
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!»
9.35, 21.00 Се ры ял «Кух-
ня» (16+).
11.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
11.30, 22.35 Се ры ял 
«Веч ны вод пуск».
13.00 «Ва кол све ту пад-
час дэ крэ ту» (12+).
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+).
19.00, 0.05 «Ураль скія 
пель ме ні». (16+).
20.00 Се ры ял «90-я. Ве-
се ла і моц на» (16+).
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». 
Ся ло Уко лі ца (Ка луж ская 
воб ласць) [СЦ].
7.00 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Ва лян ці на Ся-
ро ва.
7.35, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
8.05, 12.35 «Вя лі кія гон-
кі». Дак. фільм [СЦ].
8.55, 0.05 ХХ ста год дзе. 
«Усмі хай це ся, ка лі лас-
ка!» Дак. фільм.
9.50 Ко лер ча су. Ле а нід 
Па стэр нак.
10.05 «Дні і га ды Мі ка лая 
Ба ты гі на». Маст. фільм 
[СЦ].
11.20, 23.35 «Ма на лог у 
4 част ках. Ні на Уса та ва» 
[СЦ].
11.50 Асаdеmіа. Анд рэй 
Са ха раў.
13.25 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
14.10 Спек такль Тэ ат ра 
ім. Мас са ве та «Ка роль 
Лір».
16.15, 2.05 Да 85-год дзя 
Нор ма на Фос тэ ра. «Вы-
шы ня». Дак. фільм.

16.55, 1.00 Гу ля юць лаў-
рэ а ты ХVІ Між на род на га 
кон кур су імя П. І. Чай коў-
ска га. Мац вей Дзё мін, 
Аляк сей Ло бі каў і Зенг 
Юн.
18.00 «Уро кі ма ля ван ня». 
«Цюль па ны».
18.30 Кі но пра кі но. 
«Якой па він на быць 
«Ган на Ка рэ ні на»?» Дак. 
фільм [СЦ].
19.15 Пры ступ кі цы ві лі-
за цыі. «Вя лі кія гон кі». 
Дак. фільм [СЦ].
20.35 «Добрай ночы, 
малыя!»
20.50 «Ча му са ба кі не 
хо дзяць у му зей? або 
Па зі тыў ны по гляд на су-
час нае мас тац тва». Дак. 
фільм [СЦ].
21.35 «Піс та лет «Пі тон 
357». Маст. фільм (16+).
2.45 «Рrо mеmоrіа». «Азы 
і Узы».

6.00 Дак. фільм «Абу-
джэн не. Хро ні ка пе ра-
лом ных дзён». 1991 год 
(16+).
7.00 «Лай ма Вай ку ле ў 
кан цэрт най за ле «Ра-
сія». 1990 год (12+).
8.05 Дак. фільм «Бег лыя 
на тат кі аб пе ра тва рэн нях 
улас нас ці...» (Пры ва ты-
за цыя) 1993 год (16+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
9.45, 11.30, 12.50, 14.25, 
15.45, 17.00, 18.45, 20.20, 
21.45, 23.00, 1.10, 5.35 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
10.00 Маст. фільм «Дзве 
вер сіі ад на го су тык нен-
ня» (16+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Па доль скі рок-фес ты-
валь». 2005 год (18+).
13.10 Маст. фільм «Ма-
лень кая па слу га» (12+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Са мая чы та ю чая кра і-
на». 2007 год (16+).
19.00 Маст. фільм «Муж-
чы ны і ўсе ас тат нія» 
(16+).
0.00 Маст. фільм «Но вы 
дом» (12+).

1.25 «Ва кол сме ху». 1980 
год (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 «Пад зна кам за дыя-
ка». 1993 год (16+).

0.00 Аў та гон кі (12+).
2.30 Сну кер. «Мас тэрс»-
2019 (6+).
4.30, 15.00 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос» (6+).
9.30, 20.00 Ве ла спорт. 
«Кры тэ ры ум Да фі нэ» — 
2017 (12+).
12.30 Сну кер. Sсоttіsh 
Ореn — 2018 (6+).

