
6.05, 4.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).

6.35 «Ла ві мо мант» (16+).

7.25 М/ф «Джынг лі кі» (0+).

7.55 М/ф «Тры ка ты» (0+).

8.20 М/ф «Ма шы ны каз-
кі» (0+).

8.50 «Ера лаш» (6+).

9.35, 0.10 «Ураль скія 
пель ме ні» (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, 1.10 Се ры ял «Ва-
ро ні ны» (12+).

14.45, 2.25 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).

15.25 Ка ме дыя «Спат кан-
не ўсля пую» (12+).

19.00 Се ры ял «Кух ня» 
(16+).

21.00 Се ры ял «#Сеня
Федзя-2» (16+).

22.00 Кры мі нал «Ідэа льны 
не зна ё мец» (16+).

2.45 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
Ста ні слаў ска га.

7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».

7.35 «Тэ ат раль ны ле та-
піс». Ста ні слаў Люб шын.

8.00 «Сі та і Ра ма». Се ры-
ял [СЦ].

8.45 «Пер шыя ў све це». 

Дак. се ры ял.

9.00, 22.40 «Вы пра ба-

ван не не ві на ва тас цю». 

Се ры ял.

10.15 «На зі раль нік».

11.10, 1.35 «Аляк санд-
ра Па хму та ва. Ста рон кі 
жыц ця». 1984 год.
12.20, 18.45, 0.45 «Тым 
ча сам».
13.10 «Мі ка лай Пржа валь-
скі. Экс пе ды цыя даў жы-
нёю ў жыц цё». Дак. фільм 
[СЦ].

14.10, 21.15 «Не вя до мая 

пла не та Зям ля» [СЦ].

15.10 «Эр мі таж» [СЦ].

15.40 «Бе лая сту дыя».

16.30 «На ро джа ная рэ-

ва лю цы яй». Маст. фільм 

[СЦ] (0+).

17.55 Ін стру мен таль ныя 

кан цэр ты. Н. Мяс коў скі. 

Кан цэрт для ві я лан чэ лі з 

ар кест рам.

19.45 «Га лоў ная ро ля».

20.30 «Доб рай но чы, ма-

лыя!»

20.45 «Жа но чы твар Ра-

сіі» [СЦ].

22.00 «Штуч ны ад бор».

0.05 Да ку мен таль ная ка-

ме ра. «Па ка лен не двор ні-

каў і вар таў ні коў на ран-

дэ ву з гіс то ры яй».

2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00 Маст. фільм «Ва сі лі-

са Пры го жая» (6+).

7.05, 9.45, 11.05, 14.30, 

15.45, 17.00, 18.45, 20.20, 

21.45, 23.00, 0.45, 2.35, 

5.35 Му зыч ная на сталь-

гія (12+).

7.50 Кан цэрт гур тоў «Ма-

шина времени» і «Цве ты» 

(12+).

9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну лы 

час» (12+).

10.00 Маст. фільм «Іван» 

(16+).

12.00 «Се вА ло гія» з Се-

вам На ўга род ца вым. 

«Led Zeppelіn». 2004 год 

(18+).

13.00 «Пад зна кам за-

дыя ка. Ве чар эпі грам». 

1993 год (16+).

14.50, 20.50 М/ф «Бю ро 

зна хо дак» (0+).

16.00, 22.00 «На ро джа-

ныя ў СССР» (12+).

18.00 «Быў час» з Аляк-

санд рам Па літ коў скім: 

«Са вец к ія  кра мы». 

2007 год (16+).

19.00 Маст. фільм «Веч ны 

муж». 1-я част ка (16+).

0.00 «Да і пас ля...» з Ула-

дзі мі рам Мал ча на вым. 

Год 1983-і. 4-я част ка. 

2009 год (16+).

1.00 Тэ ле спек такль «Гуль-

цы». Па ад най мен най ка-

ме дыі М. Го га ля. 1978 год 

(12+).

