
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 «Веч-
ны ад па чы нак» (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+).
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». 
Кам чац кі паў вост раў [СЦ].
7.00 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Кі рыл Лаў роў.
7.35 Мая лю боў — Ра сія! 
«Ні жа га род скія пры га жу-
ні» [СЦ].
8.05, 13.20, 19.55 «Во сем 
дзён, якія ства ры лі Рым». 
Дак. се ры ял [СЦ].
8.50, 0.15 ХХ ста год дзе. 
«Ады сея Аляк санд ра 
Вяр цін ска га». Фільм 1-ы. 
1990 год.
9.45 Пры го жая пла не та.
10.00, 21.35 «Наш дом». 
Маст. фільм [СЦ].
11.35 Да ро гі ста рых май-
строў. «Бя рос та-бя рос та».
11.45 Асаdеmіа. Свят ла на 
Сця па на ва. «Рус кі ге ній 
на шля ху да веч нас ці». 

2-я лек цыя.

12.35 «Са ці. Ня сум ная 

кла сі ка...»

14.05 Спек такль тэ ат ра 

імя Мас са ве та «Срэб ны 

век». Па ста ноў ка Юрыя 

Яро мі на. За піс 2008 го да.

16.15 Да 95-год дзя з дня 

на ра джэн ня Гу рыя Мар чу-

ка. «Цы та ты з жыц ця».

16.55, 1.10 Фес ты валь 
Верб'е. Фар тэ пі ян ныя 
ан самб лі.

18.00 «Уро кі ма ля ван ня 
з Сяр ге ем Анд ры я кам». 
«Сель скі пей заж у ту ма-
не».

18.30 Кі но пра кі но. «Са-
ба чае сэр ца». Пі ва Ша ры-
ка ву не пра па ноў ваць!» 
Дак. фільм [СЦ].

19.15, 2.15 «Больш, чым 
ка хан не» [СЦ].

20.40 «Доб рай ночы, ма-
лыя!»

20.55 «Бе лая сту дыя».

23.10 «Ба рыс За бо раў. 
У по шу ках стра ча на га 
ча су». Дак. фільм [СЦ].

23.50 Ра ман у ка ме ні. 
«Ма лай зія. Вост раў Ланг-
ка ві». Дак. фільм.

6.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (16+).

6.50, 9.45, 11.10, 13.00, 
15.45, 17.00. 18.55, 20.15, 
21.45, 23.00, 1.10, 2.45 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).

7.50 «Мы вас лю бім!». 
Кан цэрт гур та «Воскре-
сение» (16+).

9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).

10.00 Маст. фільм «І паў-
то рыц ца ўсё» (16+).

12.00 «Ман таж» (16+).

13.20, 19.15 Тэ ле спек-
такль «У ад ным мік ра ра-
ё не» (16+).

14.35 Фільм-кан цэрт 
«Вір». Спя вае Аляк сандр 

Ба ры кін (12+).

16.00, 22.00 «На ро джа-

ныя ў СССР».

18.00 «Быў час»: «Са вец-

кі аў та ма біль — ся бар 

сям'і» (16+).

0.00 Маст. фільм «Ма-

шань ка» (12+).

1.20 «Ва кол сме ху». 

1979 год (12+).

3.00 «Быў час». 2009 год 

(16+).

4.00 Маст. фільм «Дзі кае 

ка хан не» (16+).

0.00, 7.30 Тэ ле ча со піс 

Sроrts Іnsіdеrs (12+).

1.00, 8.30 Аў та гон кі. 

«24 га дзі ны Ле-Ма на» — 

2014. Агляд (12+).

2.00, 4.00, 14.30 Тэ ніс. 

Аustrаlіаn Ореn — 2020. 
Муж чы ны (6+).

2.30 Сну кер. Nоrthеrn 
Іrеlаnd Ореn — 2019. Фі-
нал (6+).

9.30 Ве ла спорт. Стра дэ 
Б'ян ке — 2018 (12+).

11.00 Ве ла спорт. Тур 
па да ро гах Фланд рыі — 
2018 (12+).

12.30 Ве ла спорт. Флэш 
Бра бан сон — 2018 
(12+).

13.30 Ве ла спорт. «Джы ра 
д'І та лія» — 2018 (12+).

