
7.25 Ка ме дыя «За ла тая ня-
вес та».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Ка ме дыя «Са праўд нае 
ка хан не».
10.50 «50 рэ цэп таў пер ша-
га».
11.25 Гіс то рыі ра мон ту.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 Ка роб ка пе ра дач.
13.10 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
13.40 Тай ны след ства.
14.15 Ва кол пла не ты.
15.10 Твой го рад.
15.30 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд-
ня.
15.50 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
17.40 Ме лад ра ма «На ва год-
няя жон ка».
19.30 Ка ме дыя «Ка хае не 
ка хае».
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 На ві ны на двор'я.
22.15 Ка ме дыя «Гор ка!».
0.05 Ме лад ра ма «Не рэ аль-
нае ка хан не».

7.00 Маст. фільм «Ёл ка».
8.15 «Ву ліч ная ма гія». Рэ алі-
ці-шоу.
8.45 «Арол і Рэш ка. Ня зве да-
ная Еў ро па». Трэ вел-шоу.
9.40 Ка ме дыя «Адзін до ма 5: 
Свя точ нае аб ра ба ван не».
11.15, 20.10 Тэ ле ба ро метр.
11.20 Ва ша ла то.
11.50 Пя цё рач ка.
12.10 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць».
12.40 Ані ма цый ны фільм 
«Смур фі кі».
14.25 Ані ма цый ны фільм 
«Смур фі кі 2».
16.10 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент».
18.25 «Ву ліч ная ма гія». Рэ алі-
ці-шоу.
19.00 Ха чу ў тэ ле ві зар!
19.15 Су пер ла то.

20.40 Кі пень.
21.10 «Па на еха лі». Рэ алі ці-
шоу.
22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
22.30 Фан тас ты ка «Дзень, 
ка лі Зям ля спы ні ла ся».
0.20 Ка ме дыя «За ві мя не 
Сан та Кла ус».

8.00, 13.10, 18.00, 0.35 «Ка-
лей да скоп».
8.15, 21.55 «Не стар Бур ма». 
Се ры ял.
9.40 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма. Гос ці: Стась 
Сіл ка, Яў ген Ні кі цін, Аль берт 
Ска ра ход.
10.25 «На пе рад у мі ну лае».
10.50 Хіт-па рад «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
11.45 «Му зеі Бе ла ру сі». Му зей 
гіс то рыі го ра да Брэс та.
12.15 «Пры го ды Не сцер кі». 
М/ф.
13.25 «Шэр лак Холмс і док-
тар Ват сан». Дэ тэк тыў.
15.45 «Гі та ра па кру зе». Аў-
тар-вы ка наў ца На тал ля Гуд ко-
ва-Са рпа ва і скры пач ка Іры на 
Эбе лінг.
16.40 «Ту шы це свят ло». Ка-
ме дыя.
18.15 «Ха джэн не за тры мо-
ры». Маст. фільм
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Му зыч ны сне га пад». 
Фільм-кан цэрт.
23.20 Ле а нід Мле чын прад-
стаў ляе. «Су свет ныя тай ны». 
«Алім пі я да-80. Не рас ка за ная 
гіс то рыя». Дак. фільм.

6.05, 8.05 Тэ ніс. Тур нір ВТА. 
Брыс бен.
10.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вестхэм» — «Ліверпуль».
11.50 Бас кет бол. НБА. «Сак-
ра мен та» — «Фі нікс».
13.45 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. 1/4 фі на лу.
15.35 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. 1/4 фі на лу.

17.25 Бас кет бол. Адзі ная Лі-
га ВТБ. «Ніж ні Ноў га рад» — 
«Цмо кі-Мінск».
19.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Эвер тан» — «То тэн хэм».
21.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Крыс тал Пэ лас» — «Чэл-
сі».
23.00 Авер тайм.
23.30 Бас кет бол. НБА. «Та рон-
та» — «Чы ка га».

7.00 «Ня дзель ная ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00 На шы на ві-
ны.
9.05 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.20 Маст. фільм «Мэ ры По-
пінс, да па ба чэн ня».
11.45 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«З Но вым го дам!».
13.25 Маст. фільм «Маск ва 
сля зам не ве рыць».

16.15 На ві ны спор ту.
16.20 Но вы «Ера лаш».
16.45 Му зыч ны фес ты валь 
«Голосящий КиВиН».
20.00 Кон ту ры.
21.05 Маст. фільм «Авеч ка 
До лі бы ла злая і ра на па-
мер ла».
23.05 «Што? Дзе? Ка лі?» Зі-
мо вая се рыя гуль няў. Фі нал 
го да.
0.50 Ка ме дыя «Мы з джа-
за».

6.00 Фан тас ты ка «Мат ры ца: 
Пе ра за груз ка».
8.15 Фільм-каз ка «Ры жы, 
сум лен ны, за ка ха ны».
10.40 «Вя лі кае сне дан не».
11.15, 0.35 Мю зікл «Са ла мя-
ны ка пя лю шык».

13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.40 Мінск-2015.
14.15 Ка ме дыя «Вя сел ле ў 
Ма лі наў цы».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
16.50 «Аў та па на ра ма».
17.15 «Смех у кан цы ту нэ ля». 
Кан цэрт Мі ха і ла За до рна ва.
18.00 Маст. фільм «Дзе ці 
шпі ё наў 3: Гуль ня скон ча-
на».
19.30 «Ты дзень».
20.25 Фан тас ты ка «Мат ры-
ца: Рэ ва лю цыя».
22.35 Ле ген ды Рэт ра FM». 
Леп шае.

6.00 М/ф.
7.35 Маст. фільм «Ля ту чая 
мыш».
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.15 Маст. фільм «Як пры-
шыць сваю жо нач ку».
12.25 Маст. фільм «Зі та і Гі-
та».
15.10 «Прак тыч ная ма гія».
16.15, 3.20 Се ры ял «Лэ дзі-дэ-
тэк тыў міс Фрай ні Фі шэр».
19.15 Маст. фільм «Два нац-
цаць крэс лаў».
22.00 Маст. фільм «Бін га 
Бон га».
23.55 Кан цэрт «Усе хі ты Гу-
ма ра».
1.45 Се ры ял «Чор ны па-
кой».

7.00 Ка ме дыя «Ёл кі».
8.25 Ка ме дыя «Ёл кі-2».
10.10, 11.15, 14.10 Се ры ял 
«Сва ты».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
14.50 Маст. фільм «Сюр прыз 
для лю бі ма га».
16.40 Ка ме дыя «Ёл кі 1914».
18.30 Ка ме дыя «Ёл кі лах ма-
тыя».
20.35 Маст. фільм «За ві ру-
ха».
22.10 Се ры ял «Па між на мі 
дзяў чын ка мі».
1.10 «Кан цэрт ка манд Вы шэй-
шай лі гі КВЗ».

6.05 «Аст рап раг ноз».
6.10, 8.20 Се ры ял «Так сіст-
ка».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс».
9.25 «Цуд тэх ні кі».
10.20 «Іх но ра вы».
10.45 Се ры ял «Свят ло і цень 
ма я ка».
12.20, 13.20 Се ры ял «Рус кі 
дубль».
14.25 Ба я вік «Бра та ны».
16.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў».
18.10 «След ства вя лі...»
19.20 Се ры ял «Па ву цін не».
22.50 Ка ме дыя «За ходзь 
— не бой ся, вы ходзь — не 
плач...».
0.20 «І зноў доб ры дзень!»

9.00, 13.10, 19.05, 23.55 «На-
двор'е».
9.05 Мульт па рад.
9.50 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.20, 14.45, 16.15, 20.55 «Хат-
няя кра ма».
10.35 Ка ме дыя «Вак зал для 
два іх».
13.15 Ка ме дыя «Джэнтль ме-
ны ўда чы».

