
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20. 4.00 М/ф «Ску бі Ду». (0+)
7.50, 4.25 М/ф «Тры ка ты». 
(6+)
8.10, 4.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)
8.30, 5.00 М/ф «На ва тар». (0+)
8.50, 3.30 «Ера лаш» (6+).
9.20, 20.00 Се ры ял «Ад ня на віс-
ці да ка хан ня» (16+).
10.25 Ка ме дыя «Секс па друж-
бе». (16+).
12.40, 2.40 Скетч-шоу «6 кад-
раў» (16+).
13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка» (12+).
15.10, 19.00 Се ры ял «Атэль 
«Эле он» (16+).
17.50 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
21.10 Ка ме дыя «50 пер шых па-
ца лун каў». (12+).
23.10 Жа хі «Вы пуск ны». (16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Фрэд Астэр.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва гім на-
зіч ная.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.05 «Пус тая ка ро на: вай на 
Пун со вай і Бе лай ру жы. Ген-
рых VІ». Се ры ял.
8.55 За меж ная спра ва. «Дып-
ла ма тыя пе ра мог і па ра жэн-
няў».
9.40 «Га лоў ная ро ля».
10.20 100 га доў з дня на ра-
джэн ня Ве ры Ар ло вай. «Бліз-
ня ты». Маст. фільм.
11.55 Су свет ныя скар бы.

12.15 «Іры на Кал па ко ва. Ба ле-
ры на — Вяс на». Дак. фільм.
12.55 «Эніг ма. Ры кар да Шаі».
13.35 «Зям ля праз ты ся чу га-
доў». Дак. фільм.
14.30 «Асмо лаў. Псі ха ло гія 
змен». Дак. фільм.
15.10 «Тас ка ні ні. Сва і мі сло ва-
мі». Дак. фільм.
16.25 «Ліс ты з пра він цыі». Вя-
лі кі Ноў га рад.
16.50 «Спра ва №. Ан тон Дзя ні-
кін. Ге не рал-даб ра во лец». Дак. 
се ры ял.
17.25 «Бі лет у Вя лі кі».
18.05 «Дзядзь каў сон». Маст. 
фільм.
19.45 «Сме ха на сталь гія».
20.15 «Лі нія жыц ця». Аляк сей 
Іва ноў.
21.10 «Паш таль ён заўж ды 
зво ніць двой чы». Маст. фільм 
(18+).
23.35 «2 Вер нік 2».
0.25 Асаб лі вы по гляд. «Са-
амская кроў». Маст. фільм.
2.25 «Міс тар Пронь ка». «Цу доў-
ны Го ша». М/ф для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з На-
тал ляй Ка зял ко вай. 2005 год 
(12+).
7.15, 1.10 Маст. фільм «Ка пі тан 
Нэ ма» (12+).
8.15, 9.40, 11.00, 14.20, 15.40, 
18.00, 19.10, 20.20, 21.40, 23.00, 
0.45, 2.10, 3.40, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
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+).
17.00 «У гас цях у М. Ма га ма-
е ва». Эл віс Прэс лі. 1991 год 
(16+).
18.05 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год 1978. 1-я 
част ка. 2008 год (12+).
19.15 Маст. фільм «Жыў-быў 
на строй шчык» (16+).
22.00 «Кол ба ча су» (16+).

23.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі» 
(16+).
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Са мая чы та ю-
чая кра і на». 2007 год (12+).

4.00, 6.00, 8.15, 18.30 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос». Ква лі фі ка цыя.
5.00, 7.15, 9.50, 13.00, 14.15, 
22.20, 0.20, 2.30 Ве ла спорт. 
«Джы ра д'І та лія».
9.30, 21.00 Тэ ніс. «Рых туй ся да 
«Ра лан Га рос».
11.00 Аў та гон кі. WTCR.
12.00 Аў та гон кі. Фор му ла E.
14.00, 18.15 Ве ла спорт. «Джы-
ра»-эк стра.
21.15 Тэ ніс. WTA.
23.00, 1.30 Тэ ніс. ATP.

