
ША ЛІ. Па спра-
буй це ўсе важ ныя 
спра вы за вяр шыць 
да чац вяр га. Па ста-
рай це ся не тра піць 

пад уплыў па спеш нас ці і мі тус ні. 
У вы хад ныя за зір ні це на ве ча ры-
ну, сха дзі це на кан цэрт, і вы не 
па шка ду е це аб гэ тым. Ве ра год-
на, за ха піў шы ся свят ка ван нем, 
вы вы дат ку е це больш, чым пла-
на ва лі, або за бу дзе це ся пра вы-
ка нан не не аб ход ных спраў. Але ў 
кан цы тыд ня пач ні це пры во дзіць 
усе спра вы ў па ра дак. Спат рэ бяц-
ца цяр пен не і вы трым ка.

СКАР ПІ ЁН. Гэ та 
вы дат ны час, ка лі 
вы мо жа це ства раць 
сваю бу ду чы ню. Вас 
на ве да юць твор чыя 

ідэі. Бліз кія лю дзі га то вы кла па-
ціц ца пра вас і вы ка наць усе ва-
шы жа дан ні. Усё ў ва шых ру ках, 
пе рад ва мі ад кры ва юц ца но выя 
маг чы мас ці, з'яў ля юц ца сі лы, каб 
да сяг нуць жа да на га. Усе дзець на 
мес цы бу дзе ня прос та, бо вы імк-
ня це ся да не ча га боль ша га. Га лоў-
ным па моч ні кам бу дзе ро зум, спа-
дзя вай це ся на сваю маг чы масць 
пра ліч ваць кро кі на пе рад, ра біць 
штось ці праз сі лу ці на су пе рак па-
чуц цям, і та ды ва ша па да рож жа 
бу дзе знач на ляг чэй шым і хут чэй-
шым.

СТРА ЛЕЦ. Па-
ча так тыд ня бу дзе 
т р ы  у м  ф а л ь  н ы м . 
Вам на рэш це ўдас-

ца ад чуць ся бе не толь кі на сва ім 
мес цы, але і да ка заць усім ас тат-
нім, што вы ма е це пэў ную ва гу і 
знач насць. Ад чу ван не ўлас най 
знач нас ці з'я віц ца не на пус тым 
мес цы, ад нак не па тра буй це, каб 
усе ва мі за хап ля лі ся і слу ха лі ся 
вас. Пос пех у спра вах мо жа шмат 
у чым за ле жаць ад ва шых ар га-
ні за тар скіх здоль нас цяў, хоць 
на ўрад ці абы дзец ца без кан ку-
рэнт най ба раць бы. Па мак сі му му 
вы ка рыс тоў вай це ўсе ста ноў чыя 
сі ту а цыі чац вяр га. У су бо ту адзі-
но та бу дзе больш ка рыс най, чым 
шум ныя кам па ніі.

КА ЗЯ РОГ. Ты-
дзень мо жа па ра-
да ваць доб ры мі па-
дзея мі. Але на пра-
цы лепш па во дзіць 

ся бе сціп ла і не вы лу чац ца, каб 
не пры цяг ваць да ся бе ўва гу на-
чаль ства. Са чы це за тым, ка му 
і што ка жа це, інакш мо жа це су-
тык нуц ца з праб ле май ска жэн-
ня ін фар ма цыі. У вы хад ныя дні 
па спра буй це на даць больш ча су 
і ўва гі бліз кім лю дзям. У дру гой 
па ло ве тыд ня стра сі це з ся бе 
стом ле насць і пач ні це ак тыў на 
ру хац ца на пе рад, з'я вяц ца но выя 
ідэі, імк нен ні і жа дан ні.

