
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, 22.05 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 
«Ды вер сант. Ка нец вай-
ны».***
13.05 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.00, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».***
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Ме лад ра ма «Поз няе 
рас ка ян не».***
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.
0.45 Дзень спор ту.
1.00 Се ры ял «Ва гон чык мой 
да лё кі».***

7.00 Тэлераніца.
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».***
12.25, 20.05 «Та та па паў». Ся-
мей нае рэ алі ці-шоу.
14.10, 21.40, 22.10 «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 6 з 49, 
КЕ НО.
0.35 «Ан лайн». Скетч кам.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40 «Бе ла рус кая кух ня». 
Руль ка з хрэ нам, уз вар жу ра-
ві на вы.
8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15, 14.35, 20.15, 23.15 
«Гэ ты дзень».
8.25, 18.15 «Доў гая да ро га ў 
дзю нах». Дра ма.*
9.35, 12.45 «Су стрэ ча ў га-
рах». Маст. фільм.*
10.55 М/ф.0
11.10, 15.20 «Чыс та анг лій скія 
за бой ствы». Дэ тэк тыў. «Суд-
ны дзень». 2-я се рыя.***
12.20 «Ка мер тон». Кры тык, му-
зы ка знаў ца Ла ры са Ба ры кі на.
14.10 «Вый сце ёсць». Воль га 
Кле ба но віч.
14.40 Кан цэрт ан самб ля пес-
ні і тан ца «Спад чы на» Па ла ца 
куль ту ры г. Ма ла дзеч на.
16.10, 21.05 «Апе ра цыя «За гад-
ка». Дак. фільм. 1-я се рыя.*
16.45, 21.45 «За гад: пе рай сці 
мя жу». Дра ма.*
19.30 «Ле ген ды бе ла рус кай 
эст ра ды». «Сцэ на, я та бе вер-
ная...» На тал ля Гай да.
20.20 «Мас тац тва Бе ла ру сі-
1977».
20.30 «На пры ро дзе з Ві та лем 
Гу мен ным».
20.40 «Ка лы хан ка».
23.20 «Гі та ра па кру зе».

7.30 Фут бол. Ку бак Бе ла ру сі. 1/2 
фі на лу. Матч у ад каз. «Шах цёр» 
(Са лі горск) — ФК «Слуцк».
9.15 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).
11.05 Ха кей. КХЛ. Най леп шыя 
мат чы се зо на 2016—2017. 
«Ме та лург» (Маг ні та горск) — 
СКА (Санкт-Пе цяр бург).
13.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Штут-
гарт.
18.50 Слэм-данк.

19.20 На шля ху да ЧС-2018. 
Ві дэа ча со піс.
19.50 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
1/4 фі на лу. Матч у ад каз. «Вар-
дар» (Ма ке до нія) — «Фленс бург» 
(Гер ма нія). (У пе ра пын ку — 
PRO спорт. На ві ны.)
21.35 Ко зел пра фут бол.
21.55 Авер тайм.
22.25 Бас кет бол. Еў ра лі га. 
1/4 фі на лу. Чац вёр ты матч. 
«Бас ко нія» (Іс па нія) — ЦСКА 
(Ра сія). (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».
23.40 «На ноч гле дзя чы».
0.30 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, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы».
10.40, 0.15 «Важ няк. Гуль ня 
на вы лет». Се ры ял.
12.30 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Пры ста нак ба гоў».

13.50 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі».
15.35 «У нас усе до ма».
16.05 «Скар дзіц ца да зва ля-
ец ца».
16.50 «Мінск і мін ча не».
17.35 «Зва ная вя чэ ра».
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».
1.55 «Да ку мен таль ны пра ект»: 
«Ства раль ні кі Фран кенш тэй-
наў».

7.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
7.30 Доб рай ра ні цы, свет!***
9.00, 0.00 Маст. фільм «Ты — 
мне, я — та бе».*
10.35 Маст. фільм «Уда ча на-
пра кат».*
12.30 «Лю бі мыя ак цё ры», 
Свят ла на Не ма ля е ва.*
13.00, 16.00, 19.00 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, 4.00 Се ры ял «За кон і 
па ра дак».***
22.15 Маст. фільм «За за».***
1.40 Се ры ял «Га ра чы лёд».***

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
13.10 «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».
21.40 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.

22.00, 23.10 Се ры ял «Ап ты-
міс ты».
1.00 «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».***
8.55 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след».***
9.45, 22.55 «НЗ.bу».
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».
23.15 Се ры ял «Шэф».***

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
10.30 «Аб бу даў ніц тве і не ру-
хо мас ці».
10.45 «Сяб ры Дзя ду лі Мар-
ка».
11.00 Тры лер «Най леп шы 
стра лок».
13.00, 19.20 Се ры ял «Ле ген-
ды».
14.30 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».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
16.50 Се ры ял «Каў чэг».
18.25 Се ры ял «Агент Кар-
тэр».
19.10 «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 «Шпі ён, які мя не 
ка хаў».
23.25 Дак. фільм «Ах вя рап ры-
на шэн не».
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ША ЛІ. Маг чы-
мыя пе ра ме ны як 
у аса біс тых, так і ў 
пра фе сій ных спра-
вах. Не вы клю ча-
на, што пос пех 

вам усміх нец ца ў са мы не ча ка ны 
мо мант. Не бу дуй це за ліш не фан-
тас тыч ных пла наў, рас ча ра ван не 
ад ня ўда чы ў іх рэа лі за цыі мо жа 
пры му сіць вас пры няць не аб ду ма-
нае ра шэн не. У чац вер па спра буй-
це па збег нуць удзе лу ў спрэч ках 
і кан флік тах, лепш ад ся дзец ца ў 
ба ку, і праб ле ма хут ка вы ра шыц-
ца са ма са бой. Су бо та — вы дат ны 
дзень для пры ёму гас цей або па-
езд кі на пік нік.

СКАР ПІ ЁН. На 
гэ тым тыд ні ўпэў-
не насць ва ўлас-
ных сі лах і ап ты-
мізм да па мо гуць 
за ва я ваць пры хіль-

насць на ва коль ных і ўма ца ваць 
доб рыя ад но сі ны з на чаль ствам. 
Са мы мі спры яль ны мі дня мі тыд ня 
абя ца юць быць се ра да і пят ні ца. 
Вы мо жа це іс тот на па поў ніць свае 
ве ды, тым са мым пад ня ўшы ся на 
но вую ін тэ ле кту аль ную вы шы ню. 
За хоў вай це ду шэў ную раў на ва гу. 
Пад ка нец тыд ня, пас ля бес пе ра-
пын най мі тус ні, вас бу дуць ча каць 
вель мі пры ем ныя па дзеі. Но выя 
ўра жан ні ў вы хад ныя дні да дуць 
на го ду для но вых за дум.

СТРА ЛЕЦ. Не-
аб ход на за ся ро-
дзіц ца на ад ной 
га лоў най мэ це, 
та ды яна пач не 

на блі жац ца да вас. Спры яль ны 
час для дзе ян няў, на кі ра ва ных на 
ўма ца ван не сва ёй рэ пу та цыі і па-
ва гі ся род ка лег. У пер шай па ло ве 
тыд ня маг чы мыя пэў ныя цяж кас ці 
з дзе ла вы мі парт нё ра мі або му-
жам, які рап там мо жа стаць за ну-
дам. Пра яві це цяр пен не і па чуц цё 
гу ма ру, і ўсё на ла дзіц ца. 

КА ЗЯ РОГ. Час 
спры яль ны для ра-
шу чых дзе ян няў, 
пе ра ме наў і дак-
лад на га пла на ван-
ня бу ду чых па дзей. 

У па ня дзе лак па жа да на па зба віц-
ца ад гру зу дроб ных ня вы ра ша ных 
праб лем. У се ра ду не пры зна чай-
це важ ных су стрэч. Па чы на ю чы 
з се ра ды, у вас бу дуць з'яў ляц ца 
роз ныя маг чы мас ці, якія спры я-
юць за ва я ван ню но вых вяр шынь. 
У чац вер вя лі кая ры зы ка пра пус-
ціць штось ці важ нае. У пят ні цу пры 
не аб ход нас ці мо жа це раз ліч ваць 
на пад трым ку сяб роў. У ня дзе лю 
па спра буй це за хоў ваць раў на ва-
гу і не раз драж няц ца з-за бліз кіх 
лю дзей.

В А  Д А  Л Е Й . 
Пе ры я дыч на да-
вя дзец ца вы праў-
ляць па мыл кі, пе-
ра раб ляць част ку 
спраў, вяр тац ца да 

ад кла дзе ных за дан няў з-за не прад-
ба ча ных аб ста він. Па спра буй це за-
хоў ваць ла гіч ную пас ля доў насць у 
дзе ян нях. Да лё ка не ва ўсім, што 
бу дзе ад бы вац ца ў не па срэд най 
бліз ка сці ад вас, вар та ўдзель ні-
чаць. Ча сам лепш маў чаць і ўхі ляц-
ца. Звяр ні це ўва гу на стан сва іх фі-
нан саў, па збя гай це не аб ду ма ных і 
спан тан ных вы дат каў.

РЫ БЫ. Мо жа 
з'я віц ца шанц да-
лей ша га пра соў-
ван ня па служ бе. 
Па жа да на ўстрым-

лі вац ца ад лю бых абя цан няў, бо іх 
вы ка нан не за па тра буе та кіх вы-
дат каў, да зво ліць са бе якія вы па-
куль не мо жа це. Се ра да — не той 
дзень, ка лі вар та спра ба ваць да-
вес ці лю бую спра ву да пе ра мож-
на га кан ца, вы за над та сто мі це ся. 
У кан цы тыд ня не вар та спра чац ца 
з ка ле га мі і на чаль ствам. Асаб лі ва 
ўпар тыя і пра ца ві тыя асо бы ма юць 
шанц за клас ці тры ва лы пад му рак 
пад бу ды нак улас на га даб ра бы-
ту. Будзь це асця рож ныя ў ацэн-
ках, лепш тро хі схіт рыць, пра явіць 
дып ла ма тыч насць, чым у ад кры-
тую на жыць са бе во ра га.

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 «Зме ша ныя па-
чуц ці».
11.10 Скетч-шоу «6 кад раў».
12.00, 5.10 Се ры ял «Я ля чу».
13.00 «Ла ві мо мант».
13.30, 17.50, 23.40 «Ураль скія 
пель ме ні».
14.00, 20.10 Се ры ял «Кух ня-6».
15.40, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка-4».
16.50 Се ры ял «За кры тая шко-
ла-2».
21.55 Ка ме дыя «Мой хло пец — 
анёл».
0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-
нір.
0.50 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. Кар-
га поль ская глі ня ная 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 «Ра сія, лю боў мая!» 
«Свет Чу кот кі».
13.50 «Пя шчот насць да ра ву-
ча га зве ра». Маст. фільм. 3-я 
се рыя.

15.10 Ты дзень Ін дыі на тэ ле ка-
на ле «Куль ту ра». «Ін дый ская 
ма дэр ні за цыя».
15.55 «Свя та слаў Бэл за. Не за-
да ныя пы тан ні». Дак. фільм.
16.35 «Князь Па цём кін. Свят-
ло і це ні». Дак. фільм.
17.00 Мас коў скі Ве лі код ны 
фес ты валь. Абра нае.
18.25 «Ар кестр бу ду чы ні». Еў-
ра тур.
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 «Куль тур ная рэ ва лю-
цыя».
22.00 Ты дзень Ін дыі на тэ ле-
ка на ле «Куль ту ра». «Жы выя 
гіс то рыі». Дак. фільм.
22.30 Су свет ныя скар бы.
22.45 «Аляк сей Гер ман. Ся-
мей ны парт рэт у ін тэр' еры кі-
но». Дак. фільм.
23.55 Маст са вет.
0.45 «Заўт ра не па мрэ ні ко лі». 
Дак. се ры ял.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Чар но быль». 
2006 год.***
7.00, 8.35, 9.40, 11.00, 13.00, 
14.45, 15.40, 17.00, 18.50, 
20.45, 21.40, 3.40, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія.*
7.30 Фільм-спек такль «Абя-
цан не шчас ця».***
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».*
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з На тал-
ляй Ка зял ко вай. 2005 год.***
13.40, 19.40 Маст. фільм «Ін-
спек тар Гул».***
18.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-
то рыя рус ка га ро ка». Гур ты 
«Центр» і «Вежливый от каз». 
2006 год.***
23.00 Фільм-кан цэрт «Ра бі на 
на кань я ку». Гэ та вя сё лы «Ка-
пус нік». 1989 год.***

0.00 «The Best of «Се вА ло гія» 
з Се вам На ўга род ца вым. 2006 
год.****
1.05 «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.***

4.00, 13.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS.
4.30, 19.30, 0.05 Ве ла спорт. 
«Тур Ра ман дыі».
6.00 Ве ла спорт. Флэш Ва-
лонь.
7.30, 9.30, 13.30, 15.00, 17.00, 
21.00, 2.30 Сну кер. Чэм пі я нат 
све ту.
11.00 Гольф. Hassan ІІ Trophy.
11.30 Гольф. Еў ра пей скі тур.
11.45, 0.00 Зі мо выя ві ды спор-
ту. «У па го ні за гіс то ры яй».
11.50 Watts.Топ-10.
12.00 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі-
я нат све ту па эс та фе тах.
18.00 Фут бол. «ФІ ФА».
18.30, 1.30 Ве ла спорт. Кла-
сі ка.

0.00 Ка ме дыя «Ня го ле ны 
нянь».***
1.40 Ме лад ра ма «Пер са-
наж».*
3.40, 14.20, 15.10 «Ка ме ды ян-
ты (Шоу)».***
4.45 Ме лад ра ма «Па той 
бок».***
6.40 Ме лад ра ма «Мой са мы 
страш ны каш мар».***
8.30 Ка ме дыя «Як снег на га-
ла ву».***
10.15 Ка ме дыя «Пры шэль-
цы-3: узяц це Бас ты ліі».*
12.20 Ка ме дыя «Пры шэль цы 
ў Аме ры цы».0
14.00, 14.50, 15.40 Скетч кам 
«Па між на мі».***
16.40 Ка ме дыя «Пяць ня-
вест».***
18.35 Ме лад ра ма «Як вый сці 
за муж за міль я не ра», 4-я се-
рыя.*

19.30 Ме лад ра ма «Як зай-
мац ца ка хан нем па-анг лій-
ску».****
21.20 Ме лад ра ма «Бы лыя: 
най леп шыя сяб ры!»***
23.10 Ме лад ра ма «Ка хан не з 
ры зы кай для жыц ця».***

6.00 М/ф.
7.55 «Ёсць адзін сак рэт».
8.20 «Док тар І...»
8.50, 19.00 «Ву зел лё су». Се-
ры ял.
10.20, 4.00 «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 «Вай на ня вест».
15.35 «Здзел ка».
16.10 «На ту раль ны ад бор».
17.05 «Шчы ра».
18.00 «Не спа кой ны ўчас так». 
Се ры ял.
20.50 «Спат кан не з зор кай».
22.00 «Рэ ві зо ра».
23.10, 5.30 «Алі гарх ТБ».
23.40 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
0.25 «Авія тар». Дра ма.***
3.10 «Аме ры кан скі жа ніх».

6.10, 18.10 Хоць раз у жыц ці.***
8.10 Паш таль ён.***
11.30 Ча ла век, які змя ніў 
усё.***
14.05 Ана нім.***
16.35 Труп ня вес ты.*
20.10 Зне се ныя вет рам.*
0.15 Па ра ноя.*
2.20 Манг лхорн.***
4.20 Лофт.****

6.20 Доў гае шчас лі вае жыц-
цё.***
8.00 Па ра граф 78.***
10.40 Сі ра та ка зан ская.

12.25 Да знан не пі ло та Пірк-
са.*
14.25 Ду рань.***
16.50 Раз вод па ўлас ным жа-
дан ні.***
18.40 Жыць.***
20.20 Ма ма.***
22.25 Ня ўлоў ныя: джэк пот.***
0.15 Су ха дол.***
2.20 Стаў ка на ка хан не.*
4.20 Лю бовь-мор ковь.*

6.00, 13.20, 20.15 Гуль ні ро-
зу му.*
6.45, 5.35 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці.*
7.55, 11.05, 14.55 Ме га за во ды.*
8.45, 15.40 Ле дзя ная да ро га.*
9.30, 12.35, 18.45, 21.45, 1.35, 
4.45 Па ча так.*
10.15 Лі ніі На ска: рас шыф ра-
ва на.*
11.50, 16.25, 19.30, 23.20, 
2.20 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.*
18.00, 21.00, 0.50, 4.00 Аў та-
SOS.*
22.30 Пра рыў.***

8.00, 14.00, 19.00 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 Біт вы ро ба таў.*
17.00, 22.00, 2.55 Ма хі на та ры.*
18.00 Як па бу да ваць... што за-
ўгод на.*
20.00 Вя лі кая наф та Іра ка.*
0.00, 3.50 Вы жыць лю бой ца-
ной.*
1.00, 6.20 Бу даў ні кі ка раб лёў-
гі ган таў.*
2.00, 4.40 Ма лан ка выя ка та-
стро фы.***
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