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6.00, 4.30 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 0.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
9.00, 13.00, 19.30 Се ры ял 
«Кух ня».
9.30, 13.30, 19.00 Се ры ял 
«Ад ной чы ў мі лі цыі».
10.00, 20.00 Се ры ял «Ва ро-
ні ны».
11.00, 3.30 Дак. фільм «Гуль ні 
лё су».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
12.30, 23.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.00, 2.30 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
15.00, 1.45 Се ры ял «90210: 
но вае па ка лен не».
16.00 Ме лад ра ма «Зра бі 
крок: ла ві мо мант».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Ме лад ра ма «Не вы нос-
ная жорст касць».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва-
ныя».

5.30 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.55 На ві-
ны куль ту ры.
9.20 Шэ дэў ры ста ро га кі но. 
Маст. фільм «Пі ка вая да-
ма».
10.30 Дак. фільм «Агюст Ман-
фе ран».
11.00 «Пра ві лы жыц ця».
11.25 «Пісь мы з пра він цыі».
11.55 Дак. фільм «На ра джэн-
не цы ві лі за цыі мая».
12.50 Маст. фільм «Ні ко ла 
Па га ні ні».
14.10 «Хто мы?». «Пер шая 
су свет ная».
14.40 Кві ток ў Вя лі кі.
15.20 Юбі лей на ву коў ца. Дак. 
фільм «Ула дзі мір Аляк санд-
раў. Ка ра бель лё су».
15.45 Вя лі кая опе ра.
18.15, 0.55 «Шу каль ні кі». 
«Сак рэт ныя аген ты фаб ры кі 
«Зін гер».
19.05 «Лі нія жыц ця». Яў ген 
Кня зеў.

20.00 Спек такль Дзяр жаў на-
га ака дэ міч на га тэ ат ра імя 
Яўг. Вах тан га ва «Мас ка рад».
22.10 Дак. фільм «Мас ка рад». 
Уро кі рэ жы су ры».
23.15 Маст. фільм «Ка ля 
сцен Ма ла па гі».
0.40 М/ф для да рос лых «Да 
Поўд ня ад Поў на чы».
1.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

5.00 Дак. фільм «Су стрэ чы ва 
Уран гоі».
5.40 Фільм-кан цэрт «Ра-
дасць — гэ та пес ня».
6.40, 12.40 Маст. фільм «Вя-
лі кі бурш тын».
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мі ну-
лы час».
9.00, 15.00, 3.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
10.00 «Во, жыц цё да вя ло!». 
1994 год.
11.00 Дак. фільм «Пра мыс ло-
вы шпі я наж».
11.30 М/ф «Пер шыя су стрэ-
чы».
11.50 Кан цэрт на род на га ар-
тыс та СССР Мус лі ма Ма га ма-
е ва. 1985 год.
16.00 «Тэ ма». 1992 год.
16.45 Кан цэрт «Удва іх з ар-
кест рам».
17.00 «Між на род ная па на ра-
ма». 1978 год.
17.35 Фільм-кан цэрт «Анш-
лаг».
18.20 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць Зна Та Кі».
19.10 «Ра ніш няя пош та». 
1988 год.
19.40 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
21.00 «Кол ба ча су».
22.00 «Кі на па на ра ма». Фраг-
мен ты вы пус каў. 1977 год.
22.45 Фільм-кан цэрт «Вальс 
аб валь се».
23.00 «Яло вая суб ма ры на»: 
«Гіс то рыя рус ка га ро ка». 
2005 год.
0.05 «Кан цэрт са вец кай пес-
ні». 1970 год.
0.40 Маст. фільм «Быў са-
праўд ным тру ба чом».

4.00 «Да 70-год дзя Нэль са на 
Ман дэ лы». Кан цэрт на ста-
ды ё не «Уэмб лі». 2-я част ка. 
1988 год.

9.30, 0.30 Чэм пі я нат све ту ў 
кла се Ту рынг.
10.00 Ве ла спорт. Тур Пе кі на.
12.00, 23.15 WATTS.
13.00, 1.00 Тэ ніс. Тур нір 
WTA.
21.00 Ба я выя май стэр ствы.
22.00 Са мыя моц ныя лю дзі 
пла не ты.
23.00 Кон ны спорт. Скач кі.
0.15 Аў та- і мо та спорт.

