
ША ЛІ. Гар ма ніч ны і 
спа кой ны ты дзень. 
Па дзеі бу дуць пра-
ця каць па воль на, 
што да зво ліць не 

на пруж ваць ся бе ні ў спра вах, 
ні ў дум ках. Тым не менш вар-
та на даць ува гу ме на ві та зно-
сі нам, ка му ні ка цы ям, каб не 
пра пус ціць уда лы мо мант або 
ін фар ма цыю, якая мо жа быць 
ка рыс най. Ты дзень да стат ко ва 
па спя хо вы, асаб лі ва па чы на ю-
чы з ся рэ дзі ны і блі жэй да кан-
ца, ка лі вы бу дзе це на поў не-
ны сі ла мі, што да зво ліць лёг ка 
пра соў вац ца на пе рад у ва шых 
за ду мах. У аса біс тым жыц ці 
так са ма гар ма ніч ны пе ры яд.

СКАР ПІ ЁН. Вель мі 
ак тыў ны і ды на міч-
ны ты дзень. Вам 
удас ца ў знач най 
сту пе ні пра су нуц-

ца на пе рад і да сяг нуць за пла-
на ва ных мэт. Адзі ная цяж касць, 
якая мо жа вас ча каць, гэ та не-
маг чы масць вы браць неш та ад-
но, каб да вес ці гэ та да ро зу-
му. Не аб ход на скан цэнт ра ваць 
свае на ма ган ні і дзей ні чаць у 
ад па вед нас ці з пла нам, у та кім 
вы пад ку вы ні ко васць усіх дзе-
ян няў бу дзе знач на вы шэй шай. 
Для ад но сін ты дзень вы гля дае 
нейт раль на, а вось у ма тэ ры-
яль ным пла не мож на раз ліч-
ваць на па ляп шэн не.

СТРА ЛЕЦ. У фі-
нан са вай сфе ры 
да стат ко ва доб ра 
склад ва юц ца ўсе 
бя гу чыя спра вы, 

што да зва ляе раз ліч ваць на 
ста біль насць і за ха ван не ўсіх 
умоў і пла наў. У гэ ты час доб-
ра да во дзіць па ча тае да ро зу-
му, ажыц цяў ляць ідэі. Бу дзе це 
вель мі ак тыў ныя і змо жа це 
па спець у роз ных на прам ках. 
Уда ча спа да рож ні чае вам і ў 
аса біс тым жыц ці — маг чы мыя 
і но выя зна ём ствы, і не ча ка нае 
раз віц цё ця пе раш ніх ад но сін.

К А  З Я  Р О Г .  Ч а с 
доб ры для зна ём-
ства, бо ўсё бу дзе 
атрым лі вац ца лёг-
ка, прак тыч на гу-

ля ю чы. У ра ман тыч най сфе ры 
маг чы мыя дзіў ныя па дзеі, якія 
шмат у чым бу дуць вам на ру ку. 
Якіх-не будзь сур' ёз ных змен у 
ад но сі нах ча каць не вар та, але 
пры ем ных мо ман таў мо жа быць 
мност ва. Але блі жэй да кан ца 
тыд ня ад но сі ны сы дуць на нуль, 
і вы на ват мо жа це ад чуць ся бе 
адзі но кі мі. Зрэш ты, гэ та пой-
дзе на ка рысць і да зво ліць вяр-
нуц ца ў звык лы рытм.

ВА ДА ЛЕЙ. Ад наў-
лен не ста рых кан-
так таў, ад ра джэн не 
бы лых ідэй ча кае 

вас на гэ тым тыд ні. Атры ма ец-
ца ра за брац ца ў сі ту а цыі, якая 
скла ла ся, і знай сці ўда лае пры-
мя нен не ўся му, што ёсць пад 
ру кой. Пла ны на бу дуць дру гое 
жыц цё. Ты дзень вель мі па спя-
хо вы для ма тэ ры яль на га бо ку 
жыц ця, асаб лі ва для но вых і 
сме лых па чы нан няў. У зно сі-
нах з ін шы мі людзь мі, а так са-
ма ў ад но сі нах мо жа на стаць 
паў за. Вам не аб ход ны пе ра пы-
нак, каб мець маг чы масць усё 
аб ду маць, уз ва жыць і пры няць 
ра шэн не.

РЫ БЫ.  Ты дзень 
вель мі на пру жа ны. 
Вам трэ ба бу дзе 
ад стой ваць свае 

па зі цыі па ўсіх на прам ках і на 
па ра зу мен не з на ва коль ны мі 
раз ліч ваць не вар та. Гэ ты час 
мо жа за па тра ба ваць ад вас 
шмат сіл і пад ка нец тыд ня вы-
ма таць вас. Тым не менш вам 
удас ца вы ра шыць усе пы тан-
ні і на ла дзіць свае спра вы. З 
пунк ту гле джан ня зно сін з ін-
шы мі людзь мі ты дзень бу дзе 
ня ўда лым, бо ва шы по гля ды і 
жа дан ні бу дуць сур' ёз на ра зы-
хо дзіц ца, што пры вя дзе да не-
га тыў ных сі ту а цый.

6.00, 4.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.00, 0.30 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Та рыф на 
мі ну лае».
10.00, 3.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
10.30, 20.00 Скетч ком «Сям'я 
3D».
12.00 Фэн тэ зі «Ко лер ча раў ніц-
тва». 1-я се рыя.
14.30, 23.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
15.00 Се ры ял «90210: Но вае 
па ка лен не».
16.00 Ка ме дыя «Па ляр ны рэйс».
18.30, 1.00 «Ла ві мо мант».
21.10 Ба я вік «Яма ка сі, або Но-
выя са му раі».
0.00 «Дур ні і да ро гі».
1.30 Ме лад ра ма «Стань мной».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 На ві ны куль ту ры.
10.20 Ка ні ку лы! «У по шу ках 
ка пі та на Гран та». Маст. фільм. 
1-я се рыя.
11.25 «Мі ка лай Яро мен ка-
мал.». Дак. фільм.
12.10 «Кра суй ся, го рад Пят-
роў!».
12.35 «Го нар і прад узя тасць». 
Маст. фільм.
14.35 «Брад вей. Гіс то рыя ў 
асо бах і тан цах». Дак. се ры ял. 
1-я се рыя.
15.05, 1.55 «Пінг ві ны скры тай 
ка ме рай». Дак. се ры ял.
16.00 Пра ект го да-2014. Вя лі-
кая опе ра.
17.40 Кі но+тэ атр. Фё дар Сця-
па наў, Ірэ на Дуб роў ская ў філь-
ме-спек так лі «Не ра бі це біск ві-
ты ў дрэн ным на строі».
18.55 «Пес ня не раз віт ва ец ца... 
1971—1972».
20.15 «Ма ры на Ня ёла ва. Гэ-
та бы ло. Гэ та ёсць... Ва лян цін 
Гафт».
20.40 «Дзён ны цяг нік». Маст. 
фільм.
22.20 «Лі нія жыц ця». Дзя ніс 
Ма цу еў.
23.15 «Шлюб ка ра ля Гус та ва 
ІІІ». Маст. фільм. 1-я се рыя.

0.45 «Шу каль ні кі». «Кі на здым кі 
пад пры крыц цем».
1.30 «Ма лень кая нач ная сім фо-
нія». «Бан кет». «Да дат ко выя 
маг чы мас ці пя тач ка». М/ф для 
да рос лых.
2.50 «Хрыс ці ян Гюй генс». Дак. 
фільм.

6.00, 12.00, 0.00 Маст. фільм 
«Ка рот кія гіс то рыі».
6.50, 0.50 «Ба монд». 1992 год.
7.10, 19.25, 1.35 Кан цэрт за-
меж най эст ра ды.
7.40, 1.55 Маст. фільм «Пра 
Чыр во ную Ша пач ку».
8.50, 3.00 «Пес ня-86».
9.45, 16.00, 22.00, 3.55 «На ро-
джа ныя ў СССР». Леп шае.
10.45, 17.00 «Ка ляд ныя су стрэ-
чы». 1993 год.
12.45 «Бе не фіс Са ве лія Кра-
ма ра ва». Фільм-кан цэрт. 1974 
год.
13.30 Маст. фільм «На ва год нія 
пры го ды Ма шы і Ві ці».
14.40 «А тры нац ца тай га дзі не 
но чы». Фільм-кан цэрт. 1969 
год.
18.05 «Свет су стра кае Но вы 
год». 1978 год.
18.50 «Бу дзіль нік». «На ва год-
нія пры го ды ка пі та на Врун ге-
ля». 1985 год.
19.50 Маст. фільм «Са ла мя ны 
ка пя лю шык». 1-я се рыя.
21.00 «На ва год няе свя точ нае 
прад стаў лен не». 1-я част ка. 
1987 год.
23.00 «Шы рэй круг». На ва год-
няя пра гра ма. 1-я част ка. 1987 
год.
1.15 М/ф «Піф-паф ой-ой-ой».
5.00 «На ва год ні ла бі рынт». 
Фільм-кан цэрт. 1986 год.

3.00, 21.25, 1.00 Ра лі. Ра лі- 
рэйд. Да кар.
10.30, 2.30 Ра лі. Ра лі-рэйд.
10.45, 13.15 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
11.15 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту. Тур нэ 4-х 
трамп лі наў.
12.15 Бія тлон. Ку бак све ту. Жа-
но чая эс та фе та.

15.45, 1.30 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Муж чы ны. Эс та фе та.
17.45 Лыж ныя гон кі. Ку бак све-
ту. Жан чы ны.
18.45 Тэ ніс. Тур нір ATP.
21.30 Дартс. Чэм пі я нат све ту.
2.45 WATTS.

6.00, 10.00, 14.30, 17.35, 22.00, 
3.05 Се ры ял «Сва ты 3».
6.50 Ка ме дыя «Два ка ляд ныя 
са ба кі».
8.25 Ме лад ра ма «За мерз лая 
з Ма я мі».
10.55 Ка ме дыя «Джэнтль ме ны, 
уда чы!».

12.35, 15.15, 17.15, 18.20, 20.05, 
21.40, 22.50, 0.35, 2.45 Скетч-
ком «Па між на мі».
12.55 Ка ме дыя «Міль ён на Рас-
тво».
15.35 Ка ме дыя «Гор ка».
18.40 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
жа дан няў».
20.20 Ка ме дыя «Свя та пад 
зам ком».
23.10 Ме лад ра ма «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе».
0.55 Ме лад ра ма «Ня вес та, 
якая ўцяк ла».
4.00 Ка ме дыя «У джа зе толь кі 
дзяў ча ты».

6.00 М/ф.
7.50, 14.15 «Док тар І.».
8.20, 18.50, 1.50 Се ры ял «Ка-
хан не і па ка ран не».
9.50, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.35, 18.00 Дак. се ры ял «Спра-
ва Аста ха ва».
12.30, 16.30 «Шчы рая раз мо ва».
13.25 Се ры ял «Аў ро ра».
14.45, 0.15 Се ры ял «Ка мен-
ская».
15.40, 22.35 «Зор ныя гіс то рыі».

17.30, 4.00 «Прос тыя скла да-
нас ці».
20.30 Се ры ял «Шу лер».
21.35, 1.00 Се ры ял «Бры га-
да».
23.30 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».
3.10 «Зор ныя гіс то рыі».

6.00, 14.00 Дра ма «Аў густ Раш».
8.15 Ка ме дыя «Ня знос ны Ген-
ры».
10.00 Ка ме дыя «Ка хан не на 
кон чы ках паль цаў».
12.00 Дра ма «Са мая п'я ная 
акру га ў све це».
16.00 Ка ме дыя «Амаль зна ка-
мі ты».
18.15 Тры лер «Фі ло са фы: Урок 
вы жы ван ня».
20.00 Дра ма «Мес ца пад хво-
я мі».
22.15 Дра ма «Ро ма вы дзён-
нік».
0.15 Ка ме дыя «Лак для ва ла-
соў».
2.15 Ка ме дыя «Ка хан не з пе-
ра шко да мі».
4.15 Дра ма «Ад чы не нае акно».

6.20 Ка ме дыя «Нянь кі».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі. Па ча-
так».
9.30 Тры лер «Цём ны свет».
11.20 Каз ка «Рэ аль ная каз-
ка».
13.10 Каз ка «Пас ля дож джы ку 
ў чац вер».
14.40 Ка ме дыя «Аб чым маў-
чаць дзяў чаты».
16.10 Дра ма «Дуб роў скі».
18.20 Тра гі ка ме дыя «Ша лё ная 
да па мо га».
20.20 Пры го ды «Вост раў шан-
ца ван ня».
21.10 Дра ма «Ле ген да № 17».
0.20 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
2.10 Тры лер «Сталь ны ма ты-
лёк».
4.20 Дра ма «Кня зёў на Мэ ры».

6.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.40 Гуль ні ро зу му.
7.10 Зай маль ная на ву ка.

