
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 М/ф «Ча роў ная кні-
га» (0+).
9.35 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 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам» (16+).
14.00 Ба я вік «Тэр мі на тар: 
няхай прый дзе вы ра та-
валь нік» (12+).
16.00 М/ф «Се зон па ля-
ван ня» (12+).
17.40 «Рус кія не смя юц-
ца» (16+).
19.35, 1.20 «Ураль скія 
пель ме ні» (16+).
21.00 Фэн тэ зі «Жа хі» 
(12+).
23.00 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
0.00 Скетч-шоу «Не рэ аль-
ная гіс то рыя» (12+).
3.05 «Прос та кух ня» 
(16+).
3.35 «Ро гаў у го ра дзе» 
(16+).
4.25 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь» (16+).
5.10 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).

6.30 «Пры го ды да ма віч-
ка», «Дом для Кузь кі», 
«Каз ка для На та шы», 
«Вяр тан не да ма віч ка». 
М/ф.
7.35 «Лю боў да бліж ня-
га». Маст. фільм.
8.50 «Звы чай ны кан цэрт» 
з Эду ар дам Эфі ра вым».
9.20 «Мы — гра ма цеі!»
10.00 «Дзе вы, ры ца ры?» 
Маст. фільм [СЦ].
11.10 «Аляк сей Смір ноў. 
Ма лень кія ро лі Вя лі ка-
га ар тыс та». Дак. фільм 
[СЦ].
11.50 «Пісь мы з пра-
він цыі». Вост раў Іту руп 
(Са ха лін ская воб ласць) 
[СЦ].
12.20, 2.10 Дыя ло гі пра 
жы вёл. Заа пар кі Чэ хіі 
[СЦ].

13.05 «Ін шыя Ра ма на вы». 
«Не ка ра на ва ны ім пе ра-
тар» [СЦ].
13.30 «Хто за біў ка та?» 
Маст. фільм.
15.25 Да 75-год дзя Вя лі-
кай Пе ра мо гі. Аляк сандр 
Ме жы раў. «Наш мир с 
вой ною по по лам» [СЦ].
16.30 «Кар ці на све ту».
17.10 «Пеш шу...» Маск-
ва. Ква тэ ры на ву коў цаў 
[СЦ].
17.40 «Дзі кія гіс то рыі 
Ірак лія Кві ры ка дзэ». Дак. 
фільм.
18.35 «Ра ман ты ка ра ман-
са».
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Даб ра кі». Маст. 
фільм [СЦ].
21.30 «Бе лая сту дыя».
22.15 «Шэ дэў ры су свет-
на га му зыч на га тэ ат ра». 
Ба лет Л. Мін ку са «Ба я-
дэр ка». Ка ра леў скі тэ атр 
«Ко вент-Гар дэн». 2018 
год.
0.30 «Зда ні». Маст. фільм 
(16+).

6.05 «Да і пас ля...» (12+)
7.15 Ка рот ка мет раж ны 
фільм «Тры руб лі» (12+).
7.40 «Му зыч ная га вань» 
Эле а но ры Фі лі  най» 
(16+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
9.45, 11.00, 15.45, 17.05, 
3.45 Му зыч ная на сталь гія 
(12+).
10.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
12.00 Маст. фільм «Ад-
ной чы ле там» (12+).
13.15 «Ва кол сме ху». 1986 
год (12+).
14.45 Дак. фільм «БГ» 
(Ба рыс Гра бен шчы коў) 
(16+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
16.00 Тэ ле спек такль «Мя-
це лі ца». 1983 год (16+).
18.00 Маст. фільм «Ці мур 
і яго ка ман да» (6+).
20.10 «...Да 16 і ста рэй-
шым». 1988 год (16+).
21.45 Фільм-кан цэрт «Су-
стрэ чы з Алай Пу га чо-
вай». 1984 год (12+).
22.55 Маст. фільм «Два 
га ла сы» (16+).
0.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім: 
«Гіс то рыя рус ка га ро ка». 
«Майк з гур та «Зо о парк» 
(16+).

1.10 Маст. фільм «На пры-
вя зі ля ўзлёт най па ла сы» 
(16+).
2.20 Дак. фільм «Фільм 
пра фільм. «Я кро чу па 
Маск ве» (12+).
4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
5.00 «Мне 90 га доў, яшчэ 
лёг кая ха да...» Фільм-ма-
на лог Анас та сіі Цвя та е-
вай. 1989 год (12+).

1.35, 8.45, 20.05 Ве ла-
спорт (трэк). Чэм пі я нат 
све ту (12+).
2.30, 10.30 Ве ла спорт. 
«Тур ААЭ» (12+).
3.30, 15.10 Скач кі на лы-
жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту (12+).
5.00, 9.45 Ве ла спорт. Су-
свет ны тур (12+).
5.30 Ве ла спорт. «Тур Тай-
ва ня».
7.00, 11.35, 13.10 Гор ныя 
лы жы. Ку бак све ту (12+).
12.25, 14.25, 19.00 Бія т-
лон. Чэм пі я нат Еў ро пы.
17.15, 21.30 Сну кер. The 
Players Champіonshіp 
(6+).

1.20 На ша Russіa. Яй кі лё-
су (16+).
2.55 Спа кус нік-2 (16+).
5.15 Так сі (16+).
6.55 Так сі-2 (16+).
8.35 Так сі-3 (16+).
10.15 Так сі-4 (16+).
12.00 Так сі-5 (18+).
14.00 SuperЗяць (16+).
16.00 Міл ка (18+).
17.40 Уда чы, Чак! (16+)
19.30 Што вы тва ра юць 
муж чы ны! (18+)
21.15 Што вы тва ра юць 
муж чы ны!-2 (18+)
22.50 Най ноў шы за па вет 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
7.50 «Улег цы» (12+).
8.20 Ка лек цыя «Бе ла-
русь філь ма». «Вы крас ці» 
Бель ман до». Маст. фільм 
(12+).
10.30 «Вы ра туй це, я не 
ўмею га та ваць!» (12+)
11.20, 1.25 Се ры ял «Аў та-
шко ла» (12+).
14.45 Ані ма цый ны фільм 
«Ка ра лі на ў кра і не каш-
ма раў» (6+).

16.30 Cерыял «Кра па вы 
бе рэт» (12+).
20.05 «ТБ3 вя дзе рас сле-
да ван не» (16+).
21.05 «Асця рож на, мах ля-
ры!» (16+)
21.40 Ба я вік «Фар саж-6» 
(12+).
0.00 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял (16+).
4.25 «Дзён нік эк стра сэн-
са» (16+).
5.20 «Без пад ма ну» 
(16+).

6.10 Ілю зі я ніст (16+).
8.00 Іс пан ская-анг лій ская 
(16+).
10.25 Го лас мон стра 
(16+).
12.20 Кі ле ры (16+).
14.00 Цуд (12+).
16.00 Іл гун, іл гун (12+).
17.40 Вост раў пра кля тых 
(16+).
20.10 Воб лач ны ат лас 
(16+).
23.20 Ад ной чы ў Аме ры-
цы (16+).
3.15 Рэ аль ныя ваў ка ла кі 
(16+).
4.30 К-9: са ба чая ра бо та 
(12+).

6.10 Мядз ве джы па ца лу-
нак (16+).
8.00 Па лё ты ў сне і на яве 
(6+).
9.40 На круч ку! (16+)
11.20 Па ра граф 78: фільм 
пер шы (16+).
12.55 Па ра граф 78: фільм 
дру гі (16+).
14.30 Ві кінг (12+).
17.00 Яра слаў. Ты ся чу га-
доў та му (16+).
18.50 Ваў ка даў з ро ду Шэ-
рых Са бак (16+).
21.25, 5.30 Вы соц кі. Дзя-
куй, што жы вы (16+).
0.00 Ад рыў (16+).
1.45 Лас ка вы май (16+).
3.40 Яко му не да ра ва лі 
(16+).

6.00, 5.35 Код не бяс пе кі 
(16+).
6.25 Гіс то рыя дзе ся ці год-
дзяў (16+).
7.15, 4.30 Эк стрэ маль ныя 
за хап лен ні (16+).
8.00 Больш, чым фо ку сы 
(16+).

8.50 Гуль ні ро зу му (16+).
10.20, 1.20 Аў та-SOS 
(16+).
11.50 Гіс то рыі вы ра та ван-
ня (16+).
12.35, 15.45, 19.50 У дзі-
кай пры ро дзе з Бе а рам 
Грыл сам (16+).
13.25 Со неч ны фа ра он 
Егіп та: тай ны і скар бы 
(16+).
14.10 Па ха ва ная праў да 
Мая (16+).
15.00 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
16.35 Майкл Пэй лін у Паў-
ноч най Ка рэі (16+).
17.20 Тры пра ва ды ры 
(16+).
19.00, 22.10, 3.40 Асу-
шыць акі ян (16+).
20.35, 2.55 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф (16+).
23.45 Тай ны дзі кай пры-
ро ды Япо ніі (16+).
0.35 Наф та вае за брудж-
ван не ста год дзя (16+).
5.15 На ву ко выя не да рэ ч-
нас ці (16+).

8.00 Ма хі на та ры (12+).
9.40 Аў та бан А2 (16+).
10.30 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
11.20, 23.05 Не вя до мая 
экс пе ды цыя (16+).
12.15, 22.10 Даль на бой-
шчык у Аме ры цы (12+).
13.05, 5.00 НА СА: не вы-
тлу ма чаль ныя ма тэ ры я лы 
(12+).
14.00, 5.45 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 Вя лі кае і Ры чард 
Ха манд (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 Сталь ныя хлоп цы 
(12+).
2.40 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 ла-
д ра ма «Доб рыя ру кі» (16+).
13.0, 15.25 Ме лад ра ма «Бу ду 
жыць» (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+).
23.45 Арэ на.
0.35 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+).
10.10 Ка пей ка ў ка пей ку (12+).
10.40 Ка мень, на жні цы, па пе ра 
(16+).
11.15 «Да па ба чэн ня» (16+).
12.00 Ме лад ра ма «Доб рай ра-
ні цы» (12+).
13.50 «Арол і рэш ка. Рай і пек-
ла» (16+).
14.50 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
15.35 Ані ма цый ны фільм «Са-
мыя праў дзі выя гіс то рыі» (0+).
16.55 Тры лер «Па са жыр» 
(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». Баб ка 
па-пан ску.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.30, 21.05 «Ды вер сант. Ка нец 
вай ны». Се ры ял (16+).
9.25, 22.00 «Па ляў ні чыя і ведзь-
мы. Ра да вы пра клён». Дак. 
фільм з цык ла «Зва рот ны ад-
лік» (12+).
9.50 «На ву ка ма нія» (6+).

10.15, 15.55 «Ка ра ле ва Мар го». 
Се ры ял (16+).

12.20, 18.05 «Апош ні дзень». 
Тац ця на Са мой ла ва (12+).
13.00 Юбі лей ны кан цэрт Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га ака дэ міч-
на га за слу жа на га ха рэа гра фіч-
на га ан самб ля «Ха рош кі».
14.35 «На пе рад у мі ну лае».
15.00 «На цы я наль ны хіт-па рад».
17.40 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль На цы я наль на га ака дэ-
міч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы 
«Шлях ціц За валь ня».
18.45, 22.25 «Бе лы вы бух». 
Маст. фільм (12+) [СЦ].
20.00 «Ар хі тэк ту ра Бе ла ру сі».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.40 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці на род на га паэ та Бе ла-
ру сі Ры го ра Ба ра ду лі на.

7.00, 12.50 Аз бу ка спор ту.
7.10 Ха кей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) — «Ды на ма» (Мінск).
9.15 Вы ні кі тыд ня.
10.00, 11.45 Бія тлон. Чэм пі я нат 
све ту. Ант хольц-Ан тэр сель ва.
11.00 Вя лі кі спорт.
12.40 Вось гэ та спорт!
13.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
14.00, 20.45 Тэ ніс. WTА. До ха.
18.30 Бас кет бол. Ква лі фі ка цыя 
да ЧС-2023. Муж чы ны. Прэв'ю.
18.55 Бас кет бол. Ква лі фі ка цыя 
да ЧС-2023. Муж чы ны. Бе ла-
русь — Пар ту га лія. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
22.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Лі вер пуль» — «Вэст Хэм». 
(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 «Бе ла русь. Зда бы так Рэс-
пуб лі кі» (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, 0.30 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
17.20, 18.20, 23.15 «На са май 
спра ве» (16+).
18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.55 «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».
10.40 «Ба ец. На ра джэн не ле-
ген ды». Се ры ял (16+).
12.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.35, 21.20, 0.35 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
14.30 «Не ве ра год на ці ка выя гіс-
то рыі» (16+).
15.25, 16.50 «Жоў тае во ка тыг-
ра». 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».
20.30 «Тай ны Чап ман» (16+).
22.05 «Гля дзець усім!» (16+)
22.55 «СТБ-спорт».
1.15 «Мінт ранс» (16+).
2.00 «Са мая ка рыс ная пра гра-
ма» (16+).

6.00 Маст. фільм «Чыс тае не-
ба» (0+).
8.05 М/ф (6+).

8.35, 10.15 Се ры ял «Шчыт і 
меч» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-

гу чы ра док).

16.15, 19.15 Се ры ял «Крык са-
вы» (16+).
3.25 Маст. фільм «Фронт без 
флан гаў» (12+).

7.00 «Но вая ра ні ца».

11.00 «У лю дзях».

11.35 «Плюс-мі нус».
11.50 Ка ме дыя «Моц ны шлюб» 
(12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.

14.00, 17.00, 20.30 Се ры ял 
«Дзе вяць жыц цяў» (12+).
20.00 Вест кі.
23.10 Маст. фільм «Ге рой» 
(12+).

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.15 Спорт-мікс.
6.25 «50 рэ цэп таў пер ша га» 
(12+).
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.20, 10.25 Дра ма «Ка дэт» 
(12+).
10.35 «Ча кай мя не» (12+).
11.30 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
13.10 Ба я вік «Егер» (12+).
15.10, 16.05 Ба я вік «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
16.00, 19.25, 23.15 Сён ня. Га-
лоў нае.
18.00 «ДНК» (16+).
19.40 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
20.50, 22.20 Дэ тэк тыў «Не ўскі. 
Пра вер ка на тры ва ласць» 
(16+).
21.55 «НЗ.by».
23.30 Се ры ял «Тап ту ны» 
(16+).

7.00, 15.25, 18.15, 21.05, 1.30 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 «Мульт па рад». «Мой ма-
лень кі по ні».
7.30 Тры лер «Пры го ды на 
Аляс цы» (12+).
9.35 Дра ма «Ар ды на тар».
10.25 Дак. фільм «Мі нус 40 
у Яку ціі».
10.50 Дра ма «Біт ва за Се ва-
сто паль» (16+).
13.00, 18.20 Се ры ял «Унут ры».
14.35 Се ры ял «Ра ка» (12+).
15.30 «Гу ма рын ка».
15.35 «Мульт па рад».
15.45 Ка ме дыя «Офіс» (16+).
16.10 Тры лер «Мы з бу ду чы-
ні» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Ба я вік «Мі сія не па кі дае 
вы ба ру» (16+).
23.40 Тры лер «Бер лін скі сін-
дром» (18+).

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, 24 лютага

АНТАНТ

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

нядзеля, 1 са ка ві ка

МIРМIР

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


