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6.00, 4.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 17.00, 0.30 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00 Се ры ял « Апош ні з Ма-
гі кян 3».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ан жа лі-
ка».
11.00, 18.00 Се ры ял «Кух ня».
12.00 Дра ма «Пас ля пра чы тан-
ня спа ліць».
14.00, 23.15, 2.40 Скетч-шоу 
«Да еш мо ладзь».
14.30, 17.30 «Ла ві мо мант».
15.00 Се ры ял «90210: Но вае 
па ка лен не».
16.00, 3.00 «Маё вя сел ле леп-
шае!».
20.00 Скетч ком «Сту дэн ты».
21.10 Ка ме дыя «Ад пе тыя мах-
ля ры».
0.00 «Дур ні і да ро гі».
1.00 «Ураль скія пель ме ні».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 На ві-
ны куль ту ры.
10.20 Шэ дэў ры ста ро га кі-
но. «Па руч нік Кі жэ». Маст. 
фільм.
12.00 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».
12.15, 20.10 «Пра ві лы жыц ця».
12.45 «Пісь мы з пра він цыі». 
Па сё лак Ві ні цы (Ле нін град ская 
воб ласць).
13.10 «Стра ча ная ма гі ла Іра-
да». Дак. фільм.
14.05, 1.55 «Пе цяр бург скія тай-
ны». Се ры ял.
15.10 «Док тар Чэ хаў. Рэ цэпт 
не ўмі ру час ці». Дак. фільм.
16.05 Бі лет у Вя лі кі.
16.50 «Ма на ло гі вя лі ка га Ду-
ні». Дак. се ры ял.
17.20 «Ча кай це пісь мы». Маст. 
фільм.
18.50 «Кан стан цін Цы ял коў-
скі». Дак. фільм.
19.15 Сме ха на сталь гія. Спар-
так Мі шу лін.
19.45 На ва год ні кан цэрт Вен-
ска га фі лар ма ніч на га ар кест-
ра.
20.30 «Ні ка ля Ле Флок. Ама-
тар са ба ча га па ля ван ня». Се-
ры ял.

22.10 Па сля дах тай ны. «Ёга — 
шлях са ма па знан ня».
22.55 «Вы кру та сы Га ры Бар-
дзі на».
23.20 «Шэ ры воўк энд Чыр во-
ны ка пя лю шык». М/ф.
0.10 «Бяс кон цы свет». Маст. 
фільм.
1.45 «Каз кі ста ро га пі я ні на». 
М/ф для да рос лых.
2.50 «Кан стан цін Цы ял коў скі». 
Дак. фільм.

6.00 «Ка ме ра гля дзіць у свет». 
1990 год.
7.00 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
7.25 М/ф «За ла тыя сло вы».
7.50 «Ча ты ры су стрэ чы з Ула-
дзі мі рам Вы соц кім». 3-я су-
стрэ ча: «Вы соц кі ў кі но». 1987 
год.
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Час».
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
11.00, 5.00 «Пес ня-84».
12.05 «Ві да воч нае-не ве ра год-
нае». «Мост па між на ву кай і 
мас тац твам». 1990 год.
13.10 Фільм-кан цэрт «Пе рад 
да лё кай да ро гай». 1978 год.
13.45 «Ча ты ры су стрэ чы з 
Ула дзі мі рам Вы соц кім». 4-я 
су стрэ ча: «Па эт, вы ка наў ца, 
му зы кант». 1987 год.
17.00 Пра гра ма «ТЭ МА» з 
У. Лісць е вым. 1992 год.
18.00 «Па га ва рыць нам не аб-
ход на...». Дак. фільм.
18.55 Фільм-кан цэрт «Спя вае 
ва каль на-ін стру мен таль ны ан-
самбль» По лы мя». 1978 год.
19.25 Тэ ле фільм «След ства вя-
дуць зна та кі».
22.00 «Кол ба ча су».
23.00 Пра гра ма «По гляд». 
1988 год. 1-я част ка.
0.00 «Су стрэ чы для вас. Ва сіль 
Ак сё наў». Су стрэ ча з пісь мен-
ні кам пас ля яго тры нац ца ці га-
до вай эміг ра цыі ў ЗША.
0.50 «Пра гра ма А». 1989 год. 
1-я част ка.
1.35 «Ак ту аль ны рэ пар таж». 
Усе са юз ны рэ фе рэн дум 17 са-
ка ві ка 1991 го да.
1.55 «Ча ты ры су стрэ чы з Ула-
дзі мі рам Вы соц кім». 2-я су-

стрэ ча: «Вы соц кі — ар тыст 
тэ ат ра». 1987 год.

3.00. 14.00, 23.45 Тэ ніс. Гейм, 
Сэт і Матс.
8.00, 11.30, 14.30, 21.45, 1.45 
Тэ ніс. Тур нір Вя лі ка га шле ма. 
Ад кры тае пер шын ство Аў стра-
ліі.
15.15, 19.15 Бія тлон. Уні вер сі я-
да. Змя ша ная эс та фе та.
16.00 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Уні вер сі я да.
17.45, 19.45, 0.15 Скач кі на лы-
жах з трамп лі на. Ку бак све ту.
1.30 Аў та- і мо та спорт.

6.00, 10.00, 14.30, 17.30, 22.00, 
3.10 Се ры ял «Бы лыя».
6.45 Дэ тэк тыў «Су тэ нёр».
8.25 Ка ме дыя «Не ўпа пад».
10.45 Ка ме дыя «Вя сель ная ве-
ча рын ка».
12.25, 14.10, 17.00, 19.45, 
22.45, 0.40, 2.50, 5.40 Скетч-
ком «Па між на мі».
12.45 Ка ме дыя «Сюр прыз».
15.20 Ка ме дыя «Ня бла га б па-
ху дзець».
18.20 Ка ме дыя «Будзь це як 
до ма».
20.20 Ка ме дыя «Трое муж чын 
і не маў ля».
23.10 Ме лад ра ма «Ка хан не 
жы ве тры га ды».
1.15 Ка ме дыя «Пры го ды нянь-
кі».
4.00 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Свя ты Яну а рый».

6.00 М/ф.
8.00, 14.25 «Док тар І...».
8.30 Се ры ял «Ка хан не і па ка-
ран не».
10.00, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
11.45, 18.00 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
12.40, 16.35 «Шчы рая раз мо-
ва».
13.35 Се ры ял «Аў ро ра».
14.55, 0.20 Се ры ял «Ка мен-
ская».
15.45, 2.45 «Зор ныя гіс то рыі».
17.30 «Прос тыя скла да нас ці».

18.50 Ме лад ра ма «Бу дзе свет-
лым дзень».
22.10 Ка ме дыя «Шпі ён па су-
сед стве».
23.50 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня».
1.05 Дра ма «Фа ры не лі».

6.00, 13.55 Дра ма «Са праўд-
ныя каш тоў нас ці».
8.10, 16.00 Тры лер «Не ві дзім-
ка».
10.05 Дэ тэк тыў «Нач ны цяг нік 
да Лі са бо на».
11.55 Дра ма «Тры май рытм».
18.00, 1.45 Ба я вік «Пры від ны 
гон шчык».
20.00 Тры лер «Зы ход ны код».
21.45 Ка ме дыя «1+1».
23.45 Дэ тэк тыў «Адзі нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
4.00 Ка ме дыя «Ка ля ды з ня ў-
дач ні ка мі».

6.20 Пры го ды «Стрэ лы Ро бін 
Гу да».
7.50 Дра ма «Гуль ні ма тыль-
коў».
9.30 Ка ме дыя «Тры дзяў чы-
ны».
11.00 Дра ма «Дом з веж кай».
12.20 Дра ма «Доў гія Пра во-
дзі ны».
14.00 Ка ме дыя «Свя та Неп-
ту на».
15.00 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
16.40 Пры го ды «1812: Улан-
ская ба ла да».
18.30 Ка ме дыя «Хло пец з Мар-
са».
20.20 Ка ме дыя «Бі лет на Ve-
gas».
22.00 Дэ тэк тыў «За бой ства на 
100 міль ё наў».
0.00 Тра гі ка ме дыя «Ад даць 
кан цы».
2.00 Дра ма «Вы шы ня 89».
4.20 Ка ме дыя «Ад но ка хан не 
на міль ён».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
6.43 Гуль ні ро зу му.

7.07 Зай маль ная на ву ка.
7.28, 13.27 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці.
7.52, 12.41 Зра бі або па мры.
8.13 Ма шы ны: ра за браць і пра-
даць.
8.57 Ша ша праз пек ла.
9.42, 14.12, 19.29 Дыс тан цый-
нае вы жы ван не.
10.27, 14.57, 20.15 Зо ла та 
Юка на.
11.11 Ме га за во ды.
11.56 Цяж кае зо ла та Аляс кі.
15.43 Зам бе зі: Кры ні ца жыц-
ця.
16.28 Не бяс печ ныя су стрэ чы.
17.13 У по шу ках да Він чы.
17.59, 3.02 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
18.44 Скар ба шу каль ні кі.
21.00, 0.47, 3.46 90-я: най вя лік-
шыя тра ге дыі.
21.45, 1.32, 4.30 80-я: най вя лік-
шыя тэх ніч ныя на він кі.
22.31, 5.15 Афе рыс ты і ту рыс-
ты.
23.16 80-я: дзе ся ці год дзе, якое 
зра бі ла нас.
0.01, 2.17 Ува рван не на Зям-
лю.

8.00, 10.55, 15.55, 21.20 Як гэ та 
зроб ле на?
8.25, 10.30, 15.30, 21.45 Як гэ та 
ўстро е на?
8.50, 11.20 На ву ка ма гіі.
9.40, 13.50 Што ў вас у га ра-
жы?
12.10, 18.00 Гуль ні ў лам бар-
дзе.
13.00, 7.05 Горш быць не маг-
ло.
14.40, 6.05 Трой.
16.20, 4.25 У па го ні за кла сі-
кай.
17.10, 5.15 Ма хі на та ры.
18.50 Сталь ныя мыш цы.
19.40 Аква ры ум ны біз нес.
20.30 Да мы на дрэ вах.
22.10 Хлоп цы з Юка на.
23.00 Мя цеж ні кі ле дзя но га во-
зе ра.
23.50 Чы гун ка Аляс кі.
0.40, 3.35 Ка ра лі аў кцы ё наў.
1.30 Top Gear.
2.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
2.45 Са праўд ныя афе рыс ты.

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, 
23.40 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».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.05, 20.00 Се ры ял «Вы хо-
джу ця бе шу каць». За ключ-
ная се рыя.
12.10, 16.35 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-3».
13.05 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.00 Се ры ял «А шчас це 
дзесь ці по бач».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.10 Се ры ял «Сва-
ты 5». За ключ ная се рыя.
17.25 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
17.55 На шы.
18.10 «Вя лі кі рэ пар таж».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ме лад ра ма «Пад сад-
ны».
23.55 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.15 Ба я вік «Ку лі нар».
10.10 Ка пей ка ў ка пей ку.
10.45 Дэ тэк тыў «Пад ма ні 
мя не».
12.40 Я ха чу гэ та ўба чыць.
13.15 Кі пень.
13.35 Се ры ял «Ін тэр ны».
14.40 Се ры ял «Фіз рук».
15.40 Вось гэ та дзі ва!
17.25 Се ры ял «Так сі».
18.25 Ганд бол. Чэм пі я нат све-
ту. Паў фі нал.
20.10 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць».
20.45 Маз га вы штурм.
21.25 КЕ НО.
21.30 «Эк стра сэн сы вя дуць 
рас сле да ван не».
22.35 Рэ пар цёр.
23.25 Ка ме дыя «Ты з якой 
пла не ты?».

7.15 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 14.10, 23.10 «Га ла сы з 
мі ну ла га». «Ге роі Свя шчэн-
най вай ны». 120 га доў з дня 
на ра джэн ня Ге роя Са вец ка га 
Са ю за, Ге роя Са цы я ліс тыч най 
Пра цы Кі ры ла Пра ко па ві ча 
Ар лоў ска га.
8.05, 16.40 Се ры ял «Ро бін з 
Шэр ву да».
8.55 «Дзядзь ка Ва ня». Дра-
ма.
10.35, 15.45 «Дыя@блог». 
«Пра веч нае».
11.05 «Бал тый скае не ба». 
Дра ма.
13.45 «Сі ла ве ры».
14.20 «Аў то граф». Сту дыя 
цыр ка во га мас тац тва «Арэ-
на» з Ма зы ра.
14.45 М/ф.
16.10 «Гваз дзік». Дра ма.
17.35 «Аляк сей Корт неў, гру па 
«Не счаст ный слу чай».
19.15 «Ны не прославился 
сын человеческий». Дра ма.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 «Бес кла пот ны яз док». 
Дра ма.
22.40 «Ка мер тон». Юрый Іва-
ноў.

6.00, 1.30 PRO спорт. На ві ны.
6.35, 14.25 Бас кет бол. НБА. 
«Лей керс» — «Чы ка га».
8.50 Авер тайм.
9.25 Фут за ла. Ку бак Бе ла ру сі. 
Фі нал.
11.00 Фі гур нае ка тан не. Чэм пі-
я нат Еў ро пы. Спар тыў ныя тан-
цы. Ад воль ная пра гра ма.
16.20 Свет анг лій скай прэм'-
ер-лі гі.
16.55 Ха кей. КХЛ. «Аў та ма бі-
ліст» (Ека ця рын бург) — «Ды-
на ма» (Мінск).
19.20 Піт-стоп.
19.55 Фі гур нае ка тан не. Чэм-
пі я нат Еў ро пы. Ад воль ная пра-
гра ма. Муж чы ны.

20.55 Ганд бол. Чэм пі я нат све-
ту. Паў фі нал.
22.35 Фі гур нае ка тан не. Чэм-
пі я нат Еў ро пы. Ад воль ная пра-
гра ма. Муж чы ны.

0.40 Еў ра пей скі по кер ны тур.

6.00, 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».
11.50 «Мод ны пры га вор».
13.10 «Муж чын скае/Жа но-
чае».
14.05 «Ву чыц ца жыць».
14.35 «Час па ка жа».
16.15 Дра ма «Дрэн ная ма-
мач ка».
18.20 «Ча кай мя не. Бе ла-
русь».
18.55 «По ле цу даў».
20.00 Час.
21.05 «Тры акор ды».
23.05 «Вя чэр ні Мінск».
0.10 Тры лер «Омен 3».
2.15 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 «Доб ры дзень, док тар».
9.35 «Гэ та мой дом».
10.05 «Аў та па на ра ма».
10.40, 13.50, 16.50 «Га ра ды, 
якія спя ва юць».
10.45, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».

11.40 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.55 Пры го ды «Му мія: 
Прынц Егіп та».
16.05 «Да ра гая пе ра да ча».
16.55 «Да лё кія сва я кі».
18.35 «Та кі лёс».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ка ме дыя «Міс Ні хто».
22.00 «Гля дзець усім!».
23.00 «На тым жа мес цы ў той 
жа час».
0.15 «Вя лі кая гуль ня». По кер-
ду эль.
1.00 «Клет ка». Се ры ял.

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Сар дэч на за пра ша ем».
9.30, 1.15 Маст. фільм «Не 
бя дуй!».
11.10 Маст. фільм «Слу хач».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.20, 3.55 Се ры ял «Да ро гі 
Ін дыі».
15.05, 3.00 Дак. се ры ял «Ма-
лень кія тай ны вя лі кіх лю-
дзей».
16.25 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».
17.20 Се ры ял «Ша лё ны 
анёл».
19.25 Се ры ял «Ба бі на ле-
та».
22.50 Маст. фільм «Га раж».
0.40 Ток-шоу «Яшчэ не ра-
зам».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.50 «Ні нэль Мыш ко ва. Да і 
пас ля «Га дзю кі».
12.50, 20.55 Се ры ял «Бед ныя 
сва я кі».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.30 «Пра мы эфір».
16.40 «Фак ты».
17.10 «Асаб лі вы вы па дак».
18.00 Се ры ял «Сэр ца зор-
кі».

18.55 Се ры ял «Па куль ста ні-
ца спіць».
22.00, 23.50 «Га лоў ная сцэ-
на».
0.40 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.30 «Спра ва ўра чоў».
9.25, 10.35 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.15 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.15 «Спра ва гус ту».
14.45, 22.25 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
15.10 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
16.20 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
18.05 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.45 Дэ тэк тыў «Бык і Шпін-
дзель».
23.10 Се ры ял «Пят ніц кі».
0.50 «Ра сія. Поў нае за цьмен-
не».

7.00, 14.25, 19.50, 21.00, 23.40 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.55 Се ры ял «Кра са 
на цыі».
8.15, 18.40 Се ры ял «Банг кок 
Хіл тан».
9.10 «Тэ ле ма га зін».
9.30 Се ры ял «Лэ дзі-дэ тэк-
тыў».
10.30, 19.35 «Кі на блак нот».
11.00 Фан тас ты ка «Чу жы».
13.00 Дак. фільм «Тай ны ка-
хан ня».
14.30 Се ры ял «Чар ця ня».
16.30 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
17.05 Се ры ял «Іх пе ра блы та-
лі ў рад до ме».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Пры від ны 
гон шчык».
23.15 Се ры ял «Пры га рад».
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ШАШКІШАШКІ
Пад рэ дак цы яй 

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

БЛІЦ-65
Вік тар Шуль га пра цяг вае яго за-

дан нем № 5:

Бе лыя: b6, c3, d4, e3, e5, g1, g5, 
h2 (8). Чор ныя: a7, b8, c5, e7, f2, f6, 
g7, h4, h8 (9). Вый грыш.

Пры ем на ад зна чыць, што звяз-
доў скі аў тар у 17-м пер шын стве 
Бе ла ру сі 2014 го да стаў двой чы 
чэм пі ё нам — па скла дан ні эцю даў 
і да мач ных праб лем-100.

БРОН ЗА ВЫЯ
ПРЫ ЗЁ РЫ

Мі ну лы раз мы па зна ё мі лі вас 
з тво ра мі П. Шклу да ва з На ва по-
лац ка і А. Ша ба лі на з Мін ска — пе-
ра мож цаў рэ гі я наль на га чэм пі я-
на ту па ша шач най кам па зі цыі, які 
пра вя ла Цвяр ская воб ласць (ён 
быў ад кры тым і пер шым па лі ку). 
На гад ва ем, што яны вы зна чы лі ся 
ў жан рах эцю даў-64 і за дач-100. 
Сён ня раз гледзь це за дум кі ін шых 
на шых су ай чын ні каў — брон за вых 
пры зё раў:

1. Пётр Ма-
тус (на фо та), 
Мінск. Бе лыя: 
12, 14, 19, 22, 
23, 37, 41, 43, 
48, 49, 50, дам-
кі 5, 16, 18 (14). 
Чор ныя: 35, 
39, 45, дам кі 
34, 36, 47 (6). 9, 
25 ач ка ся род 
за дач-100: 31, 
38 (47:24:46A) 

49-44, 40x. A(47:20:46) 42, 1, 41, 28, 
44x.

2. Аляк сандр Ка гоць ка, Баб руйск. 
Бе лыя: b4, c5, c7, d4, d6, e5 (5). Чор-
ныя: a3, a7, b2, f6, g7 (5). 6, 25 ач ка 
(мі ні-праб ле мы-64): b6 (a7:e3A) d8 
(d4B) g5, h6 (c3) c1 (b2) a3+. B(e7) 
d6, h6+. Ва ры янт жа А(a3:e3) за ста-
ец ца за ва мі.

3. Вя ду чы руб ры кі. Бе лыя: c1, 
дам ка f8 (2). Чор ныя: a3, b2, c3, e5 
(4). 2, 875 ач ка (эцю ды-64): h6 (d2A) 
e3 (c1) ef4 (g3) g7=. A(a1) g5 (d2B) 
e3 (f4) h6, c1=. B(a1-b2) h6 (a1) g5 
(a1-b2) h6 (a1) g5=.

4. Віктар Шуль га, Мінск. Бе лыя: 
13, 14, 18, 25, 30, дам ка 21 (6). Чор-
ныя: 7, 16, 28, 36, 37, 38, 43, дам ка 
39 (8). 7 ач коў (да мач ныя праб ле-
мы-100): 20 (25A) 18-12, 3 (14A1) 
3:25:31 (16:27B) 47, 36x. B(36:27) 49 
(33) 43x. A(27) 12, 3, 47x. A1(27) 20-
14, 47, 36x.

���
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, 
10-а, га зе та «Звяз да», руб ры ка 
«Шаш кі».

РА ШЭН НІ
«Трэ ні ро вач ныя па зі цыі» (М. 

Гру шэў скі): № 1. B8, c5, c5! (h2) g1#, 
№ 2. B6, c7, b8, d6!x, № 3. B6, c7, 
b8, f4!! (g5, g3) e3 (h2) g1# і № 4. 
B8 (c7) c1, c3 (g3) e3! (b2A, f2) d4!!, 
e3x. ФМ. A(f2) b6! (b2) g:e3!!, g1x. ФМ 
ка тэ го рыі С.

«З ка лек цыі кам бі на цый» 
(В. Шуль га): бліц-65/3 — hg7, d2, 
h8, b6, c1, b4 (b2) a3, c1х.