15.30 Сну кер. Лі га чэм пі-
ё наў. (6+).

1.10 Нянь кі (16+).

3.15 Пі пец (18+).

5.25 Ні хві лі ны су па кою 
(12+).

7.00 На ва год ні ад рыў 
(16+).

8.40 Кру ты і цы пач кі (12+).

10.35 Вам пір скі за сос 
(16+).

12.10 Ві рус ка хан ня (18+).

13.50 Эва лю цыя (12+).

15.50 Апош нія дзяў чы ны 
(16+).
17.35 Звод ныя бра ты 
(18+).
19.30 Це ла а хоў нік Тэс 
(12+).
21.20 «Гор ка!» у Мек сі цы 
(18+).
23.00 Джунг лі (6+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.55 М/ф (6+).
8.45, 23.25 «Улег цы» 
(12+).
9.15, 15.35 «Сны» (16+).
10.10, 15.30, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.10, 18.35, 3.45 «Сля-
пая» (16+).
12.15, 19.45 «Ва раж біт-
ка» (16+).
13.20 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.20, 2.50 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.35 «Зна кі лё су» (16+).

20.55 «Мен та ліст». Се ры-
ял (16+).

22.40 «Кан стан цін». Се-

ры ял (16+).

23.55 «90-я» (16+).

0.40 «Гуль ні ро зу му». 

Фан тас ты ка (16+).

4.10 «Пе рыс коп» (16+).

6.10 Ка хан не і ін шыя ле кі 

(16+).

8.20, 18.20 Сэр ца ед 

(16+).

10.25 Быць Аст рыд Лінд-

грэн (16+).

12.35 Яна (16+).

14.40 Ма ціль да (6+).

16.20 Пі тэр Пэн (12+).

20.10 Тры мет ры над уз-

роў нем не ба (16+).

22.20 Тры мет ры над уз-

роў нем не ба: я ця бе ха чу 

(16+).

0.35 Пра бач, ха чу з та бой 

ажа ніц ца (12+).

2.25 Ма дам (16+).

4.05 Апус кан не (16+).

6.50 Сня да нак у та ты 

(12+).

8.25 Брат (16+).

10.05 Брат-2 (16+).

12.20 Сёст ры (16+).

13.50 Апост ал (16+).

15.35 Шэ рая Шый ка (6+).

15.55 Я бу ду по бач (16+).

17.40 Веч нае жыц цё 

Аляк санд ра Хрыс та фо-

ра ва (16+).

19.25 Вольф Ме сінг: хто 

ба чыў скрозь час (12+).

21.10 Гу ма рыст (16+).

23.00 Фран цуз (16+).

1.45 Вя сел ле па аб ме не 

(16+).

3.45 Лю біць не лю біць 

(16+).

5.30 Кар лік Нос (12+).

6.00 На ву ко выя глуп ствы 

(16+).

6.20 Ка ра лі ры бал кі 

(16+).

7.55 Ша ша праз пек ла 

(16+).

8.40 Ле дзя ная да ро га 

(16+).

9.25, 18.10 У дзі кай пры-

ро дзе з Бе а рам Грыл сам 

(16+).

10.15 Асу шыць акі ян 
(16+).

11.55, 2.00 Аў та-SOS 

(16+).

12.40 Ме газ лом (16+).

13.25, 21.15 Рас сле да ван-

ні авія ка та строф (16+).

15.00, 3.35 Ліх ту гі за мя-

жой (16+).

17.25 Га ра чыя гра ні-

цы: Ла цін ская Аме ры ка 

(16+).

19.00, 22.05, 1.05, 4.25 

Са мыя най леп шыя су-

пер ка ры (16+).

19.45 Гіс то рыя дзе ся ці-

год дзяў (16+).

20.30 Се кун ды да ка та-

стро фы (16+).

22.50 Су пер збу да ван ні: 

цу ды ін жы не рыі (16+).

0.20 Цу ды ін жы не рыі 

(16+).

2.45 Рас сле да ван не авія-

ка та строф (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, 3.30 Даль на бой-

шчык у В'ет на ме (12+).

9.35 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 (16+).

12.55 Дзі кія экс пе ры мен-

ты Ада ма Сэ ві джа (12+).

