
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «Ера лаш» (6+).
9.10 М/с «Тры ка ты» 
(0+).
9.30 М/с «Ка чы ныя гіс то-
рыі» (0+).
9.50 М/с «Ці мон і Пум ба» 
(0+).
10.25 Фан тас ты ка «Пя ты 
эле мент» (16+).
12.50 М/с «Ча ра дзей ная 
кні га» (0+).
13.05, 18.30 Се ры ял 
«#СеняФедзя» (16+).
14.35, 1.45 Се ры ял «Па-
куль цві це па па раць» 
(16+).
16.30 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
17.30, 0.00 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Бам бі зы» 
(16+).
21.00 Се ры ял «Іва но-
вы — Іва но вы» (16+).
22.00 Фан тас ты ка «Жы-
вое» (16+).
0.55 Се ры ял «Цац кі» 
(16+).
3.25 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.45 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 
дзі ця чая.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35 «Як уз во дзі лі Вя лі-
кую Кі тай скую сця ну». 
Дак. фільм [СЦ].
8.25 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Ула дзі мір Зель-
дзін.
8.55 Ко лер ча су. Уіль ям 
Цёр нэр.
9.05, 22.20 «Рас кол». Се-
ры ял (16+) [СЦ].
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.30 ХХ ста год дзе. 
«Да ра гая Тац ця на Іва-
наў на...» Фільм-пры свя-
чэн не Тац ця не Пель тцэр. 
1992 год.
12.10, 16.25 «Пер шыя ў 
све це». Дак. се ры ял.

12.25, 18.40, 0.45 «Тым 
ча сам. Сэн сы».
13.10 «Больш, чым ка-
хан не». Ва сіль Ка ча лаў 
[СЦ].
13.50, 2.25 Ра ман у ка-
ме ні. «Іс па нія. Тар то са». 
Дак. фільм.
14.20 За меж ная спра ва. 
«Вя лі кі па сол».
15.10 На ві ны. Пад ра бяз-
на. Кні гі.
15.25 «Ба рыс Па стэр нак: 
рас ка ва ны го лас» [СЦ].
15.55 «Пя тае вы мя рэн-
не» [СЦ].
16.40 «Мёрт выя ду шы». 
Се ры ял.
18.00 «Не ста ліч ныя тэ ат-
ры». Но ва сі бір скі тэ атр 
опе ры і ба ле та [СЦ].
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 Сту пе ні цы ві лі за цыі 
[СЦ].
21.35 «Рас ча ра ва ны 
Арак чэ еў». Дак. фільм. 
[СЦ].
23.10 «Ма на лог у 4 част-
ках. Аляк сандр Ада баш'-
ян». Част ка 2-я [СЦ].
0.00 «Бу раў і Бу раў». 
Дак. фільм [СЦ].

6.00 Дак. фільм «Ю. В. Анд -
ро паў. Ста рон кі жыц ця». 
1985 год (12+).
7.00, 8.45, 9.45, 11.15, 
15.45, 17.00, 19.05, 20.45, 
21.45, 23.00, 1.00, 3.50, 
5.45 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.10 «Ва кол сме ху». 
1981 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
10.00 Маст. фільм «Ма-
лень кая лас ка» (16+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Му зыч ны сам вы дат». 
2005 год (18+).
13.00 Фільм-спек такль 
«Прый шоў муж чы на 
да жан чы ны». 1990 год 
(18+).
16.00, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляк-
санд рам Па літ коў скім. 
2006 год (16+).
19.40 Кі на кан цэрт «Дэ-
тэк тыў... Дэ тэк тыў... Дэ-
тэк тыў!» 1983 год (12+).
0.00 Маст. фільм «Федзь-
ка» (12+).

1.30 Дак. фільм «Мас-
коў ская эле гія». 1988 год 
(16+).
3.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
4.00 Тэ ле спек такль «Уся-
го не каль кі слоў у го нар 
спа да ра дэ Маль е ра». 
1973 год (16+).

