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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі   ВАНД РОЎ КІ 
ДА ЛЁ КІЯ І БЛІЗ КІЯ

У на ша га клу ба — мі ні-юбі лей. 
А вось го мель скі шах мат ны кам-
па зі тар Вік тар Зай цаў да свай го 
юбі лею, 50-год дзя, пра вёў буй ны 
між на род ны кон курс скла дан ня, на 
які па сту пі ла 247 за дач 103 аў та раў 
з 17 кра ін. Суд дзя-юбі ляр ад зна чыў 
65 тво раў.

У раз дзе ле двух ха до вак зма га-
ла ся 31 за да ча 27 аў та раў. Пры зы 
раз мер ка ва лі ся так: І — Ва сіль Дзя-
чук (Укра і на), Па вел Му ра шоў, Ана-
толь Сле са рэн ка (Ра сія); ІІ — Мі ха іл 
Храм цэ віч (Бе ла русь); ІІІ — Час лаў 
Яку боў скі (Бе ла русь); ІV — Ва ле-
рый Шань шын (Ра сія). Га на ро выя 
вод гу кі: І — Па вел Му ра шоў (Ра сія); 
ІІ — Мір ка Дэ ген кол бе, Уда Дэ ге нер 
(Гер ма нія); ІІІ — Гі ві Ма сі яш ві лі (Гру-
зія). Па хваль ныя вод гу кі: І — Ры-
гор Ата янц (Ра сія); ІІ — Аляк сандр 
Фе ак ціс таў (Ра сія); ІІІ — Аляк сандр 
Панк раць еў (Ра сія); спе цы яль ны 
за мі ні я цю ру — Эль мар Аб ду ла еў 
(Азер бай джан).

Вось за да ча (гл. дыя гра му), 
якая атры ма ла пер шы прыз.

Бе лыя: Крh1, Фс8, Лd7, Лg1, Сd8, 
Сg2, Ке6, Кg5, пп. d4, е3, h2 (11).

Чор ныя: Крf5, Фа2, Ла8, Лf6, 
Сс2, Ка6, пп. b2, е4, f4, g4, g6 (11).

Мат у 2 ха ды.
Да сы лай це ра шэн ні на ад рас рэ-

дак цыі («Звяз да», вул. Хмяль ніц-
ка га, 10а, 220013, г. Мінск) або на 
элект рон ны ад рас вя ду ча га ад дзе-
ла: vаdіm_nе67@mаіl.ru

За да чы на мат у 4—8 ха доў бы лі 
прад стаў ле ны 39 тво ра мі 29 аў та раў. 
Пры зы: І — Яў ген Фа мі чоў (Ра сія); 
ІІ — Аляк сандр Бу лаў ка, Вік тар Вол-
чак (Бе ла русь). Га на ро выя вод гу кі: 
І — Ле а нід Лю ба шэў скі, Ле а нід Ма-
ка ро нец (Із ра іль), Вік тар Вол чак (Бе-
ла русь); ІІ — Аляк сандр Панк раць еў 
(Ра сія); ІІІ — Аляк сандр Сы гу раў (Ра-
сія). Па хваль ныя вод гу кі: І — Мі ха іл 
Кос ты леў (Ра сія); ІІ — Мі ха іл Храм-

цэ віч, Вік тар Вол чак (Бе ла русь); ІІІ —
Ар'е Грынб лат (Із ра іль).

* * *
Ула дзі слаў Ка ва лёў за няў трэ-

цяе мес ца на прэ стыж ным тур ні ры 
ў гер ман скім Дорт мун дзе. Ка лі б у 
апош нім ту ры ён адо леў сла ву та-
га экс-чэм пі ё на све ту Ула дзі мі ра 
Крам ні ка, мог бы і вый граць тур нір. 
А вось як наш су ай чын нік пе рай граў 
грос май стра з Ні дэр лан даў.

Аніш Гі ры — Ула дзі слаў Ка ва лёў. 
1. е4 с5 2. Кf3 Кf6 3. е5 Кd5 4. Кс3 е6 
5. К:d5 еd 6. d4 Кс6 7. с3 сd 8. К:d4 
d6 9. Сb5 Сd7 10. еd С:d6 11. 0-0 0-0 
12. Кb3 а6 13. Се2 Фс7 14. h3 Лfе8 
15. Ле1 Ле5 16. Се3 Лае8 17. Сd3 
g6 18.Фd2 Фd8 19. Кd4 К:d4 20. С:d4 
Л:е1+ 21. Л:е1 Л:е1+ 22. Ф:е1 Фе8 
23. Фd2 Се5 24. Се3 Фе6 25. f4 Сf6 
26. а3 h5 27. Сс2 Сс6 28. Сf2 Фе7 29. 
Сd1 Фе6 30. Сс2 Фе7 31. Сb6 Фе6 
32. Фf2 Фе8 33. Фd2 Фе6 34. Сс5 Фе8 
35. Фd1 d4 36. Фd2 dс 37. bс Фе6 38. 
Сd4 С:d4+ 39. сd Фа2 40. Фс3 Фd5 
41. Фd2 Фа2 42. Фс3 h4 43. Крh1 а5 
44. а4 Фd5 45. Фd2 b6 46. f5 Крg7 47. 
fg fg 48. Сd1 Фf5 49. Крg1 Сd5 50. 
Сс2 Фf6 51. Фе3 g5 52. Сd3 Крh6 53. 
Сс2 Крg7 54. Сd3 Крh6 55. Сс2 Фf4 
56. Фd3 Крg7 57. Фg6+ Крf8 58. Фd3 
Крg7 59. Фg6+ Крf8 60. Фd3 Кре7 61. 
Сd1 Фе4 62. Фd2 Крd6 63. Сс2 Фf4 64. 
Фd3 Крс7 65. Фh7+ Крb8 66. Фd3 g4 
67. hg Ф:g4 68. Фg6 Ф:d4+ 69. Крh1 
Сb7 70. Фе8+ Кра7 71. Сf5 Фd1+ 72. 
Крh2 Фd6+ 73. Крh1 Фg3, 0:1.

* * *
На юнац кім чэм пі я на це Еў ро пы па 

хут кіх шах ма тах у Ру мы ніі за ва я ва лі 
«зо ла та»: Ар цём Бя ляў скі — у гру пе 
да 10 га доў, Дзя ніс Ла за вік — да 12, 
Мак сім Ца рук — да 14, а Мі ха іл Спі-
жар ны — «се раб ро» да 12. Ня бла-
га вы сту пі лі Сяр гей Ба ры шчык (4-е 
мес ца да 10 га доў), Ар цём Стры бук, 
Ягор Сі ліч, Ар цём Сі ня ўскі (ад па вед-
на 5-е, 6-е і 7-е мес цы да 12 га доў),
Вя ча слаў За ру біц кі (5-е мес ца да 
16 га доў). У ка манд ным тур ні ры да 
12 га доў дзве бе ла рус кія збор ныя 
вый гра лі «зо ла та» і «се раб ро», а да 
18 га доў Бе ла русь — чац вёр тая з 24. 
У блі цы Ар цём Бя ляў скі ўзяў «се раб-
ро» да 10 га доў.

* * *
Ра шэн не за да чы з мі ну ла га вы-

пус ку: 1.Фа8. Пер шы мі пра віль на 

ад ка за лі Аляк сандр Ся ме рыч, Вік-

тар Жук, Ула дзі мір Ізо таў, Сяр гей 

Цяль пук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

1316 1

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

Та ла чын ад зна чыць 
585-год дзе

Усіх ах вот ных за пра ша юць 

пры няць удзел у свят ка ван-

ні, што прой дзе ў су бо ту, 

18 жніў ня.

Тэ ат ра лі за ва нае шэс це стар туе 
ад аў та стан цыі а 10-й га дзі не ра-
ні цы і фі ні шуе на пло шчы 40 год 
Каст рыч ні ка.

У га рад скім скве ры па ву лі цы Ле-
ні на раз мес ціц ца «Го рад май строў», 
мож на бу дзе па час та вац ца пра дук-
цы яй «Чыр во на га хар ча ві ка».

На ад кры тай кан цэрт най пля-
цоў цы гас цей ча кае вы стаў ка рэт-
ра-аў та ма бі ляў, уша на ван не пра-
цоў ных ды нас тый, га на ро вых гра-
ма дзян ра ё на, кан цэрт ар тыс таў са 
ста лі цы і Брэс та.

За вер шыц ца свя та фа ер-шоу, 
фе ер вер кам і дыс ка тэ кай.

Свя та та ма та
У су бо ту, 18 жніў ня, Іўе за пра-

шае ўсіх ах вот ных на яр кае, 

вя сё лае і смач нае свя та «Іў-

еў скі па мі дор».

Удзель ні каў ча кае біт ва та мат-
ны мі... фар ба мі, кас цю мі ра ва нае 
шэс це, кон кур сы на са мую леп шую 
стра ву з па мі до раў, кон курс ад мыс-
ло вых ага род ных пу дзіл. Упер шы ню 
бу дуць пра во дзіць кон курс на са мы 
вя лі кі та мат «Сінь ёр Па мі дор» ся-
род гас па да роў Іў еў ска га ра ё на.

Усе ах вот ныя змо гуць па каш та-
ваць «па мі дор ны бу тэрб род» вя лі-
ка га па ме ру, ку піць та ма ты на вы-
стаў цы-про да жы, на ву чыц ца ра біць 
тэ ма тыч ныя су ве ні ры, па лё таць на 
дэль тап ла не.

Свя та за вер шыц ца за пус кам у 
не ба га лоў на га сім ва ла — па вет-
ра на га па мі до ра.

Да рэ чы, тут бу дуць ві тац ца чыр-
во ныя і жоў тыя ко ле ры ў адзе жы.

Па ча так а 12-й га дзі не



«Та ям ні цы Бур гунд ска га два ра»

«МІР», 26 жніў ня

Вы са ка род ны ры цар граф дэ Нэ віль за ка ха ны ў Жан ну 
дэ Ба вэ, хрэс ні цу ка ра ля Лю до ві ка ХІ. Але ма нарх з па лі тыч-
ных мер ка ван няў жа дае вы даць дзяў чы ну за муж за гер ца га 
Бур гунд ска га. Той вы кра дае Жан ну, але дэ Нэ віль пад вы-
гля дам вад роў на га му зы кі пра бі ра ец ца ў за мак і вы зва ляе 
яе. І толь кі тут да вед ва ец ца, што зма гац ца да вя дзец ца не 
толь кі за аса біс тае шчас це, але і за за ха ван не ка ра леў ска га 

тро на, з яко га Лю до ві ка пла нуе скі нуць ка вар ны гер цаг...

«Прыправы і страс ці»

«Бе ла русь 2», 25 жніў ня

Ін дый скія эміг ран ты пры еха лі ў пра він цый ны фран цуз скі 
га ра док і вы ра шы лі ад крыць ка фэ з ус ход няй кух няй. Але 
на су праць — фран цуз скі рэ ста ран, гас па ды ня яко га ма дам 
Ма ла ры га на рыц ца на цы я наль ны мі ку лі нар ны мі тра ды цы я -
мі і тым, што мае зор ку «Міш лен». Ба раць ба кух няў за 
клі ен ту ру па гра жае пе ра рас ці ў ад кры тую вай ну, ка лі вы-
свят ля ец ца, што ку хар-эміг рант Ха сан мае без да кор ны густ і лёг ка спраў ля ец ца з са мы мі 
вы тан ча ны мі фран цуз скі мі рэ цэп та мі...

«Джунг лі клі чуць! У по шу ках Мар су пі ла мі»

«Кі на ка ме дыя», 20—25 жніў ня

Кар' е ра вя до ма га ў мі ну лым тэ ле вя ду ча га Дэ на 
Джэ раль да ля ціць пад ад хон, і вы ра та ваць яе мо жа 
хі ба сен са цыя. У по шу ках та кой жур на ліст ад праў-
ля ец ца ў вы ду ма ную кра і ну Па лом бію, дзе жы ве 
над звы чай рэд кая і за гад ка вая іс то та — ры жы даў-

га хвос ты сум ча ты Мар су пі ла мі, ней кім чы нам звя за ны з сак рэ там веч най ма ла до сці. Маг-
чы ма, та му на жы вёл ку па лю юць ву чо ныя, вай скоў цы, бра кань е ры і шмат хто яшчэ, і вось 
пы тан не — хто да бя рэц ца да Мар су пі ла мі пер шым?

«Марс»

АНТ, 26 жніў ня

Кож на му хоць ад ной чы хо чац ца кі нуць усё і збег чы 
на ўсе ча ты ры ба кі. Вось і вя до мы бак сёр Ба рыс, які не 
прай граў ні вод на га бою, ад ной чы на столь кі рас ча ра-
ваў ся ў жыц ці, што сеў у цяг нік і па ехаў у не вя до мым 
на прам ку. Вяр нуў ся ў пры том насць ге рой на стан цыі 
«Мар...с» — у пра він цый ным га рад ку, дзе жы ве дзяў -
чы на з са май доў гай ка сой у Ра сіі, усе га ра джа не пра цу юць на фаб ры цы мяк кіх ца цак, 
а жыц цё на столь кі на гад вае сон, што між во лі ад чу еш ся бе на ін шай пла не це.

«Лю дзі на ба ло це. Па лес кая хро ні ка»

«Бе ла русь 3», 21 жніў ня

20-я га ды мі ну ла га ста год дзя, са вец кая ўла да дай шла 
ўжо і да па лес кіх ба лот. За мож ныя ся ля не з вёс кі Ку ра ні не 
хо чуць ад да ваць свае на дзе лы га ло це, ад нак ся лян скі сход 
вы ра шае, што трэ ба змя няць ста но ві шча да леп ша га: ра біць 
грэб лю, каб звя заць Ку ра ні з вя лі кім све там, і пе ра мя раць 
зям лю. Ды толь кі не для ўсіх но вае жыц цё ака за ла ся шчас-

ным: ся лян ка Ган на Чар нуш ка, па крыў джа ная сва ім ка ха ным, мяс цо вым хлоп цам Ва сі лём, 
на су пе рак улас ным па чуц цям вый шла за муж за Яў хі ма, сы на ку ра нёў ска га ку ла ка...



ШАХ МАТ НЫ КЛУБШАХ МАТ НЫ КЛУБ Вы пуск № 50Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

УСЯ СОЛЬ ЮБІ ЛЕЮ
Як на ра джаў ся адзін з са мых ма ла дых га ра доў 

Бе ла ру сі і які быў шлях ад пер шай бу ра вой выш кі 

да пра мыс ло ва га цэнт ра з са май вы со кай у Еў ро пе 

шчыль нас цю на сель ніц тва? Да ку мен таль ны фільм 

«Го рад са лё на га зо ла та», зня ты Агенц твам тэ ле на-

він спе цы яль на да 60-год дзя Са лі гор ска, тэ ле ка нал 

«Бе ла русь 1» па ка жа ўве ча ры 23 жніў ня.

Аў тар пра ек та Але ся 
Вы соц кая рас ка за ла, што 
зды мач най гру пе дзе-
ля экс клю зіў ных кад раў 
і раз вян чан ня не ка то рых 
мі фаў пра Са лі горск да вя-
ло ся не толь кі спус ціц ца ў 
шах ту, але і пад няц ца на 
са мыя вы со кія тэ ры ко ны — 
штуч ныя на сы пы з пус -

тых па род — і ўба чыць амаль што мар сі ян скія пей за жы... 
Акра мя та го, жур на ліс ты ад шу ка лі рэд кія кад ры хро ні кі — 
за пі сы ін тэр в'ю з пер шы мі бу даў ні ка мі і шах цё ра мі, 
што ста я лі ля вы то каў ства рэн ня го ра да.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Дата и время 
окончания приема 

документов

18.09.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО 
«ИПМ-Консалт оценка»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@ipmconsult.by. 
Интернет сайт www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


