
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» (16+).
8.35 «Га ле рэя пры га жос-
ці» (16+).
9.30, 10.50, 12.00, 19.00, 
0.00 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
12.20 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
13.15 «Наш ра монт» (16+).
13.55 «Ера лаш» (6+).
14.25 «Га лі леа» (12+).
15.00, 0.55 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
17.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны» (12+).
20.00 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля» (16+).
21.00 Се ры ял «Кух ня» 
(16+).
22.30 Се ры ял «Два баць-
кі і два сы ны» (16+).
2.35 «Ха чу ве рыць!» 
(16+)
3.50 «Ад на за ўсіх» (16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Ліс ты з пра він цыі». 
Ту та еў (Яра слаў ская 
воб ласць) [СЦ].
7.00 «Ле ген ды су свет-
на га кі но». Шарль Азна-
вур.
7.35, 2.30 Жыц цё вы-
дат ных ідэй. «Пля мы на 
Сон цы» [СЦ].
8.00 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Імем Ган ны» [СЦ].
8.30, 22.50 Пры го жая 
пла не та.
8.45, 0.00 ХХ ста год дзе. 
«Жы лі-бы лі. Рас па вя-
дае Вік тар Шкло ўскі». 
1977 год.
9.50, 21.25 «Дзе ці ня бё-
саў». Маст. фільм.
11.15 «Ху цы еў. Ма тор 
ідзе!» Дак. фільм [СЦ].
12.35 Асаdеmіа. Аляк сей 
Жоў ці каў. «Час свят ла».
13.20 «Гат чы на. Ад бы ло-
ся». Дак. фільм [СЦ].
14.05 100 га доў з дня 
на ра джэн ня Алы Ка зан-
скай. «Эпі зо ды» [СЦ].
14.45 Спек такль Тэ ат ра 
імя Яў ге на Вах тан га ва 
«Іды ёт».
17.45, 1.00 Ін стру мен-
таль ныя ан самб лі. Аляк-
сандр Кня зеў, Анд рэй 
Ка ра бей ні каў.

18.35 «Ад люст ра ва ны 
час». Дак. се ры ял [СЦ].
19.00, 1.50 Кі но пра кі-
но. «Пу дзі ла». Ня зруч-
ная праў да». Дак. фільм 
[СЦ].
19.45 Пры ступ кі цы ві лі-
за цыі. «Во сем дзён, якія 
ства ры лі Рым». Дак. се-
ры ял [СЦ].
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Штуч ны ад бор.
23.05 «Вер дзі. Тра ві я та. 
Ге лі кон». Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Хло-
пец з на ша га го ра да» 
(12+).
7.20, 8.40, 9.50, 11.20, 
15.45, 17.20, 19.15, 21.45, 
23.00, 1.05, 2.45, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.40 Маст. фільм «Лю дзі 
і ма не ке ны» (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Гамб-
ры нус» (18+).
12.00 Маст. фільм «Та-
ям ні ца Снеж най ка ра ле-
вы» (12+).
14.20 Кан цэрт ная пра-
гра ма «Гос ці з Сан-Рэ-
ма». 1992 год (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00 «Ва кол сме ху» з 
Аляк санд рам Іва но вым. 
1985 год (12+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым. Led 
Zeppelіn. 2004 год (18+).
19.00 Маст. фільм «Ліст 
у Аме ры ку» (18+).
19.40 Маст. фільм «Пра 
ця бе» (16+).
22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1958-ы. 2-я част ка. 
2010 год (12+).
1.20 Тэ ле спек такль «У ад-
ным мік ра ра ё не» (16+).
4.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
5.20 Дак. фільм «Фільм 
пра фільм. Я кро чу па 
Маск ве». 2010 год (12+).

0.30, 9.00 Аў та гон кі. Гей-
мінг. Ле-Ман (12+).

2.30 Сну кер. Лі га чэм пі ё -
наў (6+).
4.00, 12.30 Сну кер. «Мас-
тэрс»-2019 (6+).
6.00, 23.00 Аў та гон кі. 
Гей мінг. WTСR (12+).
7.00 Аў та гон кі. «24 га-
дзі ны Ле-Ма на» — 2019 
(12+).
9.30 Тэ ніс. Аustrаlіаn 
Ореn — 2020 (6+).
11.00 Фут бол. Sоlіdаrіtу 
Сhаllеngе (6+).
15.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» — 2017 (12+).
18.45 Ве ла спорт. «Ву эль-
та»-2017 (12+).
20.00 Тэ ніс. Агляд (6+).

0.40 У лож ку з Вік то ры-
яй (18+).
2.25 Тач ка на міль ён 
(18+).
4.30 Най ноў шы за па вет 
(16+).
6.40 Вам пір скі за сос 
(16+).
8.15 Гор ка ў Мек сі цы 
(18+).
9.55 Це ла а хоў нік Тэс 
(12+).
11.50 Ад на клас ні кі-2 
(16+).
13.45 Сня да нак у та ты 
(12+).
15.35 Шчас лі вы вы па дак 
(16+).
17.30 Тат кі без шкод ных 
звы чак (16+).
19.30 Ну што, пры еха лі? 
(12+)
21.15 Ну што, пры еха лі: 
ра монт (12+).
23.00 Ся мей нае ра ба-
ван не (16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
8.15 М/ф (6+).
9.45 «М & S» (12+).
10.15 «Пе рыс коп» (16+).
10.35, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
11.35, 18.25 «Сля пая» 
(16+).
12.40 «Апош ні ге рой. 
Гле да чы су праць зо рак» 
(16+).
13.50 «Вось гэ та ка хан-
не!» Маст. фільм (16+).
15.30 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
16.30, 2.55 «Гэ та рэ аль-
ная гіс то рыя» (16+).

17.30, 3.45 «Раз ві тан не» 
(16+).
19.35 «Ві да воч цы» 
(16+).
20.15, 2.05 «Якія вяр ну лі-
ся» (16+).
21.15 «Мен та ліст». Се-
ры ял (16+).
23.05 «Дубль два». Се-
ры ял (16+).
23.50 «Пры суд» (16+).
0.40 «Так сі 2». Маст. 
фільм (16+).

6.10, 18.30 Ва са бі (16+).
8.15 Лін кальн для ад ва-
ка та (16+).
10.35 Дзюп лекс (16+).
12.05 Па ляў ні чы за га ло-
ва мі (16+).
14.00 Апош ні кі на ге рой 
(12+).
16.20 Аб лі ві ён (16+).
20.10 Кон-Ці кі (6+).
22.10 Ад ной чы ў Аме ры-
цы (16+).
2.05 Вост раў пра кля тых 
(16+).
4.30 Прад чу ван не (16+).

7.15 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе (16+).
8.45 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-2 (16+).
10.25 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-3 (12+).
11.50 Га дзі на пік (16+).
13.45, 19.00 Вольф Ме-
сінг: хто ба чыў скрозь 
час (12+).
15.30 Гу сі-ле бе дзі (6+).
15.45 Ва ра шы лаў скі 
стра лок 16+).
17.30 Хло пец з на шых 
мо гі лак (12+).
20.45, 5.55 Дар (16+).
22.20 Мі фы (16+).
0.00 Яра слаў. Ты ся чу га-
доў та му (16+).
1.50 Дзі кая Лі га (12+).
3.40 Пад дуб ны (6+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).
6.25 Тэх аскі ўлоў (16+).
7.55 Су пер кар са смет ні-
ка (16+).
8.40 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
9.25, 18.10 Не вя до мая 
пла не та Зям ля (16+).

10.15 Асу шыць акі ян (16+).
11.55, 2.00 Аў та-SOS 
(16+).
12.40 Ме газ лом-4 (16+).
13.25, 21.20, 2.45 Рас-
сле да ван не авія ка та-
строф (16+).
15.00 У дзі кай пры ро-
дзе з Бе а рам Грыл сам 
(16+).
17.25 Га ра чыя ме жы: Ла-
цін ская Аме ры ка (16+).
19.00, 22.05, 1.15, 4.25 
Цар ства му мій (16+).
19.45 Зям ля пад рэнт ге-
нам (16+).
20.30 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.50 За кі ну тыя га ра ды 
з Аль бер там Лі нам: леп-
шае (16+).
23.35 «Без цэн зу ры» з 
Май клам Вэй рам (16+).
3.35 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
5.15 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).

8.00 Перш за ўсё — са-
ма лё ты (12+).
8.45, 3.30 Даль на бой-
шчык у В'ет на ме (12+).
9.35 Не ацэн ныя аў то 
(12+).
10.25, 16.15, 22.10 Ма хі-
на та ры (12+).
11.15, 18.45, 4.15 Ба гаж-
ныя вой ны (12+).
12.05 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе (12+).
12.55 Ме ха ніз мы да Він-
чы (12+).
13.45 Ле ген дар ныя мес-
цы (12+).
14.35 Роб Рыгл да сле дуе 
свет (12+).
15.25, 17.30, 21.15, 5.00 
Як гэ та зроб ле на? (12+)
17.05 Як гэ та ўстро е на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
17.55, 2.40 Га раж ны ра-
монт (16+).
19.35 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі (12+).
20.25 Сак рэт ныя ба зы 
на цыс таў (12+).
23.05 Па ляў ні чыя на 
скла ды (16+).
0.00 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
0.55 У ГАС на пра пам-
поў ку (12+).
1.50, 5.45 Го лыя і на па ло-
ха ныя (16+).
7.15 Апе ра цыя «Вы ра та-
ван не до ма» (16+).

12 чэрвеня 2020 г.

6.25, 19.20 Ме лад ра ма «Зу сім 
чу жыя». 2-я се рыя (12+).
8.15 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві-
ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.50 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
10.30 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня 
(16+).
11.05 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ме лад ра ма «Трэ цяя 
спро ба» (12+).
14.25 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
15.15 Твой го рад.
15.30 «Ісh вай на». Мас тац ка-
пуб лі цыс тыч ны фільм (12+).
16.35 Ме лад ра ма «Зу сім чу-
жыя» (12+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Ад ка хан-
ня да ня на віс ці». 1—4-я се рыі 
(16+).

6.55 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
8.35 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).
9.20, 19.35 Тэ ле ба ро метр.
9.25 «Под ыум» (16+).
10.15 «Да па ба чэн ня» (16+).
11.00 «Кліч кры ві» (16+).
12.05 «Ве ру не ве ру» (16+).
13.00 Пры го ды «Прынц Пер-
сіі: Пяс кі ча су» (12+).
14.50 «Та та па паў» (16+).
16.30 «Ве жа» (12+).
17.15 Са га «Зор ныя вой ны: 
эпі зод ІІІ — Помс та сіт хаў» 
(12+).
20.05 «Сак рэт ны міль я нер» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.20 Дра ма «Ляў ша» (16+).
23.25 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).

7.15, 13.25, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
7.35, 20.35 Гэ ты дзень.
7.40 «Ля ту чая мыш». Маст. 
фільм (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Ка-
ла ту ха з блі на мі.
10.55 «На цы я наль ны хіт-па рад».
11.50 «Ня ўдач нік Аль фрэд, 
або Пас ля даж джу дрэн нае 
на двор'е». Маст. фільм (12+).

13.45 «По жа луй ста, будь те ря-
дом...» Кан цэрт Нэ лі Ба гус лаў-
скай і Із ма і ла Кап ла на ва.
14.45 «Ле ген ды кі но». Ана толь 
Па па наў (12+).
15.25 «Дзе ці Дон Кі хо та». 
Маст. фільм (12+) [CЦ].
16.45 «Дзень ме ды цын скіх ра-
бот ні каў». Кан цэрт.
18.00 «Жыц цё і над звы чай-
ныя пры го ды Ра бін зо на Кру-
за». Маст. фільм (12+).
19.30 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ-
міч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы 
«Пер шы».
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Бес смя рот ны гар ні-
зон». Маст. фільм (12+).
22.45 І. С. Бах. «Па ку та па Мар-
ку». Вы кон ва юць Дзяр жаў ны 
ка мер ны ар кестр Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, Сту дэнц кі хор Бе ла-
рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му-
зы кі. Ды ры жор — Ёрн Бой зен.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вэст Хэм» — «Вул вер хэмп тан».
9.05 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 14-ы тур.
11.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Брай тан» — «Ар се нал».
13.00 Піт-стоп.
13.30 Чэм пі я нат све ту па вод-
ных ві дах спор ту.
15.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 14-ы тур. 
«Бел шы на» (Баб руйск) — БА ТЭ 
(Ба ры саў). (У пе ра пын ку Спорт-
цэнтр.)
17.50 Вось гэ та спорт!
18.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Астан Ві ла» — «Чэл сі». (У пе-
ра пын ку Спорт-цэнтр.)
20.05 Вы ні кі тыд ня.
20.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Эвер тан» — «Лі вер пуль».
22.50 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Агляд ту ра.
23.35 Трэ ні ро вач ны дзень.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] На шы на-
ві ны.
7.10 «Зда роўе» (16+).
8.05 «Жыц цё ін шых» (12+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
[СЦ].
9.25 «Ме тэа гід».
9.45 «Ма ра фон #Дзякуй ура-
чам» (12+).
11.45 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
12.55 «На да чу!» (6+)

14.10 Маст. фільм «Дзьму ха-
вец» (16+).
16.20 Дра ма «Дзе ці Дон Кі хо-
та» (6+).
17.45 «Дзя куй ле ка рам!» (6+)
20.00 Кон ту ры.
21.20 «Бе ла русь. Зда бы так рэс-
пуб лі кі» (16+).
22.05 «Dance Рэ ва лю цыя» 
(12+).
23.40 «Спарт клуб» (16+).
0.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Лет няя 
се рыя гуль няў (16+).

6.30 «Жы вая тэ ма» (16+).
8.10, 11.00 Да ку мен таль ны пра-
ект (16+).
9.05 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.45, 13.40, 16.40 «Жоў тае во-
ка тыг ра». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
20.35 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
22.15 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).
23.55 «Жы вая тэ ма» (16+).

6.00 «Бе ла русь сён ня». Па ча так 
вай ны (12+).
6.30 Дак. фільм «Вай на на рэй-
ках» (16+).
7.00 Маст. фільм «На вай не як 
на вай не» (12+).
8.50, 4.55 «На ша кі но. Гіс то рыя 
вя лі ка га ка хан ня» (12+).
9.25 «Фа зэн да Лайф». Дом, які 
па бу да ваў дзед пас ля вай ны 
(12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.10 Се ры ял «Блін даж» [СЦ] 
(12+).
14.55, 16.15, 19.30, 1.00 Се ры-
ял «Нач ныя лас таў кі» (12+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
1.45 Дак. фільм «Ле та 1941 го-
да» (16+).
3.10 Маст. фільм «Два бай цы» 
[СЦ] (6+).
5.20 Се ры ял «Таль ян ка» 
(12+).

7.00 Маст. фільм «Адзі ная ра-
дасць» (12+).
10.20 «Вус на мі дзі ця ці».

11.00 Вест кі.
11.15 Маст. фільм «Ня хай га-
во раць» (16+).
14.40 Маст. фільм «Па га ва ры 
са мною пра ка хан не» (12+).
18.00, 21.45 Маст. фільм «Хто 
я?» (12+)
20.00 Вест кі тыд ня.
21.15 «У лю дзях».
22.50 «Ра сія. Крэм ль. Пу цін» 
(12+).
23.55 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.15 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.45 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).
7.20 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «24 пы тан ні» (12+).
8.55 Бе ла ру сы (6+).
9.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
10.55 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.45 «Дач ны ад каз» (0+).
12.45 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
13.40 Дра ма «Брэсц кая крэ-
пасць» (12+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+)
18.00 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 Ты не па ве рыш! (16+)
21.15 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
22.40 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць» (12+).
23.10 Маст. фільм «Ан кор, 
яшчэ ан кор!» (16+)
1.00 «Вя лі кая вай на» (16+).

7.00, 14.45, 18.45, 21.15 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мульт па рад». Іван Ца рэ-
віч і Шэ ры Воўк».
8.35, 16.10 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.40 Пры го ды «Каў каз ская 
па лон ні ца» (12+).
10.00 Га туй як шэф (12+).
10.20 Дра ма «Два жыц ці».
14.50 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф (12+).
16.15 «На двор'е».
16.20 Се ры ял «За бой ства ка-
ля мо ра» (12+).
18.00 Се ры ял «Касл» (12+).
18.50 Тры лер «За быц цё».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.20 Дра ма «Ты та нік» (16+).
0.35 «На двор'е» + Га ра скоп.

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

нядзеля, 21 чэр ве ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак, 15 чэрвеня

МIРМIР

1514 3

СТБСТБ

DisсоvеrуDisсоvеrу
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