
6.00, 4.30 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.00, 0.00 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, 3.30 Дак. фільм «Гуль ні 
лё су».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
12.30, 23.05 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.00, 2.30 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
15.00, 1.45 Се ры ял «90210: 
но вае па ка лен не».
16.00 Ме лад ра ма «Жа ніх на-
пра кат».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Ме лад ра ма «Зра бі 
крок».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва-
ныя».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 0.55 «На гля даль нік».
10.15 Се ры ял «Рас сле да ван-
ні ка мі са ра Мег рэ».
11.00 Дак. фільм «Пра па доб-
ны Сер гій Ра да неж скі».
11.55 Дак. фільм «Бя рос та».
12.05 Дак. фільм «Ка та стро-
фы мі ну ла га. Гнеў Бо жы».
12.50 Маст. фільм «Ні ко ла 
Па га ні ні».
14.10 Academіa.
14.55 Штуч ны ад бор.
15.35 Да 120-год дзя з дня на-
ра джэн ня пісь мен ні ка. Дак. 
фільм «Цэ лае жыц цё» Ба ры-
са Піль ня ка».
16.15 Ва ле рый Гер гі еў і Лон-
дан скі сім фа ніч ны ар кестр. 
К. Шы ма ноў скі. Сім фо нія №1 
і Кан цэрт №1 для скрып кі з ар-
кест рам.
17.00 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».

17.15 Дак. се ры ял «Гіс то рыя 
кі на на чаль ні каў, або Бу даў ні-
кі і пе ра бу доў шчы кі. 80-я га-
ды».
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Аб са лют ны слых».
19.10 «Пра ві лы жыц ця».
19.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
19.50 Да 110-год дзя з дня на-
ра джэн ня Аляк сея Кап ле ра. 
«Мой ся рэб ра ны шар».
20.35 Ула да фак ту. «Май стэр-
ства пе ра кла ду».
21.15 Дак. фільм «Ка лыс ка 
ба гоў».
22.10 Дак. се ры ял «Ад люст ра-
ва ны час».
23.00 Маст. фільм «Фран-
цыя, 1788 1/2».

5.00 «...Да 16 і ста рэй шым». 
1989 год.
5.50 Кан цэрт «Бе лыя но чы».
6.35 Маст. фільм «Тры не па-
год ныя дні».
8.00, 14.00, 20.00 «Мі ну лы 
час».
9.00, 15.00, 21.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
10.00, 16.00 «Да 70-год дзя 
Нэль са на Ман дэ лы». Кан цэрт 
на ста ды ё не «Уэмб лі». 1988 
год.
11.00 «Яло вая суб ма ры на»: 
«Гіс то рыя рус ка га ро ка». 2005 
год.
12.05 «Кан цэрт са вец кай пес-
ні». 1970 год.
12.40 Маст. фільм «Быў са-
праўд ным тру ба чом».
17.05 Дак. фільм «Су стрэ чы 
ва Уран гоі».
17.40 Фільм-кан цэрт «Ра дасць 
— гэ та пес ня».
18.40 Маст. фільм «Вя лі кі 
бурш тын». 1-я част ка.
22.00 «Во, жыц цё да вя ло!». 
1994 год.
23.00 «Пес ня-78». 2-е ад дзя-
лен не.
0.05 «Што? Дзе? Ка лі?». Дру гі 
паў фі нал. 1982 го да.
1.15 Кан цэрт «Рэ хам на ша га 
юнац тва бы ла».
2.45 Маст. фільм «Лі мон ны 
торт».

3.05 «Мой тэ атр». Е. Кам бу ра-
ва. 1989 год.
4.10 «Ва кол сме ху». 1978 год. 
2-я част ка.

9.30 Аў та- і мо та спорт.
9.45, 12.15, 0.45 Тэ ніс. Тур нір 
WTA.
11.00 Сну кер. Еў ра пей скі тур. 
Фі нал.
22.45 WATTS.
23.00, 0.35 Вы бра нае па се-
ра дах.
23.05 На ві ны кон на га спор ту.
23.10 Гольф. Еў ра пей скі тур. 
Dunhіll Lіnks Champіonshіp.
23.40 Гольф. Еў ра пей скі тур. 
Жан чы ны. Ад кры ты чэм пі я нат 
Фран цыі.
23.55 Гольф-клуб.
0.00 Па рус ны спорт. Эк стрэ-
маль ная се рыя.
0.30 Яхт-клуб.

