
6.00 «Тур ба мік сер».***
6.30, 4.35 «Ера лаш».0
7.30, 3.25 М/ф «Фік сі кі».0
7.50, 3.45 М/ф «Смя ша ры-
кі».0
8.20, 4.15 М/ф «Ма шы ны 
стра шыл кі».0
8.30, 15.10, 19.00 Се ры ял 
«Атэль Эле он».***
9.30 Ка ме дыя «Дзі кая штуч-
ка».*
11.15 Скетч-шоу «6 кад раў».***
12.00, 2.10 «Ла ві мо мант».***
12.30, 5.10 Се ры ял «Я ля-
чу».***
13.30 «Сэр цы за ка хан не».***
14.00, 20.10 Се ры ял «Дах 
све ту».***
16.20, 0.50 Се ры ял «Вась мі-
дзя ся тыя-5».***
16.50 Се ры ял «За кры тая 
шко ла-3».***
17.50, 23.20 «Ураль скія пель-
ме ні».***
21.20 Ка ме дыя «Бес тал ко-
выя».*
1.20 «Дур ні і да ро гі».***
1.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка».***
2.40 «Не мо жа быць!»***

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 На-
ві ны куль ту ры.
10.15 «На зі раль нік».
11.15 «Ка лом ба». Се ры ял.
12.30 «Пра ві лы жыц ця».
13.00, 20.05 Дзень сла вян-
ска га пісь мен ства і куль ту ры. 
Кан цэрт на Крас най пло шчы.
14.15 «Пеш шу...» Маск ва пра-
ва слаў ная.
14.50 «Кан стан цін Цы ял коў-
скі». Дак. фільм.
15.10, 21.55 «Мі хай ла Ла ма-
но саў». Маст. фільм. «Ва ро ты 
ву чо нас ці».
16.25 «Фі дзій». Дак. фільм.
16.35 Штуч ны ад бор.

17.15 «Больш чым ка хан не». 
Эдыт Пі аф і Мар сэль Сер дан.
17.55 Зор кі фар тэ пі ян на га мас-
тац тва. Ба рыс Бе ра зоў скі.
18.35 Ко лер ча су. Жан Агюст 
Да мі нік Энгр.
18.45, 0.30 Да 80-год дзя Анд-
рэя Бі та ва. «Крок у бок ад 
агуль на га па то ку».
19.15 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
23.30 Маст са вет.
23.35 На ву ка без ме жаў. «Ці 
вар та нам ба яц ца ма біль ных 
тэ ле фо наў?» Дак. фільм.
0.55 Элі со Вір са ла дзэ ў Вя лі-
кай за ле Мас коў скай кан сер-
ва то рыі.
1.50 Ко лер ча су. Ало вак.
1.55 «Ка зус Ку коц ка га». Се-
ры ял.***
2.45 «Джар да на Бру на». Дак. 
фільм.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым: «Дип Пёрпл». 
2005 год.***
7.20 Маст. фільм «Не бяс печ-
ны ўзрост».***
8.45, 9.40, 11.00, 15.40. 17.00, 
20.45, 21.40, 23.00, 5.35 Му-
зыч ная на сталь гія.*
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час».*
10.00, 16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».*
11.20 «Гэ та бы ло ня даў на, 
гэ та бы ло даў но...» Ра ман 
Кар цаў.*
12.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Ма ра па-
са вец ку». 2007 год.*
12.50 Маст. фільм «Ма лень-
кая Ве ра».****
17.15 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула-
дзі сла вам Лісць е вым «Ле га-
лі за цыя пуб ліч ных да моў». 
1992 год.****
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з На-
тал ляй Ка зял ко вай: «Пес ні на-
ша га ста год дзя». 2005 год.*
19.10 Маст. фільм «Печ кі-ла-
вач кі».***

23.20 Пра гра ма «Рок-н-рол 
ТБ». Кан цэрт Кан стан ці на 
Ні коль ска га. 1992 год.*
0.00 Маст. фільм «Звы чай ная 
гіс то рыя».***
2.20 «Вя чэр нія ме ло дыі». 
1984 год.*
3.05 Фільм-спек такль «Ма-
лень кія ка ме дыі вя лі ка га до-
ма». Спек такль Мас коў ска га 
тэ ат ра са ты ры.***

4.00, 7.00, 10.45, 21.20, 1.30 
Фут бол. Чэм пі я нат све ту ся род 
ма ла дзёж ных ка манд (U-20).
5.30, 13.00, 14.15, 22.00, 0.30, 
2.30 Ве ла спорт. «Джы ра 
д'І та лія».
9.30, 21.00 Тэ ніс. «Рых туй ся 
да «Ра лан Га рос».
9.45 Аў та гон кі. Фор му ла E. 
Па рыж.
14.00, 18.15 Ве ла спорт. 
«Джы ра-эк стра».
18.30 Тэ ніс. «Ра лан Га рос».
19.00, 23.00 Тэ ніс. Тур нір ATP.
0.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.

