
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, 0.40 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Зо на Х.
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на Дзень 
Бяз грэш на га За чац ця Дзе вы 
Ма рыі.
9.10, 22.15 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.00, 20.00 Се ры ял «Жа но-
чы док тар-2».
12.10, 16.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».
13.20 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.20 Дзі ця чы док тар.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Се ры ял «Пі рат і пі рат-
ка».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.20 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Буй ным пла нам.
0.55 Дзень спор ту.
1.10 Се ры ял «Паст ка».

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 22.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 22.15 «Ан лайн 2.0». 
Скетч кам.
9.35, 18.00 Дэ тэк тыў «Та кая 
ра бо та».
10.25, 20.20 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы».
11.25, 21.25 Се ры ял «Мая цу-
доў ная нянь ка».
11.55, 17.00 Се ры ял «Не на-
ра дзі ся пры го жай».
12.50, 18.55 «Іко на сты лю». 
Fashіon-шоу.
14.15 «Арол і рэш ка. Ня зве да-
ная Еў ро па». Трэ вел-шоу.
15.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект.
16.05, 22.45 Дэ тэк тыў «Тры-
нац цаць».

22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
23.50 Се ры ял «Кос ці».

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.35 «Бе ла рус кая кух-
ня». Суп са шчаўя і яеч ня з 
аба ран ка мі.
8.00, 11.45, 20.25 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 18.10 «Паст ка». Дра ма.
9.05, 15.30 «Тар так». Кі на апо-
весць.
10.25 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці рэ жы сё ра, за слу жа на-
га дзея ча мас тац тваў БССР 
Вік та ра Кар пі ла ва.
10.55, 22.45 «Апа ле ныя ўла-
дай. Дра ма Анд рэя Анд рэ е ві-
ча». Дак. фільм.
12.00 «Край».
12.25 «Раз мо вы пра ду хоў-
нае». Ура чыс тасць Без за ган-
на га За чац ця Най свя цей шай 
Пан ны Ма рыі (кат.).
13.00 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
13.35, 21.05 «Мы жы лі па су-
сед стве». Кі на апо весць.
14.50 «Ад ва рот ны бок Ме ся-
ца». Дак. фільм.
16.50, 22.20 «Дыя@блог». Пра 
мо ву.
17.15 «Су стрэ чы ў «Бук ва е-
дзе».
18.05 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
19.00 «Гваз дзік». Дра ма.
20.00 «Эпо ха Мак сі ма Баг да-
но ві ча».
20.40 «Ка лы хан ка».

8.00, 18.45, 22.55 PRO спорт. 
На ві ны.
8.10 Слэм-данк.
8.35 «Два ба кі алім пій ска га ме-
да ля». Да р'я На ву ма ва.
9.05 Ганд бол. SEHA-Газп рам 
лі га. БГК імя Мяш ко ва (Бе ла-
русь) — «Ме та лург» (Ма ке до-
нія).
10.35 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.

11.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 6-ы тур. «Рэ ал» (Іс па-
нія) — «Ба ру сія» (Дорт мунд, 
Гер ма нія).
13.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 6-ы тур. «То тэн хэм» 
(Анг лія) — ЦСКА (Ра сія).
15.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. 6-ы тур. Агляд.
16.10, 1.05 Пла ван не. Чэм пі я-
нат све ту на ка рот кай ва дзе.
18.15 Фак тар сі лы.
18.55 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 6-ы тур. «Віль я рэ ал» (Іс-
па нія) — «Сця уа» (Ру мы нія).
20.55, 23.00 Фут бол. Лі га Еў ро-
пы УЕ ФА. 6-ы тур.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 (з суб-
ціт ра мі), 8.30, 9.00 (з суб ціт ра мі), 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з суб-
ціт ра мі), 20.30 На шы на ві ны.
6.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»
10.25 «Кант роль ная за куп ка».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з суб-
ціт ра мі), 21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.10 «Сам-на сам з усі мі».
13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».
14.15 «Пра ка хан не».
15.10, 16.20 «Час па ка жа».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 «Бес тал ко выя на тат кі».
19.00 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 «Трэ ба ра за брац ца».
21.30 Се ры ял «Ад ва рот ны 
бок Ме ся ца».
23.20 «На ноч гле дзя чы».
0.20 «Да вай па жэ нім ся!»
1.20 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, 17.25 «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, 23.25 «Тай ны Чап ман».
9.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы».
10.40 «Ся мей ныя дра мы».

11.40 «Не хлу сі мне!»
12.35, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
13.50 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі».
15.35 «Сле да кі». Се ры ял.
16.10 «Скар дзіц ца да зва ля-
ец ца».
16.50 «Мінск і мін ча не».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Дзіў ная спра ва».
22.05 «Гля дзець усім!»
23.05 «Аў та па на ра ма».
0.20 Маст. фільм «Па рож ні 
рэйс».
1.55 Да ку мен таль ны пра ект: 
«Вай на без пра ві лаў».

6.00 М/ф.
7.30 Доб рай ра ні цы, свет!
9.00 Маст. фільм «Ін спек тар 
ДАІ».
10.30 Маст. фільм «Ка хан не і 
стра хі Ма рыі».
12.30 «Ця жар абе ду».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15, 19.20 Се ры ял «Раз вед-
чы цы».
16.10 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
17.05 Се ры ял «Дзя во чае па-
ля ван не».
22.10 Маст. фільм «Ідэа льная 
жон ка».
0.00 Маст. фільм «Трое раз'-
юша ных муж чын».
3.10 «Ін шы свет».
3.40 Се ры ял «Не ві дзім кі».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Уся Ра сія».
12.00 «60 хві лін». Ток-шоу.
13.15 «Пра ві лы жыц ця».
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 «Пя тая гру па 
кры ві».
19.10, 20.40 Се ры ял «Па га ра-
чых сля дах».

21.45, 23.10 Се ры ял «Тай ны 
след ства 15».
23.40 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
0.00 «Па яды нак».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00 «Но вая ра ні ца».
7.25 «Сту дыя Юліі Вы соц кай».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.20 Се ры ял «Ляс нік».
12.00 Суд пры сяж ных.
13.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Сы шчы кі».
16.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
18.05 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Апя кун».
23.05 «НЗ.BY».
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы».

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
11.00 Ме лад ра ма «Го нар і 
прад узя тасць».
13.05 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та».
13.55 Дак. се ры ял «Дыя лог з 
усім све там».
14.25 Ка ме дыя «Па да ру нак з 
ха рак та рам».
15.55, 19.20, 21.00, 23.55 «На-
двор'е».
16.00 «Мульт па рад».
16.20 «Уро кі да бры ні».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.15 Се ры ял «Па той бок 
ваў коў».
18.10 Се ры ял «Пра ві ца Бо-
жая».
19.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
19.25 Се ры ял «Агент Кар тэр».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.20 Ба я вік «Квант мі ла сэр-
нас ці».
23.10 Се ры ял «Га ні бал».
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ША ЛІ. Дзей ні-
чаць не аб ход на су-
мес на з на дзей ны-
мі парт нё ра мі, чым 
бы вы ні зай ма лі ся. 
У се ра ду маг чы мы 

не ка то рыя не па ра зу мен ні, але ўдас-
ца спа кой на і ка рэкт на вы ра шыць 
іх. У чац вер жыц цё ва не аб ход на 
пра віль на вы бу да ваць ад но сі ны з 
но вы мі ка ле га мі або сяб ра мі, якія 
з'я ві лі ся ня даў на. Не да вай це на го-
ды лі чыць ся бе сла бой асо бай, якой 
мож на ма ні пу ля ваць. У пят ні цу вам 
бу дзе ўсмі хац ца ўда ча, але ве рыць 
ёй не вар та. У вы хад ныя дні па спра-
буй це за бяс пе чыць са бе мак сі маль-
ны спа кой і ад па чы нак.

СКАР ПІ ЁН. Вас 
ча ка юць но выя ці-
ка выя пра ек ты, якія 
за па тра бу юць ве-
даў, умен няў і твор-
ча га па ды хо ду. Вам 

бу дзе цяж ка са брацца з дум камі, 
вы зна чыц ца і на цэ ліц ца на вы ка-
нан не па стаў ле ных за дач. Але ўсе 
на ма ган ні аку пяц ца. Ваш аў та ры тэт 
у пра фе сій ным ася род дзі ўзрас це. 
У чац вер, перш чым пры няць якое-
не будзь ра шэн не, не аб ход на ўсё 
доб ра ўзва жыць. Гэ ты дзень спры-
яль ны для лю дзей, якія вы бра лі лі-
та ра тур ную дзей насць. У вы хад ныя 
па ра ду юць бліз кія лю дзі.

СТРА ЛЕЦ. Бу-
дзе це здоль ныя 
пры няць важ нае і 
ад каз нае ра шэн-
не, пла на мер нае 
ўва саб лен не яко га 

ў жыц цё вам да па мо жа ажыц ця віць 
ней кі та ем ны са юз нік. Не вы клю ча-
на, што вы зро бі це ка мусь ці не ацэн-
ную па слу гу. У аў то рак атры ма ец ца 
да ка заць сваю на дзей насць і не за-
мен насць і на пра цы, і ў сям'і. Ка лі 
ней кая ідэя за хо піць ва шу свя до-
масць у чац вер або пят ні цу, лепш 
па ча каць з яе рэа лі за цы яй, на ма-
ган ні бу дуць вы дат ка ва ныя мар на. 
Вы хад ныя за па тра бу юць раз важ лі-
вас ці і ра цы я наль нас ці.

КА ЗЯ РОГ. Ты-
дзень па жа да на 
пры свя ціць пад вя-
дзен ню пра меж-
ка вых вы ні каў і да 
су бо ты не па чы-
наць ні чо га но ва-

га. Ця пер лёг ка пад да юц ца вы праў-
лен ню да пу шча ныя ра ней пра лі кі 
і не да хо пы, але важ на зра зу мець, 
што ме на ві та пай шло не так. Кан-
ку рэн ты на га да юць пра сваё іс на-
ван не ў се ра ду. У чац вер маг чы мы 
не вя лі кі кан флікт з на чаль ствам, па-
спра буй це за хоў ваць спа кой, і та ды 
сі ту а цыя не паў плы вае на ва шу да-
лей шую кар' е ру. Пят ні ца — уда лы 
дзень для скла дан ня пла наў на бліз-
кую і ад да ле ную бу ду чы ню.

В А  Д А  Л Е Й . 
У па чат ку тыд ня 
вар та пра явіць ад-
кры тасць і ка му ні-
ка бель насць — гэ-
та доб ры час для 

зно сін, на ладж ван ня кан так таў, 
атры ман ня вы гад ных па рад. У спра-
вах бу дзе спа да рож ні чаць пос пех, 
пры чым, як ні дзіў на, пе ра шко дзіць 
яму мо жа ва ша ж улас ная дып ла-
ма тыч насць. Грэ буй це ўмоў нас ця мі, 
не спра буй це за ву а ля ваць вост рыя 
ку ты, шчы ра вы каз вай це сваё мер-
ка ван не — і ўсё ў вас атры ма ец ца. У 
дру гой па ло ве тыд ня маг чы ма да лё-
кае па да рож жа, што па гра жае пры-
вес ці да роз на га лос сяў з бліз кі мі 
людзь мі, але да па мо жа атры маць 
пос пех у спра вах. У ня дзе лю сце ра-
жы це ся гру бас ці і пад аў лен ня іні цы-
я ты вы з бо ку ін шых лю дзей.

РЫ БЫ.  Па-
спра буй це не ўпа-
даць у край нас ці. 
Вы бу дзе це вель мі 
ўраж лі выя і да во лі 
крыў длі выя ў гэ тыя 

дні. Вар та па кла па ціц ца пра тое, 
каб, мяр ку ю чы, што вас не да стат-
ко ва цэ няць, вы не па спе лі на га ва-
рыць ча гось ці, за што по тым бу дзе 
со рам на. З ін ша га бо ку, за ліш няя 
са ма рэ кла ма і эга ізм так са ма не 
пры вя дуць ні да ча го доб ра га, та му 
лепш тры мац ца за ла той ся рэ дзі ны. 
Не ад маў ляй це ся ад да па мо гі бліз-
кіх лю дзей. У аса біс тым жыц ці за-
раз не ўсё глад ка. Але вы здо ле е це 
ўла дзіць кан флікт, які на спя вае.

6.00 «Тур ба мік сер».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.20 М/ф «Фік сі кі».
7.50 М/ф «Маш кі ны стра шыл-
кі».
8.10 «Ера лаш».
8.30, 18.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны».
9.40 Ме лад ра ма «Спы тай це ў 
Сін дзі».
11.40, 14.40, 19.10 Се ры ял 
«Атэль Эле он».
12.50 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
14.00 Се ры ял «Дах све ту».
15.50, 20.20 Се ры ял «Веч ны 
вод пуск».
17.00 «Ураль скія пель ме ні».
21.30 Ка ме дыя «Так сі».
23.30, 3.30 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
0.00 Еў ра пей скі по кер ны тур-
нір.
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка».
3.00 «Дур ні і да ро гі».
4.00 «Ла ві мо мант».
4.30 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
5.00 Скетч кам «Сту дэн ты».
5.30 «Міль ё ны ў сет цы».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
10.15, 1.55 «На зі раль нік».
11.15, 23.50 «Ка лом ба». Се-
ры ял.
12.50 «Не ква тэ ра — му зей». 
Ме ма ры яль ны му зей-ква тэ ра 
У.У. На бо ка ва.
13.05 «Ра сія, лю боў мая!» 
«Эвен кі — веч ныя ванд роў-
ні кі».
13.30 «Ба гач, бяд няк...» Се-
ры ял.
15.10, 22.35 «Карл Вя лі кі». 
Дак. фільм.
16.05 «Аб са лют ны слых».
16.50 «Больш чым ка хан не». 
Мар цін Лю тэр і Ка та ры на фон 
Бо ра.

17.30 Ма сі ма Квар та, Юрый 
Баш мет і ка мер ны ан самбль 
«Са ліс ты Маск вы».
18.30 Су свет ныя скар бы.
18.45 «Эр мі таж».
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.
20.45 «Пра ві лы жыц ця».
21.10 90 га доў з дня на ра джэн-
ня Рэ зо Чхе і дзэ. «Аст ра вы».
21.50 «Куль тур ная рэ ва лю-
цыя».
23.45 Маст са вет.
1.25 П.І. Чай коў скі. Скры піч-
ныя со ла з ба ле таў «Спя чая 
пры га жу ня» і «Ле бя дзі нае во-
зе ра».

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па лiт коў скiм: «Ба га бор нiц тва 
па-са вец ку». 2006 год.
6.50, 8.35, 9.40, 11.00, 14.30, 
15.40, 17.00, 21.40, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гiя.
7.10 Дак. фiльм «Вель мi вас 
усiх люб лю».
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мi ну-
лы час».
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На-
ро джа ныя ў СССР».
11.10 «Тэ ат раль ны ра ман» з 
Эд вар дам Ра дзiн скiм. Мас коў-
скiя тэ ат ры ў 70-я га ды...
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з На-
тал ляй Ка зял ко вай: «Су час ная 
аў тар ская пес ня». 2005 год.
12.55 Фiльм-спек такль «Пра-
чнi ся i спя вай!» Па ста ноў ка 
Мас коў ска га ака дэ мiч на га тэ-
ат ра са ты ры. 1974 год.
17.10 «Тэ ат раль ны ра ман» з 
Эд вар дам Ра дзiн скiм. Мас коў-
скiя тэ ат ры ў 80-я га ды...
18.00 «Элi та Кра i ны Са ве таў». 
Яў ген Сцяб лоў. 2007 год.
18.45 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но...» Iна Чу ры ка ва.
19.30 Маст. фiльм «Па ча-
так».
23.00 «Пес ня-77».
0.00 «Се вА ло гiя» з Се вам 
На ўга род ца вым. «Iсус Хрыс-
тос — су пер зор ка». 2004 год.
1.05 Фiльм-кан цэрт «Ад лi га». 

Юрый Шаў чук i гурт «ДДТ». 
1988 год.
2.05 Тэ ле спек такль «Кот ка на 
ра ды я та ры». 1977 год.
5.10 «Тэ ат раль ны ра ман» з 
Эд вар дам Ра дзiн скiм. Мас коў-
скiя тэ ат ры ў 60-я га ды...

3.00, 7.00, 12.30, 17.00, 1.00 
Фут бол. «ФІ ФА».
3.30, 7.30, 10.30, 17.30, 21.30 
Ве ла спорт (трэк). Шэсць дзён 
Амстэр да ма.
5.00 Аў та спорт. Се рыя WTCC.
6.00 Ра лі ERC.
9.00, 13.00, 19.00, 1.00 Watts.
10.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS. 
Агляд.
14.00, 15.30, 20.00, 1.30 Фут-
бол. Чэм пі я нат MLS. Фі нал 
кан фе рэн цыі.
17.00 Фут бол. «ФІ ФА».

0.50 Ка ме дыя «Ма шы на ча су 
ў джа ку зі».
2.35 Ме лад ра ма «Гэ ты ня ём кі 
мо мант».
4.25 Ка ме дыя «Па ле та».
5.55 Пры го ды «Ягу ар».
7.40 Ка ме дыя «Як скрас ці 
брыль янт».
9.20 Ка ме дыя «Ста рыя-раз-
бой ні кі».
10.50 Ка ме дыя «Рым скія спат-
кан ні».
12.25 Ка ме дыя «Дзіў ныя сва-
я кі».
14.00, 14.55, 15.35 Скетч кам 
«Па між на мі».
14.15, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Ста ры но вы 
дом», 1-я се рыя.
16.45 Ка ме дыя «Ста ры но вы 
дом», 2-я се рыя.
17.45 Ка ме дыя «Шан цуе ж лю-
дзям!»
19.30 Ка ме дыя «Раз бі ра ю чы 
Га ры».
21.10 Ка ме дыя «Ду шэў ная 
кух ня».
22.55 Ка ме дыя «Вя лі кая Аф-
ра ды та».

6.00 М/ф.
7.25, 14.45 «Ёсць адзін сак-
рэт».
7.50 «Док тар І...»
8.20, 18.45, 2.55 «Аскол кі». 
Се ры ял.
9.55, 4.30 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
11.40 «Сля пая».
12.40 «Ва раж біт ка».
13.45 «Па ра лель ны свет».
15.15 «Здзел ка».
15.50 «На ту раль ны ад бор».
16.50 «Рэ ві зо ра».
17.50 «Тай ны след ства». Се-
ры ял.
20.40, 2.05 «Міс ты ка ад но сін».
21.45 «Рэ ві зо ра».
22.50 «Вя лі кія па чуц ці».
23.25 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
0.10 «Адзі нац цаць сяб роў Оў-
шэ на». Ка ме дыя.

6.10, 18.10 Ка ме дыя «Сен са-
цыя».
8.10 Ка ме дыя «Пры ві ды бы-
лых сяб ро вак».
10.10 Фільм жа хаў «Ім гла».
12.20 Дра ма «Шу каль нік ва-
ды».
14.20 Ме лад ра ма «Най леп шае 
ўва мне».
16.25 Тры лер «Драй вер на 
ноч».
20.10 Ка ме дыя «За ка ха ны 
Шэкс пір».
22.20 Тры лер «Пом ні (Me-
mento)».
0.20 Дра ма «Ве ра ні ка вы ра-
шае па мер ці».
2.10 Тры лер «Лофт».
4.05 Ме лад ра ма «Тры мет ры 
над уз роў нем не ба».

6.20 Дра ма «Ін шае не ба».
8.10 Ме лад ра ма «Ад ной чы».
10.10 Дра ма «Ка нец цу доў най 
эпо хі».

12.10 Дра ма «Дзю ба-Дзю ба».
14.40 Ме лад ра ма «Са тыс фак-
цыя».
16.30 Дра ма «Пуш кін: апош-
няя ду эль».
18.30 Ка ме дыя «Ч/Б».
20.20 Ка ме дыя «Каў чэг».
22.15 Ба я вік «Кры жа но сец».
0.20 Дра ма «Я не вяр ну ся».
2.25 Ка ме дыя «Ма ма да ра-
гая!»
4.30 Дра ма «Вы ра та ван не».

6.00, 12.35 Гуль ні ро зу му.
6.50, 13.25, 5.15 На ву ко выя 
не да рэ чнас ці.
8.05, 14.10 Ле дзя ная да ро га.
8.50, 11.05, 14.55, 21.45, 1.30, 
4.30 Ша ша праз пек ла.
9.35, 17.15 Зо ла та Юка на.
10.20, 17.55 Не звы чай ныя 
про мыс лы.
11.50, 15.40 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай.
16.25, 19.25, 21.00, 23.15, 0.45, 
3.00 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.
18.40, 2.15 Смя рот ны бой ды-
на заў раў.
20.15 На ву ка бу ду чы ні.
22.30 Дзі кі ту нец.
0.00 Па ра нар маль нае.

8.00, 14.00 Аляс ка: сям'я з ле-
су.
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 Біт вы 
за кан тэй не ры.
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па ляў-
ні чыя на скла ды.
11.00 Да рож ныя каў боі.
12.00, 0.00, 3.50 За ла тая лі-
ха ман ка.
14.00 На краі Аляс кі.
17.00, 22.00, 2.55 Ма хі на та-
ры.
18.00 Ін жы нер ныя пра лі кі.
1.00, 4.40 Са ма гон шчы кі.
2.00, 6.20 Ды ле тант су праць 
экс пер та.
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