
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «Па ры на Ка на ры» 
(16+).
9.25 «Ера лаш» (6+).
9.40 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
10.00 М/ф «Джынг лі кі» 
(0+).
10.25 М/ф «Ці мон і Пум-
ба» (0+).
11.00 «Прос та кух ня» 
(16+).
11.35 «Са ран хэ» (16+).
12.35, 19.45, 1.10 «Ураль-
скія пель ме ні» (16+).
14.00 Ка ме дыя «Зя лё ны 
шэр шань» (12+).
16.15 Ані ма цый ны фільм 
«Тор: ле ген да ві кін гаў» 
(12+).
17.50 «Рус кія не смя юц-
ца» (16+).
21.10 Фан тас ты ка «Ра ён 
№ 9» (16+).
23.15 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
23.50 «Не рэ аль на я гіс то-
рыя» (12+).
2.30 «Прос та кух ня» 
(16+).
3.00 «Ро гаў у го ра дзе» 
(16+).
3.50 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
5.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «У гас цях у ле та», 
«Фут боль ныя зор кі», 
«Та лент і пры хіль ні кі», 
«Пры ходзь на ка ток». 
«Мя жа». М/ф.
8.00, 0.55 «Ста ра даў ні 
ва дэ віль». Маст. фільм.
9.10 «Звы чай ны кан цэрт 
з Эду ар дам Эфі ра вым».
9.40 «Мы — гра ма цеі!»
10.20 «Ад мі рал Уша коў». 
Маст. фільм [СЦ].
12.05, 0.15 Дыя ло гі пра 
жы вёл. Заа пар кі Чэ хіі 
[СЦ].
12.45 «Ін шыя Ра ма на-
вы». «Каў каз для рус кай 
ка ро ны» [СЦ].
13.15 Да 75-год дзя Вя-
лі кай Пе ра мо гі. «Ге ро ям 
Ржэ ва пры свя ча ец ца...» 
Даб ра чын ны кан цэрт.

14.50 Да 100-год дзя з 
дня на ра джэн ня Ся мё на 
Фрэй лі ха. «Сон ца све-
ціць усім». Маст. фільм 
[СЦ].
16.30 «Кар ці на све ту».
17.10 Да 85-год дзя Ге-
на дзя Глад ко ва. «Лі нія 
жыц ця» [СЦ].
18.05 «Ра ман ты ка ра-
ман са». Ге надзь Глад-
коў.
19.05 «Ка раб лі штур му-
юць бас ты ё ны». Маст. 
фільм [СЦ].
20.35 «Апош ні па рад 
«Без за вет но го». Аў тар-
скі фільм Тац ця ны Ска-
бард [СЦ].
21.15 «Гэ та зда ры ла ся 
ў мі лі цыі». Маст. фільм 
[СЦ].
22.45 «Трэм бі та». Маст. 
фільм [СЦ].
2.00 «Шу каль ні кі». «Знік-
лая крэ пасць».
2.45 «Медз вя жу дасць». 
М/ф для да рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1967-ы, 1-я част ка. 
2008 год (12+).
7.10, 8.50, 9.45, 14.50, 
15.45, 20.10, 21.45, 23.30, 
00,40, 3.45, 5.40 Му зыч-
ная на сталь гія (12+).
7.25, 1.15 Тэ ле спек такль 
«У ад ным мік ра ра ё не». 
1976 год. (16+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
11.00 «Му зыч ны Алімп — ІІ». 
1988 год (16+).
12.00 Маст. фільм «Му-
зыч ная гіс то рыя» (12+).
13.25 Фільм-кан цэрт 
«Дыс кжа кей». 1987 год 
(16+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
15.55 Маст. фільм «Не бы-
ло б шчас ця...» (16+).
17.00 Фільм-кан цэрт 
«Усё бу дзе так, як мы 
хо чам!» VІ-Ле нін град-
скі рок-фэст. 1989 год 
(16+).
18.00 Маст. фільм 
«Апош ні пал кі за ка ха-
ны» (16+).
22.00 «Пад зна кам за-
дыя ка. Ры бы». 1992 год 
(16+).

