
6.00, 17.30 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
6.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.30, 23.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
8.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.00 Се ры ял «Ма ла дзёж ка 3».
11.00 Ка ме дыя «Астэ рыкс і 
Абел ікс у Бры та ніі».
13.30 Се ры ял «Ера лаш».
14.00 Се ры ял «Па ла са тае 
шчас це».
15.00, 4.00 Се ры ял «Не фар-
мат».
17.00 «Ла ві мо мант».
18.00, 23.30 Скетч ком «Сям'я 
3D».
19.00 Ка ме дыя «Ня вес та з за-
праў кі».
21.10 Ме лад ра ма «Змен лі вас-
ці ка хан ня».
0.30 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва ныя».

7.00 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На-
ві ны куль ту ры.
10.15 «На гля даль нік».
11.15 «За ла тое ця ля». Маст. 
фільм.
14.00 «Яў ген Еў сціг не еў. Еў-
сці-Ге ній». Дак. фільм.
14.45 Важ ныя рэ чы. «Ла ты 
Лжэ дзміт рыя».
15.10, 23.50 «Лэ дзі зні кае». 
Маст. фільм.
16.35 Да 80-год дзя з дня на ра-
джэн ня Джэ мы Фір са вай. «Сны 
вяр тан няў». Дак. фільм.
17.20 Па дзеі го да. ХV Між на-
род ны кон курс імя П.І. Чай коў-
ска га. Ура чыс тае за крыц цё і 
га ла-кан цэрт лаў рэ а таў.
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.00 Юбі ля ры го да-2015. Жа-
рэс Ал фё раў. Лі нія жыц ця.
20.55 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...». На ва год ні вы пуск.
21.50 «Кі но — спра ва тон-
кая. Ула дзі мір Ма тыль». Дак. 
фільм.

22.30 «Пі я на Гайз». Кан цэрт у 
Рэд Бу тэ Гар дэн.
23.45 Маст са вет.
1.20 Ар кест ра выя мі ні я цю ры 
XX ста год дзя. Дзяр жаў ны 
сім фа ніч ны ар кестр «Но вая 
Ра сія».
1.40 «Алеі Бу ні ных». Дак. 
фільм.
2.30 Арыі з опе ры М. Му сарг-
ска га «Ба рыс Га ду ноў».

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1992. Паў тор ад 2010 го да.
7.00, 8.15, 11.10, 12.50, 14.55, 
17.15, 18.55, 19.45, 21.40, 
23.00, 1.05, 2.35, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія.
7.40 Дак. фільм «Іо сіф Брод-
скі. Па эт пра паэ таў».
9.00 «Быў час». 2008 год.
10.00, 16.00 Маст. фільм «Но-
выя пры го ды Ян кі пры два ры 
ка ра ля Ар ту ра».
12.00 «Аку лы пя ра». Ва ле рый 
Ля вонць еў. 1995 год.
13.30 Дак. фільм «Вель мі вас 
усіх люб лю!».
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Рэ ста ран-
ная куль ту ра». Лю боў Ус пен-
ская. 2005 год.
19.20 Маст. фільм «Дзяў чын-
ка з бук сі ра».
20.45, 2.45 Кі на ча со піс «Ха чу 
ўсё ве даць!».
21.00, 3.00 «Мі ну лы час».
22.00 «На ро джа ныя ў СССР».
1.30 Маст. фільм «Нач ны ма-
та цык ліст».
4.00 «Кол ба ча су».

5.00, 7.15, 9.15, 16.30, 19.00 
Скач кі на лы жах з трамп лі на. 
Ку бак све ту.
11.15, 13.30, 18.00, 23.00, 2.45 
Скач кі на лы жах з трамп лі на. 
Тур нэ 4-х трамп лі наў. Най леп-
шыя мо ман ты.
12.15, 14.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
20.30, 2.00 Бія тлон. Су свет ны 
ка манд ны вы клік (Ка ляд ная 
гон ка зо рак).

22.00, 3.30 Фут бол. Ве ліч фут-
бо ла.
0.00 Tіmbersports. Чэм пі я нат 
све ту.
1.00 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі-
я нат све ту. Най леп шыя мо-
ман ты.

