
6.00, 9.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
6.30, 14.45, 18.00, 22.15 Скетч-
шоу «6 кад раў».
7.00, 23.00, 4.00 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
8.00 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
8.30, 15.00 «Ера лаш».
10.00, 5.00 «На ва год ні ты-
дзень ежы».
11.00 «Наш Но вы год». 80-я.
12.30 Ка ме дыя «Пры шэль цы».
16.00 «Тур ба мік сер».
17.30, 23.30, 4.30 «Ла ві мо-
мант».
19.00, 0.00 «Ураль скія пель-
ме ні».
20.00 Ка ме дыя «Пры шэль цы 
2: Ка лі дор ча су».
0.30 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва ныя».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 На ві ны куль ту ры.
10.20 «Сві нар ка і па стух». 
Маст. фільм.
11.45 «70 га доў з дня на-
ра джэн ня ак цё ра». Мой ся-
бар Анд рэй Болт неў». Дак. 
фільм.
12.25 «Узы хо дзя чыя зор кі. На-
ву чаль ны год у Ба лет най шко-
ле Па рыж скай на цы я наль най 
опе ры». Дак. се ры ял.
12.55, 22.45 «Фан та мас». Се-
ры ял.
14.25 «Зор кі пра не ба. Юрый 
Вя зем скі». Дак. фільм.
14.50, 1.55 Кра і на пту шак. 
«Ва ро ны вя лі ка га го ра да». 
Дак. фільм.
15.45 «Ад люст ра ва ны час... 
Узім ку ў Маск ве. 1958 год». 
Дак. фільм.
16.10 Алі са Фрэй ндліх і Алег 
Ба сі лаш ві лі ў спек так лі БДТ 
імя Р.А. Таў ста но га ва «Ка лі-
фар ній ская сю і та».
18.20 Ва сіль Ге рэ ла, Фа біа 
Маст ран джэ ла і ар кестр «Рус-
кая фі лар мо нія» ў Дзяр жаў-
ным Крам лёў скім па ла цы.

19.45 Юбі ля ры го да-2015. 
Люд мі ла Мак са ка ва. Лі нія 
жыц ця.
20.40 Ура чыс тае за крыц цё XVІ 
Між на род на га тэ ле ві зій на га 
кон кур су юных му зы кан таў 
«Шчаў ку нок» у КЗЧ.
22.20 «Зор кі пра не ба. Юрый 
Вя зем скі». Дак. фільм.
0.15 «Ад люст ра ва ны час... 
На ва год ні ка пус нік у ЦДРМ». 
Дак. фільм.
0.45 «Ня бес ны ці ха ход». Маст. 
фільм.
2.50 «Лу кас Кра нах Ста рэй-
шы». Дак. фільм.

6.00 «Зям ля — Па вет ра». 
«Аква ры ум». 2002 год.
7.30, 9.25, 11.05, 13.00, 15.40, 
17.00, 18.20, 20.20, 21.40, 
23.00, 5.10 Му зыч ная на сталь-
гія.
8.00 Фільм-кан цэрт «Дыс кжа-
кей». 1987 год.
10.00 Маст. фільм «Ні пу ху, ні 
пер'я!»
12.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Эрык Клэп-
тан». Аляк сей Аг ра ноў скі, Ула-
дзі мір Ма цец кі. 2005 год.
13.20 «Зям ля — Па вет ра». 
Гр. «Нач ныя снай пе ры». 2002 
год.
14.50, 20.45 Кі на ча со піс «Ха чу 
ўсё ве даць!»
15.00, 21.00 «Мі ну лы час».
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
18.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...» Кла ра Но-
ві ка ва.
19.00 «Зям ля — Па вет ра». 
Аляк сандр Мар шал. 2002 
год.
0.00 Маст. фільм «Ва ен на-па-
ля вы ра ман».
1.30 «Зям ля — Па вет ра». Пётр 
Ма мо наў. 2002 год.
3.00 «Быў час». 2009 год.
4.00 Маст. фільм «Еха лі мы, 
еха лі».

5.00, 9.00, 12.00, 20.15 Тэ ніс. 
Тур нір ATP.

7.00, 13.15, 18.45, 0.00 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
8.30, 15.30, 16.00, 1.30 Лыж-
ныя гон кі. Ку бак све ту. Жан-
чы ны.
10.30, 22.30, 1.00 Ра лі-рэйд. 
Да кар.
11.00 WATTS.
12.45 «Усе ві ды спор ту».
14.45, 17.15 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.
21.30, 22.35 Дартс. Чэм пі я нат 
све ту.

