
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, 
0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Зо-
на Х.
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на Дзень 
свя тых апост алаў Пят ра і Паў-
ла.
9.10, 10.05, 22.00 Се ры ял 
«След».***
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.00 Дзі ця чы док тар.
11.35, 12.10, 20.00 Се ры ял 
«Лес ві ца ў ня бё сы».*
13.05 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.00 Се ры ял «Ма ёр і Ма-
гія».***
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 На шы.
15.45, 16.05 «Вы ра туй це на шу 
сям'ю».***
17.35 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.
0.40 Дзень спор ту.
0.50 Се ры ял «СМЕРШ». За-
ключ ная се рыя.***

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 22.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 18.55 Ме лад ра ма «Жам-
чу жы на па ла ца».*
10.10 Рэ аль ны свет.
10.45, 16.40 Се ры ял «Кух-
ня».***
11.50, 22.10 «Біт ва эк стра-
сэн саў. 11-ы се зон. Апа ка ліп-
сіс».
14.10, 17.50 «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.

16.10 «Ба гі ня шо пін гу». Фэшн-
шоу.
20.10 «Та та па паў». Ся мей нае 
рэ алі ці-шоу.
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40 «Бе ла рус кая кух ня». Гру-
ца. Ман нік.
8.10, 12.00, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.25, 12.15, 14.50, 20.15, 22.50 
«Гэ ты дзень».
8.30, 18.55 «Фур ца ва». Дра-
ма.***
9.25 «Ма ла дая жон ка». Ме-
лад ра ма.*
11.00, 14.55 «Ча ты ры тан кіс-
ты і са ба ка». Маст. фільм.*
12.20 «Раз мо вы пра ду хоў-
нае».
12.30 «На пе рад у мі ну лае».
13.00 «Вы крас ці Бель ман-
до». Ка ме дыя.*
15.55 «Сла вян скі ба зар» у Ві-
цеб ску-2013».
17.05, 21.05 «Па ляў ні чыя на 
скар бы».*
17.45, 21.45 «Сак рэт ны фар-
ва тар». Маст. фільм.*
19.50 «Вы пра ба ван не». 
«Юныя мсці ўцы».
20.40 «Ка лы хан ка».

8.00 Слэм-данк.
8.30, 20.50 Фут бол. Ку бак кан-
фе дэ ра цый. 1/2 фі на лу.
10.25 Лёг кая ат ле ты ка. Між-
на род ны тур нір. Аст ра ва.
12.30 Гуль ні «на вы раст».
13.00 Тэ ніс. Тур нір WTА. Іст-
барн. 1/4 фі на лу.
18.20 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1-ы ква лі фі ка цый ны 
раўнд. «Ды на ма-Мінск» (Бе-
ла русь) — «Ру на вік» (Фа рэр-
скія аст ра вы). (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
20.20 «На шля ху да ЧС-2018». 
Ві дэа ча со піс.
22.50 Спорт-цэнтр.
23.00 «Вя лі кі спорт». Ток-шоу.

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, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»*
10.15 «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 «Кант роль ная за куп-
ка».
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік.
19.00 «Ня хай га во раць».***
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ма жор-2».***
23.10 Се ры ял «Лон дан-
град».***
0.05 «На ноч гле дзя чы».***
1.00 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, 23.25 «Тай ны Чап-
ман».***
9.25 «Да лё кія сва я кі».***
9.35, 17.35 «Зва ная вя чэ-
ра».***
10.40, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы».***
11.30, 22.00 «Гля дзець 
усім!»***
11.50, 0.20 «Эніг ма». Се ры-
ял.***
13.50 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».***
15.35 «Ва дзіць па-рус ку».***

15.55 «Мінск і мін ча не».
16.50 «Сал да ты і афі цэ ры». 
Се ры ял.***
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Дзіў ная спра ва».***
23.05 «Аў та па на ра ма».

6.00 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
7.00 Доб рай ра ні цы, свет!**
8.35 «Ня ма праб лем».***
10.00 «Ця жар абе ду».*
10.30 «Лю бі мыя ак цё ры», Усе-
ва лад Са на еў.*
11.00 Маст. фільм «Вол га-
Вол га».*
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 Маст. фільм «За кі ну-
тыя ў ля сах».***
15.00 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».***
16.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2».***
19.20, 2.50 Се ры ял «За кон і 
па ра дак».***
23.10 Маст. фільм «Утай ма-
ван не сва воль ных».***
0.55 Маст. фільм «Пра фе сар 
у за ко не».***
5.50 М/ф.0

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».
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 «Пыль ная ра-
бо та».
19.15, 20.40 Се ры ял «Тэр мі-
но ва ў ну мар!»
21.40 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
22.00, 23.10 Се ры ял «Доб рае 
імя».
0.40 «Па яды нак».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.05 «Дач ны ад каз».0
7.10, 8.05 Се ры ял «Ві ся-
кі».***
8.55 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».***
9.45, 23.00 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «Ляс нік».***
12.00 Суд пры сяж ных.***
13.25, 16.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
14.00 Се ры ял «Да знаў-
ца».***
17.05 Се ры ял «Свед кі».***
19.40 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч».***
23.20 «Вы ні кі дня».
23.50 Се ры ял «Па го ня за це-
нем».***

7.00, 15.55, 19.10, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 М/ф «Па ра ся Фун цік».
8.00 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са».
8.50, 17.30 Се ры ял «Гранд-
атэль».
10.15 «Сяб ры дзя ду лі Мар-
ка».
10.30 «Вя сел ле па раз лі ку».
11.00 Ме лад ра ма «Жан чы-
на фран цуз ска га лей тэ нан-
та».
13.00, 19.15 Се ры ял «Шэр-
лак».
14.35 Ме лад ра ма «Уро кі 
фран цуз скай».
16.00 «Мульт па рад».
16.15 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
16.45 Се ры ял «Па між на мі 
ка жу чы».
19.00 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.15 Тры лер «Дзён нае 
свят ло».
23.10 Се ры ял «Ты ран».
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ША ЛІ. У па ня-
дзе лак зай май-
це ся толь кі ты мі 
спра ва мі, якія ўжо 
па ча ты і па тра бу-
юць пра ця гу. Аў то-

рак пры ня се ат мас фе ру лёг кас ці і 
на ту раль нас ці — ра дуй це ся жыц-
цю і па спра буй це пад тры маць гар-
мо нію ва ўлас ным до ме на ўвесь 
ас тат ні ты дзень. У пят ні цу пра яві-
це як ма га больш цяр пен ня і мяк-
кас ці ў зно сі нах з бліз кі мі людзь мі. 
Свар кі, за ду ма ныя ў гэ ты дзень, 
абя ца юць мець за цяж ны ха рак-
тар. У ня дзе лю па спра буй це не 
пад да вац ца шкод ным уплы вам, 
яны мо гуць за над та лёг ка за ва-
ло даць ва мі.

С К А Р  П І  Ё Н . 
Ты дзень прой дзе 
лёг ка і пры ем на. 
Час бу дзе больш 
чым па спя хо вы 
для ўсіх ва шых 

па чы нан няў, бу дзе це ся бе ад чу-
ваць лі та раль на на ка ні. Пра цы 
бу дзе шмат, але яна — ці ка вая і 
вы со ка аплат ная, што на дасць сіл 
і энер гіі. Лю быя ва шы ідэі і за дум-
кі пры ма юць імк лі выя аба ро ты ў 
раз віц ці, ім гнен на зна хо дзя чы ад-
на дум цаў і пры хіль ні каў. Па спра-
буй це кі ра ваць сва ім эма цый ным 
ста нам, усмі хай це ся све ту, тым 
больш што ў вас бу дуць для гэ-
та га пры чы ны. У ка хан ні так са ма 
па шан цуе.

СТРА ЛЕЦ. На 
гэ тым тыд ні асаб-
лі вую ва гу на бу-
дуць дзе ла выя 
кан так ты, су вя зі 

і па езд кі. Пры вя дзі це ў па ра дак 
усе да ку мен ты, гэ та атры ма ец ца 
лёг ка і па спя хо ва. Мож на так са ма 
раз ліч ваць на ра зум ную пад трым-
ку і да па мо гу ка лег. Вы яў ляй це 
на стой лі васць пры ад стой ван ні 
сва іх ін та рэ саў, і пос пех прый дзе 
да вас. Лю бы абра ны ва мі шлях 
мо жа пры нес ці ра дасць і за да-
валь нен не, ка лі ўпэў не на па ім 
іс ці. Вы хад ныя — доб ры мо мант 
для па чат ку доў га ча ка на га ад па-
чын ку.

КА ЗЯ РОГ. На 
гэ тым тыд ні з'я віц-
ца шанц на гнаць 
упу шча ныя маг-
чы мас ці на пра цы. 
Змо жа це пра ана-

лі за ваць, як і па якіх сцэ на ры ях 
раз горт ва юц ца ва шы ад но сі ны з 
людзь мі. Ад чу е це, з якіх не ча ка-
ных эле мен таў ча су скла да ец ца 
ва ша жыц цё. Па спра буй це не 
пад да вац ца на эма цый ныя пра-
ва ка цыі ў чац вер, ка лі не хо ча це 
ад чуць ся бе зня сі ле ны мі. У су бо ту 
зно сін бу дзе больш, чым звы чай-
на, і кам па нія бу дзе пры ем ная.

В А  Д А  Л Е Й . 
Вар та аку му ля-
ваць та кія якас ці 
свай го ха рак та ру, 
як зда роўе і піль-
насць. Вам па жа-

да на па са чыць за сва і мі вы каз-
ван ня мі, мо жа це стаць не ў ме ру 
га вар кі мі, а гэ та ні ко му яшчэ не 
пры но сі ла ка рыс ці. Не стан дарт ны 
па ды ход да вы ра шэн ня пра цоў ных 
праб лем дасць ста ноў чы вы нік. У 
ся рэ дзі не тыд ня не вар та ра біць 
вы мо ву пад на ча ле ным толь кі за 
тое, што яны не змаг лі вы ка наць 
які-не будзь з пад пунк таў ва ша га 
пла на. Га лоў ная за да ча вы хад ных 
дзён за клю ча ец ца ў тым, каб як 
след вы спац ца.

РЫ БЫ. Час 
за няц ца аб наў-
лен нем імі джу, 
пры  вя  дзен  нем 
ся бе ў па ра дак. 
Знеш насць ця пер 

не менш важ ная, чым дзе ла выя 
якас ці. Да вя дзец ца пры маць важ-
ныя ра шэн ні і па жы наць іх пла ды. 
Су пра цоў ніц тва з парт нё ра мі па-
сту по ва на ладж ва ец ца, маг чы мая 
па езд ка, су стрэ ча і важ ныя да моў-
ле нас ці. У аў то рак ва ша за па вет-
нае жа дан не споў ніц ца, толь кі са-
мі не пе ра шка джай це лё су. У пят-
ні цу будзь це асаб лі ва ўваж лі выя 
да дзя цей і род ных, стрым лі вай це 
пры сту пы раз драж нё нас ці. У ня-
дзе лю да зволь це са бе ма лень кія 
сла бас ці.

6.00, 14.10 Се ры ял «Ва ро ні-
ны».***
8.00, 4.20 «Ера лаш».0
8.30, 3.20 М/ф «Ёка».0
8.55, 3.45 М/ф «Смя ша ры кі».0
9.15, 4.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
9.30, 19.00 Се ры ял «Дах све-
ту-2».***
10.30 Ка ме дыя «Вя сель ная ве-
ча рын ка».*
12.20 Скетч-шоу «6 кад-
раў».***
12.40, 2.15 «Дур ні і да ро-
гі».***
13.10, 20.00 Се ры ял «Веч ны 
вод пуск».***
16.20 Се ры ял «За кры тая шко-
ла-3».***
17.20, 0.50 Се ры ял «Вась мі-
дзя ся тыя-6».***
17.50, 23.15 «Ураль скія пель-
ме ні».***
21.00 Ка ме дыя «Ня вес та, якая 
ўцяк ла».*
0.00 Се ры ял «Ка ра бель».***
1.15 «Ла ві мо мант».***
1.35 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка».***
2.35 «Не мо жа быць!»***
5.10 Се ры ял «Ме тад Лаў ро-
вай».***

