
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, 0.00 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.25 Зо на Х.
8.40 Сло ва міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на свя та 
Уз ня сен ня Гас под ня га.
8.50 Сло ва міт ра па лі та Паў ла на 
свя та Уз ня сен ня Гас под ня га.
9.10, 21.45 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, 23.45 Сфе ра ін та рэ-
саў.
21.00 Па на ра ма.
0.20 Дзень спор ту.
0.30 Се ры ял «Апош няя су-
стрэ ча».***

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 22.45 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 18.00 Се ры ял «Ка хан не 
і ін шыя не да рэ чнас ці...»***
11.00, 17.30 «Ба гі ня шо пін гу». 
Фэшн-шоу.
11.35, 17.00 Се ры ял «Кух-
ня».***
12.10, 19.55 «Та та па паў». Ся-
мей нае рэ алі ці-шоу.
14.05, 21.40, 22.05 «Па нен ка-
ся лян ка». Рэ алі ці-шоу.
15.20, 23.45 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
16.05, 22.50 Тры лер «Тут нех-
та ёсць. Вы куп лен не».***
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». 
Вуш кі з гры ба мі.
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.*
10.20, 12.20 «Раз мо вы пра ду-
хоў нае».
10.30, 12.55 «Іх ве да лі толь кі 
ў твар». Дра ма.*
12.30 «На пе рад у мі ну лае».
14.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Ма ла дзеч на.
15.00 «Чыс та анг лій скія за-
бой ствы». Дэ тэк тыў. «Хмар-
ная во сень». 1-я се рыя.***
15.50, 21.05 «Пар ты зан скі 
фронт». Дак. фільм.*
16.25, 21.40 «Ма ла дая гвар-
дыя». Дра ма. 1-я се рыя.*
19.50 «Тэ атр у дэ та лях». Ба-
лет На цы я наль на га ака дэ міч-
на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і 
ба ле та Бе ла ру сі «Аню та».
20.40 «Ка лы хан ка».
23.10 «1790 год». Дэ тэк-
тыў.***

8.00 Бас кет бол. Ку бак Ха ліп-
ска га. Ар ген ці на — Бе ла русь 
(1).
9.45, 20.25 Фут бол. Лі га Еў ро-
пы УЕ ФА. Фі нал.
11.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на-
ма-Мінск» — «Шах цёр» (Са-
лі горск).
13.30 Бас кет бол. Ку бак Ха-
ліп ска га. Бе ла русь (2) — Лон-
дан.
15.20 Слэм-данк.
15.50 Бас кет бол. Ку бак Ха ліп-
ска га. Бе ла русь (2) — Ар ген-
ці на. (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
17.50 Авер тайм.
18.20 Бас кет бол. Ку бак Ха ліп-
ска га. Вя лі ка бры та нія — Бе-
ла русь (1). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)

20.15 Спорт-цэнтр.
22.20 Ха кей. Чэм пі я нат све ту.

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!»
10.15 «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, 23.25 «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, 0.15 «Ка ман да Чэ». 
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».
22.00 «Гля дзець усім!»
23.05 «Аў та па на ра ма».

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». Ге-
ор гій Ві цын.*
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, 4.15 Се ры ял «За кон 
і па ра дак».***
22.15 Маст. фільм «Гід раў-
лі ка».***
0.15 Маст. фільм «Ма ша 
і мо ра».***

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 «60 хвi лiн». Ток-шоу.
13.00 «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 Маст. фiльм 
«Кры мi наль ная спра ва».*
21.40 «Прос тыя пы тан нi» 
з Яго рам Хрус та лё вым.
22.00, 23.10 Се ры ял «Ка пi-
тан ша».
0.05 «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».
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 Рэ алі ці-шоу «Вя сел ле 
па раз лі ку».
11.00 Фан тас ты ка «Лю дзі 
ў чор ным».
12.40, 19.20 Се ры ял «Ім пе-
рыя».
14.15 Се ры ял «Пры го ды ма-
ла до га Ін дыя ны Джонс».
15.55, 19.15, 21.00, 23.55 «На-
двор'е».
16.00 «Мульт па рад»: Том 
і Джэ ры.
16.15 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
16.40 Се ры ял «Я ка хаю».
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 Ба я вік «За ла тое во-
ка».
23.25 Се ры ял «Фут ба ліс ты».
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ША ЛІ. Мо жа це 
стаць ге не ра та рам 
но вых ідэй і пра ек-
таў, але не вар та 
вы хва ляц ца сва і мі 
пос пе ха мі: гэ тым 

