
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, 0.45 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.25 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.05 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» (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 На кант ро лі Прэ зі дэн та.
23.35 «Аса вец». Маст. фільм 
(18+).
0.05 Сфе ра ін та рэ саў.
1.00 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.00 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.55 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.05, 22.05 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
11.00, 18.05 Се ры ял «Опер па 
вы клі ку» (16+).
12.55, 23.05 Се ры ял «Жа но чы 
док тар» (16+).
13.50 «Муж на пра кат» (16+).
14.50 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, 23.55 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.30 Се ры ял «Цэнт раль ная 
баль ні ца» (16+).
17.30 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).
20.50 «Аб мен жон ка мі» (16+).
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.25 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ве ра шча ка.
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 (12+).
9.20, 15.55 «Ар тыст ка». Ме ла-
дра ма (12+).
11.00 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Аляк сандр Ксян-
дзоў.
11.20, 21.05 «Апош ні дзень». Бу-
лат Аку джа ва (12+).

12.55 «Га ра ды Бе ла ру сі». Ба ры-
саў.
13.20 «Пар ты за ны». Фё дар Кры-
ло віч (12+) [СЦ].
13.45, 19.05 «ВМФ СССР. Хро-
ні ка Пе ра мо гі». «Ці ха акі ян скі 
флот» (12+).
14.10, 21.40 «Апост ал». Маст. 
фільм (16+) [СЦ].
15.05 «Ар тэ фак ты». Кан цы ляр скі 
ліст Бо ны Сфор цы [СЦ].
15.30 «За піс кі на па лях». Зміт рок 
Бя ду ля: ліс ты цу доў най Мі ры ям 
[СЦ].
17.35 Кан цэрт Звод на га дзі ця ча-
га хо ру г. Мін ска «Спя вай, мая 
ста лі ца».
19.35 «Ка мер тон». На род ны ар-
тыст Бе ла ру сі Ва лян цін Дуд ке віч.
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.35 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)

7.00, 11.40 Фут бол. Чэм пі я нат 
све ту. U-20. 1/2 фі на лу.
8.50 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЧЕ-2020. Бе ла русь — Паў ноч-
ная Ір лан дыя.
10.40 Фут бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЧЕ-2020. Дзён нік гуль ня во га 
дня.
11.10 Спорт-кадр.
13.35 Матч-пойнт.
14.05 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
Між на род ны тур нір.
16.00 Ко зел пра фут бол.
16.20 Ва лей бол. За ла тая Еў ра лі-
га. Жан чы ны. Фін лян дыя — Бе-
ла русь.
18.25 Жан чы ны і спорт. На дзея 
Скар дзі на.
19.00 Гуль ні.bу.
19.20 Ва лей бол. За ла тая Еў ра лі-
га. Муж чы ны. Фін лян дыя — Бе-
ла русь.
21.00 Ганд бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЕЎ РА-2020. Муж чы ны. Бос нія і 
Гер ца га ві на — Бе ла русь. (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.40 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Жан чы ны. Фран цыя — Нар ве гія. 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
23.50 Слэм-данк.

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 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.50 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Аў та шко ла» (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 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
17.25, 18.20 «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 «Ня злом ны» 
(12+).
22.50 Аляк сандр Мар шал, гурт 
«Лю бэ», Ры гор Лепс і ін шыя ў вя-
лі кім свя точ ным кан цэр це (12+).

5.30 «Ты дзень спор ту».
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 «Мінск і мін ча не».
9.40, 23.00 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Аляк санд раў скі сад-2». 
Се ры ял (16+).
12.30 «У апош ні мо мант» (16+).
12.40, 21.40, 23.35 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.50 «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».
20.30 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
0.15 «Элік сір ма ла до сці» (16+).
1.00 «Як устро е ны Су свет» 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
8.30, 10.10, 16.15, 19.15 Се ры-
ял «За піс кі экс пе ды та ра тай-
най кан цы ля рыі». 1—2-я се рыі 
(16+).
10.00, 16.00, 19.00, 0.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
1.00 Маст. фільм «Мат чы на 
клят ва» (12+).
3.35 Маст. фільм «Бліз ня ты» 
(0+).
5.05 «Тры май ся, шо у біз!» (16+)
5.30 Се ры ял «Су жэн цы» (16+).

7.00 Маст. фільм «Бес тал ко вая 
ня вест ка» (12+).
10.25, 13.00, 14.00 Маст. фільм 
«Пра сцей за па ра ную рэ пу» 
(12+).
12.00 Маск ва. Крэмль. Цы ры мо-
нія ўру чэн ня Дзяр жаў ных прэ мій 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.20 Маст. фільм «Баць кі і дзя-
ды» (12+).
17.00 Маст. фільм «Бу ду чы ня 
здзейс не ная» (12+).
19.00 «100янаў» (12+).
20.00 Вест кі.
20.30 «Із май лаў скі парк» (16+).
22.20, 23.10 Прэм' е ра-2019. 
Маст. фільм «Бал кан скі ру-
беж» (16+).
1.00 Вя лі кі свя точ ны кан цэрт, 
пры све ча ны Дню Ра сіі.

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Спе цы яль ны рэ пар таж (12+).
6.30 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).
7.00 «Маль ца ва» (12+).
7.45, 8.15 Се ры ял «Мух тар. Но-
вы след» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.45, 10.20 Се ры ял «Пча ляр» 
(16+).
9.40, 22.25 «НЗ.by».
12.05 «Суд пры сяж ных» (16+).
13.00 Жан чы ны і спорт.
13.35 Се ры ял «Мар скія д'яб лы. 
Лё сы» (16+).
16.20 «НЗ. Рас сле да ван не» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05, 19.50 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў» (16+).
19.20 Сён ня. Га лоў нае.
20.35 Се ры ял «Не ад клад нае 
рэ ага ван не» (16+).
22.50 Се ры ял «Сё мін. Ад пла-
та» (16+).
23.55 «Та ям ні чая Ра сія» (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 «Помс та ру жо-
вай пан тэ ры».
9.15 Дак. фільм «Дзі ця ня ты ў дзі-
кай пры ро дзе».
9.40 Се ры ял «Аб ды ма ю чы не-
ба» (16+).
10.30 Дак. се ры ял «Гон шчы кі 
Гран-пры».
11.00 Ба я вік «Джон Уік» (16+).
12.45, 16.25 Дак. фільм «Пы тан ні 
аб пры ро дзе».
13.00, 20.05 Се ры ял «Смя рот-
ная зброя» (16+).
13.45 Дра ма «Вы бар» (16+).
16.40 Дэ тэк тыў «Па лон ні цы» 
(16+).
19.10 Се ры ял «Ча со ва не да-
ступ ны» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.10 Дра ма «Ман гол».
23.05 Дэ тэк тыў «Вяр тан не ру-
жо вай пан тэ ры».

6.05 «Ла ві мо мант» 
(16+).
7.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
8.20 «Ера лаш» (6+).
8.40 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
9.05 М/ф «Маш кі ны стра-
шыл кі» (0+).
9.35 «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 «Наш ра монт» 
(16+).
13.55 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
14.50, 4.05 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
15.25 Ка ме дыя «Ко пы ў 
глы бо кім за па се» (16+).
19.00, 4.20 Се ры ял «Ан-
жа лі ка» (16+).
20.00 «Спра ва бы ла ве-
ча рам» (16+).
21.00 «Дзя куй бо гу, ты 
прый шоў!» (16+)
22.00 Ка ме дыя «Усё і ад-
ра зу» (16+).
0.00 Тры лер «Здзел ка з 
д'яб лам» (16+).
1.55 «Кі но ў дэ та лях» 
(16+).
2.50 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
ба рач ная.
7.05 «Пра ві лы жыц ця».
7.35 «Тэ ат раль ны ле та-
піс». Ія Са ві на.
8.05 «Мой дом — мая 
сла басць». Дак. фільм.
8.50, 21.00 «У по шу ках 
ка пі та на Гран та». Маст. 
фільм [СЦ] (0+).
10.15 «Д'Ар тань ян і тры 
муш ке цё ры». Маст. 
фільм. 3-я се рыя (0+).
11.30 «Леў Ду раў. «Ён 
яшчэ не на гу ляў ся». Дак. 
фільм.
12.15 Чор ныя дзір кі. Бе-
лыя пля мы.
12.55 «Вы хо дзяць на арэ-
ну асіл кі!» Яў ген Сан даў 
і Юрый Ула саў». Дак. 
фільм.

13.40 Ра ман у ка ме ні. 
«Маль та». Дак. фільм.
14.15 «Мі сія па лё ту да 
Сон ца». Дак. фільм 
[СЦ].
15.10 «Ліс ты з пра він-
цыі». Сві яжск [СЦ].
15.40 «Эніг ма. Мар та Да-
мін га».
16.25 «Спра ва №. Чыр-
во на ар ме ец Лю таў і пісь-
мен нік Ба бель». Дак. се-
ры ял [СЦ].
16.50 «Цар ская ло жа».
17.30 Ко лер ча су. Эль 
Грэ ка.
17.45 За ла тыя ста рон кі 
Між на род на га кон кур су 
імя П. І. Чай коў ска га.
19.45 Сме ха на сталь гія.
20.15, 1.45 «Шу каль ні кі». 
«Сак рэт ныя аген ты фаб-
ры кі «Зін гер».
23.35 «Культ кі но». «Пра-
цэс». Маст. фільм (16+).
2.30 «Пры го ды Ва сі Ку-
ра ле са ва». М/ф для да-
рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар. 2008 
год (12+).
7.00 «Ва кол сме ху». 1981 
год (12+).
8.20, 9.45, 11.00, 11.40, 
14.25, 15.45, 17.00, 19.05, 
20.45, 21.45, 23.00, 23.40, 
2.50, 3.45, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
11.20, 23.20 Се ры ял 
«33 квад рат ныя мет ры. 
Дач ныя гіс то рыі» (16+).
12.00 Фільм-спек такль 
«Вя лі кая ма гія». 1980 
год (16+).
17.15 «Аку лы пя ра». 
«Нач ныя клу бы Маск вы». 
1995 год (18+).
18.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1992-і. 1-я част-
ка. 2010 год (16+).
19.45 «Анш лаг! Анш лаг!» 
Эст ра да ўчо ра, сён ня і 
заўт ра. 1988 год (12+).
22.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Гро шы для но вай Ра сіі». 
2007 год (16+).
0.55 «Ня ма праб лем?!» 
Гу ма рыс тыч ная пе ра да-
ча. 1991 год (16+).

1.35 Маст. фільм «Па куль 
не вы паў снег...» (16+)

1.15, 4.00, 7.00, 9.30, 
12.30, 15.15, 22.00 Ве ла-
спорт. «Кры тэ ры ум Да-
фі нэ».
2.30, 20.45 Watts.
5.00, 8.00, 11.30 Аў та гон-
кі. Ле-Ман.
6.30 Мо та гон кі. All Ac-
cess.
10.30, 19.45 Тэ ніс. «Ра-
лан Га рос».
12.55 Ве ла спорт. «Тур 
Бры та ніі».
13.30, 17.55, 23.00 Лёг-
кая ат ле ты ка. Гуль ні Па-
ава Нур мі.
21.05 Аў та гон кі. «24 га-
дзі ны Ле-Ма на» — 2018.

0.40 Мой адзі ны (16+).
2.30 Вя сел ле па аб ме не 
(16+).

4.00 З Не апа ля з за мі ла-
ван нем (12+).
5.55 Дру гое жыц цё Увэ 
(16+).
8.10 Ка лі б я бы ла муж-
чы нам (18+).
10.00 Вазь мі мя не штур-
мам (16+).
12.05 «Гор ка!» у Мек сі цы 
(16+).
13.50 Пе не ло па (12+).
15.50 Хо чаш ці не? (16+)
17.30 Так сі-5 (18+).
19.30 Дзень су рка (12+).
21.30 Жа ніх (12+).
23.10 Даю год (16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя Бе ла русь філь ма 
(12+).
6.40 М/ф (6+).
8.10 «М&S» (12+).
8.40 «Мас коў скія тай ны». 
Се ры ял (12+).
10.20, 3.45 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).

12.00, 16.40 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.35, 5.15 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.40 «Суд ідзе» (16+).
15.45 «Мой ге рой» (12+).
17.55, 2.25 «Кры ва-
вы спорт». Дак. фільм 
(16+).
19.30 «Ча го ча каць, ка лі 
ча ка еш дзі ця». Ка ме дыя 
(16+).
21.35 «Лі га вы дат ных 
джэнтль ме наў». Фан тас-
ты ка (12+).
23.40 «Вок лад ка» (16+).
0.15 «90-я» (16+).
1.00 «Лі нія аба ро ны» 
(16+).
1.30 «Уся праў да» (16+).

6.10, 17.55 Ін ша пла не ця-
нін (6+).
8.25 Ру кі-но гі за ка хан не 
(16+).
10.15 Гер ца гі ня (16+).
12.15 Эван Усё ма гут ны 
(12+).
14.05 Скры жа лі лё су 
(16+).
16.10 Рок Дог (6+).
20.10 Не маг чы мае 
(16+).
22.20 Шпі ён па су сед стве 
(12+).
0.10 Да ры ян Грэй (16+).
2.25 Ней ма вер нае (18+).
4.20 Мах ля ры (12+).

6.20 Скар бы В. К. (16+).
8.30 Іва но вы (12+).

10.25 Пер шы пас ля бо га 

(16+).

12.30, 4.45 Пля мяш ка 

(12+).

14.20 Как тэ бель (12+).

16.30 Ня год нік (16+).

18.25 Пер шыя (12+).
20.20 Ган на Ка рэ ні на. Гіс-
то рыя Врон ска га (12+).

23.00 Рус кі Чорт (18+).
0.55 Ка хан не ў го ра дзе 
анё лаў (16+).
2.35 Вій (12+).

6.00 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці (16+).
6.25, 14.15 Са праўд ны 
ге ній (16+).
7.15, 13.30 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
8.00 Дзі кі ту нец (16+).
9.35 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
10.30 Раз ба га цей або 
па мры на ка паль ні (16+).
11.15, 16.35, 21.20, 3.45 
Аў та-SOS (16+).
12.45 Стра ча ная граб ні-
ца Аляк санд ра Вя лі ка га 
(16+).
15.05, 5.10 Як гэ та звя за-
на (16+).
15.50, 20.35, 2.55 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
18.10, 22.10, 1.20, 4.30 
Да след чык 2.0 (16+).
19.50 Га ра чыя гра ні цы 
(16+).
23.00 Мор ган Фры ман. 
Гіс то рыі пра Бо га (16+).
23.45 Апа ка ліп сіс: Пер шая 
су свет ная вай на (16+).
0.35 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
2.10 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та (16+).

8.00 Як па бу да ваць... што 
за ўгод на (12+).
8.25, 18.30, 1.50 За ла тая 
лі ха ман ка (16+).
9.20, 16.40, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
10.15, 17.35, 4.35 Хут кія 
і гуч ныя (12+).
11.10, 21.15 Як гэ та 
ўстро е на? (12+)
12.05, 23.05 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (12+).
13.00 Го лыя і на па ло ха-
ныя (16+).
14.50 Умель цы су праць 
апа ка ліп сі са (12+).
15.45, 3.40 За ла ты шлях 
Пар ке ра Шна бе ля (16+).
19.25 Чы гун ка Аў стра ліі 
(16+).
20.20, 5.30 Па ляў ні чыя на 
скла ды (16+).
0.00 Апе ра цыя «Вы ра та-
ван не до ма» (12+).
0.55, 6.20 Вы жыць ра зам 
(12+).
2.45 Эк стрэ маль ныя фур-
го ны (12+).
7.10 Ін жы нер ныя пра лі кі 
(12+).

7 чэрвеня 2019 г.

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

серада, 12 чэр ве ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

пятніца, 14 чэр ве ня

МIРМIР

186 11

СТБСТБ