ВА ДА ЛЕЙ. Пас-
ля доў насць у рэа лі-
за цыі па стаў ле ных 
мэ таў да зво ліць вы-
ра шыць амаль усе 

прын цы по выя пы тан ні, што ты-
чац ца ва шых аса біс тых спраў. 
Вы вель мі сур' ёз на ста ві це ся да 
пы тан няў, якія звя за ны з ма тэ-
ры яль ным даб ра бы там, што не 
да зва ляе аб' ек тыў на і ўсе ба ко-
ва гля дзець на на ва коль ны свет. 
Праз гэ та мо жа па цяр пець ва ша 
эма цый нае жыц цё. Да вя дзец ца 
вы бі раць па між ма тэ ры яль ным і 
ду хоў ным. Ці ж знай сці спо саб, як 
ураў на ва жыць свае маг чы мас ці 
і па трэ бы і па спець усю ды. Ты-
дзень спры яль ны і для ад на го, 
і для дру го га, трэ ба толь кі пры-
няць пра віль нае ра шэн не.

РЫ БЫ. Не вар та 
кі дац ца ў край нас-
ці, больш уваж лі ва 
пры слу хай це ся да 

свай го ўнут ра на га го ла су, ён 
абя цае пад ка заць пра віль нае 
ра шэн не. У па ня дзе лак і се ра-
ду рэ ка мен ду ец ца за ся ро дзіц ца 
на ру цін ных за да чах. А вось у 
кан цы тыд ня мож на пла на ваць 
вя сё лую ве ча рын ку з сяб ра мі. 
Да вер це ся на ту раль на му хо ду 
па дзей. Бліз кія лю дзі па ра ду-
юць вас.

6.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
6.30, 15.30, 23.30, 5.00 Скетч-
шоу «6 кад раў».
7.00, 22.00, 2.30 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
7.30, 23.00, 0.30 «Ла ві мо-
мант».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 11.15 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
9.00, 12.45 «Ера лаш».
10.00 М/ф «Снеж ная ка ра ле-
ва».
11.15 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь»
11.30 Ка ме дыя «Пя цё ра сяб-
роў».
13.30 Ка ме дыя «Та ту лі».
16.30 Ка ме дыя «Ёл кі лах ма-
тыя».
18.30 «Ураль скія пель ме ні».
20.00 Ка ме дыя «Ёл кі».
23.30 Скетч ком «Сту дэн ты».
0.00 Скетч-шоу «Міль ё ны ў 
сет цы».
1.00 Ка ме дыя «Ка пі та ны».
3.00 Кан цэрт А. Ма ка рэ ві ча 
«Усё вель мі прос та».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Ле та Гас под няе». Ка-
ля ды.
10.30 «Дзе ці Дон Кі хо та». 
Маст. фільм.
11.45 «Пла не та Па па на ва». 
Дак. фільм.
12.25 «Узы хо дзя чыя зор кі. На-
ву чаль ны год у Ба лет най шко-
ле Па рыж скай на цы я наль най 
опе ры». Дак. се ры ял.
12.50 «Еру са лім скія аліў кі». 
Дак. фільм.
13.20, 1.55 «Дзі кія аст ра вы». 
Дак. се ры ял.
14.15 105 га доў з дня на ра-
джэн ня Ма рыі Мі ро на вай. 
«Так, я ца ры ца!». Дак. фільм.
14.55 Ма рыя Мі ро на ва і Аляк-
сандр Ме на кер у па ста ноў цы 
Ба ры са Льво ва-Ано хі на «Муж-
чы на і жан чы на».
16.00 «Ад люст ра ва ны час... 
На ва год ні ка пус нік у ЦДРМ». 
Дак. фільм.

16.30 Дзі ця чы хор Ра сіі, Сім-
фа ніч ны ар кестр пад кі раў-
ніц твам Ва ле рыя Гер гі е ва. 
Кан цэрт у Дзяр жаў ным Крам-
лёў скім па ла цы «Слаў ся, наш 
ма гут ны край!».
17.30 Ус па мі на ю чы рэ жы сё ра. 
«Ра за наў вя до мы і не вя до мы». 
Ве чар у Цэнт раль ным До ме кі-
но. За піс 2007 го да.
18.25 «Зіг заг пос пе ху». Маст. 
фільм.
19.45 Юбі ля ры го да-2015. Ва-
лян ці на Та лы зі на. Лі нія жыц-
ця.
20.45 «Агень чык. Ня тлен ка».
23.45 «Вол га-Вол га». Маст. 
фільм.
1.25 «Шэ ры воўк энд Чыр во-
ная ша пач ка». «Маё жыц цё». 
М/ф для да рос лых.
2.50 «Фран чэс ка Пет ра рка». 
Дак. фільм.

6.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...». Кла ра Но-
ві ка ва.
6.20, 8.20, 9.40, 11.00, 12.40, 
14.20, 15.40, 17.10, 18.50, 20.30, 
21.40, 23.10, 1.00, 2.50, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія.
7.00 «Зям ля — Па вет ра». 
Аляк сандр Мар шал. 2002 
год.
8.45, 14.45, 20.45, 2.50 Кі на ча-
со піс «Ха чу ўсё ве даць!».
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 «Рок-н-рол ТБ». Му зыч-
ная пра гра ма. 1992 год.
13.00 Маст. фільм «Дуб раў-
ка».
18.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Пер шае 
ка хан не. Школь ныя га ды». 
А. Дзі ду раў, Т. Ак сю та, А. Лук'-
я наў. 2006 год.
19.10 «Зям ля — Па вет ра». 
Гр. «Сэн са выя га лю цы на цыі». 
2003 год.
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым: «Эрык Клэп тан». 
Аляк сей Аг ра ноў скі, Ула дзі мір 
Ма цец кі. 2005 год.
1.20 «Зям ля — Па вет ра». Гр. 
«Нач ныя снай пе ры». 2002 
год.

2.30, 13.15 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
3.30, 7.00, 11.00, 13.45, 1.30 
Скач кі на лы жах з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
5.00, 9.00, 18.00 Тэ ніс. Тур нір 
ATP.
8.15, 12.30 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту.
10.30, 22.30, 1.00 Ра лі-рэйд. 
Да кар.
16.15, 0.00 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Муж чы ны.
21.30, 22.35 Дартс. Чэм пі я нат 
све ту.

0.45, 23.00 Ка ме дыя «Пяць 
ня вест».
2.30 Ка ме дыя «Ка ла чы».
4.00 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
са бак. Цу доў нае вы ра та ван-
не».
5.45 Ка ме дыя «Та рыф На ва-
год ні».
7.20 Ка ме дыя «Ка ман да ма-
ры».
9.00 Ка ме дыя «Ча ла век-
эльф».
10.40 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь».
12.30 Ка ме дыя «К-9: Ка ляд-
ныя пры го ды».
14.00, 14.50, 15.40, 17.40 
Скетч ком «Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь 2».
18.00 Ка ме дыя «Снеж ная ня-
вес та».
19.40 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь 3».
21.30 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».

6.00 М/ф.
9.30 «Тай на Снеж най Ка ра ле-
вы». Фільм-каз ка.
11.45 «Вя лі кія свя ты: Ка ля-
ды».
12.15 «Ян тар ныя кры лы». Ме-
лад ра ма.
14.05, 0.45 «Тай ны на ша га кі-
но.» Джэн тль ме ны, уда чы!».

14.35, 1.15 «Джэн тль ме ны, 
уда чы!». Ка ме дыя.
16.15 «Ні ка: Шлях да зо рак». 
М/ф.
17.30, 2.40 «Пе ра жыць Ка ля-
ды». Ка ме дыя.
19.15 «Па ру шэн не пра ві лаў». 
Ме лад ра ма.
22.40 «Ча ла век го да». Ка ме-
дыя.
4.10 «Су стрэнь мя не ў Сэнт-
Лу і се». Мю зікл.

6.00 Дра ма «Тан цуй са 
мной».
8.10 Дра ма «Ма гія слоў: Гіс то-
рыя Дж. К. Роў лінг».
10.00 Дра ма «1+1».
12.00 Пры го ды «Чар лі і ша ка-
лад ная фаб ры ка».
14.00 Ме лад ра ма «Жон ка 
ванд роўніка ў ча се».
16.00 Ме лад ра ма «Даю год».
18.00 Ба я вік «План кет і Мак-
лейн».
20.00 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні: І ўспых не по лы мя».
22.30 Тры лер «Па лон ні ца».
1.00 Ме лад ра ма «Апош няе ка-
хан не на Зям лі».
2.40 Дра ма «Жні вень».
5.00 Ме лад ра ма «Да цу ду».

6.20 Тра гі ка ме дыя «Пра жон-
ку, ма ру і яшчэ ад ну...».
8.05 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
9.50 Ка ме дыя «Ёл кі лах ма-
тыя».
11.20 Ка ме дыя «Ёл кі 1914».
13.15 Тра гі ка ме дыя «Адзі но-
кая жан чы на жа дае па зна ё-
міц ца».
14.45 Ка ме дыя «Ма мы 3».
16.20 Ка ме дыя «Іро нія лё су. 
Пра цяг».
18.20 Тры лер «Уце ка чы».
20.00 Ме лад ра ма «8 пер шых 
спат кан няў».
21.40 Ка ме дыя «Жан чы ны су-
праць муж чын».
23.20 Ме лад ра ма «Ад ной чы».
1.10 Пры го ды «Яра слаў. Ты ся-
чу га доў та му».
3.00 Ка ме дыя «Ка ла чы».
4.30 Ме лад ра ма «Нач ныя за-
ба вы».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
6.50, 8.00, 13.45 Гуль ні ро зу му.
7.15 Гіс то рыя ежы.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.45 Як пе ра маг чы ва ўсім.
9.30, 14.10, 19.30 Ле дзя ная 
да ро га.
10.20, 14.50, 20.15 Не па кор лі-
вы вост раў.
11.00 Сі ла пле ме ні.
11.50 Ша ша праз пек ла.
12.35 Зо ла та Юка на.
15.40 Да лі на грыз лі, або По ле 
біт вы — Елаў стоўн.
16.25 Тай ны гу ан сій скіх пя чор.
17.10 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха.
18.00, 21.00, 0.45, 3.45 Не звы-
чай ныя зда бы чы.
18.40, 21.45, 1.30, 4.30 Тэх аскі 
ўлоў.
22.30 Тай ны гіс то рыі.
23.15 Ува рван не на Зям лю.
0.00, 2.15, 5.15 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.
3.00 Вя лі кія рэй ды Дру гой су-
свет най вай ны.

6.00, 10.30 Ку бін скі хром.
6.50 Гі ганц кія мя чы.
7.45 Як гэ та зроб ле на?
8.15 Як гэ та ўстро е на?
8.40 Скла ды.
9.35, 5.15 Го лыя і на па ло ха ныя.
11.25 Ін жы нер ныя пра лі кі.
12.20 Па да рож жа ў не вя до-
масць.
13.15 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
14.10 Кос мас на вы ва рат.
20.00 Хлоп цы з Юка на.
21.00 За ла тая лі ха ман ка.
22.00 Тра са Ка лы ма.
23.00 Бар на за каз.
0.00 Муж чын скія бяр ло гі.
1.00 Монстр Ма ко.
2.00 Ма лан ка выя ка та стро фы.
2.25 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.50 Га раж нае зо ла та.
3.40 Май стэр ня «Фан том 
Уоркс».
4.25 Ды на ма — не ве ра год ны 
ілю зі я ніст.

6.40 Ме лад ра ма «Род ная 
кры ві нач ка».
8.05 Сло ва Міт ра па лі та Паў ла 
на свя та Рас тва Хрыс то ва.
8.15 Ме лад ра ма «Па вер, усё 
бу дзе доб ра...».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
10.20 Ме лад ра ма «Па га ва ры 
са мною пра ка хан не».
13.50 Се ры ял «А снег кру-
жыць...».
17.30 Ка ме дыя «Шу каю жон-
ку з дзі цем».
21.00 Па на ра ма.
21.35 Ме лад ра ма «Знай-
дыш».
23.25 Се ры ял «Усё спа чат-
ку».
1.10 Дзень спор ту.

7.05, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
7.10, 23.00 Ме лад ра ма «Пры-
ві тан не сям'і!».
8.50 Ка ме дыя «Ноч у му-
зеі».
10.45 Ка ме дыя «Ноч у му-
зеі 2».
12.35 «Ву ліч ная ма гія». Рэ алі-
ці-шоу.
13.05 Ані ма цый ны фільм 
«Лед ні ко вы пе ры яд».

14.35 Ані ма цый ны фільм 
«Лед ні ко вы пе ры яд 2: Гла-
баль нае па цяп лен не».
16.05 Ані ма цый ны фільм 
«Лед ні ко вы пе ры яд 3: Эра 
ды на заў раў».
17.45 Ані ма цый ны фільм 
«Лед ні ко вы пе ры яд 4: Кан ты-
нен таль ны дрэйф».

19.10 Ка ме дыя «Маё вя лі кае 
грэ час кае вя сел ле».
21.10 Ме лад ра ма «За ко ны 
пры ваб нас ці».
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НА.
0.45 «Раз бу раль ні кі мі фаў».

7.20, 11.40, 16.15, 23.05 «Ка-
лей да скоп».
7.35 «Су свет ная кар цін ная га-
ле рэя».
8.10, 11.50, 16.30, 23.20 «Раз-
мо вы пра ду хоў нае».
8.20 «Сны Са фіі Сне са ра вай». 
Дак. фільм.
9.00, 15.10 «Гос ця з бу ду чы-
ні». Маст. фільм.
10.05 «Па га лоў най ву лі цы з 
ар кест рам». Тра гі ка ме дыя.
12.05 «Уз рост ка хан ня». Ме-
лад ра ма.
13.50 «Сі ла ве ры».
14.15 «На ва год нія ве ча ры ў 
Ма ла дзеч не». Ва каль ны ан-
самбль «Ка ме ра та».
16.45 «Та бар ідзе ў не ба». 
Дра ма.
18.20 «Маск ва — Мінск. Кі на-
тран зіт». Ла ры са Ша піць ка. 
«Узы хо джан не». Дак. фільм.
18.50 «Узы хо джан не». Дра-
ма.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Ле ген ды бе ла рус кай 
эст ра ды».
21.30 «За яц Ва та не на». Дра-
ма.
23.30 «Дуп лет». Дра ма.

7.20, 18.50, 23.25 PRO спорт. 
На ві ны.
7.30, 9.30, 12.00, 14.20, 16.20 
Тэ ніс. Тур нір ВТА. Брыс бен.
11.30 Спорт, спорт, спорт. Бе-
ла рус кая ва за.
14.00 Спорт-мікс №16.
18.30 Ко зел пра фут бол.
18.55 Ха кей. Ка ляд ны тур нір. 
Фі нал.
21.25 На ва год няе шоу на Бе-
ла русь 5.

23.35 Бас кет бол. НБА. «Акла-
хо ма» — «Мем фіс».

7.00 «На ша ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 Ле ген дар нае кі но ў ко ле-
ры. Каз ка «Па пя луш ка».
10.30 Маст. фільм «Тры муш-
ке цё ры».
12.20 Маст. фільм «Зі мо вы 
ра ман».
13.50 «Ка ля ды».
14.45, 16.15 На ва год ні бе не-
фіс Мак сі ма Гал кі на.
17.30 «Оп ці на пус тынь».
18.30 «По ле цу даў». Свя точ ны 
вы пуск.
19.30 «Ня хай га во раць».
20.55 Се ры ял «Прынц Сі бі-
ры».
22.45 Маст. фільм «А вось 
і яна».
0.20 Ка ме дыя «Як вы крас ці 
міль ён».

6.30 Ме лад ра ма «Го рад анё-
лаў».
8.20 Маст. фільм «Па да рож-
жа да Ка ляд най зор кі».
9.35 «На ва год няя ноч з най-
леп шы мі ка ман да мі КВЗ».
11.15 Ка ме дыя «Асаб лі вас ці 
на цы я наль на га па ля ван ня ў 
зі мо вы пе ры яд».