5.00 Пра фі лак тыч ны час на 
ка на ле.
9.00, 13.30 Се ры ял «Тат ка».
10.00 Ка ме дыя «Сінг-Сінг».
11.55 Ка ме дыя «Сюр прыз».
14.30 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра!».
16.10, 20.45, 23.55 Скетч ком 
«Па між на мі».
16.30, 21.00 Се ры ял «Вя лі кая 
шко ла».
17.30 Ка ме дыя «Ня ўдач нік 
Аль фрэд, або Пас ля даж джу... 
дрэн нае на двор'е».
19.20 Ка ме дыя «За ну да».
22.10 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра 2. Ста рыя звыч кі».
0.15 Ка ме дыя «Зой мем ся лю-
боўю».
2.15 Се ры ял «Ну мар адзін спа-
дар Кхан».
3.15 Ка ме дыя «Вя лі кі біз-
нес».

6.00 М/ф.
7.55, 14.30 «Док тар І...».
8.25, 18.50, 2.10 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».

10.00, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.45, 17.55 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
12.40, 16.55 «Шчы рая гу тар-
ка».
13.35, 20.40 Се ры ял «Тут 
хтось ці ёсць».
15.00, 0.40 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
16.00, 22.40, 3.40 «Зор ныя гіс-
то рыі».
21.40, 1.25 Се ры ял «Кедр» 
пра ніз вае не ба». За ключ ная 
се рыя.
23.35 Се ры ял «Быць ча ла ве-
кам».

5.00, 12.15 Ка ме дыя «Стра-
шыд лы».
6.55 Дра ма «Прос тыя іс ці-
ны».
8.25 Тра гі ка ме дыя «Тост».
10.05, 0.35 Ме лад ра ма «Дра-
ку ла».
14.10 Тры лер «Воб лас ці цем-
ры».
16.00 Тры лер «Са чэн не».
17.35 Ка ме дыя «Па рыж—Ман-
хэ тэн».
19.00 Ка ме дыя «Квар тэт».
20.50 Дра ма «Усё са мае леп-
шае».
22.40 Дра ма «Глы бо кае сі няе 
мо ра».
3.00 Тры лер «Па ляў ні чы на 
за бой цаў».

5.20 Дра ма «Вод пуск у ве рас-
ні».
8.10 Дра ма «Слон».
9.45 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
11.30 Ка ме дыя «Ба кен бар-
ды».
13.20 Дра ма «Зла чын ства і па-
ка ран не».
15.30 Тры лер «Сталь ны ма-
ты лёк».
17.30 Дра ма «Ру сал ка».
19.20 Фан тас ты ка «Цяж ка 
быць бо гам».
21.30 Ка ме дыя «Прак ты ка ван-
ні ў цу доў ным».
23.15 Ба я вік «Аса біс ты ну-
мар».

1.10 Дра ма «Вы соц кі. Дзя куй, 
што жы вы».
3.30 Дра ма «Мой ся бар Іван 
Лап шын».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00, 8.00, 12.00, 13.00 Гуль ні 
ро зу му.
6.30, 9.00, 12.30, 14.00 Гуль ня 
ў ліч бы.
7.00, 22.00 Зра бі або па мры.
7.30, 22.30 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
10.00 Аў та-SOS.
11.00, 20.00, 0.00, 3.00 Зо ла та 
Юка на.
15.00 Тай ны гу ан сій скіх пя-
чор.
16.00 Дзі кая пры ро да Аме-
ры кі.
17.00, 2.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
18.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
19.00 Па яды нак не пе ра мож-
ных.
21.00 1.00, 4.00 Дзі кая бу доў-
ля.
23.00 Гра ні ца.

7.00, 9.35 За ла тая лі ха ман ка.
7.50 Па ляў ні чыя на аў та ма-
бі лі.
8.40, 13.15, 20.35 Як гэ та 
ўстро е на?
9.10, 13.40, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
10.30, 5.10 Ула да ры ро зу му.
11.25, 16.25, 21.00 Скла ды: 
біт ва ў Ка на дзе.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Ка лек цы я не ры аў-
то.
15.05, 18.15, 6.05 Ма хі на та-
ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20 Ву ліч ныя гон кі.
19.10 Хут кія і гуч ныя.
22.00, 0.00, 3.05 Га раж нае зо-
ла та.
23.00 Ба гаж ныя вой ны.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 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, 
0.35 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Зо на Х.
9.10, 21.45 Се ры ял «След».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.05 Се ры ял «Зем скі 
док тар. Жыц цё на но ва».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.15, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-2».
14.05 Се ры ял «Та кое звы-
чай нае жыц цё».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 1.05 Се ры ял «Ма ша ў 
за ко не!».
17.30 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 0.15 Сфе ра ін та рэ саў.
21.00 Па на ра ма.
23.45 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.55 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.40 Се ры ял «Са-
шка».
10.15 Бе ла рус кая кух ня.
10.50, 22.55 Ба я вік «Ку лі-
нар-2».
11.55, 21.40 Се ры ял «Вір ту-
о зы».
13.05 Вы шэй за дах.
13.40, 18.50 Се ры ял «Уні-
вер».
15.50 Рэ пар цёр.
17.50, 0.05 Ме лад ра ма 
«Трыц ца ці га до выя».
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 Спорт ла то 5 з 36.
21.30 КЕ НО.
0.00 Ха чу ў тэ ле ві зар!

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

8.00, 12.25, 19.00, 0.45 «Ка-
лей да скоп».
8.10, 9.40 «Ава дзень». Маст. 
фільм. 1-я — 3-я се рыі.
9.15, 16.25, 22.35 «Дыя@
блог». «Пра пры го жае».
11.55, 0.20 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці кам па зі та ра і 
вы ка наў цы Із ма і ла Кап ла на-
ва.
12.35 На цы я наль ны гіс та рыч-
ны му зей Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Част ка 1-я.
13.00 «На пе рад у мі ну лае».
13.35 «Бус ля ня». Ка рот ка мет-
раж ны фільм.
14.10 «Ра на ў сэр цы. Мі-
хал Кле а фас Агін скі». Дак. 
фільм.
14.50 «У рэ ху іме ні твай го...» 
Пра жон ку Фран цыс ка Ска ры-
ны Мар га ры ту Ад вер нік.
15.10 «На ву ка ма нія». У клу бе 
кас міч ных дзяр жаў.
15.35 «Эпо ха». Ра дзі ві лы. Ня-
свіж скія ўла дан ні.
16.55 Кан цэрт Дзяр жаў на га 
ака дэ міч на га сім фа ніч на га ар-
кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
19.20 «Ваш сын і брат». Маст. 
фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10, 23.00 «Бал тый скае 
не ба». Маст. фільм. 1-я і 2-я 
се рыі.

8.10, 13.55, 21.45 Спар тыў ная 
гім нас ты ка. Чэм пі я нат све ту.
11.45 Спорт-кадр.
12.15 Аў та спорт. Velcom — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі па дрыф-
тын гу. Фі нал.
13.35 Ко зел пра фут бол.
16.30 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«БГК ім. Мяш ко ва» (Бе ла русь) 
— «Ме та лург» (Ма ке до нія).
17.55 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Чыр во ныя Кры лы» (Ра-
сія) — «Нім бург» (Чэ хія).
19.45 Ха кей. КХЛ. «Сло ван» 
(Бра ціс ла ва) — «Ды на ма» 
(Мінск).

