
6.00 «Тур ба мік сер».
6.30, 3.25 М/ф «Тры ка ты».
6.50, 3.45 М/ф «Фік сі кі».
7.10, 4.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».
7.30, 4.25 «Ера лаш».
8.30 Се ры ял «Ся мей ны біз-
нес».
9.30 Ка ме дыя «Зна ём ства 
з баць ка мі».
11.30 Скетч-шоу «6 кад раў».
12.00, 5.10 Се ры ял «Я ля чу».
13.00 «Па спець за 24 га дзі ны».
14.10 «Сэр цы за ка хан не».
14.50 «Уз ва жа ныя лю дзі».
16.50 Се ры ял «За кры тая шко-
ла-2».
17.50, 23.40 «Ураль скія пель-
ме ні».
19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка-4».
20.10 Се ры ял «Кух ня-6».
21.55 Ка ме дыя «Зме ша ныя 
па чуц ці».
0.40 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка».
1.50 Се ры ял «Ме сяц».
2.40 «Не мо жа быць!»

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, 0.00 «Пус тая ка ро на: 
вай на Пун со вай і Бе лай ру жы. 
Ры чард ІІІ». Се ры ял.***
12.05 Каз кі з глі ны і дрэ ва. 
Дым каў ская цац ка.
12.15, 1.15 «Ці чу лі вы?..» Гіс-
то рыі з жыц ця ра сій скіх му-
зы кан таў.
12.55, 20.45 «Пра ві лы жыц ця».
13.25 «Пеш шу...» Бал ты ка 
пры бя рэж ная.
13.50 «Пя шчот насць да ра ву-
ча га зве ра». Маст. фільм. 2-я 
се рыя.

15.10 Ты дзень Ін дыі на тэ ле-
ка на ле «Куль ту ра». «Ёга — 
шлях са ма па знан ня».
15.55 Штуч ны ад бор.
16.35 «Князь Па цём кін. Свят-
ло і це ні». Дак. фільм.
17.05 «Мі ка лай Лу ган скі. 
Жыц цё не па но тах». Дак. 
фільм.
17.45 Мас коў скі Ве лі код ны 
фес ты валь. Абра нае.
18.35 «Ар кестр бу ду чы ні».
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Аб са лют ны слых».
21.15 Дзень па мя ці за гі ну лых 
у ра ды я цый ных ка та стро фах. 
«Зо на маў чан ня». Дак. фільм.
22.00 Ты дзень Ін дыі на тэ ле ка-
на ле «Куль ту ра». «Ін дый ская 
ма дэр ні за цыя».
22.40 75 га доў з дня на ра-
джэн ня Свя та сла ва Бэл зы. 
«Не за да ныя пы тан ні». Дак. 
фільм.
23.20 Су свет ныя скар бы.
23.55 Маст са вет.
0.45 «Заўт ра не па мрэ ні ко лі». 
Дак. се ры ял.

6.00 «The Best of «Се вА ло-
гія» з Се вам На ўга род ца вым. 
2006 год.****
7.05 «Сва я кі». Фільм-спек такль 
Мас коў ска га ака дэ міч на га тэ-
ат ра імя Ул. Ма я коў ска га.***
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы 
час».*
9.40, 11.00, 13.00, 14.35, 
15.40, 17.00, 19.00, 20.45, 
21.40, 23.00, 5.10 Му зыч ная 
на сталь гія.*
10.00, 16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».*
12.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Чар но-
быль». 2006 год.***
13.30 Фільм-спек такль «Абя-
цан не шчас ця».***
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з На тал-
ляй Ка зял ко вай. 2005 год.***

19.40 Маст. фільм «Ін спек тар 
Гул». 1-я се рыя.***
0.00 Фільм-кан цэрт «Кан цэрт 
гур та «Алиса». 1988 год.***
1.05 «Рок-н-рол ТБ». 1992 
год.***
1.50 «Рок-н-рол — гэ та 
«Рushkіng». Кан цэрт гру пы 
«Пушкинг». 2004 год.***
3.00 Пра гра ма «Тэ ма» з Ула-
дзі сла вам Лісць е вым: «Усе ра-
сій скі рэ фе рэн дум аб да ве ры 
Б.Н. Ель цы ну». 1993 год.***
4.00 Маст. фільм «Ме ра стры-
ман ня».***

5.15, 9.35, 1.00 Ве ла спорт. 
«Тур Ра ман дыі».
6.00 Ве ла спорт. Гон ка 
«AMSTEL GOLD».
7.30, 11.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
0.00, 2.30 Сну кер. Чэм пі я нат 
све ту.
9.30 Зі мо выя ві ды спор ту. «У 
па го ні за гіс то ры яй».
11.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.

