
6.00, 15.10 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20, 4.20 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
7.40, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.00, 4.55 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (6+)
8.20, 3.30 «Ера лаш». (6+)
9.20, 19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж ка. 
Да рос лае жыц цё» (12+).
10.25 Ба я вік «За лож нік». (16+).
12.20 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.10, 20.00 Се ры ял «Вы ўсе мя не 
пры во дзі це ў ша лен ства» (16+).
14.10 Се ры ял «Па ла са тае шчас-
це» (12+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
21.00 Ба я вік «РЭД-2». (12+).
23.00 Фан тас ты ка «Зор ны шлях: 
пер шы кан такт». (12+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед ка». 
(16+).
1.35 Се ры ял «Ме тад Лаў ро вай». 
(16+).
3.15 «Ла ві мо мант» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 На ві ны куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Мі ка лай Чар ка саў.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва Жы ляр-
дзі.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.05 «Кар тач ны до мік. Кан чат ко-
вае ра шэн не». Се ры ял.
9.00 Су свет ныя скар бы.
9.15 «Ма на лог у 4 част ках. Мі ка-
лай Цыс ка ры дзэ».
9.40, 19.45 Га лоў ная ро ля.
10.20 Шэ дэў ры ста ро га кі но. 
«Член ура да». Маст. фільм.
11.55 «Ве ра Ма рэц кая». Дак. 
фільм.
12.55 «Аб чым маў чаць хра мы...» 
Дак. фільм.
13.40 «Ра фа эль. Шлях у Ра сію». 
Дак. фільм.
14.20 «Бе не дыкт Спі но за». Дак. 
фільм.

14.30 «Улю біц ца ў Арк ты ку». 
Дак. се ры ял.
15.10 Гіс та рыч ныя кан цэр ты. 
Джан суг Ка хі дзэ і Дзяр жаў ны 
сім фа ніч ны ар кестр СССР.
16.05 «Пісь мы з пра він цыі». 
Урал.
16.35 «Люсь е на Аў чын ні ка ва. 
Ма ты лёк». Дак. фільм.
17.15 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«Зрэз без раз рэ зу».
17.45 «Спра ва №. Па лі тыч ны 
брэ цёр Аляк сандр Гуч коў». Дак. 
се ры ял.
18.15 «Дзень анё ла». Маст. 
фільм.
19.45 75 га доў з дня раз гро му 
ня мец ка-фа шысц кіх вой скаў у 
Ста лін град скай біт ве. «Чыс тая 
пе ра мо га. Ста лін град».
20.30 «Лі нія жыц ця». Мі ха іл Ка-
зі нік.
21.25 «Джэйн Эйр». Маст. 
фільм.
23.05 «На ву ко вы стэнд-ап».
0.05 «2 Вер нік 2».
0.50 «Не пра мах ні ся, Асу нта!» 
Маст. фільм.
2.30 «На Поў дзень ад Поў на чы». 
«Лаў ка». М/ф для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. Трыа «Меридиан». 
2008 год (12+).
6.50, 8.10, 9.40, 11.00, 12.45, 
14.10, 15.40, 17.00, 19.00, 20.30, 
21.40, 23.00, 1.35, 3.40, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.00, 13.00, 19.00, 1.50 Маст. 
фільм «Аме ры кан ская тра ге-
дыя» (16+).
8.50, 14.50, 20.50 «Прэс-экс-
прэс». 1995 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+).
12.00 «Яло вая суб ма ры на». 
2005 год (16+).
18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1969. 
2-я част ка. 2011 год (16+).
19.20 Маст. фільм «Ме ра стры-
ман ня» (16+).
22.00 «Кол ба ча су» (16+).
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Гро шы для но вай 
Ра сіі». 2007 год (16+).

0.55 Пра гра ма «Тэ ма» з У. Лісць-
е вым: «Праб ле ма гро шай». 
1993 год (16+).

3.25, 9.25, 21.00 Алім пій скія гуль-
ні. Sports explaіners.
3.30 Алім пій скія гуль ні. «Алім пій-
скі дух».
3.45, 7.00, 11.25, 15.45, 21.05 
Сну кер. German Masters.
5.00, 9.00, 11.00 Лыж ныя гон кі. 
Ку бак све ту.
5.30 Фут бол. «ФІ ФА».
6.00, 9.30, 13.00, 16.30, 2.30 Ве ла-
спорт. «Кам' юні дад Ва лен сі я на».
8.30 Алім пій скія гуль ні. «Алім пій-
скі хэш тэг».
10.25, 10.55, 0.55 Алім пій скія 
гуль ні. «Алім пій скае пры знан-
не».
10.30 Лыж нае двая бор'е. Ку бак 
све ту.
14.05 Гор ныя лы жы. Ку бак све ту.
15.00 Аў та гон кі. Фор му ла E.
15.30, 18.25 Фут бол. Ку бак Іта-
ліі.
19.15, 1.00 Скач кі з трамп лі на. 
«Не рас ка за ная гіс то рыя».
19.45, 1.30 Скач кі з трамп лі на. 
Ку бак све ту.

0.35 Ка ме дыя «21 і больш». 
(16+).
2.20 Ме лад ра ма «Дзён нік кар' е-
рыст кі». (16+).
4.05 Ме лад ра ма «Спра ва ў та-
бе». (16+).
5.45 Ка ме дыя «Піў ная лі га». 
(16+).
7.20 Ка ме дыя «Ня пра віль ныя ко-
пы». (18+).
8.50 Ка ме дыя «Лю боў ны пе ра-
плёт». (16+).
10.30 Пры го ды «Джунг лі». (6+).
12.05 Ка ме дыя «Эва лю цыя». 
(12+).
14.00 Ка ме дыя «Кур' ер». (16+).
15.50 Ка ме дыя «Сяб роў ства і ні-
я ка га сек су?» (16+).
17.40 Ка ме дыя «Гэ ты ня ём кі мо-
мант». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Маё вя лі кае грэ-
час кае ле та». (16+).
21.15 Ка ме дыя «Міль ён для чай-
ні каў». (16+).

23.10 Ка ме дыя «До ля анё лаў». 
(12+).

6.00 М/ф (6+).
8.45 «Док тар І...» (16+).
9.15, 2.15 «Ку зей. Гю ней». Се ры-
ял. За ключ ная се рыя (16+).
10.40, 3.35 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.20 «Сак рэ ты эк стра сэн саў» 
(16+).
13.15, 17.00 «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+).
15.40 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.10 «Мой ге рой» (12+).
18.00 «Дзён нік эк стра сэн са» 
(12+).
19.00 «Ча ла век-не ві дзім ка».
20.00 «Эні». Ка ме дыя (12+).
22.15 «Ня воль ні цы». Маст. фільм 
(16+).
0.50 «Імя. За шыф ра ва ны лёс» 
(12+).

6.10, 18.00 Вя лі кая афё ра. 
(16+).
8.20 Не зда вай ся. (16+).
10.10 Крыс ці на. (16+).
12.15 Ба ец. (16+).
14.30 Ад на су стрэ ча. (16+).
16.10 Ар бі та 9. (16+).
20.10 Вель мі не бяс печ ная штуч-
ка. (16+).
22.05 Ча ла век, яко га не бы ло. 
(16+).
0.20 Пры га жосць па-анг лій ску. 
(18+).
2.20 Шу каль нік ва ды. (16+).
4.15 Ілю зі я ніст. (16+).

6.20 Слу хач (12+).
8.15 Асаб лі вас ці на цы я наль на га 
па ля ван ня (16+).
10.10 Та та (12+).
12.10 Ка нец ім пе ра та ра тай гі 
(12+).

13.55 Вар' яц кая да па мо га (16+).
16.20, 4.20 Пар фу мер ка-3. 
3—4-я се рыі (12+).
18.30 Тры дзяў чы ны (16+).
20.20 Ня год нік (16+).
22.10 Не адэ кват ныя лю дзі 
(16+).
0.15 Бу мер-2 (16+).
2.25 Ка ні ку лы стро га га рэ жы му 
(12+).

6.00, 5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
6.50, 13.25 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
7.10 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
8.00 Са праўд ны су пер кар. 
(12+).
8.50, 11.50, 17.15, 20.20 Аў та-
SОS. (12+).
9.35, 16.25, 19.35, 2.20 Рас сле да-
ван ні авія ка та строф. (16+).
10.20 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
11.05 Ша ша праз пек ла. (16+).
12.40 На ву ка бу ду чы ні. (12+).
14.10 Гуль ні ро зу му. (12+).
14.55, 18.50, 1.35 Не па ра жаль-
ныя кан струк цыі. (12+).
15.40 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха. (16+).
18.00, 22.00, 0.45, 3.55 Па на ра ма 
360. Аб' ект су свет най спад чы ны. 
(12+).
22.45 Вай на ге не ра лаў. (16+).
23.30 Апа ка ліп сіс: Дру гая су свет-
ная вай на. (16+).
0.20 Тай ныя гіс то рыі. (16+).
4.45 Па ра нар маль нае. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры.
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 
ўстро е на?
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў ні-
чыя на скла ды.
11.00 З лю бас ці да ма шын.
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца-
ной.
18.00, 20.00, 1.00 За ла тая лі ха-
ман ка.
19.00, 5.30 Хут кія і гуч ныя.
0.00 Кас міч ныя НЗ.
2.00 У па го ні за кла сі кай.
2.55 Ка та стро фа на ко лах.

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, 1.50 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 Стрэ-
чан ня Гас под ня га.
9.10 Се ры ял «След». (16+).
10.50, 12.10, 18.45, 19.20 Се-
ры ял «Двай ная су цэль ная». 
(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+).
22.25 Ме лад ра ма «Апош няя 
ах вя ра Ган ны». (16+).
2.10 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.05 Се ры ял «Жан чы ны 
ў чор ным». (16+).
9.55, 17.55 Се ры ял «Ка вар ныя 
па ка ёў кі». (16+).
10.45 «Зра зу мець. Да ра ваць». 
Дра ма. (16+).
11.40, 21.10 Се ры ял «Най леп-
шы ты дзень май го жыц ця». 
(16+).
12.35 «Свет на вы ва рат». (16+).
13.30, 19.15 «Аме ры кан скі жа-
ніх». (16+).
14.25 «На на жах». (16+).
15.25 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме». (16+).
16.15, 0.05 Ні чо га са бе ньюз. 
(12+).
16.20, 0.10 «Пін_код». Ін тэр-
актыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
18.45 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам. (16+).
20.10 «Па нен ка-ся лян ка». 
(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, 20.10 «Бе ла рус кая кух-
ня». Нож кі ў фа со лі. Яб лыч ны 
дэ серт.
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, 18.20 «Соль зям лі». Маст. 
фільм. (12+).
9.35, 17.35 «Ка ра лі эпі зо даў». 
Ба рыс Но ві каў (12+).
10.15 «Сі ла ве ры».
10.40, 16.25 «Штэп сель жэ ніць 
Та ра пунь ку». Ка ме дыя (12+).
12.20 «Раз мо вы пра ду хоў-
нае».
12.30 «Бе ла рус кая кух ня». Суп 
са шчаўя і яеч ня з аба ран ка мі.
13.00 «Бе ла русь як пес ня». ВІА 
«Ча раў ні цы».
13.25 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2000».
14.15, 22.30 «Кур ская бу ра». 
Дак. фільм (12+).
15.00, 21.05 «34-ы хут кі». Маст. 
фільм (12+).
19.30 «Су час нае мас тац тва Бе-
ла ру сі». Сак раль нае мас тац тва. 
Царк ва ў в. Віш не ва.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.15 «Час кі но». Ра бо ты сту-
дэн таў май стэр ні на род на га 
ар тыс та Бе ла ру сі Аляк санд ра 
Яф рэ ма ва.

8.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
8.55 Фут за ла. Ку бак Бе ла ру сі. 
1/2 фі на лу.
10.20 На шля ху да ЧС-2018. Ві-
дэа ча со піс.
10.50 Ганд бол. SEHA-Газп ром 
лі га. БГК імя Мяш ко ва (Бе ла-
русь) — «Вар дар» (Ма ке до-
нія).
12.30 Авер тайм.
13.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Санкт-
Пе цяр бург. 1/4 фі на лу.
17.00 Тэ ніс. Ку бак Дэ ві са. Аў-
стрыя — Бе ла русь. Мат чы адзі-
ноч на га раз ра ду. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
21.00 Спорт-цэнтр.
21.10 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
21.45 Ха кей для ўсіх.
22.15 Пла ван не. Ад кры ты Ку-
бак Бе ла ру сі.

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 «Ідэа льны ра монт» (12+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.20, 13.10 «Ня хай га во раць» 
(16+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 Ка ме дыя «Вер ныя сяб-
ры» (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».
21.10 «Го лас. Дзе ці». Но вы се-
зон (6+).
22.55 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
23.50 Маст. фільм «Жоў ты 
кар лік» (12+).
1.40 «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 «Да лё кія сва я кі» (16+).
8.50 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
10.40 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
11.30 «Пра пар шчык Шмат ко, 
або Ё-маё!» Се ры ял (16+).
13.05 «Сле да кі». Се ры ял 
(16+).
13.50 «NEXT-2». Се ры ял (16+).
15.25 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(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 «За сак рэ ча ныя спі сы» 
(16+).
19.10 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».

20.15 Ка ме дыя «Па лі цэй скі 
з Бэ вер лі-Хілз-2» (12+).
22.05 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «Уся праў да пра ведзь ма-
коў» (16+).
0.45 «Сак рэт ныя ко ды Ста ра-
жыт най Ру сі» (16+).

6.00, 3.20 М/ф (12+).
6.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
7.35 «Лю бі мыя ак цё ры 2.0». 
«Фор му ла ка хан ня» (12+).
8.05 Се ры ял «АСА» (16+).
9.05, 13.15 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.00 «Спра вы ся мей ныя» 
(16+).
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 «Спро ба Ве ры» 
(16+).
23.30 Маст. фільм «Дзе ці Дон 
Кі хо та» (12+).
1.05 «Тры май ся, шо у біз!» 
(16+).
1.35 Маст. фільм «Ка хан не 
без стра хоў кі» (16+).
3.55 Се ры ял «Спрут» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.40 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.40 Се ры ял «Склі фа соў скі». 
(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 Се ры ял «Ся мей ны дэ-
тэк тыў». (12+).
22.10, 23.10 «Гу ма ры на». 
(16+).
0.15 Маст. фільм «Чу жыя дзе-
ці». (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, 23.05 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 «Па е дзем, па я дзім!» 
(0+).
14.20 Се ры ял «Хвост». (16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Не ўскі». 
(16+).
21.20 Се ры ял «Ін спек тар Ку-
пер. Ня бач ны во раг». (16+).
23.40 «Іці гэ лаў. Смер ці ня ма». 
(16+).

7.00, 16.00, 19.55, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.25, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
8.15 Се ры ял «Ча ты ры тан кіс-
ты і са ба ка» (12+).
9.10 Дак. фільм «На ве кі чу-
жыя».
9.50 М/с.
10.15 Дак. се ры ял «Фан тас ты 
прад ка заль ні кі».
11.00 Ка ме дыя «Ча го хо ча 
дзяў чы на».
12.50 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні».
14.20 Ка ме дыя «Смерць ёй да 
тва ру».
16.05 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
16.05 «Мульт па рад».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
17.00 «Дзе цям пра зве ра нят».
17.25 Се ры ял «Го рад пры-
шэль цаў».
18.55 Се ры ял «Ка лы ма».
20.00 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ме лад ра ма «Кейт і Леа» 
(12+).

Пят ні ца, 
2 лютага
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Пад ве дзе ны вы ні кі 51-га за воч-
на га чэм пі я на ту Бе ла ру сі 2017 г. 
па шаш ках-64, які пра во дзіў ся ў 
дзвюх лі гах па кла січ най вер сіі 
і з лё са ван нем ха доў і па зі цый. 
У вы шэй шай лі зе (кла січ ная вер-
сія) пе ра мо гу свят ка ваў Мі ка лай 
Суз да леў (Бу да-Ка ша лёў скі ра-
ён, в. Уза) — 19 ач коў. На дру гім 
мес цы Іван Пра цук (Па ста вы) — 
18 ач коў, трэ ці — Яў ген Ле ва нюк 
(Мінск) — 15 ач коў. У су час най 
вер сіі з лё са ван нем ха доў і па-
зі цый най мац ней шы мі бы лі Ігар 
Гай ду ке віч (Ба ра на ві чы) — 17 ач-
коў, М. Суз да леў, Мі ка лай Зуб-
цоў (Ма ла дзеч на) — па 15 ач коў. 
У пер шай лі зе пе ра маг лі Ула дзі-
мір Бан да рык (Мін скі ра ён) па 
кла січ най вер сіі і Анд рэй Ша мы-
на (па вер сіі з лё са ван нем ха доў 
і па зі цый).

Сён ня для са ма стой на га ра-
шэн ня пра па ну юц ца кам па зі цыі 
ша шач ных кам па зі та раў з Укра-
і ны.

№ 4 Іван Івац ка (Він ні ца)

Бе лыя прос тыя шаш кі: b4, b6, 
c5, c7, d4, d6, e5, e7, h2 (9).

Чор ныя прос тыя шаш кі: a5, 
a7, b2, d2, f4, g3, g5, h4 (8).

№ 5 Ва ле рый Круч коў (Кі еў ская 
воб ласць, г. Ка гар лык)

Бе лыя прос тыя шаш кі: 17, 21, 
29, 32, 34, 37, 38, 41 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 10, 
18, 20, 23, 24, 26, 28 (7).

У абедз вюх па зі цы ях бе лыя па-
чы на юць і вый гра юць.

№ 6 Ула дзі мір Рыч ка (Пал таў-
ская воб ласць, г. Гло бі на)

Бе лыя прос тыя шаш кі: 8, 9, 
18, 22, 24, 31, 33, 39, Бе лыя дам кі 
23, 30, 42, 45, 46, 48, 50 (15).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 11, 
16, 44, Чор ныя дам кі 35 (4).

У гэ тай за да чы па тра бу ец ца 
за мкнуць прос тую чор ных 17(4A), 
10, 20!(47), 33!, 6, 7, 15, 26, 21, 47, 
26, 31, 46—41; дру гі ва ры янт за 
чы та ча мі.

Проз ві шчы чы та чоў, якія да-
шлюць пра віль ныя ад ка зы, бу дуць 
апуб лі ка ва ныя.

З 22 па 31 сту дзе ня ў Шко ле 
шах мат ФІ ДЭ (г. Мінск, пр-т Не за-
леж нас ці, 49, 4-ы па верх) ад бу дуц-
ца чэм пі я на ты Бе ла ру сі па шаш-
ках-64 ся род муж чын і жан чын.

Пра вер це свае ра шэн ні: вы пуск 
№ 54 ад 12.01.18.

№ 1 b6, c7, f4, f2, e7, f6, c5, 
c5+.

№ 2 1.20-14 09:38 2.37-31 35:13 
3.31:02 23:32 4.02:42 32-37 5.42:08 
03:12 6.47-42+.

№ 3 1.13-08 02x24 2.48-43 39x48 
3.50x39 48x17 4.22x02 33x31 5.39-
34 30x39 6.02x25 35-40 7.25-39 40-
45 8.39-50 2-0.

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі 
Ф. Кар пей (Мя дзель), В. Стат-
ке віч (п. Зя ле 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. Ліц ві наў (усе — 
Мінск), В. Таў ка чоў (Клімавlцкі 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, e-maіl: іnfo@
zvіazda.by або vorush@yandex.ru

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

Ш А Ш К І Ш А Ш К І 
(«(«Звяз даЗвяз да»)»)

 Вы пуск № 55