14.55 Для дзя цей. Каз ка «Ма-
роз ка».
16.45 Ка ме дыя «Кар на валь-
ная ноч».
18.05 «Хо бі + TV». Рэ алі ці-шоу 
«Свой фер мер».
19.10 Ме лад ра ма «Ня вес та».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Фан тас ты ка «Кас міч-
ная ады сея».
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6.00, 1.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
6.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
7.00 «Хат няя кух ня».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
7.45 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
8.00 «Ера лаш».
9.00, 0.30, 4.30 «Ла ві мо-
мант».
9.30, 23.30, 5.00 Скетч-шоу 
«Анек до ты».
10.00, 2.00 «Тур ба мік сер».
12.00 Ка ме дыя «Так сі 4».
14.00 Ка ме дыя «Ка лі Сан та 
ўпаў на зям лю».
16.00 «На ва год ні за до рны юбі-
лей». Кан цэрт М. За до рна ва. 
Част ка 2.
18.00 «Ураль скія пель ме ні». 
Ба ра да змя тая.
21.00 Ка ме дыя «Джэнтль ме-
ны, уда чы!».
23.15 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 Да 95-год дзя з дня на ра-
джэн ня Яў ге ніі Ха на е вай. «Ро-
зыг рыш». Маст. фільм.
11.45 Ган на Ня трэб ка, Элі на 
Га ран ча, На та лі Дэ сэй, Пётр 
Бе ча ла, Воль га Пе ра цяць ка ў 
га ла-кан цэр це на Мар са вым 
по лі, Па рыж-2014.
13.15, 22.40 «Фан та мас». Се-
ры ял.
15.00 Дзміт рый Пяў цоў, Аляк-
сандр Ла за раў, Аляк санд ра 
За ха ра ва ў спек так лі тэ ат ра 
«Лен кам» «Вар' яц кі дзень, ці 
Жа ніць ба Фі га ро».
17.25 «Мэ ры По пінс, да па ба-
чэн ня!» Маст. фільм.
19.45 Юбі ля ры го да-2015. Алег 
Аноф ры еў. Лі нія жыц ця.
20.45 Ура чыс тае ад крыц цё гіс-
та рыч най сцэ ны тэ ат ра «Ге лі-
кан-Опе ра».
0.05 «На пад мост ках сцэ ны». 
Маст. фільм.
1.30 «Вель мі сі няя ба ра да». 
«Кан флікт». М/ф для да рос-
лых.

1.55 «Шу каль ні кі». «Тай на 
Аба лак скай іко ны».
2.45 «Ра фа эль». Дак. фільм.

6.00 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но...» А. Шыр вінт, 
М. Дзяр жа він.
6.50, 8.55, 9.40, 10.55, 12.50, 
17.10, 19.30, 21.25, 23.00, 0.50, 
2.50, 3.40, 4.55 Му зыч ная на-
сталь гія.
7.20 «Зям ля-Па вет ра». «Ня-
шчас ны вы па дак». 2002 год.
9.00, 3.00 «Мі ну лы час».
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
12.00 Маст. фільм «Ва ен на-па-
ля вы ра ман».

13.30 «Зям ля-Па вет ра». Пётр 
Ма мо наў. 2002 год.
15.00 «Быў час». 2009 год.
16.00 Маст. фільм «Еха лі мы, 
еха лі».
18.00 «Зям ля-Па вет ра». 
«Аква ры ум». 2002 год.
20.00 Фільм-кан цэрт «Дыск-
жа кей». 1987 год.
22.00 Маст. фільм «Ні пу ху, ні 
пя ра!».
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «За столь ныя 
пес ні». 2006 год.
1.20 «Зям ля-Па вет ра». Ры гор 
Лепс. 2006 год.

5.00 Пла ван не. Чэм пі я нат све-
ту. Най леп шыя мо ман ты.
6.00 Лёг кая ат ле ты ка. Най леп-
шыя мо ман ты.
7.00, 9.30, 19.00, 22.45, 1.30 
Зі мо выя ві ды спор ту.
8.00, 10.30, 13.00, 15.45, 20.00, 
23.45, 2.30 Скач кі на лы жах з 
трамп лі на.

9.00, 1.00 Ра лі-рэйд Да кар.
11.45, 14.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
13.30, 18.30, 22.15 Лыж ныя 
гон кі. Ку бак све ту. Муж чы ны.
18.00, 21.45 Лыж ныя гон кі. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
3.30 Су свет ныя га лы.

6.00, 9.40, 17.50, 22.00, 3.30 
Се ры ял «Кёрс ці».
6.30 Ка ме дыя «Кекс у вя лі кім 
го ра дзе».
8.00 Ка ме дыя «Свя та пад зам-
ком».
9.20, 15.40, 1.00 Скетч ком 
«Па між на мі».
10.40 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
12.20 Ка ме дыя «Кас цюм Сан-
ты».
14.00 Ка ме дыя «Здзел ка».
16.00 Ка ме дыя «12 Ка ляд ных 
са бак. Цу доў нае вы ра та ван-
не».
18.50 Ка ме дыя «Та рыф На ва-
год ні».
20.20 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
23.10 Ка ме дыя «Пяць ня-
вест».
1.15 Ка ме дыя «Вя сель ная ве-
ча рын ка».
3.00 Се ры ял «Па кет ная здзел-
ка».
4.00 Ка ме дыя «Люб лю тваю 
жон ку».
5.45 Ка ме дыя «За ну да».

6.00 М/ф.
10.20 «Ве ча ры на ху та ры па-
блі зу Дзі кань кі».
11.30, 5.30 «Па нен ка і ку лі-
нар».
12.05 «Мая ма ма — Сня гур-
ка». Маст. фільм.
13.45 «Адзін до ма». Ка ме-
дыя.
15.40 «Адзін до ма 2». Ка ме-
дыя.
17.50 «Адзін до ма 3». Ка ме-
дыя.
19.45 «Адзін до ма 4». Ка ме-
дыя.
21.30 «Рэ аль нае ка хан не». 
Маст. фільм.

0.00 «Гра ма дзян ка Ка ця ры-
на». Маст. фільм.
3.05 «Звы чай ны цуд». Маст. 
фільм.

6.50 Дра ма «Ма гія слоў: Гіс то-
рыя Дж.К. Роў лінг».
8.20 Ме лад ра ма «Су жэн цы 
Мор ган ва ўцё ках».
10.00 Дра ма «Я сы хо джу — не 
плач».
12.00 Ка ме дыя «Як вы крас ці 
дыя мент».
13.40 Дра ма «Джобс: Ім пе рыя 
спа ку сы».
15.50 Ме лад ра ма «Яна».
18.00 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент».

20.20 Дра ма «Фі ла ме на».
22.00 Ка ме дыя «Ку хар на ко-
лах».
0.00 Дра ма «Лін кальн для ад-
ва ка та».
2.00 Ка ме дыя «Дом Хе мін гу-
эй».
3.30 Дра ма «Усмеш ка Мо ны 
Лі зы».
5.30 Ме лад ра ма «Даю год».

6.20, 7.50 Мю зікл «Са ла мя ны 
ка пя лю шык».
9.10 Каз ка «12 ме ся цаў. Но вая 
каз ка».
11.00 Ка ме дыя «Ма мы 3».
12.40 Дра ма «Чор ная ку ры ца, 
або Пад зем ныя жы ха ры».
14.05 Ка ме дыя «Каў каз ская 
па лон ная!».
15.50 Дра ма «Пад дуб ны».
18.00 Ка ме дыя «Сі ра та ка зан-
ская».
19.40 Ка ме дыя «Кар па ра-
тыў».

21.20 Ка ме дыя «Вя сё лая мо-
ладзь».
23.10 Ба я вік «22 хві лі ны».
1.10 Ме лад ра ма «Ка хае не 
ка хае».
2.35 Дра ма «Дуб роў скі».
04.45 Дра ма «Та нец Дэ лі».

6.00 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі.
6.50, 12.35 Гуль ні ро зу му.
7.10 Па пу ляр ная на ву ка.
7.35, 11.50, 17.10, 23.15, 2.15 
На ву ко выя не да рэ чнас ці.
8.00 Зо ла та Юка на.
8.45 На ву ка бу ду чы ні.
9.30 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
10.20, 22.30, 1.30, 5.15 Кос мас: 
пра сто ра і час.
11.00 Ла вец ка мет.
13.20 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха.
14.10 Пра слу хоў ка ар міі Гіт-
ле ра.
14.50 На ро джа ны поў заць — 
лё таць мо жа!
15.40 На пад ка ё таў.
16.25 У по шу ках Ат лан ты ды.
18.40 Ды на ма нія.
19.30 Сак рэт ныя ма тэ ры я лы 
Юр ска га пе ры я ду.
20.15 Най буй ней шыя жы вё лы 
ўсіх ча соў.
21.00, 0.00, 3.45 Сві тан не ча-
ла вец тва.
21.45, 0.50, 4.30 Мі сія на Марс.

8.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
8.50, 4.50 На краі Аляс кі.
9.45, 21.00, 4.00 Го лыя і на па-
ло ха ныя.
11.35 Дзі кая кух ня.
12.30 За ла тая лі ха ман ка.
13.25, 20.00 Хлоп цы з Юка на.
14.20, 22.00 Не спра буй це паў-
та рыць.
15.15, 23.00 Кос мас на вы ва-
рат.
16.10, 0.00 Як улад ка ва ны Су-
свет.
17.05, 5.35 Страсць да ма то-
раў.
1.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
2.00 Мя цеж ны га раж.
3.00 Біт ва за не ру хо масць.
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У пер шую ня дзе лю ліс та па-
да ў Бэй ле не (Ні дэр лан ды) пра-
хо дзіў юнац кі чэм пі я нат све ту 
па шаш ках-100, з удзе лам 289 
спарт сме наў з 19 кра ін.

Доб ра вы сту пі лі на шы юныя «зо-
рач кі». У кла січ най пра гра ме Ве ра 
Хва шчын ская (Баб руйск) ста ла 
чэм пі ён кай све ту, Ула дзі слаў Ва-
люк і Яна Ла зо вік за ва я ва лі ся рэб-
ра ныя ме да лі, Вік то рыя Ні ка ла е ва 
ўзня ла ся на трэ цюю пры ступ ку.

У рам ках чэм пі я на ту ад бы лі ся 
так са ма спа бор ніц твы па ма лан ка-
вай гуль ні. У скар бон цы на шай ка-
ман ды 6 ме да лёў. Вік то рыя Ні ка ла-
е ва — чэм пі ён ка све ту; Ула дзі слаў 
Ва люк, Ве ра Хва шчын ская, Яна 
Яку бо віч, Яна Ла зо вік ста лі ся рэб-
ра ны мі пры зё ра мі; Па лі на Пет ру сё-
ва атры ма ла брон за вы ме даль.

Сён ня для са ма стой на га ра-
шэн ня пра па ну юц ца кам па зі цыі 
на ша га чы та ча Мі ха і ла Сцэ фа но-
ві ча (Грод на).

№2

Бе лыя прос тыя: а7, b4, d2, d6, 
е1, е3, f4, g3(8).

Чор ныя прос тыя: а5, b2, b8, с3, 
е5, h2, h6(7)

№3
Бе лыя прос тыя: а7, b6, с7, d6, 

е1, е5, g1, g5, h4(9).
Чор ныя прос тыя: а5, b2, b4, b8, 

с3, е3, h2, h6(8)
у абедз вюх па зі цы ях 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 ны.

Пра вер це свае ра шэн ні: Вы пуск 
№2 ад 11.12.15, А. Мар кін — В. Фе-
да ро віч:

1.сb2 ас3 2.аb2 са3 3.сb4 аg3 
4.fh8х. Пер шы мі дак лад ныя ад ка зы 
да сла лі І. Ана ніч (Грод на), А. Шур-
пін (Івя нец).

Пі шы це на ад рас: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, га зе та 
«Звяз да», е-mаіl: іnfо@zviаzdа.bу, 
або vоrush@уаndех.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 
май стар спор ту.

Ш А Ш К І
(«Звяз да»)
вы пуск №3
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МТС на ву чае 
пен сі я не раў ін тэр нэ ту. 
І вый грае ў кон кур сах!

Пра ект МТС па на ву чан ні па жы-
лых лю дзей су час ным тэх на ло гі-
ям ака заў ся ад ной з най леп шых 
са цы яль ных іні цы я тыў го да. Ён 
пры нёс бе ла рус ка му ма біль на му 
апе ра та ру пе ра мо гу ад ра зу ў трох 
на мі на цы ях на кон кур се кар па-
ра тыў ных са цы яль ных іні цы я тыў 
«Bеst іn СSR», у якім пры ня ло 
ўдзел ка ля 40 пра ек таў з Бе ла ру-
сі, Ра сіі, Укра і ны і Ка зах ста на.

Аду ка цый ныя іні цы я ты вы МТС па 
на ву чан ні па жы лых лю дзей ка ры стан-
ню ма біль ны мі га джэ та мі, кам п'ю та-
рам і ін тэр нэ там пра вод зяц ца ўжо не 
пер шы год. Удзель ні ка мі пра грам за 
гэ ты час ста лі больш як 5 000 пен сі-
я не раў з 11 га ра доў кра і ны. Са ма му 
ста рэй ша му ўдзель ні ку — 89 га доў!

Сё ле та пра ект «Се ці ву ўсе ўзрос-
ты па кор ныя» прад ста віў но вую пра-
гра му МТС «План шэт з ну ля». Як 
за явіў ге не раль ны ды рэк тар МТС 
Ула дзі мір КАР ПО ВІЧ, ужо праз ме-
сяц сер ты фі ка ты аб ма біль най аду ка-
ва нас ці атры ма юць больш за дзвес-
це бе ла рус кіх пен сі я не раў.

Свят ла на БУСЬ КО, buskо@zvіаzdа.bу