12.35 Да ку мен таль ны пра ект: 
«Мар ская пла не та».
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.40, 0.35 Мю зікл «Дон Се-
зар Дэ Ба зан».
16.05 «Да ра гая пе ра да ча».
16.40 «За ла тая ка лек цыя бе-
ла рус кай эст ра ды». Най леп-
шае.

17.50 Маст. фільм «Сан та з 
Ма я мі».
20.00 «СТБ-спорт».
20.05 Ка ме дыя «Лю бовь-
мор ковь».
22.05 «Аў та па на ра ма». Спе-
цы яль ны вы пуск.
22.30 «Га ра чы лёд».
23.00 Ле ген ды Рэт ра FM. Най-
леп шае.

5.30 М/ф.
9.30 «Трэш-тэст».
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 Са свет лым Рас твом 
Хрыс то вым! Він ша ван не Най-
свя цей ша га Па тры яр ха Мас-
коў ска га і Усяе Ру сі Кі ры ла.
10.25 Маст. фільм «Фор му ла 
ка хан ня».
12.05 Маст. фільм «Я жа даю 
та бе ся бе».
13.30 Маст. фільм «Бан каў-
скі бі лет у міль ён фун таў 
стэр лін гаў».
15.10 «Прак тыч ная ма гія».
16.15, 3.15 Се ры ял «Лэ дзі-
дэ тэк тыў міс Фрай ні Фі-
шэр».
19.15 Се ры ял «Дзён нік док-
та ра Зай ца вай».
21.05 Маст. фільм «Федзь-
ка».
22.40 Маст. фільм «Сце ра-
жы ся аў та ма бі ля».
0.15 Маст. фільм «Джэнтль-
ме ны жэ няц ца з бру нет ка-
мі».
2.20 Се ры ял «Чор ны па-
кой».

7.00 «ХА». Ма лень кія ка ме-
дыі.
7.50, 11.25 Се ры ял «Сва ты».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
12.45 «Не звы чай нае па да рож-
жа Се ра фі мы».
14.15 «Афон. Узы хо джан не». 
Дак. фільм.
15.05 Ка ляд нае ін тэр в'ю Най свя-
цей ша га Па тры яр ха Кі ры ла.
15.50 Юбі лей ны кан цэрт 
Юрыя Эн ці на.

17.20 Маст. фільм «Ад ной чы 
праз двац цаць га доў».
18.45, 20.35 Маст. фільм 
«Птуш ка ў клет цы».
22.30 Се ры ял «Па між на мі, 
дзяў чата мі».

5.50 «Аст рап раг ноз».
5.55 «Дзі кі свет».
6.30, 8.20 Се ры ял «Так сіст-
ка».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
9.05, 10.20 VІ між на род ны 
фес ты валь «Бе лая пал ка».
10.55 Се ры ял «Свят ло і цень 
ма я ка».
12.30, 13.20 Се ры ял «Рус кі 
дубль».
14.25 Се ры ял «Бра це ні кі».
16.20 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
17.55 «Вы ра та валь ні кі».
18.15 «След ства вя лі...»
19.20 Се ры ял «Па ву цін не».
22.40 Се ры ял «Рас клад лё-
саў».

7.00, 14.05, 19.45, 21.05, 23.45 
«На двор'е».
7.05, 9.45, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.50 Се ры ял «Біб лі я-
тэ ка ры».
8.30, 18.30 Се ры ял «Ка хан не 
ім пе ра тры цы».
9.30 «Кі на блак нот».
10.30 Дра ма «Жорст кі ра-
манс».
12.55, 13.50, 15.45, 16.45, 
18.25, 21.00 «Хат няя кра ма».
13.05 Се ры ял «Ге роі».
14.10 Се ры ял «Па лю боў ні-
цы».
16.20 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Ме лад ра ма «Два нац-
цаць ка ляд ных спат кан няў».
19.35 «Фэшн іs my пра фэшн».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.10 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.20 Ме лад ра ма «Лёг кія па-
во дзі ны».
23.15 Се ры ял «Ту рэц кая для 
па чат коў цаў».
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