
6.00, 17.00, 5.00 «Тур ба мік-
сер».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.20 М/ф «Фік сі кі».
7.50 М/ф «Маш кі ны стра шыл-
кі».
8.10 «Ера лаш».
8.30, 18.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны».
9.40 Ба я вік «Ня стрым ныя».
11.40, 14.40 Се ры ял «Атэль 
Эле он».
12.50 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
14.00 Се ры ял «Дах све ту».
15.50, 19.10 Се ры ял «Веч ны 
вод пуск».
20.20, 1.30 «Ураль скія пель-
ме ні».
21.30 Ка ме дыя «Так сі 2».
23.30 Жа хі «Оку лус».
2.30 Скетч кам «Сту дэн ты».
3.30 «Міль ё ны ў сет цы».
4.00 Скетч-шоу «Ва ле ра ТБ».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
10.20 «Кан ду іт». Маст. фільм.
11.50, 23.10, 2.40 Су свет ныя 
скар бы.
12.10 «Ге ор гій Пля ха наў. 
Не пры зна ны пра рок». Дак. 
фільм.
13.05 «Пісь мы з пра він цыі». 
Ула дзі вас ток. Вост раў Рус кі.
13.30 «Ба гач, бяд няк...» Се-
ры ял.
14.45 Ко лер ча су. Сан дра Ба-
ты чэ лі.
15.10 «Карл Вя лі кі». Дак. 
фільм.
16.00 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.
16.40 Кві ток у Вя лі кі.
17.20 Вя лі кая опе ра — 2016.
19.00 Сме ха на сталь гія.

19.45 Усе ра сій скі ад кры ты тэ-
ле ві зій ны кон курс юных та лен-
таў «Сі няя птуш ка».
21.30 «Шу каль ні кі». «За гад ка 
ар хыз ска га цу ду».
22.20 «Лі нія жыц ця». Ла ры са 
Ма ля ва ная.
23.45 Маст са вет.
23.50 Парт рэт па ка лен ня. «Ча-
ты ры ўзрос ты ка хан ня». Маст. 
фільм.
1.35 «Па ра док сы ў сты лі рок». 
«Леў і Бык». М/ф для да рос-
лых.
1.55 «Ча му сме я це ся? або 
Кла сі кі жан ру». Аляк сандр 
Іва ноў.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з На тал-
ляй Ка зял ко вай: «Су час ная 
аў тар ская пес ня». 2005 год.
6.55 Фiльм-спек такль «Пра чнi-
ся i спя вай!» Па ста ноў ка Мас-
коў ска га ака дэ мiч на га тэ ат ра 
са ты ры. 1974 год.
8.35, 9.40, 11.00, 14.30, 15.40, 
19.00, 20.30, 21.40, 23.00, 0.50, 
2.35, 3.40, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гiя.
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мi ну-
лы час».
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
11.10 «Тэ ат раль ны ра ман» з 
Эд вар дам Ра дзiн скiм. Мас коў-
скiя тэ ат ры ў 80-я га ды...
12.00 «Элi та Кра i ны Са ве таў». 
Яў ген Сцяб лоў. 2007 год.
12.45 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но...» Iна Чу ры ка ва.
13.30 Маст. фiльм «Па ча-
так».
17.00 «Пес ня-77».
18.00 «Да i пас ля...» з Ула дзi-
мi рам Мал ча на вым. Год 1984. 
1-я част ка. 2011 год.
19.20 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но...» Твор чы ве чар 
Бу ла та Аку джа вы.
22.00 «Кол ба ча су».
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па лiт коў скiм: «Ба га бор нiц тва 
па-са вец ку». 2006 год.

1.10 Дак. фільм «Вель мi вас 
усiх люб лю».
5.10 «Тэ ат раль ны ра ман» з 
Эд вар дам Ра дзiн скiм. Мас-
коў скiя тэ ат ры ў 70-я га ды... 
2-я част ка.

3.30, 7.30, 10.30, 21.30 Ве-
ла спорт (трэк). Шэсць дзён 
Амстэр да ма.
5.00, 9.00, 15.00, 17.30, 2.00 
Скач кі з трамп лі на. Ку бак све-
ту.
6.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS. 
Фі нал кан фе рэн цыі.
10.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS. 
Агляд.
12.15, 16.00 Бія тлон. Ку бак 
све ту.
18.30 Фрыс тайл. Ку бак све-
ту.
20.00, 1.00 Пла ван не. Чэм пі я-
нат све ту на ка рот кай ва дзе.

0.35 Ме лад ра ма «Па пры кме-
тах су мя шчаль нас ці».
2.10 Ме лад ра ма «Сі роп».
3.45 Ка ме дыя «Глы ток».
5.20 Ка ме дыя «Ад ной ле вай».
6.50 Ка ме дыя «Шпі ён па су-
сед стве».
8.30 Ка ме дыя «Ша ры лю тас-
ці».
10.05 Ка ме дыя «Пры шэль-
цы».
11.55 Ка ме дыя «Пры шэль цы 2: 
ка лі до ры ча су».
14.00, 14.55, 15.35 Скетч кам 
«Па між на мі».
14.15, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Та рыф «На-
ва год ні».
17.40 Ка ме дыя «Ся мей ка 
Ады».
19.30 Ка ме дыя «Та ту лі».
21.05 Ка ме дыя «Леа і Беа», 
1-я се рыя.
22.40 Ка ме дыя «Леа і Беа», 
2-я се рыя.

6.00 М/ф.
7.30, 14.45 «Ёсць адзін сак-
рэт».
7.55 «Док тар І...»
8.25, 19.00, 2.25 «Аскол кі». 
Се ры ял.
10.00, 4.30 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
11.45 «Сля пая».
12.45 «Ва раж біт ка».
13.50 «Па ра лель ны свет».
15.15 «Здзел ка».
15.50 «Лю дзі пят ні цы».
16.50 «Рэ ві зо ра».
17.50 «Зна хар кі».
20.50 «Ін шая жан чы на». Ка-
ме дыя.
22.55 «Зор кі. Тай ны. Лё сы».
23.50 «Ка ліф рэ нія». Се ры ял.
0.20 «Пра ме тэй». Фан тас ты ка.
4.00 «Не рас кры тыя тай ны».

6.10, 18.20 Дра ма «На стаў нік 
на за ме ну».
8 . 1 0  Тр ы  л е р  « П о м  н і 
(Memento)».
10.10 Дра ма «Ве ра ні ка вы ра-
шае па мер ці».
12.10 Ка ме дыя «За ка ха ны 
Шэкс пір».
14.20 Ме лад ра ма «Тры мет ры 
над уз роў нем не ба».
16.30 Тры лер «Лофт».
20.10 Дра ма «Мой анёл-ахоў-
нік».
22.10 Дра ма «Доў гія за ру чы-
ны».
0.30 Тры лер «Га рад скія ле-
ген ды».
2.15 Ме лад ра ма «Дом ка ля 
во зе ра».
3.55 Ка ме дыя «Прад зю са ры».

6.20 Ба я вік «Кры жа но сец».
8.20 Ка ме дыя «Каў чэг».
10.10 Дра ма «Я не вяр ну ся».

12.10 Дра ма «Пер шы на стаў-
нік».
14.05 Ка ме дыя «Ма ма да ра-
гая!»
15.40 Дра ма «Вы ра та ван не».
17.20 Дра ма «Па лон ны».
18.50 Тры лер «Швей цар».
20.20 Дра ма «9 дзён і ад на 
ра ні ца».
22.10 Ка ме дыя «Бар мен».
0.10 Тры лер «Уцё кі».
2.25 Ба я вік «З До на вы да чы 
ня ма».
4.30 Ка ме дыя «Ушчэнт».

6.00, 12.30 Гуль ні ро зу му.
6.25, 13.15 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
7.35, 14.00, 21.00, 0.15, 3.30 
Mарс.
9.20, 16.25, 19.25, 2.40, 5.10 
Рас сле да ван ні авія ка та строф.
10.05, 17.55 Ша ша праз пек-
ла.
11.40, 15.40 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай.
18.40, 1.55 Да гіс та рыч ныя 
мон стры Гіт ле ра.
20.15 На ву ка бу ду чы ні.
22.35 Вы ра та ваць пла не ту.

8.00, 12.00, 14.00 На краі Аляс-
кі.
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 Як гэ та 
ўстро е на?
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 Як гэ та 
зроб ле на?
10.00, 16.00, 23.00, 7.10 Біт вы 
за кан тэй не ры.
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па ляў-
ні чыя на скла ды.
11.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
13.00 Асма ны і хрыс ці я не.
17.00, 22.00, 2.55 Ма хі на та ры.
18.00 Па ляў ні чыя на рач ныя 
дыя мен ты.
20.00 Тэх на ге ні ка.
0.00, 3.50 За ла тая лі ха ман ка.
1.00, 4.40 Са ма гон шчы кі.
2.00, 6.20 Ды ле тант су праць 
экс пер та.

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.15 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.20 Зо на Х.
9.10 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.00, 20.00 Се ры ял «Жа но-
чы док тар-2».
12.10, 17.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».
13.20 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.20 Дзі ця чы док тар.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Се ры ял «Пі рат і пі рат-
ка». За ключ ныя се рыі.
21.00 Па на ра ма.
21.45 На шы.
22.05 Дра ма «Люб ка».
1.30 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 22.35 Тэ ле ба ро метр.
9.05 Ка пей ка ў ка пей ку.
9.35, 18.05 Дэ тэк тыў «Та кая 
ра бо та».
10.30 Рэ пар цёр.
11.20 «Ан лайн 2.0». Скетч-
кам.
11.50, 17.05 Се ры ял «Не на-
ра дзі ся пры го жай».
12.50, 19.00 «Іко на сты лю». 
Fashіon-шоу.
14.15 «Арол і рэш ка. Ня зве да-
ная Еў ро па». Трэ вел-шоу.
15.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект.
16.05, 0.45 Дэ тэк тыў «Тры-
нац цаць».
20.20, 22.05 «Біт ва эк стра сэн-
саў. 13-ты се зон». За ключ ны 
вы пуск.
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
23.40 Тры лер «Сле па та».

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.05 «Бе ла рус кая кух-
ня». Ма ка ро на, за пе ча ная з 
ра зы нка мі.
8.05, 11.25, 19.00, 20.25 «Ка-
лей да скоп». На ві ны куль ту-
ры.
8.20, 18.10 «Паст ка». Дра ма.
9.05, 15.50 «Ма ча ха Са ма ніш-
ві лі». Дра ма.
10.30 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці кам па зі та ра, на род-
на га ар тыс та БССР Мі ка лая 
Ала да ва.
11.00 «Сі ла ве ры».
11.40 «На ву ка ма нія».
12.30 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
13.05, 21.10 «Жа лез ная мас-
ка». Пры го ды.
15.10 «Ад ва рот ны бок Ме ся-
ца». Дак. фільм.
17.15 «Ка мер тон». Ар тыст ба-
ле та, пе да гог і ба лет май стар, 
за слу жа ны ар тыст РСФСР Ва-
ле рый Па ноў.
17.40 «Сны Мак сі ма». Му зыч-
ны фільм.
19.15 «Гваз дзік». Дра ма.
20.00 «Эпо ха Мак сі ма Баг да-
но ві ча».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.05 «Час кі но».

7.15, 19.45, 21.50 PRO спорт. 
На ві ны.
7.25, 9.20 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 6-ы тур.
11.15, 17.30 Пла ван не. Чэм пі я-
нат све ту на ка рот кай ва дзе.
13.20 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Па клю ка. Спрынт. Муж чы ны.
14.45 Ко зел пра фут бол.
15.05 «На шля ху да ЧС-2018». 
Ві дэа ча со піс.
15.35 Фак тар сі лы.
16.05 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Па клю ка. Спрынт. Жан чы-
ны.
19.55 Бас кет бол. Еў ра лі га. 
«Эфес» (Тур цыя) — «Бар се-

ло на» (Іс па нія).
22.00 Піт-стоп.
22.35 Між на род ны тур нір па 
К-1 і ММА і пра фе сій ным 
бок се.

6.00, 6.30, 7.00, 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, 8.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»
10.25 «Кант роль ная за куп ка».
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».
12.20 «Ад ва рот ны ад лік». «Ля-
вон з Эль за са. Бе ла рус кі пар-
ты зан».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.10 «Час па ка жа».
16.20 Се ры ял «Скар лет».
18.20 «Бес тал ко выя на тат кі».
18.55 «По ле цу даў».
20.00 Час.
21.05 «Сён ня ўве ча ры».
22.30 «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе-
ла ру сі».
23.40 Кан цэрт Ана то ля Яр мо-
лен кі і ан самб ля «Сяб ры».
1.35 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».
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-
спорт».
8.30 «Тай ны Чап ман».
9.30, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы».
10.40 «Ся мей ныя дра мы».
11.40 «Не хлу сі мне!»
12.35, 17.35 «Зва ная вя чэ-
ра».
13.50 «Дзіў ная спра ва».
15.35 «Сле да кі». Се ры ял.
16.50 «Аў та па на ра ма».

17.10 «Ве дай на шых!»
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 1/2 фі на лу Між на род най 
лі гі КВЗ.
22.20 «Гля дзець усім!»
23.05 Ба я вік «Раз бор ка ў 
Бронк се».
0.40 Да ку мен таль ны спец пра-
ект: «Ня воль ні цы. Хто ганд люе 
людзь мі?»

6.00 М/ф.
7.30 Доб рай ра ні цы, свет!
9.00 Маст. фільм «Яго зва лі 
Ро берт».
10.35 Маст. фільм «Ідэа льная 
жон ка».
12.30 «Ця жар абе ду».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 Се ры ял «Раз вед чы-
цы».
16.10 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».
17.05 Се ры ял «Дзя во чае па-
ля ван не».
19.20 Се ры ял «Цём ныя ла бі-
рын ты мі ну ла га».
22.50 Маст. фільм «За ла тыя 
ро гі».
0.10 Маст. фільм «Ча ла век з 
буль ва ра Ка пу цы наў».
2.00 «Тры май ся, шо у біз!»
2.25 «Ін шы свет».
2.55 Се ры ял «Не ві дзім кі».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
12.00 «60 хві лін». Ток-шоу.
13.15 «Пра ві лы жыц ця».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Пра мы эфір».
17.20 Се ры ял «Пя тая гру па 
кры ві».
19.10, 20.40 Се ры ял «Па га-
ра чых сля дах».

21.45 «Гу ма ры на».
23.10 Ура чыс тая цы ры мо нія 
ўру чэн ня Пер шай ра сій скай на-
цы я наль най му зыч най прэ міі.

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00 «Но вая ра ні ца».
7.25 «Сту дыя Юліі Вы соц-
кай».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.20 Се ры ял «Ляс нік».
12.00 Суд пры сяж ных.
13.25 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Сы шчы кі».
16.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
18.05 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.30 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч».
21.10 «Эк стра сэн сы су праць 
дэ тэк ты ваў».
22.30 «Боль шасць». Ток-шоу.
23.40 «Мы і на ву ка. На ву ка і 
мы». «Ра зум нае адзен не».

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
11.00 Ба я вік «Квант мі ла сэр-
нас ці».
12.50 Се ры ял «Дзе ці Ар ба-
та».
13.40 «Зо ла та маў чан ня».
14.00 Ка ме дыя «Зна ём ства з 
Фа ке ра мі».
15.55, 19.20, 21.00, 23.55 «На-
двор'е».
16.00 «Мульт па рад».
16.20 «Уро кі да бры ні».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
17.20 Се ры ял «Па той бок 
ваў коў».
18.15 Се ры ял «Пра ві ца Бо-
жая».
19.25 Тры лер «Нач ны рэйс».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Дэ жа вю».
23.10 Се ры ял «Га ні бал».
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Вы пуск №6

Сё ле та ад зна чыў 50-год дзе вя ду-
чы бе ла рус кі шах мат ны кам па зі тар, 
між на род ны май стар Вік тар Вол чак з 
г. Лі да. Да юбі лею Вік та ра Фё да ра ві ча 
шах мат ны бю ле тэнь «Аль бі на» пра-
вёў між на род ны кон курс па скла дан ні 
за дач, у якім пры ня лі ўдзел вя до мыя 
май стры і грос май стры з мно гіх кра ін. 
Ар біт рам быў сам юбі ляр.

У раз дзе ле двух ха до вых за дач 
спа бор ні ча лі 54 кам па зі цыі 38 аў та-
раў з 13 кра ін. Ся род за дач з коль-
кас цю фі гур больш за сем пры зы 
атры ма лі: пер шы — В.Шань шын 
(Ра сія); дру гі — З.Ла баі (Сла ва кія); 
трэ ці — П.Му ра шоў (Ра сія); чац вёр ты 
— А.Ку заў коў (Ра сія). Га на ро выя вод-
гу кі: пер шы — М.Бы каў (Бе ла русь); 
дру гі — М.Ба сіс ты, А.Ва сі лен ка, 
П.На віц кі (Укра і на); трэ ці — Г.Ма сі-
аш ві лі (Гру зія); чац вёр ты — Ю.Аляк-
се еў, А.Цю нін (Ра сія); пя ты — В.Дзя-
чук (Сла ва кія). 

Ся род двух ха до вых мі ні я цюр пры-
зы раз мер ка ва лі ся так: пер шы — 
М.Бель чы каў, М.На руць (Бе ла русь); 
дру гі — М.Бель чы каў, В.Жу ко віч (Бе-
ла русь); трэ ці — З.Ла баі (Сла ва кія). 
Га на ро выя вод гу кі: пер шы — Р.Алі-
аў са дза дэ (ЗША); дру гі — Р.Лін кальн 
(ЗША).

У трох ха до вым раз дзе ле зма га лі ся 
43 за да чы 34 аў та раў з 11 кра ін. Ся-
род за дач з коль кас цю фі гур больш за 
сем пры зы атры ма лі: пер шы — А.Ку-
заў коў (Ра сія); дру гі — В.Ша вы рын 
(Ра сія); трэ ці — Ф.Да ві дзен ка (Ра сія); 
чац вёр ты — Ю.Гар дзі ян (Укра і на); пя-
ты — Л.Лю ба шэў скі, Л.Ма ка ро нец (Із-
ра іль); шос ты — У.Сы чоў (Бе ла русь). 
Га на ро выя вод гу кі: пер шы — М.Ма-
ран дзюк (Укра і на); дру гі — В.Іва ноў, 
В.Кі ры лаў (Ра сія); трэ ці — Р.Алі аў са-
дза дэ (ЗША); чац вёр ты — Ю.Аляк се-
еў, А.Цю нін (Ра сія); пя ты — Р.Алі аў-
са дза дэ (ЗША), М.Чар няў скі (Укра і-
на); шос ты — М.Бель чы каў, М.Бы каў 
(Бе ла русь). 

Ся род трох ха до вых мі ні я цюр пер-
шы і дру гі пры зы па дзя лі лі за да чы 
В.Бу ла на ва, Я.Фа мі чо ва (Ра сія) і 
Ч.Яку боў ска га (Бе ла русь), М.Чар-
няў ска га (Укра і на). Пер шы га на ро вы 
вод гук у З.Ла баі (Сла ва кія).

Пра раз дзел шмат ха до вак — на-
ступ ным разам, а сён ня пра па ну ем 
чы та чам за да чу Яў ге на Фа мі чо ва са 
зга да на га кон кур су (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Кре3, Фа8, Сс1, Ка3, Кg1, 
пп.с4, d2, е2, f2, f3, g6 (11).

Чор ныя: Кре1 (1).
Мат у 3 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: 
vadіm_ne67@maіl.ru

* * *
Мі ха іл Ні кі цен ка вый граў тур нір 

ва ўкра ін скім Му ка ча ве, Анд рэй Га-
ра вец быў трэ цім у Да ла се (ЗША). 
На Ме ма ры я ле Т.За гор скай у Мін ску 
(96 удзель ні каў) пер шыя тры мес цы 
за ня лі ад па вед на Ва ле рый Смір ноў, 
Мар га ры та Храп ко і Ве ра Пра ка пук, 
на Ме ма ры я ле А.Са коль ска га па хут-
кіх шах ма тах (102 удзель ні кі) — Сяр-
гей Ула се віч, Сяр гей Ха міц кі і Ста ні-
слаў Ка ва леў скі. Пры за вую трой ку 
пер шын ства Мін ска скла лі Аляк сандр 
Літ ві нен ка, Дзміт рый Па ля шчук і 
Дзміт рый Сяр гей — па 8,5 ба ла з 11 
маг чы мых. Чэм пі ё на мі Гро дзен скай 
воб лас ці ста лі Анд рэй Ма люш і Вік-
то рыя Сма ляк.

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

пус ку: 1.Лa2! ~ 2.Кc3х, 1...Лc8 2.bcЛ! 
Kр:a2 3.Лc2, 1...Kр:a2 2.efС! Kрb1 
3.Сa3.

Ва дзім ЖЫЛКО.