5.00, 2.10 Се ры ял «Тат ка».
6.00 Ка ме дыя «Сюр прыз».
7.30 Ка ме дыя «Ня ўдач нік Аль-
фрэд, або Пас ля даж джу... 
дрэн нае на двор'е».
9.00, 13.30, 16.30 Се ры ял «Вя-
лі кая шко ла».
10.00 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра 2. Ста рыя звыч кі».
11.45 Ка ме дыя «За ну да».
14.30 Ка ме дыя «Па цу чы ныя 
скач кі».
17.30 Мю зікл «Двай ныя не-
пры ем нас ці».
19.20 Ка ме дыя «Трое муж чын 
і не маў ля».
21.00 Се ры ял «Пэт і Кэ бедж». 
1-я се рыя.
21.50, 23.50, 1.50 Скетч ком 
«Па між на мі».
22.10 Ка ме дыя «Па куль ты 
спаў».
0.15 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра!».
3.10 Ка ме дыя «Сінг-Сінг».

6.00 М/ф.
7.50, 14.30, 4.00 «Док тар 
І...».
8.25, 18.50, 2.20 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
10.00, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.45, 17.55 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».

12.40, 16.55 «Шчы рая гу тар-
ка».
13.35 Се ры ял «Тут хтось ці 
ёсць».
15.00, 0.45 Се ры ял «Тай ны 
след ства».
16.00, 22.30, 1.30 «Зор ныя 
гіс то рыі».
20.45 Ка ме дыя «У кра і не жан-
чын».
23.30 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня».
0.00 Се ры ял «Бе лы каў не-
рык».

5.00 Тры лер «Са чэн не».
6.40, 12.55 Дра ма «Ро зум і 
па чуц ці».
9.05 Дра ма «Глы бо кае сі няе 
мо ра».
10.50 Фан тас ты ка «Мі сія «Се-
рэ ні ці».
15.20 Дра ма «Усё са мае леп-
шае».
17.00 Дра ма «Па ля ван не».
19.00 Дэ тэк тыў «Нач ны цяг нік 
да Лі са бо на».
21.00 Ка ме дыя «Па рыж—
Ман хэ тэн».
22.30 Дэ тэк тыў «Два нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
0.50 Ка ме дыя «Доб ры хло-
пец».
3.00 Мю зікл «У рыт ме сэр-
ца».

5.20 Ка ме дыя «Ба кен бар-
ды».
7.10 Ме лад ра ма «Ад на клас-
ні кі».
8.50 Ме лад ра ма «Вы клю чэн-
не з пра віл».
10.50 Дра ма «Мой ся бар Іван 
Лап шын».
12.40 Ме лад ра ма «Ме га по-
ліс».
14.20 Тра гі ка ме дыя «Бе лы 
маўр, або Ін тым ныя гіс то рыі 
пра ма іх су се дзяў».
16.05 Ка ме дыя «Прак ты ка-
ван ні ў цу доў ным».
17.50 Ка ме дыя «Джунг лі».
19.20 Тры лер «Цём ны свет».
21.10 Ка ме дыя «Ад на клас ні кі.
ru: НаCLІCKай уда чу».

23.00 Дра ма «Ту ман 2».
2.20 Дра ма «Вод пуск у ве-
рас ні».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00, 12.00 Гуль ні ро зу му.
6.30, 12.30 Гуль ня ў ліч бы.
7.00, 22.00 Зра бі або па мры.
7.30, 22.30 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00, 13.00 Дзі кі ту нец.
9.00, 14.00 Эк стрэ маль ныя 
да след чы кі.
10.00 Аў та-SOS.
11.00 Зо ла та Юка на.
15.00 Тай на мар ско га д'яб ла.
16.00 Дзі кая пры ро да Ама-
зон кі.
17.00, 2.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
18.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
19.00 Па яды нак не пе ра мож-
ных.
20.00, 0.00, 3.00 Ува рван не на 
Зям лю.
21.00 1.00, 4.00 Эва ку а цыя 
Зям лі.
23.00 Гра ні ца.

7.00, 9.35 За ла тая лі ха ман-
ка.
7.50 Аў та льян цы.
8.40, 13.15, 20.35 Як гэ та 
ўстро е на?
9.10, 13.40, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
10.30, 5.10 Ды на ма. Не ве ра-
год ны ілю зі я ніст.
11.25, 16.25 Лік ві да тар.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Аку лы аў та тар гоў 
з Да ла са.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20 Ге роі ся род нас.
18.15 Сі бір ская ру лет ка.
19.10 Тыкль.
21.00 Паў стан не ма шын.
22.00 Скрозь кра то вую на ру.
23.00 Што бы ло да лей?
0.00, 3.05 Ка ра лі аў кцы ё наў.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

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, 15.00, 19.00, 0.15 
На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.20 Зо на Х.
9.10 Се ры ял «След».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.00 Се ры ял «Зем скі 
док тар. Жыц цё на но ва».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
13.15, 16.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-2».
14.05 Се ры ял «Та кое звы чай-
нае жыц цё».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.45 Се ры ял «Ма ша ў 
за ко не!». За ключ ная се рыя.
17.20 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
17.55 На шы.
18.10 Тэ ле фільм АТН «Вя лі кі 
рэ пар таж».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ба я вік «Ад чай ны».
23.45 «Бе ла русь у раз віц ці».
0.35 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.45 Се ры ял «Са шка».
10.15 Ка пей ка ў ка пей ку.
10.50 Ба я вік «Ку лі нар-2».
12.00 Пад гры фам «Вя до мыя».
13.15 Я ха чу гэ та ўба чыць!
13.50 Се ры ял «Уні вер».
16.05 Вось гэ та дзі ва!
17.55 Ме лад ра ма «Трыц ца ці-
га до выя».
18.55 Тры лер «Змяр кан не. 
Са га. Ма ла дзік».
21.25 КЕ НО.
21.35 «Біт ва эк стра сэн саў».
23.15 Рэ пар цёр.
0.05 Тры лер «Я ве даю, што 
вы зра бі лі мі ну лым ле там».

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.25, 19.00, 23.20 «Ка-
лей да скоп».

8.10 «Дзядзь ка Ва ня». Маст. 
фільм.
9.50 «На ву ка ма нія». У клу бе 
кас міч ных дзяр жаў.
10.15 «Ге не рал». Маст. 
фільм.
12.00 «Пер со на». Вік тар Мя-
рэж ка.
12.40 «Аў то граф». Юрый Ва сі-
леў скі — кі раў нік ар кест ра, які 
вы кон вае джаз-рок, джаз.
13.05 М/ф. «Каз ка пра ца ра 
Са лта на».
14.00 «Са фія Слуц кая. Апош-
няя з ро ду Алель ка ві чаў». Дак. 
фільм.
14.30 «Рэ ча вы до каз». «Гло бус 
Пят ра Вя лі ка га». Дак. фільм.
14.55 «Рэ ча вы до каз». «Апры-
чнік і Шэкс пір?». Дак. фільм.
15.20 «Рэ ча вы до каз». «Мы бы-
лі». Дак. фільм.
15.45 «Рэ ча вы до каз». «Су-
час нік са мой гіс то рыі». Дак. 
фільм.
16.20 «Ле а нід Дрань ко-Май-
сюк. Бяз меж нае». Дак. фільм-
парт рэт.
16.45 На цы я наль ны гіс та рыч-
ны му зей Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Част ка 1-я.
17.10 «Эпо ха». Мак сім Баг да-
но віч.
18.05 «Под ых струн. Ад раз ві-
тан ня да раз ві тан ня». Кан цэрт 
Аляк санд ра Доль ска га.
19.15 «Тая, што бя жыць па 
хва лях». Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.00 «Пры сяж ная». Маст. 
фільм.
22.55 «Ка мер тон». На род ны 
ар тыст Ра сіі Дзміт рый Хва рас-
тоў скі.

7.05 Фут бол. ЧЕ-2016. Ква лі фі-
ка цыя. Агляд гуль ня во га дня.
7.35, 13.55, 22.00 Спар тыў ная 
гім нас ты ка. Чэм пі я нат све ту.
10.40 Фут бол. ЧЕ-2016. Ква лі-
фі ка цыя. Бе ла русь — Укра і на.
12.25 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«БГК ім. Мяш ко ва» (Бе ла-
русь) — «Кіль» (Гер ма нія).
16.40 Ха кей. Чэм пі я нат Бе-

ла ру сі. «Го мель» — «Нё ман» 
(Грод на).
18.30 Фак тар сі лы.
18.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Сло ван» (Бра ціс-
ла ва).
21.15 Рэ алі ці-шоу «Mіx Fіght. 
Но выя га ры зон ты» — Мінск.
0.50 Еў ра пей скі по кер ны тур.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 
(з суб ціт ра мі), 20.30 На шы на-
ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!».
10.25 «Кант роль ная за куп ка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 
На ві ны спор ту.
11.10 «Фа зэн да».
11.55 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
13.10 «Мод ны пры га вор».
14.15 «Ву чыц ца жыць».
14.45 «Час па ка жа».
16.15 Маст. фільм «Ар ка-
дзя».
18.20 «Ча кай мя не. Бе ла-
русь».
18.55 «По ле цу даў».
20.00 Час.
21.05 «Вя чэр ні Мінск».
22.10 «Го лас».
0.20 Маст. фільм «Прак тыч-
ная ма гія».
2.10 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, 17.20 “Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
9.00, 13.50, 20.15 «Га ра ды, якія 
спя ва юць». Дзён нік. Ві цеб ская 
воб ласць.
9.05 «Вя лі кія тай ны»: «Грыб ныя 
пры шэль цы».
10.05 «Аў та па на ра ма».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.55 Маст. фільм «Ка ра бель-
пры від».
15.35 «Та таль ная рас пра да-
жа».

16.50 «Сле да кі».
18.35 «Та кі лёс».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.20 Ка ме дыя «Ос цін Паў-
эрс: Шпі ён, які мя не спа ку-
сіў».
22.00, 23.00 «На тым жа мес цы 
ў той жа час».
23.50 «Вя лі кая гуль ня». По кер-
ду эль.
0.40 Маст. фільм «Пал тэр-
гейст».

5.00 «180 хві лін».
7.45 «Сар дэч на за пра ша ем».
8.10 Маст. фільм «Ка лі мо-
жаш, пра бач».
9.30 Маст. фільм «Ле дзя ная 
страсць».
11.10 Дак. се ры ял «У све це 
ежы».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
12.15 Се ры ял «Суд».
14.05 Се ры ял «Тай ныя зна-
кі».
15.15 «Зла чын ства і па ка ран-
не».
15.40 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».
16.05 Се ры ял «Так сіст ка-3».
18.20 Дак. фільм «З на го ды. 
Вог ні шча для ведзь мы».
19.10 Маст. фільм «Юлень-
ка».
20.55 Маст. фільм «Але ся».
22.25 Маст. фільм «Га раж».
0.10 Ток-шоу «Яшчэ не ра-
зам».
0.45 Маст. фільм «Сэр ца 
маё — Аста на».
2.50 «Пры го ды Ма ке дон-
скай».
3.05 Маст. фільм «Дзяў чы на 
з ха рак та рам».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».

15.30 «Му за і ге не рал. Сак рэт-
ны ра ман Эй тын го на».
16.30 «Уся Ра сія».
17.40 Се ры ял «Сэр ца зор кі».
18.40 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».
21.00 «Спе цы яль ны ка рэс пан-
дэнт».
23.10 Маст. фільм «З чыс та га 
ліс та».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.05 «Да су да».
9.05, 10.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён ня.
11.30, 17.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
11.55, 13.20 «Суд пры сяж-
ных».
14.30 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
15.30 «Спра ва гус ту».
16.35 Дэ тэк тыў «Ір жа».
18.00 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.50 Дэ тэк тыў «Аб мен».
23.15 Маст. фільм «Шхе-
ра 18».

