
06.00, 15.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20 «Дур ні і да ро гі». (16+).
7.40, 4.20 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
8.00, 4.30 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.20, 4.50 М/ф «Алі са ве дае, 
што ра біць!» (6+)
8.50, 3.50 «Ера лаш». (6+)
9.30 Се ры ял «Ся мей ны біз-
нес». (12+).
10.40 Ка ме дыя «Доб рай ра ні-
цы». (12+).
12.50 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00, 19.00 Се ры ял «Псі ха ла-
гі ні». (16+).
14.10, 20.10 Се ры ял «Атэль 
«Эле он». (16+).
16.45, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.30 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
21.20 Ка ме дыя «Як па зба віц ца 
ад хлоп ца за 10 дзён». (12+).
23.40 Жа хі «Пле це ны ча ла-
век». (16+).
1.40 Се ры ял «За кры тая шко-
ла». (16+).
3.30 «Ла ві мо мант». (16+).

6.30 «Тай на» Мо ны Лі зы «. Дак. 
фільм.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 На ві ны куль ту ры.
7.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Мі ка лай Сі ма наў.
8.05 «Ра сія, лю боў мая!» «Тай-
ны Унэ нэн».
8.30 «Гай Юлій Цэ зар». Дак. 
фільм.
8.40 «Кі нес коп». ХХVІІ Між на-
род ны кі на фес ты валь у Кот-
бу се.
9.20, 14.10 Су свет ныя скар бы.
9.40 Га лоў ная ро ля.
10.20 Шэ дэў ры ста ро га кі-
но. «Мы з Кранш та та». Маст. 
фільм.
12.05 «Фе на мен Ку лі бі на». Дак. 
фільм.

12.45 «Эніг ма». Пла сі да Да-
мін га.
13.30 «Зі хат лі вы ка мень». Дак. 
фільм.
14.30 «Заўт ра не па мрэ ні ко лі». 
Дак. се ры ял.
15.10 «Мар та Ар гер. Дач ка па 
кры ві». Дак. фільм.
16.45 «Ліс ты з пра він цыі». Чу-
ва шыя.
17.15 «Фе ні мар Ку пер». Дак. 
фільм.
17.25 Вя лі кая опе ра — 2017.
19.45 Усе ра сій скі ад кры ты тэ-
ле ві зій ны кон курс юных та лен-
таў «Сі няя Птуш ка».
21.50, 2.05 «Шу каль ні кі». «За-
гад ка вая смерць ме цэ на та».
22.35 «Лі нія жыц ця». Ка ця ры на 
Раж дзест вен ская.
23.45 «2 Вер нік 2».
0.35 Ган на Ня трэб ка, Элі на 
Га ран ча, На та лі Де сей, Пётр 
Бе ча ла, Воль га Пе ра цяць ка 
ў га ла-кан цэр це на Мар са вым 
по ле, Па рыж — 2014.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2008 год (12+).
6.50, 8.10, 9.40, 11.00, 12.50, 
14.25, 15.40, 17.00, 19.00, 
20.35, 21.40, 23.00, 1.00, 2.15, 
3.40, 5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.10, 1.10 Маст. фільм «Мі-
раж». (16+).
8.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
12.00 Маст. фільм «Поз няе ка-
хан не». (16+).
17.40 Маст. фільм «За па сное 
ко ла». (12+).
18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1987. 
1-я част ка. 2010 год (16+).
19.15 «Ва кол сме ху». Тэ ма: 
«Сту дэнц тва». 1982 год (12+).
22.00 «Кол ба ча су» (16+).
0.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Ка ра тэ». 
2005 год (12+).
2.35 Маст. фільм «За ва ёў ні кі 
гор». (12+).

3.00, 11.45, 17.45 Скач кі 
з трамп лі на. «Не рас ка за ная 
гіс то рыя». Ка міль Стох.
3.30 Аў та гон кі. Се рыя WTCC.
4.00, 13.15 Лыж ныя ві ды спор ту. 
Чэм пі я нат све ту. Лах ці-2017.
5.00, 9.00, 22.00 Сну кер. 
Northern Іreland Open.
7.00 Гор ныя лы жы. Чэм пі я нат 
све ту. Санкт-Мо рыц-2017.
8.00, 12.15, 21.00 Бія тлон. Чэм-
пі я нат све ту. Хох філь цэн-2017.
10.30, 19.45, 1.00 Скач кі 
з трамп лі на. Ку бак све ту.
14.15, 2.05 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту.
16.15, 18.15 Лыж нае двая бор-
ства. Ку бак све ту.
17.30, 2.00 «Гіс то рыі спарт сме-
наў».
17.35 Watts.

0.40 Ка ме дыя «Ус па мі ны». (16+).
2.30 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
2.50 Ка ме дыя «Па вер сіі Бар-
ні». (16+).
5.20 Ка ме дыя «Вы пад ко вы 
муж». (16+).
7.10 Ка ме дыя «Вой, ма мач кі!» 
(18+).
8.55 Ка ме дыя «Пры шэль цы 
ў Аме ры цы». (0+).
10.35 Ка ме дыя «Ас». (16+).
12.25 Ка ме дыя «Свед ка на вя-
сел лі». (16+).
14.10 Ка ме дыя «Раз бі ра ю чы 
Га ры». (16+).
16.00 Ка ме дыя «Шпі ён па су-
сед стве». (12+).
17.45 Ка ме дыя «Рэ ста ран спа-
да ра Сеп ці ма». (12+).
19.30 Ка ме дыя «Ліх ту гі Аль-
фрэ да». (12+).
21.20 Ка ме дыя «Ак са міт ныя 
руч кі». (16+).
23.15 Ка ме дыя «Хла печ нік па-
ір ланд ску». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.00 «Док тар І...» (16+).

8.30 «Трэн дзі» (16+).
9.00 «Ку зей. Гю ней». Се ры ял 
(16+).
10.35, 3.40 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.10 «Сля пая» (12+).
13.10 «Ва раж біт ка» (12+).
14.15, 5.10 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
15.10 «Па ляў ні чыя на пры ві-
даў» (16+).
15.45 «Здзел ка» (16+).
16.15, 2.55 «Шу рач ка» (16+).
17.10 «13 зна каў за дыя ка» (12+).
18.10, 2.05 «Біт ва рэ ста ра наў» 
(16+).
19.10, 1.15 «Гуч ныя спра вы» 
(16+).
20.10 «Мар лі і я». Ка ме дыя 
(16+).
22.15 «Са вец кія ма фіі» (16+).
23.05 «Гас па дар мо раў». Фэн-
тэ зі (16+).

8.10 Штуч ны ін тэ лект. До ступ 
не аб ме жа ва ны (16+).
10.05 Пры ста нак пра кля тых 
(16+).
12.15 Хоць раз у жыц ці (16+).
14.15 Ча ла век, які змя ніў усё 
(16+).
16.50 Паш таль ён (16+).
20.10 Ін ша пла не ця нін (6+).
22.25 Сэр ца ед (16+).
0.30 Матч-пойнт (16+).
2.45 Ад на клас ні кі (16+).
4.30 Так сі-4 (12+).

6.20 Па ляў ні чы-3. За бой ства 
дэ пу та та (16+).
8.20 Поп (16+).
10.50 Шык (12+).
12.45 Тру фаль дзі на з Бер га ма. 
2-я се рыя(12+).
14.20 Ня бес ны суд (16+).
16.20, 4.20 Най леп шае ле та на-
ша га жыц ця. 3—4-я се рыі(16+).
18.20 З До на вы да чы ня ма (16+).
20.20 Дзень дур ня (16+).
22.15 Па ляў ні чы-4. Ад пла та 
(16+).
0.25 Ушчэнт (16+).
2.20 Па ляў ні чы-1. Ча ла век з мі-
ну ла га (16+).

6.00 Код не бяс пе кі. (12+).
6.25 Зра бі або па мры. (12+).
6.50 Зай маль ная на ву ка. (12+).
7.35, 5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
8.00, 10.20, 14.55 Ме га за во ды. 
(12+).
8.50, 11.05 Ша ша праз пек ла. 
(12+).
9.35 Служ ба бяс пе кі аэ ра пор-
та. (16+).
11.55 Аў та-SOS. (12+).
12.40 Ан тарк ты ка. (12+).
13.25, 17.15, 20.15 Гуль ні ро зу-
му. (12+).
15.45 Най гор шае на двор'е ў гіс-
то рыі? (16+).
16.30, 19.30, 2.30 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф. (12+).
18.00, 21.00, 1.00, 4.05 Па на ра-
ма 360. Аб' ект су свет най спад-
чы ны. (12+).
18.45 Дзі кае на двор'е. (12+).
21.50 Вы ра та ваць пла не ту. 
(12+).
23.25 Ге роі ня бес най вай ны. 
(12+).
0.10 Мя жа. (16+).
1.45 Сма га. (12+).
4.50 Пра рыў. (12+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры. (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 2.25, 6.20 Як 
гэ та ўстро е на? (12+).
10.00, 16.00, 1.00, 3.50 Са пё-
ры. (16+).
10.30, 16.30, 23.30, 4.15 Скла-
ды: біт ва ў Ка на дзе. (12+).
11.00, 18.00, 5.30 Хут кія і гуч-
ныя. (12+).
14.00, 7.10 Го лыя і на па ло ха-
ныя. (16+).
19.00, 0.00 За ла тая лі ха ман ка. 
(16+).
20.00 Бра ты Ды зель. (16+).
23.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі. 
(16+).
0.00 Як устро е ны Су свет. 
(12+).
1.30 Са ма гон шчы кі. (18+).
2.55 «Бо ні: рус кі рэ корд на са-
ля ным во зе ры». (12+).