0.45 Гор дасць. (18+).
3.00 Не ўсту піць Штэй нам. 
(16+).
4.40 Ка роль ве ча ры нак. (16+).
6.25 Ха лас ця кі ў ад ры ве. 
(16+).
8.20 Вой, ма мач кі. (18+).
10.05 На ва год ні ад рыў. (16+).
11.45 Свя точ ны пе ра па лох. 
(16+).
14.00 Ма ла ві та. (16+).
16.00 Ка хан не і ін шыя ка та-
стро фы. (12+).
17.45 Гэ та ўсё яна. (16+).
19.30 Маё вя лі кае грэ час кае 
вя сел ле-2. (16+).
21.20 Ну ты і пры ду рак! (16+).
23.05 Без па чуц цяў. (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.10 «Док тар І...» (16+).
8.40 «Аскол кі». Се ры ял (16+).
10.20, 3.45 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
11.55, 16.55 «Ва раж біт ка» 
(12+).

13.00 «Міс тыч ныя гіс то рыі» 
(12+).
14.00 «Сак рэ ты эк стра сэн саў» 
(16+).
14.55 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
15.30, 5.15 «Не рас кры тыя тай-
ны» (12+).
16.05 «Мой ге рой» (12+).
18.35, 0.10 «Па ко ра ны кос мас». 
Дак. фільм (12+).
20.15 «Секс па друж бе». Ка ме-
дыя (16+).
22.15 «Ра ён № 9». Фан тас ты-
ка (16+).
1.35 «Дзі кія гро шы» (16+).
2.20 «Са вец кія ма фіі» (16+).
3.05 «Вя сел ле і раз вод» (16+).

6.10, 18.20 Пры ві тан не, Джу-
лі! (16+).
8.00 Ча ла век, яко га не бы ло. 
(16+).
10.15 Веч насць. (16+).
12.30 Не звы чай ныя пры го ды 
Ад эль. (12+).
14.35 Рым скія спат кан ні. 
(16+).
16.25 Асу джа ныя за ру ча ныя. 
(16+).
20.10 Вар' яц кі від ка хан ня. 
(16+).
21.55 Ад да ны са доў нік. (16+).
0.20 Крэй сер. (18+).
2.40 Як ба яз лі вы Ро берт Форд 
за біў Джэ сі Джэй мса. (16+).
5.15 Бан ды Нью-Ёр ка. (16+).

6.20 Пра што га во раць муж чы-
ны. Пра цяг (16+).
8.20 14+ (16+).
10.30 Ня год нік (16+).
12.30 Ня дзель ны та та (6+).
14.20 Па ца лу нак ма тыль ка 
(16+).
16.20, 4.20 Міль я нер ша. (12+).
18.25 Іва но вы (12+).
20.20 Тэс ты для са праўд ных 
муж чын (16+).

21.50 Вы соц кі. Дзя куй, што жы-
вы (16+).
00.30 Вур да ла кі (16+).
02.20 Пра што га во раць муж-
чы ны. Пра цяг (16+).

6.00, 14.50 Цу ды ін жы не рыі. 
(12+).
6.50 Зо на бу даў ніц тва. (12+).
7.15, 5.05 На ву ко выя не да-
рэчнас ці. (12+).
7.45, 13.20 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.30, 11.50, 16.25, 20.25 Аў та-
SOS. (12+).
9.20 Са праўд ны су пер кар. 
(12+).
10.05, 22.45 Ге ній: Пі ка са. 
(16+).
11.00 Дзі кі ту нец. (12+).
14.05 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай. (12+).
15.40, 19.35, 0.25, 2.45 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (16+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Тай на 
гі ма лай скіх му мій. (12+).
18.50 Гра шо вае схо ві шча ЗША. 
(12+).
23.40 Ліх ту гі за мя жой. (16+).
1.55 Прад вес ні кі Апа ка ліп сі су. 
(16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры.
9.00, 15.00, 21.00 Як гэ та ўстро-
е на?
10.00 Як гэ та зроб ле на.
10.30, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на рэ лік віі.
11.00, 19.00, 6.20 Хут кія і гуч-
ныя.
14.00, 7.10 Вы жы ван не без ку-
пюр.
18.00, 20.00 За ла тая лі ха-
ман ка.
0.00 Тэх аскі ме тал.
1.00, 5.30 Са ма гон шчы кі.
2.00 Ві дэа па труль.
2.55 Не спра буй це паў та рыць.