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 «Жыць здо ра ва!».
10.25 «Кант роль ная за куп-
ка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Фа зэн да».
11.55 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
13.10 «Мод ны пры га вор».
14.15 «Сам-на сам з усі мі».
15.15, 16.15 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 Се ры ял «Зай цаў+1».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Дом з лі ле-
я мі».
23.15 «Вя чэр ні Ургант».
23.55 Маст. фільм «Вост раў».
2.20 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. Ві цеб ская 
воб ласць.
9.05 «Вя лі кія тай ны»: «Анё лы-
ахоў ні кі».
10.05 «Аў та па на ра ма».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.55 Маст. фільм «Ад на 
жан чы на або дзве».
15.40 «Та таль ная рас пра да-
жа».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Вя лі кія тай ны»: «Якія 
бя гуць у ня бё сы».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.20 Маст. фільм «Мі ну лай 
ноч чу ў Нью-Ёр ку».

22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
0.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
0.20 Се ры ял «Вод бліс кі».

5.00 «180 хві лін».
7.45 «Зроб ле на ў СССР».
8.10, 0.05 Маст. фільм «Да-
ро га».
9.30 Маст. фільм «Ва неч-
ка».
11.10 Дак. се ры ял «У све це 
ежы».
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 На ві-
ны (бя гу чы ра док).
12.15 Се ры ял «Суд».
14.05, 1.30 Се ры ял «Тай ныя 
зна кі».
15.15, 22.40 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.05 Се ры ял «Так сіст ка-2».
18.20, 2.45 Се ры ял «Склі фа-
соў скі».
21.00 Маст. фільм «Лі са Алі-
са».
23.40 «Зроб ле на ў СССР».
2.15 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».

7.00 Маст. фільм «На бе ра зе 
вя лі кай ра кі».
8.15 Маст. фільм «Поз няя су-
стрэ ча».
9.40 Маст. фільм «Дзяў чын-
ка з го ра да».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 0.20 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
15.40 «Сер гій Ра да неж скі. 
Зям ное і ня бес нае».
16.40 «Фак ты».
17.40 Се ры ял «Сэр ца зор-
кі».
18.40 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».
20.50 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».

21.45 Се ры ял «Во дар шып-
шы ны».
0.30 «За гад кі цы ві лі за цыі. Бе-
ла рус кая вер сія». Фільм 1-ы. 
«Гі пер ба рэя. Стра ча ны рай».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.05 «Да су да».
9.05, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.30, 17.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
11.55, 13.20 «Суд пры сяж-
ных».
14.30 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
15.30 «Спра ва гус ту».
16.35 Дэ тэк тыў «Ір жа».
18.00 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
20.00 Се ры ял «Кар паў. Се-
зон трэ ці».
22.00 Ана то мія дня.
23.00 Се ры ял «Бра та ны».

7.00, 12.30, 19.05, 21.00, 23.40 
«На двор'е».
7.05, 16.15 Мульт па рад.
7.30, 19.10 Се ры ял «Па-
дзея».
9.00 «Тваё зда роўе». «Ня якас-
нае хар ча ван не».
9.30, 17.55 Се ры ял «Кры-
зіс».
10.20 «Кі на блак нот».
10.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
11.00 Ка ме дыя «Док тар Ду-
літл».
12.35 Дак. се ры ял «Рач ныя 
мон стры».
13.25 Се ры ял «Ку зей Гю-
ней».
15.30, 18.50 «Тэ ле ма га зін».
16.35 «Зо ла та маў чан ня».
16.55 Се ры ял «Ча ты ры ты-
ся чы ча ты рыс та».
17.45 «На ві ны».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ме лад ра ма «Аме ры-
кан ская рап со дыя».
23.10 Се ры ял «Блуд лі вая Ка-
лі фор нія».
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Тэ ле сет кі Тэ ле сет кі   ��

Ты чу еш, 
як ды ха юць 
стру ны?

Па слу хаць гі тар ныя пе ра лі вы і 
атры маць аса ло ду, быць мо жа, 
не столь кі ад скла да най та бу ла-
ту ры і вір ту оз ных пры ёмаў іг ры 
му зы кан таў, коль кі ад за ду шэў-
ных пе сень, мож на на ка на ле 
«Бе ла русь 3» — у пра гра ме 
«Под ых струн», што пры све ча-
на бар даў скай пес ні.

