
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, 
23.10 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 22.50 Зо на 
Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.05 Ка ме дыя «Кі раў нік 
гас па дар кі».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.20 «Зор нае жыц цё». 
«Асаб лі ва не бяс печ ныя ку-
мі ры».
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Жур на лісц кае рас сле-
да ван не.
15.55 Заўт ра — гэ та мы!
16.20 Усё як трэ ба!
16.40 Ме лад ра ма «Апош няя 
ро ля Ры ты».
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН.
19.55 Се ры ял «Ван ге лія».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ме лад ра ма «Ву чу іг ры 
на гі та ры». 1-я се рыя.
23.25 Дзень спор ту.
23.35 Тры лер «Бун кер».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Жу-
раў».
10.10 На ві ны на двор'я.
10.50, 0.20 Дак. се ры ял «Пад 
сон цам».
11.45, 23.30 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Він чы».
12.50 Ба я вік «Ма лень кі вя лі-
кі сал дат».
14.45 Кі на аль ма нах «Нью-
Ёрк, я люб лю ця бе».
16.45 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.55 Ха кей. КХЛ. «Се вер -
с таль» — «Ды на ма» (Мінск).
21.25 КЕ НО.
21.30 Дра ма «Жы ві і пом-
ні».

8.00, 12.00, 16.00, 23.00 «Мой 
го рад». Да выд-Га ра док.
8.15, 19.15 «Снег па дае і рас-
тае...». Фільм-парт рэт.
8.55 «Ка ра ні».
9.30 «Тай ні кі Рус ка га му зея. 
Па ла цы Рус ка га му зея». Дак. 
фільм.
9.55 «На род ныя про мыс лы 
Ра сіі». Рус кія зо ла та швач кі.
10.25 «Праў дзі вая гіс то рыя 
кі на му зы кі». Гіс то рыя са вец-
кай кі на му зы кі. Фільм пя ты, 
за ключ ны.
10.50 «Приведем ко Твор цу 
сот во рен ный Им Кос мос». 
Дак. фільм.
11.20, 16.55 «Рос чырк ча су». 
Мас так Ана толь Кон цуб.
11.35 «Дзед Аў сей і Па-
лаш ка». Ка рот ка мет раж ны 
фільм.
12.15 «Свеч ка». Маст. фільм.
13.50 «Зубр». Дак. фільм.
14.05 «Та ям ні ца ду шы». Ма-
нас кія ка та ліц кія ор дэ ны на 
Бе ла ру сі.
14.40 «Скарб ні ца Мін шчы-
ны». Ра каў.
15.05 «Ва лен цій Вань ко віч. 
Шлях мас та ка». Дак. фільм.
15.20 «Ма ем рэ чы». Сы ра-
вар ня.
15.40 «Пра га жыц ця». На-
род ны ар тыст СССР Мі ка лай 
Яро мен ка.
16.15, 22.20 «Аляк сандр Сум-
ба таў-Южын. Ба раць ба за тэ-
атр». Дак. фільм.
17.10 «У фо ку се і без...». На-
род ны ар тыст Бе ла ру сі Аляк-
сандр Тка чо нак.
17.50 «Гіс то рыя бе ла рус кай 
страў ні». Су пы і сыт ныя стра-
вы.
18.20 «За гад кі дзе да Кан дра-
та». Дак. фільм.
18.45 «Па пая». Дак. фільм.
19.55 «Па літ ра па мя ці». Ва ен-
ная тэ ма ў твор час ці бе ла рус-
кіх мас та коў.
20.30 Ка лы хан ка.
20.50 «Двое на вост ра ве 
слёз». Маст. фільм.

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.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Се ры ял «За кры тая 
шко ла».
12.10 Се ры ял «Жа но чы док-
тар 2». За ключ ная се рыя.
13.10 «Доб ра га зда ро вей ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 Се ры ял «Вольф Ме-
сінг: які ба чыў скрозь час». 
За ключ ная се рыя.
16.15 Се ры ял «Хат няя ра-
бот ні ца».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Ба рыс І. Ка роль з Бе ла ру-
сі».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ма ці-і-ма ча-
ха».
22.15 Се ры ял «Цю до ры».
0.20 Ба я вік «У ты ле во ра га».
2.10 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, 10.25, 13.50, 18.30, 23.00 
Дзён нік «Хо ро Шоу».
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».
9.40 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Сло ва жан чы не». Се-
ры ял.
12.30 «Джэй мі: абед за 30 
хві лін».
13.00 «Жан чы ны ХХ ста-
год дзя». «Тац ця на Шмы га. 
Шчас це ёй усмі ха ла ся...».
13.55 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг». Дай-
джэст. «Пра што спя ва юць 
муж чы ны».
15.30 «Ежа ба гоў».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».

17.20 «Мін шчы на».
18.35 «Пад ма ну тыя на ву кай».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Доб ры ве чар, ма лы».
20.40 Маст. фільм «Код до-
сту пу «Са фія».
23.05 «Ва ен ная тай на».
0.55 «Пра фе сій ны бокс».

5.00 Се ры ял «Агонь ка хан-
ня».
6.40 М/ф.
7.05 «Цік-так».
7.20 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
9.15 Маст. фільм «Ка лі ты 
муж чы на...».
10.50 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25 Се ры ял «Клон».
15.25, 22.30 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.15 Се ры ял «Чор ны крум-
кач».
18.25 «Бе ла русь сён ня».
19.00 Се ры ял «За кон і па-
ра дак».
21.25 «Ак цэн ты».
21.40 «Со чы. Гуль ні пад ключ».
23.25 Се ры ял «Пры ват ны 
дэ тэк тыў».
1.00 — Пра фі лак ты ка.

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.30 «Ранішняя@пошта».
12.00 «Пра мы эфір».
13.00 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «1000 дро бя зяў». Ток-
шоу.
15.10 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу
15.55, 17.10 Се ры ял «Пу цей-
цы».
18.05 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».
18.55 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».

20.40 Се ры ял «Заў сё ды ка-
жы «заў сё ды»-9».
22.35 Се ры ял «Прын цып Ха-
ба ра ва».
23.45 «Ху ліа Іг ле сі ас. Жыц цё 
пра цяг ва ец ца».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
10.55 «Да су да».
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.25 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.10 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.40 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.35 Се ры ял «Дэль та».
20.30 Ба я вік «Ан ты снай пер».
22.15 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны».
23.05 Сён ня. Вы ні кі.
23.30 Се ры ял «Важ няк».

7.00, 11.40, 19.15, 21.00, 23.40 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с.
7.30, 14.25 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.15, 17.45 Се ры ял «Дзён ні-
кі вам пі ра».
10.00 «Сі не ма тог раф». Маст. 
фільм «Дур ная сла ва».
11.45 Дра ма «Помс та».
14.00 «Кі на блак нот».
16.10 Мульт па рад «Ле ген да 
пра Тар за на».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва нец».
17.00 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зі».
19.20 Се ры ял «Па дзея».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Ад ва кат 
д'яб ла».

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 1.00 
«РLАY».

8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Жон кі алі гар хаў».
10.00 «Шлюб без ах вяр».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00 Скетч-шоу «Ад ны до-
ма».
12.00, 21.10 Се ры ял «Дзён-
нік док та ра Зай ца вай».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
14.30, 23.30 «Улёт нае ві-
дэа».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
19.00 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай-2».
20.00 Се ры ял «Кух ня».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

7.00, 7.30 На ві ны.
7.10, 7.35 Ра ні ца з ІН ТЭР ам.
8.00 Маст. фільм «По лтэр-
гейст».
9.15, 22.45 Ле ген ды кры мі-
наль на га вы шу ку.
9.50, 16.15, 0.50 Су до выя 
спра вы.
10.30, 16.55, 1.30 Ся мей ны 
суд.
11.15, 18.30 Се ры ял «Марш-
рут мі ла сэр нас ці».
11.55 Не мо жа быць
12.25 Фор му ла ка хан ня.
13.05, 23.15 Се ры ял «Су се-
дзі».
13.35, 0.05 Тэ ле фон да ве ру.
14.20 Се ры ял «Жыц цё як 
жыц цё».
15.05, 23.45, 6.35 Дак. се ры ял 
«Жы вое ба гац це Укра і ны».
15.25 Арол і рэш ка.
17.40, 4.15 Да вай па жэ нім-
ся!
19.15, 2.15 Ток-шоу «Да ты-
чыц ца кож на га».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
20.30, 5.05 Да вай па жэ нім ся 
ва Укра і не.
21.15, 3.30 Се ры ял «Ад ной-
чы бу дзе ка хан не».
22.00, 5.50 Се ры ял «Яс мін».

5.00 «Быў час». 2009 год.
6.00 «Пес ні па мя ці ма ёй». 
Фільм-кан цэрт. 1985 год.
6.25 «Мі ха іл Жва нец кі. Сам-
на сам з са бой...». Фільм-кан-
цэрт. 1992 год.
7.30 «Свят ло лас ка вых зо-
рак». Му зыч ны тэ ле ма ра фон. 
1994 год.
9.00 «Будзь зда ро вым, да-
ра гі!». Маст. фільм.
10.20 «Па куль усе до ма». 
1992 год.
11.00 «Лёс і час». Су стрэ ча 
з га лоў ным рэ жы сё рам мас-
коў ска га тэ ат ра на Та ган цы 
Ю.П. Лю бі ма вым. 1989 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Нач ны госць». Маст. 
фільм.
14.00 «Пра гра ма «А». 1990 
год.
15.10 «Ма рыя Мі ро на ва ў сва-
ім рэ пер ту а ры...». Фільм-кан-
цэрт. 1986 год.
16.30 «Эцюд для да мі но з 
ра я лем». Маст. фільм.
17.00 «Ма ра фон-15». 1993 
год.
17.55 «Шко ла ча раў ні коў». 
Фільм-кан цэрт. 1982 год.
18.20 «Умен не кі даць мяч». 
Тэ ле спек такль з цык ла «Гэ-
ты фан тас тыч ны свет». 1988 
год.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Га ды, па ка лен ні, пес-
ні». Фільм-кан цэрт. 1987 
год.
23.00 «Ада маў яб лык». 1991 
год.
0.00 «Рус кі жы ва піс. ХХ ста-
год дзе. Су праць ста ян не Мар-
са». Дак. фільм.
0.30 «Два га ла сы». Маст. 
фільм.
1.40 «Ма лень кі кан цэрт». 
1993 год.
4.00 «Кі на па на ра ма».

9.30, 12.30, 14.30, 17.30, 0.45 
Сну кер. Шан хай мас тэрс.
13.30 Ве ла спорт. Ву эль та.
18.30, 1.45 Фут бол. Еў ра га лы.

19.15, 23.45 Ве ла спорт. Тур 
Бры та ніі.
20.45 Ве ла спорт. Гран-пры 
Ман рэ а ля.
21.45 Вось гэ та дзі ва!!!
22.00 Пра рэ стлінг.
23.30 Кон на спар тыў ны ча-
со піс.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
«Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 21.00, 
2.20 Се ры ял «Гэ та ўсё пра 
Джа ан».
6.00, 8.45, 21.55, 3.10 «Ка ме-
ды ян ты. Леп шае».
6.15 Ка ме дыя «Спад чы на да 
Ка ляд».
9.00 Ка ме дыя «Астэ рыкс на 
Алім пій скіх гуль нях».
11.15 Ка ме дыя «Яна не кі ру-
е мая».
14.10 Ка ме дыя «Жа ніх вяр-
та ец ца».
17.20 Ка ме дыя «Дру гое 
Я».
19.20 Ка ме дыя «Лю боў ны 
элік сір № 9».
22.10 Ка ме дыя «Сінг-Сінг».
0.10 Фан тас ты ка «Не нар-
маль ны пра фе сар 2: Ся мей-
ства Клам паў».
3.25 Ка ме дыя «Ма лень кі пры-
бы так баць кі».

2.00, 8.00, 14.00 Дра ма «Муж-
чын ская раз мо ва».
3.30, 9.30, 15.30 М/с «Ром ка, 
Фом ка і Ар тос». М/ф «Ма-
лень кі Мук».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Ма гія». 
Каз кі рус кіх пісь мен ні каў. 
«Та ра ка ні шча». Збор нік м/ф. 
«Ва яў ні чыя баб ры». «Вя сё-
лая ка ру сель» № 32.
5.00, 11.00, 17.00 Маст. фільм 
«Ня знай ка з на ша га два ра». 
1-я се рыя. Збор нік м/ф. «Сля-
ды на ас фаль це». «Храб ры 
ка роль».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Па ка-
хон тас».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кі цё-
тач кі Са вы». Збор нік м/ф. «У 
ста рас ці — муд расць». «Ва сі-
лёк». «Ста ды ён шы ва рат-на-
вы ва рат».

6.00 М/ф.
8.55, 18.30, 3.25 «Цу доў нае 
ста го дзе». Се ры ял.
10.45, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.45, 16.00 «Ва раж біт ка». 
Дак. се ры ял.
12.45, 18.00 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў». Дак. се ры ял.
13.45 «Алё ша Па по віч і Ту га-
рын Змей». М/ф.
15.00, 0.40, 5.15 «Мен та ліст». 
Се ры ял.
20.30 «Ша па ва лаў». Се ры-
ял.
21.30 «Лік ві да цыя». Се ры ял.
22.30 «Дзень ма ці». Маст. 
фільм.
1.40 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
2.25 «Па ляў ні чыя на чу жых». 
Се ры ял. За ключ ная се рыя.

5.00 Дра ма «Жыц цё па Джэйн 
Ос цін».
7.10 Тры лер «Ра ка вое чыс-
ло 23».
9.20 Ка ме дыя «Ша лё ныя гро-
шы».
11.25 Тры лер «Не да ты каль-
ныя».
13.15 Дра ма «Но вы свет».
15.35 Фан тас ты ка «Вай на 
све таў».
17.35 Фэн тэ зі «Пры цем кі».
19.45 Ка ме дыя «Пяць ма іх 
бы лых сяб ро вак».
21.20 Фан тас ты ка «Зы ход ны 
код».
23.05 Дра ма «Ва ніль нае не ба».
1.30 Тры лер «Ад ступ ні кі».

6.00 Ка ме дыя «Не ха дзi це, 
дзеў кi, за муж».
8.00 Ме лад ра ма «Бе лая су-
кен ка».
10.00 Фiльм-каз ка «Ча роў ная 
лям па Ала дзi на».
12.00 Дра ма «Заўт ра бы ла 
вай на».
14.00 Дра ма «Ра бi на вы 
вальс».
16.00 Ме лад ра ма «Квет кi ад 
Лi зы».

18.00 Ка ме дыя «Зай цаў, тан-
цуй! Гiс то рыя шо у ме на».
20.00 Ка ме дыя «Во сем з па-
ло вай до ла раў».
22.00 Ба я вiк «Пу ця вы аб ход-
чык».
23.30 Ка ме дыя «Ша пi то-шоу: 
Ка хан не i друж ба».
1.30 Ба я вiк «Шлях».
3.30 Дра ма «Пад па руч нiк Ра-
ма шоў».

5.00 Ліх ту гі за мя жой.
6.00, 15.00 У по шу ках акул.
7.00, 10.00 Ар мія ла са сё вых 
акул.
8.00, 13.00 Ка ра лі ры бал кі.
11.00, 23.00 Уцё кі.
12.00 Шу каль ні кі скар баў.
16.00 Здоль нас ці мал паў.
17.00, 2.00 Апош нія тай ны 
Трэ ця га рэй ха.
18.00 Ша ша праз пек ла.
19.00, 0.00, 3.00 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.
21.00, 1.00, 4.00 Ліх ту гі за 
мя жой.

7.00, 16.25 Са ма гон шчы кі.
7.50, 12.20, 3.05 Вы жыць ра-
зам.
8.40, 20.05 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.35, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 17.20 Шу каль ні кі скар-
баў Аме ры кі.
10.30 Зна ём ства з пры шэль-
ца мі.
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
13.15, 0.55 Tор Gеаr.
14.10, 6.05 Ма хі на та ры.
15.05 Пя тая пе ра да ча.
15.30, 5.10 Хлоп цы з гар ма-
та мі.
18.15 Паў ноч ная Аме ры ка.
19.10 Леп шы ры ба лоў.
21.00 Па лё ты ўглыб Аляс кі.
22.00 Па вет ра ныя даль на-
бой шчы кі.
23.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
0.00 За гад кі пры шэль цаў.
1.50 Фе дэ раль ная па лі цыя 
Аў стра ліі.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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ЛЮСТЭРКА

Ка жуць, што та ле на вi ты 
ча ла век та ле на вi ты ва ўсiм. 
Вя до мы вя ду чы тэ ле ка на ла 
СТБ Алег Сце па нюк — леп-
шае та му па цвяр джэн не. 
Пас ля двац ца цi га доў пра цы 
ў тэ ат ры ля лек i ся мi — на 
тэ ле ба чан нi ён па-ра ней-
ша му iмк нец ца да дас ка-
на лас цi i га то вы да но вых 
ад крыц цяў...

— Алег, да пры хо ду на СТБ 
вы доў га пра ца ва лi ў тэ ат ры 
ля лек. Як атры ма ла ся, што з 
ак цё ра пе ра ква лi фi ка ва лi ся ў 
вя ду чыя?

— Я ча ла век твор чы. У прын-
цы пе, на тэ ле ба чан нi пра ца ваў 
даў но, але... як ак цёр. Ва ўсi мi 
лю бi май «Ка лы хан цы». Так што 
бы лi ней кiя зна ём ствы, на пра-
цоў кi. I ка лi мне рап там зу сiм 
не ча ка на пра па на ва лi ра бо ту тэ-
ле вя ду ча га, я па ду маў-па ду маў, 
а по тым ска заў са бе: ча му б i не? 
Прый шоў, на мя не па гля дзе лi, 
мя не па слу ха лi, да лi па чы таць 
ней кi тэкст. Але ка лi я пра слу хаў 
пас ля тое, што на чы таў, ад ра зу 
зра зу меў: на гэ тым мая кар' е ра 
вя ду ча га скон чы ла ся. Уз дых нуў 
i пай шоў. А праз не ка то ры час 
мне па тэ ле фа на ва лi i спы та лi: 
«А ча му вы не пры хо дзi це? Мы 
вас ча ка ем!». I з гэ та га не як усё 
i пай шло. Я стаў вя ду чым, кар-
ды наль на па мя няў сваё жыц цё. 
Та му што мя не па ста вi лi пе рад 
вы ба рам: аль бо тэ ле ба чан не, 
аль бо тэ атр. Я зра бiў вы бар на 
ка рысць тэ ле ба чан ня i пра гэ та 
не шка дую. Вось ужо сем га доў.

— Цi скла да на бы ло пры-
звы ча iц ца да тэ ле вi зiй най 
кух нi?

— Так, зу сiм iн шая спе цы фi ка. 
Спек такль — гэ та спек такль. 
Ты ба чыш гле да ча, ма еш з 
iм зно сi ны са сцэ ны, ба чыш 
яго во чы, рэ ак цыю — ад чу-
ва еш за лу. А ка лi ты са дзiш-
ся ў кадр у на вi нах, то там 
зу сiм па-iн ша му, ты па вi нен 
уя вiць са бе ча ла ве ка, свай-
го па тэн цый на га гле да ча, 
на яко га пра цу еш. Я не ха чу 
прос та чы таць на вi ны, я ха чу 
рас па вя даць пра iх. Рас па вя даць 
лю дзям, якiя ся дзяць до ма ў тап-
ках, з куб кам ка вы... Мне цi ка ва 
пад су моў ваць тое, што бы ло цi-
ка ва га i важ на га ў све це, у кра i не 
i рас каз ваць пра гэ та.

— А до свед пра цы ў тэ ат-
ры не як да па ма гае ў пра мым 
эфi ры?

— Вы ве да е це, пра мы эфiр 
— гэ та ўсё ж та кi эк стрым. Гэ та 
— ад рэ на лiн. Ты ад чу ва еш, што, 
гэ так жа як i ў тэ ат ры, сот нi лю-
дзей гля дзяць на ця бе, слу ха юць. 
Але ка лi ў спек так лi ты мо жаш 
заўт ра неш та пе рай граць, то тут, 
як вя до ма, сло ва — не ве ра бей. 
А за кож нае сло ва ты ад каз ва-
еш. Ты не ма еш пра ва да пус каць 
па мы лак, бо ўся на ша пра ца (вi-
дэа iн жы не раў, ка рэс пан дэн таў i 

на ват кi роў цаў) за мы ка ец ца на 
та бе... I ка лi зра бiў неш та не так, 
уся пра ца ка ман ды аказ ва ец ца 
мар ная.

— Та кi груз ад каз нас цi не 
цiс не?

— Пры звы ча iў ся ўжо. На са-
мой спра ве пра гэ та не ду ма еш, 
ка лi ся дзiш у эфi ры. Так, бы ва-
юць эк стрэ маль ныя сi ту а цыi, ка лi 
та бе ў ву ха кры чаць: «Алег, тры-
май ся, сю жэт яшчэ не га то вы!». 
I ты па вi нен за ры ен та вац ца, бо 
тэх нi ка — ёсць тэх нi ка. Неш та 
ла ма ец ца, неш та рап там «за вi-
сае». Трэ ба па ста ян на быць у 
то ну се. Гэ та ма бi лi зуе.

— Менш да свед ча ным ка ле-
гам так са ма да па ма га е це быць 
у то ну се? На пэў на, яны час та 
па па ра ды звяр та юц ца.

— Ча сам звяр та юц ца. Але я 
сам нi ко лi не ўмеш ва ю ся. Ка лi 
толь кi ба чу, што ча ла ве ку неш та 
пе ра шка джае, то ма гу яму да па-
маг чы, па ра iць. А на огул хлоп цы 
ў нас ма лай цы — яны ма ла дыя, 
ак тыў ныя, вель мi ра зум ныя, су-
час ныя. Шчы ра ка жу чы, я на ват 
у iх больш ву чу ся, чым яны — у 
мя не.

— Вам па-ра ней ша му ёсць 
ча му ву чыц ца?

— Вя до ма! Як i лю бо му ча ла-
ве ку! Нель га ска заць, што я ўжо 
ўся го да сяг нуў. Нель га лi чыць ся-
бе мэт рам, нель га ка заць, што 
ты да мог ся са мых вы шынь, та му 
што да сто лi яшчэ трэ ба да цяг-

вац ца, iс цi i iс цi. А ка лi ты яе ўжо 
да сяг нуў, на пэў на, па ра па мя-
няць сфе ру дзей нас цi.

— Алег, яшчэ не ду ма лi, чым 
зой ме це ся, ка лi да сяг не це вяр-
шы нi ў га лi не тэ ле жур на лiс ты-
кi? Мо жа, пой дзе це ў кi но?

— Я не ба ю ся спра ба ваць 
неш та но вае. З за да валь нен нем 
зняў ся б у доб рым кi но. Ча му не? 
Я ак цёр па пра фе сii, па аду ка цыi. 
I ча сам неш та та кое пра чы на ец-
ца. Асаб лi ва ка лi гля джу доб ры 
спек такль, на сталь гiя бы вае. Па 
тэ ат ры су мую, тэ атр ча сам снiц-
ца. Да гэ та га ча су. Усё ж 20 га доў 
яму ад да дзе на.

— Ураж вае! Ня ўжо нi ра-
зу не шка да ва лi аб зроб ле-
ным вы ба ры, не ха це лi вяр-
нуц ца на сцэ ну?

— Ды вы ве да е це, на пэў на, 
— не! Я час та пры хо джу ў тэ-
атр, у мя не там зна ё мыя, сяб-
ры. На iх спек так лях я ды хаю 
гэ тай тэ ат раль най ат мас фе-
рай, i мне па куль гэ та га ха пае. 
Але ка лi я ўжо бу ду ад чу ваць, 

што ўжо ня ма сiл, то хто ве дае? 
Я нi чо га не вы клю чаю.

— Ча го больш за ўсё не ха-
пае тут, на тэ ле ба чан нi?

— Я вель мi люб лю па да рож-
нi чаць, люб лю да ро гу, пей за жы, 
якiя змя ня юц ца за акном. У тэ-
ат ры мая ця га да да ро гi па паў-
ня ла ся. Там бы лi рэ гу ляр ныя 
гаст ро лi, фес ты ва лi, вы ез ды за 
мя жу. Па ста ян ны рух быў. I, на-
пэў на, больш за ўсё су мую па 
тэ ат раль ным ла дзе жыц ця. Тут, 
на тэ ле ба чан нi, усё ж та кi больш 
ста тыч нае iс на ван не. Але ка лi 
атрым лi ва ец ца па кi нуць ме жы 
го ра да, заў сё ды вы яз джаю. Мы, 
«СТБ-шнi кi» аб' еха лi ўсю Бе ла-
русь у рам ках пра ек та «Ма лая 
ра дзi ма». Ша лё на цi ка ва бы ло 
пра ца ваць, i да гэ та га ча су з вя-

лi кiм за да валь нен нем ус па мi наю 
гэ ты час.

— З сям' ёй, на пэў на, ната-
ляеце пра гу да па да рож жаў?

— На жаль, не так час та, як 
ха це ла ся б. Ле тась на рэш це ў 
Егi пет з'ез дзi лi. Але звы чай на ў 
нас з жон кай вод пус кi не су па-
да юць, та му ад па чы ва ем ра зам 
толь кi на вы хад ных.

— Жорст кi гра фiк дык туе 
свае ўмо вы?

— Так. Мы з жон кай раз маў-
ля ем толь кi па тэ ле фо не на пра-
ця гу ра бо ча га тыд ня. Я пры хо-
джу з пра цы — яна ўжо спiць, я 
пра чы на ю ся — яна ўжо на пра-
цы. За пiс ка мi аб мень ва ем ся i па 
тэ ле фо не га во рым. Ха це ла ся б, 
вя до ма, больш ча су пра во дзiць з 
сям' ёй. Але, што зро бiш, так ужо 
скла ла ся.

— А жон ка ва ша не як звя-
за на з твор чай дзей нас цю — з 
тэ ат рам, ска жам або з жур на-
лiс ты кай?

— Яна пе да гог па аду ка цыi, 
але ця пер пра цуе ў ка мер цый най 
сфе ры. Хоць па зна ё мi лi ся мы з 
ёй ме на вi та ў тэ ат ры. Яна бы ла 
на стаў нi цай лi та ра ту ры, а ў тэ ат-
ры iшоў спек такль па вод ле Бул-
га ка ва «Май стар i Мар га ры та». 
Яна, як ама тар доб рай лi та ра ту-
ры, прый шла на гэ ты спек такль 
i ўба чы ла мя не на сцэ не, я быў 
за ня ты ў гэ тым спек так лi. Так з 
ёй i па зна ё мi лi ся. По тым па жа-
нi лi ся, i ў нас на ра дзi ла ся дач ка 
— Мар га ры та.

— У го нар га лоў най ге ра i нi 
ра ма на Бул га ка ва?..

— Так вось атры ма ла ся... 
Дач ка не ад ра зу па ве ры ла, ка лi 
мы ёй ска за лi пра гэ та — ду ма ла, 
што гiс то рыя пры ду ма ная. Але... 
гэ та праў да. Тэ атр нас звя заў.

Ка ця ры на ДА ДЗЕР КI НА
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Ме ды я пер со наМе ды я пер со на  ��
Алег СЦЕ ПА НЮК:

«А ТЭ АТР МНЕ 
ДА ГЭ ТА ГА ЧА СУ СНIЦ ЦА»

Бы ва юць эк стрэ маль ныя 
сi ту а цыi, ка лi та бе ў ву ха 
кры чаць: «Алег, тры май ся, 
сю жэт яшчэ не га то вы!». 
I ты па вi нен 
за ры ен та вац ца.

Разам. (З дачкой Маргарытай і жонкай Валянцінай.)Разам. (З дачкой Маргарытай і жонкай Валянцінай.)

Пас ля га да вой ад сут нас ці на тэ ле ка-
нал АНТ вяр та ец ца рэ за нанс нае рэ-
алі ці-шоу «Аб мен жон ка мі». Пры чым 
сё ле та яно мае сваю іск рын ку: ка лі 
ў пер шых двух се зо нах вы ву ча лі ся-
мей ны во пыт ін шых і гля дзе лі на са-
міх ся бе звон ку звы чай ныя бе ла ру сы, 
то ця пер да іх да лу чы лі ся ме дый ныя 
пер со ны.

Так, рас ка за ла «Звяз дзе» прэс-сак ра тар 
АНТ Юлія Ду бо вік, па гад нен не на ўдзел у 
пра ек це пад пі са лі кам па зі тар Ге надзь Мар-
ке віч і спя вач ка Воль га Плот ні ка ва; тэ ле-
вя ду чая Ксе нія Фа міч і му зы кант Дзміт рый 
Фа міч (гурт «Чук і Гек»); гу ма рыст Яў ген 
Кры жа ноў скі з жон кай; прад зю сар Ула дзі-
мір Ку быш кін і спя вач ка, ха рэо граф Эр жэ на 
Сан жы е ва; а так са ма ма ла ды ба я ніст-вір-
ту оз Ві таль Ва ран ко, пра дру гую па ла він-
ку яко га шы ро кай пуб лі цы ўво гу ле ні чо га 
не вя до ма.

У прад зю сар скую гру пу пра ек та па сту-
пі ла не каль кі дзя сят каў за явак ад ах вот ні-
каў па гля дзець знут ры, як жы вуць вя до мыя 
сем'і. Са мыя апе ра тыў ныя і сме лыя з іх ужо 
ўдзель ні ча юць у здым ках. На прык лад, як 
нам уда ло ся да знац ца, спя вач ка Воль га 

Плот ні ка ва на ты дзень па мя ня ла ся мес ца-
мі з ма май ча ты рох дзя цей.

— На шы дзе ці, Алі на і Дань ка, ус пры ня лі 
ўдзел у пра ек це нар маль на — я ска заў, што 
ма ма не на доў га па еха ла, каб вы сту піць на кан-
цэр тах, і хут ка вер нец ца, — рас ка заў Ге надзь 
Мар ке віч. — Нам час та пра па ноў ва лі ўдзел у 
рэ алі ці-пра ек тах, але здым кі кож ны раз вы па-
да лі на ця жар насць Во лі, і мы ад маў ля лі ся. А 
тут па гля дзе лі, як пра ект ідзе ў нас, ва Укра і не, 
у Ра сіі, і вы ра шы лі, што ні чо га «та ко га» ў гэ тым 
ня ма. За баў на на ват пра ве рыць, ака жац ца 

«ча со вая жон ка» гэт кай фу ры яй ці хат няй жан-
чы най. Ка ця, якая прый шла да нас, ака за ла ся 
вель мі доб рай, пя шчот най ма ту ляй, якая да 
та го ж смач на га туе...

— Зна чыць, вы не шка ду е це, што «пад-
пі са лі ся» на пра ект?

— Ад удзе лу ў «Аб ме не жон ка мі», на 
мой по гляд, ад маў ля юц ца тыя, хто ба іц ца 
за свае па чуц ці, што яны не вы тры ма юць 
па доб на га вы пра ба ван ня. Мае вы тры ма лі. 
Здым кі ўжо за вяр ша юц ца, і я вель мі ча-
каю, ка лі ка ха ная жон ка вер нец ца да до му. Я 
зра зу меў, што Во ля — ме на ві та той адзі ны 
ча ла век, з якім ха чу пра вес ці ўсё жыц цё. А 
гле дзя чы на ўлас ную сям'ю збо ку, я да та го 
ж уба чыў, што ста рэй шай да чцэ мы на да ем 
менш ува гі ў па раў на нні з ма лень кім Да ні-
кам, і ёй ча сам не ха пае на шай пя шчо ты. 
Не ве даю, ці ад ва жы лі ся б мы на па доб ны 
до след дру гі раз, але гэ ты во пыт быў ка рыс-
ным дак лад на. На огул, жыц цё та кая шту ка, 
якую трэ ба пра во дзіць ве се ла!

Ужо ў ся рэ дзі не во се ні пра ект «Аб мен 
жон ка мі» вый дзе ў эфір на АНТ. Не пра-
пус ці це!

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА
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Не пра пус ці це!Не пра пус ці це!  ��

Мя няю жон ку... на «зор ку»

МедыяпрастораМедыяпрастора  ��
Брэст 106.6 FM
Віцебск  101.8 FM
Мінск 107.1 FM
Грод на 104.2 FM
Ма гі лёў 107.8 FM

Баб руйск 103.6 FM

Ба ра на ві чы 98.4 FM

Са лі горск 104.3 FM

Пінск 103.2 FM

Ка лi за вяр ша ец ца пра цоў ны дзень, так 
хо чац ца ча го-не будзь смач нень ка га!

Па кла па цi це ся аб сва ёй вя чэ ры, а мы 
за бяс пе чым год ны фон ва ша му ве ча ро ва-

му баў лен ню ча су. На прык лад, аб мяр ку ем 
па дзеi дня, год ныя ўва гi, да ве да ем ся, што 
ад бы ва ец ца ў све це, ра зы гра ем па да рун кi, 
якi мi мы заў сё ды ра ды па дзя лiц ца. I, вя до-

ма, па слу ха ем доб рую му зы ку.
«Смач на га» вам ве ча ра з Iрай Клё на вай 

па буд нях з 17 да 21 га дзi ны на хва лях ра-
дыё «Мiр»!

«Смач ны» ве чар ра зам з ра дыё «Мiр»!

Вак цы на цыя з'яў ля ец-
ца эфек тыў ным, бяс печ-
ным і эка на міч на апраў-
да ным пра фі лак тыч ным 
ме ра пры ем ствам. Ся рэд-
няя пра цяг ласць аба ро-
ны скла дае 4-6 ме ся цаў. 
Эфек тыў насць ле таш няй 
вак цы на цыі скла ла 94 пра-
цэн ты. Звыш 2 ты сяч ча ла-
век бы ло шпі та лі за ва на з 
цяж кі мі фор ма мі і ўсклад-
нен ня мі гры пу і вост рых 
рэ спі ра тор ных ві рус ных 
ін фек цый. Ся род іх толь кі 
5 ча ла век, якія бы лі пры-
шчэп ле ныя.

Га лоў ны са ні тар ны ўрач 
г. Мін ска На тал ля ЖУ КА ВА 
ка жа, што сё ле та, як і ле тась, 
пла ну ец ца пры шча піць ад 
гры пу ка ля 35 пра цэн таў мін-
чан. Бяс плат на вак цы ну юць 
лю дзей з вы со кай ры зы кай 
за ра жэн ня — мед ра бот ні каў, 
ра бот ні каў ап тэч най сет кі, 
лю дзей з хра ніч ны мі за хвор-
ван ня мі сар дэч на-са су дзіс тай, 
ды халь най сіс тэм, ста рэй шых 
за 65 га доў, дзя цей і не ка то-
рыя ін шыя ка тэ го рыі. Звыш 1 

ты ся чы ста ліч ных прад пры ем-
стваў ужо за клю чы лі да га во ры 
на па стаў ку вак цы ны су праць 
гры пу. Най больш ад каз на да 
гэ та га ста вяц ца ў Ле нін скім і 
Са вец кім ра ё нах.

Гру пы вы со кай ры зы кі на-
ступ стваў ад гры поз най ін-
фек цыі:

— дзе ці ад 6 ме ся цаў да 3 
га доў

— дзе ці з 3 га доў і да рос лыя 
з хра ніч ны мі за хвор ван ня мі

— асо бы з іму на суп рэ сі яй
— асо бы ва ўзрос це пас ля 

65 га доў
— ця жар ныя жан чы ны.
Гру пы вы со кай ры зы кі за-

ра жэн ня гры пам:
— дзе ці ад 3 да 6 га доў
— школь ні кі 6-16 га доў
— ме ды цын скія ра бот ні кі
— асо бы з уста ноў з круг ла-

су тач ным зна хо джан нем дзя цей 
і да рос лых

— ар ні то ла гі, ра бот ні кі птуш-
ка га доў чых прад пры ем стваў

— ра бот ні кі сфе ры бы та во га 
аб слу гоў ван ня

— ра бот ні кі ўста ноў аду ка-
цыі

— ра бот ні кі ганд лю і гра мад-
ска га хар ча ван ня

— ра бот ні кі транс пар ту
— асо бы, якія зна хо дзяц ца ў 

кан так це з хра ніч ны мі хво ры мі 
з іму на суп рэ сі яй

— асо бы, якія зна хо дзяц ца 
ў кан так це з дзець мі да 6 ме-
ся цаў.

Су праць гры поз ны іму ні тэт, 
які вы пра ца ваў ся ле тась, не 
ра туе ад гры пу сё ле та. З-за 
па ста ян най змен лі вас ці ві ру-
саў гры пу кож ную во сень з'яў-
ля ец ца аб са лют на но вы грып, 
ад яко га не да па ма га юць ра-
ней шыя пры шчэп кі. Та му што-
год трэ ба ра біць но выя. Ка лі 
пры шчэп лі вац ца ле таш ні мі вак-
цы на мі, то эфек тыў насць вак-
цы на цыі змян ша ец ца да 20-40 
пра цэн таў.

Ма са вая вак цы на цыя груп 
вы со кай ры зы кі па за хва раль-
нас ці мо жа аб ме жа ваць гры поз-
ныя эпі дэ міі. Вак цы на цыя 70-80 
пра цэн таў лю бо га ка лек ты ву 
пе ра шка джае рас паў сюдж ван-
ню ін фек цыі ў ка лек ты ве.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

ХТО КА ГО?
На пры кан цы ве рас ня рас пач нец ца пры шчэп ка вая кам па нія су праць гры пу

Да ведамаДа ведама  ��

У МІЖ НА РОД НЫМ 
РАС КЛА ДЗЕ — 

ЗМЕ НЫ
Дзяр жаў нае прад пры-
ем ства «Мінск транс» 
пры пы няе рух аў то бу-
саў па не ка то рых між-
на род ных марш ру тах.
У пры ват нас ці, га вор ка 

пра марш рут Мінск — Ры га 
праз Па ня ве жыс на рэйс ад-
праў лен нем: з Мін ска ад АВ 
«Цэнт раль ны» ў 12.15 з 1 
каст рыч ні ка — па аў то рках 
і чац вяр гах; з Ры гі ў 12.30, 
з Па ня ве жы са ў 15.15 ад па-
вед на з 2 каст рыч ні ка — па 
се ра дах і пят ні цах. Так са ма 
зме ны да ты чац ца марш ру-
та Мінск — Кі еў на рэй сы 
ад праў лен нем: з Мін ска ад 
АВ «Цэнт раль ны» ў 22.20 
з 2 каст рыч ні ка, ад АВ «Ус-
ход ні» ў 22.45 — па па ня-
дзел ках і се ра дах; з Кі е ва з 
3 каст рыч ні ка ў 13.15 — па 
аў то рках і чац вяр гах.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
�


