
6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.00 «Наш ра монт» (16+).
7.45 «Па ры на Ка на ры» 
(16+).
8.40 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
9.05 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
9.35, 4.20 Се ры ял «Ан-
жа лі ка» (16+).
10.40, 17.30 Се ры ял 
«Шчас лі выя ра зам» 
(16+).
12.05, 5.10 «Су пер ма-
мач ка» (16+).
13.10, 1.00 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).
14.45 М/ф «Да ма вік 
Плюх» (0+).
14.55 Ба я вік «Не маў ля 
на $30 000 000» (6+).
19.00, 0.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Атэль 
«Эле он» (16+).
22.00 Тры лер «Ня ўлоў-
ныя» (16+).
2.15 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
14.45 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх» (16+).
3.30 «Ха чу ве рыць!» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
льві ная.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35 «Прод кі на шых 
прод каў». Дак. се ры ял 
[СЦ].
8.15 «Знік лая ім пе рыя». 
Маст. фільм [СЦ] (12+).
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 23.55 «Ха кей Ана-
то ля Та ра са ва». Дак. 
фільм.
12.15 Юбі лей Тац ця ны 
На за ран кі. «Эпі зо ды».
12.55 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
13.10 «Ма ры пра бу ду чы-
ню». Дак. се ры ял [СЦ].
14.05 «Лі нія жыц ця». 
Жан на Бі чэў ская [СЦ].
15.10 «На гэ тым тыд ні... 
100 га доў та му».
15.40, 2.30 «Пар ту га-
лія. За мак слёз». Дак. 
фільм.

16.10 «Цы ган». Маст. 
фільм. 1-я се рыя [СЦ] 
(0+).
17.55, 0.55 Гіс та рыч ныя 
кан цэр ты. Яў ген Свят-
ла наў.
18.40 «Шу каль ні кі». 
«След Адзі гіт рыі».
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.05 Пры ступ кі цы ві лі-
за цыі. «Но выя ад крыц ці 
ў граб ні цы Ту тан ха мо-
на». Дак. фільм [СЦ].
21.00 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.15 Су свет ныя скар-
бы.
21.30 «Мой лёс». Маст. 
фільм. 1-я се рыя (0+).
22.50 «Мост над без дан-
ню». «Ды е га Ве ла скес. 
«Мя ні ны» [СЦ].
23.40 Дзён нік XVІ Між-
на род на га кон кур су імя 
П. І. Чай коў ска га.
1.45 За меж ная спра ва. 
«На пя рэ дад ні І су свет-
най вай ны».

6.00 Маст. фільм «Жы ла-
бы ла дзяў чын ка» (12+).
7.10 Фільм-кан цэрт 
«Кры ла тыя пес ні». 1967 
год (12+).
8.15, 14.15 «Кі на па на ра-
ма». «Ган на Мань я ні». 
1983 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Вяр-
тан не» (16+).
12.30 «Ва кол сме ху». 
«Атэлье гу ма ру». 1983 
год (12+).
13.50, 15.45, 17.20, 19.00, 
20.45, 21.45, 23.00, 1.00, 
2.25, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00 «Пад зна кам за-
дыя ка». 1992 год (16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Маск ві чы». 2005 год 
(18+).
19.15 Фільм-спек такль 
«Та паз». 1976 год (16+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1992-і. 2-я част ка. 
2010 год (16+).
1.15 «Ва кол сме ху». Бе-
не фіс пісь мен ні ка Ся-
мё на Аль та ва. 1990 год 
(12+).

2.40 «Ар кестр По ля Ма-
рыа». Фільм-кан цэрт. 
1983 год (12+).
4.00 «Кол ба ча су» 
(16+).

0.15, 2.30, 6.00 Су пер-
байк. Этап чэм пі я на ту 
све ту.
0.45, 14.25, 20.00, 23.30 
Сну кер. Ку бак све ту.
1.30, 5.00, 10.30, 18.30, 
22.30 Ве ла спорт. «Рут 
д'Ак сі та нія».
4.00, 9.30, 11.30, 13.30, 
17.30, 21.30 Ве ла спорт. 
«Тур Сла ве ніі».
7.30, 12.00 Аў та гон кі. 
WTCR.
8.45, 12.45 Аў та гон кі. 
Фор му ла E.
19.35 Кон ны спорт. Glo-
bal Champіons League.

1.25 Гор ка ў Мек сі цы 
(16+).

2.55 Мая бы лая сяб роў-
ка (18+).
4.30 Хо чаш ці не? (16+)
6.10 100 міль ё наў еў ра 
(16+).
8.05 Кра су ні (16+).
9.55 Го лая праў да (16+).
11.45 Гор ка! (16+)
13.45 Гор ка!-2 (16+).
15.40 Дзень вы ба раў па-
фран цуз ску (16+).
17.25 Сек су шмат не бы-
вае (18+).
19.30 Ба бу ля лёг кіх па-
во дзін (16+).
21.05 Ша лё ныя су се дзі 
(16+).
22.55 Ро бін Гуд (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.10 «М&S» (12+).
8.40 «Пра ві лы гей ме ра». 
Маст. фільм (6+).
10.30 «Пе рыс коп» (16+).

10.55, 4.15 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
12.35 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
13.10 «Без пад ма ну» 
(16+).
14.05 «Род ныя ру кі». 
Маст. фільм (12+).
16.00, 23.05 «Не рас кры-
тыя тай ны» (12+).
16.40 «Мой ге рой» 
(12+).
17.30 «Раз ві тан не» 
(16+).
18.25 «Пра клён крам лёў-
скіх жо нак». Дак. фільм 
(12+).
19.20, 2.40 «Ана то мія за-
бой ства». Се ры ял (12+).
21.15 «Мен та ліст». Се-
ры ял (16+).
0.00 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.45 «Двое — гэ та за над-
та». Ка ме дыя (16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10, 17.55 Пту шач ка на 
про ва дзе (16+).
8.35 Пя ты эле мент 
(12+).
11.15 Еш, ма лі ся, ка хай 
(16+).
14.00 Міль ён для чай ні-
каў (16+).
15.55 Дзя вят кі (16+).
20.05 Лепш не бы вае 
(12+).
22.45 Прад чу ван не 
(16+).
0.35 Ча ла век — швей-
цар скі нож (18+).
2.20 Бер лін скі сін дром 
(18+).
4.15 12 га доў раб ства 
(16+).

6.20 Код апа ка ліп сі са 
(16+).
8.30 Дзень вы ба раў-2 
(12+).
10.35 Ад рыў (16+).
12.20, 4.40 Спя шай це ся 
ка хаць (12+).
14.10 Па цы ен ты (16+).
16.00 Ка ра лёў (12+).
18.20 Го рад. 1—2-я се рыі 
(16+).
20.20 Дзяў чы на з ка сой 
(16+).
22.10 Па ляў ні чы-3. За-
бой ства дэ пу та та (16+).

0.15 Кра і на глу хіх (12+).
2.30 Дуб роў скі (16+).

6.00 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).
6.30, 14.20 Не ве ра год-
ныя ма шы ны (16+).
7.15, 13.35 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
8.05 Дзі кі ту нец (16+).
9.40 Па іх улас ных сло-
вах (16+).
10.30 Ра бі стаў кі і ўзры-
вай (16+).
11.15, 16.40 Ма шы ны 
(16+).
12.50 Егі пет з най вя лік-
шым да след чы кам у све-
це (16+).
15.05 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
15.55, 21.30, 3.30 Рас сле-
да ван не авія ка тастроф 
(16+).
18.15, 22.15 «Апа лон: мі-
сія, якая змя ні ла свет» 
(16+).
19.00, 23.00, 4.20 «Фры-
со ла» (16+).
20.40 Мор ган Фры ман. 
Гіс то рыі пра Бо га (16+).
0.40 Дзіў ная Дру гая су-
свет ная (16+).
2.10 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
3.00 Га ра чыя ме жы 
(16+).

