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6.00, 6.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.00, 0.30 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 13.00, 19.30 Се ры ял 
«Кух ня».
9.30, 13.30, 19.00 Се ры ял «Ад-
ной чы ў мі лі цыі».
10.00, 20.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны».
11.00, 4.30 «Не пры ду ма ныя 
гіс то рыі».
12.00 Се ры ял «Ме тад Лаў ро-
вай».
14.00, 18.30 «Ла ві мо мант».
14.30, 23.10 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
15.00, 1.00 Се ры ял «90210: но-
вае па ка лен не».
16.00 Ме лад ра ма «Ну ты і пры-
ду рак!».

21.10 Ка ме дыя «Ула дар 
ежы».
0.00 «Дур ні і да ро гі».
5.20 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 Дак. фільм «Ца ры ца Ня-
бес ная. Ка зан ская іко на Бо жай 
Ма ці».
10.35 Дзень во ін скай сла-
вы Ра сіі — Дзень на род на га 
адзін ства. Маст. фільм «Мі нін 
і Па жар скі».
12.20 «Ра сія, лю боў моя!». 
«Цер скія ка за кі».
12.50, 1.55 Дак. фільм «Кра і на 
пту шак. Це це ру ко выя са ды».
13.30 Кан цэрт Дзяр жаў на га 
ака дэ міч на га на род на га хо ру 
імя М.Е. Пят ніц ка га в КЗЧ.
14.50 Спек такль тэ ат ра імя 
Яўг. Вах тан га ва «Пры стань».
18.05 «Больш, чым ка хан не». 
Юрый Ні ку лін і Тац ця на Па-
кроў ская.

18.45 «Ра ман ты ка ра ман са».
19.40 Дак. фільм «Гіс то рыя 
Ся мё наў ска га пал ка, або Не-
бы ва е мае бы вае».
20.25 Маст. фільм «Ці хі Дон». 
3-я се рыя.
22.20 «Ці хі Дон» і яго ге роі. «Лі-
нія жыц ця». Зі на і да Кі ры ен ка.
23.15 Ка ра леў скае кі но. Маст. 
фільм «Ры шалье. Ман тыя і 
кроў».
1.00 Чай коў скі ў джа зе. Сяр-
гей Жы лін і «Фа ног раф-Сім-
фа-Джаз».
2.35 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

6.00, 0.00 Фільм-кан цэрт «Та-
та, ма ма, цырк і я...».
6.50 «А ну, дзяў ча ты!». 1985 
год.
8.30 Маст. фільм «Ча роў ная 
сі ла мас тац тва».
9.40 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
10.00 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1964 год.
11.15 «Эст рад ны вер ні саж». 
1991 год.
12.00 Кан цэрт су праць за крыц-
ця пра гра мы «По гляд». 22 сту-
дзе ня 1991 го да.
12.55 Пе ра жы тае. «Го лас на-
ро да». 1991 год.
13.35, 19.30 Маст. фільм «Бум-
ба раш».
14.40, 20.35, 5.40 Кан цэрт за-
меж най эст ра ды.
15.00, 21.00 «Мі ну лы час».
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
17.00 «Пес ня-71». Свя точ ны 
ве чар у Астан кі на.
18.00 «Яло вая суб ма ры на». 
Гіс то рыя рус ка га ро ка.
19.00 «Ка хан не з пер ша га по-
гля ду». 1992 год.
23.00 «Пес ня-76».
0.45 Кан цэрт «Су стрэ ча з Ва-
ле ры ем Ля вонць е вым». 1987 
год.
2.00 «Па куль усе до ма». 1993 
год.
2.35 «Пад зна кам за дыя ка. 
Скар пі ён». 1992 год.
4.00 Маст. фільм «Вось та кая 
гіс то рыя...».

10.30, 16.00 Фут бол. Еў ра га-
лы.
11.15, 13.30, 15.45, 22.00, 2.10 
WATTS.
11.30 Тэ ніс. Тур нір Вя лі ка га 
шле ма. Ад кры ты чэм пі я нат 
Фран цыі. Фі нал. Муж чы ны.
13.45 Фі гур нае ка тан не. Гран-
пры. Ка на да.
16.45 Фут бол. «Бар се ло на» (Іс-
па нія) — «Аякс» (Амстэр дам, 
Ні дэр лан ды).
17.45 Фут бол. «Рэ ал Мад рыд» 
(Іс па нія) — «Лі вер пуль» (Анг-
лія).
20.00, 2.45 Сну кер. Між на род-
ны чэм пі я нат. Фі нал.
21.30 Тэ ніс. «Матс пойнт».
23.00 Бокс.
0.30, 1.05, 1.50 Аў та- і мо та-
спорт.
0.35 Аў та гон кі. Чэм пі я нат све-
ту па эн ду ранс.
1.20 Аў та гон кі.

