
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, 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 ва Міт ра па лі та Та дэ ву-
ша Кан дру се ві ча на Бо жае На-
ра джэн не свя то га Яна Хрыс ці-
це ля.
9.10, 22.05 Се ры ял «След» 
(16+).
10.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 
Ме лад ра ма «Усё маг ло быць 
інакш» (16+).
14.05 «Зда роў зда ро вым быць!» 
(6+) [СЦ].
14.50, 15.25 Ме лад ра ма «Плюс 
Ка хан не» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 1.10 «Зо на Х». Кры мі наль-
ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 «На кант ро лі Прэ зі дэн та».
0.50 Сфе ра ін та рэ саў.
1.35 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 23.30 «Эк стра сэн сы-
дэ тэк ты вы» (16+).
10.55, 18.15 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
12.50, 0.30 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.35 «Ве ру не ве ру» (16+).
14.35 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (0+).
15.20 Хто я? (12+)
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «ПІН_КОД». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.25 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
17.15 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 «Кліч кры ві» (16+).
22.30 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 15.00 «Бе ла рус кая кух ня». 
Цы мес.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты дзень».

8.30, 18.40 «Люд мі ла Гур чан ка». 
Се ры ял (12+).
9.15, 16.25 «Апош ні дзень». Ма-
ры на Ла ды ні на (12+).
9.55 «За піс кі на па лях». Кузь ма 
Чор ны: зла чын ства і па ка ран не 
бе ла рус ка га Да ста еў ска га [СЦ].
10.25, 17.05 «Доч кі-ма ці». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
12.25, 21.05 «Гет ман Агін скі. Па-
лес кая аван ту ра». Дак. фільм 
(12+).
13.20, 21.55 «1941». Се ры ял 
(12+).
15.30 «Май стры і ку мі ры». Ін эса 
Душ ке віч.
19.35 «Арт-гіс то рыі». «Чыр во ны. 
Код на цыі».
20.00 «На вы шы ні». Му зы кант 
Мі ка лай Мі шчан ка.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.35 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Ула дзі мір Тоў-
сцік.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лес тэр» — «Брай тан».
9.00 Спорт-кадр.
9.30, 17.35, 0.05 Тэ ніс. Між на род-
ны тур нір. Чарль стан.
15.45 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«То тэн хэм» — «Вэст Хэм».
19.30 Між ін шым.
19.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» — «Шэ-
філд Юнай тэд». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
21.50 Вось гэ та спорт!
22.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лі вер пуль» — «Крыс тал Пэ лас». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

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 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.00 Маск ва. Крас ная пло шча. 
Ва ен ны Па рад, пры све ча ны 
75-й га да ві не Пе ра мо гі ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не 1941—1945 гг.
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 «Я вяр ну ся» (16+).
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20 «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 «Бе ла русь. Геа гра фія з бія-
гра фі яй» (12+).
19.00 «Аб' ек тыў на».

20.00 Час.
21.10 Се ры ял «Па за ко нах ва-
ен на га ча су-3» (16+).
22.15 «Вя лі кая Пе ра мо га». Фільм 
трэ ці (16+).
22.45 Маск ва. Крас ная пло шча. 
Свя точ ны кан цэрт (12+).

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Ра ні ца 
СТБ».
6.30 [СЦ], 7.45 [СЦ], 8.40 [СЦ], 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
На ві ны «24 га дзі ны».
9.00, 23.50 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Фір мен ная гіс то рыя». 
Се ры ял (16+).
12.15 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.15, 1.20 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.00 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.45 «Не ве ра год на ці ка выя гіс-
то рыі» (16+).
15.45, 16.50 «Вы шук». Се ры ял 
(16+).
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
20.30 «У аб ста ноў цы мі ру».
22.00 «Гля дзець усім!» (16+)