8.00, 11.10, 13.55, 15.45, 
21.15 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
8.25 За ла тая лі ха ман ка 
(12+).
10.15, 17.35, 4.35 Хут кія 
і гуч ныя (12+).
12.05, 23.05 Па ляў ні чыя 
на скла ды (16+).
13.00, 3.40 Апе ра цыя 
«Вы ра та ван не до ма» 
(12+).
14.50 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
16.40, 22.10 Ма хі на та ры 
(12+).
18.30, 0.00, 1.50 Аме ры-
кан скі чо пер (12+).
19.25 Чы гун ка Аў стра ліі 
(12+).
20.20, 5.30 Біт вы за кан-
тэй не ры (16+).
0.55, 6.20 Вы жыць ра зам 
(12+).
2.45 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
7.10 Ме га пе ра воз кі (12+).
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6.35 Ме лад ра ма «Мая зор ка» 
(16+).
8.20 «Клуб рэ дак та раў» (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.15 «Ар се нал» (12+).
9.50 Се ры ял «Сва ты-6» (12+).
10.50 «На вы лет!» (12+)
11.40 «Гуль ні.bу».
12.05 ІІ Еў ра пей скія гуль ні.
13.00 Ме лад ра ма «Вер неш-
ся — па га во рым» (12+).
15.20 «Твой го рад».
15.35 «Ва кол пла не ты».
16.25 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
16.50 Ме лад ра ма «Ві на град». 
1—4-я се рыі (16+).
20.40 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
21.55 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. 
Мінск-2019. Ура чыс тая цы ры-
мо нія за крыц ця.
0.10 Ме лад ра ма «14+» (16+).

6.45 Се ры ял «Цэнт раль ная 
баль ні ца». За ключ ная се рыя 
(16+).
7.40, 18.20 «Тэ ле ба ро метр».
7.45 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
8.55 «Свет на вы ва рат. Япо нія» 
(16+).
9.55 Фан тас ты ка «Го лас мон-
стра» (12+).
11.50 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. 
Мінск-2019. Бад мін тон. Муж-
чы ны. Жан чы ны. Па ры. Мікст. 
Фі на лы. Бокс. Муж чы ны. Жан-
чы ны. Фі на лы.
16.00 «Та та па паў» (16+).
18.50 «Біт ва эк стра сэн саў. 17-ы 
се зон» (16+).
20.55 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.05 «Спорт ла то 5 з 36», КЕ НО.
22.15 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].
23.15 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
23.45 «Арол і рэш ка. Рай і пек-
ла» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 14.15, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 14.35, 20.35 «Гэ ты 
дзень».
8.25 «Са лод кая жан чы на». 
Дра ма (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Ку-
ры ца, за пе ча ная ў цес це.

11.00 «На цы я наль ны хіт-па рад».
11.55 «Стар шы на». Дра ма 
(12+) [СЦ].
13.20 «Май стры і ку мі ры». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Аляк-
сандр Тка чо нак.
14.40 «Дзе сяць фа та гра фій». 
Та ма ра Сё мі на.
15.15 «Чор ны прынц». Дэ тэк-
тыў (12+) [СЦ].
16.50 «Жы вая куль ту ра». Тэх на-
ло гія пры га та ван ня тра ды цый-
най стра вы «Мас ле ны ба ран» 
(в. Ма цю ко ва, Глы боц кі ра ён, 
Ві цеб ская воб ласць).
17.20 «Ва дзі цель аў то бу са». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
19.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Удо вы». Маст. фільм 
(12+) [СЦ].
22.30 «Ве ча ры Вя лі ка га тэ ат-
ра ў за мку Ра дзі ві лаў». Опе ра 
«Сель скі го нар».

8.05, 0.20 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. 
Мінск-2019. Вы ні кі дня.
8.35, 12.40, 18.15, 0.00 Еў ра-
цэнтр.
8.50 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. 
Мінск-2019. Ка ра тэ. Муж чы ны. 
Жан чы ны. Ква лі фі ка цыя / Ве-
ла спорт. Муж чы ны. Жан чы ны. 
Трэк. Ква лі фі ка цыя.
12.55 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. 
Мінск-2019. Ба раць ба грэ ка-
рым ская. Муж чы ны. Фі на лы / 
Спар тыў ная гім нас ты ка. Муж-
чы ны. Жан чы ны. Фі на лы / Ве-
ла спорт. Муж чы ны. Жан чы ны. 
Трэк. Фі на лы / Ка ра тэ. Муж чы-
ны. Жан чы ны. Ква лі фі ка цыя / 
Ка ра тэ. Муж чы ны. Жан чы ны. 
Фі на лы.
18.30 Бас кет бол. Чэм пі я нат 
Еў ро пы-2019. Жан чы ны. Бе ла-
русь — Ра сія. (У пе ра пын ку — 
Еў ра цэнтр.)
20.20 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. 
Мінск-2019. Ба раць ба грэ ка-
рым ская. Муж чы ны. Фі на лы.
20.50 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. 
Мінск-2019. Прэв'ю на арэ не.
21.50 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. 
Мінск-2019. Ура чыс тая цы ры-
мо нія за крыц ця.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 М/ф «Ма ша і Мядз ведзь» 
(0+).
7.45 «Жыц цё ін шых» (12+).
8.40 «Ме тэа гід».

