
6.00, 7.25, 8.20 «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, 19.00 На ві ны.

7.15, 8.10 На ві ны эка но мі кі.

7.20, 8.15, 18.15, 0.10 «Зо на Х» 

(16+).

9.15, 22.20 Се ры ял «След» (16+).

10.10, 18.35, 19.25 Се ры ял «Ад-

дай маю ма ру». За ключ ныя се-

рыі (16+).

12.05 ІІ Еў ра пей скія гуль ні.

13.00 «Дзі ця чы док тар».

13.35 «Дзень у вя лі кім го ра дзе».

14.35, 15.15 Се ры ял «Ба ла да аб 

бом бе ры» (16+).

16.50 «Бе ла рус кая ча сін ка».

17.45 «Вы зва лен не». Маст. фільм 

(12+).

21.00 «Па на ра ма».

22.05 На кант ро лі Прэ зі дэн та.

23.50 «Сфе ра ін та рэ саў».

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)

9.00, 20.50 «Тэ ле ба ро метр».

9.05, 20.55 Се ры ял «Сля пая» 

(16+).

9.55 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. Мінск-2019. 

На столь ны тэ ніс. Муж чы ны. Жан -

чы ны. Ква лі фі ка цыя. Ба раць ба воль-

ная. Муж чы ны. Жан чы ны. Ква лі фі-

ка цыя. Пляж ны фут бол. Па пя рэд ні 

раўнд. Бокс. Муж чы ны. Жан чы ны. 

Ква лі фі ка цыя.

17.10 «Жан чы ны і спорт». Дак. 

фільм.

17.55 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. Мінск-2019.

Пляж ны фут бол. Па пя рэд ні раўнд. 

Ба раць ба воль ная. Муж чы ны. Жан-

чы ны. Ква лі фі ка цыя. Фі на лы.

22.00 «Спорт ла то 5 з 36», КЕ НО.

22.05 «Аб мен жон ка мі» (16+).

23.20 Се ры ял «Жа но чы док тар-2» 

(16+).

0.15 «Сыг рай мя не, ка лі змо жаш» 

(12+).

7.00 «Даб ра ра нак».

7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». На-

ліс ні кі з гры ба мі.

8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль ту ры.

8.20, 17.45 «Сак рэт ны фар ва тар». 

Маст. фільм (12+) [СЦ].

9.30, 15.55 «Пры ка ва ны». Маст. 

фільм (16+) [СЦ].

11.20, 21.05 «Апош ні дзень». Ба рыс-

лаў Бран ду коў (12+).

12.20, 20.35 «Гэ ты дзень».

12.55 «Га ра ды Бе ла ру сі». Ба ра на-

ві чы.

13.20, 18.55 «Ва ен ны ўрач. Юрый 

Ва раб' ёў. Апе ра цыя «Гра на та»: да-

стаць лю бой ца ной». Дак. фільм 

(12+).

14.00, 21.40 «Тры вож ны ме сяц ве-

ра сень». Маст. фільм (12+).

15.30 Ар кадзь Ку ля шоў: «Ка ха ная, 

бы вай!..» [СЦ]

19.35 «Ка мер тон». За слу жа ны ар-

тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь Юрый 

Гіль дзюк.

20.00, 23.40 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру-

сі».

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

23.15 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)

8.05, 0.05 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. 

Мінск-2019. Вы ні кі дня.

8.35, 13.00, 16.15, 22.00, 23.45 Еў-

ра цэнтр.

8.50 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. Мінск-2019. 

Страль ба з лу ка. Жан чы ны. Ква лі-

фі ка цыя / Страль ба ку ля вая. Піс та-

лет. Жан чы ны. 25 м. Ква лі фі ка цыя 

/ Страль ба ку ля вая. Він тоў ка. Муж-

чы ны. 50 м. З трох ста но ві шчаў. 

Ква лі фі ка цыя / Вес ла ван не на бай-

дар ках і ка ноэ. Муж чы ны. Жан чы-

ны. Фі на лы.