2.05 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на. Ку бак све ту 
(12+).
3.30 Ве ла спорт. «Тур 
Ланг ка ві» (12+).
4.00 Тэ ніс. Аustrаlіаn 
Ореn (6+).
5.00, 10.30, 13.00, 15.00, 
15.45, 21.15, 21, 45 Сну-
кер. Wеlsh Ореn (6+).
7.00 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту (12+).
9.00 На столь ны тэ ніс. Ку-
бак Еў ро пы (6+).
10.55 Фех та ван не. Се рыя 
Гран-пры (6+).
12.00 Кон ны спорт. Ку бак 
све ту (6+).

1.00 Міль ярд (12+).
2.55 Свя точ ны пе ра па лох 
(16+).
5.00 Па е дзем да чор та-
вай ба бу лі (12+).
6.50 Стар скі і Хатч 
(12+).
8.50 Дзень вы ба раў па-
фран цуз ску (16+).
10.35 Пад мас кай жы га-
ла (16+).
12.15 Су пер ге рой скае кі-
но (16+).
13.55 Укра дзі маю жон ку 
(16+).
15.50 Чу ма выя бо ты 
(16+).
17.55 Лю боў-мар коў па-
фран цуз ску (18+).
19.30 Пам пуш ка (16+).
21.35 Ка лі б я бы ла муж-
чы нам (18 +).
23.30 Сар дэч на за пра-
ша ем у джунг лі (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 «Тры май ся за аб ло-
кі». Се ры ял (12+).
9.50, 23.35 «Улег цы» 
(12+).
10.20, 15.35, 4.30 «Суд 
ідзе». Дак. се ры ял (16+).
11.20, 18.40 «Сля пая» 
(16+).
12.25, 19.50 «Ва раж біт-
ка» (12+).
13.30, 17.35, 3.45 «Міс-
тыч ныя гіс то рыі» (12+).
14.30, 2.50 «Па ляў ні чыя 
на пры ві даў» (16+).
16.35 «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 «Ша кал». Ба я вік 
(16+).

6.10, 18.15 Да вай це па-
тан цу ем (12+).
8.20 Не ве ра год ныя пры-
го ды фа кі ра (16+).
10.10 Мой хлоп чык 
(12+).
12.00 Сем га доў у Ты бе-
це (16+).
14.30 Гон ка ста год дзя 
(16+).
16.15 Па цу чы ныя скачкі 
(12+).
20.10 Код да Він чы 
(16+).
22.50 Анё лы і дэ ма ны 
(12+).
1.15 Ка хан не з пер ша га 
по гля ду (18+).
2.45 Эва лю цыя (12+).
4.15 Да руй, ха чу з та бой 
ажа ніц ца (12+).

7.30 Дзет кі на пра кат 
(12+).
9.15 Ву чыл ка (12+).
11.40 Пра любоff (16+).
13.40, 19.00 Вольф Ме-
сінг: які ба чыў скрозь час 
(12+).
15.25 Усё і ад ра зу (16+).
17.10, 5.35 Цвя ро зы кі-
роў ца (16+).
20.45 Па лю боў ні  цы 
(16+).
22.30 Гра ні ца. Та еж ны 
ра ман (16+).
0.50 Ад ной ле вай (12+).
2.20 Пі цер FM (12+).
3.40 Кух ня. Апош няя біт-
ва (12+).

6.00 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).
7.05 Асу шыць акі ян (16+).
7.55 Дзі кі ту нец (16+).
8.40 На плы тах па Юка-
не (16+).
9.25, 18.10 У дзі кай пры-
ро дзе з Бе а рам Грыл сам 
(16+).
10.15 Не па кор лі вы вост-
раў (16+).
11.45, 3.40 Аў та-SOS 
(16+).
12.30 Са праўд ны су пер-
кар (16+).
13.20 Егі пет з най вя лік-
шым да след чы кам у све-
це (16+).
14.05 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай (16+).
14.50, 20.30, 2.05 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф (16+).
16.25, 23.35 Ге ній (16+).
19.00, 22.05, 1.20, 4.30 Гіс-
то рыі вы ра та ван ня (16+).
19.45 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
21.20 Служ ба бяс пе кі 
аэ ра пор та: Пе ру (16+).
22.50 Свед кі ка та строф 
(16+).
5.15 Кос мас: пра сто ра і 
час (16+).

8.00 Міль яр дэр пад пры-
крыц цём (12+).
8.50, 14.50, 22.10, 7.15 
Ма хі на та ры (12+).
9.40, 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 Біт вы за кан тэй не-
ры (16+).
13.05 Тур ба ду эт (12+).
16.40 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
18.30, 4.15 Па ляў ні чыя на 
ста рыз ну (12+).
19.25 Вой ны за ма люс-
каў (16+).
20.20, 3.30 Аляс ка: сям'я 
з ле су (16+).
23.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі (16+).
0.00 Сак рэт ныя ба зы на-
цыс таў (12+).
0.55 Не вы тлу ма чаль нае і 
ня вы ву ча нае (12+).
1.50 Тыкл (16+).
5.45 Ла ба ра то рыя вы бу-
хо вых ідэй (16+).
6.30 Бе ар Грылс: па сля-
дах тых, хто вы жыў (12+).
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6.00 Сло ва Міт ра па лі та Паў ла на 
свя та Стрэ чан ня Гас под ня га.
6.10 Іс насць.
6.35 Ме лад ра ма «Кля ну ся ка-
хаць ця бе веч на». 1-я і 2-я се-
рыі (16+).
8.20 Ку лі нар ная дып ла ма тыя 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Сэнс жыц ця. Анд рэй і Воль-
га Сма ля кі (12+).
9.45 Зда роўе (12+).
10.45 Ста рое — но вае (12+).
11.20 Гіс то рыі вы ра та ван ня (12+).
12.10 Па ка лен не.by (6+).
12.30 Ме лад ра ма «Ну ля вы 
цыкл». 1-я се рыя (16+).
13.30 «Я ве даю». (6+).
15.15 Кра і на.
15.45 «Кух ня жыц ця». (12+).
16.20 Ме лад ра ма «Бы ла та бе 
лю бі мая». 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 «Кля ну ся ка-
хаць ця бе веч на». 1—4-я се рыі 
(16+).
1.30 Дзень спор ту.

7.00 «Не на ра дзі ся пры го жай». 
Се ры ял (12+).
8.25 М/с «Пінг ві ны з Ма да гас ка-
ра» (0+).
9.20, 21.15 Тэ ле ба ро метр.
9.25 Ані ма цый ны фільм «Пры-
го ды Цін ці на. Тай на Ад на ро га» 
(12+).
11.10 «Хто я?» (12+)
11.30 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
12.05 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
12.35 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
13.25 «Ча ты ры вя сел лі» (16+).
14.50 Тра гі ка ме дыя «Шоу Тру-
ма на» (12+).
16.35 Бія тлон. Чэм пі я нат све ту. 
Спрынт. Муж чы ны.
18.00 «Ка хан не на вы жы ван не» 
(16+).
19.40 Ба я вік «Хут касць. Аў то-
бус 657» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.20 «Ча ла век-не ві дзім ка» (16+).
22.15 Фан тас ты ка «Старт рэк. 
Бяс кон цасць» (12+).
0.15 «Ка лі мы до ма». Скетч кам 
(16+).

7.25 «Сі ла ве ры».
7.50 «Раз мо вы пра ду хоў нае». 
Стрэ чан не Гас под няе.

8.00, 14.20, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 14.40, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.25 «Па за пал кі». Маст. фільм 
(12+).
10.00 «Жы вая куль ту ра». Дзі ця-
чы ка ляд ны аб рад «Ку ры» (вёс кі 
Клі чаў ска га ра ё на Ма гі лёў скай 
воб лас ці).
10.25 «Бе ла рус кая кух ня». Ма-
ры на ва ны ка рась.
10.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» (6+)
11.20 «Па кроў скія ва ро ты». 
Маст. фільм (12+).
13.40 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
13.55 «На ву ка ма нія» (6+).
14.45 На тал ля Гай да. Він ша ван ні 
сяб роў.
16.20 «Вяс ко вы дэ тэк тыў». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
17.45 «Аніс кін і Фан та мас». 
Маст. фільм (12+).
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Штэп сель жэ ніць Та ра-
пунь ку». Маст. фільм (12+).
22.20 «Дом, у якім я жы ву». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Свет анг лій скай прэм' ер-лі гі. 
Ві дэа ча со піс.
7.40 Бія тлон. Чэм пі я нат све-
ту. Ант хольц — Ан тэр сель ва. 
Спрынт. Жан чы ны.
9.00 «Вось гэ та спорт!»
9.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
9.40 Трэ ні ро вач ны дзень.
10.10 Дзю до. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі.
12.15 Вя лі кі спорт.
13.00 Тэ ніс. WTA.
16.30 Авер тайм. КХЛ.
17.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Аў та ма бі ліст» (Ека-
ця рын бург). (У пе ра пын ках — 
Авер тайм. КХЛ.)
19.30 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Ман пелье» (Фран цыя) — БГК 
імя Мяш ко ва (Бе ла русь). (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Нор віч» — «Лі вер пуль». (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
22.35 Фрыс тайл. Ку бак све ту.
0.25 Ба раць ба. Чэм пі я нат Еў ро-
пы.

