
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+).
9.30 Шоу «Дзет кі-прод кі» 
(12+).
10.35, 19.00, 0.05 «Ураль-
скія пель ме ні» (16+).
11.55 «Ураль скія пель ме-
ні. До ма з пель ме ня мі» 
(16+).
12.15 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
13.20 «Наш ра монт» 
(16+).
14.00, 1.00 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (16+).
16.00 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам» (16+).
17.00 Се ры ял «Ва ро ні ны» 
(12+).
20.00 Се ры ял «90-я. Ве се-
ла і моц на» (16+).
21.00 Се ры ял «Кух ня» 
(16+).
22.35 Се ры ял «Веч ны 
вод пуск».
2.40 «Ха чу ве рыць!» 
(16+)
4.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Ліс ты з пра він цыі». 
Каст ра ма [СЦ].
7.00 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Ана толь Па па наў.
7.30 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Каў каз скі па лон ны» 
[СЦ].
8.00 «Фес ты валь «Апя-
рэн не». Дак. фільм [СЦ].
8.50, 0.05 ХХ ста год дзе. 
«Му зы ка і муль ты плі ка-
цыя»
10.05 «Дні і га ды Мі ка-
лая Ба ты гі на». Маст. 
фільм.1-я се рыя [СЦ].
11.30 Пры го жая пла не та. 
«Гер ма нія. Руд ні кі Ра мель-
сбер га і го рад Гос лар».
11.50 Асаdеmіа. Анд рэй 
Са ха раў.
12.35 «Анд рэй Ваз ня сен-
скі. На сталь гія па са праўд-
на му». Дак. фільм.
13.20 Юбі лей Яў ге ніі Сі ма-
на вай. «2 Вер нік 2».
14.10 Спек такль Тэ ат ра 
імя Ул. Ма я коў ска га «Жа-
ніць ба».
16.45, 1.20 Гу ля юць лаў-
рэ а ты ХVІ Між на род на га 

кон кур су імя П. І. Чай коў-
ска га. Сан цья га Кань ён-
Ва лен сія, Зла та мір Фунг.
18.00 «Уро кі ма ля ван ня». 
«Лі ліі».
18.30 Кі но пра кі но. «Анд-
рэй Руб лёў. Па чат кі і шля-
хі». Дак. фільм [СЦ].
19.15 Пры ступ кі цы ві лі за-
цыі. «Вя лі кія гон кі». Дак. 
фільм [СЦ].
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.35 «Добрай ночы, 
малыя!»
20.50 Між на род ны дзень 
аба ро ны дзя цей. «Дзе ці і 
гро шы». Дак. фільм [СЦ].
21.35 «Рыб ка па іме ні Ван-
да». Маст. фільм (16+).
23.20 Пры го жая пла не та. 
«Грэ цыя. Ма нас ты ры Ме-
тэ о ры».
23.35 «Ма на лог у 4 част-
ках. Ні на Уса та ва» [СЦ].
2.30 Ра ман у ка ме ні. «Гер-
ма нія. За мак Ро зенш-
тайн». Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Но вы 
дом» (12+).
7.10, 11.35, 15.45, 17.30, 
18.50, 20.25, 21.45, 23.00, 
3.45 Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
7.25 «Ва кол сме ху». 1980 
год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 «Пад зна кам за дыя-
ка». 1993 год (16+).
12.00 Дак. фільм «Абу-
джэн не. Хро ні ка пе ра-
лом ных дзён». 1991 год 
(16+).
13.00 «Лай ма Вай ку ле ў 
кан цэрт най за ле «Ра сія». 
1990 год (12+).
14.05 Дак. фільм «Бег лыя 
на тат кі аб пе ра тва рэн нях 
улас нас ці...» (Пры ва ты за-
цыя) 1993 год (16+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
16.00 Маст. фільм «Дзве 
вер сіі ад на го су тык нен ня» 
(16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: «Па-
доль скі рок-фес ты валь». 
2005 год (18+).
19.10 Маст. фільм «Ма-
лень кая па слу га» (12+).
22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1972-і. 2-я част ка. 
2012 год (12+).
1.05 Маст. фільм «Лю дзі і 
ма не ке ны» (12+).

2.25 «Ра ніш няя пош та». 
1989 год (12+).
4.00 «Кол ба ча су».
5.00 «Му зыч ны Алімп — ІІ». 
1988 год (16+).

0.00, 1.30 Аў та гон кі. Фор-
му ла Е-2018/19 (12+).
0.30, 8.30 Аў та гон кі. 
WTСR-2019 (12+).
2.30 Сну кер. «Мас тэрс»-
2019 (6+).
6.00 Аў та гон кі. Фор му ла 
Е (12+).
7.00 Аў та гон кі. Фор му ла 
Е-2018/19 (12+).
9.30 Ве ла спорт. Тэ ле ча со-
піс Bаnd оf brоthеrs (12+).
10.00 Ве ла спорт. Кла сі ка 
«Джы ра д'І та лія» (12+).
13.00 Сам ба. Агляд (12+).
15.00 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос» (6+).
20.00 Ве ла спорт. «Кры-
тэ ры ум Да фі нэ» — 2017 
(12+).

1.10 «Офіс ная анар хія» 
(18+).
2.45 «Сем вя чэр» (12+).
4.10 «Ка лі б я бы ла муж-
чы нам» (18+).
5.45 «Кі ра ван не гне вам» 
(12+).
7.45 «Ту рэц кая для па чат-
коў цаў» (16+).
9.45 «Па цу чы ныя скачкі» 
(12+).
11.55 «Ча ла век, які за над-
та ма ла ве даў» (16+).
13.50 «Пят ні ца» (16+).
15.30 «Раз бор кі ў сты лі 
кунг-фу» (16+).
17.25 «Вы шэй шая лі га» 
(16+).
19.30 «За бой ны фут бол» 
(16+).
21.25 «На ва год ні ад рыў» 
(16+).
23.05 «Ка ля ды» (18+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
7.25 Мульт фільм (6+).
9.20 «М & S» (12+).
9.45 «Ва ры на ва рэн не» 
(6+).
10.05 «Пе рыс коп» (16+).
10.25, 4.30 «Суд ідзе». 
Дак. се ры ял (16+).
11.25, 18.35 «Сля пая» 
(16+).
12.30 «Апош ні ге рой. Гле да-
чы су праць зо рак» (16+).

13.40 «Да ма вік». Маст. 
фільм (18+).
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+).
19.45 «Ві да воч цы» (16+).
20.25, 2.20 «Якія вяр ну лі-
ся» (16+).
21.10 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).
23.00 «Кан стан цін». Се-
ры ял (16+).
23.45 «Пры суд» (16+).
0.30 «Жа ніх на пра кат». 
Маст. фільм (16+).

6.10, 14.20 Асо бы ў на тоў-
пе (16+).
8.20 Чу жы бі лет (12+).
10.30 З лю боўю, Ро зі (16+).
12.15 Пла не та Ка-Пэкс 
(12+).
16.10 Гос ця (16+).
18.15 Пі тэр Пэн (12+).
20.10 Ка пі тан Крук (12+).
22.40 Пра ві лы ві на ро баў 
(16+).
0.50 Ко ла цу даў (16+).
2.30 Код да Він чы (16+).
5.20 Анё лы і Дэ ма ны 
(16+).

7.05 Гор ка! (16+)
8.55 Гор ка!-2 (16+).
10.35 Джунг лі (12+).
12.00 Шчас ця! Зда роўя! 
(16+)
13.25 Ад мі рал (16+).
15.15 Та ям ні ца пя ча ці дра-
ко на (6+).
17.20 Дзет кі на пра кат 
(12+).
19.00 Апост ал (16+).
20.45, 5.30 Да ра гі та та 
(12+).
22.15 Сня да нак у та ты 
(12+).
23.55 Ад рыў (16+).
1.25 Тэ ры то рыя (12+).
3.55 Пра вад нік (16+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).
6.25 Дзі кі ту нец (16+).
8.05 Ша ша праз пек ла 
(16+).
8.50 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
9.35, 18.15 Кос мас: маг-
чы мыя сусве ты (16+).
10.20 Асу шыць акі ян 
(16+).

12.00, 1.50 Аў та-SOS 
(16+).
12.45 Ме газлом (16+).
13.35, 21.15, 2.35 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
15.05 У дзі кай пры ро дзе з 
Бе а рам Грыл сам (16+).
17.25 Га ра чыя гра ні цы: Ла-
цін ская Аме ры ка (16+).
19.00 Не вя до мая пла не та 
Зям ля (16+).
19.45 Гіс то рыя дзе ся ці год-
дзяў (16+).
20.35 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.05 Егі пет з най вя лік-
шым да след чы кам у све-
це (16+).
0.20 «Без цэн зу ры» 
(16+).
1.10 Толь кі не рас па вя дай-
це ма ме, што я ў... (16+).
3.25 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
4.55 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
5.40 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).

8.00 Перш за ўсё — са ма-
лё ты (12+).
8.45, 3.30 Вя лі кае і Ры-
чард Ха манд (12+).
9.35, 2.40 Не ацэн ныя аў-
то (12+).
10.25, 16.15, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
11.15, 18.45 Ба гаж ныя 
вой ны (12+).
12.05, 23.05 Па ляў ні чыя 
на скла ды (16+).
12.55 Дзі кія экс пе ры мен-
ты Ада ма Сэ ві джа (12+).
13.45, 20.25 Даль на бой-
шчык у В'ет на ме (12+).
14.35 Роб Рыгл да сле дуе 
свет (12+).
15.25, 21.15, 5.00 Як гэ та 
зроб ле на? (12+).
17.05 Як гэ та ўстро е на? 
(12+).
17.55 Га раж ны ра монт 
(16+).
19.35 Муж чын скія бяр ло гі 
(12+).
0.00 Хут кія і гуч ныя 
(12+).
0.55 У ГАС на пра пам поў-
ку (12+).
1.50, 6.30 Го лыя і на па ло-
ха ныя (16+).
4.15 Ка ра лі аў кцы ё наў 
(12+).
5.45 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі (12+).
7.15 Апе ра цыя «Вы ра та-
ван не до ма» (16+).
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6.05 Сло ва Міт ра па лі та Паў ла 
на Дзень Свя той Трой цы.
6.15 Сло ва Міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на Дзень 
Свя той Трой цы.
6.25 Ме лад ра ма «Не ад праў ле-
ны ліст». 3-я і 4-я се рыі (12+).
8.15 Клуб рэ дак та раў (16+).
9.00, 12.00, 15.00 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+).
11.10 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ме лад ра ма «Дзя ду ля 
ма ёй ма ры» (12+).
14.25 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
15.15 Твой го рад.
15.30 «Вы зва лен не». Мас-
тац ка-пуб лі цыс тыч ны фільм 
(12+).
16.05 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
16.40 Ме лад ра ма «Не ад-
праў ле ны ліст». 1—4-я се рыі 
(12+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «За мак на 
пяс ку». 1—4-я се рыі (16+).

7.00 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
8.35 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).
9.25, 19.25 Тэ ле ба ро метр.
9.30 «Под ыум» (16+).
10.20 «Да па ба чэн ня» (16+).
11.05 «Кліч кры ві» (16+).
12.05 «Ве ру не ве ру» (16+).
13.00 Тры лер «Ілю зія па лё ту» 
(16+).
14.35 «Та та па паў» (16+).
16.20 «Ве жа» (12+).
17.10 Фан тас ты ка «Зор ныя 
вой ны: Эпі зод 1. Сха ва ная 
па гро за» (12+).
19.55 «Сак рэт ны міль я нер» 
(16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 Тры лер «Гу лец» (16+).
23.10 «Трэ ці ліш ні» (16+) [СЦ].
0.10 «Арол і рэш ка. Пе ра за груз-
ка» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 13.25, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.

8.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.25 «Вы са ка род ны раз бой нік 
Ула дзі мір Дуб роў скі». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.30 «Бе ла рус кая кух ня». Мя-
са ў цес це.
11.00 «На цы я наль ны хіт-па рад».
11.55 «Бе лыя ро сы». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
13.45 «Ка мер тон». За слу жа ны 
ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ан-
тон Краў чан ка.
14.10 В. Куз ня цоў. «Ві таўт». Ба-
лет На цы я наль на га ака дэ міч на-
га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле-
та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
15.35 «Май стры і ку мі ры». Ха-
рэо граф, на род ны ар тыст Бе ла-
ру сі Юрый Тра ян.
16.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
16.50 «Вост раў скар баў». 
Маст. фільм (6+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «На спі не ў чор на га ка-
та». Маст. фільм (12+).
22.40 «Ма ла дыя зор кі су свет-
най опе ры». Кан цэрт.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10, 9.35 Фут бол. Бе ла рус-
банк — чэм пі я нат Бе ла ру сі.
9.05 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
11.35 Скач кі на ба ту це. Чэм пі-
я нат све ту.
12.40 Піт-стоп.
13.10 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм пі-
я нат Еў ро пы.
15.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Прэв'ю.
15.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК «Ві-
цебск» — БА ТЭ (Ба ры саў).
17.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Бел шы-
на» (Баб руйск) — «Ды на ма-
Мінск».
19.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Шах-
цёр» (Са лі горск) — РЦАР-БДУ 
(Мінск).
22.00 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Агляд ту ра.
22.45 Вы ні кі тыд ня.
23.30 Трэ ні ро вач ны дзень.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] 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 Се ры ял «Ка хан не па за-
га дзе» (16+).
11.30 «Ці ба чы лі ві дэа?» (6+)
12.10 «На да чу!» (6+)
13.25 Маст. фільм «Ка хан не 
на два по лю сы» (16+).
15.10, 16.20 Дра ма «Брат» 
(16+).
17.30 Фільм «Брат-2» (16+).
20.00 «Кон ту ры».
21.20 «Бе ла русь. Зда бы так рэс-
пуб лі кі» (16+).
22.10 Да 20-год дзя «Бра та-2». 
«Сяр гей Бад роў. « У чым сі ла, 
брат?» (12+).
23.10 «Спарт клуб» (16+).
23.10 «Што? Дзе? Ка лі?» . Лет-
няя се рыя гуль няў (16+).

6.00, 23.35 «Жы вая тэ ма» 
(16+).
7.40, 20.35 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
9.10 «Мінт ранс» (16+).
10.00 «Сар дэч на па скар дзіц-
ца».
10.30 «Вя лі кі го рад».
11.00 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
11.40, 13.40, 16.40 «Ін ка са та-
ры». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі ны».
19.30 «Ты дзень».
22.15 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).

6.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).
6.30 «Яшчэ тан ней» (12+).
7.00 Маст. фільм «Са лон пры-
га жос ці» [СЦ] (16+).
8.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня». Фрун зік Мкртчан 
(12+).
9.25 «Фа зэн да Лайф» (6+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.10, 16.15, 19.30 Се ры ял 
«Дзяр жаў ная гра ні ца» [СЦ] 
(16+).
18.30, 0.00 Вы ні ко вая «Ра-
зам».
23.00, 1.00 Се ры ял «Ма тыль-
кі» (12+).
3.35 Маст. фільм «Свет лы 
шлях» [СЦ] (12+).
5.10 М/ф (6+).

7.00 Маст. фільм «Аню ці ны 
воч кі» (12+).

10.15 «Вус на мі не маў ля ці».
11.00 Вест кі.
11.15 «Сто да ад на го».
12.00 Маст. фільм «Мая лю бі-
мая па чва ра» (12+).
15.15 «100янаў» (12+).
16.05 Маст. фільм «Лёс Ма-
рыі» (12+).
17.50, 21.45 Маст. фільм 
«Помс та як ле кі» (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+).
14.05 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
14.15 Ка ме дыя «На зна ча на 
ўзна га ро да» (12+).
16.20 «След ства вя лі...» (16+)
18.00 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 Ты не па ве рыш! (16+)
21.15 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
22.45 Ба я вік «Крэ мень»(16+).

7.00, 14.55, 18.30, 21.05 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мультпа рад». «Да ро га на 
Эль да ра да».
8.35, 16.35 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.40 Ка ме дыя «Хо ван кі».
10.25 «Га туй як шэф» (12+).
10.50 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
11.30 Ме лад ра ма «Сцеж ка да 
пры від на га шчас ця».
15.00 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
«Кла ус» (12+).
16.40 «Уда лыя па ра ды» (12+).
16.50 Га ра скоп.
17.00 Се ры ял «След» (12+).
17.40 Се ры ял «Касл» (12+).
18.35 Пры го ды «Ала дзін».
20.50 «Ве чар ні ца» (6+).
21.10 Ба я вік «Ад ной чы ў Аме-
ры цы».
1.20 «На двор'е» + Га ра скоп.
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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, 7 чэрвеня
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TБ1000 TБ1000 
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панядзелак, 1 чэрвеня

МIРМIР

1514 3

СТБСТБ

DisсоvеrуDisсоvеrу


	29may-15_optim

