
6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).
8.20, 4.00 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь» (16+).
9.10 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
9.35 М/ф «Ца рэў ны» 
(6+).
10.00 М/ф «Маш кі ны 
стра шыл кі» (0+).
10.25 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+)
11.00 Ані ма цый ны фільм 
«Су пер ка ман да» (0+)
13.00 «Ру са ту рыс та» 
(16+).
14.00 «Дзя куй бо гу, ты 
прый шоў!» (16+)
15.00 Се ры ял «#Сеня-
Федзя» (16+).
17.00 «Ураль скія пель-
ме ні» (16+).
18.35 Фан тас ты ка «Пас-
ля на шай эры» (12+).
20.30 Пры го ды «Ка ра тэ-
хлап чук» (12+).

23.20 «Спра ва бы ла ве-
ча рам» (16+).
0.20 Ка ме дыя «Suреr-
перцы» (18+).
2.25 «Ха чу ве рыць!» 
(16+)
4.25 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.
7.05 «Ві ні-Пух». «Ві ні-Пух 
ідзе ў гос ці». «Ві ні-Пух і 
дзень кло па таў». М/ф.
8.05 «Да рос лыя дзе ці». 
Маст. фільм (6+).
9.15 Тэ ле скоп.
9.45 «Пе ра дзвіж ні кі. Ар-
хіп Ку ін джы».
10.15 «Атэ ла». Маст. 
фільм (0+).
12.00 «Ула дзі мір Са-
шаль скі. «Са мот ны го лас 
скрып кі». Дак. фільм.
12.45 Ча ла ве чы фак тар. 
«Не бой ся, я з та бой!» 
[СЦ].

13.10, 0.45 «Дзі кія Га ла-
па го сы». Дак. фільм.
14.05 «Эр мі таж» [СЦ].
14.30 Дзя ніс Ма цу еў 
прад стаў ляе: «Но выя 
ім ёны» — 30 га доў! Га-
ла-кан цэрт у кан цэрт най 
за ле імя П. І. Чай коў ска-
га.
16.05 «Тар зан. Гіс то рыя 
ле ген ды». Дак. фільм.
17.00 «Прод кі на шых 
прод каў». Дак. се ры ял 
[СЦ].
17.40 Кі но пра кі но. 
«Бег». «Сны аб Ра сіі». 
Дак. Фільм [СЦ].
18.20 «БЕГ». Маст. фільм 
[СЦ] (6+).
21.30 «Ма ры пра бу ду чы-
ню». Дак. се ры ял [СЦ].
22.25 Ос кар Пі тэр сан і 
Эла Фіц джэ ральд у кан-
цэрт най за ле «Алім пія». 
За піс 1963 го да.
23.30 «Мар га рыт кі». 
Маст. фільм.
1.35 «Шу каль ні кі». «Міс-
ты фі ка цыі су прэ ма тыч-
на  га ка ра ля».
2.25 «Лаў ка». «Ле ген да 
пра Саль е ры». М/ф для 
да рос лых.

6.00 Фільм-спек такль 

«Вя лі кая ма гія». 1980 

год (16+).

8.25, 9.45, 11.00, 13.05, 
14.50, 15.45, 17.00, 17.45, 
18.55, 23.40, 2.20, 3.45, 
5.00, 5.45 Му зыч ная на-

сталь гія (12+).

9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 

час» (12+).

10.00, 18.00, 4.00 «На ро-

джа ныя ў СССР» (12+).

11.15 «Аку лы пя ра». 

«Нач ныя клу бы Маск-

вы». 1995 год (18+).

2.00 «Да і пас ля...» з Ула-

дзі мі рам Мал ча на вым. 

Год 1992-і. 1-я част ка. 

2010 год (16+).

13.45 «Анш лаг! Анш лаг!» 

Эст ра да ўчо ра, сён ня і 
заўт ра. 1988 год (12+).
16.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
17.20, 5.20 Се ры ял 
«33 квад рат ныя мет ры. 
Дач ныя гіс то рыі» (16+).
19.50 «Мы вас лю бім!» 
Кан цэрт гур та «Воск ре-
сенье». 1994 год (12+).
21.00 «Быў час». 2009 
год (16+).

22.00 Маст. фільм «Ва-
шы пра вы?» (16+)
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар. 2008 
год (12+).
1.00 «Ва кол сме ху». 1981 
год (12+).

0.00 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос».
1.00 Watts.
1.15, 4.00, 7.00 Ве ла-
спорт. «Кры тэ ры ум Да-
фі нэ».
2.30, 5.00 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос». Муж чы ны. Фі-
нал.
8.00 Су пер байк. Этап 
чэм пі я нат све ту.
9.30, 13.30 Аў та гон кі. Ле-
Ман.
11.00 Ве ла спорт. «Тур 
Бры та ніі».
11.30 Ве ла спорт. «Тур 
Венг рыі».
12.35 Аў та гон кі. «24 га-
дзі ны Ле-Ма на» — 2018.
15.00, 18.00, 21.00, 23.00 
Аў та гон кі. «24 га дзі ны 
Ле-Ма на».

0.50 Кра су ня на ўсю га-

ла ву (16+).

2.30 Ня хай жы ве Фран-

цыя! (16+)

4.00 Мой адзі ны (16+).

6.05 Спы тай це ў Сін дзі 

(16+).
7.55 Су пер Брыс (12+).
9.40 Хо чаш ці не? (16+)
11.20 Авеч ка До лі бы-
ла злая і ра на па мер ла 
(6+).
13.40 Вазь мі мя не штур-
мам (16+).
15.45 Вя сель ны раз гром 
(18+).
17.40 Лю боў ны ме недж-
мент (16+).
19.30 Мас ка Зо ра (12+).
22.05 Ле ген да Зо ра 
(6+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя Бе ла русь філь ма 
(12+).
7.00 М/ф (6+).
9.10 «Ва ры на ва рэн не» 
(6+).

9.30 «У вы дат най фор-
ме» (12+).
10.00 «Па еха лі» (12+).
10.35, 0.35 «Пе рыс коп» 
(16+).
10.55 «Хро ні кі мас коў-
ска га по бы ту» (16+).
11.45, 2.20 «Га тэль «Та-
ле да». Cерыял (12+).
15.30 «Уцё кі з пла не ты 
Зям ля». Ані ма цый ны 
фільм (0+).
17.00 «Раз ві тан не» 
(16+).
17.55 «Вяс ко вая ма гія». 
Дак. фільм (16+).
18.45, 5.20 «Знак якас ці» 
(16+).
19.40 «10 са мых» (16+).
20.20 «10 стрэл для ад-
ной». Маст. фільм (12+).
22.10 «Ня бач ны бок». 
Дра ма (16+).
0.55 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).

6.10, 17.50 Джэйн Эйр 
(12+).
8.25 З рэ ча мі на вы лет! 
(16+)
10.10 Шпі ён па су сед-
стве (12+).
12.00 Рок Дог (6+).
13.45 Не маг чы мае 
(16+).
15.55 Мах ля ры (12+).
20.10 Дзе ці шпі ё наў-3: 
гуль ня скон ча на (6+).
21.55 Го лая праў да 
(16+).
23.45 Двай нік (18+).
1.30 Джуль е та (18+).
3.30 Аляк сандр (16+).

6.20 Ган на Ка рэ ні на. Гіс-
то рыя Врон ска га (12+).
9.05 Скар бы Ер ма ка 
(6+).
10.55 Ка хан не ў го ра дзе 
анё лаў (16+).
12.30 Ве чар на пя рэ дад ні 
Іва на Ку па лы (12+).
13.55 Вій (12+).
16.30 Блок бас тар (16+).
18.10 14+ (16+).
20.20 На се ле ны вост раў 
(12+).
22.40 ЖАRА (16+).
0.35 Цём ны свет (16+).
2.35 Пра што га во раць 
муж чы ны (16+).
4.25 Пра што яшчэ га во-
раць муж чы ны (16+).

5.55, 5.10 Зай маль ная 
на ву ка (16+).
6.40 Па на ра ма 360 
(16+).
8.15, 12.00, 3.30 Аў та-
SOS (16+).
9.00 Ка ра лі шахт (16+).
10.35 Зо ла та Юка на (16+).
12.50 Дзі кі ту нец (16+).
14.15 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
15.50 На столь ная кні га 
дык та та ра (16+).
17.25 Асу шыць акі ян 
(16+).
19.00, 22.10 Ві да воч цы: 
дзень «Д» (16+).
19.45, 22.55 Ка роль, які 
пад ма нуў Гіт ле ра (16+).
20.30 Тай ныя гіс то рыі 
(16+).
21.20 Рэ аль насць ці фан-
тас ты ка? (16+)
23.40 Бі лі Кід: но выя до-
ка зы (16+).
0.25 По гляд знут ры 
(16+).
1.15 Аме ры кан ская ма-
фія знут ры (16+).
2.00 Мя жа (16+).
4.20 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).

8.00 Як па бу да ваць... 
што за ўгод на (12+).
9.20 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
10.15, 2.45 НА СА: не вы-
тлу ма чаль ныя ма тэ ры я-
лы (12+).
11.10 Апе ра цыя «Вы ра-
та ван не до ма» (12+).
12.05, 7.10 Аме ры кан скі 
чо пер (12+).
13.00 Эк стрэ маль ныя 
фур го ны (12+).
13.55, 0.55 Бра ты Ды-
зель (12+).
15.45, 5.30 Па ляў ні чыя 
на ста рыз ну (12+).
17.35, 20.45 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (12+).
21.15 Раз бу раль ні кі ле-
генд (16+).
23.05 Умель цы су праць 
апа ка ліп сі са (12+).
00.00 Не вя до мая экс пе-
ды цыя (16+).
3.40 За ла ты шлях Пар ке-
ра Шна бе ля (16+).
4.35 Са ма гон шчы кі (18+).
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6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.00 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Пры го жае жыц цё» (16+).
13.05 Дзі ця чы док тар.
13.35 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.35, 15.25 Се ры ял «Чор ная 
кош ка». 1-я і 2-я се рыі (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Спе цы яль ны рэ пар таж.
23.40 Сфе ра ін та рэ саў.
0.40 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.00 Тэ ле ба ро метр.
9.10, 19.55 Се ры ял «Зра зу-
мець. Да ра ваць» (16+).
9.45, 20.25 Се ры ял «Ся мей ныя 
гіс то рыі» (16+) [СЦ].
10.20, 22.05 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
11.15, 18.05 Се ры ял «Опер па 
вы клі ку» (16+).
13.00, 23.00 Се ры ял «Жа но чы 
док тар» (16+).
14.00 «Да па ба чэн ня» (16+).
14.55 М/с «Чып і Дэйл спя ша юц-
ца на да па мо гу» (0+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45, 23.50 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект 
(12+).
16.35 Се ры ял «Цэнт раль ная 
баль ні ца» (16+).
17.30 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).
21.00 «Та та па паў» (16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Буль бя ная ка ша з ра жан кай.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.10 «Зі мо вая віш ня». 
Маст. фільм. 1-я се рыя (12+).
9.25, 15.55 «Двое ў но вым до-
ме». Маст. фільм (12+).
10.45 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Сяр гей Ага наў.

11.20, 21.05 «Апош ні дзень». На-
тал ля Крач коў ская (12+).
12.50 «Га ра ды Бе ла ру сі». По лацк.
13.15 «Пар ты за ны». Пётр Ма шэ-
раў (12+) [СЦ].
13.45, 19.05 «ВМФ СССР. Хро ні-
ка Пе ра мо гі». «Аба ро на Адэ сы» 
(12+).
14.10, 21.40 «Апост ал». Маст. 
фільм (16+) [СЦ].
15.05 «Ар тэ фак ты». Кам па зі цыя 
на сцен на га жы ва пі су «Пра аб ра-
жэн не Гас под няе» з Бя лы ніц ка га 
ма нас ты ра кар ме лі таў [СЦ].
15.30 «За піс кі на па лях». Ала і за 
Па шке віч (Цёт ка): уро кі жыц ця 
пер шай бе ла рус кай на стаў ні цы 
[СЦ].
17.15 Ан та ло гія «Сла вян ска га 
ба за ру». «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2015».
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.35 «Май стры і ку мі ры». За-
слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Аляк сандр Каш пе раў.

Тэх ніч ная пра фі лак ты ка да 
15.00.
15.00 Жан чы ны і спорт. На дзея 
Скар дзі на.
15.35 Гуль ні.bу.
15.55 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Жан чы ны. Но вая Зе лан дыя — 
Ні дэр лан ды.
17.50 Спорт-кадр.
18.20 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. 1/2 фі на лу. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
20.25 Матч-пойнт.
21.00 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЧЕ-2020. Прэв'ю.
21.30 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЧЕ-2020. Бе ла русь — Паў ноч ная 
Ір лан дыя.
23.30 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЧЕ-2020. Дзён нік гуль ня во га 
дня.

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 «Сён ня 11 чэр ве ня. Дзень 
па чы на ец ца» (6+).
9.50 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Вой, ма-мач-
кі!..-2» (12+).
12.05 «Мод ны пры га вор» (12+).
13.10 Се ры ял «Чыр во ная ка ра-
ле ва» (16+).

15.00 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 23.55 «Муж чын скае/Жа-
но чае» (16+).
17.25, 18.20, 23.00 «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 Маст. фільм «Пра ка хан-
не» (16+).

5.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 На ві ны «24 га дзі-
ны».
6.10, 20.15 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
9.10, 23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Аляк санд раў скі сад-2». 
Се ры ял (16+).
12.25 «У апош ні мо мант» (16+).
12.40, 21.20, 23.45 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.45 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
15.15, 16.50 «Ад ва рот ны бок 
Ме ся ца». Се ры ял (16+).
19.55, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
22.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
0.30 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
1.15 «Як устро е ны Су свет» (16+).

6.00 Се ры ял «Су жэн цы» (16+).
8.00, 10.10 Се ры ял «Ад лі га» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15, 3.15 «За ла су да. Біт ва за 
гро шы» (16+).
14.10, 1.40 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.05, 2.25 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 1.10 «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+).
20.40, 0.10, 4.00 Се ры ял «Вы-
шук» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
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 Се ры ял «Учас так 
лей тэ нан та Ка чу ры» (16+).
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+).
20.40, 23.10 Се ры ял «Ан ге лі на» 
(12+).
23.35 «Хто су праць?» Ток-шоу.

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 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).
7.10 «Маль ца ва» (12+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Мух тар. Но-
вы след» (16+).
8.45, 10.20 Се ры ял «Пча ляр» 
(16+).
9.40, 22.40 «НЗ.by».
12.00 «Суд пры сяж ных» (16+).
13.25 Се ры ял «Мар скія д'яб лы. 
Смерч. Лё сы» (16+).
16.30 Агляд. Над звы чай нае зда-
рэн не.
17.05 «ДНК» (16+).
18.05, 19.50 Се ры ял «Ву лі цы 
раз бі тых ліх та роў» (16+).
19.35 Сён ня. Га лоў нае.
20.50 Се ры ял «Не ад клад нае 
рэ ага ван не» (16+).
23.05 Се ры ял «Сё мін. Ад пла-
та» (16+).

7.00, 15.55, 19.05, 21.05, 0.55 
«На двор'е + Эра на».
7.05, 16.05 М/с «Прын цэ са Але-
на».
7.25, 16.00 «Гу ма рын ка».
7.30 Дэ тэк тыў «Вяр тан не ру-
жо вай пан тэ ры».
9.25, 16.25 Дак. фільм «Пы тан ні 
аб пры ро дзе».
9.35, 19.10 Се ры ял «Аб ды ма-
ючы не ба» (16+).
10.30 Дак. се ры ял «Гон шчы кі 
Гран-пры».
11.00 Вес тэрн «Джан га вы зва-
ле ны» (18+).
13.45, 20.00 Се ры ял «Смя рот-
ная зброя» (16+).
14.30 Дэ тэк тыў «Аса біс ты ін-
та рэс» (16+).
16.40 Фан тас ты ка «Асоб ная 
дум ка» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Ба я вік «Джон Уік» (16+).
22.50 Дра ма «Вы бар» (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

аўторак, 11 чэрвеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

субота, 15 чэрвеня

МIРМIР

164 13

СТБСТБ


