
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» (16+).
8.35 М/ф «Тры ка та» 
(0+).
8.55 М/ф «Ці мон і Пум-
ба» (0+).
9.30 Ка ме дыя «Бан дыт-
кі» (12+).
11.20 Скетч-шоу «Да еш 
ма ла досць» (16+).
12.05 Се ры ял «Пе кар і 
пры га жу ня» (16+).
14.05, 1.15 Се ры ял «Бе-
ла вод дзе. Тай на за кі ну-
тай кра і ны» (16+).
16.00, 3.00 «Су пер ма-
мач ка» (16+).
17.00 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
18.00, 0.20 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
19.00 Се ры ял «Бам бі зы» 
(16+).
21.00 Се ры ял «Фі ла таў» 
(16+).
22.00 Дра ма «У па го ні за 
шчас цем» (12+).
3.55 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
5.15 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
фаб рыч ная.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35 «Га ланд цы ў Ра сіі. 
Акно з Еў ро пы». Дак. 
фільм.
8.20 «Ле ген ды су свет-
на га кі но». Яў ген Са-
мой лаў.
8.50 «Пер шыя ў све це». 
Дак. се ры ял.
9.05, 22.15 «Ма рыя Тэ рэ-
зія». Се ры ял. 1-я се рыя 
[СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.40 ХХ ста год дзе. 
«Тэ ат раль ныя су стрэ чы. 
У ко ле сяб роў». 55 га доў 
ЦДРІ. 1985.
12.05 Ко лер ча су. Іван 
Мар тас.
12.15, 18.40, 0.55 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.05 «За па вет ны ка-
мень Ба ры са Мак ра ву-
са ва». Дак. фільм.

13.50 «Тац ця на Вя чэс ла-
ва. Я — ба ле ры на». Дак. 
фільм.
14.30 «Рэ гтайм, або Ра-
за рва ны час» [СЦ].
15.10 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кні гі.
15.25 «Пя тае вы мя рэн-
не» [СЦ].
15.55 «Бе лая сту дыя».
16.40 «Дні хі рур га Міш-
кі на». Маст. фільм. 1-я 
се рыя.
17.55 Ша пэ ну пры свя ча-
ец ца... Свя та слаў Рых-
тэр. Вы бра ныя тво ры.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Пры ступ кі цы ві-
лі за цыі. «Ту тан ха мон: 
жыц цё, смерць і бяс-
смер це». Дак. фільм. 1-я 
се рыя [СЦ].
21.35 Штуч ны ад бор.
23.10 «Ад люст ра ва ны 
час». Дак. се ры ял [СЦ].
0.00 «Жа зэ фі на Бэй кер. 
Пер шая ў све це чар-
на ску рая зор ка». Дак. 
фільм.
2.35 Ф. Шу берт. Са на та 
для скрып кі і фар тэ пі я-
на.

6.00 Маст. фільм «Апош-
ні пал кі за ка ха ны». 1990 
год (16+).
8.10, 9.45, 11.30, 15.45, 
17.00, 19.00, 21.45, 23.00, 
2.50, 3.45, 5.45 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00 «Пад зна кам за-
дыя ка. Ры бы». 1992 год 
(16+).
12.00 Тэ ле спек такль 
«Зой кі на ква тэ ра». 1988 
год (16+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім: 
«Дык та ры». 2006 год 
(12+).
19.15 Дак. фільм «Яў ген 
Габ ры ло віч» (16+).
20.25 Фільм-кан цэрт 
«Мі ні я цю ры». 1975 год 
(12+).
0.00 Маст. фільм «Му-
зыч ная гіс то рыя» (12+).
1.25 Фільм-кан цэрт 
«Дыс кжа кей». 1987 год 
(16+).

3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
3.55 Маст. фільм «Не бы-
ло б шчас ця...» (16+).
5.00 Фільм-кан цэрт «Усё 
бу дзе так, як мы хо чам!» 
VІ-Ле нін град скі рок-фес-
ты валь. 1989 год (16+).

1.40, 10.30 Лыж ныя гон-
кі. Ку бак све ту (6+).
2.35, 9.00 Гор ныя лы жы. 
Ку бак све ту (12+).
3.30, 8.00, 12.50 Ве ла-
спорт. «Тур ААЭ» (12+).
4.30, 7.00 Ве ла спорт. 
«Тур Ан да лу сіі» (12+).
5.00, 11.40, 16.00, 21.00 
Сну кер. The Players 
Champіonshіp (6+).
15.30 Бія тлон. Чэм пі я нат 
све ту (6+).
19.30 Кон ны спорт. Тэ-
ле ча со піс Horse Passіon 
(6+).
20.00 Кон ны спорт. Ку-
бак све ту (6+).

0.10 Ня хай жы ве Фран-
цыя! (16+)
2.05 Пят ні ца (16+).
3.30 Я — міль яр дэр 
(16+).
5.15 Кар сі ка нец (16+).
7.05 Ту рэц кая для па чат-
коў цаў (16+).
9.05 Спа кус нік (16+).
11.30 Спа кус нік-2 (16+).
13.50 Хла печ нік па-ір-
ланд ску (16+).
15.45 Бан зай (6+).
17.45 Плэй бой пад пры-
крыц цём (18+).
19.30 Міл ка (18+).
21.10 SuperЗять (16+).
23.05 Па цу чы ныя скач кі 
(12+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
6.15 М/ф (6+).
6.50 «Шко ла док та ра Ка-
ма роў ска га» (6+).
7.30 «Док тар І...» (16+)
8.00 «Жа но чая вер сія». 
Се ры ял (12+).
9.45, 23.35 «Улег цы» 
(12+).
10.15, 15.35, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).

11.15, 18.40 «Сля пая» 
(16+).
12.20, 19.50 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.25, 17.35, 3.10 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.25, 2.15 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.35, 4.00 «Зна кі лё су» 
(16+).
21.00 «След ства па це-
ле». Се ры ял (16+).
22.45 «90-я» (16+).
0.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
0.50 «Пе ра воз чык-2». 
Ба я вік (16+).

6.10, 18.15 Чу жы бі лет 
(12+).
8.15 Тай на ся мі сяс цёр 
(16+).
10.30 Со мерс бі (16+).
12.30 К-9: са ба чая ра бо-
та (12+).
14.15 Ка пі тан Фі ліпс 
(16+).
16.40 Сар дэч на за пра-
ша ем у Zомбілэнд (16+).
20.10 Ілю зія пад ма ну 
(12+).
22.10 Ілю зія пад ма ну-2 
(12+).
0.25 Ілю зі я ніст (16+).
2.25 Біб лі я тэ кар: у по шу-
ках кап'я лё су (16+).
4.10 Вя лі кія во чы (16+).

7.30 На круч ку! (16+)
9.30 Кры ва вая лэ дзі Ба-
та ры (16+).
11.35 Па са жыр ка (16+).
13.30, 19.00 Апост ал (16+).
15.20 Вы ра та ваць Ле нін-
град (12+).
17.00, 5.30 Сталь ны ма-
ты лёк (16+).
20.50 Ві кінг (12+).
23.15 Усё або ні чо га 
(16+).
1.00 Край (16+).
3.30 Ру беж (12+).

6.00 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).
6.40 Асу шыць акі ян 
(16+).
7.30, 12.05, 3.35 Аў та-
SOS (16+).
8.15 Дзі кі ту нец: Поў нач 
су праць Поўд ня (16+).

9.00 Верф (16+).
9.45, 18.10, 19.45 У дзі-
кай пры ро дзе з Бе а рам 
Грыл сам (16+).
10.35 Ле дзя ная да ро га 
(16+).
12.50 Са праўд ны су пер-
кар (16+).
13.35 За кі ну тыя га ра ды з 
Аль бер там Лі нам (16+).
14.20 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
15.10, 20.30, 2.50 Рас-
сле да ван ні авія ка та-
строф (16+).
16.40, 21.20 Служ ба 
бяс пе кі аэ ра пор та: Пе ру 
(16+).
17.25 Унут ры не ве ра год-
най ме ха ні кі (16+).
19.00, 22.05, 1.10, 4.25 
Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(16+).
22.50 Свед кі ка та строф 
(16+).
23.35 Па ча так (16+).
2.00 Зла віць кант ра бан-
дыс та: аэ ра порт Ке нэ дзі 
(16+).
5.15 Су пер збу да ван ні: 
цу ды ін жы не рыі (16+).

8.00 Міль ё ны Па бла 
Эс ка ба ра (16+).
8.50, 15.45, 22.10 Ма хі на-
та ры (12+).
9.40, 16.40, 21.15, 5.00 
Як гэ та ўстро е на? (12+)
10.30, 17.35, 2.40 Мя цеж-
ны га раж (16+).
11.20, 23.05 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі (12+).
12.15, 6.30 Го лыя і на па-
ло ха ныя XL (16+).
13.05 Бяс цэн ныя аў то 
(12+).
14.50, 7.15 Ма хі на та ры: 
ма шы на ма ры (12+).
18.30, 4.15 Па ляў ні чыя 
на ста рыз ну (12+).
19.25 Сі бір ская ру лет ка 
(16+).
20.20 Аляс ка: сям'я з ле-
су (16+).
0.00 Вя лі кае і Ры чард 
Ха манд (12+).
0.55 Не вы тлу ма чаль нае 
і ня вы ву ча нае (12+).
1.50 Бе ар Грылс: па 
сля дах тых, хто вы жыў 
(16+).
3.30 Міль яр дэр пад пры-
крыц цём (12+).
5.45 Вой ны за ма люс каў 
(12+).
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6.10 Іс насць.
6.35 Ме лад ра ма «Дзяў чы на з 
ва чы ма ко ле ру не ба». 1-я се-
рыя (12+).
8.20 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00 На ві ны.
9.10 Сэнс жыц ця. Мі ка лай Чар-
гі нец (12+).
9.50 Зда роўе (12+).
10.45 Ста рое — но вае (12+).
11.20 Гіс то рыі вы ра та ван ня 
(12+).
12.10 Ме лад ра ма «До мік на 
шчас це» (16+).
13.25 «Я ве даю» (6+).
15.15 Кра і на.
15.45 «Кух ня жыц ця» (12+).
16.15 Ме лад ра ма «Ка хан не 
пад мік ра ско пам». 1—4-я се-
рыі (16+).
20.00 «Ма ка ён ка, 9».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ме лад ра ма «Дзяў чы на з 
ва чы ма ко ле ру не ба». 1-я і 2-я 
се рыі (12+).
1.35 Дзень спор ту.

6.55 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
8.30 М/с «Ці мон і Пум ба» (0+).
9.15, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.20 Ані ма цый ны фільм «Ма-
лень кі прынц» (0+).
11.00 Хто я? (12+)
11.20 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
11.50 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.25 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
13.15 «Ча ты ры вя сел лі» (16+).
14.35 «Арол і рэш ка. Рай і пек-
ла» (16+).
15.30, 0.35 «Ка лі мы до ма» 
(16+).
15.55 Ме лад ра ма «Да ро га пе-
ра мен» (16+).
17.50 «Ка хан не на вы жы ван не» 
(16+).
19.20 Тры лер «Ня бач ны госць» 
(16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Ча ла век-не ві дзім ка» 
(16+).
22.15 Фан тас ты ка «Штуч ны ро-
зум» (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 14.05, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 20.35 «Гэ ты дзень».

8.25 «Ка ні ку лы ў Пра стак ва шы-
на». М/ф (0+).
8.40 «Мая ма рач ка». Маст. 
фільм (12+) [СЦ].
10.00 «Жы вая куль ту ра». Тра-
ды цый ная тэх на ло гія ткац тва 
па двой ных ды ва ноў (вёс кі Пад-
бе ла і Па шу кі, Ка мя нец кі ра ён, 
Брэсц кая воб ласць).
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Пу-
пы.
10.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+)
11.20 «Дзе сяць нег ры ця нят». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
13.40 «На ву ка ма нія» (6+).
14.25 І. Штра ус. «Каз кі вен ска га 
ле су». Спек такль Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ака дэ міч на га му-
зыч на га тэ ат ра.
15.55 «Ка мер тон». За слу жа ная 
ар тыст ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Мар га ры та Алек санд ро віч.
16.20 «Му зыч ны млын». Кан-
цэрт.
17.15 «Стар шы ня». Маст. 
фільм (12+).
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Мы з ва мі не дзе су стра-
ка лі ся». Маст. фільм (12+).
22.35 Юбі лей ны ве чар ды ры жо-
ра Ар ка дзя Бе ры на.

6.30 Аз бу ка спор ту.
6.40 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
1/4 фі на лу.
8.25 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
1/16 фі на лу. Агляд.
9.25, 18.00 Тэ ніс. WTА. До ха.
11.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
12.00, 12.30, 15.20, 22.35 Бія тлон. 
Чэм пі я нат Еў ро пы. Раў бі чы.
13.55 Вя лі кі спорт.
14.40 Трэ ні ро вач ны дзень.
15.10, 17.50 Вось гэ та спорт!
16.45 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Аў та дар» (Са ра таў) — 
«Цмо кі-Мінск».
19.30 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь) — 
«Пор ту» (Пар ту га лія). (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Уот фард» — «Лі вер пуль». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 20.00 На-
шы на ві ны.
7.10 «Мар каў. Ні чо га аса біс та-
га» (16+).
7.45 «Рэ пар цёр» (16+).
8.10 «Сло ва го на ру» (12+).
9.10 Маст. фільм «Па сак рэ це 
ўся му све ту» (16+).

10.55 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
13.55 «Я ця бе ні ко лі не за бу ду». 
Да юбі лею Мі ка лая Ка ра чан ца-
ва (12+).
16.20 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+)
18.00, 21.10 «Сён ня ве ча рам» 
(16+).
20.45 «Ме тэа гід».
22.15 Па мя ці Ула да Лісць е ва 
(16+).
0.55 «Пра ка хан не» (16+).

6.05, 0.50 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі» (16+).
7.45 «Ан фас».
8.05 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).
9.00 «Біт ва пад Ор шай. На ра-
джэн не ле ген ды». Дак. фільм.
10.00 «Мінск і мін ча не».
10.30 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
11.00 «Не ве ра год на ці ка выя гіс-
то рыі» (16+).
11.30, 13.40, 16.40 «Жоў тае во-
ка тыг ра». Се ры ял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны 
«24 га дзі ны».
19.55 «СТБ-спорт».
20.05 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
22.35 «Тэ ры то рыя па мы лак» 
(16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10 «Са юз ні кі» (12+).
6.40, 7.50, 4.25 М/ф (6+).
6.50 «Та кія роз ныя» (16+).
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» (12+).
9.05 «Сла бае звя но» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-
чы ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45 «Су свет ныя лэ дзі» (12+).
11.25 Маст. фільм «Пры го ды 
прын ца Фла ры зе ля» (12+).
15.35, 16.15, 19.15 Маст. фільм 
«Гар дэ ма ры ны, на пе рад!» 
(12+)
22.30 Маст. фільм «Па між анё-
лам і чор там» (16+).
0.50 Маст. фільм «Тан цуй, тан-
цуй» (12+).
3.00 Маст. фільм «Дзяў чы на 
з ха рак та рам» (12+).

7.00 Маст. фільм «Аазіс ка хан-
ня» (16+).
8.50 Маст. фільм «Пра ка хан-
не» (12+).

10.30 Маст. фільм «Аса біс тыя 
ра хун кі» (12+).
12.30 «Пя цё ра на ад на го» 
(12+).
13.20 «Сто да ад на го» (12+).
14.10 «Но вае і най леп шае». Кан-
цэрт Іны Афа нась е вай.
16.10 Маст. фільм «Ад лё су не 
за ра кай ся» (12+).
19.45 «Плюс-мі нус».
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.40 «Пры ві тан не, Анд рэй!» 
(16+)
22.25 Маст. фільм «Ад ка хан ня 
да ня на віс ці» (12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 Спорт-мікс.
6.15 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.50 «Гіс то рыі ра мон ту» (0+).
7.20 Жан чы ны і спорт.
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 тай ны плюс» 
(12+).
10.25 Га лоў ная да ро га (16+).
11.00 «Жы вая ежа» (12+).
11.55 Ква тэр нае пы тан не (0+).
12.55 «Па е дзем, па я дзім!» (0+)
13.45 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
14.05 Се ры ял «Ле ген да Фе ра-
ры» (16+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба чан-
не».
20.35 Се ры ял «Па ка раць нель-
га па мі ла ваць» (16+).
0.25 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 14.40, 18.50, 21.15, 1.50 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 М/ф.
8.20 Му зыч ны фільм «Ала дзін» 
(12+).
10.30 «Пры знай ся, што смач-
на!»
10.50 Пры го ды «Тар зан. Ле ген-
да» (12+).
12.40 Ба я вік «Лю дзі Ікс» (12+).
14.45 «Гля дзім усёй сям' ёй». М/ф 
«Да ро га на Эль да ра да».
16.15 Ка ме дыя «Ча ра паш кі-
нін дзя».
18.00 «За ко ны пры ваб нас ці».
18.55 Тры лер «Па між на мі го-
ры» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 Дра ма «Тру шчо бы Брук-
лі на» (18+).
23.45 Дэ тэк тыў «Кі тай скі квар-
тал» (16+).

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, 29 лютага

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура
На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 25 лютага

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