вы мо жа це вы клі каць зайз драсць 
і не пры ман не на ва коль ных. Пла ну-
ю чы штось ці на гэ тым тыд ні, лепш 
за ўсё тры маць у сак рэ це свае за-
ду мы. Ёсць шанц уста ля ваць вель-
мі ка рыс ныя дзе ла выя су вя зі, што 
спры яль на ада б'ец ца на ва шым 
са цы яль ным ста ту се. Доб ры час 
для вы ра шэн ня ся мей ных праб лем 
і на ладж ван ня не фар маль ных уза-
е ма ад но сін з ка ле га мі.

С К А Р  П І  Ё Н . 
Мож на ўпэў не на 
пры сту паць да 
вы ка нан ня но ва га 
асаб лі ва важ на-
га за дан ня. На-

ват і не су мня вай це ся ў пос пе ху. 
Ты дзень мо жа пры нес ці шмат 
ці ка вых маг чы мас цяў для атры-
ман ня пры быт ку. Па ня дзе лак і 
се ра да — доб ры час для па чат ку 
но вых пра ек таў, пра яві це іні цы я-
ты ву і твор чае мыс лен не. Мо гуць 
ажы віц ца ва шы ад но сі ны з ра ней-
шы мі дзе ла вы мі парт нё ра мі або 
ця пе раш ні мі ка ле га мі, яны пра-
па ну юць вам іс тот ную да па мо гу ці 
да дуць важ нае да ру чэн не, з якім 
вы з бляс кам спра ві це ся.

СТРА ЛЕЦ. Не 
па чы най це дзей-
ні чаць, не вы зна-
чыў шы ся з мэ та мі, 
інакш час і сі лы 

бу дуць вы дат ка ва ныя мар на. Не 
вель мі да вя рай це фак там і ліч бам, 
ка лі ін ту і цыя ка жа, што тут неш-
та не так, ад вас неш та ха ва юць. 
У чац вер лепш не прад пры маць 
ні чо га сур' ёз на га. Ня дзе ля, хут чэй 
за ўсё, аста нец ца ці хім і спа кой ным 
днём, пры свя ці це яго су зі ран ню і 
аб дум ван ню гран ды ёз ных па дзей, 
якія ма юць ад быц ца.

КА ЗЯ РОГ. Для 
пе ра адо лен ня пе-
ра шкод, якія ўзні-
ка юць на ва шым 
шля ху, трэ ба ўжыць 
мак сі маль на асця-

рож ную так ты ку. Кож нае дзе ян не 
па він на быць ста ран на вы ве ра на. 
Аў то рак — вы дат ны дзень для но-
вых па чы нан няў, па спра буй це не 
пра пус ціць мо мант, га ні це прэч не-
да вер лі васць і ля но ту. Су бо та — 
уда лы дзень для ажыц цяў лен ня 
ідэй, пач ні це ра монт у ква тэ ры, 
па са дзі це кветкі на да чы. Толь кі 
спа чат ку вы дат куй це не ка то ры час 
на тлу ма чэн не ва шых за дум тым, 
хто жы ве ра зам з ва мі. Маг чы ма, 
з пра ціў ні каў пе ра мен яны ста нуць 
ва шы мі па моч ні ка мі.

ВА ДА ЛЕЙ. Бу-
дзе це ў доб рым 
на строі, дзя ку ю чы 

ча му ўсё на ме ча-

нае атры ма ец ца. 

Ка лі пры кла дзя це 

пэў ныя на ма ган ні, то пе ра шкод у 

да сяг нен ні мэт не ўзнік не. Па чы-

най це па сту по ва ву чыц ца та му, 

ча го не ха пае. Ва ша здоль насць 

зна хо дзіць дак лад ныя ра шэн ні і 

свое ча со вая пад трым ка бліз кіх 

лю дзей да па мо гуць ства рыць вы-

дат ныя пе рад умо вы для бу ду ча га 

пос пе ху. У чац вер вар та пад рых-

та ваць ся бе да сюр пры заў, фар-

ту на мо жа звяр нуць на вас ува гу. 

