
6.05 «Дур ні і да ро гі» (16+).
7.20 «Ла ві мо мант» (16+).
8.35 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.10 М/ф «Па ця шо ба» 
(0+).
9.30 М/ф «Ца рэў ны» (6+).
10.00 «Наш ра монт» (16+).
10.40 «Се ла па ля це ла» 
(16+).
11.15 «Не рэ аль ная гіс то-
рыя» (16+).
12.25 Ані ма цый ны фільм 
«Мон стры на ка ні ку лах-3: 
мо ра клі ча» (6+).
14.10 Ані ма цый ны фільм 
«Тор: ле ген да ві кін гаў» 
(12+).
15.45, 2.05 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
17.10 Ба я вік «Два ства-
лы» (16+).
19.10 Ба я вік «Брыль ян-
та вы па лі цэй скі» (12+).
21.00 Ба я вік «Пра фе сі я-
нал» (16+).
23.10 «Ураль скія пель ме-
ні». Будзь це баб ры! (16+).
0.30 Жа хі «Хэл фэст» (18+).
3.25 «Да еш мо ладзь» 
(16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 Біб лей скі сю жэт.
7.00 «Каш тан ка». «Лі са 
і мядз ведзь». «Воўк і ця-
ля». М/ф.
7.55 «Пад ку па лам цыр-
ка». Маст. фільм [СЦ].
10.10 «Звы чай ны кан-
цэрт».
10.40 «Пе ра соў шчы кі. 
Ісак Ле ві тан» [СЦ].
11.10 80 га доў з дня 
на ра джэн ня Ба ры са 
Хмяль ніц ка га. «Хто вер-
нец ца — да ка хае». Маст. 
фільм.
12.15 «Эр мі таж» [СЦ].
12.45 Ча ла ве чы фак тар. 
«Пан дэ мія да бры ні». 
Фільм 1-ы.
13.15, 0.50 «Дзі кая пры-
ро да Грэ цыі». Дак. фільм 
[СЦ].
14.15 «Но выя пры го ды 
Ян кі пры два ры ка ра ля 
Ар ту ра». Маст. фільм 
[СЦ].
16.50 Га ла-кан цэрт лаў-
рэ а таў кон кур су «Шчаў-
ку нок» у Санкт-Пе цяр-
бур гу.

18.20 Да 65-год дзя Сяр-
гея Мі ра шні чэн кі. «Лі нія 
жыц ця» [СЦ].
19.15 «Ра ка жыц ця». 
Дак. фільм [СЦ].
20.45 «Ду эн ня». Маст. 
фільм [СЦ].
22.15 «І Бог ства рыў... Бры-
жыт Бар до». Дак. фільм.
23.10 Кі но на ўсе ча-
сы. «Ад па чы нак во і на». 
Маст. фільм.
1.40 «Шу каль ні кі». «Ску ра-
таў. Кат Іва на Гроз на га».
2.25 «Та ра кан». «Ар га наў-
ты». М/ф для да рос лых.

6.00 Фільм-спек такль 
«Гіс то рыя ка ня». Спек-
такль Ле нін град ска га 
БДТ (16+).
8.00 Фільм-кан цэрт 
Б. Гра бен шчы ко ва і гур-
та «Акварыум» (16+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
9.45, 11.00, 13.00, 23.15, 
2.15. 3.45. 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР» (12+).
11.20, 17.20 Дак. фільм 
«Ру са ту рыс та. Упер шы-
ню за мя жой» (16+).
12.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Малча на-
вым. Год 1982-і (12+).
13.15 Маст. фільм «Абое 
пад ад ным па ра со нам» 
(16+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
18.00 Маст. фільм «Ка-
ха ная дзяў чы на» (12+).
19.25 Кан цэрт «Пры знан-
не ў ка хан ні» (12+).
21.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
22.00 Маст. фільм «За-
будзь це сло ва «Смерць» 
(16+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар (12+).
0.55 Маст. фільм «Вер-
насць» (16+).