7.00, 13.10, 19.05, 21.00, 23.50 
«На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30, 19.10 Се ры ял «Па-
дзея».
8.55 «Кі на блак нот».
9.10, 18.50 «Тэ ле ма га зін».
9.30, 17.55 Се ры ял «Кры зіс».
10.30 «Тваё зда роўе». «Цук ро-
вы дыя бет».
10.50 Рэ зерв.
11.00 Ба я вік «Брыль ян ты на-
заўж ды».
13.15 «TUT BY прад стаў ляе».
14.00 Се ры ял «Ку зей Гю-
ней».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
17.00 Се ры ял «Ча ты ры ты ся-
чы ча ты рыс та».
17.45 «На ві ны».
19.10 Се ры ял «Стра ла».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Пры го ды «Му мія вяр-
та ец ца».
23.20 Се ры ял «Блуд лі вая Ка-
лі фор нія».
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ЦІ КА ВА ДА ВЕ ДАЦ ЦА
Пра цяг ва ем па ве дам ляць аб тым, 

што пі шуць у за меж ным дру ку пра 
на шых су ай чын ні каў. На прык лад, у 
ча со пі се «Ша шеч ный Израиль» чы-
та ем на тат ку грос май стра М. Цве-
та ва ад нос на зме ны прэ зі дэн та CPІ 
FMJD: «На эту труд ную и значимую 
для развития композиции до лжность 
утверж дён меж ду на род ный мас-
тер из Беларуси Виктор Иванович 
Шуль га, с чем я его и по здрав ляю! 
Над еюсь, что этот обя за тель ный, 
дру же люб ный и трудолюбивый че-
ло век оп рав да ет наши наилучшие 
над еж ды...».

Грос май стар жа С. Юш ке віч у 
сва ім эн цык ла пе дыч ным вы дан ні 
«История ша шеч ной проблематики» 
(Хар каў, 2013, 656 ста ро нак) пры во-
дзіць бія гра фіч ныя да ныя В. Шуль-
гі (на фо та) і яго 8 кан струк цый на 
100-кле тач най дош цы. Раз бя ры це 
ад ну з іх:

Бе лыя: 9, 11, 14, 19, 22, 28, 31 (7). 
Чор ныя: 5, 6, 17, 29, 33, 39, 42 (7).

Тры ва ры ян ты (!): 10, 3, 27 (17A) 
23 (19B) 29x. A (21) 32, 43 і г. д. B(21) 
16 (39) 49x.

Да рэ чы, як указ ва ец ца ў кні зе, 
Мі ха іл Цве таў так са ма з'яў ля ец ца на-
шым зям ля ком, бо ста ра даў няй гуль-
нёй за ха піў ся ў Бе ла ру сі, дзе прай-
шло яго дзя цін ства. Та ды грун тоў ную 
да па мо гу ва ўдас ка наль ван ні май-
стэр ства яму ака заў, пад крэс лі вае 
С. Юш ке віч, «видный белорусский 
проблемист Н. Грушевский».

ВОСЬ МЫ ТУР
У ім раз вя жы це за дан не № 20 

кон кур су «Па го да ў до ме-10»:

Бе лыя: a7, d6, e5, e7, f6, g5 (6). 
Чор ныя: b2, b4, c5, e3, g3, h2, дам ка 
h6 (7). Вый грыш.

Ад ка зы на пра ця гу двух тыд няў 
на кі роў вай це на ад рас: 220013, 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 
га зе та «Звяз да», руб ры ка «Шаш-
кі».

РА ШЭН НІ
«Шос ты тур (М. Гру шэў скі): 

№ 16. Ed6 (c7:e5A) b6, g5, g3, e5, 
(f6, f6) f2x. A(c3:e5) h6, c3 (c5) f2 (cd4) 
g7, g5, a1x. ФМ, № 17. Ab6, b6, g5, 
g3, e5 (f6) g7, f2 (e5) e3x і № 18. D4 
(g1) e7 (d6A) b4!, b8, g3, d2 (b2) c3#. 
A(e1) b8, b4!, g3, d2, c3#.

ШАШКІШАШКІ
Пад рэ дак цы яй 

між на род на га ар біт ра 
Мі ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА


