
6.05 «Ро гаў. Сту дыя 24» 
(16+).
6.55, 2.15 «Га ле рэя пры-
га жос ці» (16+).
7.30 М/ф «Па ця шо ба» 
(0+).
7.50 М/ф «Тры ка ты» (0+).
8.15 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь» (0+).
8.50 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+)
9.25, 17.25 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
10.25, 18.40 Се ры ял 
«Шчас лі выя ра зам» 
(16+).
11.50, 3.10 «Руб лё ва — 
Бі ру лё ва» (16+).
12.50 Се ры ял «Ва ро ні-
ны» (12+).
14.45, 2.40 Скетч-шоу 
«Ад на за ўсіх» (16+).
15.45 Ка ме дыя «На цы я-
наль ная бяс пе ка» (12+).
20.00 Се ры ял «Дзяў чын кі 
не зда юц ца» (16+).
21.00 Се ры ял «Пе кар і 
пры га жу ня» (16+).
22.00 Ка ме дыя «Вя сел-
ле най леп ша га сяб ра» 
(12+).
0.00 Се ры ял «Дзён-
нік док та ра Зай ца вай» 
(16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны 
свед ка» (16+).
4.00 «Ла ві мо мант» 
(16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 На ві-
ны куль ту ры.
6.35 «Пеш шу...» Маск ва 
эміг ранц кая.
7.05, 20.05 «Пра ві лы 
жыц ця».
7.35 «Ле ген ды су свет на-
га кі но». Лю боў Ар ло ва.
8.05 «Сі та і Ра ма». Се-
ры ял.
8.50, 16.40 «Атрад спе цы-
яль на га пры зна чэн ня». 
Се ры ял. 1-я се рыя.
10.15 «На зі раль нік».
11.10, 1.40 ХХ ста год дзе. 
Бе не фіс Ба ры са Бру но ва 
ў Тэ ат ры эст ра ды. 1993 
год.
12.30 Дзён нік ХІІ Зі мо ва-
га між на род на га фес ты-
ва лю мас тац тваў Юрыя 
Баш ме та.

12.55, 18.40, 0.15 Ула да 
фак та. «Ле да ко лы Ра-
сіі».
13.40 «Мі фы і мон стры». 
Дак. се ры ял.
14.30 Да 100-год дзя Вя-
лі ка га дра ма тыч на га 
тэ ат ра імя Г. А. Таў ста-
но га ва. «Са сто лі». Кі рыл 
Лаў роў.
15.10 «На гэ тым тыд ні... 
100 га доў та му».
15.40 «Аго ра». Ток-шоу.
17.50 Ад кры ты май стар-
клас Юрыя Баш ме та.
18.30, 1.25 Су свет ныя 
скар бы.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
20.45 «Па мяць». Дак. се-
ры ял.
21.15 «Са ці. Ня сум ная 
кла сі ка...»
22.00 «Ян коў скі». Дак. 
фільм.
23.35 Ад кры тая кні га. Гу-
зель Яхі на. «Дзе ці мае».
0.45 «Вя лі кі міс ты фі ка-
тар. Ка зі мір Ма ле віч». 
Дак. фільм.

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча на-
вым. Год 1966-ы. 2009 
год (12+).
6.50 Маст. фільм «Свет-
лы шлях» (12+).
8.20, 14.25, 15.45, 17.20, 
21.45, 23.00, 3.45, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Ган на 
Пят роў на» (16+).
12.20, 22.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
13.20 «Май стры мас тац-
тваў». Яў ген Ля во наў. 
1986 год (12+).
15.00, 22.00, 3.00 «Мі ну-
лы час» (12+).
16.00 Маст. фільм «Ва-
ша дач ка, Аляк санд ра...» 
(12+)
18.00 «Се вА ло гія» з Се-
вам На ўга род ца вым: 
«Ар мей скія бай кі». 2005 
год (18+).
19.10 «Ра ніш няя пош-
та». «Блы та ні на». 1985 
год (12+).
19.40 «Гэ ты фан тас тыч-
ны свет». «З ро ба та мі 
не жар ту юць». 1987 год 
(12+).

0.50 «За ла тая рыб ка». 
Тэ ле спек такль. 1986 год 
(12+).
2.25 «Ра ніш няя пош та». 
1989 год (12+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

1.30, 5.00, 9.00, 18.00 
Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Ку бак све ту.
2.00 «Спар тыў ная раз-
мо ва».
2.20, 6.30, 21.35 Гор ныя 
лы жы. Чэм пі я нат све ту.
3.00, 10.30 Зі мо выя ві ды 
спор ту. «У па го ні за гіс-
то ры яй».
3.30, 7.00, 11.00, 16.00, 
22.00 Сну кер. Welsh 
Open. Фі нал.
13.00, 15.30, 19.30 
Біятлон. Ку бак све ту.
14.30 Ве ла спорт. «Кла сі-
ка. Аль ме рыі».
21.00 Дзю до. Вя лі кі Шлем.

0.30 Гуль ня ў ча ты ры ру кі 
(16+).
2.40 Шлюб па-італь ян ску 
(0+).
4.40 Ажа ню ся з пер шай 
су стрэч най (16+).
6.25 Вя сель ны пе ра па лох 
(16+).
8.25 За яц над без дан ню 
(12+).
10.20 Вя лі кае вя сел ле 
(16+).
12.00 Сяб роў ства і ні я ка-
га сек су? (16+)
13.50 Вель мі не бяс печ-
ная штуч ка (16+).
15.35 Вель мі моц на за ка-
ха ны (16+).
17.35 Лёг кія па во дзі ны 
(16+).
19.30 Прад ві ну ты (16+).
21.05 Без гра ніч ча ў ся-
рэд няй шко ле (12+).
22.45 Шпі ён па су сед стве 
(12+).

6.00 М/ф (6+).
8.45 «Док тар І...» (16+)
9.20 «10 са мых» (16+).
9.50 «Гля дзі сам» (12+).
10.10 «Пе рыс коп» (16+).
10.30, 2.35 «Су до выя 
страс ці». Дак. се ры ял 
(16+).
12.15 «Асця рож на, мах-
ля ры!» (16+)

12.50 «Без пад ма ну» 
(16+).
13.40 «Пры від на два іх». 
Маст. фільм (12+).
15.20, 21.35, 4.05 «Не рас-
кры тыя тай ны» (12+).
16.20 «Мой ге рой» (12+).
17.15 «Раз ві  тан не» 
(16+).
18.10 «Мы прос та звя ры, 
спа да ры». Дак. фільм 
(12+).
19.05, 1.25 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
20.35 «Гэ тым пыль ным 
ле там». Се ры ял (16+).
22.30 «Уся праў да» 
(16+).
23.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).
23.50 «Пра га па да рож-
жаў». Маст. фільм (16+).
4.35 «Асця рож на, мах ля-
ры!» (16+)
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

8.10 Гер ца гі ня (16+).
10.30 Не маг чы мае (16+).
12.50 Рэ аль нае ка хан не 
(16+).
15.35 Веч нае ззян не чыс-
та га ро зу му (16+).
17.45 Ра мэа і Джуль е та 
(12+).
20.10 Ма ціль да (0+).
22.15 Эрын Бро ка віч — 
пры го жая і ра шу чая 
(16+).
0.55 13-ы ра ён (16+).
2.35 Мой хло пец — кі лер 
(18+).
4.10 За ру ча ныя асу джа-
ныя (16+).

6.20 Ка хае не ка хае 
(16+).
8.20 Ня ўлоў ныя: джэк пот 
(16+).
10.20 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе (16+).
12.20 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-2 (16+).
14.25 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-3 (12+).
16.20, 4.20 Та та на пра кат 
(12+).
18.25 У сты лі jazz (16+).
20.20 Дач ны ра манс 
(16+).
22.50 Ге рой (12+).
0.35 Ма ма, не га руй! 
(18+)
2.25 Чэм пі ё ны (6+).

0.30 Рэ аль насць ці фан-
тас ты ка? (16+)
0.50 У па го ні за НЛА 
(16+).
1.40, 15.55 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай (16+).
2.25 За ха валь ні кі скар баў 
Егіп та (16+).
3.15 Вы ра та ван не най-
ста рэй шай пі ра мі ды Егіп-
та (16+).
4.00, 16.40, 21.25 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф 
(16+).
5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці (16+).
6.00 Шлях абу джэн ня 
(16+).
6.25 Эк стрэ маль ны Кі тай 
(16+).
8.05, 14.20 Аў та-SОS 
(16+).
9.40 1989-ы. Год, які ства-
рыў су час ны свет (16+).
10.30 Гуль ні ро зу му 
(16+).
11.15 YоuTubе: рэ ва лю-
цыя (16+).
12.00 Ша ша праз пек ла 
(16+).
12.45 Гас па да ры гор 
(16+).
13.30, 20.35 Не вя до мы 
Кі тай (16+).
18.15 Чор ныя фа ра о ны 
(16+).
19.00, 22.10 За кі ну тыя 
скар бы Егіп та (16+).
19.50, 23.00 Скар бы Ту-
тан ха мо на (16+).
23.50 Асу шыць акі ян 
(16+).

8.00, 17.00, 22.00, 0.00 
Ма хі на та ры.
9.00, 16.00, 23.00, 4.40 
Кру ты цю нінг.
10.00, 15.00, 21.00 Як гэ-
та ўстро е на?
11.00, 20.00, 5.30 Біт ва за 
не ру хо масць.
12.00 Як гэ та зроб ле на?
13.00 Муж чын скія бяр-
ло гі.
14.00, 3.50 Най леп шы 
зброй нік.
18.00 Ву ліч ная на ву ка.
19.00 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі.
1.00, 6.20 Ва ен ны ар хіў: 
пад гры фам «Топ-10».
2.00, 7.10 Ча му?
2.55 Апош нія жы ха ры 
Аляс кі.
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6.45 Ме лад ра ма «Гас па дар 
до ма» (16+).
8.20 «Клуб рэ дак та раў» (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал» (12+).
9.45 «Зо на Х». Вы ні кі тыд ня (16+).
10.20 Марш рут па бу да ва ны. 
Шчу чын (12+).
10.55, 12.35 Се ры ял «Сва ты-4» 
(12+).
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ гі ён.
13.30 «Я ве даю».
15.15 «Твой го рад».
15.30 «Ва кол пла не ты».
16.15 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд ня.
16.35 Ме лад ра ма «Вы бі ра ю чы 
лёс» (16+).
20.40 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Ад кры тае 
акно» (16+).

7.00 М/с «Маш кі ны стра шыл кі» 
(0+).
7.25 Фільм для дзя цей «Як 
вый сці за муж за ка ра ля» 
(6+).
8.45, 19.55 «Тэ ле ба ро метр».
8.50 М/с «Чып і Дэйл спя ша юц-
ца на да па мо гу» (0+).
9.35 «Свет на вы ва рат. Не пал» 
(16+).
10.35 «Жан на Па жа ні» (16+).
11.30 Пры го ды «Снеж ныя са-
ба кі» (12+).
13.05 Ба я вік «Мі сія: не вы ка-
наль ная-2» (12+).
15.10, 23.35 «Арол і рэш ка. Кру-
га свет ка» (16+).
16.05 «Та та па паў» (16+).
17.45 «Біт ва эк стра сэн саў. 18-ы 
се зон» (16+).
20.25 «Аб мен жон ка мі-2» (16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», КЕ НО.
22.05 «Трэ ці ліш ні» (16+).
23.05 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).

7.35 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.
8.00, 13.50, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 14.10, 20.30 «Гэ ты дзень».
8.25 «Слу жы лі два та ва ры-
шы». Дра ма (12+).
10.00 «На пе рад у мі ну лае»
10:30 «Бе ла рус кая кух ня». Мя-
са ў цес це.
10.55 «На цы я наль ны хіт-па рад».
11.50 «Пе ра хоп». Маст. фільм 
(12+).

13.15 «Апош ні дзень». Анд рэй 
Рас тоц кі (12+).
14.15 «Май стры і ку мі ры». На-
род ная ар тыст ка Бе ла ру сі Зі наі-
да Зуб ко ва.
15.05 Кан цэрт ан самб ля пес-
ні і тан ца «Спад чы на» Па ла ца 
куль ту ры г. Ма ла дзеч на.
15.45 «Два ка пі та ны». Маст. 
фільм (12+).
17.20 «Дзяр жаў ная гра ні ца». 
Маст. фільм «Са лё ны ве цер» 
(12+).
19.35 «Арт-гіс то рыі». Сла ву ты 
і не вя до мы Мі ка лай Ка зак, або 
На шы лю дзі ў Га лі ву дзе.
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Па ла са ты рэйс». Ка ме-
дыя (12+).
22.30 «За піс кі на па лях». Сяр-
гей Гра хоў скі: паэ зія і про за 
жыц ця.
22.55 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Яў ген Кол чаў.

7.00 Сам ба. Ад кры ты чэм пі я нат 
Бе ла ру сі на пры зы Прэ зі дэн та.
8.25 Тэ ніс. WTA. Ду бай. Фі нал.
10.30 Бія тлон. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Раў бі чы. Прэв'ю.
10.55, 23.05 Бія тлон. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Раў бі чы. Гон ка пе ра-
сле ду. Муж чы ны.
11.55 Гуль ні «на вы раст».
12.25 Піт-стоп.
12.55, 23.50 Бія тлон. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Раў бі чы. Гон ка пе ра-
сле ду. Жан чы ны.
13.50 Ва лей бол. Ад кры ты чэм-
пі я нат Ра сіі. Жан чы ны. «Мін чан-
ка» — «Ені сей» (Крас на ярск).
15.25, 21.25 Фрыс тайл. Этап 
Куб ка све ту. Раў бі чы. Муж чы-
ны. Жан чы ны. Фі на лы.
16.50 Бас кет бол. Ква лі фі ка цыя 
да ЧЕ-2021. Муж чы ны. Бе ла-
русь — Шве цыя. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
18.45 Спорт-цэнтр.
19.00 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Весп рэм» (Венг рыя) — БГК 
імя Мяш ко ва (Бе ла русь). (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
20.40 Вы ні кі тыд ня.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Ка ме дыя «Дач ная па езд-
ка сяр жан та Цы бу лі» (0+).
8.40 «Ме тэа гід».
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).

9.25 «Зда роўе» (16+).
10.35 «Бес тал ко выя на тат кі» (12+).
11.15 «Жыц цё ін шых» (12+).
12.10 Маст. фільм «Жон ка па 
су мя шчаль ніц тве» (16+).
14.00 «Тры акор ды» (16+).
16.20 «Ера лаш» (6+).
16.45 «Га лоў ная ро ля» (12+).
18.30 «Лепш за ўсіх!» (0+)
20.00 «Кон ту ры».
21.05 «Клуб Вя сё лых і Зна ход лі-
вых». Вы шэй шая лі га (16+).
23.20 Тры лер «Ка лек тар».

6.20 «Жы вая тэ ма» (16+).
9.35, 11.00, 20.35 Да ку мен таль-
ны пра ект (16+).
10.30 «Вя лі кі го рад».
12.30, 13.40 «Снай пер. Зброя 
ад пла ты». Се ры ял (12+).
13.30, 16.30 На ві ны «24 га дзі ны».
16.00, 16.40 «Снай пер-2. Тун-
гус». Се ры ял (16+).
19.30 «Ты дзень».
23.00 «Ты дзень спор ту».
23.30 «Анек дот-шоу» (16+).
0.15 «Па са жыр без ба га жу» 
(16+).

6.00 М/ф «Маў глі» (6+).
6.15 «Міль ён пы тан няў аб пры-
ро дзе» (6+).
6.30, 7.35, 8.35 М/ф (0+).
7.05 «Бе ла русь сён ня» (12+).
8.05 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.55 «Яшчэ тан ней» (12+).
9.25, 5.10 «На ша кі но. Гіс то рыя 
вя лі ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы ра-
док).
10.45 Маст. фільм «Кі тай скі 
сер віз» (12+).
12.15, 16.15, 19.30 Се ры ял 
«Цу да тво рац» (16+).
18.30, 0.00 «Ра зам».
22.30, 1.00 Маст. фільм «Ге-
рой» (12+).
1.30 Се ры ял «Лі нія Мар ты» 
(12+).

7.00 Маст. фільм «За га да на 
жа ніць» (12+).
8.50 «Сме ха па на ра ма» Яў ге на 
Пет ра ся на (16+).
9.20 «Сам са бе рэ жы сёр» (16+).
10.15 «Ра ніш няя пош та».
11.00 Маст. фільм «Сем ня вест 
яф рэй та ра Збру е ва» (12+).
12.50 Маст. фільм «Рух уверх» 
(12+).

15.25 Юбі лей ны кан цэрт, пры-
све ча ны 85-год дзю на род на га 
ар тыс та СССР В. С. Ла на во га 
ў Дзяр жаў ным Крам лёў скім па-
ла цы.
17.25, 21.45 Маст. фільм «Крок 
да шчас ця» (12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
22.35 Маск ва. Крэмль. Пу цін.
23.25 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая (6+).
6.35, 23.40 «Зра зу мець і абяс-
шко дзіць» (12+).
7.10 Се ры ял «Агент асо ба га 
пры зна чэн ня» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
8.40 «Вус на мі дзі ця ці» (0+).
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» (16+)
10.25 «Пер шая пе ра да ча» (16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.55 «Дач ны ад каз» (0+).
12.55 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
13.55 Маст. фільм «Ваў кі» 
(12+).
16.25 «След ства вя лі...» (16+)
18.05 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 Маст. фільм «Пус ты ня» 
(16+).
0.10 «Брэйн-рынг» (12+).

7.00, 15.20, 19.00, 21.10, 23.40 
«На двор'е».
7.05 М/ф «Ба ран чык Шон».
7.15 Дак. се ры ял «Дзі кая пры-
ро да Ра сіі».
8.00 М/ф «Га ла ва лом ка».
9.25 «Утрам дзія».
9.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
10.00 «Кі тай скі Но вы год».
10.30 Пры го ды «Гар дэ ма ры-
ны, на пе рад!» (12+)
15.25 Ка ме дыя «Эл він і бу рун-
ду кі» (0+).
17.00 «Мульт па рад».
17.40 «Ад каз вай ка» (0+).
17.45 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
18.00 «Ца на не ру хо мас ці».
18.15 Се ры ял «Касл» (12+).
19.05 Ме лад ра ма «Ко ла фар-
ту ны» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.15 Тры лер «Ле ген да» (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

нядзеля,  24 лю та га

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу
TБ1000 TБ1000 

Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

панядзелак,  18 лютага

МIРМIР

1514 3

СТБСТБ