3.00 «Быў час». 2009 год 

(16+).

4.00 «Пад зна кам за дыя-
ка. Бліз ня ты». 1993 год 
(16+).

0.50, 2.30, 6.00, 8.30, 
10.30, 11.55, 18.15, 22.50 
Тэ ніс. «Ра лан Га рос».

2.00, 7.00, 11.25, 22.15 
«Гейм, Шэт і Матс».

5.00, 7.30, 14.00, 23.45 
Ве ла спорт. «Джы ра д'І-
та лія».

9.30 Фех та ван не. Се рыя 
Гран-пры.

18.10 Ве ла спорт. «Джы-
ра»-эк стра.

0.50 Дзе та род ныя (16+).

2.35 Ч/Б (16+).

4.10 Вель мі моц на за ка-
ха ны (16+).

6.05 Кар сі ка нец (16+).

7.55 За ха чу і са ско чу 
(16+).

9.55 Ідэ аль (18+).

11.40 Між анё лам і чор-

там (16+).

13.50 Ад ной ле вай (12+).

15.30 Дзяў чы на з Джэр сі 

(16+).

17.25 Спа да ры ня па ка ёў-

ка (12+).

19.30 Даруй, ха чу з та бой 

ажа ніц ца (12+).

21.30 Аша лам ляль ныя 

фан та зіі Чар лі Сво на Трэ-

ця га (16+).

23.05 Superнянь (16+).

6.00 М/ф (6+).

7.00 «Шко ла док та ра Ка-

ма роў ска га» (6+).

7.40 «Док тар І...» (16+)

8.10, 19.10, 2.55 «Ад пла-

та». Се ры ял (16+).

10.00, 23.50 «Улег цы» 

(12+).

10.30, 4.30 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).

12.10, 17.55 «Ва раж біт-
ка» (12+).

13.20, 16.50 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).

14.20 «Прос тыя скла да-
нас ці» (12+).

14.55 «Не рас кры тыя тай-
ны» (16+).

15.55 «На ту раль ны ад-
бор» (12+).

21.10 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).

23.00 «90-я» (16+).

0.20 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял (16+).

1.05 «Хут касць». Ба я вік 
(16+).

6.10 Д'я бал і Дэ ні эл Уэбс-
тэр (16+).

8.05 Маё вя лі кае грэ час-
кае вя сел ле-2 (16+).

9.50 Да руй, ха чу з та бой 
ажа ніц ца (12+).

11.55 Скна ра (16+).

13.35 Тры вож ны вы клік 
(16+).

15.20 Вы бар ка пі та на Ка-
рэ лі (16+).

17.45 Рэ аль нае ка хан не 
(16+).

20.15 Мон стры на ка ні ку-
лах (6+).

22.00 Ма ё масць з хвас-
том (12+).

23.50 Паст ка (18+).

1.40 Мо ладзь (16+).

3.40 Прэ стыж (16+).

6.20 Сталь ны ма ты лёк 

(16+).

8.30 Унук кас ма на ўта 

(12+).

10.05 На круч ку! (16+)

11.50 Ка хан не ў вя лі кім 

го ра дзе (16+).

13.35 Мет ро (16+).

16.20, 4.30 Ба бі на цар-
ства. 1—2 се рыі (16+).
18.15 Дзень ра дыё (16+).
20.20 Ар да (16+).
23.00 Нач ная зме на (18+).
1.00 Раз мо ва (16+).
2.30 Шпі ён (16+).

6.00 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці (16+).
6.20, 12.40, 20.30 Ва ро-
жая пла не та (16+).
7.10, 15.05 Ін жы нер ныя 
ідэі (16+).
8.00 Дзі кі ту нец (16+).
9.35 За кі ну тыя скар бы 
мая (16+).
10.20 На плы тах па Юка-
не (16+).
11.05, 16.40, 21.20, 1.15, 
3.35 Аў та-SOS (16+).
13.30 Асу шыць акі ян 
(16+).
14.20, 19.45, 22.55 У по-
шу ках праў ды (16+).
15.55, 2.50 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
23.40 Апа ка ліп сіс: Дру гая 
су свет ная вай на. Се зон 
(16+).
0.30 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
2.00 Служ ба бяс пе кі аэ ра-
пор та (16+).
5.10 Гуль ні ро зу му (16+).

8.00 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
8.25, 18.30, 1.50 За ла ты 
шлях Пар ке ра Шна бе ля 
(16+).
9.20, 16.40, 22.10 Вя лі кі 
ма хі на тар (12+).
10.15, 17.35, 4.35 Хут кія і 
гуч ныя (12+).
11.10, 15.45, 21.15 Як гэ та 
зроб ле на? (12+)
12.05, 23.05 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (16+).
13.00 Бра ты Ды зель 
(16+).
14.50, 3.40 Ма хі на та ры 
(12+).
19.25 Ра та валь ні кі-цяж ка-
ва га ві кі (16+).
20.20, 5.30 Па ляў ні чыя на 
скла ды (16+).
0.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю 
(12+).
0.55, 6.20 Ха кер у дзі кай 
пры ро дзе (16+).

2.45 Што ха ва юць му міі? 

(12+)

7.10 За бы тая ін жы не рыя 

(16+).
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6.15 «Іс насць».

6.45, 21.45 Ме лад ра ма «Я по бач». 
1—4-я се рыі (16+).

8.15 «Ку лі нар ная дып ла ма тыя» 

(12+).

8.50 Вы пуск ныя эк за ме ны па бе-

ла рус кай і рус кай мо вах, па ма-

тэ ма ты цы за пе ры яд на ву чан ня і 

вы ха ван ня на ІІІ сту пе ні агуль най 

ся рэд няй аду ка цыі (з сур да пе ра-

кла дам).

9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.

9.10 «Марш рут па бу да ва ны» (12+).

9.45 «Зда роўе» (12+).

10.40 «Да ча» (12+) [СЦ].

11.20, 12.10 Ме лад ра ма «Са ла-

мо на ва ра шэн не». 1—4-я се рыі 

(16+).

15.15 «Кра і на».

15.45 Ме лад ра ма «Усё вер нец-

ца». 1—4-я се рыі (16+).

20.00 «Ма ка ён ка, 9».

21.00 «Па на ра ма».

1.00 Се ры ял «Сва ты-5» (12+).

1.55 «Дзень спор ту».

6.55 Се ры ял «Цэнт раль ная баль-

ні ца» (16+).

8.30, 21.55 «Тэ ле ба ро метр».

8.35 Ані ма цый ны фільм «Як пры-

ру чыць дра ко на» (0+).

10.05 «Па го ня за сма кам» (16+).

11.00 «Хто я?» (12+)

11.20 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).

11.55 «Ка мень, на жні цы, па пе ра» 

(16+).

12.35 «Муж на пра кат» (16+).

13.30 «Вя сель ны па мер» (16+).

14.30 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 

(16+).

15.00 Фэн тэ зі «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў» (12+).

16.50 «Та та па паў» (16+).

17.45 «Да па ба чэн ня» (16+).

18.30 Тры лер «Ілю зія пад ма ну» 
(16+).

20.20 Тры лер «2:22» (12+).

22.00 «Спорт ла то 6 з 49», КЕ НО.

22.05 Пры го ды «Ін дыя на Джонс 
і Ка ра леў ства хрус таль на га чэ-
ра па» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».

8.00, 15.50, 20.15 На ві ны куль ту-

ры.

8.20, 16.10, 20.35 «Гэ ты дзень».

8.25 М/ф (0+).

8.40 «Снеж ная ка ра ле ва». Фільм-

каз ка (6+).