6.00 Се ры ял «Кёрс ці».
6.25 Ка ме дыя «Гэ та прой дзе, 
але ка лі?».
8.00 Ка ме дыя «Дзве ка ляд-
ныя са ба кі».
9.40, 17.50, 22.00, 3.10 Се ры-
ял «Па кет ная здзел ка».
10.35 Ка ме дыя «Мах ля ры».
12.20 Ка ме дыя «Мо лі і Мопс».
14.00, 14.50, 15.40, 5.40 Скетч-
ком «Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Пе не ло па».
18.45 Ка ме дыя «Ха чу як Бры-
джэт».
20.20 Ка ме дыя «Ця жар ны».
23.10 Ме лад ра ма «Двое — гэ-
та за над та».
1.05 Ка ме дыя «Усмеш ка Бо га, 
ці Чыс та адэ ская гіс то рыя».
4.00 Ка ме дыя «Вост раў скар-
баў».

6.00 М/ф.
7.50 «Док тар І...»
8.15 «Ча ла век ка ля акна».
9.50, 3.45 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
10.40, 4.30 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.
11.35 «Спра ва Аста ха ва». 
Дак. се ры ял.
12.30 «Жыц цё як жыц цё». 
Дак. се ры ял.
13.25 «Міль я нер».
15.20, 3.00 «Не рас кры тыя тай-
ны».
16.15 «Мой ге рой».
17.05, 5.20 «Пяць гіс то рый пра 
ка хан не». Дак. фільм.
18.00 «Ча ла век-пры на да». 
Се ры ял.
19.00, 1.30 «Тра ва пад сне-
гам». Се ры ял.
20.55, 0.45 «Не спа кой ны ўчас-
так». Се ры ял.

21.55 «Вы ра туй це на шы ду-
шы». Се ры ял.
22.55 «Ча со ва да ступ ны».
23.55 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.

6.00 Дра ма «Мех: Уяў ны парт-
рэт Дзі я ны Ар бус».
8.00 Тра гі ка ме дыя «Шу каю 
сяб ра на ка нец све ту».
9.40, 4.30 Фэн тэ зі «Га ры По-
тэр і вя зень Азка ба на».
12.00 Ме лад ра ма «Крок на пе-
рад: Усё або ні чо га».
13.55 Ме лад ра ма «Бліз-
касць».
15.40 Ба я вік «Пра фе сі я нал».
17.40, 2.00 Пры го ды «Мас ка 
Зо ра».
20.00 Дра ма «Джобс: Ім пе рыя 
спа ку сы».
22.10 Фэн тэ зі «Як зла віць 
мон стра».
0.20 Дэ тэк тыў «Перш чым я 
за сну».

6.20 Дра ма «Ба лі Вал та са ра, 
або Ноч са Ста лі ным».
7.55 Дра ма «Ста рэй шая жон-
ка».
9.35 Ка ме дыя «Та та на пра кат».
11.20 Тра гі ка ме дыя «Май стэр-
ства жыць у Адэ се».
13.10 Дра ма «Шык».
14.50 Каз ка «Тай на ча ты рох 
прын цэс».
16.25 Ка ме дыя «Ма мы 3».

18.00 Ка ме дыя «Ёл кі 1914».
20.20 Ба я вік «22 хві лі ны».
21.50 Ка ме дыя «Вя сё лая мо-
ладзь».
23.30 Ка ме дыя «Вя сел ле па 
аб ме не».
1.05 Дра ма «Чор ная ку ры ца, 
або Пад зем ныя жы ха ры».

2.25 Ка ме дыя «Па ву лі цах ка-
мо ду ва дзі лі...»
3.40 «Што ў Сень кі бы ло». 
Пры го ды.
4.55 Ка ме дыя «Пры ві тан не, я 
ваш та та!».

6.00, 3.45 Су пер збу да ван ні 
Трэ ця га рэй ха.
6.50, 13.45 Гуль ні ро зу му.
7.10 Па пу ляр ная на ву ка.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00 Не звы чай ныя про мыс лы
8.45 Тэх аскі ўлоў.
9.30, 14.10, 19.30 Культ Ма рыі.
10.20, 14.50, 20.15 Стра ча ная 
рэ лік вія Хрыс та.
11.00, 12.35, 17.10 Ска не ры 
ста ра жыт на га све ту.
11.50 Ле дзя ная да ро га.
15.40 У аб' ек ты ве: не звы чай-
ныя па во дзі ны жы вёл.
16.25 Да лі на Грыз лі, або По ле 
біт вы — Елаў сто ун.
18.00 Ме га за во ды.
18.40, 21.45, 0.00, 1.30, 5.15 
Рас сле да ван ні авія ка та строф.
21.00, 0.45, 4.30 Цу на мі.
22.30 Па ра нар маль нае.
23.15 Эва ку а цыя Зям лі.
3.00 Па вет ра ныя асы вай ны.

8.00, 12.30 Да рож ныя каў боі.
8.50 Ня бач ныя све ты.
9.45, 14.20, 21.30 Як гэ та 
ўстро е на?
10.10, 14.45, 21.00 Як гэ та 
зроб ле на?
10.40, 17.05 Пра па жы на про-
даж.
11.35, 1.00, 7.10 Гуль ня на 
жыц цё.
13.25, 19.00, 6.25 Не спра буй-
це паў та рыць.
15.15, 5.35 Хут кія і гуч ныя.
16.10, 3.00 Ма хі на та ры.
18.00 Су пер маг.
20.00 Эфект Кар ба на ра.
22.00 Дзі кая кух ня.
23.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
2.00, 4.50 Біт вы за кан тэй не-
ры.
4.00 Ма лан ка выя ка та стро фы.
4.25 Са праўд ныя афе рыс ты.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.05 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 22.45 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Се ры ял «Здра да».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05 Ка ме дыя «Клу шы».
13.25, 15.50 Ме лад ра ма «Дру-
гі шанц». 1—4-я се рыі.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
17.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00, 21.45 Дэ тэк тыў «Апе ра-
цыя «Тай фун». За дан ні асо-
бай важ нас ці». 1—2-я се рыя.
21.00 Па на ра ма.
23.25 Дзень спор ту.
23.35 Ме лад ра ма «Па пя луш-
ка з рай ска га вост ра ва».

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 10.10, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05 «Арол і Рэш ка. Шо пінг». 
Стайл-шоу.
10.45 М/с «Сяб ры анё лаў».
11.15 «Ву ліч ная ма гія». Рэ алі-
ці-шоу.
11.50 «Раз бу раль ні кі мі фаў».
13.00 «Па на еха лі». Рэ алі ці-шоу.
14.15 Ме лад ра ма «Ка ляд ная 
каз ка».
16.55 Пе ра за груз ка.
17.55, 1.00 Се ры ял «Ба фі — 
зні шчаль ні ца вам пі раў».
18.55 Се ры ял «Кух ня».
19.55 Се ры ял «Вась мі дзя ся-
тыя». За ключ ныя се рыі.
21.10 «Ча ла век-ня бач нік». Рэ-
алі ці-шоу. Першы вы пуск.
22.10 КЕ НО.
22.15 «Арол і Рэш ка». Трэ вел-шоу.
23.20 Рэ пар цёр.
0.10 Се ры ял «Кос ці».

7.20, 13.00, 18.35, 23.20 «Ка-
лей да скоп».

7.35 «Су свет ная кар цін ная га-
ле рэя».
8.05 «Пан Ва ла ды ёў скі». 
Дра ма.
10.40 Хіт-па рад «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
11.30 «На пе рад у мі ну лае».
12.00, 21.00 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку». Тэ ле вік та ры на.
12.35 «Свет пры ро ды». Ма лень-
кі зі мо вы сю жэт. Дак. фільм.
12.45 «Свет пры ро ды». Ляс ны 
пры га жун. Дак. фільм.
13.15 «Су во раў». Маст. фільм.
15.00 «Му зы кант». Пі я ніст, 
на род ны ар тыст Ра сіі Дзя ніс 
Ма цу еў. Дак. фільм.
15.50 «І кла сі ка, і джаз». Кан-
цэрт пі я ніс та-вір ту о за Дзя ні са 
Ма цу е ва.
17.00 «Па ва дыр». Ме лад ра ма.
18.50 «Дру гое не ба». Дак. 
фільм.
19.25 «Хро ні ка пі кі ру ю ча га 
бам бар дзі роў шчы ка». Дра ма.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.35 «Ар кестр тва ёй кра і ны». 
Да 85-год дзя На цы я наль на га 
ака дэ міч на га ар кест ра Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь імя І. Жы но ві ча.
22.55 «Ка мер тон». Мас тац кі 
кі раў нік і га лоў ны ды ры жор 
На цы я наль на га ака дэ міч на га 
на род на га ар кест ра Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь імя І. Жы но ві ча Мі ха-
іл Ка зі нец.
23.35 «Геа па лі ты ка: свет за 
ты дзень».

7.30, 18.55 PRO спорт. На ві ны.
7.40 Бас кет бол. НБА. «Мі лу о-
кі» — «Та рон та».
9.35 Ха кей. Бел наф та хім — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Дру гі 
этап. «Шах цёр» (Са лі горск) — 
«Юнац тва-Мінск».
11.30 Авер тайм.
12.00 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Бе ла русь — Сла ва кія.
14.00 Ха кей для ўсіх.
14.40 Спорт-мікс №12.
15.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Сла ва кія — Чэ хія.
17.25 Спорт, спорт, спорт. 
Кур' ё зы ў спор це.

