
6.05 «Дур ні і да ро гі» 

(16+).

7.20 «Ла ві мо мант» (16+).

8.35 «Га ле рэя пры га жос-

ці» (16+).

9.30 «Ураль скія пель ме ні» 

(16+).

11.20 «Да еш мо ладзь» 

(16+).

11.55 «Ураль скія пель ме-

ні. До ма з пель ме ня мі» 

(16+).

12.15 «КВЗ. Па-на ша му» 

(16+).

13.20 «Наш ра монт» (16+).

14.00 «Ера лаш» (6+).

14.25 «Га лі леа» (16+).

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 «90-я. Ве се-

ла і моц на» (16+).

21.00 Се ры ял «Кух ня» 

(16+).

22.35 Се ры ял «Веч ны ад-

па чы нак» (16+).

2.40 «Ха чу ве рыць!» (16+)

4.00 «Ад на за ўсіх» (16+).

4.45 «6 кад раў» (16+).

6.30 «Ліс ты з пра він цыі». 

Ра зань [СЦ].

7.00 «Ле ген ды су свет на га 

кі но». Ган на Мань я ні.

7.35 «Ін шыя Ра ма на вы». 

«Шах мат ная пар тыя для 

дзвюх чор ных ка ра леў» 

[СЦ].

8.05, 13.20, 19.55 «Во сем 

дзён, якія ства ры лі Рым». 

Дак. фільм. 1-я се рыя 

[СЦ].

8.50, 0.00 ХХ ста год дзе. 

«Мядз ве джы цырк». Дак. 

фільм. 1963. «На ва сел-

ле Але га Па по ва». Дак. 

фільм. 1960 год.

9.40 «Пер шыя ў све це». 

Дак. се ры ял. «Фо та стуж-

ка Ма ла хоў ска га».

10.00, 21.35 «Я ро дам з 

дзя цін ства». Маст. фільм 

[СЦ].

11.25, 16.40, 2.35 Пры го-

жая пла не та.

11.45 Асаdеmіа. Свят ла-

на Сця па на ва. «Рус кі ге-

ній на шля ху да веч нас ці». 

1-я лек цыя.

12.30 «2 Вер нік 2».

14.05 Спек такль Ма ло га 

дра ма тыч на га тэ ат ра —
Тэ ат ра Еў ро пы «Мас коў-
скі хор». Па ста ноў ка Льва 
До дзі на. За піс 2007 го да.
16.55, 0.55 Фес ты валь 
Верб'е. Ва ле рый Гер гі еў 
і Фес ты валь ны ар кестр 
Верб'е.
18.00 «Уро кі ма ля ван ня 
з Сяр ге ем Анд ры я кам». 
«Вяс но вы пей заж».
18.30 Кі но пра кі но. «Ле а нід 
Гай дай... і кры ху пра «дыя-
мен ты». Дак. фільм [СЦ].
19.15, 1.55 «Больш, чым 
ка хан не» [СЦ].
20.40 «Доб рай ночы, ма-
лыя!»
20.55 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
23.00 «Ня хай «Крык» бу-
дзе па чу ты. Эд вард Мунк». 
Дак. фільм.

6.00 Маст. фільм «Ма-
шань ка» (12+).
7.10, 8.45, 12.50, 15.45, 
17.10, 19.00, 21.45, 23.00, 
1.05, 2.30, 3.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.20 «Ва кол сме ху». 
1979 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Дзі кае 
ка хан не» (16+).
12.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (16+).
13.50 «Мы вас лю бім!». 
Кан цэрт гур та «Воскре-
сение» (16+).
15.00, 21.00, 3.45 «Мі ну лы 
час» (12+).
16.00 Маст. фільм «І паў-
то рыц ца ўсё» (16+).
18.00 «Ман таж» (16+).
19.20 Тэ ле спек такль «У ад-
ным мік ра ра ё не» (16+).
20.35 Фільм-кан цэрт 
«Вір». Спя вае Аляк сандр 
Ба ры кін (12+).
22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
0.00 «Да і пас ля...» (12+)
1.15 Маст. фільм «Лю дзі і 
ма не ке ны» (12+).
4.00 «Кол ба ча су».

0.00 Мо та гон кі. «Боль 
д'Ор» — 2018. Агляд (12+).
0.30 Мо та гон кі. Тэ ле ча со-
піс Аll Ассеss (12+).
2 .30  Сну  кер .  UK 
Сhаmріоnshір — 2018. 

Ёрк. Фі нал (6+).

5.00 Тэ ніс. Yоu Sау Wе 

Рlау (6+).

9.30 Ве ла спорт. Кюр не — 

Бру сель — Кюр не — 2018 

(12+).

10.30 Ве ла спорт. Е3 Ха-

рэл бе ке — 2018 (12+).

12.00 Ве ла спорт. Ні дэр-

лан ды-2018 (12+).

13.00 На столь ны тэ ніс. 

Агляд (6+).

15.00 Аў та гон кі. Фор му ла 

Е-2018/19. Агляд се зо на 

(12+).

16.00 Аў та гон кі. WTСR-

2019. Агляд се зо на (12+).

17.00 Сну кер. Лі га чэм пі ё-

наў. Пер шы раўнд (6+).

0.40 Скан ды наў скі фар-

саж (16+).

2.30 Скан ды наў скі фар-

саж. Гон кі на лё дзе (16+).

4.20 Сэр ца ед (16+).

6.25 Вы шэй шая лі га 

(16+).

8.25 Вы шэй шая лі га-2 

(12+).

10.25 Нін дзя з Бе вер лі 

Хілз (12+).

12.05 На цы я наль ная бяс-

пе ка (12+).

13.45 Бе лае ві но з Ба бу-

дойу (16+).

15.45 Ка хан не — гэ та для 

два іх (16+).

17.45 Смерць на па ха ван-

ні (16+).

19.30 Вам пір скі за сос 

(16+).

21.00 Най ноў шы за па вет 

(16+).

23.10 За бой ны фут бол 

(16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-

лек цыя «Бе ла русь філь-

ма» (12+).

7.25 М/ф (6+).

9.35 «М & S» (12+).

10.00 «Ва ры на ва рэн не» 

(6+).

10.20 «Пе рыс коп» (16+).

10.40, 4.30 «Суд ідзе». 

Дак. се ры ял (16+).

11.40, 18.25 «Сля пая» 

(16+).

12.45 «Апош ні ге рой. 

Гле да чы су праць зо рак» 

(16+).

13.45 «Лю бі мая». Ме ла-

д ра ма (12+).

15.30 «Ча ла век-не ві дзім-

ка» (16+).

16.30, 2.55 «Гэ та рэ аль ная 

гіс то рыя» (16+).

17.30, 3.45 «Раз ві тан не» 

(16+).

19.35 «Ві да воч цы» (16+).

20.15, 2.05 «Якія вяр ну лі-

ся» (16+).

21.15 «Мен та ліст». Се ры-

ял (16+).

23.05 «Кан стан цін». Се-

ры ял (16+).

23.50 «Пры суд» (16+).

0.40 «Так сі». Ка ме дыя 

(16+).

6.10, 18.10 Апус кан не (16+).

8.15 Вя лі кія во чы (16+).

10.20 Да вай це па тан цу ем 

(12+).

12.10 Ілю зі я ніст (16+).

14.05 Пя ты эле мент (12+).

16.15 Сан ктум (16+).

20.10 Ма ціль да (6+).

21.55 Быць Аст рыд Лінд-

грэн (16+).

0.00 Дзі кун (18 +).

1.45 Свя точ ны пе ра па лох 

(18+).

3.45 Ва ляр' ян і го рад ты-

ся чы пла нет (16+).

6.15 Мядз ве джы па ца лу-

нак (16+).