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, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 2.05 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15 Зо на Х (16+).
9.10 Се ры ял «След» (16+).
10.55, 12.10, 18.40, 19.20 Се ры-
ял «Дзя жур ны ўрач» (16+).
13.10 «Дзі ця чы док тар».
13.45 «Дзень у вя лі кім го ра дзе».
14.45, 15.25, 17.05 Се ры ял 
«Рай скае мес ца» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «Клуб рэ дак та раў» (16+).
22.30 Ме лад ра ма «Най леп шы 
ся бар сям'і» (16+).
2.20 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.20 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 17.05 Се ры ял «Жа но чы 
рай» (16+).
11.10 «Та та змо жа?» (16+).
12.10 Се ры ял «Ка ман да» 
(16+).
14.05, 19.25 «Аме ры кан скі жа-
ніх» (16+).
15.10 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме» (16+).
16.15, 0.35 «Ні чо га са бе 
ньюз».
16.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект.
20.25 «Па нен ка-ся лян ка» 
(16+).
21.30 «Ба гі ня шо пін гу» (16+).
22.00 «Спорт ла то» 5 з 36, 
«КЕ НО».
22.05 «Біт ва эк стра сэн саў. 16-ы 
се зон» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ва рэ ні кі з чар ні ца мі на ка зі ным 
ма ла цэ.

8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.35 «Ясе нін». Маст. 
фільм (16+).
9.20, 18.00 «Ле ген ды кі но». Ула-
дзі мір Ба саў (12+).
9.45 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
10.10 «Свят ло да лё кай зор кі». 
За слу жа ны дзе яч мас тац тваў 
БССР, лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі СССР Яў ген Іг наць еў.
10.35, 14.35 «Рас сле да ван ні ка-
мі са ра Мег рэ». Се ры ял (16+).
12.50 «Сі ла ве ры».
13.15 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2006».
14.10 «Му зеі Бе ла ру сі».
16.05, 21.05 «Пан фі лаў цы. 
Праў да аб подз ві гу». Дак. 
фільм (12+).
16.45, 21.45 «Шчыт і меч». Маст. 
фільм, за ключ ная се рыя (12+).
19.30 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль Тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё ра 
«Бе зы мен ная зор ка».
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Ма-
ка ро на за пе ча ная.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.00 «Пес ні пад гі та ру».
23.15 «Час кі но». Пра цы сту-
дэн таў май стэр ні на род на га ар-
тыс та Бе ла ру сі Вік та ра Ту ра ва 
і на род на га ар тыс та Бе ла ру сі 
Аляк санд ра Яф рэ ма ва.

8.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 5-ы тур. «Аста на» (Ка зах-
стан) — «Віль я рэ ал» (Іс па нія).
9.55 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
5-ы тур. БА ТЭ (Бе ла русь) — 
«Црве на Звез да» (Сер бія).
11.55 Спорт-мікс.
12.05 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
5-ы тур. «Ла ка ма тыў» (Ра сія) — 
«Ка пен га ген» (Да нія).
14.05 Авер тайм.
14.35 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. «Ды на ма» (Ма ла дзеч на) — 
«Шах цёр» (Са лі горск).
16.30 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
5-ы тур. «Мі лан» (Іта лія) — 
«Аус трыя» (Аў стрыя).
18.30 Ха кей для ўсіх.
19.00, 22.10 Спорт-цэнтр.
19.10 Авер тайм. КХЛ.
19.25 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Аван гард» (Омск). (У пе-
ра пын ках — Авер тайм. КХЛ).

22.25 Бас кет бол. Ква лі фі ка цыя 
да ЧС-2019. Муж чы ны. Сла ве-
нія — Бе ла русь. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 
«На шы на ві ны».
6.05, 7.05, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Дзе ж Тун гус кі наш ме тэа-
рыт?» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з суб-
ціт ра мі), 21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.20, 13.10 «Ге ніі і лі ха дзеі» 
(12+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 Ка ме дыя «Жа ніць ба 
Баль за мі на ва» (12+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў прыдачу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «По ле цу даў» (16+).
20.00 «Час».
21.05 «Го лас». Но вы се зон (12+).
23.00 «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе-
ла ру сі. Зі мо вая се рыя гуль няў 
(16+).
0.10 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
1.10 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, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
7.40, 20.10. 23.00 «СТБ-спорт».
8.30, 18.35 «Тай ны Чап ман» 
(16+).
9.30, 23.05 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
10.40 «Пан тэ ра» Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі (16+).
12.30 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
13.50 Фан тас ты ка «Су пер 8». 
(12+).
15.50 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
16.10 «Аў та па на ра ма» (12+).

16.50 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
17.10 «Ад кры тая раз мо ва».
17.35 «Пад пры крыц цём». Се-
ры ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Рус кія не зда юц ца: 
зброя спе цы яль на га пры зна-
чэн ня». (16+).
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
23.55 «Пад да хам на ву кі. Тай ныя 
пра ек ты спец служ баў». (16+).
0.45 «Зна хар». Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі (16+).

7.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
8.35, 2.55 Маст. фільм «Вер-
ты каль» (0+).
10.00 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).
10.30, 13.15 Се ры ял «Вост раў 
не па трэб ных лю дзей» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.25 «Ін шы свет». Што ста ла 
пры чы най гі бе лі Мар ты на ва? 
(12+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
17.10, 18.05 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра-2». (16+).
19.20 Се ры ял «Алён ка з Па-
чы тан кі». 1—4-я се рыі (12+).
23.00 «На ўвесь го лас» (12+).
0.10 Маст. фільм «Пун со выя 
вет ра зі» (12+).
1.50 «Тры май ся, шо у біз!» 
(16+).
2.25 «Каш мар вя лі ка га го ра да» 
(16+).
4.10 М/ф (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.40 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым. (12+).
12.00, 22.20, 23.10 Се ры ял «Тай-
ны след ства — 16». (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).

15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
0.35 Се ры ял «Ма ро за ва». 
(12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
8.05 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра». (16+).
9.40, 23.20 «НЗ.bу».
10.25, 19.40 Дзён ні кі «Уда ча 
ў пры да чу!» з «Еў ра опт».
10.30 Се ры ял «Па да зра юц ца 
ўсе». (16+).
11.05 Се ры ял «Свед кі». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.30, 18.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 «Мес ца су стрэ чы».
16.30 «Спе цы яль ны вы пуск». 
(16+).
17.30 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў». (16+).
19.45 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны». (16+).
23.55 Се ры ял «Агенц тва сха-
ва ных ка мер». (16+).

7.00, 15.55, 19.55, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).
7.15, 16.00 Для дзя цей: «Ад каз-
вай ка».
7.30 «Ра ні ца на вось мым».
11.00 Ка ме дыя «Ад пе тыя мах-
ля ры» (16+).
13.00 Се ры ял «Жорст кае ка-
хан не».
14.25 Се ры ял «Пры го ды ма ла-
до га Ін дыя ны Джонс» (12+).
16.05 «Мульт па рад».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
17.00 Се ры ял «Да ра гі док тар».
18.25 Ме лад ра ма «Пры га жу ня 
і па чва ра». (12+).
20.00 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Са ўдзель нік» 
(16+).
23.00 Се ры ял «Да ма пад вэ-
лю мам».
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Пят ні ца, 
24 лістапада

КінакамедыяКінакамедыя

У пер шай па ло ве каст рыч ні ка 
ў Та лі не прай шлі чэм пі я на ты све ту 
па між на род ных шаш ках ся род муж-
чын і жан чын. За вы шэй шыя ты ту лы 
зма га лі ся 95 спарт сме наў з 30 кра ін, 
ся род якіх чэм пі ё ны све ту роз ных га-
доў і 41 між на род ны грос май стар.

У чэм пі я на це све ту ся род муж чын 
пры ня лі ўдзел 79 спарт сме наў. Спа-
чат ку ў трох гру пах па швей цар скай 
сіс тэ ме ў 9 ту раў ша шыс ты зма га лі ся 
за ча ты ры пу цёў кі, якія да юць пра-
ва на ўдзел у фі наль ным тур ні ры па 
кру га вой сіс тэ ме ся род два нац ца ці 
най мац ней шых. Кан ку рэн цыя бы ла 
вель мі вы со кая, да стат ко ва ска-
заць, што ў фі нал не здо леў прай сці 
дзе  ючы чэм пі ён све ту Рул Бом стра 
(Ні дэр лан ды). Уда ла згу ляў мін скі 
грос май стар Яў ген Ва ту цін. У сва ёй 
гру пе на па пя рэд нім эта пе ён здо леў 
пра біц ца ў фі нал з чац вёр та га мес ца, 
дзе фі ні ша ваў дзя ся тым. А чэм пі ё-
нам све ту стаў ра сій скі грос май стар 
Аляк сандр Шварц ман.

У чэм пі я на це ся род жан чын пры-
ня лі ўдзел 16 спарт сме нак, якія вя лі 
ба раць бу за ты тул па кру га вой сіс-
тэ ме. Ся рэб ра ны ме даль за ва я ва ла 
між на род ны грос май стар Воль га Фе-
да ро віч (Мінск). На пя тым мес цы яе 
сяст ра Да р'я. А чэм пі ён кай све ту 16-ы 
раз ста ла Зоя Го лу бе ва (Лат вія), якая 
так са ма на ра дзі ла ся ў Мін ску і пер шы 
свой су свет ны ты тул вый гра ла, бу ду-
чы чле нам збор ных ка ман даў БССР і 
СССР. Ці ка ва, што Яў ген і Зоя доў гія 
га ды трэ ні ра ва лі ся пад кі раў ніц твам 
Мі ха і ла Ка ца — за слу жа на га трэ не ра 
БССР і СССР, які 10 ліс та па да ад зна-
чыў свой ся мі дзе ся ці га до вы юбі лей.

Па гля дзі це ці ка выя пры кла ды 
гуль ні.

№109 А. Ід ры са ва — В. Бал та жы

Бе лыя прос тыя шаш кі: 25, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 
48, 49 (14).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 3, 4, 6, 8, 
9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 (14).

Чор ныя пра вя лі кам бі на цыю 
і пра нік лі ў дам кі. Па ка жы це шлях 
да пе ра мо гі са ма стой на.

На дыя гра ме №110 па зі цыя, 
скла дзе ная вя ду чым ад дзе ла. Пра-
па ну ем на шым чы та чам вы зна чыць 
вы нік пры най мац ней шай гуль ні за 
абод ва ко ле ры. Чар га хо ду за бе-
лы мі.

№110

Бе лыя прос тыя шаш кі: a3, с1, 
d2, e1, e3, e5, f2 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: a7, b2, 
b4, c5, g7, h4, h8 (7).

Для са ма стой на га ра шэн ня пра-
па ну юц ца яшчэ дзве кам па зі цыі, 
скла дзе ныя вя ду чым ад дзе ла.

№111

Бе лыя прос тыя шаш кі: a3, b4, 
c3, d2, e1, f2, f6, h2 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: a5, c7, 
d6, d8, e7, f4, g3, h4, h8 (9).

№112

Бе лыя прос тыя шаш кі: b2, c1, 
d4, e3, f4, h6 (6).

Чор ныя прос тыя шаш кі: b4, b6, 
d6, f6, f8, g7, h2 (7).

№110

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па чы на-
юць і вый гра юць.

Пра вер це свае ра шэн ні: вы пуск 
№49 ад 03.11.2017 г.

№105 45...ha1?? 46.hg7! ah8 
47.fe5 hg1 48.ba7 Х.

№107 14.dc3 fe7! (14...fe5? 
15.ab6! X).

№108 1.23-19 14:34 2.33-29 34:32 
3.08-02 17:08 4.02:31 27:36 5.26:37 
36-41 6.37:46+.

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі 
І. Ана ніч (Грод на), А. Шур пін (Івя-
нец), В. Ваўч коў (Ма ла дзеч на), 
П. і В. Шуль гі (Мінск), А. Ліць ві наў, 
В. Таў ка чоў (Клімавlцкі ра ён).

Пі шы це на ад рас: га зе та 
«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка-
га, 10А, 220013, г. Мінск, e-maіl: 
іnfo@zvіazda.by або vorush@
yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА,
май стар спор ту.

Вы пуск №50
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