6.00 Се ры ял «Жу каў». (16+).
9.25 Дак. фільм «Вы зва лен не. 
Чэр вень 45-га. Пер шы па рад 
Пе ра мо гі» (12+).
9.55, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
10.00 Пра мая транс ля цыя. Па рад 
Пе ра мо гі на Крас най пло шчы.
11.10, 13.15, 16.15 Се ры ял 
«Шчыт і меч». [СЦ] (16+).
19.25 Се ры ял «Фронт без 
флан гаў». (12+).
22.55 Се ры ял «Фронт за лі ні яй 
фрон ту». (12+).
2.00 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кай лю бо ві». Афі цэ ры (12+).
2.25 Се ры ял «Нач ныя лас таў-
кі». (12+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
9.00, 11.10, 20.00 Вест кі.
10.00 Маск ва. Крас ная пло шча. 
Ва ен ны па рад, пры све ча ны 
75-й га да ві не Пе ра мо гі ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не 1941—1945 гг.
11.40 Маст. фільм «Да ра гі мой 
ча ла век» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.00 Маск ва. Крэмль. Цы ры мо-
нія ўру чэн ня Дзяр жаў ных прэ мій 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

15.15, 17.00 Маст. фільм 
«Ня скон ча ная апо весць» (12+).
17.25 Маст. фільм «Экі паж» 
(12+).
20.40 Маст. фільм «Ле ген да 
№ 17» (12+).
23.10 Кан цэрт Пе ра мо гі на Ма-
ма е вым кур га не.

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Спорт-мікс.
6.20 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.00, 16.25, 19.40, 22.00, 23.20 
Сён ня. Га лоў нае.
7.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.25 Спе цы яль ны рэ пар таж (12+).
8.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.35, 22.05 «НЗ.by».
10.00 «Па рад Пе ра мо гі 1945 го-
да» (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 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
16.25, 19.40, 22.30, 23.55 Сён ня. 
Га лоў нае.
16.30 «НЗ. Рас сле да ван не» 
(16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.55 Дэ тэк тыў «Пёс» 
(16+).
21.00 Се ры ял «Чор ная лес ві-
ца» (16+).
22.25 Се ры ял «У клет цы» (16+).
23.35 Се ры ял «Ін спек тар 
Ку пер. Ня бач ны во раг» (16+).

7.00, 14.40, 17.35, 21.10, 1.05 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10, 14.50 «Мульт-па рад» (6+).
7.35, 14.45, 17.30, 20.50 «Пры ко-
лы 13-й шко лы» (6+).
7.40 Дэ тэк тыў «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».
8.30, 19.15 Се ры ял «Ле нін град 
46» (16+).
10.00 «Рых туй, як шэф».
10.35 Пры го ды «Пі ра ты Ка-
рыб ска га мо ра. Ку фар мерц-
вя ка».
12.55 Се ры ял «Бе лая ра бы ня» 
(18+).
13.40 Се ры ял «О, мая Ве не ра!» 
(18+).
15.00 Тры лер «Вай на бяс кон-
цас ці» (12+).
17.40 Дак. фільм «Та ям ні цы 
ка хан ня».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Дра ма «Лёд».

6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.45 «Се ла па ля це ла» 
(16+).
9.20 «Наш ра монт» (16+).
10.00 Се ры ял «Кух ня» 
(16+).
11.30 Се ры ял «Ан жа лі-
ка» (16+).
12.30 Се ры ял «Два баць-
кі і два сы ны» (16+).
13.55 «Дзет кі-прод кі» 
(12+).
14.55 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
15.40 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
17.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны» (12+).
19.00 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).
20.00 Фэн тэ зі «Пры від ны 
гон шчык» (12+).
22.00 Ба я вік «22 хві лі ны» 
(16+).
23.40 Жа хі «Гос ці» 
(16+).
1.10 «Кі но ў дэ та лях» 
(16+).
2.00 «Ха чу ве рыць!» 
(16+).
3.15 «Ад на за ўсіх» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Ліс ты з пра він цыі». 
Рэс пуб лі ка Ко мі [СЦ].
7.00 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Ба рыс Ба бач кін 
[СЦ].
7.30 «Акт ры са». Маст. 
фільм [СЦ].
8.45 Ра ман у ка ме ні. 
«Маль та». Дак. фільм.
9.10 ХХ ста год дзе. «Му-
зыч ны рынг. Біт-квар тэт 
«Сак рэт». 1987 год.
10.15 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
10.30 Штуч ны ад бор.
11.10, 22.20 «Ва ры янт 
«Аме га». Се ры ял. 5-я се-
рыя, за ключ ная [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 [СЦ].
12.55 Асаdеmіа. Ула дзі-
мір Кат ля коў. «Геа гра фія 
і праб ле ма змя нен няў 
клі ма ту».