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 «Рэ пар цёр» (16+).
8.05 «Ган на Гер ман. Дом ка хан ня 
і сон ца» (12+).

9.10 Маст. фільм «За будзь мя-
не, ма ма!» (16+)
11.00 «Ба чы лі ві дэа?» (6+)
12.40 Се ры ял «До мік ля ра кі» 
(16+).
16.20 «100 ім ёнаў Бе ла ру сі» (16+).
17.15 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
20.00 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
20.45 «Ме тэа гід».
21.10 «Клуб Вя сё лых і Зна ход лі-
вых». Вы шэй шая лі га (16+).
23.10 Маст. фільм «Ка хаю ця бе 
лю бую» (16+).
1.00 «Пра ка хан не» (16+).

6.10 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(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 «Не вя до мая гіс то рыя» 
(16+).
13.30, 16.30, 19.30 На ві ны «24 га-
дзі ны».
13.40 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
14.35, 16.40 «Баць кі». Се ры ял 
(16+).
19.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Па ляў ні чыя на ка ра ва-
ны». Се ры ял (16+).
23.15 Спар тыў ныя баль ныя тан-
цы «Mіnsk open». Пер шы дзень.
0.20 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.10 «Са юз ні кі» (12+).
6.40, 7.50, 5.45 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+).
9.10 «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+).
11.20 Маст. фільм «Па кроў скія 
ва ро ты» (0+).
14.15, 16.15, 19.15 Се ры ял «Лю-
бі мая на стаў ні ца» (16+).
23.30 Маст. фільм «Туз» (16+).
1.00 Маст. фільм «Яды, або Су-
свет ная гіс то рыя атруч ван няў» 
(16+).
3.00 Маст. фільм «На ва год ні 
шлюб» (6+).
4.30 Маст. фільм «Маё ка хан-
не» (6+).

7.00 Маст. фільм «Я па да ру са-
бе цуд» (16+).
8.45 Маст. фільм «Роз ныя лё-
сы» (12+).
10.45 Маст. фільм «Па куль 
б'ец ца сэр ца» (12+).
12.30 «Пя цё ра на ад на го» (12+).
13.20 «Сто да ад на го» (12+).
14.10 «Смя яц ца да зва ля ец ца» 
(16+).
16.20 Маст. фільм «Слё зы на 
па душ цы» (12+).
19.45 «Плюс-мі нус».
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Пры ві тан не, Анд рэй!» (16+)
22.40 Маст. фільм «Ідэа льны 
шлюб» (12+).

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.10 Спорт-мікс.
6.20 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».
8.50 «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+).
12.50 Па е дзем, па я дзім! (0+)
13.45 Лёс гі ган таў (6+). 
14.15 Се ры ял «Чар ноў» (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+).
0.20 «Та ям ні чая Ра сія» (16+).

7.00, 14.40, 18.55, 21.15, 1.35 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 М/ф.
8.40 «Утрам дзія».
8.45 Ка ме дыя «Смак жыц ця» 
(0+).
10.30 «Пры знай ся, што смач на!»
10.50 Ба я вік «Ве ном» (16+).
12.45 Ба я вік «Лю дзі ў чор ным» 
(12+).
14.45 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф.
16.35 Ме лад ра ма «Пас ля» (16+).
18.15 «За ко ны пры ваб нас ці».
19.00 Ме лад ра ма «Най леп шае 
ўва мне» (12+).
20.55 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 Ба я вік «Ад ной чы ў Аме-
ры цы» (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, 15 лютага

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

аўторак, 11 лютага

МIРМIР

ТБ3ТБ3

1712 5

СТБСТБ