0.30 Ме лад ра ма «Ка хан не і 
ін шыя ака ліч нас ці».***
2.20 Ка ме дыя «Ня ўда члі-
выя».***
4.00, 14.20, 15.10 «Ка ме ды ян-
ты (Шоу)».***
5.10 Пры го ды «Ва кол све ту 
за 80 дзён».*
7.15 Ме лад ра ма «Мі лая Фрэн-
сіс».***
8.50 Ка ме дыя «Фар ту на Ве-
га са».***
10.30 Пры го ды «Да спе хі Бо-
га».***
12.05 Пры го ды «Да спе хі Бо-
га-2».*
14.00, 14.50, 15.40 Скетч кам 
«Па між на мі».***
16.10 Ка ме дыя «Са мка».***
17.40 Ме лад ра ма «Ма ра-
фон».***
19.30 Ка ме дыя «На ва год ні 
ад рыў».***

21.05 Пры го ды «Сан та на 
про даж».***
22.35 Ме лад ра ма «На шы па-
лю боў ні кі».****

6.00 М/ф.
7.55 «Ёсць адзін сак рэт».
8.20 «Док тар І...»
8.55, 19.05, 3.00 «Ву зел лё-
су». Се ры ял.
10.20, 4.30 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял.
12.00 «Сля пая».
13.00 «Ва раж біт ка».
14.05 «Па ра лель ны свет».
15.05 «Трэн дзі».
15.35 «Здзел ка».
16.05 «На ту раль ны ад бор».
17.05 «Шчы ра».
18.00 «Ці каў ная Вар ва ра». 
Се ры ял.
20.50 «Ма га зі на».
21.50 «Рэ ві зо ра».
22.50 «Лі нія аба ро ны».
23.20 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
0.05 «Бе ла снеж ка і па ляў ні-
чы». Фэн тэ зі.***
2.10 «Аме ры кан скі жа ніх».

6.10 За ка ха ны Шэкс пір.0
8.40 Ка ра лі на ў Кра і не Каш-
ма раў.*
10.50 На стаў нік на за ме ну.***
13.00 Сен са цыя.***
15.10 Вя лі кія во чы.***
17.20 Дас ка на лы свет.***
20.10 Пі тэр Пэн.*
22.25 Кра ну ты пра фе сар.*
0.20 Тры мет ры над уз роў нем 
не ба.***
2.30 Ева: штуч ны ро зум.*
4.05 Ін тэр в'ю з вам пі рам.***

6.20 Пяць ня вест.***
8.25 Ма нах і Д'я бал.*
10.35 Ша пі то-шоу: ка хан не 
і сяб роў ства.****
12.35 Пад кі дыш.0

14.00 Ле ген да №17.*
16.30 Ма ма не бя дуй!****
18.10 Стрыт рэй се ры.***
20.20 Кос мас як прад чу ван-
не.***
22.20 Ры ба-ма ра.****
0.05 Ша пі то-шоу: па ва га і су-
пра цоў ніц тва.***
2.15 Атам ны Іван.
4.25 Ма ма не бя дуй-2.***

6.00, 13.25 Гуль ні ро зу му.*
6.45, 5.35 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.*
7.55, 14.55 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай.*
8.40, 11.00, 15.40 Ша ша праз 
пек ла.*
9.25 Ге ній.***
10.15 Па ра нар маль нае.***
11.50, 16.25, 19.30, 23.20, 
2.30 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.*
12.35, 18.45, 21.45, 1.40 Па-
ча так.*
18.00, 21.00, 0.55, 4.00 Ін-
стынкт вы жы ван ня.***
20.15, 4.50 На ву ка бу ду чы ні.*
22.35 Па ра нар маль нае.***

