
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, 10.00 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». 

Уд мур тыя [СЦ].

7.00 «Ле ген ды су свет на-

га кі но». Мі ха іл Жа раў 

[СЦ].

7.30 «Не спа кой ная гас-

па дар ка». Маст. фільм 

[СЦ].

8.55, 19.15 Пры го жая 

пла не та.

9.10 ХХ ста год дзе. «Вас 

за пра ша юць бра ты Ста-

рас ці ны. Аб фут ба ліс тах 

«Спар та ка». 1986-ы год.

10.30 Штуч ны ад бор.

11.10, 22.20 «Ва ры янт 

«Аме га». Се ры ял [СЦ].

12.25 85 га доў Мі ха і лу 

Васк ра сен ска му. «Кла-

ві шы ду шы». Дак. се ры-

ял [СЦ].

12.55 Асаdеmіа. Ула дзі-

мір Кат ля коў. «Геа гра фія 

і праб ле ма змя нен няў 

клі ма ту».

13.45 Кі но пра кі но. 

«Джэнтль ме ны ўда чы». 

Я злы і страш ны шэ ры 

воўк». Дак. фільм [СЦ].

14.30 Спек такль тэ ат ра 

«Май стэр ня Пят ра Фа-

мен кі» «Ад на аб са лют на 

шчас лі вая вёс ка». Па-

ста ноў ка Пят ра Фа мен кі. 
За піс 2003 го да.
16.45 «Га лі на Ула на ва. 
Не за да дзе ныя пы тан ні». 
Дак. фільм.
17.40, 1.45 Ра сій скія 
ар кест ры.
18.45 «Па мяць». Дак. се-
ры ял [СЦ].
19.30 «Больш, чым ка-
хан не». Алег і Ала Ба ры-
са вы [СЦ].
20.15 Штуч ны ад бор.
20.55 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
21.10 Кі но пра кі но. «Мы 
з джа за. Пра чнуц ца зна-
ка мі тым». 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 «Джэйн Эйр». Маст. 
фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Ба га бор ніц тва па-са-
вец ку» (16+).
6.50, 8.40, 9.45, 11.00, 
14.15, 15.45, 17.00, 21.45, 
23.00, 3.45, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
7.10 Маст. фільм «Чыр во-
ныя дып кур' е ры» (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 
«Мі ну лы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 
«На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар (12+).
12.55 Маст. фільм «Вер-
насць» (16+).
18.00 Фільм-спек такль 
«Гіс то рыя ка ня» (16+).
20.00 Фільм-кан цэрт 
Б. Гра бен шчы ко ва і гур-
та «Акварыум» (16+).
23.20 Дак. фільм «Ру са 
ту рыс та. Упер шы ню за 
мя жой» (16+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Вік тар Цой» (18+).
0.55 «Рок-н-рол ТБ» 
(16+).
1.35 Маст. фільм «Мой 
пя шчот на лю бі мы дэ тэк-
тыў» (16+).

0.00, 6.00, 23.30 Аў та гон-
кі. Фор му ла-E (12+).
0.30, 7.00 Аў та гон кі. Фор-
му ла E-2018/19 (12+).
2.30, 12.30 Сну кер. Чэм-
пія нат све ту — 2019 (6+).
9.30 Тэ ніс. Ultіmate Tennіs 
Show (6+).
15.00 Ве ла спорт. Чэм-
пі я нат Еў ро пы — 2018 
(12+).
16.00 Ве ла спорт. Чэм пі я-
нат све ту — 2018 (12+).
17.30 Ве ла спорт. Чэм-
пі я нат Еў ро пы —2019 
(12+).
18.55 Фут бол. Чэм пі я нат 
Нар ве гіі (12+).

1.15 Ду шэў ная кух ня 
(16+).
3.25 З 13 у 30 (12+).
5.15 Мой хло пец — кі лер 
(18+).
7.05 Вядзь мар ка (18+).
9.00 Па да ру нак з ха рак-
та рам (12+).
10.40 Да чор та на ро гі 
(16+).
12.20 Вул кан за па лу 
(12+).
14.05 За бой ны агень чык 
(16+).
15.55 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+).
17.35 Кі ле ры (16+).
19.30 Шпі ён, які мя не 
кі нуў (16+).
21.40 Эйр Аме ры ка (16+).
23.50 Кар па ра тыў (16+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.00 М/ф (6+).
8.50, 23.30 «Улег цы» 
(12+).
9.20, 17.40 «Сны» (16+).
10.15, 15.35, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.15, 18.35 «Сля пая» 
(16+).
12.20, 19.45 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.25, 3.15 «Міс тыч ныя 
гіс то рыі» (12+).
14.25 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў» (16+).

16.35, 4.00 «Зна кі лё су» 
(16+).
20.55 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).
22.45 «Дубль два». Се-
ры ял (16+).
0.00 «Знак якас ці» 
(16+).
0.45 «Ганг стэр». Маст. 
фільм (18 +).

6.10 Со мерс бі (16+).
8.35, 2.00 Якія не спяць у 
Сі эт ле (0+).
11.00 Воб лас ці цем ры 
(16+).
12.50 Га дзі ла (12+).
15.10 Кінг Конг (16+).

18.25 Смур фі кі (0+).
20.10 Смур фі кі-2 (6+).
21.55 Двух сот га до вы 
ча ла век (6+).
0.15 Вель мі дрэн ныя ма-
мач кі (18+).
3.40 Сем га доў у Ты бе це 
(16+).

7.40 Нянь кі (16+).
9.50 Цём ны свет (16+).
11.50 Цём ны свет: Раў на-
ва га (12+).
13.30, 19.00 Кан суль тант 
(16+).
15.20 Га ра скоп на ўда чу 
(12+).
17.00 Іро нія лё су. Пра цяг 
(12+).
20.50, 5.30 Ня ўлоў ныя 
(16+).
22.25 Ня ўлоў ныя: Апош ні 
ге рой (16+).
23.40 Бла сла ві це жан чы-
ну (12+).
2.00 Ча со выя цяж кас ці 
(12+).
3.30 Уцё кі (16+).

6.00 На ву ко выя глуп-
ствы. (16+).
6.45 Верф. (16+).
8.10 Са мыя леп шыя су-
пер ка ры. (16+).

9.00 Ле дзя ная да ро га. 
(16+).
9.45, 18.15 Дзі кі ту нец. 
(16+).
10.30 Асу шыць акі ян 
(16+).
12.00, 1.45 Аў та-SOS. 
(16+).
12.45, 4.45 Ін жы нер ныя 
ідэі. (16+).
13.35, 21.15, 2.30 Рас сле-
да ван не авія ка та строф 
(16+).
15.10 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай. (16+).
17.30 Зла віць кант ра бан-
дыс та. (16+).
19.00, 22.00, 1.05, 4.05 
Нар ко Блінг: зла віць Ча-
по Гус ма на. (16+).
19.40 Бу даў ніц тва ту не-
ля. (16+).
20.25 Се кун ды да ка та-
стро фы. (16+).
22.40, 3.15 Ліх ту гі за мя-
жой. (16+).
5.35 Зо на бу даў ніц тва. 
(16+).

8.00 Вой ны за ма люс каў 
(16+).
8.45 Сак рэт ныя ба зы 
на цыс таў (12+).
9.35, 18.05, 2.30 Га раж ны 
ра монт (16+).
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, 23.20 Скла ды: біт-
ва ў Ка на дзе (16+).
12.55 На ву ко выя пры ко-
лы (12+).
13.45 Бу даў ні кі ка раб лёў-
гі ган таў (12+).
14.35 Аэ ра порт знут ры 
(12+).
15.25 Уз ры ва ю чы гіс то-
рыю (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, 0.00 За ла тая лі-
ха ман ка: бур ныя во ды 
(16+).
0.50 За ла ты шлях Пар ке-
ра Шна бэ ля (16+).
1.40, 6.30 Го лыя і на па ло-
ха ныя (16+).
3.20 Роб Рыгл да сле дуе 
свет (12+).
7.15 Ле ген дар ныя мес цы 
(12+).

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, 22.45 Се ры ял «След» 
(16+).
10.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 
Ме лад ра ма «Усё маг ло быць 
інакш» (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, 1.50 «Зо на Х». Кры мі наль-
ныя на ві ны (16+).
21.00 Па на ра ма.
21.50 Тэ ле фільм АТН да юбі лею 
Ма ры ны Ло бач (12+).
1.30 Сфе ра ін та рэ саў.
2.15 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.10 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 23.00 «Эк стра сэн сы-
дэ тэк ты вы» (16+).
10.55, 18.15 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
12.45, 0.05 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.35 «Под ыум» (16+).
14.35 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас-
ка ра» (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 «Арол і рэш ка. Пе ра за груз-
ка» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 15.00 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ку ла га бе ла рус кая.
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». 
Ва ле рый Аба дзін скі (12+).

9.55 «За піс кі на па лях». Пят русь 
Броў ка: лі ры ка жыц ця «воль на-
га» паэ та [СЦ].
10.25, 17.05 «Па кліч мя не ў да-
ля чынь свет лую». Маст. фільм 
(12+).
12.25, 21.05 «Ня бес нае і зям-
ное. Фер ды нанд Ру шчыц». Дак. 
фільм (12+).
13.20, 21.55 «1942». Се ры ял. 1-я 
і 2-я се рыі (16+).
15.30 «Май стры і ку мі ры». Ва ле-
рый Дай не ка.
19.35 «Арт-гіс то рыі». Ян Да-
мель.
20.00 «На вы шы ні». Ба ле ры на 
Аляк санд ра Чы жык.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.35 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Аляк сандр Ша по 
[СЦ].

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Нью касл» — «Астан Ві ла».
9.00 Між ін шым.
9.20, 18.15, 0.05 Тэ ніс. Між на род-
ны тур нір. Чарль стан.
14.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Нор віч» — «Эвер тан».
16.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Вул вер хэмп тан» — «Борн-
мут».
19.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Са ўтгэмп тан» — «Ар се нал». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.50 Вось гэ та спорт!
22.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Чэл сі» — «Ман чэс тэр Сі ці». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

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 «Аб' ек тыў на» (16+).
10.10 «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, 23.15 «Муж чын скае/Жа-
но чае» (16+).
17.20, 18.20 «На са май спра ве» 
(16+).
18.45 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
21.40 Се ры ял «Па за ко нах ва-
ен на га ча су-3» (16+).
22.45 «Вя лі кая Пе ра мо га». Фільм 
чац вёр ты (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+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.45, 1.20 «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, 20.50 «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».
20.30 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».

6.00 Се ры ял «Нач ныя лас таў-
кі». (12+).
9.25 Дак. фільм «Вы зва лен не». 
Сі ла ў праў дзе (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
10.10, 13.15, 16.15, 19.25 Се ры ял 
«Таль ян ка». (16+).
19.50 Се ры ял «Фронт у ты ле во-
ра га». (12+).
23.00 Маст. фільм «Еха лі два 
ша фё ры» [СЦ] (12+).
0.40 Маст. фільм «Аты-ба ты, 
іш лі сал да ты» [СЦ] (12+).
2.10 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
кай лю бо ві». Аты-ба ты, іш лі сал-
да ты (12+).
2.35 Дак. фільм «Мар ша лы Пе ра-
мо гі». Жу каў. Ра ка соў скі (12+).
3.20 Дак. фільм «Мар ша лы 
Пе ра мо гі». Ле а нід Го ва раў (12+).
3.45 Дак. фільм «Мар ша лы 
Пе ра мо гі». Ра дзі вон Ма лі ноў скі 
(12+).
4.15 Дак. фільм «Мар ша лы 
Пе ра мо гі». Аляк сей Ан то наў 
(12+).
4.40 Маст. фільм «Зні шчаль ні-
кі» (6+).

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 «Ста рон няя» 
(12+).
22.40, 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, 15.20, 21.10, 1.45 «На-
двор'е» + «Эра на».
7.05, 15.30 «Мульт-па рад» (6+).
7.30, 20.50 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
7.35 Дэ тэк тыў «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».
8.20, 19.15 Се ры ял «Ле нін град 
46» (16+).
10.00 «Пры знай ся, што смач на!» 
(6+).
10.20 Дра ма «Лёд».
14.20 Се ры ял «О, мая Ве не ра!» 
(18+).
15.35 Ба я вік «У жніў ні 44-га».
17.20 «Фэшн іs my пра фэшн» 
(12+).
17.35 Ме лад ра ма «Ад пла та».
19.10 «На двор'е».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Ба я вік «Кры мі нал» 
(18+).
23.05 Пры го ды «Пі ра ты Ка рыб-
ска га мо ра».

19 чэрвеня 2020 г.
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Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5
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Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

чацвер, 25 чэрвеня
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TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

чацвер, 25 чэрвеня
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