
6.00 «Тур ба мік сер».
7.00 М/ф «Тры ка ты».
7.05 М/ф «Смя ша ры кі».
7.35 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».
7.45 М/ф «Ма шы ны каз кі».
7.50 М/ф «Фік сі кі».
8.00 «Ера лаш».
8.30, 17.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны».
9.30 Ме лад ра ма «Ва сіль кі для 
Ва сі лі сы».
11.30 Скетч кам «Сту дэн ты».
12.00, 5.00 Се ры ял «Сак ра-
тар».
13.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
14.00 Се ры ял «Ма мач кі».
15.00 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка».
16.00 Се ры ял «Ама зон ка».
18.00 «Уз ва жа ныя лю дзі».
20.00, 1.30 «Ураль скія пель-
ме ні».
21.30 Ка ме дыя «Starперцы».
23.40 Жа хі «Пра кля тыя. Су-
праць ста ян не».
3.00 Скетч кам «Сту дэн ты».
4.00 «Но вае жыц цё».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35 «Зай чык». Маст. 
фільм.
12.00 «Аст ра вы». Ле а нід Бы-
каў.
12.40 «Гіс то рыя Ся мё наў ска-
га пал ка, або Не бы ва лае бы-
вае». Дак. фільм.
13.25, 0.30 «Абу джэн не вяс ны 
ў Еў ро пе». Дак. фільм.
14.15 Кі но пра кі но. «Кін-дза-
дза! Пра вер ка пла не та мі». 
Дак. фільм.
15.00 ІV Між на род ны кон курс 
ва ка ліс таў імя М. Ма га ма е ва. 
Фі нал.
16.40 «Мус лім Ма га ма еў. Не-
за да дзе ныя пы тан ні». Дак. 
фільм.

17.30 «Д'Ар тань ян і тры муш-
ке цё ры». Маст. фільм.
19.05 «Лю бі мыя ра ман сы і 
пес ні». Кан цэрт Яў ге на Дзят-
ла ва ў Мас коў скім між на род-
ным До ме му зы кі.
20.10 «Гэ та па ча ло ся ў Не апа-
лі». Маст. фільм.
21.50 85 га доў кам па зі та ру. 
«Мі шэль Лег ран у Бру се лі». 
Кан цэрт.
22.50 Юбі лей Але ны Са ла-
вей. «Ня скон ча ная п'е са для 
ме ха ніч на га пі я ні на». Маст. 
фільм.
1.25 «Пра ра каў». «З ве ча ра 
дож джык». М/ф для да рос-
лых.
1.55 «Шу каль ні кі». «Ра дзі ма 
ча ла ве ка».
2.40 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Ар мей скія 
бай кі». 2005 год.***
7.00, 8.50, 9.40, 13.05, 14.50, 
15.40, 17.00, 17.40, 19.00, 
21.40, 23.00, 1.00, 2.35, 3.40, 
5.00. 5.40 Му зыч ная на сталь-
гія.*
7.30 Маст. фільм «Па да рож жа 
ў ма ла досць».***
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час».*
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».*
11.00 «Пес ня-76».*
12.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «Вы вад 
вой скаў з Аф га ні ста на». 
2006 год.***
13.30 Маст. фільм «Па знай 
мя не».***
17.30, 5.30 «Ся дзі і гля дзі». 
Му зыч на-па ра дый ная пра-
гра ма.***
18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1974. 
1-я част ка. 2011 год.***
19.10 Маст. фільм «Ксе нія, 
лю бі мая жон ка Фё да ра».***
20.40 Тэ ле спек такль «Вы-
ступ лен не Аг ніі Бар то». 
1974 год.*

22.00 «Кол ба ча су».***
0.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс-
то рыя рус ка га ро ку. Сяр гей 
Ку ро хін». 2006 год.****
1.15 Маст. фільм «Не са мы 
ўда лы дзень».***