1.00, 8.00, 23.30 Аў та гон-
кі. Фор му ла E-2018/19 
(12+).
2.00, 9.00 Аў та- і мо та спорт. 
Год рэ кор даў (12+).
2.30, 12.30 Сну кер. Чэм-
пі я нат све ту (6+).
6.00 Аў та гон кі. Фор му ла- E. 
And we go green (12+).

9.30 Тэ ніс. Player's Cut 
(6+).
12.00 Тэ ніс. Вад каст (6+).
15.00 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс» — 2017 (12+).
18.15 Тэ ніс. Ultіmate 
Tennіs Show (6+).
20.30 Тэ ніс. Агляд (6+).
23.00 Аў та гон кі. Як ства-
рыць ба лід (12+).

1.00, 21.40 Уль тра аме ры-
кан цы (18+).
2.50 Лю боў-мар коў-2 (12+).
4.30 Да па ма жы це стаць 
баць кам (16+).
6.20 Ду шэў ная кух ня 
(16+).
8.15 Джунг лі клі чуць! У по-
шу ках Мар су пі ла мі (12+).
10.10 Вул кан за па лу (12+).
11.55 Эйр Аме ры ка (16+).
14.05 Дзі кая штуч ка (16+).
15.55 Кі ле ры (16+).
17.50 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+).
19.30 Шпі ён, які мя не кі-
нуў (16+).
21.40 Уль тра аме ры кан-
цы (18+)
23.30 Па да ру нак з ха рак-
та рам (12+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.00 М/ф (6+).
9.15 «Улег цы» (12+).
9.45 «М & S» (12+).
10.15 «Аб зда роўі. Па на-
рош ку і ўсур' ёз» (12+).
10.50, 22.30 «Пе рыс коп» 
(16+).
11.10 «Ва кол свят ла. 
Мес цы сі лы» (16+).
12.10, 5.10 «Гуч ныя спра-
вы» (16+).
13.10, 3.55 «Псі ха са ма-
ты ка». (12+).
13.45 «Но вы дзень» (16+).
14.20, 2.15 «Чы таль нік». 
Се ры ял (16+).
16.15 «Гэ та рэ аль ная 
гіс то рыя» (16+).
17.15 «Якія вяр ну лі ся» 
(16+).
18.15, 4.20 «Дзён нік 
эк стра сэн са» (16+).
19.15 «Апош ні ге рой. Гле да-
чы су праць зо рак» (16+).
20.40 «Іс ці да кан ца». 
Маст. фільм (12+).

22.50 Маст. фільм «Бар-
во выя рэ кі» (16+).
0.50 «Дубль два». Се ры-
ял (16+).

6.10, 16.20 Біб лі я тэ кар: 
у по шу ках кап'я лё су 
(16+).
7.50 Па ляў ні чыя за пры-
ві да мі (12+).
9.35 Па ляў ні чыя за пры-
ві да мі-2 (12+).
11.25 Лю дзі ў чор ным 
(12+).
13.05 Лю дзі ў чор ным-2 
(12+).
14.30 Лю дзі ў чор ным-3 
(12+).
18.05 Пры цем кі (16+).
20.10 Пры цем кі. Са га. 
Ма ла дзік (12+).
22.25 Пры цем кі. Са га. 
За цьмен не (16+).
0.35 Прос тая прось ба 
(18 +).
2.30 Воб лас ці цем ры 
(16+).
4.25 Паў ноч нае сон ца 
(16+).

6.00 Спо ведзь па лю боў-
ні цы (16+).
7.55 Пі цер FM (12+).
9.45 Ня ўлоў ныя: Банг кок 
(16+).
11.15 Ня ўлоў ныя: Джэк-
пот (16+).
12.40 Ча со выя цяж кас ці 
(12+).
14.10 Нянь кі (16+).
15.50 Ад ной ле вай 
(12+).
17.15 Як я стаў рус кім 
(16+).
19.00 Экі паж (6+).
21.20 Бар мен (16+).
22.55, 5.55 Ня вес та 
(16+).
0.45 Са мы леп шы дзень 
(16+).
2.40 Ван Го гі (16+).
4.15 Га ра скоп на ўда чу 
(12+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы 
(16+).
6.40 Зо ла та Юка на 
(16+).
7.25 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).

8.10 Ме га-злом-4 (16+).
10.30, 5.15 Аў та-SOS 
(16+).
12.00 Гуль ні ро зу му 
(16+).
13.25 Па да рож жы з Гор-
до нам Рам зі (16+).
15.05 За кі ну тыя га ра ды з 
Аль бер там Лі нам (16+).
16.35 У дзі кай пры ро-
дзе з Бе а рам Грыл сам 
(16+).
18.55 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
22.00 Дзі я на: Згуб ле ныя 
кад ры (16+).
23.55 Па іх улас ных сло-
вах (16+).
2.05 Ліх ту гі за мя жой 
(16+).
2.55 Сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы ста ра жыт на сці 
(16+).
4.30 Тай ная гіс то рыя 
(16+).

8.00 Ма хі на та ры (12+).
8.45 Як гэ та ўлад ка ва на: 
аў та ма бі лі ма ры (12+).
9.10 Як гэ та зроб ле на? 
(12+).
10.00 Аляс ка: апош ні ру-
беж (16+).
10.50 Апе ра цыя «Вы ра-
та ван не до ма» (16+).
11.40, 20.40 Хут кія і гуч-
ныя (12+).
12.30, 3.20 Раз бу раль ні кі 
ле генд (16+).
14.10, 6.30 Ста лё выя 
хлоп цы (12+).
15.00, 7.15 Па ляў ні чыя 
за ста рыз най (12+).
15.50 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе (16+).
20.15 Як гэ та ўлад ка ва-
на? (12+).
21.30 Ге ній аў та ды зай ну 
(12+).
22.20 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
23.10 Джэ рэ мі Уэйд: та ям-
 ні цы акі я на (16+).
0.00 Па жар ная бры га да 
(12+).
0.50 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
1.40 По гляд знут ры 
(12+).
3.20 Раз бу раль ні  к і 
ле генд (16+).
5.00 Са ма гон шчы кі 
(18+).
5.45 Ганд ля ры кос ма сам 
(12+).
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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, 15.00, 17.00, 19.00 
На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10 Зо на Х. Кры мі наль-
ная хро ні ка (16+).
9.10, 22.20 Се ры ял «След» (16+).
10.40 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.40, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 
Ме лад ра ма «Усё маг ло быць 
інакш». 1-я і 2-я се рыі (16+).
14.05 «Зда роў зда ро вым быць!» 
(6+) [СЦ].
14.50, 15.25 Ме лад ра ма «Плюс 
Ка хан не» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.15, 1.25 «Зо на Х». Кры мі-
наль ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Бе ла ру сы (12+).
1.05 Сфе ра ін та рэ саў.
1.50 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
9.35, 20.40 «Ся мей ныя гіс то-
рыі» (16+).
10.10, 23.00 «Эк стра сэн сы-
дэ тэк ты вы» (16+).
11.00, 18.10 Се ры ял «Ма ро за-
ва» (16+).
12.55, 0.00 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.40 «Ве ру не ве ру» (16+).
14.35 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).
15.20 Хто я? (12+)
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «ПІН_КОД». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.25 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
17.15 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Мя няю жон ку» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 15.00 «Бе ла рус кая кух ня». 
Шам шу ры кі.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.40 «Люд мі ла Гур чан ка». 
Се ры ял (12+).

9.15, 16.25 «Апош ні дзень». 
Мі ха іл Круг (12+).
9.55 «Нататкі на па лях». Ва сіль 
Бы каў: па між пісь мен ні кам і 
мас та ком [СЦ].
10.25, 17.05 «Пя цё ра з не ба». 
Маст. фільм (12+).
12.25, 21.05 «За адзін крок ад 
Трэ цяй су свет най». Дак. дра ма. 
За ключ ная се рыя (16+).
13.20, 21.55 «1941». Се ры ял 
(12+).
15.30 «Май стры і ку мі ры». Вік-
тар Ма на еў.
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.00 «Су раз моў цы». Тац ця на 
Сі вец.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.35 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Мар та Шма та ва 
[СЦ].