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 Вы жыць 
лю бой ца ной.***
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 Па ляў ні чы на ан ты ква-
ры ят.
17.00, 22.00, 6.20 Ма хі на та-
ры.***
18.00, 1.00 За ла тая лі ха ман-
ка.***
19.00, 2.00 Тра са Ка лы ма.
20.00 Кос мас на вы ва рат.
2.55 Ко ла: гуль ня на вы жы-
ван не.***
4.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.***

АВЕН. Агуль ная 
тэн дэн цыя тыд ня — 
крок на пе рад, два 
на зад. У па ня дзе лак 
і аў то рак вам лепш 
стро га за хоў ваць 

дыс цып лі ну і пра яў ляць вы ключ-
ныя дзе ла выя якас ці на пра цы. 
У се ра ду вар та зай мац ца толь кі ты-
мі спра ва мі, якія ўжо даў но па ча ты і 
па тра бу юць пра ця гу. Не па жа да ная 
па сіў насць, але ў той жа час не-
аб ход на за хоў ваць асця рож насць 
і не іс ці на пра лом. Чым больш но-
ва га вы да ве да е це ся, тым лепш. 
У пят ні цу па ста рай це ся не звяз ваць 
ся бе ні я кі мі абя цан ня мі: ве ра год на, 
іх бу дзе вель мі скла да на вы ка наць. 
Да лё ка не глад кі мі мо гуць стаць 
ад но сі ны са ста ры мі сяб ра мі і ад-
на дум ца мі.

ЦЯ ЛЕЦ. Іні цы я-
ты ва і энер гія пры-
ня суць ста ноў чы 
вы нік у біз не се і 
аса біс тым жыц ці. 

Раз на стай ныя па дзеі, якія па ста-
ян на змя ня юць ад на ад ну бу дуць 
па тра ба ваць ува гі і ўдзе лу, а так-
са ма ра шу час ці і хут кай рэ ак цыі. 
Ста рай це ся не пе ра там ляц ца, гэ-
тыя дні не асаб лі ва важ ныя для 
пра цы. Чац вер мо жа пры нес ці 
буй ны ка мер цый ны пос пех пры 
цвя ро зым і дзе ла вым па ды хо дзе, 
ад нак вы ні кі бу дуць бач ныя не 
ад ра зу. У пят ні цу спат рэ біц ца ха-
лод ны раз лік. У су бо ту вы яў ляй це 
асця рож насць пры зно сі нах з не-
зна ё мы мі людзь мі, кан флік ты вам 
не па трэб ны.

БЛІЗ НЯ ТЫ. У пер-
шай па ло ве тыд ня вы 
лёг ка вы ра шы це ўсе 
праб ле мы і пад ні ме-
це ся на но вую пры-
ступ ку па шля ху да 

пос пе ху. Не вар та не да ацэнь ваць 
сва іх пе ра мог, але чым менш пра 
гэ та бу дуць ве даць на ва коль ныя, 
тым лепш бу дзе для вас. Вам 
спат рэ бяц ца та кія якас ці, як раз-
важ лі васць і вы трым ка. Мож на 
пла на ваць блі жэй шую бу ду чы ню 
ў са мых свет лых то нах. І ўсё гэ та 
збу дзец ца. У вы хад ныя па ра дуе 
ка ха ны ча ла век.

РАК. Не ся дзі-
це на мес цы, больш 
ру хай це ся і раз маў-
ляй це, вель мі важ на 
ака зац ца ў па трэб ны 

час у па трэб ным мес цы. Ёсць шанц 
за вес ці каш тоў ныя зна ём ствы. Гэ-
та му бу дзе спры яць ваш дар кра-
са моў ства і ўмен не пе ра кон ваць 
на ва коль ных у сва ёй слуш нас ці. На 
пра цы лепш раз ліч ваць толь кі на 
ўлас ныя сі лы і маг чы мас ці. Ка лі ад-
чу ва е це, што ста мі лі ся ад су стрэч 
і вам не хо чац ца мець зно сі ны з 
людзь мі, зна чыць, па ра ў ад па чы-
нак, ад наў ляць сі лы. У су бо ту, ка лі 
аб ста ві ны да зво ляць, зра бі це са бе 
пры ем ны ве чар — ад пач ні це так, як 
гэ та га хо чац ца.

ЛЕЎ. Га лоў нае — 
быць ак тыў нымі і 
пас ля доў ны мі на 
пра ця гу ўся го тыд-
ня. Не па жа да на лег-
ка дум на раз да ваць 

абя цан ні, бо вы ка наць іх бу дзе 
вель мі праб ле ма тыч на. Ста рай це-
ся больш ча су пра во дзіць на пры-
ро дзе, аб мя жуй це зно сі ны з го ра-
дам і яго дзе ла вым ася род дзем да 
не аб ход на га мі ні му му. У па ня дзе-
лак і аў то рак па спра буй це не пе ра-
гру жац ца, інакш пра ца здоль насць 
зні зіц ца, і вы ўсё роў на не здо ле е це 
ўсё скон чыць свое ча со ва. Па збя-
гай це не па трэб ных су стрэч і кан-
так таў. Ва мі мо жа ава ло даць ах-
во та да зме ны мес цаў, та му бу дзе 
ка рыс на тро хі па ванд ра ваць.

ДЗЕ ВА. Ты дзень 
прой дзе ў спа кой-
ным тэм пе, ка лі 
вы са мі не бу дзе-
це ства раць ліш нія 
праб ле мы. Па спра-

буй це рэ аль на раз ліч ваць сі лы і 
не ўзваль ваць на ся бе ліш нюю 
ра бо ту і аба вяз кі. За хоў вай це 
ду шэў ную раў на ва гу і стаў це ся 
доб ра зыч лі ва да кры ты кі. Па чуц-
цё гу ма ру да зво ліць уба чыць сі-
ту а цыю, якая скла ла ся, з ін ша га 
бо ку і знай сці ары гі наль ны спо саб 
яе ра шэн ня.

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, 0.20 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.
9.10 ,  22 .00  Се ры ял 
«След».***
10.00, 12.00, 15.00 90 се-
кунд.
11.00 Дзі ця чы док тар.
11.35, 12.10, 20.00 Се ры ял 
«Гас па ды ня».***
13.05 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.00 Дэ тэк тыў «Ма ёр і Ма-
гія».***
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 На шы.
15.45, 16.05 Рэ алі ці-шоу «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 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.35 Дзень спор ту.
0.50 Се ры ял «Апош няя су-
стрэ ча».***

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 0.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 18.00 Се ры ял «Ка хан не 
і ін шыя не да рэ чнас ці...»***
11.10, 17.30 «Ба гі ня шо пін гу». 
Фэшн-шоу.
11.45, 17.00 Се ры ял «Кух-
ня».***
12.25, 20.00 «Та та па паў». Ся-
мей нае рэ алі ці-шоу.
14.05 «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 Тры лер «Тут нех та 
ёсць. Вы куп лен не».***
21.30 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.40 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. Фі нал. «Аякс» (Ні дэр-
лан ды) — «Ман чэс тэр Юнай-
тэд» (Анг лія).

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35 «Бе ла рус кая кух ня». 

Буль ба з су ша най ры бай.

8.05, 12.00, 20.15 «Ка лей да-

скоп». На ві ны куль ту ры.

8.20, 12.15, 20.30 «Гэ ты 

дзень».

8.25, 17.50 «Ці хі Дон». Кі на-

ра ман.*

10.15, 12.50 «Па куль мы жы-

выя...» Кі на апо весць.*

12.20 «Свят ло да лё кай зор-

кі». Па мя ці за слу жа на га дзея-

ча куль ту ры БССР Ада ма Ру-

са ка.

14.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 

Брас лаў скі ра ён. 2-я част ка.

15.00 «Чыс та анг лій скія за-

бой ствы». Дэ тэк тыў. «Сад 

смер ці». 2-я се рыя.***

15.50, 21.05 «Пар ты зан скі 

фронт». Дак. фільм.*

16.30, 21.40 «Кры мі наль-

ны та лент». Дра ма. 2-я се-

рыя.*

19.50 «Тэ атр у дэ та лях». 

Спек такль На цы я наль на га 

ака дэ міч на га тэ ат ра імя Ян кі 

Ку па лы «Вы кра дан не Еў ро-

пы».

20.40 «Ка лы хан ка».