Не сак рэт, што для мно гіх сён-
ня бар даў ская пес ня — неш та ар-
ха іч нае, што кан ула ў ле ту ра зам 
з па пу ляр ны мі ў са вец кі час сту д-
ат ра да мі, ня го ле ны мі ге о ла га мі-
раз вед чы ка мі і ад ной бля шан кай 
ту шон кі на 20 «дзі кіх» ту рыс таў. 
На са мрэч, мяк ка ка жу чы, усё не 
зу сім так. Бар ды пра цяг ва юць пі-
саць і вы кон ваць пес ні — прос та 
ко ла ўдзель ні каў і пры хіль ні каў гэ-
та га ру ху зву зі ла ся, а сам ён іс нуе 
сён ня ні бы ў па ра лель най рэ аль-
нас ці, хі ба зрэд ку за зі ра ю чы бед най 
па пя луш кай на баль шоу-біз не су… 
Ад нак лю дзі за су ма ва лі па та кіх ду-
шэў ных, шчы рых пес нях, упэў не на 
вы ка наў чы прад зю сар тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь 3» Але на Мань коў ская: 
«У тым і сут насць пра гра мы, каб 
па зна ё міць аў ды то рыю з вя ліз ным 
плас том куль ту ры, які ля жыць на 
па верх ні, але яго нель га па ма цаць, 
толь кі ад чуць ду шой».

Па бы ваў шы сё ле та на фес ты-
ва лі «Бард-ры бал ка», тэ ле ві зі ён-
шчы кі на тхні лі ся ідэ яй па зна ё міць 
шы ро кае ко ла гле да чоў з бе ла-
рус кі мі бар да мі. Прак тыч на ад ра-
зу для «Под ыху струн» знай шоў ся 
вя ду чы — ар тыст Ана толь Длус кі 
(на фота), сам доб ра вя до мы як вы-
ка наў ца аў тар скай пес ні. А ся род 
яго гас цей — як бар ды, чые ім ёны 
на слы ху (Алесь Ка моц кі, Га лі на і 
Ба рыс Вай хан скія), так і менш вя-
до мыя: Сяр гей Га ма ю наў, ду эт Ва-
дзім Мя зец кі і Сяр гей Ан то наў і г. д. 
Без умоў на, пра гра ма не прэ тэн дуе 
на тое, каб «па рваць» усе рэй тын гі. 
Хут чэй, гэ та маг чы масць па шы рыць 
свой му зыч ны кру га гляд, ад крыць 
штось ці но вае ці пры га даць доб ра 
за бы тае ста рое. Сло вам, па вод-
ле трап на га вы ра зу кан суль тан та 
пра гра мы, бар да Воль гі За лес кай, 
спро ба «хоць так, хоць гэ так, хоць 
туш кай, хоць чу ча лам, але вый сці 
да гле да ча». На ўрад ці па «Под ыху 
струн» вы ад ра зу вы ву чы це тэ пінг 
ці ле га та, або ін шыя рэд кія пры ёмы 
іг ры на гі та ры — але за тое зро бі це 
«му зыч ную паў зу» ў бу дзён най мі-
тус ні, па чуў шы пра нік нё ныя, шчы-
рыя пес ні, якія мож на вы кон ваць 
ка ля вог ні шча — і не толь кі.

Вы ка заць свае мер ка ван ні аб 
тым, хто та кія су час ныя бар ды, па-
дзя ліц ца сім па ты я мі і ан ты па ты я мі, 
за даць пы тан ні і зра біць пра па но-
вы мож на пад час эфі ру, да слаў-
шы СМС-па ве дам лен не на ну мар 
3800, або праз сайт тэ ле ка на ла 
www.3belarus.by. А ў вы ні ко вым 
вы пус ку пра гра мы, як пла ну ец-
ца, пра гу чыць свое аса блі вы хіт-
па рад — тыя пес ні, якія на бя руць 
най боль шую коль касць гля дац кіх 
га ла соў.

Ка лі: ра ні цай па ня дзе лях (паў-
тор — у па ня дзе лак).

Дзе: «Бе ла русь 3».
Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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