0.55 Ка ме дыя «Ма шы на ча су 
ў джа ку зі».***
2.40 Ка ме дыя «Ос кар».*
4.05, 14.00, 14.50, 15.40 Скетч-
кам «Па між на мі».***
4.30 Ка ме дыя «Імя».***
6.30 Фэн тэ зі «Пе не ло па».*
8.20 Ме лад ра ма «Ка хан не 
з ры зы кай для жыц ця».***
10.00 Ка ме дыя «Пры шэль-
цы».*
11.55 Ка ме дыя «Пры шэль-
цы-2: ка лі до ры ча су».*
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».***
16.00 Ка ме дыя «Ня ўлоў ная 
чац вёр ка».***
18.30 Ме лад ра ма «Як вый сці 
за муж за міль я не ра», 3-я се-
рыя.*
19.30 Ка ме дыя «Ад на клас ні-
цы».***

20.55 Ка ме дыя «Вам пір-
шы».***
22.35 Ка ме дыя «Па мя таю — 
не па мя таю».*

6.00 М/ф.
8.05 «Ёсць адзін сак рэт».
8.30 «Док тар І...»
9.00, 19.00, 2.40 «Ву зел лё су». 
Се ры ял.
10.30, 4.00 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял.
12.15 «Сля пая».
13.15 «Ва раж біт ка».
14.20 «Па ра лель ны свет».
15.15 «Вай на ня вест».
15.45 «Здзел ка».
16.15 «На ту раль ны ад бор».
17.10 «Шчы ра».
18.05 «Не спа кой ны ўчас так». 
Се ры ял.
20.45 «Ма га зі на».
21.45 «Рэ ві зо ра».
23.05, 5.30 «Лі нія аба ро ны».
23.35 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
0.20 «Пры від ны па труль». 
Фэн тэ зі.***
1.50 «Аме ры кан скі жа ніх».

6.10, 18.10 Смур фі кі.*
8.10 Вер саль скі ра ман.****
10.20 Не зда вай ся.***
12.05 На зад у бу ду чы ню ІІІ.*
14.20 Кі ра ван не гне вам.*
16.20 Ка хан не жы ве тры га-
ды.***
20.10 Ча ла век, які змя ніў 
усё.***
22.50 Паш таль ён.***
2.20 Труп ня вес ты.*
3.50 Ана нім.***

6.20 Лю бовь-мор ковь-2.*
8.15 Пі ка вая да ма: чор ны аб-
рад.***

10.10 Пу цёў ка ў жыц цё.*
12.25 Не бой ся, я з та бой. 2-я 
част ка.*
14.20 Вы соц кі. Дзя куй, што 
жы вы.***
16.55 Лёг кі на ўспа мін.*
18.35 Будзь са мной.***
20.20 Па ра граф 78.***
23.00 Мі шэнь.****
2.10 Ду рань.***
4.30 Раз вод па ўлас ным жа-
дан ні.***

6.00, 9.15, 13.10, 20.15 Гуль ні 
ро зу му.*
6.50, 5.35 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці.*
7.40, 10.45, 14.45 Ме га за во-
ды.*
8.30, 15.30 Ша ша праз пек-
ла.*
10.00 Ува рван не на Зям лю.*
11.35, 16.15, 19.25, 23.20, 
2.25 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.*
12.25, 17.55, 21.00, 0.55, 4.05 
Па ча так.*
22.30 Пра рыў.***

