
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.10 М/ф «Па ця шо ба» 
(0+).
9.30 М/ф «Ца рэў ны» 
(6+).
9.55 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
10.30, 2.10 «Прос та кух-
ня» (16+).
11.00 «Дзет кі-прод кі» 
(12+).
12.00 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
12.45, 2.35 «Ро гаў до ма» 
(16+).
13.45 Ба я вік «Хут чэй ку-
лі» (12+).

15.40 Ка ме дыя «Кух ня ў 

Па ры жы» (12+).

17.50 Ані ма цый ны фільм 

«Мон стры на ва ка цы ях-3: 

мо ра клі ча» (6+).

19.35, 0.50 «Ураль скія 

пель ме ні» (16+).
21.00 Ба я вік «Брыль ян-
та вы па лі цэй скі» (12+).
22.50 «Се ла па ля це ла» 
(16+).
23.30 «Не рэ аль ная гіс то-
рыя» (16+).
3.25 «Да ешь мо ладзь» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Дзве каз кі». «Пры-
го ды Бу ра ці на». М/ф.
8.00 «Не на гляд ны мой». 
Маст. фільм [СЦ].
9.30 «Звы чай ны кан цэрт».
10.00 «Вер це мне, лю-
дзі». Маст. фільм [СЦ].
11.45 «Ліс ты з пра він-
цыі». «За Ураль скім 
хрыб том» [СЦ].
12.15, 1.15 Дыя ло гі пра 
жы вёл. Мас коў скі заа-
парк [СЦ].
12.55 «Ін шыя Ра ма на-
вы». «На ра джэн не ка ра-
ле вы» [СЦ].

13.25 Га ла-кан цэрт лаў-
рэ а таў Усе ра сій ска га 
фес ты ва лю-кон кур су 
ама тар скіх твор чых ка-
лек ты ваў.
14.50 Да 85-год дзя Юрыя 
Са ло мі на. «Скан даль нае 
зда рэн не ў Брык мі ле». 
Маст. фільм [СЦ].
17.00 «Лі нія жыц ця». 
Юрый Са ло мін [СЦ].
17.50 «Дзе вяць дзён і 
ўсё жыц цё». Дак. фільм 
[СЦ].
18.25 Кла сі кі са вец кай 
пес ні. «Мац вей Блан тэр 
і яго пес ні».
19.05 «Ра ман ты ка ра-
ман са». Мац вею Блан-
тэ ру пры свя ча ец ца...
20.00 «Мой ма лод шы 
брат». Маст. фільм [СЦ].
21.40 «Ар хіў ныя та ям ні-
цы». Дак. се ры ял.
22.10 Дж. Вер дзі. «Рэ кві-
ем». Ві то рыя Йео, Элі на 
Га ран ча, Фран чэс ка Ме-
лі, Іль дар Аб дра за каў, 
хор Ба вар ска га ра дыё, 
Бер лін скі фі лар ма ніч ны 
ар кестр. Ды ры жор Ры-
кар да Му ці. 2019 год.
23.45 «Не на гляд ны мой». 
Маст. фільм [СЦ].
1.55 «Шу каль н і  к і». 
«Апош няя апа ла Су во-
ра ва» [СЦ].
2.45 «Медз вя жуць». М/ф 
для да рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1982-ы. 1-я част ка. 
2011 год (16+).
7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 
14.10, 17.20, 20.25, 21.45, 
23.25, 2.15, 3.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.15 Маст. фільм «Лю дзі 
і ма не ке ны» (12+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
12.00 Маст. фільм «Пра 
Чыр во ную Ша пач ку» 
(6+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
16.00 «Пад зна кам за-
дыя ка». 1992 год (18+).
18.00 Тэ ле спек такль 
«Мя це лі ца». 1983 год 
(12+).
19.05 «Ва кол сме ху». 
1983 год (12+).
20.45 Маст. фільм «Ста-
ры ва я ка» (12+).

22.00 Маст. фільм «Ува р-
ван не» (16+).
0.00 Маст. фільм «Джа-
май ка» (18+).
4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).