7.00, 19.10 Аз бу ка спор ту.
7.10 Трэ ні ро вач ны дзень.
7.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
8.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Сі ці» — «Берн лі».
10.35 На гра ні фо лу. Фут боль-
ны агляд.
11.35 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Сhаllеngе Сuр. Мінск.
14.45 Ха кей на тра ве. Чэм пі я-
 нат Бе ла ру сі. Жан чы ны. ХК 
«Мінск» — ХК «Рытм».
16.15 Тэ ніс. Уім блдон.
19.20 Спорт-кадр.
19.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лес тэр» — «Брай тан». (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.50 Вось гэ та спорт!
22.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «То тэн хэм» — «Вэст Хэм». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
0.05 Тэ ніс. Між на род ны тур нір. 
Чарль стан.

6.00, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 
20.30 На шы на ві ны.
7.05, 8.05 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «За бой ная 
сі ла-6» (16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Я вяр ну ся» (16+).
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.00 «Муж чын скае/Жа-
но чае» (16+).

17.20, 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 «Па спра вяд лі вас ці» (16+).
21.25 Се ры ял «Па за ко нах ва-
ен на га ча су-3» (16+).
22.30 «Вя лі кая Пе ра мо га». 
Фільм дру гі (16+).
23.00 «Док-ток» (16+).

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Ра ні ца 
СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
На ві ны «24 га дзі ны».
9.00, 23.50 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Фір мен ная гіс то рыя». 
Се ры ял (16+).
12.15 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.15, 1.25 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.00 «Та ям ні цы Чап-
ман» (16+).
14.45, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.45, 16.50 «Вы шук». Се ры-
ял (16+).
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».

6.00 Се ры ял «За ста ва Жы лі-
на». (16+).
9.25 Дак. фільм «Вы зва лен не. 
Па ча так». Вай на на рэй ках.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На ві-
ны (бя гу чы ра док).
10.10, 13.15, 16.15 Се ры ял 
«Нач ныя лас таў кі». (16+).
19.25 Маст. фільм «Поп» [СЦ] 
(16+).
22.10 Се ры ял «Жу каў». (16+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.30 «Пра са мае га лоў нае» 
(12+).
12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.40 Се ры ял «Та ям ні цы след-
ства» (12+).
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).

21.00 Се ры ял «Не па гадзь» 
(16+).
21.45, 23.10 «Ве чар з Ула дзі мі-
рам Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Спорт-мікс.
6.20 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.00, 16.25, 19.40, 22.00, 23.20 
Сён ня. Га лоў нае.
7.10 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.25 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
8.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.35, 22.05 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Маск ва. Цэнт-
раль ная акру га» (16+).
11.15 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
13.25. 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
13.55 Род ныя лю дзі (6+).
14.10 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.55 Дэ тэк тыў «Пёс» 
(16+).
21.00 Се ры ял «Чор ная лес ві-
ца» (16+).
22.25 Се ры ял «У клет цы» 
(16+).
23.35 Се ры ял «Ін спек тар Ку-
пер. Ня бач ны во раг» (16+).

7.00, 15.30, 18.25, 20.50, 21.10, 
1.40 «На двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.35 «Мульт-па рад» (6+).
7.30, 15.25, 16.10, 20.50 «Пры-
ко лы 13-й шко лы» (6+).
7.35 Дэ тэк тыў «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».
8.25, 19.15 Се ры ял «Ле нін град 
46» (16+).
10.00 Дак. фільм.
10.40 Пры го ды «Пі ра ты Ка-
рыб ска га мо ра. Пра клён чор-
най жам чу жы ны».
13.00, 18.30 Се ры ял «Бе лая 
ра бы ня» (18+).
14.25 Се ры ял «Ка мен нае сэр-
ца» (18 +).
15.50 «Пры знай ся, што смач-
на!» (6+).
16.15 Фан тас ты ка «За быц-
цё».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Дра ма «Два рэц кі».
23.20 Пры го ды «Пі ра ты 
Ка рыб ска га мо ра».

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, 23 чэрвеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

субота, 27 чэрвеня

МIРМIР

164 13

СТБСТБ

DisсоvеrуDisсоvеrу