8.05 Уда члі вы вы па дак 

(12+).

9.55 Ад на клас ні кі.ru: 

НаСLІСKай уда чу (12+).

11.45 Я ху дзею (16+).

13.35, 19.00 Апост ал (16+).

15.25 Каз ка пра ры ба ка і 

рыб ку (6+).

15.55 Баб ло (16+).

17.30 Сёст ры (16+).

20.50 Брат (16+).

22.45 Брат-2 (16+).

1.20 Я бу ду по бач (16+).

3.20 Гіс то рыя ад на го пры-

зна чэн ня (12+).

5.30 Еха лі два ша фё ры 

(12+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы 

(16+).

6.25 Ка ра лі ры бал кі 

(16+).

8.00 Ша ша праз пек ла 

(16+).

8.45 Ле дзя ная да ро га 

(16+).

9.30, 18.15 Кос мас: маг-

чы мыя све ты (16+).

10.15 Асу шыць акі ян 

(16+).

11.55, 2.05 Аў та-SOS 

(16+).

12.40 Ме газ лом (16+).

13.30 Рас сле да ван ні авія-

ка та строф (16+).

15.00, 20.30 Ва ро жая пла-

не та (16+).

15.50, 22.05 У дзі кай пры-

ро дзе з Бе а рам Грыл сам 

(16+).

17.25, 21.20 Ды хан не акі-

я на (16+).

19.00 Ге роі Між зем на-

мор'я (16+).

19.45 Гіс то рыя дзе ся ці год-

дзяў (16+).

2.50 Рас сле да ван не авія-

ка та строф (16+).

3.35 Ліх ту гі за мя жой 

(16+).

5.15 Між на род ны аэ ра-

порт Ду бай (16+).

8.00 Перш за ўсё — са ма-

лё ты (12+).

8.45 Вя лі кае і Ры чард Ха-

манд (12+).

9.35, 2.40 Не ацэн ныя аў-

то (12+).

10.25, 16.15, 22.10 Ма хі на-

та ры (12+).

11.15, 18.45, 4.15 Ба гаж-

ныя вой ны (12+).

12.05 Скла ды: біт ва ў Ка-

на дзе (12+).

12.55 Дзі кія экс пе ры мен-

ты Ада ма Сэ ві джа (12+).

13.45 Ле ген дар ныя мес-

цы (12+).

14.35 Роб Рыгл да сле дуе 

свет (16+).

15.25, 17.30, 21.15, 5.00 
Як гэ та зроб ле на? (12+).

17.05 Як гэ та ўстро е на: 

аў та ма бі лі ма ры (12+).

17.55 Га раж ны ра монт 

(16+).

19.35 Муж чын скія бяр ло гі 

(12+).

20.25 Сак рэт ныя ба зы на-

цыс таў (16+).

23.05 Па ляў ні чыя на скла-

ды (16+).

0.00 Хут кія і гуч ныя 

(12+).

0.55 У ГАС на пра пам поў-

ку (12+).

1.50, 6.30 Го лыя і на па ло-

ха ныя (16+).

3.30 Даль на бой шчык у 

В'ет на ме (12+).

5.45 Рэ аль ныя даль на бой-

шчы кі (12+).

7.15 Апе ра цыя «Вы ра та-

ван не до ма» (16+).
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6.15, 16.40 Ме лад ра ма «Ве-
рыць і ча каць». 1—4-я се рыі 
(12+).

8.15 Клуб рэ дак та раў (16+).

9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.

9.10 «Ар се нал» (12+).

9.50 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).

10.30 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня 
(16+).
11.10 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ме лад ра ма «Шчас лі вая 
шэ рая мыш» (16+).
14.25 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
15.15 Твой го рад.
15.30 «Вы зва лен не». Мас тац ка-
пуб лі цыс тыч ны фільм (12+).
16.05 Марш рут па бу да ва ны 
(12+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Без ва ган-
няў». 1—4-я се рыі (16+).

6.55 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
8.35 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).
9.20, 19.30 Тэ ле ба ро метр.
9.25 «Под ыум» (16+).
10.20 «Да па ба чэн ня» (16+).
11.05 «Кліч кры ві» (16+).
12.10 «Ве ру не ве ру» (16+).
13.00 Тры лер «Не па ра жаль-
ны» (12+).
14.45 «Та та па паў» (16+).
16.20 «Ве жа» (12+).
17.10 Га лак тыч ная са га «Зор-
ныя вой ны: эпі зод І. Ата ка 
кло наў» (12+).
20.00 «Сак рэт ны міль я нер» 
(16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.20 Тры лер «Ка ма тоз ні кі» 
(16+).
23.15 «Арол і рэш ка. Пе ра за-
груз ка» (16+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
8.00, 13.25, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.25 «На чаль нік Чу кот кі». 
Маст. фільм (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае».
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Кра-
па ні кі.
10.55 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».

11.45 «Уцё кі». Маст. фільм 
(12+).
13.45 «Май стры і ку мі ры». Ар-
нольд Па ма зан.

14.35 «Ры жы, сум лен ны, за ка-
ха ны». Маст. фільм (6+) [СЦ].
17.10 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску-
2018». Кан цэрт «Рыт мы ле та».

18.35 «Сказ пра тое, як цар 
Пётр ара па жа ніў». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «У бой ідуць ад ны «ста-
рыя». Маст. фільм (12+) [СЦ].
22.40 Май стры куль ту ры — ве-
тэ ра нам. Кан цэрт Дзяр жаў на га 
ака дэ міч на га сім фа ніч на га ар-
кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

7.00 Аз бу ка спор ту.

7.10, 9.40 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 13-ы тур.

9.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

11.40 Піт-стоп.

12.10 Чэм пі я нат све ту па вод ных 
ві дах спор ту.

14.50 Гуль ні «на вы раст».

15.20 Прэв'ю. Фут бол. Бе ла-
рус банк — чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
13-ы тур.

15.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 13-ы тур. 
РЦАР-БДУ (Мінск) — «Бел шы-
на» (Баб руйск). Пра мая транс-
ля цыя.

17.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 13-ы тур. 
«Рух» (Брэст) — ФК «Ві цебск». 
Пра мая транс ля цыя.

19.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 13-ы тур. 
БА ТЭ (Ба ры саў) — «Шах цёр» 
(Са лі горск). Пра мая транс ля-
цыя.

22.00 Фут бол. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Агляд ту ра.

22.45 Вы ні кі тыд ня.

23.30 Трэ ні ро вач ны дзень.

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] На шы на-
ві ны.

7.10 «Зда роўе» (16+).

8.05 «Жыц цё ін шых» (12+).

9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
[СЦ].

9.25 «Ме тэа гід».

9.45 Маст. фільм «Вя сел ле ў 
Ма лі наў цы (6+).
11.25 «Ба чы лі ві дэа?» (6+).

13.00 Прэм' е ра. «На да чу!» (6+)

14.10 «Тры акор ды». Найлеп шае 

(16+).

16.20 Маст. фільм «Кі роў ца 
для Ве ры» (16+).

18.30 «Лепш за ўсіх!» (0+)

20.00 Кон ту ры.

21.20 «Шан сон го да» (16+).

23.20 «Спарт клуб» (16+).

23.40 «Што? Дзе? Ка лі?» Лет няя 

се рыя гуль няў (16+).

6.30, 23.55 «Жы вая тэ ма» 

(16+).

8.10, 11.00 Да ку мен таль ны пра-

ект (16+).

9.10 «Мінт ранс» (16+).

10.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-

ца».

10.30 «Вя лі кі го рад».

12.30, 13.40, 16.40 «Агент». Се-
ры ял (16+).

13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі-

ны».

19.30 «Ты дзень».

20.35 Да ку мен таль ны спец пра-

ект (16+).

22.15 «За сак рэ ча ныя спі сы» 

(16+).

6.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).

6.30 «Яшчэ тан ней» (12+).

7.00, 7.50 М/ф (16+).

7.20 «Іг рай, ду тар!» (12+)

8.50 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-

ка га ка хан ня». Ня ўлоў ныя мсці ў-

цы (12+).

9.25 «Фа зэн да Лайф» (6+).

10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-

док).

10.10 Маст. фільм «Ня ўлоў ныя 
мсці ўцы» (12+).

11.50 Маст. фільм «Но выя пры-
го ды ня ўлоў ных» (12+).

13.35, 16.15 Маст. фільм «Ка ро-
на ра сій скай ім пе рыі» (12+).

16.40, 19.30, 1.00, 2.20 Се ры ял 
«За піс кі экс пе ды та ра тай най 
кан цы ля рыі» [СЦ] (16+).

18.30, 0.00 «Ра зам».

7.00 Маст. фільм «Шоу пра ка-
хан не» (12+).

10.20 «Вус на мі дзі ця ці».

11.00 Вест кі.

11.15 Маст. фільм «Чу жая жан-
чы на» (12+).

14.40 Кан цэрт ну мар адзін. Дзя-

ніс Ма цу еў, «Синяя птица» і сяб-

ры ў Крам лёў скім па ла цы.

16.10 Ка ме дыя «Ха чу за муж» 
(12+).

17.55, 21.45 Маст. фільм «Ча-

роў ныя ства рэн ні» (12+).

20.00 Вест кі тыд ня.

21.15 «У лю дзях».

22.50 Маск ва. Крэмль. Пу цін.

23.30 «Ня дзель ны ве чар з Ула-

дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».

6.15 Terra іncognіta. Бе ла русь не-

вя до мая (6+).

6.50 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).

7.25 «Да ча» (12+).

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.

8.20 «24 пы тан ні» (12+).

8.55 Бе ла ру сы (6+).

9.25 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 

(6+)

10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).

10.55 «Цуд тэх ні кі» (12+).

11.45 «Дач ны ад каз» (0+).

12.45 «На шСпа жыў Наг ляд» (16+).

13.40 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).

14.10 Маст. фільм «Дзед Ма за-

еў і Зай ца вы» (16+).

16.20 «След ства вя лі ...» (16+).

18.00 «Но выя рус кія сен са цыі» 

(16+).

19.00 «Вы ні кі тыд ня».

20.10 Ты не па ве рыш! (16+)

21.15 «Зор кі сыш лі ся» (16+).

22.40 «Зра зу мець і абяс шко-

дзіць» (12+).

23.10 Ба я вік «Крэ мень. Вы зва-

лен не» (16+).

7.00, 15.10, 19.10 «На двор'е» + 

Эра на.

7.05 Мульт па рад. «Як пры ру-

чыць дра ко на» (6+).

8.35, 16.35 «Пры ко лы 13-й шко-

лы» (6+).

8.40 Ка ме дыя «Са мая аба яль-

ная і пры ваб ная».

10.00 Га туй як шэф (12+).

10.20 Ме лад ра ма «Да ро га ў 

пус тэ чу».

15.15 Гля дзім ўсёй сям' ёй. 

«Ся мей ка Адамс» (12+).

16.40 «На двор'е».

16.45 Дэ тэк тыў «За бой ства ка-

ля мо ра» (12+).

18.30 Се ры ял «Касл» (12+).

19.15 Тры лер «Апгрэйд» 

(16+).

20.55 «Ве чар ні ца» (6+).

21.20 Тры лер «Ча ла век-па вук» 

(12+).

23.40 Ка ме дыя «Нач ныя гуль-

ні» (16+).

01.20 «На двор'е» + Га ра скоп.

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

нядзеля, 14 чэр ве ня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак, 8 чэрвеня

МIРМIР

1514 3

СТБСТБ

DisсоvеrуDisсоvеrу