13.45 Ге ній аў та ды зай ну 

(12+).

15.25, 7.15 Хут кія і гуч ныя 

(12+).

17.05 Як гэ та ўстро е на: 

аў та ма бі лі ма ры (12+).

17.30, 21.15, 5.00 Як гэ та 

зроб ле на? (12+).

17.55, 2.40 Га раж ны ра-

монт (12+).

19.35 Муж чын скія бяр ло гі 

(12+).

20.25 Сак рэт ныя ба зы на-

цыс таў (12+).

23.05 Па ляў ні чыя на скла-

ды (16+).

0.00 Аст ра наў ты SpaceX: 

пер шы па лёт (12+).

1.50, 6.30 Го лыя і на па ло-

ха ныя (16+).

5.45 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі (12+).
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6.30 Іс насць [СЦ].

7.00 Ме лад ра ма «Ве рыць і ча-
каць». 1-я і 2-я се рыі (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.

9.10 Сэнс жыц ця. Ула дзі мір Цес-
лер (12+).

9.45 Зда роўе (12+) [СЦ].

10.35 Да ча (12+).

11.15, 12.10 Ме лад ра ма «Не-
маг чы мая жан чы на». 1—4-я 
се рыі (12+).
15.15 Кра і на.

15.45 «Брэст. Ге роі фар пос та». 
Дак. фільм (6+).

16.05 Ме лад ра ма «Без ва ган-
няў». 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».

22.00 Ме лад ра ма «Так січ нае 
ка хан не». 1-я і 2-я се рыі (12+).
1.55 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 «Ме ся-
ца вы сцяг» (6+).

11.05 «Ве жа» (12+).

11.55 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).

12.25 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).

13.05 «Ве ру не ве ру» (16+).

13.55 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).

14.20 Пры го ды «Спай дэр вік: 
хро ні кі» (12+).
15.55 «Мя няю жон ку» (16+).

17.30 «Вя сел ле ўсля пую» (16+).

19.15 Тры лер «Не па ра жаль ны» 
(12+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

21.15 Ба я вік «Які бя жыць па ля-
зе 2049» (16+).
0.00 «Арол і рэш ка. Пе ра за груз-
ка» (16+).

7.35 «Сі ла ве ры».

8.00, 13.50, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.

8.20 «Сказ пра тое, як цар Пётр 
ара па жа ніў». Маст. фільм (12+) 
[СЦ].
10.00 «Жы вая куль ту ра». Мяс цо-
вы стыль пе сен най, тан ца валь-
най і на род на-апа вя даль най ла-
каль най тра ды цыі між рэч ча Са жа 
і Про ні (в. Га ла вен чы цы, Ча вус кі 

ра ён, Ма гі лёў ская воб ласць).

10.25 «Бе ла рус кая кух ня». 

Яб лыч ны пі рог.

10.55 «Ры жы, сум лен ны, за ка-
ха ны». Маст. фільм (6+) [СЦ].
13.25 «На ву ка ма нія» (6+).

14.10, 20.35 Гэ ты дзень.

14.15 «Куль тур ны рэ пар таж». 
Но вая экс па зі цыя му зея «Бя-
рэс це».

14.30 «Ча ты ры тан кіс ты і са ба-
ка». Се ры ял (12+).
17.25 Гос ці «Сла вян ска га ба за-
ру — 2019». Кан цэрт.

18.20 «Уцё кі». Маст. фільм 
(12+).
20.00 «Су раз моў цы». Ста ні сла-
ва Умец.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

21.05 «На чаль нік Чу кот кі». 
Маст. фільм (12+).
22.40 Май стры куль ту ры — ве тэ-
ра нам. Кан цэрт На цы я наль на га 
ака дэ міч на га кан цэрт на га ар-
кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь пад 
кі раў ніц твам Мі ха і ла Фін бер га.

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 Свет анг лій скай прэм' ер-лі гі. 
Ві дэа ча со піс.

11.40 Вось гэ та спорт!

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

13.30 Фак тар сі лы.

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

14.35 Вя лі кі спорт.

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. 
«Нё ман» (Грод на) — ФК «Сма-
ля ві чы». Пра мая транс ля цыя.

17.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 13-ы тур. 
«Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо дзі на) — 
«Ды на ма» (Брэст). Пра мая транс-
ля цыя.

19.50 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. 13-ы тур. 
«Ды на ма-Мінск» — «Сла вія» 
(Ма зыр). Пра мая транс ля цыя.

22.00 Трэ ні ро вач ны дзень.

22.35 Спорт-цэнтр.

22.45 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFC.

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

7.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).

7.45 «Не пу цё выя на тат кі» (12+).

8.25 «Мэ та 99. Дом без ад хо даў» 
(16+).

9.10 Маст. фільм «На Дзе ры-
ба саў скай доб рае на двор'е, 
ці На Брай тан-Біч зноў ідуць 
даж джы» (16+).
10.50 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)

13.20 Прэм' е ра. «На да чу!» (6+)

14.30 «Баль Аляк санд ра Ма лі ні-
на» (12+).

16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)

17.55, 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».

23.40 Маст. фільм «Ві кінг» 
(12+).

6.10 «Жы вая тэ ма» (16+).

7.50 «Ан фас».

8.10 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).

9.05 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).

10.00 «Мінск і мін ча не».

10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».

11.00, 20.00 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).

12.30, 13.40, 16.40 «Агент». 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+).

22.30 «Смак за бой ства». Се ры-
ял (16+).
1.40 «Жы вая тэ ма» (16+).

6.00, 7.50, 4.40 М/ф (6+).

7.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).

8.35 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня. Шэр лак Холмс 
(12+).

9.05 «Сла бае звя но» (12+).

10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-
чы ра док).

10.10, 16.45 Маст. фільм «За-
піс кі экс пе ды та ра тай най кан-
цы ля рыі-2» [СЦ] (12+).
18.15, 19.15 Маст. фільм «Гар дэ-
ма ры ны, на пе рад!» [СЦ] (12+)
0.55 Се ры ял «Пётр Пер шы. За-
вя шчан не» (16+).

7.00 Маст. фільм «Па ля ван не 
на пі ран ню» (16+).

10.20 Маст. фільм «Бе лыя ро-
сы» (12+).

12.00 Маст. фільм «Маск ва — 

Ла пуш кі» (12+).
13.40 Маст. фільм «Рух уверх» 
(12+).
16.10 Маст. фільм «Доб ры мі 
на ме ра мі» (12+).
19.45 «Плюс-мі нус».
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.50 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(12+)
22.35 Маст. фільм «Шоу пра ка-
хан не» (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+).
6.50 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).
7.25 «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 та ям ні цы плюс» 
(12+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
10.55 «Жы вая ежа» (12+).
11.45 Ква тэр нае пы тан не (0+).
12.40 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
13.30 Гіс то рыі збаў лен ня (12+).
14.00 Маст. фільм «Дзед Ма за-
еў і Зай ца вы» (16+).
16.25 «Сак рэт на міль ён». Ні кас 
Саф ро наў (16+).
18.05 «След ства вя лі...» (16+).
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.35 Маст. фільм «Дом» (16+).
23.05 Ба я вік «Крэ мень. Вы зва-
лен не» (16+).
1.05 «Кру тая гіс то рыя» (12+).

7.00, 15.20, 18.25, 21.15 «На-
двор'е» + Эра на.
7.10 М/ф.
8.10, 16.45 «Пры ко лы 13-й шко-
лы» (6+).
8.15 «Пры знай ся, што смач на!» 
(6+)
8.35 Пры го ды «Вы кра дзе ная».
10.15 «Ма ма, я па ехаў» (12+).
10.30 Ме лад ра ма «Да ро га ў 
пус тэ чу».
15.25 Гля дзім усёй сям' ёй. «Ад па-
чы нак у дзі кай пры ро дзе» (12+).
16.50 Ка ме дыя «Іван Ва сі ле віч 
мя няе пра фе сію» (12+).
18.30 Ба я вік «Фар саж» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра-
фэшн»(12+).
21.20 Ба я вік «Па ля ван не на 
зла дзе яў» (18+).

23.40 Тры лер «Лю дзі ў чор-

ным» (12+).

1.20 «На двор'е».

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, 13 чэрвеня

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу
TБ1000 TБ1000 

Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 9 чэрвеня

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