8.00, 14.00, 18.00 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 Скла-
ды.*
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Біт вы 
за кан тэй не ры.*
11.00 Май стры па тар га вац ца.*
17.00, 22.00, 2.55 Ма хі на та ры.*
19.00 Ра та валь ні кі-цяж ка ва-
га ві кі.***
20.00 Тэх на ге ні ка.*
0.00, 3.50 Вы жыць лю бой ца-
ной.*
1.00, 6.20 Ме га пе ра воз кі.*
2.00, 4.40 Ма лан ка выя ка та-
стро фы.***

АВЕН. Вас ча кае 
вель мі перс пек тыў-
ны ты дзень, бу дуць 
рап там уз ні каць 
спры яль ныя маг чы-

мас ці ў пра фе сій най сфе ры. Не 
вы клю ча на, што да ся рэ дзі ны тыд-
ня вас на ве да юць ці ка выя ідэі або 
па сту пяць пра па но вы, якія вар та 
раз гле дзець. Вы ра шай це ўсе 
спра вы без мі тус ні і па спеш лі вас-
ці. У чац вер не аб ход на па ка заць 
сваю іні цы я тыў насць і сме ласць. 
Пра яві це мак сі мум вы трым кі пры 
зно сі нах з дзець мі.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ-
тым тыд ні не па жа-
да на гу ляць у хо-
ван кі з на чаль ствам 
і прад стаў ні ка мі за-

ко на і па рад ку, вы ўсё роў на прай-
гра е це. На ды хо дзіць спры яль ны 
час для па ез дак, па да рож жаў, эк-
скур сій. Вы змо жа це зір нуць на 
мно гія рэ чы па-но ва му і ўба чыць 
тое, што ра ней не за ўва жа лі, гэ та 
на дасць упэў не насць у сва іх маг-
чы мас цях. У пят ні цу па ста рай це-
ся па збя гаць кан флік таў, не па ру-
шаць ні я кі мі дзе ян ня мі кам фор ту 
і мі ру ў ду шы. Су бо ту пры свя ці це 
са бе, зай мі це ся са ма аду ка цы яй.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На 
гэ тым тыд ні з'я віц ца 
маг чы масць вы ра-
шыць цяж кае, але 
важ нае пы тан не. Уда-

лы мі бу дуць пе ра мо вы з но вы мі 
парт нё ра мі, маг чы мыя так са ма і 
не дзе ла выя зна ём ствы. Па ча тыя 
ра ней спра вы бу дуць па спя хо ва 
пра соў вац ца. Чац вер мо жа стац-
ца ак тыў ным і на сы ча ным днём, 
з'я віц ца маг чы масць ры зык нуць і 
да маг чы ся пос пе ху, але га лоў ная 
за да ча — не пад да вац ца эмо цы-
ям. У пят ні цу для да сяг нен ня мэт 
на бя ры це ся цяр пен ня. Вы хад ныя 
— доб ры час для су стрэ чы з сяб-
ра мі і пра вя дзен ня якіх-не будзь 
за баў ляль ных ме ра пры ем стваў.

РАК. На гэ тым 
тыд ні па жа да на за-
га дзя склас ці пад ра-
бяз ны план спраў і су-

стрэч і імк нуц ца не змя няць яму. У 
аў то рак пры вы ра шэн ні прын цы по-
вых пы тан няў цвёр да ад стой вай це 
свае пе ра ка нан ні. У се ра ду і чац вер 
у вас бу дзе атрым лі вац ца лю бая 
ра бо та. Ста рай це ся не пра пус ціць 
важ ную ін фар ма цыю, якая да ты-
чыц ца аса біс та га жыц ця. У су бо ту 
не рас слаб ляй це ся, да вя дзі це да 
кан ца ўсе спра вы, за пла на ва ныя 
на гэ ты ты дзень. У ня дзе лю са чы це 
за са бой, не да зва ляй це раз драж-
нен ню вы плюх вац ца вон кі.