13.45 Кі но пра кі но. «Мы з 
джа за. Пра чнуц ца зна ка-
мі тым». Дак. фільм [СЦ].
14.30 Спек такль Дзяр-
жаў на га тэ ат ра на цый 
«Апа вя дан ні Шук шы на». 
Па ста ноў ка Ал ві са Хер-
ма ні са. За піс 2014 го да.
17.05 Ра сій скія ар кест-
ры.
18.15 «Анд рэй Дзя-
менць еў. Усё па чы на-
ец ца з ка хан ня...» Дак. 
фільм.
19.00 «Па мяць». Дак. се-
ры ял [СЦ].
19.30 «Цар ская ло жа».
20.15 Штуч ны ад бор.
20.55 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.10 «Юрый Ні ку лін. 
Кла сі ка жан ру».
21.35, 1.55 «Шу каль ні-
кі». «Чор ная кні га» Яка-
ва Бру са» [СЦ].
23.35 «Рас сак рэ ча ная 
гіс то рыя». Дак. се ры ял 
[СЦ].
0.05 «Муж чы на, які мне 
па да ба ец ца». Маст. 
фільм.
2.40 «Перш мы бы лі 
птуш ка мі». М/ф для да-
рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар (12+).
6.55 Маст. фільм «Вер-
насць» (16+).
8.15, 9.45, 11.00, 15.45, 
17.00. 19.00, 20.40, 21.45, 
23.00, 0.50, 2.40, 3.45, 
5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
11.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
12.00 Фільм-спек такль 
«Гіс то рыя ка ня» (16+).
14.00 Фільм-кан цэрт 
Б. Гра бен шчы ко ва і гур-
та «Акварыум» (16+).
17.20, 23.20 Дак. фільм 
«Ру са ту рыс та. Упер шы-
ню за мя жой» (16+).
18.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1982-і (12+).
19.15 Маст. фільм «Абое 
пад ад ным па ра со нам».
22.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 

«Ба га бор ніц тва па-са-
вец ку» (16+).
1.10 Маст. фільм «Чыр во-
ныя дып кур' е ры» (16+).

0.00, 6.00, 23.00 Аў та гон-
кі. Фор му ла-E (12+).
0.30, 7.00 Аў та гон кі. Фор-
му ла E-2018/19 (12+).
2.30, 12.00 Сну кер. Чэм-
пі я нат све ту (6+).
9.30 Тэ ніс. Агляд (6+).
15.00 Ве ла спорт. «Джы ра 
д'І та лія» — 2017 (12+).
17.00 Ве ла спорт. «Тур Лам-
бар дыі» — 2017 (12+).
18.30 Ве ла спорт. Мі-
лан — Сан-Рэ ма — 2018 
(12+).
20.00 Тэ ніс. Player's Cut 
(6+).
22.30 Тэ ніс. Вад каст 
(6+).

1.30 Нянь ка па вы клі ку 
(16+).
4.00 Лю боў-мар коў 
(12+).
6.05 Тат кі без шкод ных 
звы чак (16+).
8.00 Ста жор (16+).
9.55 Шпі ён, які мя не кі нуў 
(16+).
12.05 All іnclusіve, або Усё 
ўклю ча на! (16+).
14.00 Усё ўклю ча на-2 
(16+).
15.55 Лёг кі на ўспа мін 
(12+).
17.30 Улю бён цы Аме ры кі 
(16+).
19.30 Дзі кая штуч ка 
(16+).
21.20 За ва да та ры (16+).
23.10 З 13 у 30 (12+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.00 М/ф (6+).
9.15, 17.25 «Сны» (16+).
10.05, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
11.05, 18.25. 4.05 «Сля-
пая» (16+).
12.10 «Ва раж біт ка» (12+).
13.15 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.20, 3.15 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
15.25 «Ва кол свят ла. 
Мес цы сі лы» (16+).

