
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» (16+).
8.35 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам» (16+).
10.00, 21.00 Се ры ял 
«Кух ня» (16+).
11.30 Се ры ял «Ан жа лі-
ка» (16+).
12.30, 22.30 Се ры ял 
«Два баць кі і два сы ны» 
(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+).
19.00, 0.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля» (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». 
Сма ленск [СЦ].
7.00 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Ры на Зя лё ная.
7.35, 2.30 Жыц цё вы дат-
ных ідэй. «Ал маз ная лі-
ха ман ка» [СЦ].
8.05, 13.20, 19.45 «Во сем 
дзён, якія ства ры лі Рым». 
Дак. се ры ял [СЦ].
8.50, 0.00 ХХ ста год дзе. 
«Ве дай на шых! Філь мы 
Эль да ра Ра за на ва». Кі-
на гуль ня. 1992 год.
9.40, 0.50 Пры го жая пла-
не та.
10.00, 21.25 «Па кой Мар-
ві на». Маст. фільм.
11.40, 23.05 Опер ныя 
тэ ат ры све ту з Мі ка ла-
ем Цыс ка ры дзэ. «Па-
рыж ская на цы я наль ная 
опе ра».
12.35 Асаdеmіа. Сы мон 
Шноль. «Бія ла гіч ныя га-
дзі ны».
14.05 Штуч ны ад бор.
14.45 Спек такль Алек-
санд рын ска га тэ ат ра 
«Рэ ві зор».
17.00 «Дом па ляр ні каў». 
Дак. фільм.
17.45, 1.05 Ін стру мен-
таль ныя ан самб лі. Дзміт-
рый Аляк се еў, Мі ка лай 
Дзе мі дзен ка.

18.35 «Ар тэ ку» — 95! 
«Ад люст ра ва ны час». 
Дак. се ры ял [СЦ].
19.00, 1.50 Кі но пра кі-
но. «Плюм бум. Ме та ліч-
ны хлоп чык». Дак. фільм 
[СЦ].
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Штуч ны ад бор.

6.00 Маст. фільм «Та ям-
ні ца Снеж най ка ра ле вы» 
(12+).
8.20 Кан цэрт ная пра гра-
ма «Гос ці з Сан-Рэ ма». 
1992 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
9.45, 11.20, 13.15, 15.45, 
17.00, 21.45, 23.00, 1.20, 
2.40, 3.50, 5.20 Му зыч ная 
на сталь гія. (12+).
10.00 «Ва кол сме ху» з 
Аляк санд рам Іва но вым. 
1985 год (12+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым. Led 
Zeppelіn. 2004 год (18+).
13.00 Маст. фільм «Ліст 
у Аме ры ку» (18+).
13.40 Маст. фільм «Пра 
ця бе» (16+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Па ча так пе ра бу до вы: 
«су хі» за кон». 2006 год 
(18+).
18.50 Маст. фільм «Вод-
пуск, які не ад быў ся» 
(16+).
20.05 Кі на кан цэрт «Спя-
вае Анд рэй Мі ро наў». 
1988 год (12+).
0.00 Маст. фільм «Хло-
пец з на ша га го ра да» 
(12+).
1.40 Маст. фільм «Лю дзі 
і ма не ке ны» (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 Маст. фільм «Гамб-
ры нус» (18+).

0.00 Аў та гон кі. «24 га-
дзі ны Ле-Ма на» — 2019 
(12+).
1.30 Аў та гон кі. Гей мінг. 
Ле-Ман (12+).
2.30, 12.30 Сну кер. «Мас-
тэрс»-2019 (6+).

6.00, 23.30 Мо та гон кі. 
FІM Еndurаnсе. Тэ ле ча-
со піс Аll Ассеss (12+).
6.30 Мо та гон кі. «24 га-
дзі ны Ле-Ма на» — 2018 
(12+).
8.00 Мо та гон кі. FІM 
Еndurаnсе (12+).
9.30 Тэ ніс. Агляд (6+).
15.00 Ве ла спорт. «Джы-
ра д'І та лія» — 2018 
(12+).
16.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» — 2018 (12+).
17.30 Ве ла спорт. Лон-
дан — Су рэй Кла сік — 
2018 (12+).
18.00 Ве ла спорт. «Ву эль-
та»-2017 (12+).
18.55 Фут бол. Чэм пі я нат 
Нар ве гіі (6+).