ЛЕЎ.  Маг чы-
ма, час раз гру зіць 
свае пле чы ад чу-
жых праб лем. Тут 
жа з'я віц ца маг чы-
масць за няц ца сва-

і мі ўлас ны мі. Пе ра гледзь це свой 
гар дэ роб на прад мет вяс но ва га 
аб наў лен ня. У чац вер ка ле гі мо-
гуць звяр нуц ца да вас у по шу ках 
спра вяд лі вас ці. Па спра буй це не 
пад ма нуць іх ча кан няў. Пят ні ца, 
хут чэй за ўсё, бу дзе на сы ча ным 
днём, та му не ха пай це ся за ўсё 
ад ра зу, лепш скан цэнт руй це на-
ма ган ні на ней кай ад ной спра ве, і 
та ды ўсё атры ма ец ца. У вы хад ныя 
са мы час са браць гас цей і здзі віць 
іх ку лі нар ны мі шэ дэў ра мі ўлас на га 
пры га та ван ня.

ДЗЕ ВА. Не аб-
ход на спус ціц ца 
з ня бё саў на зям-
лю, каб вы зна чыць 
свае да лей шыя 

пла ны і га лоў ную лі нію кар' е ры. 
Вам не аб ход на звяр нуц ца па ад-
каз да свай го ўнут ра на га го ла су, 
бо знеш нія да рад чы кі тут бес ка-
рыс ныя. У па чат ку тыд ня на пра-
цы лепш па менш пры цяг ваць да 
ся бе ўва гі. Ваш дэ віз: «сціп ласць 
і так тоў насць». Та ды спа да ры ня 
Фар ту на не за бу дзец ца ўсміх нуц-
ца вам у па трэб ны мо мант. Ёсць 
ве ра год насць атры маць доў га ча-
ка ную вест ку ад да лё кіх сва я коў 
або сяб роў. Чац вер — не ваш 
дзень. Па спра буй це пра вес ці яго 
ці ха і спа кой на.

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.
9.10 Ка ме дыя «Ка мін ны 
госць».*
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 
«Ды вер сант. Ка нец вай ны». 
1-я се рыя.***
13.05 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.00 Се ры ял «Сва ты-5».*
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Ме лад ра ма «Ся мей ны 
ачаг».***
16.30 Се ры ял «Ся мей ныя 
ме лад ра мы-6».***
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.10 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
21.45 «Спра ва жыц ця». Дак. 
фільм.
22.05 Се ры ял «След».***
0.45 Дзень спор ту.
0.55 Се ры ял «Ва гон чык мой 
да лё кі».***

7.00 Тэле раніца.
9.00, 22.50 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 18.05 Се ры ял «Ка хан не 
і ін шыя не да рэ чнас ці...»***
11.15, 17.05 Се ры ял «Ан жа-
лі ка».***
12.20, 20.05 «Та та па паў». Ся-
мей нае рэ алі ці-шоу.
14.00, 21.40, 22.05 «Па нен ка-
ся лян ка». Рэ алі ці-шоу.
15.20, 23.50 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра-
ект.
16.05, 22.55 Тры лер «Тут 
нех та ёсць...»***

22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
0.35 «Ан лайн». Скетч кам.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40 «Бе ла рус кая кух ня». 
Клёц кі з ду ша мі. Цыб ры кі.
8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15, 15.05, 20.15, 23.10 
«Гэ ты дзень».
8.25, 18.15 «Доў гая да ро га
ў дзю нах». Дра ма.*
9.35, 13.35 «Рэй нджар з атам-
най зо ны». Маст. фільм.***
11.00 М/ф.0
11.05, 15.10 «Чыс та анг лій-
скія за бой ствы». Дэ тэк тыў. 
«Суд ны дзень». 1-я се-
рыя.***
12.20 «Мас тац тва Бе ла ру сі-
1976» (ліс та пад).
12.30 «Ка мер тон». За слу жа-
ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Юрый Фей гін.
12.55 «Кі но і час». Ка та стро-
фа на Чар но быль скай АЭС.
16.05, 21.05 «Чар но быль. Раз-
бу ра ны міф». Дак. фільм.*
16.45, 21.40 «За гад: агонь не 
ад кры ваць». Дра ма.*
19.30 «Ле ген ды бе ла рус кай 
эст ра ды». «Му зы ка зо рак». 
Та ма ра Ра еў ская.
20.20 «На пры ро дзе з Ві та лем 
Гу мен ным».
20.40 «Ка лы хан ка».
23.15 «Гі та ра па кру зе».