1.00 «Спа кус нік» (16+).
3.25 «Рэд-2» (12+).
5.35 «100 рэ чаў і ні чо га 
ліш ня га» (18+).
7.45 «Усё ці ні чо га» 
(16+).
9.55 «Бан дыт кі» (16+).
11.40 «Ка ля ды» (18+).
13.35 «Эдзі» (12+).
15.35 «Чор ны ры цар» 
(12+).
17.25 «Вы шэй шая лі-
га-2» (12+).
19.30 «Кру ты і цы пач кі» 
(12+).
21.25 «Ні хві лі ны спа-
кою» (12+).
22.55 «Ка хан не і ін шыя 
ле кі» (16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.55 Мульт фільм (6+).
8.45, 23.25 «Улег цы» 
(12+).
9.15, 17.35 «Сны» (16+).
10.10, 15.30, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
11.10, 18.35, 3.15 «Сля-
пая» (16+).
12.15, 19.45 «Ва раж біт-
ка» (16+).
13.20 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.20, 2.20 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.35 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.55 «Мен та ліст». Се-
ры ял (16+).

22.40 «Кан стан цін». Се-
ры ял (16+).
23.55 «90-я» (16+).
0.40 «Ін шы свет-2». 
Маст. фільм (18+).
4.10 «Пе рыс коп» (16+).

8.10 Пра ві лы ві на ро баў 
(16+).
10.35 Пі тэр Пэн (12+).
12.40 Ка пі тан Крук 
(12+).
15.05 Код да Він чы 
(16+).
17.45 Анё лы і Дэ ма ны 
(16+).
20.10 Ра мэа і Джуль е та 
(12+).
22.10 Тры стан і Ізоль да 
(12+).
0.20 Вя лі кія во чы (16+).
2.10 Па ра лель ныя су све-
ты (16+).
4.15 Ся мей ка Джонс 
(16+).

7.20 Дзет кі на пра кат 
(12+).
9.15 Сня да нак у та ты 
(12+).
11.10 Ваў ка даў з ро ду 
Шэ рых Са бак (16+).
13.40, 19.00 Апост ал 
(16+).
15.30 Цу доў ны зва но чак 
(6+).
15.50 На круч ку! (16+)
17.20, 5.40 Кур' ер з 
«Раю» (12+).
20.50 Фан том (16+).
22.30 Пры цяг нен не 
(12+).
0.25 Пі раМ ММі да (16+).
2.20 Та ям ні ца пя ча ці дра-
ко на (6+).
4.20 Звыч ка рас ста вац-
ца (16+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).
6.15 Дзі кі ту нец (16+).
7.50 Ша ша праз пек ла 
(16+).
8.40 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
9.25 Не вя до мая пла не та 
Зям ля (16+).
10.15 Асу шыць акі ян 
(16+).

11.50, 1.55 Аў та-SOS 
(16+).
12.35 Ме газлом (16+).
13.25, 21.20, 2.40 Рас-
сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
14.55, 3.25 Ліх ту гі за мя-
жой (16+).
17.25 Га ра чыя гра ні-
цы: Ла цін ская Аме ры ка 
(16+).
18.10, 22.05, 1.10, 4.15 
Са мыя леп шыя су пер-
ка ры (16+).
19.45 Гіс то рыя дзе ся ці-
год дзяў (16+).
20.30 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.50 Су пер збу да ван ні: 
цу ды ін жы не рыі (16+).
0.20 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
5.00 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
5.45 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).

