
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+).
9.20 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
10.10 Фэн тэ зі «Бра ма ў 
3D» (12+).
11.55 «Ураль скія пель-
ме ні. До ма з пель ме ня-
мі» (16+).
12.15 «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, 1.00 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
17.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны» (12+).
19.00, 0.05 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля» (16+).
21.00 Се ры ял «Кух ня» 
(16+).
22.35 Се ры ял «Два баць-
кі і два сы ны» (16+).
2.40 «Ха чу ве рыць!» 
(16+).
3.55 «Ад на за ўсіх» (16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.
7.00 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Лі дзія Смір но ва 
[СЦ].
7.30 «Хло пец з на ша-
га го ра да». Маст. фільм 
[СЦ].
8.55 Пры го жая пла не та.
9.10, 0.35 ХХ ста год дзе. 
Алег Та ба коў у мо на-
с пек так лі «Ва сіль Цёр кін». 
Част ка 1-я. 1979 год.
10.30 Штуч ны ад бор.
11.10, 22.20 «Ва ры янт 
«Аме га». Се ры ял. 1-я се-
рыя [СЦ].
12.25 Да 85-год дзя Мі ха і-
ла Васк ра сен ска га. «Кла-
ві шы ду шы». Дак. се ры ял. 
1-я се рыя [СЦ].
12.55 Асаdеmіа. Воль га 
Па по ва. «Ві зан тый скае 
мас тац тва. Воб ра зы і 
стыль». 1-я лек цыя.
13.45 Кі но пра кі но. «Са-
ба чае сэр ца». Пі ва Ша ры-
ка ву не пра па ноў ваць!» 
Дак. фільм [СЦ].

14.25 «Чыр во нае по ле». 
Маст. фільм [СЦ].
16.35 «Ноч ка рот кая». 
Дак. фільм [СЦ].
17.25, 1.50 Ра сій скія ар-
кест ры.
18.45 «Па мяць». Дак. се-
ры ял [СЦ].
19.15 Ад кры ты му зей.
19.30 «Больш, чым ка-
хан не». Лі дзія Рус ла на-
ва [СЦ].
20.10 Спек такль Мас коў-
ска га тэ ат ра «Су час нік» 
«За мест эпі ло гу».
21.50 Юбі лей Свят ла ны 
Круч ко вай. «Ма на лог у 
4-х част ках» [СЦ].
23.35 Дзень па чат ку Вя-
лі кай Ай чын най вай ны. 
«Бяс па мяц тва». Дак. 
фільм [СЦ].
2.30 «Дом мас тац тваў». 
Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Пра 
Чыр во ную Ша пач ку» 
(6+).
8.10, 11.20, 14.25, 15.45, 
17.25, 21.45, 23.00, 1.00, 
2.30, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 «Пад зна кам за-
дыя ка» (18+).
12.00 Тэ ле спек такль «Мя-
це лі ца» (12+).
13.05 «Ва кол сме ху». 
1983 год (12+).
14.45 Маст. фільм «Ста-
ры ва я ка» (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00 Маст. фільм «Ува-
рван не» (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Вік тар Цой» (18+).
18.55 «Рок-н-рол ТБ». 
1993 год (16+).
19.35 Маст. фільм «Мой 
пя шчот на лю бі мы дэ тэк-
тыў» (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 1982-і (16+).
1.15 Маст. фільм «Лю дзі 
і ма не ке ны» (12+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

0.30, 7.30, 8.30 Аў та гон кі. 
Гей мінг. WTCR (12+).

1.30 Аў та гон кі. Гей мінг. 
Ле-Ман (12+).
2.30 Сну кер. «Мас тэрс»-
2019. Фі нал (6+).
4.00, 12.30 Сну кер. Чэм пі я -
нат све ту — 2019 (6+).
6.00 Аў та гон кі. WTCR. 
Агляд се зо на — 2019 
(12+).
9.30, 20.00 Тэ ніс. Тур Ад-
ры я ты кі (6+).
15.00 Ве ла спорт. «Ву эль-
та»-2017 (12+).
16.30 Ве ла спорт. Гран-
пры-2017 (12+).
18.30 Ве ла спорт. «Тур 
Па ры жа» — 2017 (12+).
23.00 Аў та гон кі. Фор му ла -
E (12+).

1.00 Не ве ра год ныя пры-
го ды Фа кі ра (16+).
3.10 Мой хло пец — кі лер 
(18+).
4.55 Дзе вяць яр даў 
(16+).
6.50 Па да ру нак з ха рак-
та рам (12+).
8.35 Су пер стар (16+).
10.15 Вядзь мар ка (18+).
12.15 Да па ма жы це стаць 
баць кам (16+).
14.10 Ну што, пры еха лі? 
(12+).
16.00 Ну што, пры еха лі: 
ра монт (12+).
17.45 Кар па ра тыў (16+).
19.30 Не па гра жай паўд-
нё ва м у цэнт ра лу, па пі ва-
ю чы сок у ся бе ў квар та-
ле (16+).
21.05 Уль тра аме ры кан цы 
(18+).
23.00 Нянь ка па вы клі ку 
(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». 
Док. 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+).
13.45 «За бы тае зла-
чын ства». Маст. фільм 
(12+).
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-3». Ка ме дыя 
(16+).

6.10 Я, Фран кенш тэйн 
(16+).
8.05 Фар саж (16+).
10.10 Двай ны фар саж 
(12+).
12.05 Трай ны фар саж: 
Та кій скі дрыфт (16+).
13.50 Фар саж-4 (16+).
15.40 Фар саж-5 (16+).
17.55 Фар саж-6 (12+).
20.10 Паў ноч нае сон ца 
(16+).
21.45 Якія не спяць у Сі эт -
ле (0+).
23.35 Сем га доў у Ты бе-
це (16+).
2.00 Ван Хель сінг (12+).
4.25 Па стар (16+).

7.50 Ван Го гі (16+).
9.55 Цём ны свет (16+).
11.45 Цём ны свет: Раў на-
ва га (12+).
13.30 Вольф Ме сін г: Хто 
ба чыў скрозь час (12+).
15.20 Уцё кі (16+).
17.30 Ча со выя цяж кас ці 
(12+).
19.00 Кан суль тант (16+).
20.50 Бла сла ві це жан чы-
ну (12+).
23.15 Ад мі рал (16+).
1.45 Жа ніх (12+).
3.40 Дзяў ча ты бы ва юць 
роз ныя (16+).
5.30 Грэц кі арэ шак 
(16+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы. 
(16+).
6.25 Эк стрэ маль ны экс-
прэс. (16+).
8.05 Су пер кар са смет ні-
ка. (16+).
8.50 Ле дзя ная да ро га. 
(16+).
9.35 Не вя до мая пла не та 
Зям ля. (16+).

10.25 Асу шыць акі ян: глы-
бо кае апус кан не (16+).
11.55, 1.55 Аў та-SOS 
(16+).
12.40, 5.10 Ін жы нер ныя 
ідэі (16+).
13.30, 14.15, 21.20, 2.40 
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+).
17.30 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та: Бра зі лія і Пе ру 
(16+).
18.15, 22.05, 1.10, 4.25 
Цар ства му мій (16+).
19.45 Цу доў ная па сад ка 
на Гу дзон. (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 
(16+).
23.35 «Без цэн зу ры» з 
Май клам Вэй рам (16+).
0.25 Фі дэль Каст ра: Стра-
ча ныя Плён кі (16+).
3.30 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).

8.00 Вой ны за ма люс каў 
(16+).
8.45 Даль на бой шчык у 
В'ет на ме (12+).
9.35, 18.05, 2.30 Га раж ны 
ра монт (16+).
10.25, 16.15, 22.20 Ма хі-
на та ры (12+).
11.15, 19.00, 4.10 Ба гаж-
ныя вой ны (12+).
12.05, 23.35 Скла ды: біт-
ва ў Ка на дзе (16+).
12.55 Ме ха ніз мы Да Він-
чы (12+).
13.45 Ле ген дар ныя мес-
цы (12+).
14.35 Не сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы (16+).
15.25, 17.35, 21.30, 5.00 
Як гэ та зроб ле на? (12+).
17.10 Як гэ та ўлад ка ва на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
19.50, 5.45 Рэ аль ныя 
даль на бой шчы кі (12+).
20.40 Роб Рыгл да сле дуе 
свет (16+).
23.10 Па ляў ні чыя на скла-
ды (16+).
0.00 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
0.50 Ге ній аў та ды зай ну 
(12+).
1.40, 6.30 Го лыя і на па ло-
ха ныя (18+).
3.20 Сак рэт ныя ба зы 
на цыс таў (12+).
7.15 Апе ра цыя «Вы ра та-
ван не до ма» (16+).
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6.25 Ме лад ра ма «Я так са ма 
яго кахаю» (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 «Тан га ма-
тыль ка» (16+).
14.25 Марш рут па бу да ва ны (12+).
15.15 Твой го рад.
15.30 «Астар бай та ры». Мас-
тац ка-пуб лі цыс тыч ны фільм 
(12+).
16.20, 19.10 Ме лад ра ма «Маё 
сэр ца з та бой». 1—4-я се рыі 
(12+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Раз луч ні-
ца». 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+).
9.15, 19.35 Тэ ле ба ро метр.
9.20 «Под ыум» (16+).
10.20 «Да па ба чэн ня» (16+).
11.05 «Кліч кры ві» (16+).
12.15 «Ве ру не ве ру» (16+).
13.10 Ка ме дыя «Ін струк цыі не 
да да юц ца» (12+).
15.10 «Та та па паў» (16+).
16.40 «Ве жа» (12+).
17.30 Са га «Зор ныя вой ны: 
Эпі зод V — Ім пе рыя на но сіць 
удар у ад каз» (12+).
20.05 «Сак рэт ны міль я нер» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.20 Тры лер «Мон стра» 
(16+).
22.40 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].
23.45 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).

7.10, 13.10, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
7.30 «Сіль ва». Маст. фільм (12+).
9.55 «На пе рад у мі ну лае».
10.20 «Бе ла рус кая кух ня». Хво-
раст.
10.55 «На цы я наль ны хіт-па рад».
11.45 «Пры дур кі». Маст. фільм 
(12+).
13.30 «Май стры і ку мі ры». Ула-
дзі мір Пра ва лін скі.

14.25 «Зі мо вы ве чар у Гаг-
рах». Маст. фільм (12+) [СЦ].
15.55 Му зыч ны спек такль Вар-
ва ры «Лён».
17.45 «Вы крас ці Бель ман до». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
19.30 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе-
ла рус кай дра ма тур гіі «Про фіт».
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].
20.35 «Гэ ты дзень».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Мі тус ня». Маст. фільм 
(12+).
22.35 «Сто дзён з Ку па лаў скім».
23.00 Твор чы ве чар за слу жа най 
ар тыст кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Та ма ры Мі ро на вай.

5.55, 7.00 Пляж ны фут бол. Чэм-
пі я нат Бе ла ру сі. 4-ы тур.
8.05, 13.30 Ха кей на тра ве. Чэм-
пі я нат Бе ла ру сі. Муж чы ны. ХК 
«Мінск» — ХК «Бу даў нік».
9.20 Гуль ні «на вы раст».
9.50 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. 4-ы тур. Грод на абл-
спорт — ПФК «Брэст».
11.05 Пляж ны фут бол. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі. 4-ы тур. СДЮ ШАР 
(Кі раўск) — ПФК «Шчу чын».
12.20 Пляж ны фут бол. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі. 4-ы тур. «М-сі ці» 
(Ма зыр) — «Па лес се» (Коб-
рын).
14.55 Піт-стоп.
15.25 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 15-ы тур. 
Прэв'ю.
15.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 15-ы тур. 
«Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо дзі на) — 
ФК «Ві цебск». (У пе ра пын ку — 
Прэв'ю.)
17.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 15-ы тур. 
«Рух» (Брэст) — «Бел шы на» 
(Баб руйск). (У пе ра пын ку — 
Прэв'ю.)
19.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 15-ы тур. 
ФК «Га ра дзея» — «Іс лач» 
(Мін скі р-н). (У пе ра пын ку — 
Прэв'ю.)
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Агляд ту ра.
22.40 Вы ні кі тыд ня.
23.25 Тэ ніс. Між на род ны тур нір. 
Чарль стан.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 [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 Ка ме дыя «За дву ма зай-
ца мі» (0+).
11.10 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
13.00 «На да чу!» (6+)
14.15, 16.20 Се ры ял «Біц цё 
сэр ца» (16+).
18.15 «Тры акор ды» (16+).
20.00 «Кон ту ры».
21.20 «Dance Рэ ва лю цыя» (12+).
23.20 «Спарт клуб» (16+).
23.40 Маст. фільм «Дзе зна хо-
дзіц ца «но фе лэт»?» (12+)

6.30 «Ежа ба гоў» (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».
12.25, 13.40, 16.40 «Вы шук». 
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+).
23.40 «Ежа ба гоў» (16+).

6.00 «Бе ла русь сён ня». Дзе ці 
вай ны (12+).
6.30 Дак. фільм «Усе ко ле ры 
лі пе ня» (12+).
7.10 Маст. фільм «Моц ны арэ-
шак» (12+).
8.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кага кахання» (12+).
9.25 «Фа зэн да Лайф». Італь ян-
скі дво рык (6+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.10, 16.15, 5.30 Се ры ял «Ці хі 
Дон». [СЦ] (16+).
17.55, 19.30, 1.00 Се ры ял 
«З ча го па чы на ец ца ра дзі ма». 
(16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
4.10 Маст. фільм «Дзяў чы на з 
ха рак та рам» (12+).

7.00 Маст. фільм «Я так са ма 
яго ка хаю» (12+).
10.20, 11.10 Маст. фільм «Зя-
зю ля» (12+).

14.00 Маст. фільм «Не бы ло б 
шчас ця...» (12+).
17.50, 21.45 Маст. фільм 
«Шчас це па да га во ры» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.15 «У лю дзях».
22.50 «Ра сія. Крэмль. 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+).
6.50 «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+).
13.45 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
14.15 Дра ма «Зграя» (16+).
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 Ба я вік «Рэй да ры» 
(16+).

7.00, 15.30, 19.30, 21.15, 1.40 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мульт-па рад». «Іван ца рэ-
віч і шэ ры воўк».
8.20, 17.00 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.25 Ка ме дыя «Брыль ян та вая 
ру ка».
10.00 Га туй, як шэф (12+).
10.20 Дра ма «Ка хан не».
13.35 Пры го ды «Пі ра ты Ка-
рыб ска га мо ра. Мерц вя кі не 
рас па вя да юць каз кі».
15.35 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Тры во ла ты» (12+).
17.05 «На двор'е».
17.10 Се ры ял «За бой ства 
каля мо ра» (12+).
18.50 Се ры ял «Касл» (12+).
19.35 Тры лер «Смя рот ная 
сцеж ка» (18+).
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.20 Тры лер «Ба я вы анёл» 
(16+).
23.50 Тры лер «Ка ман да «А» 
(12+).

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, 28 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, 22 чэрвеня

МIРМIР

1514 3

СТБСТБ

DisсоvеrуDisсоvеrу


