
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20. 3.55 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
7.50, 4.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)
8.10, 4.35 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)
8.40, 4.55 М/ф «На ва та ры». 
(6+)
9.00, 3.40 «Ера лаш» (6+).
9.20 Се ры ял «Ад ня на віс ці да 
ка хан ня» (16+).
10.25 Ба я вік «Ня стрым ны». 
(16+).
12.25 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+).
17.50 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
19.00 Се ры ял «Атэль «Эле-
он»-2. (16+).
21.10 Ба я вік «13-ы ра ён». 
(16+).
22.50 Жа хі «Я ўсё яшчэ ве-
даю, што вы зра бі лІ мі ну лым 
ле там». (16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 На ві ны 
куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Тац ця на Са мой ла ва.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва сту-
дый ная.
7.35 «А. С. Пуш кін. Ты ся ча рад-
коў пра ка хан не».
8.10, 22.20 «След чы Ці ха наў». 
Се ры ял.
9.00 «Вя рэя. Вяр тан не да ся-
бе». Дак. фільм.
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 18.30 «На зі раль нік».
11.10, 1.20 ХХ ста год дзе. «Га-
ра док». 1997.

12.05, 2.15 «Шчас лі выя дні шчас-
лі ва га ча ла ве ка». Дак. фільм.
12.45 «Эніг ма. Сэр Клайв Гі-
лін сан».
13.25 Ко лер ча су. Мі ха іл Уру-
бель.
13.40, 20.35 «Ключ да раз гад кі 
ста ра жыт ных скар баў». Дак. 
се ры ял.
14.30 «Кас міч ная ады сея. XXІ 
ста год дзе». Дак. се ры ял.
15.10 Ле ген ды ба ле та ХХ ста-
год дзя. «Мая». Дак. фільм.
16.55 «Ліс ты з пра він цыі». Ак-
сай (Рас тоў ская воб ласць).
17.25 «Аст ра вы». Ва сіль Шук-
шын.
18.15 Су свет ныя скар бы.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
21.25 «Лі нія жыц ця». Аляк сей 
Гер ман-ма лод шы.
23.30 «Ку ды пай шоў час?» 
Маст. фільм.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з На тал-
ляй Ка зял ко вай: «Юрый Віз-
бар» (12+).
6.45, 1.20 Маст. фільм «Мі раж» 
(16+).
7.45, 8.40, 9.40, 11.00, 11.45, 
14.35, 15.40, 17.00, 17.40, 
19.05, 20.40, 21.40, 23.00, 0.55, 
2.25, 3.40, 5.00, 5.40 Му зыч ная 
на сталь гія (12+).
8.00 Фільм-кан цэрт «Бе не фіс 
Са ве лія Кра ма ра ва». 1974 год 
(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+).
11.30 Маст. фільм «Лі мон ны 
торт» (12+).
12.00 Маст. фільм «Да чуш ка» 
(16+).
17.30, 5.30 «Ся дзі і гля дзі» (16+).
18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1958. 
1-я част ка. 2010 год (12+).
19.20 Маст. фільм «Юве лір ная 
спра ва» (12+).
22.00 «Кол ба ча су» (16+).

23.10 «Му зыч ны рынг». Гур ты 
«Центр» і «Игры». 1989 год 
(16+).
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Ін шае жыц цё: 
МПЗ». 2007 год (12+).

4.00, 8.00, 13.00, 13.45, 17.15, 
21.30, 23.30, 2.30 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос».
5.30, 11.30, 20.00, 2.00 Тэ ніс. 
«Гейм, Шэт і Матс».
6.00, 10.30, 20.30 Тэ ніс. «Ра лан 
Га рос». Матч дня.
7.00, 9.30, 12.00, 22.30, 1.00 Ве-
ла спорт. «Кры тэ ры ум Да фі нэ».
13.30, 16.45 Тэ ніс. «Гейм, Шэт 
і Матс»-эк стра.
0.15 Фут бол. «Ка ра леў ская 
сцеж ка».

0.40 V Цэн ту рыя. У по шу ках за-
ча ра ва ных скар баў. (16+).
2.50 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
3.05 Лю боў ны элік сір № 9. (16+).
5.00 Сі роп. (16+).
6.40 Джэк і Джыл: ка хан не на 
ча ма да нах. (12+).
8.10 Гэ ты ня ём кі мо мант. (16+).
10.05 Агент пад пры крыц цём. 
(12+).
11.45 Superперцы. (16+).
14.00 Ку пі, па зыч, укра дзі. (16+).
16.00 Вы дат ні ца лёг кіх па во-
дзін. (16+).
17.40 Му ві 43. (18 +).
19.30 Мі лаш ка. (18+).
21.10 Бан дыт кі. (16+).
22.55 На шы па лю боў ні кі. (18+).

6.00 М/ф (6+).
8.20 «Док тар І...» (16+).
8.50 «Аскол кі». Се ры ял (16+).
10.20, 3.40 «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+).
18.40, 0.10 «Жыц цё на пан ты». 
Дак. фільм (16+).
20.15 «Кі ле ры». Ка ме дыя 
(16+).
22.05 «Пла не та мал паў». Фан-
тас ты ка (12+).
1.30 «90-я» (16+).
2.15 «Са вец кія ма фіі» (16+).
3.00 «Вя сел ле і раз вод» 
(16+).

8.10 Шан хай скія ры ца ры. 
(12+).
10.20 Сёст ры Маг да лі ны. (16+).
12.30 Тай нае акно. (12+).
14.25 Авія тар. (12+).
17.40 До ні Брас ка. (16+).
20.10 Ад ной чы ў Мек сі цы. (16+).
22.05 Ка хан не па-да рос ла му. 
(16+).
0.40 Го рад анё лаў. (12+).
2.40 Пер са наж. (12+).
4.30 Ка хан не жы ве тры га ды. 
(16+).

6.20 Ада рван не (16+).
8.10 Раз мо ва (16+).
9.40 Хлоп чы кі + дзяў чын кі = 
(12+).
11.25 І на ка мя нях рас туць дрэ-
вы. (12+).
14.20, 18.20 Пе ра клад чык. 
(12+).
16.20, 4.20 Не бы ло б шчас ця. 
1—2-я се рыі (16+).
20.20 Іван Ца рэ віч і Шэ ры Воўк 
(12+).
22.10 На се ле ны вост раў: 
схват ка (12+).

0.15 Ма мы (12+).
2.15 Ва неч ка (16+).

6.00 Не па ра жаль ныя кан струк-
цыі. (12+).
6.40 Зо на бу даў ніц тва. (12+).
7.05 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.50, 13.20 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.35, 12.35, 16.30, 20.25, 2.45 
Аў та-SOS. (12+).
9.20 Ле дзя ная да ро га. (16+).
10.10, 14.50 Не вя до мая пла не-
та зям ля. (12+).
11.45 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
14.05 Дзі кі ту нец. (12+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.20 За ха-
валь ні кі скар баў Егіп та. (12+).
18.50 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 
нас аб' яд на ла. (16+).
19.35, 0.25 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф. (16+).
22.45 Ге ній: Пі ка са. (16+).
23.35 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
2.00 80-я: дзе ся ці год дзе, якое 
ства ры ла нас. (16+).
5.10 Цу ды ін жы не рыі. (12+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі-
на та ры.
9.00, 15.00, 21.00 Як гэ та зроб-
ле на?
10.00, 16.00, 23.00 Па ляў ні чыя 
на рэ лік віі.
11.00, 19.00 Ін жы не рыя не маг-
чы ма га.
12.00 Гуль ня на жыц цё.
13.00 Тур ба ду эт.
14.00, 7.10 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
18.00 Аме ры кан скі чо пер.
20.00 Па ляў ні чыя на скла ды.
0.00, 3.50 Біт ва за не ру хо-
масць.
1.00 Тэх аскі ме тал.
2.00 Што маг ло пай сці не так?
2.55 Адам псуе ўсё.
5.30 За ла тая лі ха ман ка.
6.20 Хут кія і гуч ныя.