16.25 «Зна кі лё су» (16+).
19.35 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
20.40, 2.25 «Гуч ныя спра-
вы» (16+).
21.45 Ка ме дыя «Вай на 
ня вест» (16+).
23.30 Жа хі «Дра ку ла» 
(12+).
1.40 «90-я» (16+).

6.10, 16.10 Паў ноч нае 
сон ца (16+).
8.05 Двух сот га до вы ча-
ла век (6+).
10.45 Смур фі кі (0+).
12.30 Смур фі кі-2 (6+).
14.20 Якія не спяць у Сі-
эт ле (0+).
17.45 Сем га доў у Ты бе-
це (16+).
20.10 Па ляў ні чыя на пры-
ві да ў (12+).
22.00 Па ляў ні чыя на пры-
ві да ў-2 (12+).
23.50 Вель мі дрэн ныя 
ма мач кі-2 (18+).
1.40 Лю дзі ў чор ным 
(12+).
3.05 Лю дзі ў чор ным-2 
(12+).
4.25 Лю дзі ў чор ным-3 
(12+).

7.20 Ня ўлоў ныя: Апош ні 
ге рой (16+).
8.55 Іро нія лё су. Пра цяг 
(12+).
11.10 Ад мі рал-2 (16+).
13.20, 19.00 Кан суль тант 
(16+).
15.15 Бла сла ві це жан чы-
ну (12+).
17.20 Пі цер-FM (12+).
20.50 Ня ўлоў ныя: Банг-
кок (16+).
22.25 Ня ўлоў ныя: Джэк-
пот (16+).
0.05 Арыт мія (18+).
2.20 Ад ной ле вай (12+).
3.55 Нянь кі (16+).
5.30 Цу доў ны зва но чак 
(6+).

6.00 На ву ко выя глуп-
ствы. (16+).
6.50 Верф. (16+).
8.15 Са мыя леп шыя су-
пер ка ры. (16+).
9.05 Ле дзя ная да ро га. 
(16+).

9.50, 18.15 Нар ко Блінг: 
зла віць Ча по Гус ма на. 
(16+).
10.30 Асу шыць акі ян-2. 
(16+).
12.10, 1.10 Аў та-SOS. 
(16+).
12.55 Су пер збу да ван ні: 
Гран ды ёз ны транс парт. 
(16+).
13.40, 21.15, 1.55 Рас сле-
да ван не авія ка та строф 
(16+).
15.15 Сі ла пле ме ні. 
(16+).
17.30 Зла віць кант ра бан-
дыс та. (16+).
19.00 Зо на 51: Сак рэт-
ныя фай лы ЦРУ. (16+).
19.45 Тра ге дыя «Чэ лен-
джа ра». (16+).
20.30 Се кун ды да ка та-
стро фы. (16+).
22.05 Еў ро па з вы шы-
ні пту шы на га па лё ту. 
(16+).
0.20 Ме га по лі сы. (16+).
3.30 Ліх ту гі за мя жой. 
(16+).
5.10 Ін жы нер ныя ідэі. 
(16+).

8.00 Вой ны за ма люс каў 
(16+).
8.45 Сак рэт ныя ба зы на-
цыс таў (12+).
9.35, 2.30 Га раж ны ра-
монт (12+).
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, 23.10 Скла ды: біт-
ва ў Ка на дзе (16+).
12.55 На ву ко выя пры ко-
лы (12+).
13.45, 20.40, 7.15 За ла-
тая лі ха ман ка (16+).
14.35 Эд Ста фард: гуль-
ня на вы лет (16+).
15.25 Джэ рэ мі Уэйд: 
таям  ні цы акі я на (16+).
17.10 Як гэ та ўлад ка ва на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
17.35, 21.30, 5.00 Як гэ та 
зроб ле на? (12+).
19.50, 5.45 Рэ аль ныя 
даль на бой шчы кі (12+).
0.00 Апе ра цыя «Вы ра та-
ван не до ма» (16+).
0.50 Аляс ка: апош ні ру-
беж (16+).
1.40, 6.30 Го лыя і на па ло-
ха ныя (16+).
3.20 Роб Рыгл да сле дуе 
свет (12+).

19 чэрвеня 2020 г.

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

серада, 24 чэрвеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

пятніца, 26 чэрвеня

МIРМIР

186 11

СТБСТБ