8.00 Фех та ван не. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. U-23. Ка манд ныя 
спа бор ніц твы. Шпа га. Жан чы-
ны. Шаб ля. Муж чы ны. Ра пі ра. 
Жан чы ны.
9.45 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
10.15 Спорт-кадр.
10.45 Ко зел пра фут бол.
11.05 Ха кей. КХЛ. Най леп шыя 
мат чы се зо на 2016—2017. 
ЦСКА (Маск ва) — «Ме та лург» 
(Маг ні та горск).
13.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Штут-
гарт.

17.55, 22.25 Фут бол. Ку бак Бе-
ла ру сі. 1/2 фі на лу. Матч у ад-
каз. «Шах цёр» (Са лі горск) — 
ФК «Слуцк». (У пе ра пын ку — 
PRO спорт. На ві ны.)
19.55 Слэм-данк.
20.25 Фут бол. Ку бак Бе ла ру-
сі. 1/2 фі на лу. Матч у ад каз. 
БА ТЭ (Ба ры саў) — «Ды на ма» 
(Брэст). (У пе ра пын ку — PRO 
спорт. На ві ны.)

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 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Дра ма «Вя лi кая».*
23.00 «Вя чэр нi Ургант».
23.35 «На ноч гле дзя чы».
0.25 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 «Усім па кат ку».
8.40 «Ці хі цэнтр». Се ры ял.
10.40 Маст. фільм «Са лод-
кае раз ві тан не Ве ры».*
12.30 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Анёл без на дзей ных».
13.50 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма».
14.45, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».

16.50 «Аў та па на ра ма».
17.10 «Ва дзіць па-рус ку».
18.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
22.00 «Гля дзець усім!»
23.05 «Тай ны Чап ман».
23.55 Маст. фільм «Най леп-
шая па ра го да».***
1.25 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Пры ста нак ба гоў».

6.50 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
7.30 Доб рай ра ні цы, свет!***
9.00 Маст. фільм «Сві нар ка 
і па стух».
10.30 Маст. фільм «Доб ры 
дзень Вам!»***
12.30 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0», 
«Служ бо вы ра ман».*
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 На ві-
ны (бя гу чы ра док).
13.15 «Ня ма праб лем!»***
14.55 Дак. фільм «Ся мей ныя 
дра мы».***
16.15 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2».***
19.20, 4.50 Се ры ял «За кон 
і па ра дак».***
22.10 Маст. фільм «Уда ча 
на пра кат».*
0.05 Дак. цыкл «Першыя».*
0.35 Се ры ял «Спрут».***
2.35 Се ры ял «Га ра чы лёд».***

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.40 «Прос тыя пы тан ні» 
з Яго рам Хрус та лё вым.
12.00 «60 хві лін». Ток-шоу.
13.20 «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 «Склі фа соў-
скі».

19.15, 20.40 Се ры ял «Аса бо-
вая спра ва».
22.00, 23.10 Се ры ял «Ап ты-
міс ты».
0.00 «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.
6.05 «Ква тэр нае пы тан не».
7.10, 8.05 Се ры ял «Час Вол-
ка ва».***
8.55 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след».***
9.45 «За гран ню».
10.20 Се ры ял «Ляс нік».***
12.00 Суд пры сяж ных.
13.25, 16.35 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 «На ша шчас-
лі вае заўт ра».***
22.25 «Вы ні кі дня».
22.55 «НЗ.bу».
23.15 Се ры ял «Шэф».***

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
10.15 «Сяб ры Дзя ду лі Мар ка».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
11.00 Ме лад ра ма «Афі цэр 
з ру жай».
13.00, 19.20 Се ры ял «Ле ген-
ды».
14.25 Се ры ял «Па ла ца выя 
тай ны».
15.55, 19.15, 21.00, 23.55 «На-
двор'е».
16.00 «Мульт па рад».
16.40 Се ры ял «Каў чэг».
18.00 Се ры ял «Агент Кар-
тэр».
18.45 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Асноў ны ін-
стынкт».
23.10 Се ры ял «Ведзь мы Ус-
ход ня га ўзбя рэж жа».
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