0.00 Аў та гон кі. WTСR-
2019 (12+).
2.30, 12.30, 20.00 Сну кер. 
«Мас тэрс»-2019 (6+).
6.00 Аў та гон кі. «24 га дзі ны 
Ле-Ма на» — 2019 (12+).
7.00, 23.30 Аў та гон кі. 
Гей мінг (12+).
9.30 Тэ ніс. Агляд (6+).
15.00 Ве ла спорт. Стра дэ 
Б'ян ка — 2017 (12+).
16.30 Ве ла спорт. Мі лан — 
Сан-Рэ ма — 2017 (12+).
18.30 Ве ла спорт. Кла сі ка 
Сан-Се басць я на — 2017 
(12+).
21.25 Фут бол. Чэм пі я нат 
Нар ве гіі (6+).

0.50 2 + 1 (16+).
3.00 За га дай жа дан не 
(12+).
4.30 30 спат кан няў 
(16+).
6.20 Но выя пры го ды Ала-
дзі на (6+).
8.20 Да чор та на ро гі 
(16+).
10.05 Нянь ка па вы клі ку 
(16+).

11.55 Ду шэў ная кух ня 

(16+).

13.55 Па да ру нак з ха рак-

та рам (12+).

15.35 З 13 у 30 (12+).

17.30 Тат кі без шкод ных 

звы чак (16+).

19.30 Джунг лі клі чуць! 

У по шу ках Мар су пі ла мі 
(12+).
21.25 Ка бель шчык 
(16+).
23.15 Ся мей нае ра ба ван-
не (16+).

6.00 Мульт філь мы (6+).
7.40 «Улег цы» (12+).

8.10 «Ро ля». Маст. фільм 
(16+).
10.30 «Вы ра туй це, я не 
ўмею га та ваць!» (12+)
11.20, 1.45 Се ры ял 
«Смерць у аб' ек ты ве» 
(12+).
14.50 Ані ма цый ны фільм 
«Брыд кі Я-2» (0+).
16.30 Се ры ял «Аба рва-
ная ме ло дыя» (12+).
20.00 «ТБ3 вя дзе рас сле-
да ван не» (16+).
21.00, 4.50 «Асця рож на, 
мах ля ры!» (16+)
21.35 «Які бя жыць па ля-
зе 2049». Маст. фільм 
(16+).
0.20 «Дубль два». Се ры-
ял (16+).
5.20 «Без пад ма ну» 
(16+).

6.10, 18.25 Ад на клас ні-

кі-2 (16+).

8.10 Со мерс бі (16+).

10.25 Шчас лі вы вы па дак 

(12+).

12.10 Іс пан ская-анг лій-

ская (16+).

14.30 Фры да (16+).

16.40 Ад на клас н і  к і 

(16+).

20.10 Ван Хель сінг 

(16+).

22.30 Я, Фран кенш тэйн 

(16+).

0.00 Па стыр (16+).

1.30 Усе гро шы све ту 

(18+).

4.00 Кон-Ці кі (6+).

7.50 Усё і ад ра зу (16+).

9.40 Це ні за бы тых прод-

каў (16+).

11.30 Дзень ра дыё 

(16+).

13.15 Дзень вы ба раў 

(16+).

15.35 Дзень вы ба раў-2 
(12+).
17.25 Муж чы на з га ран-
ты яй (16+).
19.00 Цём ны свет (16+).
20.45 Цём ны свет: раў на-
ва га (12+).
22.25 Уцё кі (16+).
0.30 Аll іnсlusіvе, або Усё 
ўклю ча на! (16+)
2.15 Усё ўклю ча на-2 
(12+).
4.05 Пер шыя (12+).
5.45 Дзі кая Лі га (12+).

6.00, 5.30 На ву ко выя 
глуп ствы (16+).
6.25 Зо ла та Юка на (16+).
7.10 Не па кор лі вы вост-
раў (16+).
9.35, 4.45 Аў та-SOS 
(16+).
11.05 Са мыя леп шыя су-
пер ка ры (16+).
12.40 Кос мас: маг чы мыя 
сусве ты (16+).
14.55 Рас сле да ван не 
авія ка та строф (16+).
18.00 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та: Ка лум бія (16+).
18.45 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та: Бра зі лія (16+).
20.15 Зла віць кант ра бан-
дыс та (16+).
22.30 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та: Бра зі лія і Пе ру 
(16+).
0.00 Га ра чыя ме жы: Ла-
цін ская Аме ры ка (16+).
0.50 Ін стынкт вы жы ван-
ня-4, леп шае (16+).
2.20 Не вя до мая пла не та 
Зям ля (16+).

8.00 Ма хі на та ры (12+).
8.45, 20.25 Як гэ та зроб-
ле на? (12+)
9.10 Па жар ная бры га да 
(12+).
10.00 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
10.50, 23.05 Эд Ста фард: 
гуль ня на вы лет (16+).
11.40, 22.10 Ле ген дар-
ныя мес цы (12+).
12.30, 5.00 Бу даў ні кі ка-
раб лёў-гі ган таў (12+).
13.20, 5.45 Аэ ра порт 
знут ры (12+).
14.10 Не сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы (16+).
15.00, 7.15 Ілю зі я ніст 
(12+).
15.50 Га раж ны ра монт 
(12+).
20.00 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
21.15 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (12+).
0.00, 6.30 Па гра ніч ная 
служ ба: Іс па нія (16+).
0.55 Са ма гон шчы кі (18+).
1.50 Ба гаж ныя вой ны 
(12+).
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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, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10 Зо на Х. Кры мі наль ная 
хро ні ка (16+).
8.50 Сло вы Міт ра па лі та Паў ла 
на па ча так Пят роў ска га пос ту.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 На ві ны на двор'я.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Ме-
лад ра ма «Ад чай ныя» (16+).
13.05, 15.25 Ме лад ра ма «Так-
січ нае ка хан не» (12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 1.05 «Зо на Х». Кры мі-
наль ныя на ві ны (12+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Зра зу ме лая па лі ты ка.
22.00 Се ры ял «След» (16+).
0.45 Арэ на.
1.30 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 19.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
10.05 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
10.35 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
11.05 «Да па ба чэн ня» (16+).
11.50 Хто я? (12+)
12.10 Пры го ды «Спай дэр вік: 
Хро ні кі (12+).
13.40 «Жан на Па жа ні» (16+).
14.40 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).
15.25 Ані ма цый ны фільм «Ме-
ся ца вы флаг» (6+).
16.55 Ба я вік «Які бя жыць па 
ля зе 2049» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Та та па паў» (16+).
22.50 «Вя чэ ра не па трэб на» 
(16+).
23.40 Се ры ял «Ана то мія страс-
ці» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 15.00 «Бе ла рус кая кух ня». 
Пі рог з тру ся ці най.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.30 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.25, 17.30 «Дзе сяць фа та-
гра фій». Але на Цып ла ко ва 
(12+).

10.05 «На ву ка ма нія» (6+).
10.35, 18.05 «Дзень і ўсё жыц-
цё». Маст. фільм (12+).
12.25, 21.05 «...И примкнувший 
к ним Шепилов». Дак. дра ма 
(16+).
13.15, 21.55 «Га дзін нік спы-
ніў ся апоў на чы». Маст. фільм 
(12+) [CЦ].
15.30 «На пе рад у мі ну лае».
15.55 «У бой ідуць ад ны 
«ста рыя». Маст. фільм (12+) 
[CЦ].
19.30 «Бе ла ру сы». Маст. кі раў-
нік Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе-
ла рус кай дра ма тур гіі Аляк сандр 
Гар цу еў.
20.00 «Су раз моў цы». Ана толь 
Бу тэ віч.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10, 9.50, 13.20 Фут бол. Бе ла-
рус банк — чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
13-ы тур.
9.05 Вы ні кі тыд ня.
11.50 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Агляд ту ра.
12.35 Вя лі кі спорт.
15.15 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. 
Мінск-2019.
20.50 Гуль ні «на вы раст».
21.20 Спорт-цэнтр.
21.30 На гра ні фо лу. Фут боль-
ны агляд.
22.30 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ны тур нір. Чэ хія.

