
6.00, 15.10 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20, 4.20 М/ф «Лі га Watchcar». 
(0+)
7.50, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.10, 4.55 М/ф «Джынг лі кі». (0+)
8.30, 3.30 «Ера лаш». (6+)
9.20, 19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка. Да рос лае жыц цё». (12+).
10.25, 17.50, 23.00 «Ураль скія 
пель ме ні». (16+).
12.10 Скетч-шоу «Сту дэн ты». 
(16+).
13.10, 20.00 «Су пер ма мач ка». 
(16+).
14.10, 2.40 Се ры ял «Як я стаў 
рус кім». (16+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
21.00 Ка ме дыя «Кра ка дзіл Дан-
дзі-2». (12+).
0.00 Жа хі «Мой кры ва вы Ва лян-
цін». (18+).
1.50 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, 23.20 На ві ны куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Ва сіль Мяр кур' еў.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва чы гу-
нач ная.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10, 21.05 «Ці хі Дон». Се ры ял.
9.40, 19.30 Га лоў ная ро ля.
10.20 Шэ дэў ры ста ро га кі но. 
«Сяб роў кі». Маст. фільм.
12.10 Да 110-год дзя з дня на ра-
джэн ня ака дэ мі ка. «Ба рыс Ба ры-
са віч Пі ят роў скі». Дак. фільм.
12.55 «Эніг ма. Дэ ні эл Хоўп».
13.35 «Скон цы ві лі за цый». Дак. 
фільм.
14.30 «Пра сто ра кру га».
15.10 «Дзе сяць дзён, якія ўзру-
шы лі X Зі мо вы між на род ны фес-
ты валь мас тац тваў у Со чы». Дак. 
фільм.

16.00 «Пісь мы з пра він цыі». 
Вост раў Са ха лін.
16.25 «Яў ген Вах тан гаў. У мя не 
ня ма слёз — вазь мі маю каз ку». 
Дак. фільм.
17.05 «Спра ва №. Яс на вяль мож-
ны  анар хіст Пётр Кра пот кін». 
Дак. се ры ял.
17.40 «Ча кай це пісь маў». Маст. 
фільм.
19.10 Су свет ныя скар бы.
19.45 Сме ха на сталь гія.
20.15 «Лі нія жыц ця». Тац ця на 
Мі хал ко ва.
22.40 «На ву ко вы стэнд-ап».
23.40 «2 Вер нік 2».
0.25 Ха сэ Ка рэ рас і сяб ры. Га-
ла-кан цэрт у Ка ра леў скім тэ ат ры 
«Дру ры-Лэйн».
1.55 «Шу каль ні кі». «Зям ля скар-
баў».
2.40 «Шут Ба ла кі раў». М/ф для 
да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця най 
Віз бар. 2007 год (12+).
6.50, 8.25, 9.40, 11.00, 11.35, 
12.40, 14.25, 15.40, 17.00, 21.40, 
23.00, 23.40, 1.05, 2.30, 3.40, 5.00, 
5.35 Му зыч ная на сталь гія (12+).
7.20, 13.20, 1.20 Маст. фільм «Мі-
раж» (16+).
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 «Яло вая суб ма ры на». 2005 
год (12+).
18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год 1974. 2-я 
част ка. 2011 год (16+).
19.05 Маст. фільм «Жыў-быў на-
строй шчык» (12+).
20.15 «Ва кол сме ху». 1980 год. 
1-я част ка (12+).
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: «500 дзён, якія не 
ўзру шы лі свет». 2006 год (16+).
5.20 «Час пік» з Анд рэ ем Раз ба-
шам. 1995 год (16+).

3.00, 17.30, 22.00 Пхёнч хан-2018. 
«Алім пій скія гуль ні»-эк стра.
3.30, 5.00, 10.45, 15.15, 19.30, 
23.30 Пхёнч хан-2018. Ске ле тон.
4.30 Пхёнч хан-2018. Сан ны 
спорт.
6.05, 10.30, 11.15, 23.00 Пхёнч-
хан-2018. Снаў борд.
7.00, 12.00 Пхёнч хан-2018. Фі гур-
нае ка тан не.
8.30, 12.45 Пхёнч хан-2018. Алім-
пій скія на ві ны.
8.45, 13.00, 18.30, 22.40, 0.30 
Пхёнч хан-2018. Лыж ныя гон кі.
13.45, 19.00, 0.00 Пхёнч хан-2018. 
Кань ка беж ны спорт.
16.15 Пхёнч хан-2018. Скач кі з 
трамп лі на.
16.45, 20.30, 1.30 Пхёнч хан-2018. 
Ха кей.
20.00, 1.00 Пхёнч хан-2018. Эк-
стрым.
21.00, 2.00 Пхёнч хан-2018. Лыж-
ныя ві ды.
21.30, 2.30 Пхёнч хан-2018. Гор-
ныя лы жы.
22.30 Пхёнч хан-2018. «У па го ні 
за гіс то ры яй».

1.05 Ка ме дыя «Псі ха ана лі тык». 
(18+).
3.15 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
3.35 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе». (16+).
5.15 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-2». (16+).
7.00 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-3». (16+).
8.35 Ка ме дыя «Сёе-тое яшчэ». 
(16+).
10.40 Ка ме дыя «Ры ца ры ка ра-
леў ства кру та сці». (18+).
12.15 Ка ме дыя «Пас ля вя сель ны 
раз гром». (18+).
14.00 Ка ме дыя «Увесь гэ ты 
джэм». (12+).
15.45 Ка ме дыя «Дзя ду ля лёг кіх 
па во дзін». (18+).
17.40 Ка ме дыя «Ня ўда члі выя». 
(16+).
19.30 Ка ме дыя «Пі пец». (18+).

21.40 Ка ме дыя «Бам бі за Сал-
ман». (16+).
23.35 Ка ме дыя «Ша лё ныя су се-
дзі». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.25 «Док тар І...» (16+).
8.55, 1.50 «Аскол кі». Се ры ял 
(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, 5.05 «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 «За муж на два дні». Ка ме-
дыя (12+).
22.00 «Стар тап». Се ры ял (16+).
0.25 «Га нен не. Адзін су праць 
усіх» (16+).

6.10 Тут сі (16+).
8.35 Па куль не сыг раў у скры-
ню (12+).
10.45 Ці хая га вань (12+).
13.05 Пе ра пра ва (16+).
15.40 Най леп шае ўва мне (12+).
18.05 Каст рыч ніц кае не ба (12+).
20.10 Да ра гі Джон (16+).
22.15 Не ў са бе (16+).
0.30 Ка пі тан Фан тас тык (18+).
2.40 З цем ры (16+).
4.15 Эк стра сэнс (16+).

6.20 Рай скія ша ты. (16+).
8.30 Раз вод па ўлас ным жа дан-
ні. (16+).
10.20 Пер шы пас ля Бо га. (16+).
12.30 Гам лет. Се рыя 2-я. (6+).
14.05 Клінч. (16+).

16.20, 4.20 Ма ча ха. Се рыі 3—4-я. 
(12+).
18.10 Зя зю ля. (16+).
20.20 Ня бес ны суд. (16+).
22.20 Чэм пі ё ны. (12+).
0.20 Маск ва, я цярп лю ця бе. 
(16+).
2.20 Іва но вы. (12+).

6.00, 5.35 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці. (12+).
6.45, 13.20 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
7.05, 10.10 Цу ды ін жы не рыі. 
(12+).
7.50, 11.45 Са праўд ны су пер кар. 
(12+).
8.40, 17.10, 20.30 Аў та-SOS. 
(12+).
9.25, 16.25, 19.00, 0.30, 3.00 Рас-
сле да ван ні авія ка та строф. (16+).
11.00 Ша ша праз пек ла. (12+).
12.30 Па ча так. (16+).
14.05 На ву ка бу ду чы ні. (12+).
14.50, 2.15 Лі ніі На ска: рас шыф-
ра ва на. (12+).
15.40 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха. (16+).
18.00, 22.00, 0.35, 1.15 Па на ра ма 
360. Аб' ект су свет най спад чы ны. 
(12+).
18.55 Глі ня ная ар мія Кі тая. (16+).
22.55 Прад вес ні кі Апа ка ліп сі су. 
(16+).
23.45 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 Ка лек цы я не ры аў то.
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, 2.00, 5.30 У па го ні за кла-
сі кай.
0.00 Раз бу раль ні кі ле генд.
2.55 Ха ос у дзе ян ні: кад ры ві да-
воч цаў.

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 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+).
10.50, 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 «Па-
між на мі, дзяў чын ка мі». (12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Алім пій скі дзён нік. Пхёнч-
хан-2018.
22.15 Фі нал на цы я наль на га ад бо-
рач на га ту ра Між на род на га кон-
кур су пес ні «Еў ра ба чан не-2018».
0.45 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.30 Се ры ял «Ган на-дэ-
тэк тыў». (16+).
11.10 «На на жах». (16+).
12.10 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме». За ключ ныя се-
рыі. (16+)
14.00 Алім пій скія Гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Кань ка беж ны спорт. 
Жан чы ны. 5000 м.
15.45 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам. (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.
17.05 «Ба гі ня шо пін гу». (16+).
19.25 «Аме ры кан скі жа ніх». 
(16+).
20.20 Ка ме дыя «Па рыж лю-
бой ца ной». (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, 20.15 «Бе ла рус кая кух ня». 
Сыр у мас ле.

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, 18.35 «Ган на Гер ман». 
Маст. фільм. (12+).
9.20, 17.55 «Ка ра лі эпі зо ду». 
Ра ман Фі лі паў (12+).
10.05 «Сі ла ве ры».
10.30, 16.40 «Сма га». Маст. 
фільм (12+).
12.20 «Ле ген ды му зы кі». Ула-
дзі мір Мі гу ля (12+).
12.45 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2009».
13.40 «На пе рад у мі ну лае».
14.00 «Гэ ты дзіў ны свет...» Чэс-
лаў Не мен.
14.25, 22.35 «Вы зва лі це лі. Па-
вет ра ны дэ сант». Дак. се ры ял 
(12+).
15.10, 21.05 «Мес ца су стрэ чы 
змя ніць нель га». Маст. фільм, 
за ключ ная се рыя (12+).
19.30 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Па вел Та тар ні-
каў.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.20 «Час кі но». Ра бо ты сту-
дэн таў Бе ла рус кай дзяр жаў най 
ака дэ міі мас тац тваў.

6.05 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Ха кей. Муж чы ны. 
Па пя рэд ні раўнд. ЗША — Сла-
ва кія.
8.35 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Дзён нік.
9.00 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Лыж ны спорт. Муж-
чы ны.
10.40 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Ха кей. Муж чы ны. 
Па пя рэд ні раўнд. Ра сія — Сла-
ве нія. (У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)
13.00 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Фрыс тайл. Лыж ная 
акра ба ты ка. Жан чы ны.
13.55 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Фрыс тайл. Акра ба ты-
ка. Жан чы ны. Фі нал.
15.20 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Ха кей. Муж чы ны. 
Па пя рэд ні раўнд. Фін лян дыя — 
Нар ве гія. (У пе ра пын ках — 
Спорт-цэнтр.)
17.25 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Фі гур нае ка тан не. 
Муж чы ны. Ка рот кая пра гра ма.
18.30, 0.25 Алім пій скія гуль ні. 
Пхёнч хан-2018. Вы ні кі дня.

18.50 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/16 фі на лу. Пер шыя 
мат чы. Агляд ту ра.
19.45 Сам ба. Між на род ны тур-
нір на пры зы Прэ зі дэн та Бе ла-
ру сі.
21.50 Ха кей для ўсіх.
22.20 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я-
нат Бе ла ру сі ў па мяш кан ні.

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 Маст. фільм «Ідэа льны 
муж» (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 «Зор кі пад гіп но зам» 
(16+).
1.30 «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, 17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(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, 22.05 «Гля дзець усім!» 
(16+).
11.50 «Важ няк. Гуль ня на вы-
лёт». Се ры ял (16+).
13.50 «NEXT-3». Се ры ял 
(16+).

15.30 «Ле ген ды СССР» (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».
17.55 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ка ме дыя «Па цу чы ныя 
скач кі» (12+).
23.05 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
23.55 Ін да рха кей. Ку бак клуб-
ных ка манд Еў ро пы. Муж чы-
ны.

6.00, 2.50 М/ф (0+).
6.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
7.35 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).
8.05 Се ры ял «АСА» (16+).
10.00, 13.15 Се ры ял «По рах і 
шрот» (16+).
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 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
17.15 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра» (16+).
19.20 Се ры ял «Па цук» (16+).
22.55 Маст. фільм «Пры го ды 
жоў та га ча ма дан чы ка» (6+).
0.25 «Тры май ся, шо у біз!» 
(16+).
1.00 Маст. фільм «Дач ні ца» 
(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.
11.35, 22.10, 23.10 Се ры ял 
«Ла бі рын ты». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Шыф ры на ша га це ла». 
(16+).
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+).

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, 23.20 «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. 
Пра вер ка на тры ва ласць». 
(16+).
23.50 Маст. фільм «Чэм пі ё ны: 
Най хут чэй. Най вы шэй. Най-
мац ней». (6+).

7.00, 15.55, 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» (12+).
8.15 Се ры ял «Да ма пад вэ лю-
мам».
9.05, 20.00 Се ры ял «Дэ тэк-
тыў нае агенц тва «Ме ся ца вае 
свят ло» (16+).
10.00 М/с.
10.30 Дак. се ры ял «Ма лы шы» 
(0+).
11.00 Тры лер «Сет ка» (12+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Дра ма «Гас па дар тай-
гі» (6+).
16.00 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.05 «Мульт па рад».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак» (0+).
17.00 «Гіс то рыі і па дзеі».
17.30 Се ры ял «Го рад пры-
шэль цаў» (16+).
19.00 Се ры ял «Аба рон ца» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Ба я вік «Спе цы я ліст» 
(16+).

Пят ні ца, 
16 лютага
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З 22 па 31 сту дзе ня ў Мін ску 

ў шко ле шах мат ФІ ДЭ пра хо дзіў 

чэм пі я нат Бе ла ру сі па шаш ках-64 

ся род муж чын. На старт вый шлі 

13 ша шыс таў, ся род якіх 4 між на-

род ныя грос май стры. Чэм пі ё нам 

кра і ны па шаш ках-64 ся род муж чын 

у 2018 го дзе стаў экс-чэм пі ён све-

ту між на род ны грос май стар Анд рэй 

Ва люк (Мінск) — 19 ач коў з 26 маг-

чы мых. Гэ та яго 12-я пе ра мо га ў 

чэм пі я на тах кра і ны. На 2-м мес цы 

дзей ны чэм пі ён све ту між на род-

ны грос май стар Ігар Мі халь чан ка 

(Ваў ка выск) — 18 ач коў, «брон за» 

ў між на род на га май стра Сяр гея Са-

доў ска га (Грод на) — 18 ач коў.

Па гля дзі це ці ка выя фраг мен ты 

гуль ні.

№ 7 У. Ва люк — І. Мі халь чан ка

Бе лыя прос тыя шаш кі: a3, a5, 

b4, d2, d4, e3, f2, f4, g1 (9).

Чор ныя прос тыя шаш кі: b6, b8, 

c5, c7, d6, d8, f8, h4, h6 (9).

Звя зак тут ві да воч на на ка рысць 

чор ных. У пар тыі бы ло 13 ... fg7?, і бе-

лыя вы раз на ўраў на ва лі гуль ню пас-

ля 14. de5! de7 15. dc3 gf6 16. e: g7 h: 

f8 17. gh2! ef6 18. hg3 fe5 19. cd4 =

Пе ра мо га да ся га ла ся хо дам 13 ... 

de7! (нель га 14.de5 з-за ўда ру, па ка жы-

це яго) 14. dc3 ef6 15. gh2 fg5 16. hg3 

ba7!! 17. fe5 (пры го жа і 17. de5 cd4 

18. ee7 fd6! X) d: h2! 18. b: b8 hg1 19. a: 

c7 gf4 20. e: g5 g: d8 з пе ра мо гай.

№ 8 А. Моў чан — А. Ці ха наў

Бе лыя прос тыя шаш кі: a3, c1, 

c3, d4, e3, f4, g1, h4 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: a5, a7 

b6, c5, d8, e7, f6, h6 (8).

Бе лыя пад звяз кам, і чор ныя вы раз-

на вы ка рыс тоў ва юць сваю пе ра ва гу 

17... fg5! 18. hxf6 exg5 19. fe5 gh4 20. ef6 

hg5 21. de5 gxe7 22. ed6 ef6 23. dxb4 fg5 

24. cd2 de7 25. gh2 ed6 0-2.

Проз ві шчы чы та чоў, якія да-

шлюць пра віль ныя ад ка зы, бу дуць 

апуб лі ка ва ныя.

Анонс: па 18 лю та га ў ста ліч най 

СДЮ ШАР № 11, г. Мінск, вул. Ра-

каў ская, д. 24, ад бу дзец ца ад кры ты 

рэс пуб лі кан скі тур нір па шаш ках-64 

па мя ці вя до ма га бе ла рус ка га май-

стра Д. Я. Бер жа ца.

Тур нір прой дзе па швей цар скай 

сіс тэ ме ў 9 ту раў у кла січ ныя рус кія 

шаш кі. Кант роль ча су — 30 хві лін на 

пар тыю. Пры за вы фонд тур ні ру — 

1000 руб лёў.

Пра вер це свае ра шэн ні: вы-

пуск № 55 ад 26.01.18.

№ 4 1. e7-d8 a5xc3 2. d8-f6 g5xe7 

3. d6xf8 f4xb8 4. h2xf4 c3xg3 5. c5-d6 

a7xe7 6. f8xh2 b8-a7 7. h2-c7 +

№ 5 12.8.29.3.5+

№ 6 за мкнуць прос тую [36—44]; 

17(4A),10,20!(47),33!,6,7,15,26,21, 

47,26,31,46-41; A(2),7,30-34(4B), 

33-28!,6,22,29,26,31,47,26,31, 46-41; 

B(36),43,21,10,33,49.

Пра віль ныя ад ка зы да сла лі В. Ду-

да рэ віч (в. Но вая Мышь Ба ра на віц-

ка га р-на Брэсц кай вобл.), Ф. Кар пей 

(Мя дзел), В. Стат ке віч (п. Зя лё 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 (Клі ма віц кі 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.

Ш А Ш К І Ш А Ш К І 
(«ЗВЯЗ ДА»)(«ЗВЯЗ ДА»)

 Вы пуск № 56