6.00, 10.00 Се ры ял «Сва ты 
2».
7.00 Ка ме дыя «Ал маз ны са-
ба ка».
8.45 Ка ме дыя «Да ра гая, мы 
па мен шы лі ся бе».
11.00 Ка ме дыя «Жа ніх вяр та-
ец ца».
12.55 Ка ме дыя «Спат кан не».
14.30, 17.30, 22.00 Се ры ял 
«Сва ты 3».
15.20 Ка ме дыя «Бан да ня ўдач-
ні каў».
17.05, 20.00, 22.50, 0.50, 2.45 
Скетч ком «Па між на мі».
18.25 Ка ме дыя «Маё вя лі кае 
грэ час кае ле та».
20.20 Ка ме дыя «Та ту лі».
23.10 Ка ме дыя «Ня дрэн на б 
па ху дзець».
1.15 Ка ме дыя «Мой леп шы 
ся бар».
3.05 Се ры ял «Сва ты 1».
4.15 Ка ме дыя «Мыт ня дае да-
бро».

6.00 М/ф.
7.45, 14.30 «Док тар І.».

8.15, 18.50, 1.35 Се ры ял «Ка-
хан не і па ка ран не».
9.55, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.40, 17.55 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
12.40, 16.55 «Шчы рая раз мо-
ва».
13.40, 3.45 Се ры ял «Аў ро ра».
15.00, 0.05 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
16.00, 22.20, 3.00 «Зор ныя гіс-
то рыі».
20.30 Се ры ял «Тут хтось ці 
ёсць».
21.30, 0.50 Се ры ял «Лед ні-
каў».
23.15 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».

6.10, 14.00 Дра ма «Я спа ку сі ла 
Эн дзі Уор ха ла».
7.50 Ба я вік «Дзі кая ра ка».
10.05 Дра ма «Джэ ры Ма гу а-
ер».
12.30 Ка ме дыя «Джэк і Джыл: 
Ка хан не на ча ма да нах».
15.30 Дра ма «Олі вер Твіст».
17.50 Дра ма «МЫ. Ве рым у 
ка хан не».
20.00, 3.50 Жа хі «Воўк».
22.10 Фан тас ты ка «Па ра лель-
ныя све ты».
0.05 Дра ма «Двац цаць ад но».
2.10 Ка ме дыя «Я нар маль на 
су пер гуд».

6.20 М/ф «Смя ша ры кі. Па ча-
так».
8.10, 4.40 Тра гі ка ме дыя «Пра 
жон ку, ма ру і яшчэ ад ну...».
9.35 Дра ма «Маск ва».
12.10 Ка ме дыя «Пры го ды жоў-
та га ча ма дан чы ка».
13.35 Ба я вік «Вась мёр ка».
15.05 Дэ тэк тыў «За бой ства на 
100 міль ё наў».
17.00 Пры го ды «Пры ват нае пі-
я нер скае».
18.50 Ка ме дыя «Вост раў шан-
ца ван ня».
20.20 Ба я вік «Спі раль».
22.10 Тры лер «Апош ні уік-
энд».
23.50 Дра ма «Дзяў чы на і 
смерць».
2.00 Дра ма «Маск ва».

6.00, 9.00, 14.00 Не па ра жаль-
ныя кан струк цыі.
7.00, 13.00 Гуль ні ро зу му.
7.30, 13.30 Зай маль ная на ву-
ка.
8.00 Зра бі або па мры.
8.30 На ву ко выя не да рэ чнас ці.
10.00, 15.00 Перш за ўсё — са-
ма лё ты.
11.00 Ме га за во ды.
12.00 Дзі кая бу доў ля.
16.00 Мядз ве дзі вост ра ва 
Стра ху.
17.00 Дзі кія жы вё лы Поў на-
чы.
18.00 Да гіс та рыч ныя мон стры 
Гіт ле ра.
19.00 Эк стрэ маль нае па да-
рож жа.
20.00 Зо ла та Юка на.
21.00, 1.00, 4.00 Збор нік «Гуль-
няў ро зу му».
22.00, 2.00, 5.00 Ка рыс ныя па-
ра ды.
23.00 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.
0.00 Мя жа.
3.00 Вя лі кія рэй ды Дру гой су-
свет най вай ны.