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, 1.10 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, 18.45, 19.20 Се-
ры ял «Доб рыя на ме ры». 
(16+).
13.10 «Дзі ця чы док тар».
13.40 «Дзень у вя лі кім го ра-
дзе».
14.40, 15.25, 17.05 Се ры ял 
«Яр мо ла вы». (12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 «Па на ра ма».
21.50 Се ры ял «Жан чы на 
ў бя дзе-3». (16+).
1.25 «Дзень спор ту».

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.40 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.45 Се ры ял «Сля-
пая». (16+).
10.05, 17.40 Се ры ял «Ака-
дэ мія». (16+).
12.05 «Арол і рэш ка. Кру га-
свет ка». (16+).
13.05 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
14.15 «Ча ла век-не ві дзім ка». 
(16+).
15.15 «Ан жа лі ка». Сіт кам. 
(16+).
16.15, 0.05 Ні чо га са бе ньюз. 
(12+).
16.20, 0.10 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра-
ект.
17.10 «Ба гі ня шо пін гу». За-
ключ ны вы пуск. (16+).
20.55 «Ча ла век-не ві дзім ка». 
(16+).
22.00 Спорт ла то 5 з 36, 
КЕНО.
22.05 «Біт ва эк стра сэн саў». 
16-ы се зон. (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». За-
цір ка. Ма чан не.
8.05, 12.00, 17.00, 20.10 На ві ны 
куль ту ры.
8.25, 12.20, 17.20, 20.03 Гэ ты 
дзень.
8.30, 19.20 Дак. фільм «85-ы 
се зон».
9.20, 17.55 М. Рым скі-Кор са каў. 
«Цар ская ня вес та». Опе ра На-
цы я наль на га ака дэ міч на га Вя-
лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
11.35, 12.25, 14.35, 16.35, 18.50 
«Ка мер тон».
12.50 А. Ха ча ту ран. «Спар так». 
Ба лет На цы я наль на га ака дэ-
міч на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і 
ба ле та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
15.05 «Ра дзі ві лаў скі баль». 
Кан цэрт ар тыс таў На цы я наль-
на га ака дэ міч на га Вя лі ка га тэ-
ат ра опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.
17.25 «Ві таўт». Ба лет На цы я-
наль на га ака дэ міч на га Вя лі ка-
га тэ ат ра опе ры і ба ле та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 Свя точ ны кан цэрт, пры-
све ча ны 85-год дзю На цы я наль-
на га ака дэ міч на га Вя лі ка га тэ-
ат ра опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.
23.05 «Час кі но».

7.00 Тэ ніс. Тур нір WTА. Страс-
бург. 1/4 фі на лу.
9.35 Авер тайм.
10.05 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
10.40 Кік на дзе. Мер ка ван не.
11.10 Ва лей бол. Ся рэб ра ная 
Еў ра лі га. Муж чы ны. Бе ла-
русь — Хар ва тыя.
12.55 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Чэ лендж-кап. Гва да ла ха ра.
15.00 Тэ ніс. Тур нір WTА. Страс-
бург. 1/2 фі на лу.
19.05, 22.25 Спорт-цэнтр.
19.15 Ха кей для ўсіх.
19.45 Ле ген ды су свет на га 
спор ту.
20.15 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFС.

22.35 Му ай-тай. К-1. Між на род-
ны тур нір. Мінск.

