
ША ЛІ. Са знеш ні мі 
ўмо ва мі і агуль най 
сі ту а цы яй да вя-
дзец ца па зма гац ца, 
бо ва ша ста но ві шча 

вы гля дае не вель мі ўстой лі вым. 
Не аб ход на за явіць пра ся бе, хай 
і не за над та гуч на і агрэ сіў на, але 
ўсё ж на стой лі ва, па ка заць сваю 
па зі цыю, та ды вы змо жа це раз-
ліч ваць на ста ноў чае вы ра шэн-
не сі ту а цыі. Будзь це ўваж лі выя ў 
ста сун ках і пе ра мо вах, бо лёг ка 
мо жа ўтва рыц ца кан флікт ная сі-
ту а цыя, ча го не вар та да пус каць. 
Мяк кія, спа кой ныя, але ўпэў не-
ныя па во дзі ны да зво ляць, не спя-
ша ю чы ся, да маг чы ся свай го.

СКАР ПІ ЁН. Ты-
дзень спры яль ны 
для пра цы, рэа лі-
за цыі сва іх ам бі-

цый, для ўсіх дзе ла вых і прад-
пры маль ных лю дзей. Вы змо жа-
це лёг ка ад ста яць сваю па зі цыю, 
пры ўнес ці неш та но вае ў сваю 
дзей насць і вы вес ці ўсю сі ту а-
цыю ў па трэб нае рэ чы шча. Ад-
чу ва ец ца стом ле насць ад усіх 
тых спраў, які мі да вя ло ся зай-
мац ца апош нім ча сам, але ва шы 
кло па ты па ды хо дзяць да кан ца, 
праў да, не ўсе. З'яў ля ец ца но вы 
на пра мак для дзей нас ці, ідэя або 
пра па но ва, за якую вар та ўзяц ца 
і з но вы мі сі ла мі на кі ра вац ца да 
да сяг нен ня мэ ты.

СТРА ЛЕЦ. У па-
чат ку тыд ня бу дуць 
адоль ваць су мнен-
ні. Вар та па менш 

слу хаць на ва коль ных і больш 
са мо га ся бе. Вы мо жа це да маг-
чы ся па стаў ле ных мэ таў, але для 
гэ та га трэ ба са брац ца з сі ла мі і 
пе ра стаць тап тац ца на мес цы. 
Ста ноў ча ада б'юц ца на сі ту а цыі 
лю быя па да рож жы, дзя ку ю чы 
якім вы змо жа це ўста на віць но-
выя кан так ты, за па зы чыць ідэі 
або прос та ад па чыць. Ад но сі ны 
склад ва юц ца доб ра, але ні чо га 
сур' ёз на га ча каць не вар та. Ка-
нец тыд ня лепш за ўсё па ды хо-
дзіць для су стрэч з сяб ра мі.

КА ЗЯ РОГ. Хоць 
на строй і дзе ла-
вы, са брац ца бу-
дзе цяж ка. Пе рад 
ва мі ад кры ва ец ца 

мност ва ва ры ян таў, шля хоў, па 
якіх вы мо жа це прай сці, але да-
лё ка не ўсе з іх на са май спра ве 
рэ аль ныя. Вы схіль ныя пад ха-
рош ваць сі ту а цыю, што ні як не 
спры яе пос пе ху. Хут чэй за ўсё, 
вы за блы та лі ся ў сва іх улас ных 
жа дан нях, па мкнен нях і ле ту-
цен нях і ця пер са мі не ве да е це, 
ку ды ру шыць. Вар та ра за рваць 
усе су вя зі, якія аб ця жар ва юць, 
раз ві тац ца з ня збыт ны мі ма ра мі 
і іс ці да лей.

ВА ДА ЛЕЙ. У пер-
шай па ло ве тыд ня 
ў ад но сі нах усё не 
вель мі глад ка. Вы 

за над та па глыб ле ныя ў ся бе і 
свае дум кі і зу сім не за ўва жа е-
це жа дан ні ін ша га бо ку. У хут кім 
ча се вам на га да юць пра яго пры-
сут насць, але не ў най леп шай 
фор ме. На пра ця гу тыд ня не вы-
клю ча ны кан флік ты, су тык нен ні і 
ін шыя не пры ем ныя па дзеі. Але, 
у рэш це рэшт, гэ та вы ве дзе вас 
з за ду мен на га ста ну і на стро іць 
на вяс но вы лад, да зво ліў шы па-
чуц цям абу дзіц ца.

РЫ БЫ. Эма цый ны 
стан бліз кі да дэ-
прэ сіў на га, але ўсё 
ж яшчэ ёсць не ка-

то рая ак тыў насць і на цэ ле насць 
на пе рад. Вам хо чац ца ру хац ца, 
але вы не ве да е це ку ды, толь кі 
ра зу ме е це, што тое, што зна хо-
дзіц ца ва кол, зу сім не па ды хо-
дзіць. Ця пер не вар та пры мац ца 
за ней кія ак тыў ныя дзе ян ні, а 
лепш за ўсё су па ко іц ца і па ду-
маць, пра лі чыць роз ныя ва ры-
ян ты, па шу каць тое, што маг ло 
б за ці ка віць, і не спя шац ца. Гэ та 
час для асэн са ван ня сі ту а цыі і 
пры няц ця ра шэн няў, але не для 
не па срэд ных дзе ян няў.

6.00, 4.00 «PLAY».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
8.00, 17.00, 0.30 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.00, 20.00 Сіт ком «Ся мей ны 
біз нес».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка 2».
11.00, 18.00 Се ры ял «Кух-
ня 4».
12.00 Ба я вік «Вя сель ная ве-
ча рын ка».

13.50, 23.05 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.30, 17.30 «Ла ві мо мант».
15.00, 1.00 Се ры ял «Ад ной чы 
ў мі лі цыі».
16.00, 3.00 «Да вай раз вя дзём-
ся!».
21.10 Тры лер «За мкнё ны лан-
цуг».
0.00 «Дур ні і да ро гі».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 На ві-
ны куль ту ры.
10.15 «На гля даль нік».
11.15 Маст. фільм «Ку ту заў».
13.05, 20.10 «Пра ві лы жыц ця».
13.35 Ра сія, лю боў мая! «Эт на-
гра фія і кі но».
14.05, 1.55 Се ры ял «Пе цяр-
бург скія тай ны».
15.10 «А. Пуш кін. «Яў ге ній 
Ане гін».
15.40, 22.15 Дак. фільм «Ня-
бач ны Су свет».
16.35 «Аб са лют ны слых».
17.15 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
17.30, 1.15 Гус та ва Ду да мель 
і Бер лін скі фі лар ма ніч ны ар-
кестр. Кан цэрт у Ве не.

18.15 Дак. фільм «Мар ці рос 
Са р'ян. Тры ўзрос ты».
19.15 Га лоў ная ро ля.
19.30 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.
20.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
20.50 Да 95-год дзя з дня на-
ра джэн ня Фё да ра Аб ра ма ва. 
«Аст ра вы».
21.30 Дак. фільм «Ус пом ніць 
усё. Га ла гра ма па мя ці».
23.30 Се ры ял «Ты та нік. Кроў 
і сталь».
2.50 Дак. фільм «Ка міль Ка-
ро».

6.00 Дак. фільм «А. Ка верз-
неў. Аф ган скі дзён нік».
7.00 Фільм-кан цэрт «Вось і 
ты...». 1987 год.
7.35, 1.40 Тэ ле спек такль «Са-
ба ка Бас кер ві ляў». 1971 год.
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 Пра гра-
ма «Час».
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На-
ро джа ныя ў СССР».
11.00, 5.00 «Кан цэрт да Дня 
аба рон цаў Ай чы ны». 1993 
год.
11.45 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
12.00, 18.00 Дак. фільм «Два-
ры на ша га дзя цін ства».
13.05 Фільм-кан цэрт «Ус па мін 
пра пес ню». 1991 год.
13.40, 19.40 Фільм-спек такль 
«Апо весць пра ма ла дых су-
жэн цаў». 1982 год.
14.50 М/ф «Усе ня кем лі выя».
17.00 «Му зыч ная ка ру сель». 
1994 год.
19.00 Шоу-гру па «Док тар Ват-
сан» у філь ме «Доб ра». 1992 
год.
23.00 Пра гра ма «ТЭ МА» з 
У. Лісць е вым: «Ці ўме ем мы 
ра біць дзя цей?». 1993 год.
0.00 «Ма ра фон-15». 1991 
год.
1.15 «Му зыч ная ма за і ка». 
1993 год.

10.30, 14.00 Лыж ныя гон кі. 
Чэм пі я нат све ту. Муж чы ны.
11.00, 13.00, 18.00, 0.00 Скач кі 

на лы жах з трамп лі на. Чэм пі-
я нат све ту.
11.45, 16.45 Лыж нае двая-
бор'е. Чэм пі я нат све ту.
15.15, 21.00, 1.30 Лыж ныя 
гон кі. Чэм пі я нат све ту. Жан-
чы ны.
22.00 Бай цоў скі клуб.
2.30 Лёг кая ат ле ты ка.

6.00, 9.45, 17.45, 22.00, 3.10 
Се ры ял «Ну мар адзін спа дар 
Кхан».
6.35 Ка ме дыя «Вік тар».
8.10 Ка ме дыя «Зноў у гуль-
ні».
10.45 Фэн тэ зі «Пе не ло па».
12.25 Ка ме дыя «Псі хі на во-
лі».
14.00, 14.50, 15.30 «Ка ме ды-
ян ты (шоу)».
14.25, 15.15, 18.15, 0.50 Скетч-
ком «Па між на мі».
16.00 Ка ме дыя «Скон муж чын-
скай ім пе рыі».
18.30 Ка ме дыя «Ха лас цяч кі».

20.20 Ка ме дыя «Экс-па лю-
боў нік».
23.10 Ка ме дыя «Дзі кая штуч-
ка».
1.15 Ка ме дыя «Ка хан не — гэ-
та для два іх».
4.10 Ка ме дыя «У на гу!».

6.00 М/ф.
7.00 «Док тар І...».
7.30, 18.50, 1.20 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
9.20, 3.40 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.05, 17.55 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
12.00, 17.00 Дак. се ры ял «Сак-
рэ ты эк стра сэн саў».
12.55, 20.55 Се ры ял «Па на-
еха лі тут».

14.40, 0.30 Се ры ял «Ка мен-
ская».
15.30, 22.50 «Зор ныя гіс то-
рыі».
16.30, 3.10 «Не рас кры тыя тай-
ны».
23.45 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».
5.15 Се ры ял «Аў ро ра».

6.15, 12.00 Тры лер «Ула да 
стра ху».

8.15 Ка ме дыя «Дзе ці сек су не 
пе ра шко да».
10.15 Ка ме дыя «Квар тэт».
14.00 Тры лер «Чыр во ны дра-
кон».
16.00 Дра ма «Буш».
18.15 Тры лер «Ува рван не».
20.00 Дра ма «Вя лі кія над зеі».
22.15 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент».
0.45 Ка ме дыя «Эк за мен для 
два іх».
2.30 Ба я вік «Га лі вуд скія ко-
пы».
4.30 Ка ме дыя «Я нар маль на 
су пер гуд».

6.20 Дра ма «Ка ля фут бо ла».
8.10 Ба я вік «Вась мёр ка».
9.40 Ба я вік «22 хві лі ны».
11.10 Мю зікл «Вост раў за гі ну-
лых ка раб лёў».
13.40 Маст. фільм «Дзе ці вет-
ру».
15.40 Дра ма «Гам лет ХХІ ста-
год дзя».
18.40 Ка ме дыя «М+Ж».
20.20 Дра ма «Я так са ма ха-
чу».
21.40 Ба я вік «Аса біс ты ну-
мар».
23.30 Дра ма «Не ба па ўшых».
1.40 Тра гі ка ме дыя «Бе лы 
маўр, або Ін тым ныя гіс то рыі 
пра ма іх су се дзяў».

3.20 Фільм-каз ка «Вар ва ра 
кра са — доў гая ка са».
4.50 Фільм-каз ка «Агонь, ва да 
і... мед ныя тру бы».

6.00 Ме га за во ды.
6.45, 12.40, 18.45, 22.55, 2.40, 
5.40 Зра бі або па мры.
7.30, 8.55, 10.25, 13.25, 14.55, 
15.22, 19.10, 20.15, 22.30, 2.15, 
5.15 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці.
7.55, 13.50 Кі ра ван не на тоў-
пам.
8.15 Па пу ляр ная на ву ка.
9.40, 11.10, 14.10, 19.30 Ма-
шы ны: ра за браць і пра даць.
10.25, 14.55, 20.15 Ша ша праз 
пек ла.
11.55 Зо ла та Юка на.
15.45 Баб ро вая пла ці на.
16.30 Адзін акі ян.
17.15 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі.
18.00, 3.00 Кан воі: біт ва за Ат-
лан ты ку.
21.00, 0.45, 3.45 Эк стрэ маль-
нае па да рож жа.
21.45, 1.30, 4.30 Эк стрэ маль-
ныя да след чы кі.
23.15 Мя жа.
0.00 Пад зем ны свет мая.

8.00, 10.55, 15.55, 21.20 Як гэ-
та зроб ле на?
8.25, 10.30, 15.30, 21.45 Як гэ-
та ўстро е на?
8.50, 11.20 Не спра буй це паў-
та рыць.
9.40, 13.50 Пя тая пе ра да ча.
12.10, 18.00 Ба гаж ныя вой-
ны.
13.00, 7.05 Рач ныя мон стры.
14.40, 6.05 На ву ка ма гіі.
16.20, 4.25 Мо та рэ стаў ра цыя.
17.10, 5.15 Ма хі на та ры.
18.50 Скла ды.
19.40 Біт ва за не ру хо масць.
20.30 Біт вы за кан тэй не ры.
22.10 За ла тая лі ха ман ка.
23.50 Брыс таль скі за ліў.
0.40, 3.35 Ад пе тыя ры эл та ры.
1.30 Top Gear.
2.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
2.45 Са праўд ныя афе рыс ты.

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, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Зо-
на Х.
9.15 Ме лад ра ма «Сем вёрст 
да ня бё саў».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.00 Ме лад ра ма 
«Зоя».
12.10, 16.40 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-3».
13.05 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.00 Ба я вік «Нач ныя лас-
таў кі».
15.10, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.55 Се ры ял «Сва ты 
6». За ключ ная се рыя.
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.05 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
21.40 Спе цы яль ны рэ пар таж.
22.00 Се ры ял «След».
0.40 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 20.50 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.45 Ба я вік «Ку лі-
нар 2».
10.10 Бе ла рус кая кух ня.
10.45 Дэ тэк тыў «Пад ма ні мя-
не».
11.40 Ме лад ра ма «Па пя луш-
ка 4 х 4. Усё па чы на ец ца з 
жа дан няў».
13.25 Ік ра.
14.00, 18.55 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
15.25, 20.15 Се ры ял «Як я су-
стрэў ва шу ма му».
16.00 Пе ра за груз ка.
17.55 Се ры ял «Ка хан не на 
ра ё не».
20.55, 23.00 Фут бол. Лі га Еў-
ро пы УЕ ФА. 1/16 фі на лу. У пе-
ра пын ку: 21.45 «Спорт ла то 6 з 
49», 21.50 «КЕ НО».
1.00 Фэн тэ зі «Усё ма гут ныя 
Джон са ны».

7.15 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 17.40 Се ры ял «Ро бін з 
Шэр ву да».
8.50, 10.10 «Лі са бон скія та-
ям ні цы». Дра ма. 1-я — 3-я 
се рыі.
9.45, 18.30 «Дыя@блог». «Пра 
пры го жае».
12.00, 23.25 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці пісь мен ні ка, лі-
та ра тур на га кры ты ка Ула дзі мі-
ра Кар па ва.
12.25 «Су стрэ чы ў «Бук ва е-
дзе». Вя ча слаў Зай цаў.
13.15 М. Глін ка. «Іван Су сан ін». 
Опе ра На цы я наль на га ака дэ-
міч на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры 
і ба ле та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
16.05 «Шчас це Але ны». Твор-
часць рэ жы сё ра, сцэ на рыс та 
Але ны Ту ра вай.
16.25 «Му зы ка-ча ра дзей». 
М/ф.
16.35 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
16.40 «На пе рад у мі ну лае».
17.05 «Гваз дзік». Дра ма.
18.55 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
19.25 «Сі ла ве ры».
19.50, 21.15, 22.30 «Лі са бон-
скія та ям ні цы». Дра ма. 4-я — 
6-я се рыі.
20.45 Ка лы хан ка.
22.05 «Дыя@блог». «Пра веч-
нае».
23.50 «Лё сы па лон ных ге не ра-
лаў». Дак. се ры ял. Фільм чац-
вёр ты, за ключ ны «Бе ла рус кія 
кат лы».