0.40 Най ноў шы за па вет 
(16+).
2.45 Но выя пры го ды 
Ала дзі на (6+).
4.35 Джунг лі (6+).
6.00 Звод ныя бра ты 
(18+).
7.55 За лі ко вы вы клад-
чык-3 (18+).
10.10 Ну што, пры еха лі? 
(12+)
12.05 Ну што, пры еха лі: 
ра монт (12+).
13.45 Дзе вяць яр даў 
(16+).
15.45 Вя лі кі та та (12+).
17.30 Ду шэў ная кух ня 
(16+).
19.30 Ка бель шчык 
(16+).
21.20 Да па ма жы це стаць 
баць кам (16+).

6.00 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма» (12+).
8.00 М/ф (6+).
8.45, 23.30 «Улег цы» 
(12+).
9.15, 17.35 «Сны» (16+).
10.10, 15.30, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
11.10, 18.35, 3.15 «Сля-
пая» (16+).
12.15, 19.45 «Ва раж біт-
ка» (16+).
13.20 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.20, 2.20 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.35 «Зна кі лё су» 
(16+).

20.55 «Мен та ліст». Се-
ры ял (16+).
22.45 «Дубль два». Се-
ры ял (16+).
0.00 «90-я». (16+).
0.45 «Та ем нае акно». 
Маст. фільм (12+).
4.10 «Пе рыс коп» (16+).

6.10 Не ве ра год нае па-
да рож жа міс та ра Спі ве-
та (6+).
8.05 Цуд (12+).
10.00 Кон-Ці кі (6+).
12.00 Ад ной чы ў Аме ры-
цы (16+).
16.00 Прад чу ван не 
(16+).
17.45 Вост раў пра кля тых 
(16+).
20.10 Ілю зія пад ма ну-2 
(12+).
22.25 Ідэа льныя ўцё кі 
(16+).
0.05 Свец кае жыц цё 
(18+).
1.45 Ка хан не з пер ша га 
по гля ду (18+).
3.05 Зна ём це ся, Джо 
Блэк (16+).

7.45 Мі фы (16+).
9.40 Хло пец з на шых мо-
гі лак (12+).
11.20 Та рас Буль ба 
(16+).
13.40, 19.00 Вольф Ме-
сінг: хто ба чыў скрозь 
час (12+).
15.30 Яра слаў. Ты ся чу 
га доў та му (16+).
17.20 Без меж (12+).
20.45 Дзень вы ба раў 
(16+).
23.00 Дзень вы ба раў-2 
(12+).
1.20 Кан да гар (16+).
3.25 Кі роў ца для Ве ры 
(16+).
5.30 Фо та на па мяць 
(16+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).
6.25 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
7.10 Тэх аскі ўлоў (16+).
8.45 Су пер кар са смет ні-
ка (16+).
9.30 Цар ства му мій 
(16+).

10.15 Асу шыць акі ян 
(16+).
11.55, 1.55 Аў та-SOS 
(16+).
12.40 Ме газ лом-4 (16+).
13.30, 21.15, 2.40 Рас-
сле да ван не авія ка та-
строф (16+).
15.00, 3.30 Ліх ту гі за мя-
жой (16+).
17.25 Га ра чыя ме жы: 
Ла цін ская Аме ры ка 
(16+).
18.10, 22.05, 1.10, 4.20 
Са мыя леп шыя су пер-
ка ры (16+).
19.45 Зям ля пад рэнт ге-
нам (16+).
20.30 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.50 Су пер збу да ван ні: 
цу ды ін жы не рыі (16+).
0.20 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
5.10 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).