9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «Зда роўе» (16+).
10.35 «Бес тал ко выя на тат кі» (12+).
10.55 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
11.45 «Ера лаш» (6+).
12.05 Ка ме дыя «На Дзе ры-
ба саў скай доб рае на двор'е, 
або На Брай тан-Біч зноў ідуць 
даж джы» (16+).
13.55, 16.20 «Ле ген ды «Рэт ра 
FM» (12+).
16.50 «Ся мей ныя тай ны» 
(16+).
18.25 «Лепш за ўсіх!» (6+)
20.00 «Кон ту ры».
21.05 «Му зыч нае тэ ат раль нае 
прад стаў лен не «Ма лая ра дзі-
ма» (6+).
23.25 «Спарт клуб» (16+).
23.45 «Што? Дзе? Ка лі?» Лет-
няя се рыя гуль няў (16+).

6.00 «Ежа ба гоў» (16+).
7.40, 11.00, 21.25 Да ку мен таль-
ны спец пра ект (16+).
9.10 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
12.30, 13.40, 16.40 «Бом ба». 
Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
19.30 «Ты дзень».
20.35 «Ты дзень спор ту».

6.00, 6.25 М/ф (0+).
6.15 «Міль ён пы тан няў пра пры-
ро ду» (6+).
6.40 «Бе ла русь сён ня» (12+).
7.05 «Па ля ван не на пра цу» (12+).
7.45 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.20 «Яшчэ тан ней» (12+).
8.50 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (0+).
9.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.15, 16.15, 19.30, 3.05 Се ры-
ял «Два лё сы» (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
22.30, 1.00 Се ры ял «Цём ны 
бок ду шы» (16+).

7.00 Маст. фільм «Су праць-
ста ян не» (16+).
10.30 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на» (16+).
11.00 Вест кі.

11.20 «Сто да ад на го» (12+).
12.15 «Ра ніш няя пош та» (16+).
13.00 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
14.00 «Смя яц ца да зва ля ец ца» 
(16+).
14.45, 21.45 Се ры ял «Чу жое 
шчас це» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
23.00 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
23.40 «Ня дзель ны ве чар».
1.15 «Дзе ю чыя асо бы» (12+).

6.10 «Аст рап раг ноз».
6.20 «Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая» (6+).
6.50, 23.40 «Зра зу мець і абяс-
шко дзіць» (12+).
7.20 «Па да зра юц ца ўсе» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сён ня».
8.20 «Спе цы яль ны рэ пар таж» 
(12+).
8.35 «Ад ной чы...» (16+)
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+)
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
11.00 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.55 «Дач ны ад каз» (0+).
13.00 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.00 Се ры ял «Сё мін. Ад пла-
та» (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».
20.05 Маст. фільм «Вод пуск 
па ра нен ні» (16+).

7.00, 15.05, 18.45, 21.05, 0.00 
«На двор'е + Эра на».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. фільм «Дзі ця ня ты 
ў дзі кай пры ро дзе».
7.45 М/ф «Іван Ца рэ віч і Шэ ры 
воўк».
9.05 «Утрам дзія».
9.10 «Су стрэ ча Луў ра з за ба ро-
не ным го ра дам».
10.00 «Вя чэр ні квар тал-95».
11.30 Фан тас ты ка «Ра са ма ха» 
(12+).
13.45 Се ры ял «За стац ца 
ў жы вых» (16+).
15.10 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Фільм — дзе цям «Но вая каз ка».
16.45 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
17.00 «BELFASHІON.TV».
18.00 Се ры ял «Касл».
18.50, 21.10 Фэн тэ зі «Змрок» 
(12+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
23.10 Се ры ял «Кар нік» (16+).

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, 30 чэрвеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак, 24 чэрвеня

МIРМIР

1514 3

СТБСТБ