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
10.15, 1.55 «На зі раль нік».
11.15, 16.40, 23.20 Кі на паэ зія. 
Аг нія Куз ня цо ва чы тае верш 
Ма ры ны Цвя та е вай «В ог ром-
ном го ро де мо ем ночь...»
11.20, 21.50 «Ка лом ба». Се-
ры ял.
13.00 «За па вет ны ка мень 
Ба ры са Мак ра уса ва». Дак. 
фільм.
13.40 «Ра сія, лю боў мая!» «Ва-
да жы вая і асвя чо ная».
14.05, 20.25 «Вя лі кае рас ся-
лен не ча ла ве ка». Дак. се ры-
ял.

15.10 «Спра ва N. Ге не рал-
па руч нік Су во раў су праць 
Емяль я на Пу га чо ва».
15.35, 0.45 «За ўсё ў ад каз нас-
ці». Маст. фільм.
16.45 «Ус пом ніць усё. Га ла гра-
ма па мя ці». Дак. фільм.
17.25 Су свет ныя скар бы.
17.40 Дзярж ар кестр імя Я. Ф. 
Свят ла на ва. С. Пра коф' еў. 
«Егі пец кія но чы».
18.45 Жы вы су свет. «Зям-
ля і Ве не ра. Су сед кі». Дак. 
фільм.
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 «Аб са лют ны слых».
21.20 «Ад люст ра ва ны час». 
Дак. се ры ял.
23.45 Маст са вет.
23.50 «Ча ла век ці ро бат?» 
Дак. фільм.
1.50 «Поль Се зан». Дак. 
фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «МММ» і ін шыя». 
2007 год.***
6.50 Пра гра ма «Тэ ма» 
з У. Лісць е вым: «Праб ле ма 
гро шай». 1993 год.***
7.35 «Час пік» з Ула дзі сла вам 
Лісць е вым. Сяр гей Ці гіп ка. 
1994 год.***
7.55, 9.40, 11.00, 11.40, 15.40, 
17.00, 17.40, 20.45, 21.40, 1.05, 
3.40, 5.00, 5.40 Му зыч ная на-
сталь гія.*
8.15 Тэ ле спек такль «Пяць 
міль ё наў». 1968 год.***
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час».*
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На-
ро джа ныя ў СССР».*
11.20 Дак. фільм «Вя лі кі міс-
ты фі ка тар».*
11.55 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. 2007 год.*
12.55 Маст. фільм «Пры га жун-
муж чы на».***
17.30, 5.30 «Ся дзі і гля дзі». 
Му зыч на-па ра дый ная пра-
гра ма.***
18.00 «Юбі лей ны кан цэрт гур-
та «Зем ля не». 2-е ад дзя лен-
не.*

19.20 Маст. фільм «Д'Ар тань-
ян і тры муш ке цё ры». 1-я се-
рыя.***
23.05 «Пес ня-82». 2-я част-
ка.*
0.00 «Се вА ло гія з Се вам 
На ўга род ца вым: «Дыс ка тэ кі 
80-х».****
1.20 Маст. фільм «Доб ры 
дзень, я ва ша цёт ка!»***

3.30 Аў та гон кі. Се рыя WTCC.
4.00, 8.00, 11.30, 1.00 Тэ ніс. 
Тур нір ATP.
5.30, 0.00 Сну кер. «Мас тэрс». 
Фі нал.
7.00, 10.30 Ве ла спорт. Кла сі-
ка.
9.35, 18.15, 2.30 Ве ла спорт. 
«Тур дэ Франс»-2016.
17.00, 23.00 Лёг кая ат ле ты ка. 
Ка манд ны чэм пі я нат Еў ро пы.
19.15 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс». Прэ зен та цыя ка манд.
20.45 Ве ла спорт. На цы я наль-
ны чэм пі я нат.
22.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
22.30 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«У па го ні за гіс то ры яй». Лінд-
сі Вон.

0.50 Ка ме дыя «Што вы тва ра-
юць муж чы ны!-2».****
0.25 Ме лад ра ма «Бум».*
4.10 «Ка ме ды ян ты (Шоу)».***
4.35 Скетч кам «Па між на-
мі».***
5.05 Ме лад ра ма «Ча го хо чуць 
жан чы ны?»***
7.20 Ка ме дыя «Мі сія: не адэ-
кват ная».***
9.00 Ме лад ра ма «10 дзён, каб 
за ка хац ца».***
10.45 Ме лад ра ма «Міс Пе ціг ру 
жы ве сён няш нім днём».***
12.25 Ка ме дыя «Дом з па ра-
нар маль ны мі з'я ва мі-2».****
14.00 Пры го ды «Ча ла век з 
Рыа».***
16.00 Ка ме дыя «Та та на пра-
кат».*

17.50 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць... Баць ка 
ня вес ты».***
19.30 Ка ме дыя «Больш, чым 
жыц цё».0
21.10 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў».*
23.05 Ка ме дыя «Ну ты і пры-
ду рак!»***

6.00 М/ф.
7.40 «Ша фа».***
8.30 «Док тар І...»***
9.00, 19.05 «Ву зел лё су». Се-
ры ял.***
10.30, 3.35 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.***
12.10 «Сля пая».*
13.10 «Ва раж біт ка».*
14.15, 5.10 «Па ра лель ны 
свет».*
15.15 «Трэн дзі».***
15.45 «Здзел ка».***
16.15 «На ту раль ны ад бор».*
17.15 «Шчы ра».*
18.10 «Са ма ра». Се ры ял.***
20.45 «Спат кан не з зор кай».***
21.55 «Рэ ві зо ра».***
23.15 «Алі гарх-ТБ».***
23.45 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.***
0.30 «Ка зі но «Ра яль». Ба я-
вік.***
2.45 «Аме ры кан скі жа ніх».***

6.10, 18.15 Ува рван не.***
8.05 Ад ва кат д'яб ла.***
10.50 Як ба яз лі вы Ро берт Форд 
за біў Джэ сі Джэй мса.***
14.05 Фрэнк.***
15.55 Вер сія.***
20.10 Ро зум і па чуц ці.*
22.40 Мас ка.*
0.35 Тва ры ў на тоў пе.***
2.30 Як зай мац ца лю боўю па-
анг лій ску.****
4.10 Яна яго аба жае.***

6.20 Экс пі ры енс.***
8.20 Здзі ві мя не.***

10.10 Аса біс ты ну мар.*
12.25 СВ. Спаль ны ва гон.***
14.25 Зя лё ная ка рэ та.***
16.30 Ка ля фут бо ла.***
18.30 Свя та пад зам ком.***
20.20 Кам пен са цыя.***
22.10 Са тыс фак цыя.***
0.10 Меч нік.***
2.20 Тэ ры то рыя.*
4.55 Дзі ге ры.***

6.00, 13.20 Гуль ні ро зу му.*
6.45, 14.05 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.*
7.55, 10.10, 14.50 Ме га за во ды.*
8.40, 11.00, 15.40 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.*
9.25 Аў та-SOS.*
11.45, 16.25, 19.35, 23.25, 
2.35 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.*
12.30, 18.40, 21.50, 1.45, 5.05 
Гіс то рыя Бо га з Мор га нам 
Фры ме нам.***
20.20 Аў та-SOS.*
21.00, 0.55, 4.15 Са праўд ны 
су пер кар.*
22.40 Ліх ту гі за мя жой.***

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 Зор нае 
вы жы ван не.***
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, 23.30, 7.35 Па ляў-
ні чыя на скла ды.***
11.00 Кос мас на вы ва рат.
17.00, 22.00, 6.20 Ма хі на та-
ры.*
18.00 Як устро е ны Су свет.*
19.00 Не дру жа люб ны Су-
свет.*
20.00, 2.00 Плу тон: пер шая су-
стрэ ча.*
1.00 Аба рон цы акі я на.***
2.55 Кроў і лю тасць: гра ма-
дзян ская вай на ў ЗША.*
4.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.***
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