У дру гой па ло ве тыд ня лепш зні-

зіць ак тыў насць і на груз ку — па-

ду маць пра ад па чы нак.

РЫ БЫ. Па дзеі 

прой дуць са праўд-

най ла ві най, ма ла 

што па кі да ю чы 

пас ля ся бе ў ра-

ней шым вы гля дзе. Будзь це га то-

выя да ад наў лен чых ра бот аль бо 

да доб ра ўпа рад ка ван ня зме не-

на га ланд шаф ту. Вас ча кае ма са 

на він, дзе ла вых су стрэч, на пру-

жа ных сі ту а цый на пра цы, так што 

вар та пра ду маць свой рас клад і 
сур' ёз на па ды сці да пе ра мен, якія 
ад бы ва юц ца. Па мя тай це, што вы 
змо жа це атры маць з сі ту а цыі пэў-
ную вы га ду, ка лі за ха ва е це спа кой 
і вы яві це цяр пен не.

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 «Бес тал ко-
выя».*
11.25 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 «Дом ма ры».***
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 «Ураль скія пель ме ні».***
21.20 Ба я вік «Сал дат 
Джэйн».***
0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-
нір.****
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.
12.35 Су свет ныя скар бы.
12.55 «Ян дэкс, Гугл і «ал га-
рытм За ліз ня ка». Дак. фільм.
13.35 «Ра сія, лю боў мая!» 
«Тра ды цыі і куль ту ра хан-
таў».
14.05 «Ці вар та нам ба яц ца 
ма біль ных тэ ле фо наў?» Дак. 
фільм.
15.10 «Мі хай ла Ла ма но саў». 
Маст. фільм. «Ва ро ты ву чо-
нас ці». 3-я се рыя.
16.35 «Аб са лют ны слых».

17.15 «Больш чым ка хан не». 
Валь тэр і Тац ця на За па шныя.
17.55 Зор кі фар тэ пі ян на га 
мас тац тва. Элі со Вір са ла дзэ.
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.
20.05 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.
21.15 «Больш чым ка хан не». 
Яні на Жэй мо і Ля вон Жан но.
22.00 «Эніг ма». Але на Баш-
кі ра ва.
22.45 «Ад люст ра ва ны час». 
Дак. се ры ял.
23.30 Маст са вет.
23.35 На ву ка без ме жаў. «Як 
ві дэа гуль ні ўплы ва юць на на-
ша жыц цё?» Дак. фільм.
0.55 Мі ка лай Лу ган скі ў Вя лі-
кай за ле Мас коў скай кан сер-
ва то рыі.
1.55 «Ка зус Ку коц ка га». Се-
ры ял.***
2.45 «Лаа-цзы». Дак. фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Ма ра па-са вец-
ку». 2007 год.*
6.50 Маст. фільм «Ма лень кая 
Ве ра».****
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час».*
9.40, 11.00, 14.45, 15.40, 17.00, 
19.10, 21.40, 23.00, 2.45, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія.*
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На-
ро джа ныя ў СССР».*
11.15 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.****
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з На-
тал ляй Ка зял ко вай: «Пес ні на-
ша га ста год дзя». 2005 год.*
13.10 Маст. фільм «Печ кі-ла-
вач кі».***
17.20 Пра гра ма «Рок-н-рол 
ТБ». Кан цэрт Кан стан ці на Ні-
коль ска га. 1992 год.*
18.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім. «Гіс то-
рыя рус ка га ро ка. Вік тар Цой». 
«Дзе ці хві лін». 2-я част ка: «Ра-
да вац ца трэ ба!» 2008 год.***

19.25 Маст. фільм «Школь ны 
вальс».***
23.30 «Го лас на ро да». Ма-
на ло гі ў «буд цы га лос нас ці». 
1991 год.*
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым: «Дип Пёрпл». 
2005 год.***
1.20 Маст. фільм «Не бяс печ ны 
ўзрост».***
5.20 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...» Ра ман Кар-
цаў.*

4.00, 7.00, 10.45, 21.20, 23.05, 
1.30 Фут бол. Чэм пі я нат све ту 
ся род ма ла дзёж ных ка манд 
(U-20).
5.30, 9.45, 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».
14.00, 18.15 Ве ла спорт. «Джы-
ра-эк стра».
18.30 Тэ ніс. «Ра лан Га рос».
19.00 Тэ ніс. Тур нір ATP.

