
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бела русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 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, 22.05 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Ме ладра-
ма «Ска ла лаз ка» (16+).
13.05, 14.45, 5.25 Ме лад ра ма 
«Вера ні ка. Уця кач ка» (16+).
14.00 «Здо ра ва зда ро вым быць!» 
(6+) [СЦ]
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 «На кант ро лі Прэ зі дэн та».
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 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.00, 22.30 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы» (16+).
10.50, 18.10 Се ры ял «Ма ро за-
ва-2» (16+).
12.40, 23.30 Се ры ял «Ана то мія 
страс ці» (16+).
13.30 «Ве ру не ве ру» (16+).
14.35 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас ка-
ра» (0+).
15.20 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.25 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).
16.20 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
17.10 «Ба гі ня шо пін гу. Бліс ку чае 
вяр тан не» (16+).
21.10 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
21.15 «Ча ты ры вя сел лі» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 14.45 «Бе ла рус кая кух ня». 
Рыб ны суп са шчаў ем.
8.05, 12.00, 20.20 На ві ны куль ту-
ры.
8.25 «Гэ ты дзень».
8.30, 18.55 «На ро джа ная зор-
кай». Маст. фільм (12+).
9.20, 19.40 «Апош ні дзень». Ва сіль 
Мяр кур' еў (12+).
10.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].
10.10, 17.05 «Шчыт і меч». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].

12.20, 21.05 «Аза ры чы. Ах вя ры 
«Эс ку ла па». Дак. фільм з цык ла 
«Ад ва рот ны ад лік» (12+).
12.45, 21.30 «Стаў ка боль шая за 
жыц цё». Маст. фільм. (12+).
14.45 «Бе ла рус кая кух ня». Рыб ны 
суп са шчаў ем.
15.15 «Ка мер тон». На род ная ар-
тыст ка Бе ла ру сі Ва лян ці на Га я-
вая.
15.45 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].
16.00 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
16.25 «Сва і мі сло ва мі». Тэ ле вік-
та ры на.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.35 «На вы шы ні». Куль ту ро лаг 
Ва ле рыя Ва сі леў ская.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
8.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Уот фард» — «Ман чэс тэр Сі ці».
10.05 Спорт-кадр.
10.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Астан Ві ла» — «Ар се нал».
12.30 Кі берс порт. Аў та спорт. W-се-
рыя.
13.50 Спорт-мікс.
14.00 Пляж ны фут бол. Чэм пі я нат 
Бе ла ру сі. Плэй-оф.
16.30 Тэ ніс. Уім блдон.
18.25 Піт-стоп.
19.00 Між ін шым.
19.20 Аў та спорт. Эк стрым-Е. Най-
леп шыя мо ман ты.
19.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» — «Вэст 
Хэм». (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)
21.50 Вось гэ та спорт!
22.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Лі вер пуль» — «Чэл сі». (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)

6.00, 7.05, 8.05 «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.
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Два ко ле ры 
страс ці» (16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «І ўсё-та кі я ка-
хаю...» (16+)
15.10 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 23.25 «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 «Бе ла русь. Геа гра фія з бія-
гра фі яй» (12+).
19.00 «Аб' ек тыў НА» (16+).
20.00 Час.

21.10 «Зроб ле на» (16+).
21.25 Се ры ял «Анд рэ еў скі сцяг» 
(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, 23.45 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Джо кер. Тэх на ло гія вай-
ны». Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.40, 21.15, 0.40 «Са мыя ша-
кіруючыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 23.00 «Та ям ні цы Чап ман» 
(16+).
14.35 «Не ве ра год на ці ка выя гіс-
то рыі» (16+).
15.15, 16.50 «Ні ка наў і Ко». Се-
ры ял (16+).
19.10 «Зроб ле на». Да ку мен таль-
ны пра ект.
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
20.30 «У аб ста ноў цы мі ру».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)

5.00, 14.30, 16.15, 19.25, 2.25 Се-
ры ял «Смерць шпi ё нам: Крым». 
[СЦ] (16+).
7.45, 12.35, 13.15 Маст. фiльм 
«Еха лi два ша фё ры» [СЦ] (16+).
9.25 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы». 
Аван ту ры iталь ян ска га льва 
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На вi ны 
(бя гу чы ра док).
10.10 Маст. фiльм «Чыс тае не-
ба» (12+).
19.40 Се ры ял «Смерць шпi ё нам: 
таемны во раг». (12+).
21.45 Маст. фiльм «Аты-ба ты, 
йш лi сал да ты» (12+).
23.35 Маст. фiльм «Два бай ца» 
[СЦ] (12+).
0.55, 1.25 Дак. фiльм «Усё для 
фрон ту, усё для пе ра мо гi» (12+).
1.55 «На ша кi но. Гiс то рыя вя лi кай 
лю бо вi» (12+).

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+).

16.30 «Зроб ле на». Да ку мен таль-
ны пра ект.
17.15 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
21.05, 23.10 Се ры ял «Вы пра ба-
ван не» (12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Фор мы жыц ця (6+).
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «Га ра ды Бе ла ру сі» (6+).
7.00, 16.25, 19.40, 22.00, 23.30 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.
8.30 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
8.45 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след» (16+).
9.35, 22.05 «ЧП.by».
10.25 Се ры ял «Маск ва. Цэнт-
раль ная акру га» (16+).
12.05 Се ры ял «Маск ва. Тры вак-
за лы» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.55 На шы (12+).
14.15 Ба я вік «Мар скія д'яб лы. 
Смерч» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 Се ры ял «Мян тоў скія вой-
ны» (16+).
19.55 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
21.05 Се ры ял «Чор ная лес ві ца» 
(16+).
22.25 Се ры ял «Не ад клад нае рэа-
га ван не» (16+).
23.45 Жа лез ны яў рэй Ста лі на 
(16+).

7.00, 15.15, 21.10, 1.10 «На двор'е» 
+ «Эра на».
7.05, 15.25 «Мульт-па рад». «Ша хе-
ра за да» (6+).
7.30, 15.20, 20.50 «Пры ко лы 13-й 
шко лы» (6+).
7.35 Се ры ял «Згуб ле ныя ў кос-
ма се» (12+).
8.30, 19.15 Се ры ял «Рэ ванш» 
(16+).
10.00 «Га туй як шэф» (12+).
10.30 Тры лер «Кло вер філд» 
(16+).
12.30, 17.45 Се ры ял «Ся род кані-
ба лаў» (18+).
14.10 Се ры ял «Каз ка пра Нок 
Ду» (16+).
15.50 Дра ма «Не бяс печ ныя сак-
рэ ты» (16+).
17.40 «На двор'е».
20.55 «Ве чар ні ца» (6+).
21.15 Дра ма «Ба гем ская рап со-
дыя» (16+).
23.30 Пры го ды «Кліч прод каў» 
(12+).

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 Се ры ял «Кух ня» 
(16+).
11.30 Се ры ял «Ан жа лі-
ка» (16+).
12.30 Ба я вік «без кам-
пра мі саў» (16+).
14.25 «Га ле рэя пры га-
жос ці» (16+).
15.10 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
16.30 Се ры ял «Ва ро ні-
ны» (12+).
18.30, 1.35 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.30 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля» (16+).
20.30 Шоу «Спра ва бы ла 
ўве ча ры» (16+).
21.30 Ба я вік «Ня стрым-
ны» (16+).
23.15 Гіс та рыч ны фільм 
«Та рас Буль ба» (16+).
2.30 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
4.05 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх» (16+).
4.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Ліс ты з пра він-
цыі». Пар фень еў скі ра ён 
(Каст рам ская воб ласць) 
[СЦ].
7.00 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Яў ген Еў сціг не-
еў.
7.30, 12.50, 19.30 «Кос-
мас — па да рож жа ў пра-
сто ры і ча се». Дак. се ры-
ял [СЦ].
8.20 «Дзён ны цяг нік». 
Маст. фільм [СЦ].
9.55 Ко лер ча су. Ва сіль 
Па ле наў. «Мас коў скі дво-
рык».
10.00 «На зі раль нік». 
Абра нае.
11.00, 23.30 «Эй нштэйн». 
Се ры ял. 10-я се рыя, за-
ключ ная (16+).
11.50 «За бы тае ра мяст-
во». Дак. се ры ял.
12.05 Academіa. Мі ха іл 
Ка валь чук. «Рэнт ге наў-
скія пра мя ні і атам ная 
бу до ва ма тэ рыі».

13.35, 22.55 Да 90-год дзя 
з дня на ра джэн ня Па олы 
Вол ка вай. «Мост над без-
дан ню». Анд рэй Руб лёў. 
«Трой ца» [СЦ].
14.10 Зна ка мі тыя гіс то-
рыі лі та ра ту ры і му зы кі. 
А. Чай коў скі. «Сказ пра 
Ба ры са і Гле ба, бра тоў 
іх Яра сла ва Муд рага і 
Свята пол ка Ака ян нага, 
аб уда лых раз бой ні ках і 
до брым на ро дзе рус кім».
15.15 Спек такль тэ ат ра 
«Лен ком» «Па мі наль ная 
ма літ ва». Па ста ноў ка 
Мар ка За ха ра ва. За піс 
1993 го да.
18.15 Да 90-год дзя з дня 
на ра джэн ня Юрыя Ка ра-
кі на. «Аст ра вы» [СЦ].
19.00 Сме ха на сталь гія.
20.15 «Лі нія жыц ця». Кан-
стан цін Ба га мо лаў [СЦ].
21.20 «Дзён ны цяг нік». 
Маст. фільм [СЦ].
0.20 Амар Со са і Жак 
Шварц-Барт. «Крэ оль скі 
дух».
1.20 «Вя лі кія дрэ вы». 
Маст. фільм.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» 
з На тал ляй Ка зял ко вай. 
2005 год (12+).
7.15 Маст. фільм «Міль-
ён у шлюб ным ко шы ку» 
(16+).
8.40,  9.45,  11.00, 
12.55,14.40, 15.45, 17.05, 
18.00, 21.45, 23.00, 2.45, 
3.45, 5.00 Му зыч ная На-
сталь гія (12+).
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 «Яло вая суб ма ры-
на» з Аляк санд рам Ліп-
ніц кім. «Гіс то рыя рус ка га 
ро ка». Гурт «Стран ные 
Игры». 2-я част ка (16+).
13.15 Дак.фільм «Вель мі 
вас усіх люб лю». 1987 год 
(16+).
17.20 Дак.фільм «Фільм 
пра фільм. Га раж, ці Ноч 
у му зеі». 2011 год (12+).
18.10 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1983. 4-я част-
ка. 2009 год (12+).
18.55 Тэ ле спек такль 
«Да ро га на Ча та ну гу». 
1992 год (16+).
0.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 

«Фут бол у СССР». 
2005 год (16+).
1.00 «Ва кол сме ху». 
1989 год (12+).

0.30, 2.30, 14.30, 21.00 
Сну кер. Чэм пі я нат све-
ту (6+).
1.00 По кер. WPT Alpha8 
(12+).
2.00 Мо та гон кі. «Боль 
д'Ор» — 2019 (12+).
6.00 Мо та гон кі. FІM En-
durance (12+).
9.30 Ве ла спорт. Вір туа-
ль ны «Тур дэ Франс» 
(12+).
10.30 Ве ла спорт. «Ву эль-
та»-2019 (12+).
19.00 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос» — 2019 (6+).

0.15 Ха лас цяч кі (18+).
1.50 Ка ля ды з ня ўдач ні-
ка мі (16+).
4.15 Тач ка на міль ён 
(18+).
6.20 Гам біт (16+).
8.00 Мі сія невыканальная 
(18+).
9.40 Па ча так ча соў 
(16+).
11.35 Шэр лак Холмс 
(12+).
14.00 Ос цін Паў эрс: Ча-
ла век-за гад ка між на род-
на га маш та бу (16+).
15.40 Хлоп чык у дзяў-
чын цы (16+).
17.30 Ро бін Гуд: муж чы-
ны ў тры ко (12+).
19.30 Шэр лак Холмс: 
гуль ня це няў (12+).
21.50 Секс на дзве но чы 
(18+).
23.30 Пе не ло па (12+).

6.00 Ка лек цыя Бе ла русь-
філь ма (12+).
8.00 Мульт фільм (6+).
9.15, 17.30 «Ска жы мне 
праў ду» (16+).
10.10, 4.30 «Суд ідзе» 
(16+).
11.10, 18.30 «Сля пая» 
(16+).
12.15 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.20 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).

14.25, 3.35 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
15.30 «Ва кол све ту. Мес-
цы сі лы» (16+).
16.30 «Зна кі лё су» 
(16+).
17.30 «Ска жы мне праў-
ду» (16+).
19.35 «Ча ла век-не ві дзім-
ка» (16+).
20.40, 2.45 «Гуч ныя спра-
вы» (16+).
21.45 Ка ме дыя «Секс па 
друж бе» (16+).
23.45 Маст. фільм 
«Асноў ны ін стынкт» 
(18+).
2.00 «90-я» (16+).

6.10 Бан дыт кі (12+).
7.55 Мас ка Зо ра (12+).
10.10 Ле ген да Зо ра 
(16+).
12.25 Брыд кі я (6+).
14.05 Брыд кі я-2 (6+).
15.50 Кон-Ці кі (6+).
17.50 Ка пі тан Фі ліпс 
(16+).
20.10 Па са жыр (16+).
22.00 Сан ктум (16+).
23.55 Ды хай дзе ля нас 
(18+).
1.55 Пла не та Ка-Пэкс 
(12+).
4.05 Абу джэн не (6+).

7.35 Прай гра нае мес ца 
(16+).
9.25 Сем вя чэр (12+).
11.00 Не адэ кват ныя лю-
дзі (16+).
12.50 Рок (16+).
14.20 Пі цер FM (12+).
15.55 Па ца лу нак скрозь 
сця ну (16+).
17.25 Па да ру нак з ха рак-
та рам (6+).
19.00 Ён — Цмок (6+).
20.45, 5.30 Ге рой (12+).
22.05 Кі лі ман джа ра 
(16+).
23.45 Ба бу ля лёг кіх па во-
дзін (16+).
1.30 Ба бу ля лёг кіх па во-
дзін-2. Са ста рэ лыя мсціў-
цы (16+).
3.15 28 пан фі лаў цаў 
(12+).

6.00 Гуль ні ро зу му (16+).
6.45 На цы я наль ныя пар кі 
Аме ры кі (16+).

7.30 Ін жы нер ныя ідэі 
(16+).
8.20, 19.45, 2.10 Аў та-
SОS (16+).
9.05, 12.55 Су пер збу-
да ван ні Трэ ця га рэй ха 
(16+).
9.50, 18.15, 3.40 Ліх ту гі за 
мя жой (16+).
10.35 За кі ну тыя га ра ды з 
Аль бер там Лі нам (16+).
12.10, 15.10 Ін стынкт вы-
жы ван ня (16+).
13.40, 21.15, 2.55 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
17.30 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та: Ка лум бія (16+).
19.00, 22.05, 1.20, 4.25 
Экс пе ды цыя на Эве рэст 
(16+).
20.30, 23.50 Свед кі ка та-
строф (16+).
22.50 Згуб ле ныя на Эве-
рэс це (16+).
0.35 Са мае смя рот нае 
вы вяр жэн не вул ка на ў 
гіс то рыі Аме ры кі (16+).
5.15 Кос мас: маг чы мыя 
све ты (16+).

8.00, 12.55 Як улад ка ва-
на Зям ля (12+).
8.45 За ла тая лі ха ман ка: 
бур ныя во ды (16+).
9.35, 18.05, 2.30 Хут кія і 
гуч ныя (12+).
10.25, 16.15, 22.20 Ма-
хіна та ры (12+).
11.15, 19.00 Ір жа вая ім-
пе рыя (12+).
12.05 Па ляў ні чыя на 
скла ды (16+).
13.45, 7.15 Ад ра джэн не 
ка паль ні (12+).
14.35 Го лыя, на па ло ха-
ныя і са мот ныя (16+).
15.25 Джэ рэ мі Уэйд: 
таям ні цы акі я на (16+).
17.10, 21.30, 5.00 Як гэ та 
зроб ле на? (12+)
19.50 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі (16+).
20.40, 3.20 За ла тая лі ха-
ман ка: за кі ну ты пры іск 
Дэй ва Ту ры на (16+).
23.10 Па ляў ні чы на ан ты-
ква ры ят (12+).
0.00 Апе ра цыя «Вы ра та-
ван не до ма» (12+).
0.50 Аляс ка: апош ні ру-
беж (16+).
1.40, 6.30 Са ма гон шчы кі 
(16+).
4.10 Раз бу раль нік (12+).
5.45 Леп шы ма дэ ліст 
(12+).
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