8.00, 10.35 За ла тая лі ха ман-
ка.
8.50, 22.00 Хут кія і гуч ныя.
9.40, 14.15, 21.35 Як гэ та 
ўстро е на?
10.10, 14.40, 21.05, 5.45 Як гэ та 
зроб ле на?
11.30, 6.10 Гля дзі ва ўсе во-
чы.
12.25, 17.25 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
13.20, 1.55 Top Gear.
15.10, 4.55 Аў та пад пол ле.
16.05, 7.05 Ма хі на та ры.
18.20 Бе ар Грылс: кад ры вы-
ра та ван ня.
19.15 Вы жы ван не без ку пюр.
20.10 Дзён ні кі вя лі кай вай ны.
23.00 Вя лі кі ма хі на тар.
0.00 Поў ны фар саж.
1.00, 4.05 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе.
2.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
3.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

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, 15.00, 19.00, 
0.50 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Зо на Х.
9.10, 21.45 Се ры ял «След».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.00 Ме лад ра ма «Доў-
гі шлях да до му».
12.10, 16.45 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-2».
13.05 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.00 Се ры ял «Та кое звы чай-
нае жыц цё».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 1.20 Се ры ял «Сва ты». 
1-я се рыя.
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.30 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
23.40 Ве чар цяж ка га дня.
1.10 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 0.45 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.40 Се ры ял «Са шка».
10.10 Кі пень.
10.30 Ба я вік «Ку лі нар-2».
11.30, 21.30 Се ры ял «Вір ту-
о зы».
12.40 Ік ра.
13.15, 18.50 Се ры ял «Уні-
вер».
15.30 «Comedy woman».
16.35 Ха чу ў тэ ле ві зар!
17.50 Се ры ял «Так сі».
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Вір ту о зы».
22.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. «Рэ ал» (Іс па нія) — «Лі-
вер пуль» (Анг лія).
0.50 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА.

7.15 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».

8.00, 14.15, 19.00, 1.20 «Ка лей-
да скоп».
8.15, 10.10, 12.35, 16.05, 19.15 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку».
8.20 «Чу жая баць каў шчы на». 
Маст. фільм.
9.45, 17.25 «Дыя@блог». «Пра 
лі та ра ту ру».
10.15 «Мя не клі чуць Ар ле кі-
на». Маст. фільм.
12.20 «Ле ген ды кі но». Гіс то рыя 
ства рэн ня філь ма «Мя не клі-
чуць Ар ле кі на».
12.40 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма.
13.20 «На ву ка ма нія». Бел бія-
град.
13.50, 23.40 «Свят ло да лё-
кай зор кі». Па мя ці скульп та ра 
Юрыя Па ля ко ва.
14.30 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
15.00, 0.10 «Но вая зям ля». 
Маст. фільм. 2-я се рыя, за-
ключ ная.
16.15, 17.50 «Вы шэй за Ра-
ду гу». Маст. фільм. 1-я і 2-я 
се рыі.
19.20 «Ся род шэ рых ка мя-
нёў». Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.05, 22.40 «Ва са». Маст. 
фільм. 1-я і 2-я се рыі.
22.15 «Дыя@блог». «Пра 
мо ву».

7.00 PRO спорт. На ві ны.
8.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
8.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Крыс тал Пэ лас» — «Сан дэ р-
ленд».
10.50 Час фут бо ла.
11.30 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Ку бак 
Крам ля. Фі нал.
14.15 Ха кей. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. «Юнац тва» (Мінск) — 
«Ды на ма» (Ма ла дзеч на).
16.05 Бас кет бол. Адзі ная Лі га 
ВТБ. «Аў та дар» (Са ра таў) — 
«Цмoкі-Мінск».
18.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Сі бір» (Но ва сі бір-
ская вобл.).

19.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. «Зе ніт» (Ра сія) — «Ба-
ер» (Гер ма нія).
22.00 Спорт-кадр.
22.35 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ан лайн гуль ня во га 
дня.
0.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. «Рэ ал» (Мад рыд, Іс па-
нія) — «Лі вер пуль» (Анг лія).

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 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 На ма ля ва нае кі но. «Хор-
тан».
10.35, 11.10 Ка ме дыя «Ка ра-
ле ва бен за ка лон кі».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
На ві ны спор ту.
12.15, 13.10 Маст. фільм «Ку-
бан скія ка за кі».
14.25 Ка ме дыя «Тры плюс 
два».