4.05, 12.00 Бас кет бол. НБА. 
«Х'ю стан» — «Клі перс».
6.15 Тэ ніс. Тур нір ВТА. До ха.
7.50, 3.00 PRO спорт. На ві ны.
8.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Агляд пер шых мат чаў 
1/8 фі на лу.
8.45 Ганд бол. SEHA-лі га. БГК 
ім. Мяш ко ва (Бе ла русь) — 
«Весп рэм» (Венг рыя).

10.15 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» (Іс па нія).
13.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 1/8 фі на лу. Пер шы 
матч. «Ар се нал» (Анг лія) — 
«Ма на ка» (Фран цыя).
15.30, 1.00 Тэ ніс. Тур нір ВТА. 
До ха. Чвэрць фі на лы.
18.25 Ха кей. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. Чвэрць фі нал. Пер шы 
матч.
20.30 Авер тайм.
20.55, 23.00 Фут бол. Лі га Еў-
ро пы. 1/16 фі на лу. Матч у ад-
каз.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!».
10.25 «Кант роль ная за куп ка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
На ві ны спор ту.
11.10 «Фа зэн да».
11.55 «Мод ны пры га вор».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10 «Сам-на сам з усі мі».
15.10, 16.15 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «Ад на клас ні-
кі».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Спа да ры-та-
ва ры шы».
23.05 Се ры ял «Анёл або дэ-
ман».
23.50 «Вя чэр ні Ургант».
0.25 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, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 Маст. фільм «Кра су ні».
10.10 «Скар дзіц ца да зва ля-
ец ца».

10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!».
13.50, 0.15 Се ры ял «Фір мен-
ная гіс то рыя».
15.35 «Ежа ба гоў».
16.50 Се ры ял «Во вач ка 2».
18.35 «Нам і не сні ла ся»: «Ілю-
зія ро зу му».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «Про філь 
се рый на га за бой цы».
22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Тай ны све ту».
23.55 «Аў та па на ра ма».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Як спра вы?».
9.30 Се ры ял «Іса еў».
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 На ві-
ны (бя гу чы ра док).
13.20, 3.15 Дак. се ры ял «Ма-
лень кія тай ны вя лі кіх лю-
дзей».
14.10, 4.05 Се ры ял «Да ро гі 
Ін дыі».
16.25 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
17.20 Се ры ял «Рус кі ша ка-
лад».
19.25 Маст. фільм «Кам пен-
са цыя».
21.10, 23.10 Се ры ял «Мар скі 
па труль».
0.25 На ві ны (бя гу чы ра док). Га-
лоў ная тэ ма.
0.35 «Культ пра свет».
1.30 Маст. фільм «Мой та та 
псіх».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Уся Ра сія».
11.50 «Га ры, га ры, мая зор ка. 
Яў ген Урбан скі».
12.50 Се ры ял «Ка мен ская».
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
15.30 «Пра мы эфір».
17.10 «Асаб лі вы вы па дак».
18.00 Се ры ял «Там, дзе ты».

18.55 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».
20.55, 22.50 Се ры ял «Вяс ной 
рас цві тае ка хан не».
0.25 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.05 «Спра ва ўра чоў».
9.00, 10.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.15 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.15 «Спра ва гус ту».
14.45, 22.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
15.10 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
16.20 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
18.00 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.45, 23.35 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы. Смерч».
22.45 «Ана то мія дня».
0.20 Се ры ял «Пят ніц кі».

7.00, 13.30, 19.45, 20.55, 23.25 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.40, 19.50 Се ры ял «Клю чы 
ад без да ні».
8.30, 18.30 Се ры ял «Ра дзі ма».
9.25 «Кі на блак нот».
9.40 Се ры ял «Ра бін зон Кру-
за».
10.30, 23.30 «Хо бі TV».
11.00 Дра ма «Сак рэт ны фар-
ва тар».
13.35 Се ры ял «Чар ця ня».
15.15 «Хат няя кра ма».
16.30 «МакаShow».
17.00 Се ры ял «Да ра гі док-
тар».
18.30 Се ры ял «Ра дзі ма».
19.30 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.10 Ба я вік «Ка ман да во-
сем».
23.00 Се ры ял «Пры га рад».
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