10.00 «Жы вая куль ту ра». Тэх на ло-

гія вы ра бу шчэ па вай птуш кі-абя-

рэ га (Бя ро заў скі ра ён, Брэсц кая 

воб ласць).

10.20 «Бе ла рус кая кух ня». Фар шы-
ра ва ны шчу пак.

10.55 «Спя вае Бе ла русь».

11.50 «Тры та ле ры». Маст. фільм 
(6+) [СЦ].

15.25 «На ву ка ма нія» (6+).

16.15 «Тум-па бі-дум». Дра ма (0+) 
[СЦ].

17.55 «Дзе сяць фа та гра фій». Мі-
ха іл Ба яр скі (12+).

18.30 «Ма ма». Маст. фільм (6+).

20.00 «Су раз моў цы».

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «Ву са ты нянь». Ка ме дыя 
(6+).

22.15 Юбі лей ны кан цэрт Бе ла рус-
ка га на род на га ар кест ра Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
куль ту ры і мас тац тваў.

23.55 «Свят ло да лё кай зор кі». Па-
мя ці на род на га ар тыс та Бе ла ру сі 
Сяр гея Жу раў ля.

7.00 Ле ген ды су свет на га спор ту.

7.30 Фак тар сі лы.

8.00 Фут бол. Бе ла рус банк — чэм пі я-
 нат Бе ла ру сі. «Іс лач» (Мін скі р-н) — 
«Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо дзі на).

10.00 Ганд бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЧС-2019. Жан чы ны. Плэй-оф. Бе-
ла русь — Нар ве гія.

11.35 Спорт-мікс.

11.45 Вя лі кі спорт.

12.30 Вес ла ван не на бай дар ках 
і ка ноэ. Ку бак све ту. Дуй сбург.

14.20 Тэ ніс. «Ра лан Га рос».

16.10 На ша Алім пі я да.

16.40 Спорт-цэнтр.

16.50 Ва лей бол. За ла тая Еў ра лі га. 

Жан чы ны. Бе ла русь — Іс па нія.

18.50 Трэ ні ро вач ны дзень.

19.20 Ва лей бол. За ла тая Еў ра лі га. 

Муж чы ны. Бе ла русь — Укра і на.

21.20 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Фі нал. Прэв'ю.

21.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Фі нал. «То тэн хэм» (Анг лія) — 

«Лі вер пуль» (Анг лія).

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) «На-

шы на ві ны».

7.10 «Іг рай, гар мо нік лю бы!» (6+)

8.00 «Аляк сандр Мі хай лаў. Толь кі 

га лоў ныя ро лі» (16+).

9.10 «Хіт на сня да нак» (12+).

9.50 «Тэ о рыя змо вы» (16+).

10.45 «Ідэа льны ра монт» (6+).

11.55 «Ва кол сме ху» (16+).

12.30 Се ры ял «Вяс коў шчы на» 

(12+).

16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)

18.00, 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».

22.15 Маст. фільм «Без мя не» 

(12+).

0.05 Да 85-год дзя кас ма на ўта. 

«Кас міч ная ады сея Аляк сея Ля во-

на ва» (12+).

6.10 «Ежа ба гоў».

7.50 «Ан фас».

8.10 «Са мая ка рыс ная пра гра ма» 

(16+).

9.00, 11.05, 23.20 Да ку мен таль ны 

пра ект (16+).

10.00 «Мінск і мін ча не».

10.35 «Цэнт раль ны рэ гі ён».

12.55, 13.40 «Дзяр жаў ная гра ні-

ца. Кур' е ры стра ху». Маст. фільм 

(12+).

13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 га-

дзі ны».

15.10, 16.50 «Дзяр жаў ная гра-

ні ца. Аф ган скі кап кан». Маст. 

фільм (12+).

17.35 «Дзяр жаў ная гра ні ца. Смя-

рот ны ўлоў». Маст. фільм (12+).

19.55 «СТБ-спорт».

20.05 «Дзяр жаў ная гра ні ца. Іл-

жы вая цэль». Маст. фільм (12+).

22.00 Рэс пуб лі кан скае свя та 

«Апош ні зва нок» (12+).

6.00 М/ф (0+).

6.15 «Міль ён пы тан няў аб пры ро-

дзе» (6+).

6.30 «Са юз ні кі» (12+).

7.05 «Та кія роз ныя» (16+).

7.35 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 

(16+).

8.00 «Ка хан не без ме жаў» (12+).

9.00 «Вой, ма мач кі!» (12+)

9.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі ка га 

ка хан ня» (12+).

10.00, 16.00, 19.00 На ві ны.

10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).

10.45 Маст. фільм «Мэ ры По пінс, 

да па ба чэн ня!» (6+)

13.45, 16.15, 19.15 Се ры ял «Вялікі 

перапынак» (0+).

20.15 Маст. фільм «Адзінокім 

даецца інтэрнат» (6+).

25.05 Маст. фільм «Старыя-

разбойнікі» (12+).

00.00 Маст. фільм «Помста і за-

кон» (16+).

3.30 Маст. фільм «Му зыч ная гіс-

то рыя» (12+).

4.55 Маст. фільм «Каменная 

кветка» (12+).

7.00 «Ра ні ца Бе ла ру сі».

10.00 «Сто да ад на го» (12+).

11.00 Вест кі.

11.30 «Пя цё ра на ад на го» (12+).

12.20 «Па сак рэ це ўся му све ту» 
(12+).

12.45 Маст. фільм «Раз ві тан не 
сла вян кі» (16+).

14.30 Да Між на род на га дня аба ро-
ны дзя цей. «Фес ты валь «Алі на». 

Дак. фільм (12+).

15.55 Маст. фільм «Шчас лі вае 

жыц цё Ксе ніі» (12+).

19.45 «Плюс-мі нус». На двор'е на 

ты дзень.

20.00 Вест кі ў су бо ту.

20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» (16+)

22.55 Маст. фільм «Хрос ная» 

(12+).

6.10 «Аст рап раг ноз».

6.20 «Terra іncognіta. Бе ла русь не-

вя до мая» (6+).

6.50 «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 «НЗ.by».

8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 

(12+).

9.25 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).

10.25 «Га лоў ная да ро га» (16+).

11.05 «Ежа жы вая і мёрт вая» 

(12+).

12.00 «Ква тэр нае пы тан не» (0+).

13.05 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)

14.00 Маст. фільм «Суд дзя-2» 

(16+).

16.25 «След ства вя лі...» (16+)

17.15 «Сак рэт на міль ён». Дзя ніс 

Май да наў (16+).

19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-

не».

20.35 «Ты су пер!» Су пер се зон. Фі-

нал (6+).

22.50 Дра ма «Зла дзеі ў за ко не» 

(16+).

0.25 «Су свет ная за ку лі са. Прад ка-

заль ні кі» (16+).

7.00, 19.00, 21.15, 0.55 «На двор'е + 

Эра на».

7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».

7.15 Дак. фільм.

8.00 М/ф «Упс. Ной сплыў».

9.25 «Утрам дзія».

9.30 Фан тас ты ка «Ча ла век-па-

вук».

11.45 Дэ тэк тыў «Мег рэ на скры-

жа ван ні» (16+).

13.20 Ка ме дыя «Дрэн ная су сед-

ка».

14.50 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 

«На вост ра ве».

16.35 Дак. фільм «Дом. Спат кан не 

з пла не тай».

18.40 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 

(0+).

19.05 Ка ме дыя «З лю боўю, Ро зі».

20.50 «Ве чар ні ца» (0+).

21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».

21.20 Дра ма «Апош няе тан га» 
(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

субота, 1 чэрвеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 21 мая

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