18.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
19.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Ра сія — Фін лян дыя.
21.20 PRO спорт. Вы ні кі.
21.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» — «Чэл сі».
23.40 На шы пе ра мо гі-2015. 
Еў ра пей скія гуль ні ў Ба ку.
0.10 Еў ра пей скі по кер ны тур.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!»
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.15 «Смак».
13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».
14.05 «Сам-на сам з усі мі».
15.00 «Мі ха іл Ба яр скі. Адзін 
на ўсіх».
16.20 «Ад га дай ме ло дыю».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». «Ай-
зек з Пят ро ві чаў. Ус пом ніць бу-
ду чы ню».
18.55 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ча со ва не да-
ступ ны».
23.05 Се ры ял «На ва год ні 
рэйс».
1.00 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не».
10.00 «Да лё кія сва я кі».
10.40, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!»
13.50 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні: Сой ка-пе ра смеш ні ца. 
Част ка І».
15.55 «Ін шая кра і на». «Уз бе кі-
стан: мес ца пад сон цам».

16.50 «Вя лі кі го рад».
18.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі-
по тэ зы»: «Не па мер ці, дык па-
ві ніц ца».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ба я вік «Бэт мен на заў-
сё ды».
23.00 «Ты дзень спор ту».
23.30 «Ва ен ная тай на».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Да вед нік».
9.10 «Бе ла русь сён ня».
9.40 Маст. фільм «Мы з джа-
за».
11.20 Маст. фільм «Тэр мі но ва 
па тра бу ец ца Дзед Ма роз».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.20, 21.10 Се ры ял «Шко-
ла вы жы ван ня ад адзі но кай 
жан чы ны з тры ма дзець мі 
ва ўмо вах кры зі су».
16.20 Дак. се ры ял «Ін шы свет».
16.50, 3.50 Дак. се ры ял «Зям-
ля. Тэ ры то рыя за га дак».
17.20 Се ры ял «Шчас ліў чык 
Па шка».
19.25 Се ры ял «Раз вод».
22.05 Маст. фільм «Год за ла-
той рыб кі».
23.55 Га лоў ная тэ ма.
0.05 Ток-шоу «Сло ва за сло ва».
1.00 Маст. фільм «Той са мы 
Мюнх гаў зен».
3.15 «Лю бі мыя ак цё ры».
4.15 Маст. фільм «Будзь, 
што бу дзе».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.35 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
12.40 «Па кой сме ху».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.30 «Пра мы эфір».
17.30 «Наш ча ла век».
18.20 Се ры ял «Ка мен ская».
20.55 Се ры ял «Зем скі док-
тар».

21.55, 23.10 Се ры ял «Усё мо-
гуць ка ра лі».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.05 Дэ тэк тыў «Ад ва кат».
7.10 «Ак цэн ты тыд ня».
8.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.20 Се ры ял «Асноў ная 
вер сія».
13.15 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.55 «Ядзім до ма».
14.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
16.20 Се ры ял «Лі цей ны».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.40 Дэ тэк тыў «Ар ген ці на».
23.10 «Ана то мія дня».
23.50 Ка ме дыя «Пра ка хан-
не».
1.30 Цэнтр да па мо гі «На стас ся».

7.00, 14.05, 19.45, 21.05, 23.55 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.20 «Рас тво з ге ро я мі се ры я-
ла». Міс Фрай ні Фі шэр.
8.20 Ка ме дыя «Іван Ва сіль е-
віч мя няе пра фе сію».
10.00, 16.30 «Ана лі тыч ная пра-
гра ма».
10.10 Ка ме дыя «Пту шы ная 
клет ка».
12.05 М/ф «А Ба ба-яга су-
праць».
12.30 «Кі на блак нот».
12.45, 13.50, 15.45, 16.40, 18.25, 
19.35, 21.00 «Хат няя кра ма».
13.00 Се ры ял «Ге роі».
14.10 Се ры ял «Па лю боў ні-
цы».
17.00 Се ры ял «Пад ку па лам».
18.30 Се ры ял «Ка хан не ім пе-
ра тры цы».
19.50 Се ры ял «Біб лі я тэ ка-
ры».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Ба я вік «Праў дзі вая 
хлус ня».
23.30 Се ры ял «Ту рэц кая для 
па чат коў цаў».
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АХМІСТ РЫ НЯ 
З ІМ ПЭ ТАМ

Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка на-
ла «Бе ла русь 3» гуль ня «Раз-
маў ля ем па-бе ла рус ку». Для 
та го, каб стаць яе ўдзель ні ка-
мі, не аб ход на зай сці на сайт 
tvrgomel.by або 3belarus.by і 
праз ба нер «Раз маў ля ем па-бе-
ла рус ку» за поў ніць за яў ку на 
ка ман ду з трох ча ла век. Ну а 
пра ве рыць сваё ве дан не род-
най мо вы пас ля та го, як пра-
гра ма вый шла ў эфір, мож на з 
да па мо гай «Звяз ды». Ці ве да лі 
вы, што:

Ахміст ры́ ня (уста рэ лае) — жан-
чы на, якая вя дзе гас па дар ку ў ба га-
тым до ме. Ахміст ры ня на су час ны 
лад — тая са мая эка ном ка.

Рал ля ́ — уз ара нае по ле, гле ба. 
Па-рус ку: па шня.

Ім пэ́т (ад но са зна чэн няў) — 
пыл, пыл касць, імк нен не. Ім пэт да 
пра цы.

Скі ́ба — ад рэ за ны вя лі кі плос кі 
ка ва лак хле ба. «Дзядзь ка пад но сіць 
ім тлус тае са ла, рэ жа таў шчэз ны-
мі скі ба мі хлеб», — чы та ем у Пят ра 
Пры ходзь кі.

Пе ра ка са ва́ць — за крэс ліць зу-
сім, цал кам. Пе ра ка са ваць мож на 
верш, ста рон ку ру ка пі су.

Стры ва́ць — цярп лі ва па ста віц ца 
да ча го-не будзь. Стры ваць боль.

Хоць у пят лю лезь — дай сці да 
скла да на га, без вы ход на га ста но ві-
шча. Яшчэ бе ла ру сы ска жуць: хоць 
кла дзі ся і па мі рай, хоць у вір га ла-
вой. Рус кія — хоть в омут го ло вой.

Ма заць дзёг цем — не за слу жа-
на зне ва жаць не ка га, ня сла віць. Бе-
ла рус кія сі но ні мы — ве шаць са бак, 
вы лі ваць па мыі. Рус кі — обливать 
грязью. Вы раз «ма заць дзёг цем» 
уз нік згод на з даў ней шым звы ча ем 
ма заць дзёг цем у нач ны час ва ро ты 
гас па да ру, на мя ка ю чы гэ тым са мым 
на якую-не будзь яго ную пра він насць 
ці чле наў яго сям'і і тым са мым гань-
бя чы іх.

Чар го выя вы пус кі тэ ле вік та ры-
ны гля дзі це ў эфі ры «Бе ла русь 3» 
ра ні цай кож ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іost@zvіazda.by

ЦУ ДЫ 
«НЕ ПА ФАР МА ЦЕ» 

НА АНТ
У Но вы год ад бы ва юц ца не-
звы чай ныя і не ча ка ныя па дзеі, 
бо гэ та са мая ча роў ная ноч у 
го дзе. У гэ тае свя та гле да чам 
тэ ле ка на ла АНТ бу дзе цёп ла ад 
доб рых па жа дан няў, га ра чых 
тан цаў, бліс ку чых жар таў і лю-
бі мых пе сень.

У на ва год нюю ноч тэ ле ка нал АНТ 
пра па нуе гле да чам вя лі кую пор цыю 
доб ра га гу ма ру ад тэ ле вя ду чых і сцэ-
на рыс таў. Яў ген Бул ка, Дзміт рый Шу-
нін, Мак сім Со кал, Лю цыя Лу шчык, 
Яў ген Кры жа ноў скі су стрэ нуць Но вы 
год у ра бо чай аб ста ноў цы, ва ўтуль-
ным за га рад ным комп лек се. Гле да-
чоў ча кае не звы чай ны экс пе ры мент 
най леп шых крэ а тыў ных рэ жы сё раў 
і кліп мэй ке раў, ад рыў ад звык лай 
на ва год няй бя се ды. Рэа лі за ваць са-
мыя сме лыя ідэі аў та раў да па мо гуць 
вя до мыя ар тыс ты: Алё на Лан ская, 
Аляк сей Грос, Да рыя, Ган на Шар ку-
но ва, Дзядзь ка Ва ня, «Тяни-Тол кай», 
Ві таль Кар па наў, Гер ман, гру па «Без 
Бі ле та». Пра вя дзі це на ва год нюю ноч 
у доб рай кам па ніі з тэ ле ка на лам АНТ 
і за гад вай це жа дан не. Яно аба вяз ко-
ва збу дзец ца!