8.00 Перш за ўсё — са-
ма лё ты (12+).
8.45 Даль на бой шчык у 
В'ет на ме (12+).
9.35, 17.55, 2.40 Га раж-
ны ра монт (16+).
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 Ге ній аў та ды зай ну 
(12+).
14.35 По гляд знут ры: 
Wеst Соаst Сustоms 
(12+).
15.25, 7.15 Хут кія і гуч-
ныя (12+).
17.05 Як гэ та ўстро е на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
17.30, 21.15, 5.00 Як гэ та 
зроб ле на? (16+)
19.35, 5.45 Рэ аль ныя 
даль на бой шчы кі (12+).
20.25 Роб Рыгл да сле дуе 
свет (12+).
23.05 Па ляў ні чыя на 
скла ды (16+).
0.00 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (12+).
0.55 Джэ рэ мі Уэйд: та ям-
ні цы акі я на (16+).
1.50, 6.30 Го лыя і на па ло-
ха ныя (16+).
3.30 Сак рэт ныя ба зы на-
цыс таў (16+).
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6.45 Іс насць [СЦ].
7.10 Ме лад ра ма «Зу сім чу-
жыя». 1-я се рыя (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві ны.
9.10 Сэнс жыц ця. Анд рэй Жыш-
ке віч (12+).
9.45 Зда роўе (12+) [СЦ].
10.35 Да ча (12+).
11.10, 12.10 Ме лад ра ма «Мая 
ідэа льная ма ма» (12+).
15.15 Кра і на.
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
21.45 «На кант ро лі Прэ зі дэн та».
22.00 Ме лад ра ма «Кры тыч ны 
ўзрост». 1-я і 2-я се рыі (12+).
2.00 Дзень спор ту.

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, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.25 Ані ма цый ны фільм «Ма-
лень кі прынц» (0+).
11.05 «Ве жа» (12+).
11.50 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
12.25 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.55 «Ве ру не ве ру» (16+).
13.45 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
14.15 Ме лад ра ма «Пад сон-
цам Тас ка ны» (16+).
16.05 «Мя няю жон ку» (16+).
17.45 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
19.10 Пры го ды «Прынц Пер-
сіі: Пяс кі ча су» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 Ба я вік «Вар та выя Га-
лак ты кі» (12+).
23.15 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 13.45, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 14.10, 20.35 Гэ ты дзень.
8.25 «Жыц цё і над звы чай ныя 
пры го ды Ра бін зо на Кру за». 
Маст. фільм (12+).
10.00 «Жы вая куль ту ра». Аб-
рад «Ва джэн не Кус ты» (Лоб-
ча, Лу ні нец кі ра ён, Брэсц кая 
воб ласць).
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Са-
шэнь.
10.55 «Ля ту чая мыш». Маст. 
фільм (12+).
13.20 «На ву ка ма нія» (6+).

14.15 «Ча ты ры тан кіс ты і са-
ба ка». Се ры ял (12+).
17.20 Гос ці «Сла вян ска га ба за-
ру — 2019». Кан цэрт.
18.20 «Ня ўдач нік Аль фрэд, 
або Пас ля даж джу дрэн нае 
на двор'е». Маст. фільм (12+).
20.00 «Су раз моў цы». Ула дзі мір 
Ліп скі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Дзе ці Дон Кі хо та». 
Маст. фільм (12+) [CЦ].
22.25 «Ле ген ды кі но». Ана толь 
Па па наў (12+).
23.05 К. Кра пі ва. «Бра ма не ўмі-
ру час ці». Спек такль Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га ака дэ міч на га 
тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 14-ы тур. ФК 
«Слуцк» — «Нё ман» (Грод на).
9.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Нор віч» — «Са ўтгэмп тан».
11.15 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
11.50 Ха кей на тра ве. Чэм пі я-
 нат Бе ла ру сі. Жан чы ны. ХК 
«Мінск» — ХК «Рытм».
13.20 Вось гэ та спорт!
13.35 Вя лі кі спорт.
14.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Уот форд» — «Лес тэр».
16.00 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 14-ы тур. 
«Іс лач» (Мін скі р-н) — «Тар пе-
да-Бе лАЗ» (Жо дзі на). (У пе ра-
пын ку Спорт-цэнтр.)
17.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 14-ы тур. «Ды-
на ма» (Брэст) — ФК «Га ра дзея». 
(У пе ра пын ку Спорт-цэнтр.)
19.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 14-ы тур. 
«Ды на ма-Мінск» — РЦАР-БДУ 
(Мінск). (У пе ра пын ку Спорт-
цэнтр.)
21.45 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Борн мут» — «Крыс тал Пэ лэс». 
(У пе ра пын ку Спорт-цэнтр.)
23.45 Трэ ні ро вач ны дзень.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] На шы на-
ві ны.
7.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
7.45 «Не пу цё вые на тат кі» (12+).
8.25 «Мэ та 99. Дом без ад хо-
даў» (16+).
9.10 «Юрый Са ло мін. Больш, 
чым ар тыст» (6+).
10.20 Ка ме дыя «Пёс Бар бос і 
не звы чай ны крос» (6+).