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні-
ца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 
20.30 На шы на ві ны.
9.10 Кон ту ры.
10.10 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «За бой ная сі-
ла-6» (16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» 
(6+).
13.10 Се ры ял «Сі нія но чы» 
(16+).
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+)
16.20, 23.15 «Муж чын скае/Жа-
но чае» (16+).
17.20, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.55 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 Се ры ял «Па за ко нах ва-
ен на га ча су-3» (16+).
22.15 «Док-ток» (16+).

6.00, 6.40, 7.45 «Ра ні ца СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
На ві ны «24 га дзі ны».
8.40 «Ты дзень».
9.45, 23.45 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Фір мо вая гіс то рыя». 
Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
12.40, 21.20 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.00 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.35, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.30, 16.50 «Жоў тае во ка тыг-
ра». Се ры ял (16+).
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)
0.35 «Мінт ранс» (16+).
1.25 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).

6.00 Се ры ял «За піс кі экс пе-
ды та ра тай най кан цы ля рыі-2» 
[СЦ] (12+).
8.20, 1.55 Дак. фільм «Усё для 
фрон ту. Усё для Пе ра мо гі» 
(12+).
8.55, 10.10 Се ры ял «Іса еў» 
[СЦ] (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
13.15, 0.35 Маст. фільм «Ча-
кан не пал коў ні ка Ша лы гі на» 
(6+).
15.05, 16.15, 19.25, 2.20 Се ры ял 
«1941» (12+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Пра са мае га лоў нае» 
(12+).
12.35 «Пер ні ка вы до мік» 
(12+).
13.00 «У лю дзях».
13.35 «Плюс-мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.40 Се ры ял «Та ям ні цы след-
ства» (12+).
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).

21.00 Се ры ял «Не па гадзь» 
(16+).
22.40, 23.10 «Ве чар з Ула дзі мі-
рам Са лаў ё вым».

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.15 Спорт-мікс.
6.25 Бе ла ру сы (6+).
7.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.25 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
10.25 Се ры ял «Маск ва. Цэнт-
раль ная акру га» (16+).
11.15 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.50 «Жур на лісц кае рас сле да-
ван не» (16+).
14.20 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
16.25, 19.40, 22.25 Сён ня. Га-
лоў нае.
16.55 «ДНК» (16+).
17.55, 20.20 Дэ тэк тыў «Пёс» 
(16+).
19.55 «Экс пер ты за зла чын-
стваў» (16+).
21.25, 22.50 Се ры ял «Ад мі ра-
лы ра ё на» (16+).
22.30 «НЗ.by».
0.00 Се ры ял «Ін спек тар Ку-
пер. Ня бач ны во раг» (16+).

7.00, 15.10, 21.10, 1.05 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.15 «Мульт па рад». «Ра-
пун цэль» (6+).
7.30, 15.20, 17.40, 20.50 «Пры-
ко лы 13-й шко лы» (6+).
7.35 Пры го ды «Вод пуск у дзі-
кай пры ро дзе» (12+).
9.00 Се ры ял «Апош ні ар ты-
кул...» (16+)
10.40 Дак. фільм.
11.10 Тры лер «Лю дзі ў чор-
ным-1».
12.50, 17.50 Се ры ял «Бе лая 
нявольніца» (18+).
14.10 Се ры ял «Ка мен нае сэр-
ца» (18+).
15.40 Пры го ды «Ры цар дня».
17.45 «На двор'е».
19.15 «Су пер ла то».
19.50 Га ра скоп.
20.00 Се ры ял «Ле нін град 46» 
(16+).
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Дра ма «Зя лё ная кні га».
23.25 Пры го ды «Вы кра дзе-
ная» (16+).

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

панядзелак, 15 чэрвеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля, 21 чэрвеня

МIРМIР

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
[СЦ] – фільм транслюецца 
са скрытымі субцітрамі.
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DisсоvеrуDisсоvеrу
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