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, 1.05 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15 «Зо на Х». 
(16+).
8.50 Сло ва міт ра па лі та Та дэ-
ву ша Кан дру се ві ча на свя та 
Пра свя то га Сэр ца Ісу са.
9.10, 22.20 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Ме-
лад ра ма «Чор ная кроў». 
(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 Ме лад ра ма «Свой чу-
жы сын». 1—4-я се рыі (16+).
1.20 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.45 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 19.50 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.20, 17.40 «Што ро біць твая 
жон ка?» Се ры ял. (16+).
12.25 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
13.30, 21.00 «Ча ла век-не ві-
дзім ка». (16+).
14.35 «Сям'я 3D». Скетч кам 
(12+).
15.10 «Ан жа лі ка». Сіт кам 
(16+).
16.15, 23.50 «Ні чо га са бе 
ньюз» (12+).
16.20, 23.55 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.05 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).
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 «Бе ла рус кая кух ня». Цы-
ган кі.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры. Спец вы пуск з XVІІІ На-
цы я наль на га фес ты ва лю бе-
ла рус кай пес ні і паэ зіі «Ма ла-
дзеч на-2018».
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.40 «Док тар Жы ва га». 
Маст. фільм. (16+).
9.15, 18.15 «Тай ны са вец ка га 
кі но». «Рад ня» (12+).
9.40 «Ка мер тон». На род ная 
ар тыст ка Бе ла ру сі Ма рыя За-
ха рэ віч.
10.05 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.30 М/ф (0+).
10.40, 17.05 «Пры го ды Пят ро-
ва і Ва сеч кі на, звы чай ныя і 
не ве ра год ныя». Фільм — 
дзе цям. 2-я се рыя (6+).
12.20 «Сі ла ве ры».
12.45 «Ха та на ха ту».
13.40 «Ма ла дзеч на-2017». «Пес-
ня мая — Бе ла русь». Кан цэрт з 
удзе лам ан самб ля «Сяб ры».
14.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Ма гі лёў (6+).
15.25, 21.50 «Хро ні ка Пе ра-
мо гі». «Ру бя жы. Сма лен ская 
біт ва» (12+).
15.50, 21.05 «За га да на зні-
шчыць. Апе ра цыя «Кі тай-
ская шка тул ка». Маст. фільм, 
за ключ ная се рыя (12+).
16.35 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
19.30 «Ка мер тон». За слу жа ны 
ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Юрый Гіль дзюк.
20.15 «Бе ла рус кая кух ня». Яб-
лыч ны пі рог.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.15 «Час кі но».
22.25 «У кож на га сваё кі но». 
Маст. фільм (16+).

7.00 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Жан чы ны. 1/2 фі на лу.
9.05, 19.00 Ку бак вай ны і мі ру. 
Дак. фільм.
10.10 Лёг кая ат ле ты ка. Брыль-
ян та вая лі га. Ос ла.
12.15 Ле ген ды су свет на га 
спор ту.

12.45 На шля ху да ЧС-2018. 
Ві дэа ча со піс.
13.15 Фак тар сі лы.
13.45 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Муж чы ны. Паў фі на лы. (У пе-
ра пын ку — Спорт-мікс.)
20.15 Спорт-цэнтр.
20.25 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ны тур нір. Уэль ва.
23.25 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. Фі нал 4-х. Паў фі нал.

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 Се ры ял «Пе ла гія і бе лы 
буль дог» (6+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.25, 13.10 Се ры ял «За ла тое 
ця ля» (6+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ле ген ды цыр ка» (6+).
16.55 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
17.30, 18.20 «На са май спра-
ве» (16+).
18.55, 21.10 «Уда ча ў пры да-
чу!» Дзён нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.15 «Тры акор ды» (16+).
23.15 «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе-
ла ру сі». Лет няя се рыя гуль няў 
(12+).
0.35 «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 «Тат каў сы нок». 
Се ры ял (16+).
11.05 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы» (16+).
11.50 «Аў та па на ра ма» (12+).
12.10 «Сле да кі» (16+).
12.40 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).

13.50 «Бе лыя ваў кі-2». Се ры-
ял (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+).
17.55 «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-3» 
(16+).
22.20 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 Маст. фільм «Не маг чы-
ма зя лё ныя во чы» (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, 
0.00 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, 1.10 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.10, 19.20 Се ры ял «Гэ та на-
шы дзе ці!» (12+).
21.40 Маст. фільм «Так не бы-
вае» (16+).
23.40 Маст. фільм «Пры го ды 
Бу ра ці на» (6+).
2.20 «Тры май ся, шо у біз!» (16+).
2.50 «Да сту кац ца да зор кі» 
(12+).
3.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня» (12+).
3.55 Маст. фільм «Бе лы Ікол» 
(0+).
5.30 М/ф (0+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 Серыял «Версія» (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, 23.10 Се ры ял «Па да-
рож жа да цэнт ра ду шы». 
(12+).

0.10 Се ры ял «Склі фа соў скі». 
(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, 8.05 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
9.40, 22.50 «НЗ.by».
10.20 Се ры ял «Алі бі» на два-
іх». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «ППС». (16+).
15.05, 16.35 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч». (16+).
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 «Брэйн рынг». (12+).

7.00, 15.50, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.05 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.05 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та» 
(12+).
9.00, 19.45 Се ры ял «Ім пе ра-
тры ца Кі» (16+).
10.05 «Зда роўе».
10.45 Ка ме дыя «Блеф» 
(16+).
12.40 Се ры ял «Ка хан не цу-
доў нае» (16+).
14.15 Дэ тэк тыў «Раз бор ка ў 
Ма ні ле» (16+).
15.50 «На двор'е».
15.55 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 Се ры ял «За кі ну тыя на 
вост ра ве» (12+).
16.30 Дак. фільм «Вул ка ны».
17.20 Се ры ял «Анё лы» 
(16+).
18.50 Се ры ял «За трым ка 
ў раз віц ці» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Ба я вік «Уз вод» (16+).

Пят ні ца, 
8 чэрвеня

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

(166+++)..

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя
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АНТАНТ

ШАХ МАТ НЫ ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБКЛУБ Вы пуск № 64

12—13 мая ў ста ліч най СДЮ-

ШАР № 11 ад быў ся Х тур нір па 

шаш ках-64 па мя ці не ад на ра зо ва-

га чэм пі ё на Бе ла ру сі па шаш ках-

100 і шаш ках-64 май стра спор ту 

М. С. Ге ле ра. У тур ні ры пры ня-

лі ўдзел 32 ша шыс ты, ся род якіх 

пяць між на род ных грос май страў. 

Пе ра мож цам стаў дзей ны чэм пі ён 

све ту Ігар Мі халь чан ка: 11 ач коў з 

14 маг чы мых. На дру гім мес цы з та-

кім жа вы ні кам, але гор шым ка э фі-

цы ен там экс-чэм пі ён све ту Анд рэй 

Ва люк. 10 ач коў і 3-е мес ца ў яшчэ 

ад на го экс-чэм пі ё на све ту Ар ка дзя 

Плак хі на. У за лі ку ве тэ ра наў най-

леп шы вы нік па ка заў май стар Вя-

ча слаў Па лян скі, у юні ё раў вы зна-

чыў ся май стар Дзміт рый Не мец. 

У жа но чым за лі ку пер шае мес ца 

ў май стра Ма ры ны На віц кай.

Па гля дзі це пры кла ды гуль ні 

ўдзель ні каў спа бор ніц тваў.

№ 34 В. Ва ру шы ла — В. Цы дзік

Бе лыя прос тыя шаш кі: c1, d4, 

e3, f2, f4, h4 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: a3, 

b6, c5, e7, f6, h6 (6)

Бе лыя пра вя лі стан дарт ную 

кам бі на цыю. Па спра буй це знай-

сці вый грыш са ма стой на.

№34

№ 35 М. Се мя нюк — В. Па лян скі

Бе лыя прос тыя шаш кі: d4, e5, 

e7 (3)

Чор ныя прос тыя шаш кі: b6, 

g5, Чор ныя дам кі b2 (3)

Апош нім хо дам 1.ed8 бе лыя 

рас ста ві лі паст ку, нель га гу ляць 

1...gf4? Па ка жы це ча му?

№ 36 Я. Кан дра чэн ка — В. Па лян-

скі (маг чы мы ва ры янт з пар тыі).

Бе лыя прос тыя шаш кі: с1, c3, 

d2, f2, f4, h4, h6 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: a3, 

a5, c5, d6, e7, f6, f8 (7)

У рас па ра джэн ні чор ных не ча-

ка ная і пры го жая кам бі на цыя, якая 

пры во дзіць да ні чый на га зы хо ду. 

Па спра буй це ад шу каць яе са ма-

стой на. Проз ві шчы чы та чоў, якія 

да шлюць пра віль ныя ад ка зы, бу-

дуць апуб лі ка ва ныя.

Анонс:

30-ы між на род ны фес ты валь 

«Мінск-2018» прой дзе ў спе цы я-

лі за ва най дзі ця ча-юнац кай шко-

ле алім пій ска га рэ зер ву № 11 

па шах ма тах і шаш ках (г. Мінск, 

вул. Ра каў ская, 24) з 25 чэр ве ня 

па 1 лі пе ня 2018 го да. 

Пра вер це свае ра шэн ні: вы пуск 

№ 61 ад 04.05.18.

№ 29 d2, d4, c5, c5, f4, g1+

№ 30 d4, d8, e7, b4, h6+

Вод гу кі на шых чы та чоў: «Дзя-

куй за вель мі ці ка выя і змяс тоў ныя 

за дан ні! Ча ка ем та кіх і ў на ступ ных 

вы пус ках!!! Да но вых су стрэч на 

ста рон ках Ва ша га вы дан ня!!!» — 

на пі саў у сва ім ліcце ў рэ дак цыю 

Ф. Кар пей з г. Мя дзела.

Пра віль ныя ад ка зы да сла лі 

В. Ду да рэ віч (в. Но вая Мыш Ба-

ра на віц ка га р-на), 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 (Клімавіцкі 

р-н), В. Бан да рык (Мін скі р-н).

Пі шы це на ад рас: 220013, 

г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 

10а, га зе та «Звяз да»; e-maіl: іnfo@

zvіazda.by або vorush@yandex.ru.

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.


