
20.40 «Ка лы хан ка».

7.40 Спорт-кадр.
8.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шы 
матч. «Ба ер» (Гер ма нія) — 
«Ат ле ты ка» (Мад рыд, Іс па-
нія).
10.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ду-
бай.
16.00 Ко зел пра фут бол.
16.20 Бія тлон. Чэм пі я нат све-
ту. Мас старт. Муж чы ны.
17.20 Бія тлон. Чэм пі я нат све-
ту. Мас старт. Жан чы ны.
18.20 Ва лей бол. Ку бак ЕКВ. 
1/8 фі на лу. Матч у ад каз. 
«Мін чан ка» (Бе ла русь) — 
«Бус та Ар сіц ца» (Іта лія).

20.25 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Рэйн Ле вен» (Гер ма нія) — 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь). 
(У пе ра пын ку — PRO спорт. 
На ві ны.)
22.05 Слэм-данк.
22.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё-
наў УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер-
шы матч. «Пор ту» (Пар ту-
га лія) — «Ювен тус» (Іта лія). 
(У пе ра пын ку — PRO спорт. 
На ві ны.)

6.00, 6.30, 7.00, 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, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»
10.20 «Смак».
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».
12.10 «Сам-на сам з усі мі».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.15, 16.20 «Час па ка жа».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
18.55 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Гра чан ка».
22.40 Маст. фільм «Шчас лі-
выя вы пад кі». *
0.35 «Вя чэр ні Ургант».
1.10 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».
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30, 23.05 «Тай ны Чап ман».
9.20, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы».
10.10, 10.40, 23.55 «Вод бліс-
кі». Се ры ял.

12.50, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
13.50 «Тэ ры то рыя па мы лак».
15.30 «Сле да кі». Се ры ял.
16.50 «Аў та па на ра ма».
17.10 «Ва дзіць па-рус ку».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі».
22.00 «Гля дзець усім!»

6.00, 5.40 М/ф.0
7.30 Доб рай ра ні цы, свет!*
9.00 Се ры ял «Мар' ін 
гай».***
12.30 «Ця жар абе ду».*
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 Шоу «Ня ма праб лем!»***
14.55 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».***
16.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».***
19.20 Се ры ял «Шпі ён».***
22.55 Маст. фільм «Пры го ды 
Бу ра ці на».
1.35 Маст. фільм «Помс та і 
за кон».***
4.20 Маст. фільм «Ад 180 і 
вы шэй».***

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.35 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
12.00 «60 хві лін». Ток-шоу.
13.15 «Пра ві лы жыц ця».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфір».
17.20 Се ры ял «Ве ра ні ка. 
Стра ча нае шчас це».
19.15, 20.40 Маст. фільм «Ка-
му наль ны дэ тэк тыў».*
22.00, 23.10 Се ры ял «Я ўсё 
па мя таю».
0.20 «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 Се ры ял «Ад ва-
кат».***
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».***
9.45, 23.05 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Пча ляр».***
12.05 Суд пры сяж ных.
13.25, 16.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Па труль».***
17.05 Cерыял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».***
18.05 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Пяць хві лін 
ці шы ні».*
21.25 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч».***
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Бомж».***

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
11.00 Се ры ял «Жыц цё і 
лёс».***
13.40 Се ры ял «Бліз ня ты».
14.35 Маст. фільм «Бе лае 
сон ца пус ты ні».***
15.55, 19.15, 20.50, 23.55 «На-
двор'е».
16.00 «Мульт па рад». «Кні га 
джунг ляў».
17.15 Се ры ял «Лю дзі ў дрэ-
вах».***
18.00 Се ры ял «Пад ма ні мя-
не».***
18.45 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
19.20 Се ры ял «Знік лы без 
вес так».****
20.40 «Ве чар ні ца».
20.55 Тры лер «Экі паж».***
23.10 Се ры ял «Аме ры кан-
ская гіс то рыя жа хаў».****
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