
6.00, 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 «Тэр мі нал». (12+).

13.00, 19.00 Се ры ял «Псі ха ла-

гі ні» (16+).

14.10, 20.10 Се ры ял «Га тэль 

«Эле он». (16+).

16.45, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 

(12+).

17.50 «Ураль скія пель ме ні». 

(16+).

21.20 Фан тас ты ка «Вай на све-

таў». (12+).

23.40 Жа хі «Упус ці мя не. Са га». 

(16+).

1.50 Се ры ял «За кры тая шко ла». 

(16+).

3.30 «Ла ві мо мант». (16+).

6.30 «Хіт ры кі па мя ці». 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 Рыб ні каў.

8.05 «Ра сія, лю боў мая!» «Бе лы 

ме сяц бу ра таў».

8.35 «Аст ра вы». Эду ард Ар цем'-

еў.

9.15 «Ма біль ны для Лу бян кі». 

Дак. фільм.

9.40 Га лоў ная ро ля.

10.20 Шэ дэў ры ста ро га кі но. 

«Ча ла век №217». Маст. фільм.

12.15 «Гіс то рыя пра тое, як Па-

вел Трац ця коў збі раў су час нае 

мас тац тва».

13.15 «Аў стрыя. За льцбург. Па-

лац Аль тэ нау». Дак. фільм.

13.45 «Ванд роў ны эн ту зі яст Мсці-
слаў Да бу жын скі». Дак. фільм.
14.30 «Бляск і гор кія слё зы ра сій-
скіх ім пе ра трыц». Дак. се ры ял.
15.10 Фес ты валь Валь дбю нэ. 
Сэр Сай ман Рэтл і Бер лін скі фі-
лар ма ніч ны ар кестр.
15.45 Ко лер ча су. Сан дра Ба-
ты чэ лі.
16.00 «Пісь мы з пра він цыі». Ка-
ра ча е ва-Чар ке сія.
16.30 «Цар ская ло жа».
17.10 Ге ніі і лі ха дзеі. Мі ка лай 
Кас та ма раў.
17.40 Вя лі кая опе ра — 2017.
18.45 80 га доў На ву му Клей ма-
ну. «Аст ра вы».
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 «Шу каль ні кі». «Пад вод ны 
скарб Ба лак ла вы».
22.35 «Лі нія жыц ця». Юрый Вя-
зем скі.
23.45 «2 Вер нік 2».
0.30 Ма эст ра Рай манд Паўлс і 
біг-бэнд Лат вій ска га ра дыё.
1.35 «Шу каль ні кі». «Апош ні пры-
ту лак апост ала».
2.25 «Ар ка дзія». «Доў гі мост у 
па трэб ны бок». «Пры лі вы ту ды-
сю ды». М/ф для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
7.05 Маст. фільм «Кант ра бан-
да» (16+).
8.25, 9.40, 11.00, 11.40, 12.50, 
14.25, 15.40, 17.00, 17.40, 18.50, 
20.40, 21.40, 23.00, 1.00, 2.35, 
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+).
11.30 «Ся дзі і гля дзі» (16+).
12.00 «Элі та Кра і ны Са ве таў». 
Алег Аноф ры еў. 2007 год (12+).
13.00 Маст. фільм «Жыц цё і 

дзіў ныя пры го ды Ра бін зо на Кру-

за» (16+).

18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-

рам Мал ча на вым. Год 1964. 1-я 

част ка. 2011 год (16+).

19.30 Маст. фільм «Агле дзі ны» 

(16+).

22.00 «Кол ба ча су» (16+).

0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 

Па літ коў скім: «Аза ртныя гуль ні 

ў СССР». 2007 год (16+).
1.20 Маст. фільм «Пчол ка» (18+).

3.30, 5.00, 8.00, 14.30, 18.30 
Бія тлон. Ку бак све ту.
4.30, 7.30, 18.00 Скач кі з трамп-
лі на. «Не рас ка за ная гіс то рыя». 
Ка міль Стох.
7.00 Лыж нае двая бор'е. Ку бак 
све ту.
10.30, 1.35 Аў та спорт. Се рыя 
WTСС.
11.00, 2.30 Фут бол. Чэм пі я нат 
MLS. Фі нал Кан фе рэн цыі.
12.30 Дрон-рэй сінг. DR1 
Сhаmріоns.
13.30, 16.45, 18.00 Скач кі з 
трамп лі на. Ку бак све ту.
21.00 Гор ныя лы жы. Ку бак све-
ту.
0.00 Кон ны спорт. Lоnglіnеs 
Mаstеrs.

0.30 Ка ме дыя «Джунг лі клі чуць! 
У по шу ках Мар су пі ла мі». (12+).
2.35 Ка ме дыя «Ча го хо чуць жан-
чы ны?» (16+).
5.00 Ме лад ра ма «Свед ка на вя-
сел лі». (16+).
7.00 М/ф «Урфін Джус і яго драў-
ля ныя сал да ты». (0+).
8.45 Ка ме дыя «Ас». (16+).
10.35 Ка ме дыя «Ка роль ве ча ры-
нак». (16+).
12.20 Ме лад ра ма «Сек са го лік». 
(16+).
14.00 Ка ме дыя «Бам бу». (16+).
15.55 Ка ме дыя «Дзюп лекс». 
(12+).
17.35 Ка ме дыя «Ак са міт ныя руч-
кі». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Уце ка чы». 
(12+).
21.10 Ме лад ра ма «Без раз важ на 
за ка ха ны». (16+).
23.05 Ка ме дыя «Апе ра цыя «Ту-
шон ка». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.00 «Док тар І...» (16+).
8.30 «Трэн дзі» (16+).
09.00 «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, 2.50 «Шу рач ка» (16+).
17.10 «13 зна каў За дыя ка» (12+).
18.10, 2.00 «Біт ва рэ ста ра наў» 
(16+).
19.10, 1.10 «Гуч ныя спра вы» (16+).
20.10 «Мы ку пі лі заа парк». Ка-
ме дыя (16+).
22.20 «Са вец кія ма фіі» (16+).
23.10 «Пляж». Тры лер (16+).

6.10, 16.10 Яна яго аба жае (16+).
8.10 Поў ны мі грудзь мі (16+).
10.10 Пом ні (Mеmеntо) (16+).
12.20 Ка хан не і сяб роў ства (12+).
14.10 Мой хлоп чык (12+).
18.10 Па за зем нае рэ ха (12+).
20.10 На зад у бу ду чы ню І (6+).
22.25 Апан та насць (16+).
0.30 Ін шыя (16+).
2.30 Я ўсё яшчэ ве даю, што вы 
зра бі лі мі ну лым ле там (16+).
4.15 Каст рыч ніц кае не ба (12+).

6.20 Пе ра клад чык. 2-я се рыя 
(12+).
8.20 Каў каз скае трыа (12+).
10.05 Бу ду пом ніць (16+).
12.05 Паст ка для адзі но ка га 
муж чы ны (16+).
13.55 Муж чы на ў ма ёй га ла ве 
(16+).

16.20, 4.20 Жан чы на з лі ле я мі. 
1—2-я се рыі (16+).

18.10 Вя зень ста рой ся дзі бы (12+).
20.20 Вы кру та сы (12+).

22.20 Па лю боў нік (16+).

0.25 Прак ты ка ван ні ў цу доў ным 
(16+).

2.25 Вя сё лая мо ладзь (12+).

6.00 Уз лом Сіс тэ мы. (16+).

6.25 Зра бі або па мры. (12+).

6.50 Зай маль ная на ву ка. (12+).

7.35, 5.30 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).

8.05, 10.20 Ме га за во ды. (12+).

8.50, 11.10 Ша ша праз пек ла. 
(12+).

9.35 Служ ба бяс пе кі аэ ра пор та. 
(16+).

11.55, 17.10, 20.20 Аў та-SОS. (12+).

12.40 На ву ка бу ду чы ні. (12+).

13.25 Гуль ні ро зу му. (12+).
15.00 Да след чык 2.0. (12+).

15.45 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха. (12+).

18.00, 21.05, 0.55, 4.00 Па на ра ма 
360. Аб' ект су свет най спад чы-
ны. (12+).

18.45, 22.35 Па ча так. (12+).

19.35, 0.10, 2.30 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф. (12+).

21.50, 1.40, 4.45 80-я. Най вя лік-
шыя спарт сме ны (12+).

23.25 Дру гая су свет ная вай на: 
пек ла пад ва дой. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 2.55, 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 Са пё ры. (16+).

10.30, 16.30, 23.00, 3.50 Скла ды: 
біт ва ў Ка на дзе. (12+).

11.00 Мя цеж ны га раж. (16+).

14.00, 7.10 Го лыя і на па ло ха ныя. 
(16+).

18.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя. (16+).
19.00 За ла тая лі ха ман ка. (16+).

20.00 Кос мас. Па ча так. Бу ду чы-
ня. (12+).

0.00 Як улад ка ва ны Су свет. 
(12+).
1.30 Са ма гон шчы кі. (18+).

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, 1.55 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.

13.40 Дзень у вя лі кім го ра дзе.

14.40, 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 «Каз кі ма ча-
хі». (12+).

2.10 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+).

11.15 «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+).

15.15 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме». (16+).

16.15, 0.10 Ні чо га са бе ньюз. 

(12+).

16.20, 0.15 «Пін_код». Ін тэр ак-

тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.

20.20 «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».

7.40, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 

Грыб кі.

8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-

скоп». На ві ны куль ту ры.

8.20, 12.15, 23.50 «Гэ ты дзень».

8.25, 18.20 «Асо бае пад раз дзя-
лен не». Маст. фільм (12+).
9.30, 17.55 «Ле ген ды кі но». 
Ле а нід Гай дай (12+).

10.00 «Зям ля, якая дае мне сі-
лы». Дак. фільм (12+).

10.25, 14.40 «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-2011».

14.10 «Му зеі Бе ла ру сі». Ві цеб скі 
аб лас ны края знаў чы му зей. Ві-
цеб скі маст. му зей.

16.15, 21.05 «Біт ва за Днепр. 
Не вя до мыя ге роі». Дак. фільм 
(12+).

16.55, 21.45 «Да лё ка ад вай-
ны». Маст. фільм, за ключ ная 
се рыя (16+).
19.25 «Тэ атр у дэ та лях». Спек-
такль Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ака дэ міч на га му зыч на га тэ ат ра 
«Юно на» і «Авось».

20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Ка-
ша-пры сы пан ка.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

22.40 «Пес ні пад гі та ру».

22.55 «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 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Ме та лург» (Жло бін) — «Нё-
ман» (Грод на).

9.55 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Эс тэр сунд. Ін ды ві ду аль ная гон-
ка. Муж чы ны.

11.40, 14.00 Спорт-мікс.

11.50 Цяж кая ат ле ты ка. Чэм пі я-
нат све ту. Жан чы ны. 58 кг.

13.30 Авер тайм.

14.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.

15.10 Зме ша ныя адзі на бор ствы. 
UFС.

17.15 На шля ху да ЧС-2018. 
Ві дэа ча со піс.

17.50, 21.00 Спорт-цэнтр.

18.00 Фут бол. ЧС-2018. Жа раб'-
ёў ка гру па во га эта пу.

19.00 Фак тар сі лы.

19.35 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Эс тэр сунд. Спрынт. Жан чы ны.

21.10 Су свет ныя гуль ні ба я вых 
мас тац тваў. Мінск-2017.

22.20 Бокс. Бой за ты тул чэм-

пі ё на све ту па вер сіі WBА. 

А. Ус ці наў (Бе ла русь) — М. Чар 

(Гер ма нія).

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 «Ідэа льны ра монт» (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 «Пры ходзь це 
заўт ра...» (12+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).

18.55 «Уда ча ў пры да чу!» 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+).

9.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).

10.40 «Пад кід ны». Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі (16+).
12.30 «За гад кі ча ла вец тва» (16+).

13.50 Ка ме дыя «Са ма лё там, 
цяг ні ком, аў та ма бі лем» (16+).
15.30 «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. За ключ ная се рыя (16+).

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас-
ці».

20.15 «Рус кая зброя бу ду чы ні: 
на мо ры, на су шы, у па вет ры» 
(16+).

22.00 «Гля дзець усім!» (16+).

23.05 «До ка зы Бо га» (16+).

0.00 Эніа Ма ры ко нэ: за піс кі мі ру. 
Кан цэрт у Ве не цыі (16+).

7.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).

8.35, 23.00 «На ўвесь го лас» 
(12+).

9.45 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).

10.20, 13.15 Се ры ял «Ма ша ў 
за ко не» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя гу-
чы ра док).

14.25 «Ін шы свет» (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 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «Мі нус адзін» 
(16+).
0.20 «Тры май ся, шо у біз!» (16+).

0.50 «Каш мар вя лі ка га го ра да» 
(16+).

1.20 Маст. фільм «Бан каў скі 
бі лет у міль ён фун таў стэр-
лін гаў» (16+).
3.00 Маст. фільм «Не бяс печ-
ныя гаст ро лі» (12+).
4.45 М/ф (0+).

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, 22.10, 23.10 Се ры ял 
«Свая чу жая». (16+).

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+).

20.35 Се ры ял «Ма ро за ва». (12+).

22.15, 23.10 «Гу ма ры на». (16+).

0.25 Маст. фільм «Трэ цяя 
спро ба». (16+).

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 «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
9.40, 23.25 «НЗ.by».

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».

16.35 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, 19.45, 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».

10.30 «Дзе цям пра зве ра нят».

11.00 Дэ тэк тыў «Не бяс печ ныя 
тай ны» (18+).
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»: «Стра ла 
ля ціць у каз ку».

16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).

17.00 Се ры ял «Да ра гі док тар».
18.25 Се ры ял «Ма лень кая 
хлус ня» (16+).
20.00 Се ры ял «Свой ся род 
чу жых» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».

21.05 Дра ма «Шпі ён скі мост» 
(16+).
23.30 М/ф.
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КЛУБКЛУБ

Вы пуск №31

На грэ час кім вост ра ве Крыт ад быў-
ся XXІ ка манд ны чэм пі я нат Еў ро пы. У 
муж чын зма га лі ся 40 ка ман даў, Бе ла-
русь за ня ла 18-е мес ца. На ша ка ман да 
пе ра маг ла збор ныя Бель гіі, Сла ве ніі, 
Іс па ніі і Аў стрыі, згу ля ла ўні чыю з Анг-
лі яй, прай гра ла Ра сіі, Поль шчы, Ні дэр-
лан дам і Із ра і лю. На пер шай дош цы на 
ра хун ку Сяр гея Жы гал кі — прой грыш 
і сем ні чы іх, на трэ цяй дош цы Кі рыл 
Сту пак на браў 50% ач коў (па два вый-
гры шы і прой гры шы, тры ні чыі). Ас-
тат нія тры бе ла рус кія грос май стры 
на бра лі больш за па ло ву маг чы мых 
ач коў: Ула дзі слаў Ка ва лёў вый граў тры 
пар тыі пры двух прой гры шах і трох ні-
чы іх; Аляк сей Аляк санд раў пе ра мог у 
трох пар ты ях пры ад ным прой гры шы і 
дзвюх ні чы іх; Аляк сей Фё да раў атры-
маў тры пе ра мо гі пры ад ным па ра жэн-
ні і трох ні чы іх.

Жа но чая збор ная Бе ла ру сі фі ні ша-
ва ла 20-й з 32. Яна пе ра маг ла шах ма-
тыс так Аў стрыі, Ні дэр лан даў і Сла ве-
ніі, згу ля ла ўні чыю з Азер бай джа нам і 
Літ вой, прай гра ла Гру зіі, Іс па ніі, Сер біі 
і Грэ цыі. На пер шай дош цы грос май-
стар На стас ся Зя зюль кі на вый гра ла 
чатыры пар тыі пры трох па ра жэн нях 
і дзвюх ні чы іх, на дру гой між на род ны 
май стар Воль га Ба дэль ка атры ма ла 
пяць пе ра мог пры адным прой гры шы
і трох ні чы іх. Доб ра згу ля ла і Яна Іль ю-
чык: +4-2=1. Гор шыя па каз чы кі ў май-
строў ФІ ДЭ Ла ні ты Сцяц ко (+1-4=1) і 
Тац ця ны Рэ вы (+1-4=0).

Вось дзве пе ра мож ныя пар тыі на-
шых су ай чын ні каў.

Аляк сей Фё да раў — Юры Ска берн 
(Сла ве нія). 1.c4 Кf6 2.d4 g6 3.f3 Сg7 
4.e4 d6 5.Кe2 0-0 6.Сe3 c6 7.Фd2 a6 
8.Кbc3 b5 9.Сh6 Кbd7 10.h4 Кb6 11.Кg3 
e5 12.С:g7 Кр:g7 13.h5 ed 14.Ф:d4 Сe6 
15.0-0-0 С:c4 16.Ф:d6 С:f1 17.Лh:f1 Кc4 
18.Кf5+ Крh8 19.Ф:c6 Фb6 20.Ф:b6 
К:b6 21.hg fg 22.Кd6 Лa7 23.e5 Кh5 
24.Кe2 Лc7+ 25.Крb1 Лc5 26.f4 Кd5 
27.Кb7 Лc7 28.Л:d5 Л:b7 29.g4 Кg7 
30.f5 gf 31.gf Лbb8 32.f6 Кe6 33.Кf4 
Лbe8 34.К:e6 Л:e6 35.Крc2, 1:0.

Зей наб Ма ме дзя ра ва (Азер-
бай джан) — Воль га Ба дэль ка. 1.d4 
Кf6 2.Кf3 c5 3.e3 e6 4.Сd3 d5 5.b3 
Кc6 6.Сb2 Сd6 7.Кbd2 0-0 8.0-0 b6 
9.a3 Сb7 10.Кe5 Кe7 11.dc bc 12.c4 
Фc7 13.f4 Кf5 14.Кg4 Кe4 15.С:e4 de 
16.Кf6+ Крh8 17.Кf:e4 К:e3 18.Фh5 
f6 19.Лf3 Кf5 20.Лh3 h6 21.Лe1 С:f4 
22.Кf3 Лad8 23.Фg6 Кd4 24.С:d4 cd 
25.Кh4 d3 26.Фg4 С:e4 27.Л:e4 Фc5+ 
28.Крf1 f5 29.Кg6+ Крg8 30.Фh5 d2 
31.Лe1 deФ+ 32.Кр:e1 Фg1+, 0:1.

* * *
Мі ну лы раз мы пра па на ва лі для 

ра шэн ня тры двух ха доў кі з пра гра мы 
Х Куб ка «Аль бі на». Сён ня змя шча ем 
яшчэ ад ну «куб ка вую» за да чу (гл. 
дыя гра му).

Бе лыя: Крb8, Фа3, Сс8, Сf8, Кg5, 
Кh8, пп. d3, е7 (8).

Чор ныя: Кре8, Фс3, Кg8, пп. b3, 

b6, с7, g7 (7).

Мат у 3 ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на ад рас 

рэ дак цыі (вул. Хмяль ніц ка га, 10а, 

220013, г. Мінск, «Звяз да») або на 

элект рон ны ад рас вя ду ча га ад дзе ла: 

vadіm_ne67@maіl.ru

* * *

Мі кі та Ма ё раў за няў дру гое 

мес ца ў фран цуз скім Кап д'Аг дзе 

(175 удзель ні каў), Сяр гей Кас па раў 

быў чац вёр ты ў Бер лі не (183). На Куб-

ку М. Бац він ні ка ў Маск ве Мац вей Па-

пу ні дзі — вось мы ся род юна коў, Ары на 

Ку зіч — пя тая ся род дзяў чат. Пры за-

вую трой ку рэс пуб лі кан скай спар та кі-

я ды дзі ця ча-юнац кіх спар тыў ных школ 

скла лі ка ман ды з Ма гі лё ва, Брэс та і 

Мін ска. На між на род ным фес ты ва лі 

«Чор ная пеш ка» ў Брэс це ў дзі ця чых 

тур ні рах пер шыя мес цы за ня лі Ка ця 

Зуб коў ская, Ар цём Ла пін і Мак сім Ца-

рук, у да рос лым — Дзміт рый Бу ла наў, 
у блі цы — Аляк сей Чэ ра паў.

* * *

Ра шэн не за дач з мі ну ла га вы-
пус ку: №1. 1.С:с4. №2. 1.С:с4. №3. 
1.Лh6. Пер шым пра віль на ад ка заў 
Ігар Ана ніч (Грод на).

Ва дзім ЖЫЛ КО.