8.00 Перш за ўсё — са-
ма лё ты (12+).
8.45 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 Ге ній аў та ды зай ну 
(12+).
15.25, 7.15 Хут кія і гуч-
ныя (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+).
20.25, 3.30 Даль на бой-
шчык у В'ет на ме (12+).
21.15, 5.00 Як гэ та зроб-
ле на? (12+).
0.00 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (12+).
0.55 Кас міч ныя НЗ 
(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+).
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6.40 Іс насць [СЦ].
7.05 Ме лад ра ма «Не ад праў ле-
ны ліст». 1-я і 2-я се рыі (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Сэнс жыц ця. Та ма ра Мі ро-
на ва (12+).
9.45 Зда роўе (12+) [СЦ].
10.35 Да ча (12+).
11.10, 12.10 Се ры ял «За бой-
ствы па пят ні цах» (16+).
15.15 Кра і на.
15.45 «Брэст. Ге роі фар пос та». 
Да к. фільм (6+).
16.05 Прэм' е ра! Ме лад ра ма 
«За мак на пяс ку». 1—4-я се-
рыі (16+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
21.45 «На кант ро лі Прэ зі дэн та».
22.00 Ме лад ра ма «Птуш ка пеў-
чая». 1-я і 2-я се рыі (16+).
1.45 Дзень спор ту.

7.00 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
8.40 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).
9.20, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.25 Ані ма цый ны фільм «Дом-
монстр» (12+).
10.50 «Ве жа» (12+).
11.40 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
12.10 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.45 Хто я? (12+)
13.00 «Ве ру не ве ру» (16+).
13.55 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).
14.25 Ме лад ра ма «Ці хая га-
вань» (12+).
16.15 «Мя няю жон ку» (16+).
17.55 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
19.25 Тры лер «Ілю зія па лё ту» 
(16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 Фільм-ка та стро фа «Ар-
ма ге дон» (12+).
23.50 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.40, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.25 «На спі не ў чор на га ка та». 
Маст. фільм (12+).
10.00 «Жы вая куль ту ра». Пес ні 
тра ды цый на га вя сель на га аб ра-
ду (в. Клін, Хо цім скі ра ён, Ма гі-
лёў ская воб ласць).
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». За пе-
ча ная буль ба з гры ба мі.

10.55 «Вост раў скар баў». Маст. 
фільм (6+).
14.15 «На ву ка ма нія» (6+).
15.00 «Ча ты ры тан кіс ты і са-
ба ка». Маст. фільм. 10-я — 
12-я се рыі (12+).
18.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» [СЦ].
18.15 «Вы са ка род ны раз бой-
нік Ула дзі мір Дуб роў скі». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Бе лыя ро сы». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
22.35 «Май стры і ку мі ры». Дра-
ма тург і сцэ на рыст, за слу жа ны 
дзе яч мас тац тваў Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Аляк сей Ду да раў.
23.30 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ-
міч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы 
«Ве чар».

7.00, 14.25 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі.
9.10 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі.
10.25 Скач кі на ба ту це. Чэм пі я-
нат све ту.
11.45 На шля ху да То кіа. Ві дэа-
ча со піс.
12.15, 22.40 Цяж кая ат ле ты ка. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.
14.25 Аз бу ка спор ту.
15.20, 19.20 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. «Іс лач» 
(Мін скі р-н) — «Рух» (Брэст).
18.00 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
18.35 Трэ ні ро вач ны дзень.
19.10, 22.00 Спорт-цэнтр.
19.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма» 
(Брэст) — ФК «Мінск».
22.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] На шы на-
ві ны.
7.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
7.45 «Бес тал ко выя на тат кі» 
(12+).
8.25 «Мэ та 99. Дом без ад хо даў» 
(16+).
9.10, 16.20 Се ры ял «Гра ні ца. 
Та ёж ны ра ман» (12+).
17.55, 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».
21.10 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
22.50 Маст. фільм «Ка хан не на 
два по лю сы» (16+).
0.35 Да юбі лею Тац ця ны Дру біч. 
«На ноч гле дзя чы» (16+).