0.00 «Элі та Кра і ны Са-
ве таў». Аскар Фель цман. 
«Пес ня даў жы нёй у жыц-
цё» (12+).
2.30 Фільм-кан цэрт «Спя-
вае Ва ле рый Ля вонць-
еў». 1988 год (12+).
4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
5.00 «Рок-н-рол ТБ». 
1992 год (16+).

2.10, 8.30 Ве ла спорт. 
«Тур Ан да лу сіі» (12+).
2.45, 9.30 Ве ла спорт. 
«Тур Ал гар вэ» (12+).
3.25, 14.00, 16.30 Бія тлон. 
Чэм пі я нат све ту (6+).
5.00, 18.30, 21.05 Сну-
кер. Шут-аўт (6+).
6.20, 12.00, 15.10 Гор ныя 
лы жы. Ку бак све ту (12+).
8.00, 17.45 Лыж нае двая-
бор'е. Ку бак све ту (12+).
10.30 Сан ны спорт. Ку-
бак све ту (12+).
20.05 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту. «Скі Тур» (6+).

0.10 Іро нія лё су. Пра цяг 
(12+).
2.10 Пят ні ца (16+).
3.35 Бур кун (12+).
5.20 Пры шэль цы (12+).
7.25 Пры шэль цы-2: ка лі-
до ры ча су (12+).
9.45 Пры шэль цы-3: узяц-
це Бас ты ліі (12+).
11.55 Хла печ нік у Еў ро-
пе (18+).
14.00 Хла печ нік па-ір-
ланд ску (16+).
15.50 Я — міль яр дэр 
(16+).
17.45 Пры ві ды бы лых 
сяб ро вак (16+).
19.40 Пяць ня вест (16+).
21.45 Ста тус: сва бод ны 
(16+).
23.40 Ка ні ку лы стро га га 
рэ жы му (12+).

6.00 М/ф (6+).
8.05 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма»: «Ро ля» 
Маст. фільм (16+).
10.25 «Вы ра туй це, я не 
ўмею га та ваць!» (12+)
11.15, 1.50 Маст. фільм 
«У чэр ве ні 41-га» (12+).

15.15 Ані ма цый ны фільм 
«Астэ рыкс і ві кін гі» (6+).
16.35 Cерыял «Сля ды 
апост алаў» (12+).
20.30 «ТБ3 вя дзе рас-
сле да ван не» (16+).
21.30 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)
22.05 «Фар саж-5». Ба я-
вік (16+).
0.25 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
5.20 «Без пад ма ну» 
(16+).

6.10, 13.15 Ся мей ка 
Джон саў (16+).
8.15 Авія тар (16+).
11.40 За бы тае (16+).
15.00 Зна ём це ся, Джо 
Блэк (16+).
18.15 Па ляў ні чыя на пры-
ві даў (12+).
20.10 Па ляў ні чыя на пры-
ві даў-2 (12+).
22.05 Фры да (16+).
0.15 Вя лі кія во чы (16+).
2.10 Борг, Ма кін рой 
(18+).
3.55 Хел бой: ге рой з пек-
ла (16+).

7.55 Гар дэ ма ры ны-3 
(12+).
10.00 Тры во ла ты і Ша ма-
хан ская ца ры ца (12+).
11.20 Тры во ла ты на да-
лё кіх бе ра гах (6+).
12.40 Тры во ла ты: ход 
ка нём (6+).
13.55 Гу ляй, Ва ся! (16+)
15.35 Пі ка вая да ма: за-
люст роўе (16+).
17.10 Кан да гар (16+).
19.05 72 мет ры (12+).
21.15 Ня злом ны (16+).
22.55, 5.30 Ці хая за ста ва 
(16+).
0.30 Ка хан не з ак цэн там 
(16+).
2.20 Су пер Баб ро вы 
(12+).
3.55 Су пер Баб ро вы. На-
род ныя мсці ўцы (12+).

6.00 Як пе ра ма гаць ва 
ўсім (16+).
6.25 Зо на бу даў ніц тва 
(16+).