7.30, 10.30 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
7.50, 12.40 Зра бі або па мры.
8.10 Кар тач ны фо кус нік.
9.00 Кі ра ван не на тоў пам.
9.40, 14.10, 19.30 Звя ры ны па-
труль.
10.30, 15.00, 20.15 Ша ша праз 
пек ла.
11.10 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
12.00, 18.45 Скар ба шу каль-
ні кі.
15.40 Са мыя не бяс печ ныя жы-
вё лы.
16.30 Эк стрэ маль нае па да-
рож жа.
17.10 Ме га за во ды.
18.00, 3.00 Апа ка ліп сіс. Пер-
шая су свет ная вай на.
21.00, 0.50, 3.50 Дыс тан цый нае 
вы жы ван не.
21.45, 1.35, 4.30 Зо ла та Юка-
на.
22.30, 5.15 Па яды нак не пе ра-
мож ных.
23.15 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 
нас аб' яд на ла.
0.00, 2.20 Па ра нар маль нае.

8.00, 10.55, 15.55 Як гэ та зроб-
ле на?
8.25, 10.30, 15.30 Як гэ та ўстро-
е на?
8.50, 11.20 Не спра буй це паў-
та рыць.
9.40, 13.50 Курс эк стрэ маль на-
га ва джэн ня.
12.10 Май стры па тар га вац ца.
13.00, 7.05 Зо ла та джунг ляў.
14.40, 6.05 Як улад ка ва ны Су-
свет.
16.20, 4.25 Што ў вас у га ра-
жы?
17.10, 19.40, 21.20 Вя лі кі ма-
хі на тар.
22.10 Да мы на дрэ вах.
23.00 Аква ры ум ны біз нес.
23.50 Сталь ныя мыш цы.
0.40, 3.35 У па го ні за вы га дай.
1.30 Top Gear.
2.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
2.45 Са праўд ныя афе рыс ты.
5.15 Ма хі на та ры.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 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.
9.10 11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
9.10 Ка ме дыя «Афін скія ве-
ча ры».
11.05, 20.00 Се ры ял «Шчас-
ліў чык Па шка».
12.10, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-3».
13.05 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.00 Се ры ял «На шля ху да 
сэр ца».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.30 Се ры ял «Сва ты 5».
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.
21.45 Се ры ял «След».
0.15 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05 Се ры ял «Са шка».
10.10 Бе ла рус кая кух ня.
10.45, 21.40 Дэ тэк тыў «Пад-
ма ні мя не».
11.50 Се ры ял «Вір ту о зы».
12.50 Кі пень.
13.10 «Пе ра за груз ка». Ма ла-
дзёж нае ток-шоу.
13.55, 18.50 Се ры ял «Уні вер».
16.10 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Эс та фе та. Муж чы ны.
17.50, 1.00 Се ры ял «Так сі».
20.55 Це ла ча ла ве ка.
21.25 Спорт ла то 6 з 49.
21.30 КЕ НО.
22.35 Маст. фільм «Ле ген да 
№ 17».

7.15 «Даб ра ра нак.
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00 «Да ра гі мой ча ла век». 
Дра ма.
9.40, 15.55 «Пес ні на ва год ніх 
на чэй». Вы пуск дру гі. 40-я га-
ды.
10.05 «Двац цаць дзён без 
вай ны». Дра ма.
11.45, 23.10 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці кам па зі та ра 
Ула дзі мі ра Сол та на.
12.15 Кан цэрт ду хоў най му зы-
кі ў На цы я наль ным мас тац кім 
му зеі Бе ла ру сі.
12.40 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
12.45 «Ка мен ная квет ка». 
Дзі ця чы фільм.
14.10 «Су стрэ чы ў «Бук ва е-
дзе». Алег Ба сі лаш ві лі. Част-
кі 1-я і 2-я.
15.25 «На пе рад у мі ну лае».
16.20 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
16.55 У.Сол тан. «Дзі кае па ля-
ван не ка ра ля Ста ха». Опе ра 
На цы я наль на га ака дэ міч на га 
Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
18.45 «Сі ла ве ры».
19.10 «Лес». Дра ма.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 «Пес ні на ва год ніх на-
чэй». Вы пуск трэ ці. 50-я га-
ды.
21.35 «Кар' е ра Дзі мы Го ры-
на». Ка ме дыя.

4.00, 9.00, 12.00, 16.25, 21.20 
Тэ ніс. Тур нір ВТА. Брыс бен. 
Чвэрць фі нал.
8.00, 0.55 PRO спорт. На ві ны.
11.00 Фор му ла-Е. Гран-пры 
Уруг вая.
14.10 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Абер хоф. Эс та фе та. Жан-
чы ны.
15.50 Свет анг лій скай прэм'-
ер-лі гі.
18.35 Авер тайм. КХЛ.

18.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Сло ван» (Бра ціс-
ла ва).
23.25 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Абер хоф. Эс та фе та. Муж-
чы ны.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Маст. фільм «Ду ша».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Се ры ял «Ба ла бон».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.05 «Сам-на сам з усі мі».
15.05 «Свя тыя XX ста год-
дзя».
16.15 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«З Но вым го дам!».
18.20 «Ро за Ху тар. Рас тво 
2015».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ад лі га».
23.05 Фан тас ты ка «Лю дзі 
Ікс: Пер шы клас».
1.15 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, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 16.00, 22.00 «Гля дзець 
усім!».
6.40, 18.30 «Нам і не сні ла ся»: 
«Гран ды ёз ны муж чын скі пад-
ман».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
7.45, 16.55 «Да лё кія сва я кі».
8.00 «Зор ны рынг. На ва год няя 
біт ва хі тоў «На зад у 80-я!».
9.00 «Доб ры дзень».
9.40 «Га ра чы лёд».
10.05 «Скар дзіц ца да зва ля-
ец ца».
10.40, 13.50, 16.50 «Га ра ды, 
якія спя ва юць».
10.45, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!».
13.55 Ме лад ра ма «Іро нія лё-
су. Пра цяг».

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Фан тас ты ка «Па да рож-
жа да цэнт ра Зям лі».

23.00 «Тай ны све ту».
0.00 «Аў та па на ра ма».
0.20 Се ры ял «За ла тая ме ду-
за». За ключ ныя се рыі.

6.00 М/ф.
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 «Лю бі мыя ак цё ры».
10.45 Маст. фільм «Не мо жа 
быць!».
12.30 Маст. фільм «Ой, ма-
роз, ма роз!».
14.20 Маст. фільм «Ча ла век-
ар кестр».
16.15, 3.40 Се ры ял «Лэ дзі-дэ-
тэк тыў міс Фрай ні Фі шэр».
18.05, 1.45 Се ры ял «Ма лень-
кія тай ны вя лі кіх лю дзей».
19.15 Се ры ял «Ад люст ра-
ван не».
22.10 Маст. фільм «Су-
вязь».
23.40 Маст. фільм «Ша ра-
да».
2.40 Се ры ял «Чор ны па-
кой».

7.00 «Па кой сме ху».
7.30 Маст. фільм «Бе ра гі ка-
хан ня».
9.15 Маст. фільм «Там, дзе 
ёсць шчас це для мя не».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.15 «Ка ляд ная «Пе сень ка 
го да».
12.25 Маст. фільм «Ад ной чы 
праз двац цаць га доў».
13.50, 16.50, 19.50, 22.25 На ві-
ны — Бе ла русь.

14.15 «Ма ша і мядз ведзь». 
М/ф.
14.45, 17.00 Се ры ял «Лас таў-
чы на гняз до».
20.35 «Кры вое люс тэр ка». Тэ-
атр Яў ге на Пет ра ся на.
22.35 Се ры ял «Хтось ці губ-
ляе, хтось ці зна хо дзіць».

6.25, 8.20 Се ры ял «Гон чыя».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
9.05 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».
10.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
12.05, 13.20 Се ры ял «Псеў да-
нім «Ал ба нец».
15.55 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
16.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
19.20 Се ры ял «Па ву цін не».
22.50 Маст. фільм «На ста я-
цель».
0.25 Се ры ял «Кляй мо».

7.00, 13.25, 19.40, 21.00, 23.45 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30 Ме лад ра ма «Фран цуз-
скі па ца лу нак».
9.25 «Кі на блак нот».
9.40 Се ры ял «Ай цец Браўн».
10.30 «Ку лі нар ныя па ра ды».
11.00 Пры го ды «Гас па дар 
мо раў».
13.30 Се ры ял «Чар ця ня».
15.15 «Тэ ле ма га зін».
16.30 «TUT BY прад стаў ляе».
17.00 Се ры ял «Бос кае на ра-
джэн не».
17.35 Се ры ял «Эў ры ка».
18.30 Се ры ял «Ведзь мы 
ўсход ня га ўзбя рэж жа».
19.25 «Фэшн іs my пра-
фэшн».
19.45 Се ры ял «Спас пад бя-
ро за мі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.15 Ме лад ра ма «Мой анёл-
за ха валь нік».
23.15 Се ры ял «Пры га рад».
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