16.15 Кі но ў ко ле ры. Маст. 
фільм «Вяс на на За рэ чнай 
ву лі цы».
18.20 Се ры ял «Зай цаў+1».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Усмеш ка пе-
ра смеш ні ка».
23.10 Тры лер «Вя лі кія гро-
шы».
1.05 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, 17.20 «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».

9.00, 13.50, 20.15 «Га ра ды, якія 
спя ва юць». Дзён нік. Мін ская 
воб ласць.
9.05 «Ты дзень спор ту».
9.35 «Та кі лёс».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.55 «Га ра ды, якія спя ва юць». 
Кас тынг-шоу. Ма гі лёў ская воб-
ласць.
15.45 «Вя лі кі го рад».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Нам і не сні ла ся»: 
«Адзен не асаб лі ва га пры зна-
чэн ня».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.20 Маст. фільм «Вы са ка-
род ны ве не цы я нец».
23.00 «Ра зум ней не пры ду ма-
еш».
0.00 «Аў та па на ра ма».
0.20 Се ры ял «За ла тая ме ду-
за».

6.00 М/ф.
7.30 Маст. фільм «Гар дэ ма-
ры ны, на пе рад!».
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 Маст. фільм «Мы з джа-
за».
11.45 Маст. фільм «Два нац-
цаць крэс лаў».
14.25, 23.00 Маст. фільм «Бе-
ра жы ся аў та ма бі ля».
16.15 Се ры ял «Пе ла гея і бе-
лы буль дог».
19.15 Се ры ял «На зад у 
СССР».
0.40 Маст. фільм «Ці хія сос-
ны».
2.20 Се ры ял «Бух та Фі лі па».

7.00 Маст. фільм «Ле таш няя 
кад ры ля».
8.20 Маст. фільм «Як жа быць 
сэр цу».
10.10 М/ф «Снеж ная ка ра ле-
ва».
11.40, 14.20, 17.00 Маст. фільм 
«Пе не ло па».
13.50, 16.50, 19.50, 22.05 На ві-
ны — Бе ла русь.

14.00, 20.00 Вест кі.
19.20, 20.30 «Пет ра сян-шоу».
22.15 Маст. фільм «Пад дуб-
ны».

6.20 «Дзі кі свет».
6.45 «Чыс та сар дэч нае пры-
знан не».
7.25 «Пер шая кроў».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.20 «Да су да».
9.20, 10.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
11.35 «Вы ра та валь ні кі».
11.55, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
14.30 «Спра ва гус ту».
15.00 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
16.25 «Воч ная стаў ка».
17.15 «Пра фе сія — рэ пар-
цёр».
17.55 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.50 Се ры ял «Лі цей ны».
23.35 Се ры ял «Пра чнём ся 
ра зам?».

7.00, 12.05, 19.05, 20.55, 23.35 
«На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30, 19.10 Се ры ял «Грэй-
сленд».
9.00, 17.35 «На ві ны».
9.10, 15.20 «Тэ ле ма га зін».
9.30, 17.45 Се ры ял «Смерць 
у раі».
10.30 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў-2».
12.10 Се ры ял «Ад' ютант яго 
пра вас ха дзі цель ства».
13.40 Се ры ял «Ку зей Гю-
ней».
16.30 «Зо ла та маў чан ня».
16.50 Се ры ял «Эў ры ка».
18.45 «Тваё зда роўе».
19.00 «Тэ ле пра гноз».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.10 Ба я вік «Хлоп чы кі-на-
лёт чы кі».
23.15 Се ры ял «Не зям ны сёр-
фінг».
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На цы я наль ная 
му зыч ная прэ мія 
змя ні ла фар мат 

і «пра піс ку»
Спе цы яль ная ўзна га ро да ў га лі-
не су час най па пу ляр най му зы кі 
і эст рад на га мас тац тва, за сна-
ва ная Мі ніс тэр ствам куль ту ры 
Бе ла ру сі, іс нуе ўжо не каль кі се-
зо наў — з 2010 го да. Але кож ны 
раз яе пры су джэн не вы клі ка ла 
пэў ныя на ра кан ні з бо ку як гле-
да чоў, так і са міх удзель ні каў. 
Ма быць, та му сё ле та прэ мія пе-
ра жы ла іс тот ныя зме ны. Ця пер 
гэ та рэс пуб лі кан скі кон курс 
«На цы я наль ная му зыч ная прэ-
мія «Лі ра», які ла дзіц ца су мес на 
з ка на лам АНТ.

Уз на га ро да мі за знач ны ўнё сак 
у раз віц цё эст рад на га мас тац тва 
кра і ны атры ма юць як леп шыя вы ка-
наў цы пе сень, так і тыя, хто пра цуе 
над ства рэн нем і па пу ля ры за цы яй 
кам па зі цый — кам па зі та ры і паэ ты-
пе сен ні кі, гу ка рэ жы сё ры, аран жы-
роў шчы кі, прад зю са ры. 

На пер шым эта пе пра ек та пра цуе 
спе цы яль ная ад бо рач ная ка мі сія, у 
скла дзе якой — прад стаў ні кі ра дыё-
стан цый, му зыч ных тэ ле ка на лаў, 
ар га ні за та ры кан цэр таў, му зыч ныя 
кры ты кі і жур на ліс ты. Іх што дзён ная 
за да ча — пра гля даць і пра слу хоў-
ваць ра бо ты бе ла рус кіх ар тыс таў і 
ка лек ты ваў, да ваць ім ацэн ку і вы-
зна чаць най больш ці ка выя і яр кія.

Да ак тыў на га ўдзе лу ў пры су-
джэн ні прэ мій за пра ша юц ца так са-
ма і гле да чы. Ужо ця пер на сай це 
АНТ www.ont.by у раз дзе ле «Пра-
ек ты» мож на пра слу хаць хіт-па рад 
Belarus TOP 50 па пу ляр ных сё ле та 
ай чын ных вы ка наў цаў і пра га ла са-
ваць за ўпа да ба ныя кам па зі цыі — а 
іх ка ля 7 дзя сят каў. Ар тыс таў, якія 
тра пяць у лі да ры па вы ні ках ра та-
цый на вя ду чых бе ла рус кіх ра дыё-
стан цы ях, му зыч ных тэ ле ка на лах 
і ін тэр нэт-пар та лах, ча кае ўдзел у 
пя ці ад бо рач ных кан цэр тах (у эфі ры 
АНТ з 22 ліс та па да), ад куль най леп-
шыя, па вод ле ра шэн ня гле да чоў і 
пра фе сій на га жу ры, тра пяць у фі-
нал. Склад жу ры, да рэ чы, так са ма 
ўжо вя до мы — у лік суд дзяў увай шлі 
прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства куль ту ры, 
ды рэк та ры буй ных кан цэрт ных пля-
цо вак, пры чым не толь кі ста ліч ных, 
вя до мыя ар тыс ты роз ных жан раў, 
про філь ных ВНУ — ака дэ міі му зы кі 
і ўні вер сі тэ та куль ту ры і мас тац тваў, 
а так са ма, прад стаў ні кі АНТ.

У сту дзе ні 2015 го да, як пла ну ец-
ца, ад бу дзец ца вя ліз нае фі наль нае 
шоу і цы ры мо нія ўзна га ро джан ня пе-
ра мож цаў. Так, на пад ста ве ра бо ты 
ад бо рач най ка мі сіі, пра фе сій на га 
жу ры, па вы ні ках ін тэр ак тыў на га 
га ла са ван ня гле да чоў і ад бо рач ных 
кан цэр таў бу дуць вы зна ча ны пе ра-
мож цы ў на мі на цы ях: «Леп шы вы ка-
наў ца/ка лек тыў», «Леп шы му зыч ны 
твор на бе ла рус кай мо ве», «Леп-
шая пес ня го да» і «Леп шы кліп го-
да». Акра мя та го, па вод ле пра па ноў 
ад бо рач най ка мі сіі, суд дзі на за вуць 
пе ра мож цаў у на мі на цы ях «Леп шы 
аў тар му зы кі», «Леп шы аў тар слоў», 
«Леп шы аран жы роў шчык», «Пра-
д зю сар го да», «Леп шы ар га ні за тар 
кан цэр таў», «Леп шы му зыч ны тэ-
ле пра ект у сфе ры эст рад най твор-
час ці», «Ад крыц цё го да», «Ме цэ нат 
куль ту ры Бе ла ру сі ў сфе ры па пу ляр-
най эст рад най твор час ці» і спец прыз 
«За ўнё сак у раз віц цё эст рад най па-
пу ляр най му зы кі».
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Ле тась «Пес няй го да» бы ла на зва на 
пес ня ў вы ка нан ні Іны Афа нась е вай 
«Пер шы снег» (Ю. Бы ка ва, 
Я. Алей нік).