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.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні-
ца».
9.10 «Люд мі ла Ка сат кі на. Утай-
ма валь ні ца» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» 
(12+).
12.25, 13.10 Се ры ял «Лік ві да-
цыя» (16+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 Ме лад ра ма «Кур' ер» 
(12+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55, 21.10 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік (12+).
19.00 «По ле цу даў» (16+).
20.00 «Час».
21.15 «Тры акор ды» (16+).
23.05 «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе-
ла ру сі. Лет няя се рыя гуль няў 
(12+).
0.10 «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».
9.00 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
9.20, 10.40 «Пра він цы я лы». 
Се ры ял. За ключ ныя се рыі 
(16+).
11.25 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
12.20 «Аў та па на ра ма» (12+).
12.40, 23.05 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
13.50 «Ба ец. На ра джэн не ле-
ген ды». Се ры ял. За ключ ныя 
се рыі (16+).
15.35 «Ежа ба гоў» (16+).

16.50 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
17.10 «Да лё кія сва я кі» (16+).
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
18.00 «Як улад ка ва ны Су свет» 
(16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ба я вік «Ня стрым ныя» 
(12+).
21.55 «Гля дзець усім!» (16+).
0.35 Гурт «Lіnkіn Park»: кан цэрт 
у г. Міл тан-Кінс (16+).

6.00 Се ры ял «АСА» (16+).
6.15, 8.05, 10.05, 13.15 Се ры ял 
«Джа май ка» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
14.00 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 19.20 Се ры ял «Кан ту-
жа ны, або Уро кі пла ван ня 
воль ным сты лем» (12+).
20.35 Маст. фільм «Ка мень» 
(16+).
22.25 Маст. фільм «Мэ ры По-
пінс, да па ба чэн ня» (6+).
1.10 «Тры май ся, шо у біз!» 
(16+).
1.40 «Да сту кац ца да зор кі» 
(12+).
2.15 «Гуль ня ў кі но» (12+).
3.10 «Як у рэ ста ра не» (12+).
3.40 Маст. фільм «Маё ка хан-
не» (6+).
5.05 М/ф (0+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 Се ры ял «Ся дзел ка». 
(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+).
20.40 «Гу ма ры на». (16+).
23.10 Се ры ял «Склі фа соў-
скі». (12+).

0.50 Маст. фільм «Дрэн ная 
су сед ка». (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+).
7.50, 8.10 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
9.40, 23.10 «НЗ.bу».
10.20 Се ры ял «Алі бі» на два-
іх». (16+).
12.05 «Суд пры сяж ных». 
(16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
16.35 Се ры ял «Па соль ства». 
(16+).
17.20 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч». (16+).
21.20 Се ры ял «Спра ва го на-
ру». (16+).
23.40 «Брэйн-рынг». (12+).

7.00, 16.05, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.00 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.00 Се ры ял «Я ча каю ця бе» 
(16+).
9.35, 19.45 Се ры ял «Ім пе ра-
тры ца Кі» (16+).
10.40 «Зда роўе».
11.25 Ме лад ра ма «Ін шае 
жыц цё жан чы ны».
13.00 Се ры ял «Ка хан не цу-
доў нае» (16+).
14.35 Ка ме дыя «Лан дыш се-
раб рыс ты» (12+).
16.10 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.15 «Мульт па рад» (0+).
16.30 «Дыя ло гі з усім све там» 
(0+).
17.00 Се ры ял «Анё лы» (16+).
18.35 Се ры ял «Спра вяд лі вая 
спра ва» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Ба я вік «Жы веш толь кі 
двой чы» (12+).

Пят ні ца, 
25 мая

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя
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Ш А Ш К І Ш А Ш К І 
(«ЗВЯЗ ДА»)(«ЗВЯЗ ДА») Вы пуск № 63

З 30 кра са ві ка да 7 мая ў па сёл-

ку Кра не ва (Бал га рыя) пра хо дзіў 

ма ла дзёж ны чэм пі я нат Еў ро пы па 

шаш ках-64.

Трох ра зо вы мі чэм пі ё на мі Еў-

ро пы па кла січ най, ма лан ка вай і 

хут кай гуль ні ста лі Мі ха іл Се мя-

нюк, Вік то рыя Ні ка ла е ва і Яў ге нія 

Швед. Пер шае мес ца па кла січ най 

гуль ні ў Іва на Ла туш кі на. Аляк сей 

Ку ні ца, Аляк санд ра Спі ры на, Яна 

Ла зо вік і Да р'я Ні кі фа ра ва — ся-

рэб ра ныя пры зё ры.

Па ма лан ка вай і хут кай гуль-

ні пе ра мож ца мі ста лі Аляк санд ра 

Спі ры на і Яна Ла зо вік. На ра хун ку 

Аляк сея Ку ні цы «зо ла та» і «брон-

за», у Да р'і Ні кі фа ра вай і Іва на Ла-

туш кі на па два «се раб ра», у Іва на 

Труб ні ка ва дзве «брон зы»!

7 мая ў куль тур на-спар тыў ным 

цэнт ры чы гу нач ні каў Мін ска прай-

шоў тур нір па шаш ках-64, пры све-

ча ны Дню Пе ра мо гі. На старт вый-

шлі 17 удзель ні каў, якія па швей-

цар скай сіс тэ ме ра зы гра лі пры зы. 

Пе ра мож цам стаў Ар кадзь Плак хін, 

дру гім фі ні ша ваў Вя ча слаў Па лян-

скі (абод ва Мінск). На трэ цім мес цы 

Ста ні слаў Рэ ша таў (Ашмя ны), які ў 

апош нім ту ры ў дра ма тыч най ба-

раць бе здо леў пе рай граць май стра 

спор ту між на род на га кла са Дзміт-

рыя Фа дзе е ва.

Па гля дзі це ці ка вы фраг мент са 

спа бор ніц тваў.

№ 31 Б. Аб ра маў — М. Ляш-

ке віч.

Бе лыя прос тыя шаш кі: а1, а3, 

с1, с3, d2, е3, е5, f2, f4, g1 (10)

Чор ныя прос тыя шаш кі: а5, b6, 

b8, с5, с7, d6, е7, f8, g7, h6 (10)

Чор ныя пра вя лі пры го жую кам-

бі на цыю, якая но сіць наз ву «круг 

го на ру». За вуць яе яшчэ і «чор-

та ва ко ла». Па спра буй це знай сці 

вый грыш за чор ных са ма стой на.

№ 31

Яшчэ дзве кам бі на цыі на гэ тую 

тэ му, скла дзе ныя вя ду чым ад дзе-

ла, пра па ну ец ца вы ра шыць са ма-

стой на.

№ 32

Бе лыя прос тыя шаш кі: а3, b2, 

с1, d2, е3, f2, f4, g3, h4 (9)

Чор ныя прос тыя шаш кі: а7, 

с5, с7, d4, d6, е7, f6, h2, h6 (9)

Вы зна чы це вы нік пры най мац-

ней шай гуль ні за абод ва ко ле ры.

№ 33

Бе лыя прос тыя шаш кі: b2, е3, 

f2, f4, g1, g3, h4 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: а3, 

b8, с7, е7, f6, h2, h6 (7)

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.

Пра вер це свае ра шэн ні: Вы-

пуск № 62 ад 4 мая 2018.

№ 29 d2, d4, с5, с5, f4, g1+

№ 30 d4, d8, е7, b4, h6+

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі 

В. Ду да рэ віч (в. Но вая Мыш, Ба-

ра на віц кі ра ё н), Ф. Кар пей (Мя-

дзел), В. Стат ке віч (п. Зя лё ны бор, 

Іва цэ віц кі ра ён), 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 (Клімавіцкі ра-

ён), В. Бан да рык (Мін скі ра ён).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка га, 

10А, 220013, г. Мінск.

е-mаіl: іnfо@zvіаzdа.bу або 

vоrush@уаndех.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.