6.00, 0.35 «Жы вая тэ ма» (16+).
7.40 «Ан фас».
8.00 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
8.50 «Та ям ні цы Бе ла ру сі».
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.00, 13.40, 16.40, 20.00 «Гас ці-
ні ца «Ра сія». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 
га дзі ны».
22.30 «Тэ ры то рыя па мы лак» 
(16+).
23.50 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).

6.00, 7.50, 5.20 Мульт філь мы 
(6+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
8.35 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кага кахання» (12+).
9.05 Ток-шоу «Сла бае звя но» 
(12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.10, 16.15, 19.15 Се ры ял 
«Дзяр жаў ная гра ні ца» [СЦ] 
(16+).
22.40 Маст. фільм «Мі кі та» 
(16+).
1.05 Маст. фільм «Но выя ама-
зон кі» (16+).
2.40 Маст. фільм «Са лон пры-
га жос ці» [СЦ] (16+).
4.00 Маст. фільм «Бліз ня ты» 
[СЦ] (6+).

7.00 Маст. фільм «Бліс ку ча га 
жыц ця пя лёс так» (12+).
8.45 Маст. фільм «Фо та на ня-
доб рую па мяць» (12+).
10.35 «Па сак рэ це ўся му све-
ту».
11.00 Вест кі.
11.15 «Сто да ад на го».
12.00 «На ша спра ва» (16+).
12.15 Маст. фільм «Ча го хо-
чуць муж чы ны» (12+).
14.05 «100янаў» (12+).
15.05 «Док тар Мяс ні коў» (12+).
16.05 Маст. фільм «Ін шая 
сям'я» (12+).
19.45 «Плюс-мі нус».
20.00 Вест кі ў су бо ту.

20.50 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.35 Маст. фільм «Аню ці ны 
воч кі» (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Сён ня. Га лоў нае.
6.15 Terra іncognіta. Бе ла русь не-
вя до мая (6+).
6.50 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).
7.25 «Да ча» (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «НЗ.by: час вы ні каў».
8.55 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
9.25 «Ура чэб ныя та ям ні цы плюс» 
(12+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
10.55 «Жы вая ежа» (12+).
11.45 Ква тэр нае пы тан не (0+).
12.40 Па е дзем, па я дзім! (0+)
13.30 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
13.50 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
14.20 Ка ме дыя «На зна ча на 
ўзна га ро да» (12+).
16.25 «Сак рэт на міль ён» (16+).
18.05 «След ства вя лі...» (16+)
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.35 Дэ тэк тыў «Рэ стаў ра тар» 
(16+).
22.30 Ба я вік «Крэ мень» (16+).
0.25 «Кру тая гіс то рыя» (12+).

7.00 «На двор'е» + «Эра на» + Га-
ра скоп.
7.15 М/ф «Са фія пры го жая. Гіс-
то рыя прын цэ сы».
8.05, 16.15 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.10 «Пры знай ся, што смач на!» 
(6+)
8.25 «Пас ля эпі дэ міі». Ба раць ба 
Кі тая з СОVІD-19.
8.30 Пры го ды «Зор ныя вой ны».
10.50 Трэ вел-блог «Ма ма, я па-
ехаў» (12+).
11.15 Ме лад ра ма «Сцеж ка да 
пры від на га шчас ця».
14.35, 19.00, 21.15 «На двор'е» 
+ «Эра на».
14.40 Гля дзім ўсёй сям' ёй. «Як 
пры ру чыць дра ко на» (6+).
16.20 «За ко ны пры ваб нас ці» 
(12+).
17.05 Пры год ніц кі фільм 
«Джунг лі».
19.05 Ба я вік «Кі док коб ры».
20.50 «Ве чар ні ца» (6+).
21.05 «Фэшн іs mу пра фэшн» 
(12+).
21.20 Ба я вік «Фар саж» (12+).
23.25 Ба я вік «Свой ся род чу-
жых, чу жы ся род сва іх».
0.55 «На двор'е».

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, 6 чэрвеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1 TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 2 чэрвеня

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ
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