0.45, 23.00 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
2.25 Ка ме дыя «За ну да».
4.00 Ка ме дыя «Вя сель ная ве-
ча рын ка».
5.45 Ка ме дыя «Кас цюм Сан-
ты».
7.20, 21.30 Ка ме дыя «Свя та 
пад зам ком».
8.40, 12.15, 14.00, 14.50, 15.40, 
17.40 Скетч ком «Па між на-
мі».
9.00 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
10.40 Ме лад ра ма «До мік у 
сэр цы».
12.30 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
жа дан няў».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Ка ман да ма-
ры».
18.00 Ка ме дыя «Ча ла век-
эльф».
19.40 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь».

6.00 М/ф.
7.45 «Док тар І ...»
8.15 «Ле ра». Ме лад ра ма.
9.55, 3.35 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
10.45, 4.20 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.
11.40 «Спра ва Аста ха ва». Дак. 
се ры ял.
12.35 «Жыц цё як жыц цё». Дак. 
се ры ял.
13.30, 17.55 «Бры га да». Се-
ры ял.
14.30 «Прос тыя скла да нас ці».

15.05, 2.50 «Не рас кры тыя тай-
ны».
16.05 «Мой ге рой».
16.55, 21.55 «Вы ра туй це на шы 
ду шы». Се ры ял.
19.00, 1.25 «Гра хі на шы». Дра-
ма.
20.55, 0.40 «Не спа кой ны ўчас-
так». Се ры ял.
22.55, 5.10 «Зор ныя гіс то рыі».
23.50 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.

6.10 Ба я вік «У пра ме нях сла-
вы».
8.10 Ме лад ра ма «Да цу ду».
10.00 Тра гі ка ме дыя «Па куль 
веч кам не на крыў ся».
11.50 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні: І ўспых не по лы мя».
142.0 Ме лад ра ма «Яшчэ ад на 
з ро ду Ба лейн».
16.20 Ка ме дыя «Як скрас ці 
брыль янт».
18.00 М/ф «Воб лач на, маг чы-
мы апад кі ў вы гля дзе фры ка-
дэ лек».
19.30 Дра ма «Лін кальн для ад-
ва ка та».
21.30 Ка ме дыя «Starперцы».
23.20, 4.20 Ме лад ра ма «Апош-
няе ка хан не на Зям лі».
0.50 Тры лер «Ула да стра ху».
2.50 Ка ме дыя «Дом Хэ мін гу-
эй».

6.20 Каз ка «Ляс ная ца рэў-
на».
8.05 Дра ма «Та нец Дэ лі».
9.35 Дра ма «Пе ра мір'е».
11.25 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
13.05 Ка ме дыя «За дву ма зай-
ца мі».
14.30 Ка ме дыя «Ёл кі 1914».
16.25 Ме лад ра ма «Іро нія ка-
хан ня».
18.10 Каз ка «12 ме ся цаў. Но-
вая каз ка».
20.00 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь».
22.00 Дра ма «Духlеss 2».
0.10 Ка ме дыя «Кар па ра тыў».
1.45 Ка ме дыя «Жан чы ны су-
праць муж чын».

3.10 Тры лер «Муж чын скі се-
зон: Ак са міт ная рэ ва лю цыя».
5.05 Пры го ды «Вя зень зам ка 
Іф. Абат Фа рыя».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
6.50, 13.50, 18.00, 21.00, 0.45, 
3.45 Гуль ні ро зу му.
7.15 Па пу ляр ная на ву ка.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00 Сві тан не ча ла вец тва.
8.45 Мі сія на Марс.
9.30, 14.10, 19.30 Ліх ту гі за 
мя жой.
10.20, 14.50, 20.15, 0.00, 2.15, 
5.15 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.
11.00 Сі ла пле ме ні.
11.50 Ша ша праз пек ла.
12.35 Зо ла та Юка на.
15.40 Мядз ве джы ка чэў нік.
16.25 Пры ру чыць дра ко на.
17.10 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха.
18.40, 21.45, 1.25, 4.30 Як пе-
ра маг чы ва ўсім.
22.30 Асу шыць акі ян.
23.15 Ува рван не на Зям лю.
3.00 Апа ка ліп сіс. Дру гая су-
свет ная вай на.

6.00, 10.30 Хут кія і гуч ныя.
6.50 Звыш ча ла ве чая на ву ка.
7.45 Як гэ та зроб ле на?
8.15 Як гэ та ўстро е на?
8.40 Біт вы за кан тэй не ры.
9.35, 5.15 Рач ныя мон стры.
11.25 Ін жы нер ныя пра лі кі.
12.20 Па да рож жа ў не вя до-
масць.
13.15 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
14.10 Ка лек цы я не ры аў то.
20.00 Мя цеж ны га раж.
21.00 Страсць да ма то раў.
22.00 Ву ліч ныя гон кі.
23.00 Бар на за каз.
0.00 Муж чын скія бяр ло гі.
1.00 Не звы чай ныя аку лы.
2.00 Ма лан ка выя ка та стро фы.
2.25 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.50 Ір жа вая ім пе рыя.
3.40 Ле ген дар ны аў та ма біль.
4.25 Ха ос у дзе ян ні.

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, 23.45 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.10 Зо на 
Х.
9.10 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
10.50 Се ры ял «Кры ху не ў 
са бе».
12.10, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».
13.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.00 Се ры ял «А шчас це 
дзесь ці по бач».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.15 Ме лад ра ма «Не 
жа но чая спра ва».
17.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 23.25 Сфе ра ін та рэ саў.
20.00, 22.10 Се ры ял «Снай-
пе ры. Ка хан не пад пры цэ-
лам».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Буй ным пла нам.
0.00 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05 Бе ла рус кая кух ня.
9.35 Я ха чу гэ та ўба чыць!
10.10, 22.15 «Арол і рэш ка». 
Трэ вел-шоу.
11.05, 17.05 Тры лер «За чы-
не ная шко ла».
12.10, 23.15 Се ры ял «Кос-
ці».
13.05, 21.10 «Ча ла век-не ві-
дзім ка». Рэ алі ці-шоу.
14.00, 18.05 Се ры ял «Ва ро-
ні ны».
15.05, 20.00 Се ры ял «Шу рач-
ка».
16.05, 19.05 Се ры ял «Кух-
ня».
22.05 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НА.
0.05 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».

7.20, 9.40, 18.50, 23.40 «Ка-
лей да скоп».
7.35 «Су свет ная кар цін ная га-
ле рэя».
8.05, 15.50 «Гос ця з бу ду чы-
ні». Маст. фільм.
9.10, 15.20 М/ф.
9.55, 19.05 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку».
10.00 «Мы — хлоп цы жы ву-
чыя». Маст. фільм.
11.15, 23.15 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці кам па зі та ра Ле-
а ні да Смял коў ска га.
11.45 «Кант роль ная па спе-
цы яль нас ці». Ме лад ра ма.
12.55 «Гі та ра па кру зе». Аў-
тар-вы ка наў ца На тал ля Гуд ко-
ва-Са рпа ва і скры пач ка Іры на 
Эбе лінг.
13.55 «Вя сё лая мо ладзь». 
Ка ме дыя.
16.55 «Рым скія ка ні ку лы». 
Ме лад ра ма.
19.10 «Слон». Дра ма.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Ва дзім Юсаў. Год і ўсё 
жыц цё». Дак. фільм.
21.45 «Бы вай, паў днё вы го-
рад». Дра ма.

7.20 PRO спорт. Вы ні кі.
7.30, 12.00, 19.55 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА. Брыс бен.
9.35, 0.00 Ха кей. Ка ляд ны тур-
нір.
11.25 На шы пе ра мо гі-2015. 
Ха кей.
14.05 На шы пе ра мо гі-2015. 
Бія тлон.
14.35 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20.
16.30 Спорт, спорт, спорт. Яку-
ба Чэ хаў ской.
17.05 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Матч за 3-е мес ца.
19.20, 23.55 PRO спорт. На-
ві ны.
19.25 Спорт-кадр.
21.25 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Фі нал.

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 «Ра зам з дэль фі на мі».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Маст. фільм «Тры муш-
ке цё ры».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10, 16.20 Се ры ял «Се ра фі-
ма Цу доў ная».
18.20 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Прынц Сі бі-
ры».
22.55 Маст. фільм «Ге ог раф 
гло бус пра піў».
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 «Ве дай на шых!»
6.35 «Да ку мен таль ны пра ект»: 
«Па су сед стве з Бо гам».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
7.45 «Да ку мен таль ны пра ект»: 
«Ста ра жыт ныя ге ніі».
8.40 Фільм-дзе цям «Пры го-
ды ў го ра дзе, яко га ня ма».
10.00 «Да лё кія сва я кі».
10.40, 17.35 «Зва ная вя чэ-
ра».
12.30 «Не хлу сі мне!»
13.50, 20.15 Маст. фільм 
«Усё, што нам трэ ба...».
15.45 «Элік сір ма ла до сці».
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
22.10 «Гля дзець усім!»
23.00 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
23.20 «Аў та па на ра ма».
23.40 Ка ме дыя «Асаб лі вас ці 
на цы я наль на га па ля ван ня ў 
зі мо вы пе ры яд».
1.00 «Да ку мен таль ны пра ект»: 
«Бра тэр ства Су све ту».

5.30 М/ф.
7.35 Маст. фільм «Ён гор шы 
за мя не».
9.30 «Трэш-тэст».
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 «Лю бі мыя ак цё ры».
10.45 Маст. фільм «Два нац-
цаць крэс лаў».

13.30 Маст. фільм «Эль ві ра: 
Ула дар ка цем ры».
15.10 «Прак тыч ная ма гія».
16.15, 3.00 Се ры ял «Лэ дзі-дэ-
тэк тыў міс Фрай ні Фі шэр».
19.15 Се ры ял «Дзён нік док-
та ра Зай ца вай».
21.05 Маст. фільм «Пра да ец-
ца да ча».
22.50 Маст. фільм «Адзі но-
кім да ец ца ін тэр нат».
0.25 Маст. фільм «Ус плёск».
2.20 Се ры ял «Чор ны па кой».

7.00 «Па кой сме ху».
8.00 Се ры ял «Да яр ка з Ха ца-
пе таў кі. Вы клік лё су».
9.35, 11.25, 14.15 Се ры ял 
«Сва ты».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
15.10 «Па кой сме ху».
15.45 «Ка ляд ная «Пе сень ка 
го да».
17.00 «Но вая хва ля-2015».
18.10 Маст. фільм «Дзьму-
ха вец».
20.35 «Із май лаў скі парк». Вя-
лі кі гу ма рыс тыч ны кан цэрт.
22.20, 23.10 Се ры ял «Па між 
на мі, дзяў чата мі».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10 «Дзі кі свет».

6.30, 8.20 Се ры ял «Так сіст-
ка».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
9.00, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.55 Се ры ял «Свят ло і цень 
ма я ка».
12.30, 13.20 Се ры ял «Рус кі 
дубль».
14.25 Се ры ял «Бра це ні кі».
16.20 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
17.55 «Вы ра та валь ні кі».
18.15 «След ства вя лі...»
19.20 Се ры ял «Па ву цін не».
22.40 Се ры ял «Рас клад лё-
саў».

7.00, 14.05, 19.45, 21.05, 23.45 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.50 Се ры ял «Біб лі я-
тэ ка ры».
8.30, 18.30 Се ры ял «Ка хан не 
ім пе ра тры цы».
9.35, 12.55, 13.50, 15.45, 16.45, 
18.25, 19.35, 21.00 «Хат няя 
кра ма».
9.45 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
10.15 «Хо бі + TV». Рэ алі ці-шоу 
«Свой фер мер».
11.15 Ка ме дыя «Гэ та вя сё-
лая пла не та».

12.45, 16.30 «Кі на блак нот».
13.00 Се ры ял «Ге роі».
14.10 Се ры ял «Па лю боў ні-
цы».
17.00 Мю зікл «Гіс то рыя Па пя-
луш кі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.10 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.20 Тры лер «Пе ра лом».
23.15 Се ры ял «Ту рэц кая для 
па чат коў цаў».
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Доб ры ве чар!Доб ры ве чар!  ��

НА ВА ГОД НЯЕ 
МЕ НЮ 

АД «БЕ ЛА РУСЬ 4»
Ня гле дзя чы на юны ўзрост, 
но вы рэ гі я наль ны 
тэ ле ка нал «Бе ла русь 4» 
так са ма бу дзе ра да ваць сваю 
аў ды то рыю 
свя точ ны мі сюр пры за мі. 
Жур на ліс ты 
ў кож най з пя ці аб лас цей 
рых ту юць для гле да чоў 
спе цы яль ныя вы пус кі 
ток-шоу, кан цэрт ныя 
пра гра мы 
і прэм' е ры но вых пра ек таў.

«Бе ла русь 4. Ві цебск»

Га лоў ны на ва год ні пра ект на тэ-
ле ка на ле «Бе ла русь 4. Ві цебск» — 
свя точ ны «Бла кіт ны агень чык». У 
эфі ры спе цы яль на га вы пус ку пра-
гра мы «Вя чэр ні Ві цебск» вя ду чыя 
і гос ці ўспом няць, якім быў 2015-ы 
для Ві цеб скай воб лас ці, па він шу юць 
жы ха роў рэ гі ё на са свя там. У сту-
дыі збя руц ца вя до мыя му зы кан ты, 
спарт сме ны, кі раў ні кі прад пры ем-
стваў, прад стаў ні кі ма ло га і ся рэд-
ня га біз не су — тыя, хто ства раў гіс-
то рыю Ві цеб шчы ны ў 2015 го дзе. 
Ёл ка, ман да ры ны, жар ты, фо ку сы, 
доб ры на строй, ці ка выя сю жэ ты, 
жы вая му зы ка, сюр пры зы, пра-
мыя ўклю чэн ні з га лоў най пло шчы 
Ві цеб ска ста нуць па да рун кам для 
гле да чоў тэ ле ка на ла «Бе ла русь 4. 
Ві цебск» у на ва год нюю ноч. Пач нец-
ца «Бла кіт ны агень чык» у тэ ле ка-
вяр ні «Вя чэр ні Ві цебск» 31 снеж ня 
ў 20.30.

«Бе ла русь 4. Ма гі лёў»

31 снеж ня з 7.30 да 11.00 упер-
шы ню ў гіс то рыі Бе ла ру сі ў пра мым 
тэ ле ра дыё эфі ры ад бу дзец ца ін тэр-
ак тыў ны «Ра ніш нік». Сту дыі тэ ле ка-
на ла «Бе ла русь 4. Ма гі лёў» і ра дыё 
«Ма гі лёў» звя жа тэ ле мост. Тэ ле ві-
зій ні кі бу дуць упры гож ваць ел ку, 
ра дый шчы кі — рых та ваць свя точ-
ны стол. А гос ці абедз вюх сту дый 
(спе ва кі, му зы кан ты і ін шыя твор чыя 
лю дзі) па ра ду юць тэ ле гле да чоў і ра-
дыё слу ха чоў сва і мі та лен та мі.

«Бе ла русь 4. Грод на»

6 сту дзе ня на ка на ле «Бе ла-
русь 4. Грод на» стар туе но вы пра-
ект «Вок ны го ра да». Ён дасць гле-
да чам маг чы масць на пра ця гу га дзі-
ны быць у кам па ніі з са мы мі яр кі мі 
гас ця мі ў сту дыі, атрым лі ваць ак ту-
аль ную ін фар ма цыю, па да дзе ную з 
не ча ка на га ра кур су. Як ад зна ча юць 
ства раль ні кі пра ек та, «Вок ны го ра-
да» — гэ та све жы по гляд на буд ні 
Грод на.

«Бе ла русь 4. Брэст»

31 снеж ня ў вя чэр нім эфі ры но-
ва га рэ гі я наль на га тэ ле ка на ла вый-
дзе спе цы яль ны вы пуск на ва год няй 
пра гра мы, гас ця мі якой ста нуць вя-
до мыя лю дзі воб лас ці.

«Бе ла русь 4. Го мель»

У апош ні дзень ады хо дзя ча га 
го да ў эфі ры тэ ле ка на ла «Бе ла-
русь 4. Го мель» вый дзе свя точ ны 
спец вы пуск вя чэр ня га ін фар ма-
цый на-за баў ляль на га шоу «Доб ры 
ве чар, Го мель!». На пра ця гу дзвюх 
га дзін ра зам з вя ду чы мі пра гра мы 
тэ ле гле да чы па зна ё мяц ца з са мым 
са праўд ным сім ва лам 2016 го да, 
паў дзель ні ча юць у май стар-кла сах 
па ства рэн ні су ве ні раў і пад рых тоў-
цы свя точ на га ста ла, па бы ва юць у 
рэ зі дэн цыі Дзе да Ма ро за, па чу юць 
на ва год нія ак цёр скія бай кі і жар ты, 
а так са ма да ве да юц ца, як ад зна-
ча юць Но вы год пад ва дой і што ў 
2016-м прад ра ка юць зор кі. Спе цы-
яль ны му зыч ны госць пра гра мы — 
Сяр гей Пен кін.

Свя точ ны эфір пра вя дзе ўся ка-
ман да ўпа да ба ных тэ ле гле да ча мі 
вя ду чых пра гра мы «Доб ры ве чар, 
Го мель!». Яр кія па дзеі і ці ка выя гос ці 
ў сту дыі, твор часць, гу мар і ма са сюр-
пры заў — усё гэ та ў свя точ ным вы-
пус ку пра гра мы 31 снеж ня ў 19.00.

Але на ДРАП КО.

�


