
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+).

9.25 Фэн тэ зі «Пры від ны 
гон шчык» (12+).

11.25 «Да еш мо ладзь» 
(16+).

12.00 «Ураль скія пель ме ні. 
До ма з пель ме ня мі»
(16+).

12.20 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
13.20 «Наш ра монт» (16+).
14.00 «Дзі ця чы КВЗ» (6+).
15.00, 0.55 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
17.00 Се ры ял «Ва ро ні ны» 
(12+).
19.00, 0.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля» (16+).
21.00 Се ры ял «Кух ня» 
(16+).
22.30 Се ры ял «Два баць кі 
і два сы ны» (16+).

2.35 «Ха чу ве рыць!» (16+)

3.50 «Ад на за ўсіх» (16+).

4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Ліс ты з пра він цыі». 
Ка рэ лія [СЦ].

7.00 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Джэк Ні кал сан.

7.30, 19.30 «Сак раль ныя 
мес цы». Дак. фільм [СЦ].

8.20, 21.20 «Цы ган». 
Маст. фільм [СЦ].

10.00 «На зі раль нік».

11.00, 23.15 «Бе лае, чыр-
во нае і...» Маст. фільм.

12.35 Ра ман у ка ме ні. 
«Іс па нія. Тар то са». Дак. 
фільм [СЦ].

13.05 Асаdеmіа. На тал-
ля Ба соў ская. «Карл VІІ 
і Жан на д'Арк». 1-я лек-
цыя.

13.55, 20.40 «Аб са лют ны 
слых».

14.35 270 га доў Ра сій ска-
му дзяр жаў на му ака дэ-
міч на му тэ ат ру дра мы імя 
Фё да ра Вол ка ва. Спек-
такль «Ме сяц у вёс цы». 
Па ста ноў ка Яў ге нія Мар-
чэ лі. За піс 2018 го да.

17.15, 0.50 Гіс та рыч ныя 
кан цэр ты.

18.00 «Па лі глот». Іс пан-

ская з ну ля за 16 га дзін! 
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18.45 Да 80-год дзя Паў-
ла Фі на. «На тат кі на па-
лях лё су». Дак. се ры ял. 
1-я се рыя [СЦ].

19.15 «Ад кры ты му зей».

20.25 «Добрай ночы, ма-
лыя!»

23.00 Пры го жая пла не та.
1.30 «Ба рыс Ры ца раў. Па 
той бок каз кі». Дак. фільм 
[СЦ].
2.10 «Хто пры ду маў ксе-
ракс?» Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Ка ха-
ная дзяў чы на» (12+).
7.25 Кан цэрт «Пры знан-
не ў ка хан ні». 1988 год 
(12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «За-
будзь це ся сло ва «cмерць» 
(16+).
11.15, 15.45, 17.05, 20.35, 
21.45, 23.00, 1.00, 2.40, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
11.50 Тэ ле спек такль «Уз-
на га ро да — ты ся ча фран-
каў». 1983 год (12+).
13.50 Па ста рон ках пра-
гра мы «Ва кол сме ху». 
1987 год (12+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
16.00 Маст. фільм «Ня на-
вісць» (16+).
18.00 Тэ ле спек такль «Ма-
раль па ні Дуль скай». 1978 
год (12+).

22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).

23.10 «... Да 16 і ста рэй-
шым». 1988 год (16+).

0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым 
(12+).

1.15 Маст. фільм «Двое 
пад ад ным па ра со нам» 
(16+).

4.00 «Кол ба ча су».

5.10 Дак. фільм «Ру са ту-
рыс та. Упер шы ню за мя-
жой». 2010 год (16+).

0.00, 6.00 Аў та гон кі Гей-
мінг. WTСR (12+).

2.00, 9.00 Аў та гон кі. 
WTСR-2019 (12+).

2.30 Сну кер. Чэм пі я нат 
све ту — 2019 (6+).

9.30 Тэ ніс. Ultіmаtе Tеnnіs 
Shоw (6+).

13.00 Фех та ван не. Агляд 

(6+).

15.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 

Франс» — 2017 (12+).

20.00 Тэ ніс. Аustrаlіаn 

Ореn — 2019 (6+).

21.00 Тэ ніс. Рlауеr's Сut 

(6+).

0.50 Вул кан страс цей 

(12+).

2.30 Джунг лі клі чуць! 

У по шу ках Мар су пі ла мі 

(12+).

4.15 Па да ру нак з ха рак-

та рам (12+).

5.50 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+).

7.25 All іnclusіve, або Усё 

ўклю ча на! (16+).

9.15 Усё ўклю ча на-2 

(16+).

11.10 Дзі кая штуч ка (16+).

13.00 Эйр Аме ры ка (16+).

15.10 Шпі ён, які мя не 

кі нуў (16+).

17.20 Хот-дог (18+).

19.30 Ва са бі (16+).

21.15 Адчыніце, па лі цыя! 

(16+).

23.20 Улю бён цы Аме ры кі 

(16+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-

філь ма (12+).

8.10 М/ф (6+).

9.40 «М & S» (12+).

10.10 «Пе рыс коп» (16+).

10.30, 4.30 «Суд ідзе». 

Дак. се ры ял (16+).

11.30, 18.30 «Сля пая» 

(16+).

12.35 «Апош ні ге рой. 

Гле да чы су праць зо рак» 

(16+).

14.00 «Іс ці да кан ца». 

Маст. фільм (12+).

15.35 «Ча ла век-не ві дзім-

ка» (16+).

16.35, 2.55 «Гэ та рэ аль-

ная гіс то рыя» (16+).

17.35, 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+).

23.00 «Дубль два». Се ры-

ял (16+).

23.50 «Пры суд» (16+).

0.40 «Вай на ня вест». 

Маст. фільм (16+).

6.10 Рэ аль ныя вампіры 

(16+).

7.50 Шан хай скія ры ца ры 

(12+).

10.00 Го лас мон стра 

(16+).

11.50 Смур фі кі (0+).

13.35 Смур фі кі-2 (6+).

15.25 Ка ра тэ-па цан 

(12+).

17.50, 3.50 Двух сот га до-

вы ча ла век (6+).

20.10 Яшчэ ад на з ро ду 

Ба лейн (16+).

22.15 Гер ца гі ня (16+).

0.10 Цюль пан ная лі ха ман-

ка (18+).

2.00 Вель мі дрэн ныя 

ма ту лі-2 (18+). 

7.20 Лю боў-мар коў-2 

(12+).

9.10 Лю боў-мар коў-3 

(12+).

10.55 Ня ўлоў ныя (16+).

12.25 Ня ўлоў ныя: Апош ні 

ге рой (16+).

13.45 Кан суль тант. (16+).

15.40 Та еж ная каз ка (6+).

15.50 Вай на по лаў (16+).

17.20 Дзень дур ня (16+).

19.00 Іро нія лё су. Пра цяг 

(12+).

20.55 Ад на клас ні цы (16+).

22.15 Ад на клас ні цы: Но-

вы па ва рот (16+).

23.35 Пер шыя (12+).

1.15 Ня ўлоў ныя: Банг кок 

(16+).

2.35 Ня ўлоў ныя: Джэк пот 

(16+).

4.10 Пі цер FM (12+).

5.50 Каз ка пра ры ба ка і 

рыб ку (6+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы 

(16+).

6.35 Верф (16+).

8.05 Са мыя леп шыя су-

пер ка ры (16+).

8.50 Ле дзя ная да ро га 

(16+).

9.40 Не вя до мая пла не та 

Зям ля (16+).

10.25 Асу шыць акі ян 

(16+).

12.05, 2.00 Аў та-SOS 

(16+).

12.50 Між на род ны аэ ра-

порт Ду бай (16+).

13.35, 21.20, 2.45 Рас сле-

да ван не авія ка та строф 

(16+).

15.10 У дзі кай пры ро дзе з 

Бе а рам Грыл сам (16+).

17.25 Зла віць кант ра бан-

дыс та (16+).

18.15, 22.05, 1.15, 4.25 

Цар ства му мій (16+).

19.45 Дзі я на: згуб ле ныя 

кад ры (16+).

20.30 Се кун ды да ка та-

стро фы (16+).

22.50 За кі ну тыя скар бы 

Егіп та: леп шае (16+).

23.35 «Без цэн зу ры (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, 18.05, 2.30 Га раж ны 

ра монт (16+).

10.25, 16.15, 22.20 Ма хі-

на та ры (12+).

11.15, 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 Ле ген дар ныя мес-

цы (12+).

14.35 Не сак рэт ныя ма тэ-

ры я лы (16+).

15.25 Як гэ та ўстро е на: 

па лі ме ры (12+).

15.50, 17.35, 21.30, 5.00 

Як гэ та зроб ле на? (12+).

17.10 Як гэ та ўстро е на: 

аў та ма бі лі ма ры (12+).

19.50, 5.45 Рэ аль ныя 

даль на бой шчы кі (12+).

20.40 За ла тая лі ха ман ка: 

бур ныя во ды (16+).

0.00 Бра ты Ды зель 

(12+).

0.50 Ге ній аў та ды зай ну 

(12+).

1.40, 6.30 Го лыя і на па ло-

ха ныя (16+).

3.20 Роб Рыгл да сле дуе 

свет (12+).

7.15 Апе ра цыя «Вы ра та-

ван не до ма» (16+).
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7.00 Ме лад ра ма «На па ро зе 
ка хан ня» (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 Дра ма «Тры дні да вяс-
ны» (12+).

14.25 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).

15.15 Твой го рад.

15.30 Сэнс жыц ця. Ары на Са ба-
лен ка (12+).

16.05, 19.10 Ме лад ра ма «Зо-
лат ца». 1-4-я (16+).

20.35 На ві ны на двор'я.

21.00 Га лоў ны эфір.

22.10 Ме лад ра ма «Док тар Уліт-
ка». 1—4-я се рыі (12+).

7.00 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).

8.35, 19.30 Тэ ле ба ро метр.

8.40 Се ры ял «Пе ра клад чык» 
12+).

10.40 «Да па ба чэн ня» (16+).

11.25 «Кліч кры ві» (16+).

12.35 «Ве ру не ве ру» (16+).

13.30 Пры го ды «Скарб на цыі» 
(12+).

15.35 «Та та папаў» (16+).

17.15 «Ве жа» (12+).

18.00 Дра ма «Да ро га на Бер-
лін» (12+).

20.00 «Сак рэт ны міль я нер» 
(16+).

21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

21.15 Дра ма «Зор ка» (12+).

22.55 Се ры ял «Не па кі дай мя-
не» (12+).

7.25, 13.25, 20.15 На вi ны куль-
ту ры.

7.45 «Ня бес ныя лас таў кi». 
Маст. фiльм (12+).

10.00 «На пе рад у мi ну лае».

10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Бу-
ра ко вы квас.

10.50 «На цы я наль ны хiт-па-
рад».

11.45 «Цац ка». Маст. фiльм 
(12+).

13.45 «Вазь му твой боль». 
Маст. фiльм (12+) [СЦ].

15.10 «Нататкі на па лях». Iван 
Ша мя кiн: тры вож нае шчас це 
пiсь мен нi ка [СТ].

15.35 Кан цэрт ан самб ля на род-
най му зы кi «Бя се да». «Пры знан-
не Ра дзi ме».

16.25 «Апош нi дзень». Ула дзi мiр 
Iва шоў (12+).

17.05 «Фронт без флан гаў». 
Маст. фiльм (12+) [СЦ].

19.55 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ мiч-
на га тэ ат ра iмя Ян кi Ку па лы «Не 
мой».

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «Фор му ла ка хан ня». 
Маст. фiльм (12+) [СЦ].

22.45 К. Кра пi ва. «Хто смя ец ца 
апош нiм». Спек такль Тэ ат ра-
сту дыi кi на ак цё ра.

7.00 Аз бу ка спор ту.

7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Ман чэс тар Юнай тэд» — «Борн-

мут».

9.05 Трэ ні ро вач ны дзень.

9.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Вул вер хэмп тон» — «Ар се-

нал».

11.30 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі.

13.20 Піт-стоп.

13.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-

ліі. «Бэрн лі» — «Шэ філд Юнай-

тэд».

15.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Нью касл» — «Вэст Хэм».

17.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Тар пе да-

Бе лАЗ» (Жо дзі на) — «Шах цёр» 

(Са лі горск). (У пе ра пын ку — 

Спорт-цэнтр.)

19.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 

чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Рух» 

(Брэст) — «Ды на ма-Мінск». 

(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

21.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Са ўтгэмп тан» — «Ман чэс тэр 

Сі ці».

22.50 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-

ру сі. Агляд ту ра.

23.35 Фак тар сі лы.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 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 Маст. фільм «Дзяў чы на 
без ад ра са» (6+).

11.25 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)

13.05 «На да чу!» (6+)

14.20 Маст. фільм «Вяс на на 

За рэ чнай ву лі цы» (12+).

16.20 «Вя лі кія гон кі» (12+).

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 «Ту рэц кі 

гам біт» (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».

12.15, 13.40, 16.40 «Рос шук-2». 

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+).

5.00 Се ры ял «Жыц цё выя аб-

ста ві ны» (16+).

5.50, 8.40 М/ф (6+).

6.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).

6.30 «Яшчэ тан ней» (12+).

7.00 Маст. фільм «Да мы за пра-
ша юць ка ва ле раў» [СЦ] (6+).

8.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кага кахання». Заў сё ды све жыя. 
Ган на Гер ман (12+).

9.25 «Фа зен да Лайф» (12+).

10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-

док).

10.10 Маст. фільм «Зна хар» 

[СЦ] (16+).

13.00, 16.15, 19.30. 1.00 Се ры ял 

«Ган на Гер ман. Та ям ні ца бе ла-

га анё ла»

18.30, 00.00 Вы ні ко вая «Ра-

зам».

2.30 Се ры ял «Вір чу жых жа дан-

няў» (16+).

7.00 Маст. фільм «Без ва ган-
няў» (12+).

10.25, 11.20 Маст. фільм «Вяс-
ко вая гіс то рыя» (12+).

11.00 Вест кі.

14.20 Маст. фільм «Ка хан не 
без ліш ніх слоў» (12+).

17.45, 21.45 Маст. фільм «Су-
праць ста ян не» (12+).

20.00 Вест кі тыд ня.

21.15 «У лю дзях».

22.50 Маск ва. Крэмль. Пу цін.

23.30 «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+).

6.45 «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+).

11.00 «Цуд тэх ні кі» (12+).

11.50 «Дач ны ад каз» (0+).

12.50 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).

13.50 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).

14.20 Дэ тэк тыў «Бык і Шпін-
дэль» (12+).

16.20 «След ства вя лі...» (16+).

19.00 «Вы ні кі тыд ня».

20.10 Ты не па ве рыш! (16+)

21.00 «Зор кі сыш лі ся» (16+).

22.25 Дра ма «Па між жыц цём і 
смер цю» (16+).

7.00, 15.15, 16.55, 21.15 «На-
двор'е» + «Эра на».

7.05, 15.20 «Мульт па рад» (6+).

8.25, 16.50 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).

8.30 Ка ме дыя «Са мая аба яль-
ная і пры ваб ная» (16+).

10.00 «Га туй як шэф» (12+).

10.20 Се ры ял «Не зла ма ная» 
(16+).

17.00 «Дэ тэк тыў на эк ра не» 
(16+).

18.55 Се ры ял «Касл» (12+).

19.35, 1.30 «На двор'е».

19.40 Тры лер «Хро ні ка» (16+).

21.00 «Ве чар ні ца» (6+).

21.20 Ба я вік «Моц ны арэ-
шак-2» (16+).

23.30 Дра ма «8-я мі ля» (18+).
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Беларусь 5Беларусь 5
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Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

нядзеля, 5 ліпеня
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КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1
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TБ1000 TБ1000 
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панядзелак, 29 чэрвненя
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