7.15 Су пер збу да ван ні 
(16+).
8.55 Больш чым фо ку сы 
(16+).
9.40 Гуль ні ро зу му (16+).
10.25, 1.15 Аў та-SOS 
(16+).
12.00 Гіс то рыі вы ра та-
ван ня (16+).
12.45, 15.50 У дзі кай пры-
ро дзе з Бе а рам Грыл сам 
(16+).
13.30 Апош нія бе жан цы 
Пам пе яў (16+).
14.15 Жан чы ны-во і ны 
ві кін гаў (16+).
15.00 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
16.35 Ан тарк ты ка (16+).
17.20 Вай на ге не ра лаў 
(16+).
19.00, 22.05, 4.25 Асу-
шыць акі ян (16+).
19.50 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха: вай на з 
СССР (16+).
23.40 У по шу ках Аме ліі 
(16+).
2.50 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф (16+).
5.15 Егі пет з вы шы ні пту-
шы на га па лё ту (16+).

8.00 Ма хі на та ры (12+).
9.40 Аў та бан А2 (12+).
10.30 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
11.20, 23.05 Экс пе ды цыя 
Мун га (16+).
12.15, 22.10 Даль на бой-
шчык у Аме ры цы (12+).
13.05, 5.00 За бы тая ін-
жы не рыя (12+).
14.50, 7.15 Ча ла век су-
праць мядз ве дзя (12+).
15.45 Ра та валь ні кі ма ё-
мас ці (12+).
16.40 Як гэ та ўстро е на? 
(12+)
17.35 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
18.30 На ву ка ма гіі (12+).
20.20 Сак рэт ныя ба зы 
на цыс таў (12+).
21.15 Не вы тлу ма чаль нае 
і ня вы ву ча нае (12+).
0.00, 6.30 Па гра ніч ная 
служ ба: Іс па нія (16+).
0.55 Са ма гон шчы кі 
(18+).
1.50 Па ляў ні чыя на ста-
рыз ну (12+).
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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, 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, 18.15, 0.05 Зо на Х. 
Кры мі наль ная хро ні ка (16+).
9.10 Га лоў ны эфір.
10.20 На ві ны на двор'я.
10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Ме-
лад ра ма «Да жыць да ка хан-
ня» (12+).
13.05, 15.25 Ме лад ра ма «Уця-
кач ка» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Се ры ял «След» (16+).
23.40 Арэ на.
0.30 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.40 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.05 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
10.05 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
10.40 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
11.10 «Да па ба чэн ня» (16+).
12.15 Тра гі ка ме дыя «Шоу Тру-
ма на» (12+).
14.20 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
15.30 Ані ма цый ны фільм «Пры-
го ды Цін ці на: «Тай на «Ад на ро-
га» (12+).
17.10 Ба я вік «Хут касць: аў то-
бус 657» (16+).
19.15 Су пер ла то.
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Та та па паў» (16+).
22.55 Ідзі сю ды і тан цуй.
23.00 «Вя чэ ра не па трэб на» 
(16+).
23.45 Се ры ял «Тэст на ця жар-
насць» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ру лет 
з ву шэй.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 21.05 «Ды вер сант. Ка нец 
вай ны». Маст. фільм. 1-я се-
рыя (16+).
9.25, 21.55 «Гет ман Агін скі. Па-
лес кая аван ту ра». Дак. фільм з 
цык ла «Зва рот ны ад лік» (12+).

9.50 «На ву ка ма нія» (6+).
10.15, 15.45 «Ка ра ле ва Мар го». 
Маст. фільм (16+).
12.25, 18.00 «Ле ген ды кі но». 
Леў Ду раў (12+).
13.05 На цы я наль ны фес ты валь 
бе ла рус кай пес ні і паэ зіі ў Ма ла-
дзеч не. «Бе ла русь — кры ні ца 
на тхнен ня».
14.30 «На пе рад у мі ну лае».
14.55 «На цы я наль ны хіт-па рад».
17.35 «Дом, дзе жы ве мас тац-
тва». Дак. фільм да 80-год дзя 
На цы я наль на га мас тац ка га му-
зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
18.35, 22.25 «34-ы хут кі». Маст. 
фільм (12+).
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі» 
[СЦ].
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.45 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Ула дзі мір Кры-
ва блоц кі.

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Тэ ніс. WTA. Санкт-Пе цяр-
бург. Фі нал.
9.15 Вы ні кі тыд ня.
10.00 Кань ка беж ны спорт. 
Юніёр  скі Ку бак све ту. Фі нал.
12.05, 17.45 Бія тлон. Чэм пі я нат 
све ту. Ант хольц-Ан тэр сель ва.
12.50 Вось гэ та спорт!
13.00 Тэ ніс. WTA. Ду бай.
17.00 Вя лі кі спорт.
18.30 Авер тайм. КХЛ.
19.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — ЦСКА (Маск ва). (У пе-
ра пын ках — Авер тайм. КХЛ.)
21.45 Спорт-цэнтр.
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд.
22.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Чэл сі» — «Ман чэс тэр Юнай-
тэд». (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 «Кон ту ры».
10.10 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Спад чы на» 
(16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Дзе ля ка хан ня 
я ўсё зма гу!» (16+)
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.35 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20, 23.20 «На са май 
спра ве» (16+).
18.50 «Ня хай га во раць» (16+).

20.00 Час.
21.10 Се ры ял «Тры гер» (16+).
22.15 «Док-ток» (16+).

6.00, 6.40, 7.45 «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».
8.40 «Ты дзень».
9.45, 23.00 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Ба ец». Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.35, 21.20, 0.20 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.30 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
14.40 «Як улад ка ва ны свет» 
(16+).
15.40, 16.50 «СМЕРШ. Да ро га 
агню». Се ры ял (16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)
1.05 «Мінт ранс» (16+).
1.50 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).

6.00, 10.10 Се ры ял «Лю бі мая 
на стаў ні ца» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10 «Спра вы су до выя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы су до выя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15, 19.25 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.50 «Гуль ня ў кі но» (12+).
21.25 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (0+).
22.00, 0.00 Се ры ял «Вы кі да-
ла» (16+).
1.00 «Ся мей ныя гіс то рыі» (16+).
2.00 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
2.30 «Га ра ды Бе ла ру сі» (16+).
2.55 Celіne Dіon: Une Seule Foіs. 
Lіve (16+).
4.55 «Мая-твая ежа» (16+).
5.20 «Зда роўе» (16+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.25 «Пра са мае га лоў нае» 
(12+).
12.30 «Пра ві лы жыц ця» (12+).

13.00 «У лю дзях».
13.35 «Плюс-мі нус».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.40 Се ры ял «Тай ны след ства» 
(12+).
17.25 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Го рад ня вест» 
(12+).
22.30 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 Спорт-мікс.
6.20 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сён ня.
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.20 Се ры ял «ППС» (16+).
10.20 «Ча кай мя не» (12+).
11.10 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка 
(16+).
15.00, 17.00 Ба я вік «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
16.25, 19.40, 23.30 Сён ня. Га-
лоў нае.
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
21.05, 22.35 Дэ тэк тыў «Не ўскі. 
Пра вер ка на тры ва ласць» 
(16+).
22.10 «НЗ.by».
23.50 «Ве ка вы ру беж». Дак. 
фільм. Част ка 1-я.

7.00, 15.40, 18.15, 21.05, 1.20 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мульт па рад». «Мой ма-
лень кі по ні».
7.30 Пры го ды «Фан та мас» 
(12+).
9.40, 20.00 Дра ма «Ар ды на-
тар» (16+).
10.30 «Belfashіon.tv».
11.00 Дра ма «Мет ро» (16+).
13.15, 18.20 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).
14.50 Се ры ял «Ра ка» (12+).
15.45 «Гу ма рын ка».
15.50 «Мульт па рад».
16.00 Ка ме дыя «Офіс» (16+).
16.25 Ба я вік «Лю дзі ў чор-
ным» (12+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «Фор ма ва ды» 
(18 +).
23.15 Тры лер «У да лі не Эла» 
(16+).

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

панядзелак, 17 лютага

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля, 23 лютага

МIРМIР

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
[СЦ] – фільм транслюецца 
са скрытымі субцітрамі.
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DisсоvеrуDisсоvеrу


