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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі   НА ЗВАЦЬ ПАЙ МЕН НАДля са ма стой на га ра шэн ня 
ў шаш кі-64 пра па ну юц ца кам-
па зі цыі во пыт на га ша шач на га 
кам па зі та ра з Лат віі Ге на дзя 
Анд рэ е ва. Пер шыя дзве кам-
па зі цыі скла дзе ныя па пра ві лах 
рус кіх ша шак, а трэ цяя па пра-
ві лах бра зіль скіх. У ёй для да-
сяг нен ня пе ра мо гі бе лыя двой-
чы вы ка рыс тоў ва юць пра ві ла 
«боль шасць» і кан ча юць гуль-
ню пры ёмам «слуп няк на вя лі-
кай да ро зе».

№ 52
Бе лыя прос тыя шаш кі: а1, с7, 

d2, е1, f6, h2, h4 (7).
Чор ныя прос тыя шаш кі: а3, 

а7, е3, f2, f4, g3 (6).
№ 52

№ 53
Бе лыя прос тыя шаш кі: b6, d2, 

е7, f6, g7 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: а7, 
b2, b4, d4, е5, h8, чор ныя дам кі: 
h4 (7).

№ 54
Бе лыя прос тыя шаш кі: b6, с1, 

d6, е5, f6, g1, g5 (7).
Чор ныя прос тыя шаш кі: а7, 

с3, d2, е3, f2, g3, h4 (7).
У шаш кі-100 па зі цыя скла-

дзе на вя ду чым ад дзе ла.
№ 55
Бе лыя прос тыя шаш кі: 34, 35, 

38, 41, 43, 47, 49 (7).
Чор ныя прос тыя шаш кі: 8, 11, 

19, 27, 32, 37 (6).
Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па чы-

на юць і вый гра юць.
Проз ві шчы чы та чоў, якія да-

шлюць пра віль ныя ад ка зы, бу-
дуць апуб лі ка ва ныя.

Між на род ны грос май стар Яў-
ген Кан дра чэн ка (Го мель) стаў 
пе ра мож цам тра ды цый на га 
тур ні ру па шаш ках-64 «Бе лыя 
но чы — 2018», які ад быў ся ў 
апош ні ты дзень лі пе ня ў Санкт-
Пе цяр бур гу.

Між на род ная фе дэ ра цыя 
ша шак (ІDF) з 30 лі пе ня па 
7 жніў ня 2018 года ў Ку рэ маа, 
воб ласць Йы ге ва (Эс то нія), 
пра во дзіць 4-ы этап Куб ка све-
ту 2018 го да па шаш ках-64 — 
Між на род ныя спа бор ніц твы 
«Йы ге ва-2018». Спа бор ніц твы 

пра вод зяц ца па трох пра гра-
мах: кла січ най, хут кай і ма лан-
ка вай. У пер шы дзень ме ра-
пры ем ства пе ра мо гу ў хут кай 
пра гра ме свят ка ваў між на род-
ны грос май стар Анд рэй Ва люк 
(Мінск). Ка лі пі са лі ся гэ тыя 
рад кі, Анд рэй у асноў най пра-
гра ме ішоў на дру гім мес цы за 
два ту ры да фі ні шу, ад ста ю чы 
ад лі да ра ўся го на 1 ач ко.

Пра вер це свае ра шэн ні: вы-
пуск № 68 ад 27.07.2018.

№ 49 f4(е3А), d8, d2 х А(g3), 
h2(е3, f2B), g3, е5 х B(d2), с3, 
е5 х.

№ 50 g5(f4), g5, g3, b8(е3, е5, 
с7), е7, а7(е5), е3(d6), h6(d4), 
f8(е5), g7 х.

№ 51 1(40), 15, 32, 43 х.
Пра віль ныя ад ка зы да сла лі 

В. Ду да рэ віч (в. Но вая Мыш, Ба-
ра на віц кі р-н), Ф. Кар пей (Мя-
дзел), В. Стат ке віч (п. Зя ле ны 
Бор, Іва цэ віц кі р-н), В. Пань ко 
(Ка мя нец), І. Ана ніч (Грод на), 
А. Шур пін (Івя нец), В. Ваўч коў 
(Ма ла дзеч на), П. і В. Шуль гі, 
А. Ліць ві наў (усе Мінск), В. Таў-
ка чоў (Клі ма віц кі р-н), В. Бан да-
рык (Мін скі р-н).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка-

га, 10а, г. Мінск, 220013; е-mаіl: 

іnfо@zvіаzdа.bу або vоrush@

уаndех.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.
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Ш А Ш К І Ш А Ш К І («ЗВЯЗ ДА») Вы пуск № 69 За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

Квас ны на строй 
ство раць у На ва груд ку

Усіх за пра ша юць на свя-

та «Хлеб, сыр, квас і доб ры 

на строй», якое ад бу дзец ца 

ў рай цэнт ры 25 жніў ня.

Ме ра пры ем ства прой дзе на 
га лоў най пло шчы го ра да — Ле-
ні на. Апоўд ні акра мя кан цэрт най 
пра гра мы ўсе пры сут ныя змо гуць 
па час та вац ца сма ка той пад час 
про ма-ак цый ад мяс цо вых прад-
пры ем стваў на пля цоў ках «Вя сё лы 
мель нік», «Сыр ная да лі на», «Квас 
для Вас».

На пра ця гу дня бу дуць пра ца-
ваць «Ра мес ніц кі пра спект», пад-
вор кі прад пры ем стваў пе ра пра-
цоў чай пра мыс ло вас ці, вы стаў кі-
дэ гус та цыі, май стар-кла сы, сваю 
пра дук цыю пра па нуе Свя та-Елі се-
еў скі Лаў ры шаў скі муж чын скі ма-
нас тыр.

За вер шыц ца свя та кан цэр там 
гур та Sіngіng ROСK і ву ліч най дыс-
ка тэ кай.

Ме ло дыі пры гра ніч ча
Прад стаў ніц тва Пра гра мы 

транс гра ніч на га су пра цоў ніц-

тва «Поль шча — Бе ла русь — 

Укра і на» — уста но ва «Брэсц кі 

транс гра ніч ны ін фа цэнтр» за-

пла на ва ла пра вя дзен не на тэ-

ры то рыі Бе ла ру сі ме рапрыем-

стваў пад наз вай «Ме ло дыі 

пры гра ніч ча». 

Ся род іх кан цэрт су час най му-
зы кі, які 11 жніў ня прой дзе ў ам фі-
тэ ат ры пар ку куль ту ры і ад па чын ку 
Ма ла дзеч на. У ім пры муць удзел 
Бе ла рус кі дзяр жаў ны ан самбль 
«Пес ня ры» і рок-гру па «J:МОРС». 
Ува ход на кан цэрт сва бод ны.

Сё ле та спаў ня ец ца пят нац цаць 
га доў з дня рэа лі за цыі Пра гра мы 
транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва. 
Пра гра ма ра ты фі ка ва на За ко нам 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 17 каст-
рыч ні ка 2017 го да і дзей ні чае ў 
Брэсц кай, Гро дзен скай, Мін скай і 
Го мель скай аб лас цях. У яе ме жах 
ажыц цяў ля ец ца шэ раг пра ек таў, 
на кі ра ва ных на раз віц цё пры гра-
ніч ных тэ ры то рый Бе ла ру сі, Поль-
шчы і Укра і ны



«Па мыл ка ін жы не ра Ко чы на», 

«Бе ла русь 3», 15 жніў ня

Ін жы нер-кан струк тар авія за во да Ко чын бя рэ 
да до му чар ця жы са ма лё та, каб унес ці ў іх па праў кі 
па вод ле вы ні каў лёт ных вы пра ба ван няў. Ад нак яго 
на чаль нік, які су пра цоў ні чае з раз вед кай за меж най 
дзяр жа вы, па ве дам ляе аб гэ тым аген ту раз вед кі, і 
той з да па мо гай за ка ха най у Ко чы на су сед кі пра ні-
кае ў ква тэ ру ды фа та гра фуе сак рэт ныя чар ця жы. 

А да лей у спра ву ўклю ча ец ца піль ны ша вец і су пра цоў ні кі ор га наў дзярж бяс пе кі, і зна чыць, 
шпі ё ны і шкод ні кі аба вяз ко ва бу дуць вы кры тыя.

«Ка пі тан Фан тас тык», 

TV1000, 15 жніў ня

Бэн Кэш з жон кай Лэс лі і шас цю дзець мі жы ве 
да лё ка ад цы ві лі за цыі ў ле се, прын цы по ва вы хоў-
вае дзя цей сам і ву чыць іх на вы кам вы жы ван ня, 
за меж ным мо вам і на ву кам, ся род якіх і фі ла со фія, 
і кван та вая фі зі ка. Зняц ца з мес ца сям'ю пры му шае 
тра ге дыя: іх ма ці і жон ка, шпі та лі за ва ная з бі па ляр-
ным рас строй ствам, скон чы ла жыц цё са ма губ ствам... Фільм, зрэш ты, не ўга няе ў ну до ту, 
а з усмеш кай рас каз вае пра скла да ныя рэ чы, у тым лі ку вы бар па між жыц цём хі пі і су час ным 
гра мад ствам з яго жорст кі мі рам ка мі, га джэ та мі ды са цы яль ны мі сет ка мі.

«Ве ра ні ка не хо ча па мі раць», 

«Бе ла русь 1», 17 і 19 жніў ня

Па спя хо вая біз нес-ле дзі Ве ра ні ка да вед ва ец ца пра 
здра ду му жа і збі ра ец ца па даць на раз вод, а каб пад-
ман шчык не змог прэ тэн да ваць на до лю ў біз не се, з да-
па мо гай свай го сяб ра Ар цё ма пе ра во дзіць усе ак ты вы 
на ін шую фір му. Праз не каль кі дзён у аў та ма біль жан-
чы ны ўра за ец ца гру за вік, і тая цу дам за ста ец ца жы вой. 
Ад нак у шпі та лі не вя до мы ро біць но вы за мах, і Ве ра ні ка 
збя гае. Яна па да зрае му жа, ад нак пас ля яго тра гіч най 
гі бе лі га лоў ным па да зра ва ным ро біц ца ся бар Ар цём...

«Ака дэ мія па на Кляк сы», 

TV1000 Kіnо RU, 17 і 18 жніў ня

Ці хі хлоп чык Адам Не скла душ ка, заў зя ты фан-
та зёр і ле ту цен нік, рап там трап ляе ў ка зач ны свет. 
Дак лад ней, у ка зач ную ака дэ мію па на Кляк сы, 
ку ды пры ма юць толь кі дзя цей, і толь кі тых, чые 
імёны па чы на юц ца на лі та ру «А». Зай ма юц ца яны 
па дзіў ных прад ме тах, ся род якіх мо ва рас лін і 
жы вёл і «кляк са пі сан не», а яшчэ ву чац ца ба чыць 
ці ка выя сны і ра біць доб рыя спра вы. Хі ба не з гэ-
та га па чы на ец ца са праўд нае ча раў ніц тва?

«Афо ня», 

ТВ3, 18 жніў ня

Сле сар-сан тэх нік Афа на сій, ні бы жы вы прык лад 
з анек до таў, жыў са бе бес тур бот на: пра ца ваў без ім-
пэ ту, але з «на ва рам», лю біў пры вы пад ку вы піць і 
за ля цац ца да дзяў чат. Але стаў ге ро ем тра гі ка ме дыі 
Ге ор гія Да не лія, і ад ра зу ўсё не як ус клад ні ла ся. Ака-
за ла ся, што жыц цё без мэ ты — шэ рае і бес сэн соў нае, 
а шчас це мо жа ха дзіць зу сім по бач, і толь кі ад ця бе 
за ле жыць, ці па зна еш ты яго...



Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

«Еў ра ба чан не» 
вый шла 
на ву лі цы

Бел тэ ле ра дыё кам па-

нія зды мае ві дэа ві зі-

тоў кі для ўсіх дзе ся-

ці фі на ліс таў на цы я-

наль на га ад бо ру на 

дзі ця чае «Еў ра ба чан-

не-2018».

Па вод ле слоў рэ жы сё ра 
ві зіт ных кар так Яны Шаб-
лы кі, у кож ным ро лі ку ад-
бы ва ец ца пэў ная ці ка вая 
гіс то рыя, якая аба вяз ко ва 
за вяр ша ец ца фе ер вер кам 
з кан фе ці. «У кад ры на шы 
фі на ліс ты па-са праўд на-
му за паль ва юць, у поў най 
ад па вед нас ці са сло га нам 
кон кур су аку на юц ца ў 
каз ку, ве ся ляц ца і тан цу-
юць», — да да ла рэ жы сёр.

На га да ем, фі наль ны 
га ла-кан цэрт прой дзе 
31 жніў ня ў пра мым эфі-
ры, а вось сю жэ ты пра 
юных ар тыс таў мож на бу-
дзе ўба чыць на пя рэ дад ні 
ў эфі ры пра гра мы «Доб-
рай ра ні цы, Бе ла русь!».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«КЛИК УДАЧИ»
Сведения об организаторе.

Общество с ограниченной ответственностью «360 медиа групп» (далее именуе-
мое – «Организатор»), адрес: 223054, Минская обл., Минский р-н, аг. Острошицкий 
Городок, ул. Ленина 1-3, каб. 3-1-21. Зарегистрировано решением Минского городского 
исполнительного комитета № 0046451 от 11 апреля 2008 г. в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690318126, 
свидетельство о государственной регистрации выдано 24 апреля 2008 г.

Наименование Рекламной игры.

Рекламная игра носит название «Клик удачи».
Сроки проведения Рекламной игры:

Рекламная игра проводится с 10 мая 2018 года по 10 августа 2018 года (вклю-
чая период розыгрышей, вручения призов и публикацию результатов проведения 
рекламной игры).

Сведения о государственной регистрации Рекламной игры.

Свидетельство о регистрации Рекламной игры № 3271 от 7 мая 2018 года 
выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь. 

Количество участников Рекламной игры.

Всего к участию в игре было допущено 16 160 участников полностью соответ-
ствующих требованиям Правил Рекламной игры. 

Сведения о полном или частичном розыгрыше призового фонда.

Призовой фонд Рекламной игры в размере 174 951,11 (сто семьдесят четыре 
тысячи девятьсот пятьдесят один рубль) одиннадцать копеек разыгран полностью.

Всего 161 победитель по результатам двух розыгрышей – от 13 июня 

2018 года (первый розыгрыш) и от 13 июля 2018 года (второй розыгрыш): 

100 победителей – приз – чемодан AMER. TOURISTER JOYRIDE 36G*01 001 и 
денежный приз для уплаты подоходного налога 5,56 BYN.

50 победителей – приз – подарочный сертификат на приобретение велосипедов 
номинальной стоимостью 600 BYN от ЧТУП «ВАПО-Трэйд» и денежный приз для 
уплаты подоходного налога 71,43 BYN.

10 победителей – приз – подарочный сертификат на туристические услуги 
номинальной стоимостью 4000 BYN от ООО «Первая туристическая компания» и 
денежный приз для уплаты подоходного налога 579,47 BYN.

*полную информацию о победителях смотрите на сайте организатора  www.360.by
1 победитель – приз – легковой автомобиль BMW 320i (F30) Седан, г.в. 2017 

VIN: Х4Х8A394405J91726 и денежный приз для уплаты подоходного налога в размере 
10267,91 BYN: Марковский Олег Иванович.

В соответствии с пунктом 11.8 правил Рекламной игры «Клик удачи» – при по-
лучении призов Победители несут все права и обязанности по уплате подоходного 
налога в бюджет Республики Беларусь. Начисление, удержание и перечисление 
подоходного налога проводится в порядке, установленном Особенной частью На-
логового кодекса Республики Беларусь и осуществляется Организатором Рекламной 
игры. Удержание с победителей Рекламной игры подоходного налога, исчисленного 
Организатором в соответствии с законодательством Республики Беларусь, произ-
водится Организатором (выступающим налоговым агентом) в момент выдачи приза 
из денежной части приза – денежная часть приза удерживается Организатором для 
уплаты подоходного налога в установленном размере.

Сведения о наименовании и дате выхода печатного средства массовой 

информации, в котором опубликованы правила проведения Рекламной игры 

и сведения о результатах проведения рекламной игры. 

Публикация правил рекламной игры – газета «Звязда», № 87, дата 10.05.2018 г. 
Публикация сведений о результатах проведения рекламной игры – № 152 дата 

10.08.2018 г.
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 

+375 17 239 07 70