0.15 Ка ме дыя «Мыт ня дае да-
бро».***
2.10 Ме лад ра ма «3 шчас лі выя 
па ра ся ці».****
4.00 Ка ме дыя «Да вай, да па-
ба чэн ня!»***
5.35 Ме лад ра ма «Ка за но ва» 
(1-я се рыя).***
7.10 Ме лад ра ма «Ка за но ва» 
(2-я се рыя).***
8.45 Ка ме дыя «Ма нія ве лі-
чы».
10.40 Ка ме дыя «Усё ма-
гу».***
12.15 Ме лад ра ма «Нянь ка 
па вы клі ку».***
14.00, 14.50, 15.40 Скетч кам 
«Па між на мі».***
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».***
16.00 Дэ тэк тыў «Пі раж кі 
з буль бай» (1-я се рыя).*
16.50 Дэ тэк тыў «Пі раж кі 
з буль бай» (2-я се рыя).*
18.00 Ка ме дыя «Ка ла чы».***

19.30 Ка ме дыя «Вы пуск-
ны».****
21.15 Ка ме дыя «На стаў нік го-
да».***
23.15 Ка ме дыя «Фар ту на Ве-
га са».***

6.00 М/ф.
8.00 «Ёсць адзін сак рэт».
8.25 «Док тар І...»
8.55, 19.05 «Ву зел лё су». Се-
ры ял.
10.25, 3.45 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
12.05 «Сля пая».
13.05 «Ва раж біт ка».
14.10, 5.10 «Па ра лель ны свет».
15.10 «Трэн дзі».
15.40 «Здзел ка».
16.10 «На ту раль ны ад бор».
17.10 «Шчы ра».
18.05 «Ці каў ная Вар ва ра». 
Се ры ял.
20.50 «Спат кан не з зор кай».
22.00 «Рэ ві зо ра».
23.05 «Алі гарх ТБ».
23.35 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
0.20 «Кож ную ня дзе лю». Маст. 
фільм.***
2.55 «Аме ры кан скі жа ніх».

6.10 Па ляў ні чыя на тро ляў.***
8.20 Кра ну ты пра фе сар.*
10.20 Тры мет ры над уз роў нем 
не ба.***
12.50 Пі тэр Пэн.*
15.10 Ін тэр в'ю з вам пі рам.***
17.35 Вер сія.***
20.10 Ілю зі я ніст.***
22.20 Кра ну ты пра фе сар-2: 
сям'я Клам паў.***
0.25 Тры мет ры над уз роў нем 
не ба: я ця бе ха чу.***
2.40 Апан та насць.***
4.30 У ча кан ні веч нас ці.***

6.20 Ёл кі куд ла тыя.
8.10 Кос мас як прад чу ван-
не.***

10.05 Ша пі то-шоу: па ва га і су-
пра цоў ніц тва.***
12.20 За дву ма зай ца мі.*
13.50 Атам ны Іван.
16.20 Ма ма, не бя дуй-2.***
18.25 Ведзь ма.***
20.20 Поў нае пе ра тва рэн-
не.***
22.10 Вы пра ба ван не.***
0.10 Іро нія лё су. Пра цяг.*
2.20 Сін дром Пят руш кі.***
4.20 У сты лі jаzz.***

6.00, 13.25 Гуль ні ро зу му.*
6.50, 5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці.*
8.00, 14.55 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай.*
8.45, 11.05, 15.40 Ша ша праз 
пек ла.*
9.30 Сма га.*
10.20 Па ра нар маль нае.***
11.50, 16.25, 19.30, 23.20, 
2.30 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.*
12.40, 18.45, 21.50, 1.40 Па-
ча так.*
18.00, 21.00, 0.55, 4.00 Аў та-
SOS.*
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 Біт вы ро ба таў.
17.00, 22.00, 6.20 Ма хі на та-
ры.***
18.00, 2.55 Хар лі і бра ты Дэ-
від сан.***
19.00, 1.00 За ла ты шлях.***
20.00, 2.00 Ле ген да пра зо ла та 
кра ка дзі лаў.***
4.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.***
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