13.15 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. Мінск-2019. 

Страль ба з лу ка. Жан чы ны. Ква лі фі-

ка цыя / Страль ба ку ля вая. Піс та лет. 

Жан чы ны. 25 м. Фі нал / Страль ба 

ку ля вая. Він тоў ка. Муж чы ны. 50 м. 

З трох ста но ві шчаў. Фі нал / Страль-

ба з лу ка. Жан чы ны. Фі нал / Страль-

ба ку ля вая. Піс та лет. Муж чы ны. 

25 м. Ра під. Ква лі фі ка цыя / Вес ла-

ван не на бай дар ках і ка ноэ. Муж чы-

ны. Жан чы ны. Ква лі фі ка цыя.

16.30 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. 

Мінск-2019. На столь ны тэ ніс. Муж-

чы ны. Жан чы ны. Фі на лы / Страль ба 

ку ля вая. Піс та лет. Муж чы ны. 25 м. 

Ра під. Фі нал / Лёг кая ат ле ты ка. Паў-

фі на лы / Бокс. Муж чы ны. Жан чы ны. 

Ква лі фі ка цыя.

22.15 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. Мінск-2019.

Вес ла ван не на бай дар ках і ка ноэ. 

Муж чы ны. Жан чы ны. Фі на лы.

0.35 ІІ Еў ра пей скія гуль ні. Мінск-

2019. На столь ны тэ ніс. Муж чы ны. 

Жан чы ны. Ква лі фі ка цыя / Ба раць ба 

воль ная. Муж чы ны. Жан чы ны.

Ква лі фі ка цыя / Пляж ны фут бол. 

Па пя рэд ні раўнд / Бокс. Муж чы ны. 

Жан чы ны. Ква лі фі ка цыя.

6.00, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».

7.00 (з суб ціт ра мі), 8.00 (з суб ціт ра-

мі), 9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 

16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 На-

шы на ві ны.

9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).

9.50 «Жыць здо ра ва!» (16+)

11.10 Се ры ял «Учас так» (12+).

12.05 «Мод ны пры га вор» (12+).

13.10 Се ры ял «Умо вы кант рак-

та-2» (16+).

15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).

16.20 «Муж чын скае/Жа но чае» 

(16+).

17.25, 18.20 «На са май спра ве» 

(16+).

18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён нік 

(12+).

18.55 «Ня хай га во раць» (16+).

20.00 «Час».

21.10 «Анёл-за ха валь нік». Се ры-

ял (16+).

23.10 «Пар ты за ны Бе ла ру сі» (16+).

23.40 «Гэ тыя во чы на су праць». 

Се ры ял (16+).

5.35, 22.15 «Гля дзець усім!» (16+)

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 На ві ны «24 га дзі ны».

6.10, 20.10 «Мін шчы на».

6.20, 7.50 «Ра ні ца. Сту дыя доб ра га 

на строю» (6+).

7.40, 20.25, 22.55 «СТБ-спорт».

9.15 «Мінск і мін ча не».

9.45, 23.05 «За гад кі ча ла вец тва» 

(16+).

10.40 «Бе лыя ваў кі». Се ры ял 

(16+).

12.30 «У апош ні мо мант» (16+).

12.40, 21.35, 23.45 «Са мыя ша кі ру-

ю чыя гі по тэ зы» (16+).

13.45, 1.20 «Не ве ра год на ці ка выя 

гіс то рыі» (16+).

14.45 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).

15.10, 16.50 «Жыц цё і пры го ды 

Міш кі Япон чы ка». Се ры ял (16+).

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».

21.15 «Спе цы яль ны рэ пар таж 

СТБ».

0.30 «Сак рэ ты ста ра жыт ных пры га-

жунь» (16+).

6.00 Се ры ял «Су жэн цы» (16+).

6.50, 10.10, 20.40, 0.10 Се ры ял 

«Вы шук» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 На ві-

ны (бя гу чы ра док).

13.15 «За ла су да. Біт ва за гро шы» 

(16+).

14.10 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва за 

бу ду чы ню» (16+).

15.05 «Спра вы ся мей ныя. Но выя 

гіс то рыі» (16+).

16.15, 1.50 «Та ко му ма ма не на ву-

чыць» (12+).

17.15, 19.20 Се ры ял «Вяр тан не 

Мух та ра-2» (16+).

19.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).

2.20 Се ры ял «Двай ная су цэль-
ная» (16+).

5.35 «Тры май ся, шо у біз!» (16+)

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.45 «Дзён нік ІІ Еў ра пей скіх гуль-
няў».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае». Ток-
шоу (12+).
12.35, 14.25, 20.40 Се ры ял «Ведзь-
ма» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві ны — 
Бе ла русь.
15.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
17.25 «60 хві лін». Ток-шоу.
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
22.30, 23.10 «Хто су праць?» Ток-
шоу.
0.30 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са лаў-
ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сён ня.
6.10 Спе цы яль ны рэ пар таж (12+).
6.30 «Рэ аль ны свет» (12+).
7.10 «Маль ца ва» (12+).
7.50, 8.05 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
8.40, 10.20 Се ры ял «Пча ляр» (16+).
9.40, 22.45 «НЗ.by».
11.10, 23.10 Се ры ял «Бан ды» (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных» (16+).
13.25 «Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не».
14.00, 16.25 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05, 19.50 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Паў ноч ныя ру бя жы» (16+).
19.35 «Сён ня. Га лоў нае».
20.50 Се ры ял «А.Л.Ж.З.Р.» (16+).

7.00, 15.55, 19.10, 21.05, 0.05 «На-
двор'е + Эра на».
7.05, 16.05 М/с «Прын цэ са Але на» 
(0+).
7.25, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.30 Фан тас ты ка «Чор ная пан тэ-
ра».
9.40, 19.15 Се ры ял «По пел» (16+).
10.30 Дак. фільм «Пы тан ні пра пры-
ро ду».
10.45 Дра ма «На па ро зе ка хан ня» 
(16+).
13.45, 20.05 Се ры ял «Трэ цяе во-
ка».
14.30 Се ры ял «За стац ца ў жы-
вых» (16+).
16.25 Дак. се ры ял «Дзі ця ня ты ў дзі-
кай пры ро дзе».

17.00 Тры лер «Па ву цін не хлус ні».

20.50 «Ве чар ні ца» (0+).

21.10 Тры лер «Га ні бал».

23.20 Се ры ял «Кар нік».

6.05 «Ла ві мо мант» (16+).

7.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

8.20 «Ера лаш» (6+).

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 «Наш ра монт» (16+).

13.55 «Га ле рэя пры га жос-
ці-2» (16+).

14.50, 3.20 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).

15.25 Ба я вік «Скарб Ама-
зон кі» (16+).

19.00 «Ураль скія пель ме-
ні» (16+).

20.00 «Спра ва бы ла ве ча-
рам» (16+).

21.00 «Дзя куй бо гу, ты 
прый шоў!» (16+)

22.00 Ка ме дыя «50 пер-
шых па ца лун каў» (12+).

0.00 Ка ме дыя «Вель мі 
рус кі дэ тэк тыў» (18+).

2.10 «Кі но ў дэ та лях» 

(16+).

3.05 Се ры ял «Бяз моў ны 

свед ка» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 

15.00, 19.30 На ві ны куль-

ту ры.

6.35 «Пеш шу...» Маск ва 

Жаў тоў ска га.

7.05 «Пра ві лы жыц ця».

7.35 «Тэ ат раль ны ле та піс». 

Ар мен Джы гар ха нян.

8.05 За меж ная спра ва. «Вя-

лі кае су праць ста ян не».

8.45 «Ён, яна і дзе ці». 
Маст. фільм [СЦ].

10.20 Шэ дэў ры ста ро га 
кі но. «Ін тэр мец ца». Маст. 
фільм.

11.55 «Са му іл Мар шак. 
Звы чай ны ге ній». Дак. 
фільм.

12.40 «Штуч ны ад бор».

13.25 «Гат чы на. Ад бы ло-
ся». Дак. фільм.

14.10 «Рус кая Ган за. Пя-
рэд ні край Еў ро пы». Дак. 
фільм [СЦ].

15.10 «Пісь мы з пра він-
цыі». Кыш тым (Ча ля бін-
ская воб ласць) [СЦ].

15.35 «Эніг ма. Ва сіль Пят-
рэн ка».

16.15 «Ва ўла дзе зо ла та». 
Маст. фільм.

17.50 Гіс та рыч ныя кан цэр-
ты. Свя та слаў Рых тэр.

18.45 «Цар ская ло жа».

19.45 «Сме ха на сталь гія».

20.15 «На пад мост ках 
сцэ ны». Маст. фільм [СЦ] 
(0+).

21.40 За крыц цё XVІ Між-
на род на га кон кур су імя 
П. І. Чай коў ска га. Га ла-
кан цэрт лаў рэ а таў.

1.30 «Шу каль ні кі». «Спра-
ва Са лты чы хі».

2.20 «Як адзін му жык 
двух ге не ра лаў пра кар-
міў». «Ноч на Лы сай га-
ры». М/ф для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з 

На тал ляй Ка зял ко вай: 

Тэ ма: «Твор часць Юрыя 

Віз ба ра». 2005 год (12+).

6.50, 13.20 Фільм-

спек такль «Рэ ві зор». 

1982 год (12+).

8.30, 9.45, 11.00, 13.00, 

14.35, 15.45, 17.00, 19.00, 

20.35, 21.45, 23.00, 1.15, 

2.35, 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+).

12.00 «Яло вая суб ма ры-

на» з Аляк санд рам Ліп ніц-

кім. «Веч ны пост». Аляк-

сандр Баш ла чоў. 2006 год 

(18+).

18.00 «Да і пас ля...» з 

Ула дзі мі рам Мал ча на-

вым. Год 1987. 1-я част ка. 

2010 год (16+).

19.30 Тэ ле спек такль «За-

ла тая рыб ка». 1985 год 

(12+).

22.00 «Кол ба ча су» (16+).

0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Тэ ат раль ная рэ ва лю-
цыя ча соў пе ра бу до вы». 

2006 год (16+).

1.40 «Тэ ат раль ныя су-

стрэ чы». «Не пры ду ма ныя 

гіс то рыі. За баў ны вы па-

дак». 1992 год (12+).

0.05, 6.30, 9.30, 14.25, 

19.25, 23.30 Сну кер. Ку-

бак све ту.

1.30, 5.00 Ве ла спорт. Ха-

ле — Ін гой гем.

2.30, 4.00, 23.00 Су пер-

байк. Этап чэм пі я на ту 

све ту.

3.30, 18.00, 21.35 Аў та гон-

кі. WTCR.

11.00, 18.30 Ве ла спорт. 

«Джы ра д'І та лія».

12.00 Ве ла спорт. «Кры тэ-

ры ум Да фі нэ».

14.00 Вяс ляр ны сла лам. 

Ку бак све ту.

22.00 Аў та гон кі. Фор му-

ла E.

0.55 Дзень вы ба раў па-

фран цуз ску (16+).

2.35 Шмат шу му з ні чо га 

(16+).

4.25 Ша лё ныя су се дзі 

(16+).

6.05 Ку зе ны (16+).

8.05 Мая бы лая сяб роў ка 

(18+).

9.45 Кра су ні (16+).

11.35 Кух ня. Апош няя біт-

ва (12+).

13.50 Гэ ты ня ём кі мо мант 

(16+).

15.50 Я ні ко лі не бу ду тва-

ёй (16+).

17.45 Офіс нае бяз меж жа 

(18+).

19.30 Вы дат ні ца лёг кіх 

па во дзін (16+).

21.10 Го лая праў да (16+).

23.00 Ча го хо чуць жан чы-

ны? (16+)

6.00 Да ку мен таль ная ка-

лек цыя Бе ла русь філь ма 
(12+).

6.40 М/ф (6+).

8.10 «М&S» (12+).

8.40 «Ана то мія за бой-
ства». Се ры ял (12+).

10.25, 4.00 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял (16+).

12.05, 16.45 «Ва раж біт-
ка» (12+).

13.40 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).

14.45 «Суд ідзе» (16+).

15.50 «Мой ге рой» (12+).

18.00, 2.40 «Боль». Дак. 
фільм (12+).

19.35 «Мы — Мі ле ры». 
Ка ме дыя (16+).

21.45 «Веч нае ззян не 
чыс та га ро зу му». Ме ла-
д ра ма (16+).

23.55, 5.30 «Вок лад ка» 
(16+).

0.30 «90-я» (16+).

1.15 «Лі нія аба ро ны» (16+).

1.45 «Уся праў да» (16+).

6.10, 17.30 Лепш не бы-
вае (12+).

9.00 Тры стан і Ізоль да 
(12+).

11.30 Апе ра цыя «Ар го» 
(16+).

13.50 Прад чу ван не (16+).

15.40 Ся мей ка Крудс (6+).

20.10 Бра ты Грым (12+).

22.25 Шо па-кап (12+).

0.10 Ма гія ме ся ца ва га 
свят ла (18+).

2.05 Ма ма (16+).

3.55 Прэ стыж (16+).

6.20 Га лоў ны (6+).

8.30 Уця кач кі (12+).

10.30 Бі лет на Vegas (16+).

12.20, 4.35 Мой най леп-
шы во раг (12+).

14.20 Хлоп чы кі + дзяў-
чын кі = (12+).

16.05 Дзяў чы на з ка сой 
(16+).

17.55 Кра і на глу хіх (12+).

20.20 Лю боў-мар коў (12+).

22.30 На стаў ні ца (12+).

1.10 Ка лек тар (16+).

2.45 Па ляў ні чы-4. Ад пла-
та (16+).

6.00, 5.05 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці (16+).

6.25, 14.20 Не ве ра год ныя 
ма шы ны (16+).

7.15, 13.30 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).

8.00 Дзі кі ту нец (16+).

9.35, 15.05, 4.15 Унут ры 
не ве ра год най ме ха ні кі 
(16+).
10.25 Цяж кае зо ла та 
Аляс кі (16+).
11.15, 16.40, 21.15, 3.30 
Ма шы ны (16+).
12.45 За кі ну тыя скар бы 
Майя (16+).
15.55, 20.30, 2.45 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
18.15, 22.05, 1.10 Да след-
чык 2.0 (16+).
19.45 Га ра чыя ме жы (16+).
22.50 Мор ган Фры ман. 
Гіс то рыі пра Бо га (16+).
23.40 Апош нія кро кі Гіт ле-
ра (16+).
0.25 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
1.55 Га ра чыя ме жы (16+).

8.00, 11.10, 15.45, 21.15 
Як гэ та ўстро е на? (12+)
8.25, 18.30, 1.50 Аме ры-
кан скі чо пер (12+).
9.20, 16.40, 22.10 Ма хі на-
та ры (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 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
13.55 Умель цы су праць 
апа ка ліп сі са (12+).
14.50, 3.40 За ла ты шлях 
Пар ке ра Шна бе ля (16+).
19.25 Чы гун ка Аў стра ліі 
(12+).
20.20, 5.30 Біт вы за кан-
тэй не ры (12+).
0.00 Апе ра цыя «Вы ра та-
ван не до ма» (16+).
0.55, 6.20 Вы жыць ра зам 
(16+).
2.45 Эк стрэ маль ныя фур-
го ны (12+).
7.10 Ме га пе ра воз кі (12+).
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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, 26 чэр ве ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

пятніца, 28 чэр ве ня

МIРМIР

186 11

СТБСТБ