10.30 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
12.55 «На да чу!» (6+)
14.10 Фан тас ты ка «Ча ла век-
ам фі бія» (6+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)
17.50, 21.10 «Сён ня ўве ча ры» 
(16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
23.25 Маст. фільм «Дзьму ха-
вец» (16+).

6.10 «Жы вая тэ ма» (16+).
7.50 «Ан фас».
8.10 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.05, 11.00 Да ку мен таль ны пра-
ект (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.40, 13.40 «Жоў тае во ка тыг-
ра». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
20.00 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
20.55 «Тэ ры то рыя па мы лак» 
(16+).
22.20 «На вош та та бе алі бі?» 
Се ры ял (16+).
1.35 «Жы вая тэ ма» (16+).

6.00 Се ры ял «За бы ты» (16+).
6.35, 7.50, 5.10 Мульт філь мы 
(6+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня». А зол кі тут ці хія 
(паў тор) (0+).
9.05 Шоу «Сла бае звя но» 
(12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.10 Маст. фільм «А зол кі тут 
ці хія» [СЦ] (12+).
14.05, 16.15, 19.15 Се ры ял 
«Жу каў» (12+).
3.10 Дак. фільм «Мар ша лы Пе-
ра мо гі». Ге ор гій Жу каў (12+).
3.35 Маст. фільм «Сэр цы ча-
ты рох» (12+).

7.00 Маст. фільм «Кра су ні» 
(12+).
10.30 «Па сак рэ це ўся му све ту».
11.00 Вест кі.
11.25 «Сто да ад на го».
12.15 Маст. фільм «Эга іст» 
(12+).

14.05 «100ЯНАЎ». Шоу Юрыя 
Ста я на ва (12+).
15.10 «Док тар Мяс ні коў» (12+).
16.15 Маст. фільм «Дач ка за 
баць ку» (12+).
19.45 «Плюс-мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.50 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+)
22.35 Маст. фільм «Адзі ная 
ра дасць» (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Сён ня. Га лоў нае.
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 «НЗ.by: Час вы ні каў».
8.55 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
9.25 «Ура чэб ныя та ям ні цы 
плюс» (12+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
11.00 «Жы вая ежа» (12+).
11.50 Ква тэр нае пы тан не (0+).
12.50 Па е дзем, па я дзім! (0+)
13.35 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
14.05 Маст. фільм «Хто я?» (16+)
16.25 «Сак рэт на міль ён». Бра-
ты За па шныя (16+).
18.05 «След ства вя лі...» (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.40 Маст. фільм «Пад ля гае 
зні шчэн ню» (12+).
0.35 «Вя лі кая вай на» (16+).

7.00, 14.55, 18.45, 21.15 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.10 Мульт фільм «Ся мей ка 
Адамс» (12+).
8.40, 16.45 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.45 «Пры знай ся, што смач на!» 
(6+)
9.05 Ка ме дыя «Жы лі-бы лі».
10.35 Дра ма «Два жыц ці».
15.00 Гля дзім усёй сям' ёй. 
«Кліч прод каў» (6+).
16.50 Ка ме дыя «Брыль ян та-
вая ру ка».
18.50 Ка ме дыя «Апош ні во лат».
20.50 «Ве чар ні ца» (6+).
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
21.20 Тры лер «Вай на бяс кон-
цас ці» (12+).
23.25 Тры лер «Лю дзі ў чор-
ным-2».
1.00 «На двор'е».

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

субота, 20 чэрвеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 16 чэрвеня

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ
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