23.10 «1790 год». Дэ тэк-

тыў.***

8.00 Бас кет бол. Ку бак Ха ліп-
ска га. Бе ла русь (2) — Бе ла-
русь (1).
9.40, 22.10 Ха кей. Чэм пі я нат 
све ту.
11.40 Бас кет бол. Ку бак Ха ліп-
ска га. Вя лі ка бры та нія — Ар-
ген ці на.
13.25 Сам ба. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Фі на лы.
15.00 Фак тар сі лы.
15.30 Ко зел пра фут бол.
15.50 Бас кет бол. Ку бак Ха-
ліп ска га. Бе ла русь (2) — Лон-
дан. (У пе ра пын ку — Спорт 
цэнтр.)
17.40 Слэм-данк.

18.10 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на-
ма-Мінск» — «Шах цёр» (Са лі-
горск). (У пе ра пын ку — Спорт 
цэнтр.)
20.15 Спорт-цэнтр.
20.25 Бас кет бол. Ку бак Ха-
ліп ска га. Ар ген ці на — Бе ла-
русь (1).

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 (з 
суб цiт ра мi), 8.30, 9.00 (з суб-
цiт ра мi), 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00 (з суб цiт ра мi), 20.30 На-
шы на вi ны.
6.05, 8.05 «На ша ра нi ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з 
суб цiт ра мi), 21.00 На вi ны 
спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.10 «Сам-на сам з усi мi».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.15, 16.20 «Час па ка жа».
16.55 «Да вай па жэ нiм ся!»
18.20 «Кант роль ная за куп-
ка».
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нiк.
19.00 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ула сiк. Цень 
Ста лi на».***
23.00 «Вя чэр нi Ургант».
23.40 «Да вай па жэ нiм ся!»
0.35 Нач ныя на вi 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».
9.30, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
10.40, 18.35 «Са мыя ша кі ру-
ю чыя гі по тэ зы».
11.40, 0.00 «Ка ман да Чэ». 
Се ры ял.
13.50 «Тэ ры то рыя па мы-
лак».

15.35 «Ва дзіць па-рус ку».
16.05 «Аў та па на ра ма».
16.50 «Сал да ты і афі цэ ры». 
Се ры ял.
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
22.00 «Гля дзець усім!»
1.40 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Ніт кі Су све ту».

6.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
7.00 Доб рай ра ні цы, свет!***
8.35 «Ня ма праб лем!»***
10.00 «Яшчэ тан ней».*
10.30 «Лю бі мыя ак цё ры». 
Алег Даль.*
11.00, 13.15 Се ры ял «А зол кі 
тут ці хія».*
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
15.00 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».***
16.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2».***
19.20, 4.10 Се ры ял «За кон і 
па ра дак».***
22.15 Маст. фільм «Іро нія 
пос пе ху».***
0.00 Се ры ял «Спрут».***
2.05 Се ры ял «Га ра чы 
лёд».***

7.00 «Ра нi ца Ра сii».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кi.
11.40 «Прос тыя пы тан нi» 
з Яго рам Хрус та лё вым.
12.00 «60 хвi лiн». Ток-шоу.
13.20 «Па кой сме ху».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
вi ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфiр».
17.20 Се ры ял «Склi фа соў-
скi».
19.15, 20.40 Се ры ял «Аса бо-
вая спра ва».
22.00, 23.10 Се ры ял «Ка пi-
тан ша».

0.05 «Ве чар з Ула дзi мi 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.
6.05 Ква тэр нае пы тан не.
7.10, 8.05 Се ры ял «Час Вол-
ка ва».***
9.00 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след».***
9.45, 23.05 «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.
14.05 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».***
17.05 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».***
19.40 Се ры ял «Знік лы без 
вес так. Дру гое ды хан-
не».***
21.30 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч. Лё сы».***
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Шэф».***

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
8.00 Се ры ял «Ча ты ры тан-
кіс ты і са ба ка».
9.00, 17.30 Се ры ял «Гранд-
га тэль».
10.15 «Сяб ры дзя ду лі Мар-
ка».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
11.00 Ка ме дыя «Вя лі кі».
12.45, 19.15 Се ры ял «Ім пе-
рыя».
14.15 Се ры ял «Пры го ды ма-
ла до га Ін дыя ны Джонс».
15.55, 19.10, 21.00, 23.55 «На-
двор'е».
16.00 «Мульт па рад»: «Смур-
фы».
16.40 Се ры ял «Я ка хаю».
18.45 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Экі паж».
23.30 Се ры ял «Фут ба ліс-
ты».
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