3.30 Гор ныя лы жы. Чэм пі я нат 
све ту.
5.00, 8.00, 10.30 Лыж ныя гон-
кі. Чэм пі я нат све ту.
6.00 Аў та спорт. Фор му ла E.
7.00, 0.00 Су пер байк. Чэм пі-
я нат све ту.
9.30 Скач кі з трамп лі на. Ку-
бак све ту. «Тур нэ 4-х трамп-
лі наў».
11.15, 14.30, 20.00, 3.00 Лыж нае 
двая бор'е. Чэм пі я нат све ту.
12.30, 16.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту.
15.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. Жа раб' ёў ка.
15.15, 17.45, 22.15, 1.00 Скач кі 
з трамп лі на. Чэм пі я нат све ту.
17.15 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«Гіс то рыі спарт сме наў».
21.15 Зі мо выя ві ды спор ту.
23.00, 2.00 Ве ла спорт. «Тур 
Абу-Да бі».

0.35 «Шэф». Ка ме дыя.*
2.05 «Укра дзі маю жон ку». Ка-
ме дыя.*
3.50 «Гор ка!» Ка ме дыя.*
5.40 «Гор ка-2!» Ка ме дыя.*
7.25 «Трай ныя не пры ем нас-
ці». Ка ме дыя.*
9.05 «Кух ня ў Па ры жы». Ка-
ме дыя.*
10.55 М/ф «Тры во ла ты: Ход 
ка нём».0
12.20 «Укол па ра со нам». Ка-
ме дыя.*
14.00 «Свед ка на вя сел лі». 
Ме лад ра ма.*
15.40 «Па між на мі». Скетч-
кам.*
16.25 «Вя сё лая мо ладзь». Ка-
ме дыя.0

18.05 «Асця рож на, ба бу ля!» 
Ка ме дыя.*
19.35 «Раз вод па-італь ян ску». 
Ка ме дыя.*
21.25 «Ва кол све ту за 80 
дзён». Пры го ды.*
23.30 «Ча ла век-ар кестр». Ка-
ме дыя.*

6.00 М/ф.
7.55, 15.00 «Ёсць адзін сак-
рэт».
8.20 «Док тар І...»
8.50 «20 хві лін». Се ры ял.
10.20, 4.05 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял.
12.05 «Зна хар кі».
12.55 «Ва раж біт ка».
14.00 «Па ра лель ны свет».
15.30 «Здзел ка».
15.55, 5.35 «Ры жыя».
16.50 «Рэ ві зо ра».
18.10, 3.15 «Біт ва рэ ста ра наў».
19.15, 1.35 «Доб ры дзень, я 
ва ша Пят ні ца».
21.10 «РЭД-2». Ка ме дыя.*
23.15 «Гуч ныя спра вы».
0.10 «Пе ра воз чык-2». Ба я-
вік.*

7.05 Воб лач ны ат лас.****
10.15 Пры го ды Цін ці на: тай на 
Ад на ро га.*
12.20 Неш та но вень кае.***
14.20 Кра ну ты пра фе сар-2: 
сям'я Клам паў.***
16.25 Секс у вя лі кім го ра-
дзе-2.***
19.10 Не зда вай ся.***
21.10 Ня про ша ныя гос ці.***
23.25 Хут чэй ку лі.****
1.20 Зне се ныя вет рам.*
5.10 Эфект ма тыль ка.***

6.20 Хут чэй, чым тру сы.***
8.20 Брат.***
10.20 Ня ўлоў ныя.***
12.10 Вя сё лая мо ладзь.0

14.10 Пя чо рын.0
16.10 Бяс слаў ныя пры дур кі.*
18.10 Стрыт рэй се ры.***
20.20 Брат-2.***
22.50 Не ва ляш ка.*
0.50 Ня ўлоў ныя. Апош ні ге-
рой.***
2.25 Юр' еў дзень.***
4.40 Пры стой ныя лю дзі.***

6.00, 13.15, 20.15 Гуль ні ро-
зу му.*
7.05, 5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці.*
7.50, 10.55, 14.50 Ме га за во-
ды.*
8.35, 15.35 Зла віць кант ра бан-
дыс та.***
9.25, 11.45, 16.20, 19.25, 23.20, 
2.25 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф.***
10.10, 22.35 Сак рэт ныя ма тэ-
ры я лы ста ра жыт на сці.***
12.30 На ву ка бу ду чы ні.*
18.40, 1.40 Пра рыў.*
21.00, 0.55, 4.00 Не па кор ныя 
акі я ны.***
21.50, 4.50 Са праўд ны ге ній.*

8.00, 14.00, 0.00, 3.50 За ла тая 
лі ха ман ка.*
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 Па-
ляў ні чыя на рэ лік віі.*
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 Па-
ляў ні чыя на скла ды.***
11.00 На краі Аляс кі.***
17.00, 22.00, 2.55 Ма хі на та-
ры.*
18.00 Скрозь кра то вую на-
ру.*
19.00 Бу даў ніц тва хма ра чо са 
«Шард».*
20.00 Тэх на ге ні ка.
1.00, 6.20 Не спра буй це паў-
та рыць.***
2.00, 4.40 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, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.25 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 Ме лад ра ма «Вя сел ля 
не бу дзе».*
10.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.
11.00, 20.00 Се ры ял «Прак-
ты ка».*
12.10 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 «Афі цэр скія 
жон кі». За ключ ная се-
рыя.***
16.30 Ме лад ра ма «Сэр ца 
без зам ка».*
21.00 Па на ра ма.
21.40 Жан чы ны і спорт.
22.10 Ме лад ра ма «Свой чу-
жы сын».***
1.40 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 23.45 Тэ ле ба ро метр.
9.05 Се ры ял «Кух ня». За-
ключ ная се рыя.***
9.35, 11.50, 18.45 Се ры ял 
«Шу рач ка».*
10.15, 17.20 Дэ тэк тыў «Та-
кая ра бо та».***
11.00, 16.30 Се ры ял «Не на-
ра дзі ся пры го жай».*
12.20, 19.45 «Та та па паў». Рэ-
алі ці-шоу.
14.10 «Па нен ка-ся лян ка». Рэ-
алі ці-шоу.
15.20 «Пін_код». Ін тэр ак тыў-
ны ма ла дзёж ны пра ект.
16.05 «Ан лайн. Па-за сіці». 
Скетч кам.

18.10 «Пра ежу».
21.35, 22.05 «Біт ва эк стра-
сэн саў. 14-ы се зон». Рэ алі-
ці-шоу.
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
23.50 Ба я вік «Пе ра воз-
чык-3».***

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». 
Вяр ге ні кі.
8.05, 12.15, 20.20 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 18.35 «Ку раж». Дра ма, 
за ключ ная се рыя.***
9.05 «Пе ра ма жы д'яб ла». 
Ка ме дыя.*

10.35 «Гі та ра па кру зе».
11.25 «Сі ла ве ры».
11.50 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці на род на га паэ та Бе-
ла ру сі Ры го ра Ба ра ду лі на.
12.30 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
13.00 «На ву ка ма нія».
13.25 «Ка мер тон». Сяр гей 
Кар тэс.
13.55, 19.35 «Док тар Жы ва-
га». Дра ма, за ключ ная се-
рыя.***
14.40 Аў тар скі кан цэрт Ва ле-
рыя Га лаў ко «Пе ра мо га».
15.35 «Апош ні бра ня по езд». 
Се ры ял.***
17.05, 21.05 «Спец наз Дру гой 
су свет най». Дак. фільм.*
17.45, 21.40 «Вы клі ка ем 
агонь на ся бе». Дра ма.*
20.40 «Ка лы хан ка».

8.00 Авер тайм.
8.25 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ны тур нір. Мад рыд.

10.25, 12.15, 14.05 Фут бол. Лі-
га Еў ро пы УЕ ФА. 1/16 фі на лу. 
Матч у ад каз.
16.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ду-
бай. 1/2 фі на лу. (У пе ра пын-
ку — PRO спорт. На ві ны).
19.20 Ха кей. КХЛ. Ус ход няя 
кан фе рэн цыя. 1/4 фі на лу. 
Дру гі матч. (У пе ра пын ках — 
PRO спорт. На ві ны).
21.50 Піт-стоп.
22.20 PRO спорт. На ві ны.
22.30 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. Ку бак Бе ла ру сі.

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 Кі но ў ко ле ры. Маст. 
фільм «Ня бес ны ці ха ход».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 
(з суб ціт ра мі), 21.00 На ві ны 
спор ту.
11.10, 13.10 «Ну ля вая су свет-
ная».
16.20 Кан цэрт да Дня аба рон-
цы Ай чы ны.
18.20 Се ры ял «Та та вы доч-
кі».
19.00 «По ле цу даў».
20.00 Час.
21.05 «Го лас. Дзе ці». Но вы 
се зон.
22.55 Маст. фільм «Ба таль-
ён».*
1.15 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, 17.25 «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, 23.05 «Тай ны Чап ман».
9.25 «Да лё кія сва я кі».
9.40, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы».

10.40 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
12.40, 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 «Ад кры тая раз мо ва».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Сак рэт ныя рас пра цоў-
кі і зброя бу ду чы ні». Да ку мен-
таль ны спец пра ект.
22.00 «Гля дзець усім!»

4.25 Маст. фільм «Помс та і 
за кон».***
6.50 М/ф.0
7.25 Маст. фільм «Пры го ды 
Бу ра ці на».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 Маст. фільм «Вя лі кая 
пе ра ме на».*

15.25 «Лю бі мыя ак цё-
ры 2.0».*
16.15 Се ры ял «Мар' ін 
гай».***
22.40 Маст. фільм «Па ся-
мей ных аб ста ві нах».*
1.10 Маст. фільм «ДМБ».***

7.00 «Мая пла не та».
7.30 Маст. фільм «Аса біс тая 
спра ва ма ё ра Ба ра на ва».
9.30 Маст. фільм «Муж на 
га дзі ну».*
13.00 «Па кой сме ху».
13.30 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.00, 20.00 Вест кі.

14.20, 17.00, 20.35 Се ры ял 
«Клю чы ад мі ну ла га».*
22.25, 23.10 Маст. фільм 
«Сня да нак у ло жак».*

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 Се ры ял «Ад ва кат».***
7.40, 23.30 «НЗ.by».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
08.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».***
10.20 Ба я вік «Мы аб' яў ля ем 
вам вай ну».***
13.40, 16.20 Се ры ял «Мар-
скія д'яб лы. Смерч».***
19.20 Ба я вік «Вы шук-
нік».***
22.40,  23.50 Се ры ял 
«Бомж».***

7.00 Ра ні ца на «Вось мым».
11.00 Дра ма «Крас ная пло-
шча».***
13.20 Се ры ял «Бліз ня ты».
14.10 Пры го ды «Ня ўлоў ныя 
мсці ўцы».***
15.55, 19.25, 21.05, 23.55 «На-
двор'е».
16.00 «Мульт па рад».
17.15 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
17.45 Се ры ял «Лю дзі ў дрэ-
вах».***
18.30 Се ры ял «Кан вой».****
19.30 Се ры ял «Знік лы без 
вес так».****
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Ме лад ра ма «Пры га-
жу ня».****
23.10 Се ры ял «Аме ры кан-
ская гіс то рыя жа хаў».****
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Вы пуск №31

Ш А Ш К І
У мі ну лым вы пус ку мы раз гле-

дзе лі па зі цыю, дзе для да сяг нен ня 
пе ра мо гі вы ка рыс тоў ва лі ся ка лон-
кі і кам бі на цый ныя па гро зы. Сён ня 
ўва зе на шых чы та чоў пра па ну ем 
яшчэ ад ну ці ка вую па зі цыю.

№51 А. Гет ман скі — П. Чыр коў
Бе лыя прос тыя шаш кі: a3, с3, 

d2, e1, f2, f4, h2 (7)
Чор ныя прос тыя шаш кі: a5, b8, 

c5, d6, d8, f6, h4 (7)
Ацэ нім па зі цыю на дыя гра ме 

№51. У бе лых дзве ка лон кі з ша-
шак c3, d2, e1 і e1, f2, што да зва ляе 
ім ства раць кам бі на цый ныя па гро-
зы і пры не аб ход нас ці ра біць пе ра-
бу до ву сва ёй па зі цыі з да па мо гай 
раз ме наў. У чор ных аслаб ле ны ле-
вы фланг, та му бе лыя і па чы на юць 
свой ціск ме на ві та там.

1. f4-g5! пры му шае чор ных грун-
тоў на за ду мац ца пра вы ра та ван не, 
бо ў цэнт раль ным ва ры ян це — 1 ... 
d8-e7 (?) 2. g5-h6 b8-c7 3. d2-e3 (!) 
[Х] І не ві даць шля хоў аба ро ны. Ка лі 
1 ... b8c7 2.ge7 df6 3.de3 і нель га ed4 
з-за cb4, ed2, hb8 +, ін шыя ха ды так-
са ма не ра ту юць. Ма быць,чор ным 
за ста ец ца шу каць аба ро ну толь кі 
пас ля 1 ... d8c7

Для са ма стой на га ра шэн ня пра-
па ну юц ца праб ле мы, да сла ныя 
па элект рон най по шце во пыт ным 
ша шач ным кам па зі та рам з Укра і-
ны Іва нам Івац кам. Ён шмат ра зо вы 
чэм пі ён Укра і ны і пры зёр між на род-
ных кон кур саў па ша шач най кам-
па зі цыі. З'яў ля ец ца ар га ні за та рам 
між на род ных кон кур саў па ша шач-
най кам па зі цыі, шмат спа бор ніц тваў 
су дзіць. Пер шая кам па зі цыя І. Івац-
ка бы ла апуб лі ка ва ная ў 1966 г., з 
тых ча соў ім скла дзе на ка ля ты ся чы 
кам па зі цый па шаш ках-64 і шаш-
ках-100 у роз ных раз дзе лах.

№52
Бе лыя прос тыя шаш кі: b2, c1, 

c3, c5, d4, e7 (6)
Чор ныя прос тыя шаш кі: d6, e3, 

f2, f4, g3, g5 (6)
№53
Бе лыя прос тыя шаш кі: b6, e1, 

f2, f6, g7 (5)
Чор ныя прос тыя шаш кі: b8, d4, 

d6, e3, e5 (5)
У абедз вюх па зі цыях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць.
Проз ві шчы чы та чоў, якія да-

шлюць пра віль ныя ад ка зы, бу дуць 
апуб лі ка ва ныя.

№51

Но вую кні гу пра шаш кі «Твор-
часць без меж» вы пус ціў вя до мы 
ша шач ны кам па зі тар, наш бы лы 
зям ляк М.І. Цве таў. У ёй аў тар 
апуб лі ка ваў поў ны збор эцю даў, 
мі ні я цю ры і праб ле мы, а так са ма — 
шмат лі кія ар ты ку лы, про зу, вер шы і 
ін шыя ці ка выя ма тэ ры я лы па рус кіх 
і між на род ных шаш ках. Для на быц-
ця мож на звяр тац ца да аў та ра на 
элект рон ны ад рас: tsvetovm@gmaіl.
com

Пра вер це свае ра шэн ні: вы-
пуск №30 ад 03.02.2017.

№49 de7, cb8, ef2, bg3, ed8, da1, 
ag7+

№50 1.cb6 a7c5 2.ab6 ca7 3.hg7 
ac5 4.cd4 ec3 5.gc7 db6 6.gf4 eg5 
7.he1 +

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі 
В. Ваўч коў (Ма ла дзеч на), В. Бан-
да рык (Мін скі р-н), А. Ліць ві наў, 
П. і В. Шуль га, А. Га ла ва наў (Мінск), 
П. Ані ка наў (Шчу чын), А. Шур-
пін (Клі ма ві чы), І. Ана ніч (Грод на), 
В. Тал ка чоў (Клімавlцкі р-н).

Пі шы це на ад ра с: 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.


