
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам» (16+).
10.00, 21.00 Се ры ял 
«Кух ня» (16+).
11.30 Се ры ял «Ан жа лі-
ка» (16+).
12.30, 22.35 Се ры ял 
«Два баць кі і два сы ны» 
(16+).
13.55 «Ера лаш» (6+).
14.25 «Га лі леа» (12+).
15.00, 1.00 Се ры ял «Ма-
ла дзёж ка» (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 «Вы жыць 
пас ля» (16+).
2.40 «Ха чу ве рыць!» 
(16+).
3.55 «Ад на за ўсіх» (16+).
4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Ліс ты з пра він цыі». 
Ніж ні Та гіл [СЦ].
7.00 «Ле ген ды су свет-
на га кі но». Марк Бер нес 
[СЦ].
7.30 «Два бай цы». Маст. 
фільм [СЦ].
8.50 Пры го жая пла не та.
9.10, 0.50 ХХ ста год дзе. 
Алег Та ба коў у мо на-
с пек так лі «Ва сіль Цёр-
кін».
10.15 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял. «Ме ся ца-
ход Ба ба кі на».
10.30 Штуч ны ад бор.
11.10, 22.20 «Ва ры янт 
«Аме га». Се ры ял [СЦ].
12.25 Да 85-год дзя Мі-
ха і ла Васк ра сен ска га. 
«Кла ві шы ду шы». Дак. 
се ры ял [СЦ].
12.55 Асаdеmіа. Воль га 
Па по ва. «Ві зан тый скае 
мас тац тва. Воб ра зы і 
стыль».
13.45 Кі но пра кі но. 
«Спра ва Дзе тач кі на». 
Дак. фільм [СЦ].
14.30 Спек такль Ма ло га 
дра ма тыч на га тэ ат ра — 
Тэ ат ра Еў ро пы «Жыц цё 
і лёс». Па ста ноў ка Льва 
До дзі на. За піс 2009 го-
да.

17.40 Ра ман у ка ме ні. 
«Маль та». Дак. фільм.
18.05, 2.00 Ра сій скія ар-
кест ры.
18.45 «Па мяць». Дак. се-
ры ял [СЦ].
19.15 Ад кры ты му зей.
19.30 «Больш, чым ка-
хан не». Ула дзі мір Этуш 
[СЦ].
20.15 Штуч ны ад бор.
20.55 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.10 Кі но пра кі но. 
«Баць ка сал да та». Як ты 
вы рас, сы нок мой». Дак. 
фільм [СЦ].
21.50 Да юбі лею Свят ла-
ны Круч ко вай. «Ма на лог 
у 4-х част ках» [СЦ].
23.35 «Рас сак рэ ча ная 
гіс то рыя». Дак. се ры ял 
[СЦ].
0.05 «Кі нес коп».

6.00 Тэ ле спек такль 
«Мя це лі ца» (12+).
7.05 «Ва кол сме ху». 1983 
год (12+).
8.25, 9.45, 11.25, 15.45, 
17.00. 18.50, 20.40, 
21.45, 23.00, 2.10, 5.20 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
8.45 Маст. фільм «Ста ры 
ва я ка» (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00 Маст. фільм «Ува-
рван не» (16+).
11.25 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Вік тар Цой» (18+).
12.55 «Рок-н-рол ТБ». 
1993 год (16+).
13.35 Маст. фільм «Мой 
пя шчот на лю бі мы дэ тэк-
тыў» (16+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ба га бор ніц тва па-са-
вец ку» (16+).
19.10 Маст. фільм «Чыр-
во ныя дып кур' е ры» 
(16+).
0.00 Маст. фільм «Пра 
Чыр во ную Ша пач ку» 
(6+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 «Пад зна кам за дыя-
ка» (18+).

0.00, 7.00 Аў та гон кі. 
Фор му ла E-2018/19 
(12+).
2.30, 12.30 Сну кер. Чэм-
пі я нат све ту — 2019 
(6+).
6.00, 23.00 Аў та гон кі. 
Фор му ла E. Топ-100 
(12+).
9.30, 20.00 Тэ ніс. Тур 
Ад ры я ты кі (6+).
15.00 Ве ла спорт. Па-
рыж — Ні ца — 2018 
(12+).
16.30 Ве ла спорт. «Ву-
эль та Ка та ло ніі» — 2018 
(12+).
18.30 Ве ла спорт. «Тур 
Кра і ны Бас каў» — 2019 
(12+).

0.50 Да чор та на ро гі 
(16+).
2.50 Лю боў не па па ме-
ры (16+).
4.40 Джунг лі клі чуць! 
У по шу ках Мар су пі ла мі 
(12+).
6.35 Ду шэў ная кух ня 
(16+).
8.35 Ка бель шчык (16+).
10.30 Мой хло пец — кі-
лер (18+).
12.15 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+).
14.00 Тат кі без шкод ных 
звы чак (16+).
15.55 З 13 у 30 (12+).
17.50 Вул кан за па лу 
(12+).
19.30 Лёг кі на ўспа мін 
(12+).
21.05 За бой ны агень чык 
(16+).
22.55 Вядзь мар ка (18+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.00 М/ф (6+).
8.45, 23.25 «Улег цы» 
(12+).
9.15, 17.30 «Сны» (16+).
10.05, 15.25. 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял 
(16+).
11.05, 18.30, 3.20 «Сля-
пая» (16+).

12.10, 19.40 «Ва раж біт-
ка» (16+).
13.15 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.15, 2.25 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.30 «Зна кі лё су» 
(16+).
17.30 «Сны» (16+).
20.50 «Мен та ліст». Се-
ры ял (16+).
22.40 «Дубль два». Се-
ры ял (16+).
23.55 «90-я». (16+).
0.40 «Хі ме ра». Маст. 
фільм (18 +).
4.10 «Пе рыс коп» (16+).

6.10 Сем га доў у Ты бе це 
(16+).
8.55 Воб лас ці цем ры 
(16+).
11.05 Ілю зія пад ма ну-2 
(12+).
13.15 Па стар (16+).
14.45 Я, Фран кенш тэйн 
(16+).
16.10 Ван Хель сінг 
(12+).
18.30 Лю дзі ў чор ным 
(12+).
20.10 Лю дзі ў чор ным-2 
(12+).
21.40 Лю дзі ў чор ным-3 
(12+).
23.25 Біб лі я тэ кар: У 
по шу ках кап'я лё су 
(16+).
1.05 Гла ды я тар (18+).
4.00 Со мерс бі (16+).

7.20 Ча со выя цяж кас ці 
(12+).
9.10 Ад мі рал-2 (16+).
11.30 Бла сла ві це жан чы-
ну (12+).
13.40, 19.00 Кан суль тант 
(16+).
15.35 Гу сі-Ле бе дзі (6+).
15.55 Жа ніх (12+).
17.30, 5.30 Ад ной ле вай 
(12+).
20.50 Экі паж (6+).
23.15 Арыт мія (18+).
1.35 Дзень ра дыё-2 
(16+).
3.40 Усё і ад ра зу (16+).

6.00, 5.55 На ву ко выя 
глуп ствы (16+).

6.25 Эк стрэ маль ныя да-
след чы кі (16+).
8.00 Су пер кар са смет ні-
ка (16+).
8.50 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
9.35 Цар ства му мій 
(16+).
10.20 Асу шыць акі ян: 
глы бо кае апус кан не 
(16+).
11.55, 1.50 Аў та-SOS 
(16+).
12.40, 5.10 Ін жы нер ныя 
ідэі (16+).
13.30, 14.15, 21.20, 2.40 
Рас сле да ван не авія-
 ка та строф (16+).
15.00, 3.30 Ліх ту гі за мя-
жой (16+).
17.25 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та: Бра зі лія і Пе ру 
(16+).
18.15, 22.05, 1.05, 4.20 
Са мыя леп шыя су пер-
ка ры (16+).
19.45 2000-я: Най вя лік-
шыя тра ге дыі (16+).
20.30 Се кун ды да ка та-
стро фы (16+).
22.50 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).

8.00 Вой ны за ма люс каў 
(16+).
8.45, 3.20 Сак рэт ныя ба-
зы на цыс таў (16+).
9.35, 18.05, 2.30 Га раж-
ны ра монт (12+).
10.25,16.15, 22.20 Ма хі-
на та ры (12+).
11.15, 19.00, 4.10 Ба гаж-
ныя вой ны (12+).
12.05, 23.10 Скла ды: біт-
ва ў Ка на дзе (16+).
12.55 Ме ха ніз мы Да Він-
чы (12+).
13.45 По гляд знут ры 
(12+).
15.25, 7.15 Хут кія і гуч-
ныя (12+).
17.10 Як гэ та ўлад ка-
ва на: аў та ма бі лі ма ры 
(12+).
17.35, 21.30, 5.00 Як гэ та 
зроб ле на? (12+).
19.50, 5.45 Рэ аль ныя 
даль на бой шчы кі (12+).
20.40 Роб Рыгл да сле дуе 
свет (12+).
0.00 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (12+).
0.50 Джэ рэ мі Уэйд: та ям-
ні цы акі я на (16+).
1.40, 6.30 Го лыя і на па ло-
ха ныя (16+).
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6.45 Іс насць [СЦ].
7.10, 22.00 Ме лад ра ма «Я так-
са ма яго кахаю». 1—4-я се рыі 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На ві ны.
9.10 Сэнс жыц ця. Ары на Са ба-
лен ка (12+).
9.45 Зда роўе (12+) [СЦ].
10.35 Да ча (12+).
11.10, 12.10 Ме лад ра ма «Адзі ная 
ра дасць». 1—4-я се рыі (12+).
15.15 Кра і на.
15.45, 19.10 Ме лад ра ма «Раз-
луч ні ца». 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».
1.50 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+).
9.25, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.30 Ані ма цый ны фільм «Ба-
ран чык Шон» (0+).
10.45 «Ве жа» (12+).
11.35 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
12.05 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.35 «Ве ру не ве ру» (16+).
13.30 Ме лад ра ма «Еш, ма лі ся, 
ка хай» (16+).
15.50 «Мя няю жон ку» (16+).
17.20 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).
19.05 Ка ме дыя «Ін струк цыі не 
да да юц ца» (12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 Ба я вік «Вар та выя 
Га лак ты кі-2» (12+).
23.35 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 13.45. 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.25 «Мі тус ня». Маст. фільм 
(12+).
9.55 «Жы вая куль ту ра». Мас-
тац кія прак ты кі са ло ма пля цен-
ня Гро дзен скай воб лас ці.
10.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Буль бя ная кіш ка з гры ба мі.
10.50 «Сіль ва». Маст. фільм 
(12+).
13.20 «На ву ка ма нія» (6+).
14.05 «Ча ты ры тан кіс ты і са-
ба ка». Се ры ял (12+).
17.15 «Сла вян скі ба зар–2018». 
За крыц цё.

18.05 «Ка мер тон». Ак цёр Па вел 
Хар лан чук-Южа коў.
18.30 «Пры дур кі». Маст. фільм 
(12+).
20.00 «Су раз моў цы». Вік тар 
Іў чан каў.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Зі мо вы ве чар у Гаг-
рах». Маст. фільм (12+) [СЦ].
22.35 «Ка мер тон». Кан стан цін 
Куз ня цоў.
23.05 П. І. Чай коў скі. «Ган на Ка-
рэ ні на». Ба лет На цы я наль на га 
дзяр жаў на га ака дэ міч на га тэ ат-
ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10, 23.00, 1.00 Тэ ніс. Між на-
род ны тур нір. Чарль стан.
10.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
11.05 Вя лі кі спорт.
11.50 Пляж ны фут бол. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі. 4-ы тур. «М-Сі ці» 
(Ма зыр) — ПФК «Шчу чын».
13.05 Пляж ны фут бол. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі. 4-ы тур. СДЮ ШАР 
(Кі раўск) — Грод на абл спорт.
14.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Астан Ві ла» — «Вул вер хэмп-
тан».
16.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 15-ы тур. 
ФК «Мінск» — «Шах цёр» (Са лі-
горск). (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
18.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 15-ы тур. 
«Нё ман» (Грод на) — «Ды на ма» 
(Брэст). (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
20.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 15-ы тур. 
БА ТЭ (Ба ры саў) — «Ды на ма-
Мінск». (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
22.25 Трэ ні ро вач ны дзень.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00 [СЦ] 
На шы на ві ны.
7.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
7.45 «Бе ла русь. Геа гра фія з бія-
гра фі яй» (12+).
7.50 «Свят ла на Круч ко ва. 
«Я научилась прос то, муд ро 
жить...» (12+).
9.10 Маст. фільм «Рад ня» (12+).
10.50 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
13.00 «На да чу!» (6+)
14.15 Маст. фільм «Доў га ча-
ка нае ка хан не» (12+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)

17.30, 18.15, 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».
23.00 Маст. фільм «Біц цё сэр-
ца» (16+).

6.15 «Ежа ба гоў» (16+).
7.10 «Ан фас».
7.30 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
8.25, 20.00 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.00 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
12.25, 13.40, 16.40 «Вы шук». 
Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 
га дзі ны».
20.55 «Тэ ры то рыя па мы лак» 
(16+).
22.20 «Ша тун». Се ры ял (16+).
1.35 «Ежа ба гоў» (16+).

6.00, 4.10 Се ры ял «Таль ян ка». 
(12+).
7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы». 
Вай на пас ля Пе ра мо гі (16+).
7.50 Мульт філь мы (6+).
8.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кага кахання». Ва ра шы лаў скі 
стра лок (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 Маст. фільм «Жэ ня, Жэ-
неч ка, «Ка цю ша «(16+).
11.55, 16.15, 19.15 Се ры ял «Сын 
баць кі на ро даў». [СЦ] (16+).
2.35 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кага кахання». Апост ал (12+).
3.00 Маст. фільм «Па вет ра ны 
ва зак» (12+).

7.00 Маст. фільм «Парт рэт 
жан чы ны ў чыр во ным» (12+).
8.50 Маст. фільм «Па лын — 
тра ва ака ян ная» (12+).
10.35 «Па сак рэ це ўся му све-
ту».
11.00 Вест кі.
11.25 «Сто да ад на го».
12.15 Маст. фільм «Па чуй маё 
сэр ца» (12+).
14.05 «Док тар Мяс ні коў» (12+).
15.10 «100ЯНАЎ». Шоу Юрыя 
Ста я на ва (12+).

16.15 Маст. фільм «Хат няя ра-
бот ні ца» (12+).
19.45 «Плюс-мі нус». На двор'е 
на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.45 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+).
22.30 Маст. фільм «Я так са ма 
яго ка хаю» (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+).
6.45 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).
7.20 «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 тай ны плюс» 
(12+).
10.00 Сён ня.
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
10.55 «Жы вая ежа» (12+).
11.45 Ква тэр нае пы тан не (0+).
12.45 Па е дзем, па ямо! «(0+).
13.40 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
14.10 Ка ме дыя «Кант ракт на 
ка хан не» (16+).
16.25 «Сак рэт на міль ён» .Тай ны 
зор ных спад чын ні каў! (16+).
18.05 «След ства вя лі ...» (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.40 Се ры ял «Ды на заўр» 
«(16+).
0.25 «Кру тая гіс то рыя» (12+).

7.00, 15.50. 18.55. 21.15, 1.20 
«На двор'е» + «Эра на».
7.10 М/ф (12+).
8.40, 17.30 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.45 «Пры знай ся, што смач на!» 
(6+).
9.05 Ка ме дыя «Кар на валь ная 
ноч» (12+).
10.25 Дра ма «Ка хан не». 1—4-я 
се рыі.
13.40 Пры го ды «Пі ра ты Ка-
рыб ска га мо ра. На дзіў ных 
бе ра гах».
15.55 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
«Ак сель» (6+).
17.35 Ка ме дыя «Гуль ні су-
праць На па ле о на».
19.00 Тры лер «Мо ра спа ку сы».
20.50 «Ве чар ні ца» (6+).
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
21.20 Тры лер «Док тар 
Стрэндж» (16+).
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

субота, 27 чэрвеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 23 чэрвеня

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


