
Да ма са вай вы шэй шай аду-
ка цыі стаў лен не ў бе ла рус кім 
гра мад стве не ад на знач нае. 
Баць кі, зра зу ме ла, не ба чаць 
для свай го дзі ця ці бу ду чы ні без 
ад па вед на га дып ло ма. Але вы-
клад чы кі ВНУ па пя рэдж ва юць: 
за сво іць пра гра му вы шэй шай 
шко лы мо жа да лё ка не кож ны, 
а быць за лі ча ным у ко ла сту дэн-
таў — гэ та толь кі пер шы крок 
да здзяйс нен ня ма ры. Пра тое, 
якія спе цы я ліс ты сён ня най-
больш за па тра ба ва ны на між-
на род ным рын ку пра цы, якія 
па тра ба ван ні прад' яў ля юць да 
па тэн цы яль ных ра бот ні каў пра-
ца даў цы, і ўво гу ле, якія ве ды 
па він на да ваць вы шэй шая шко-
ла, раз ва жа лі ўдзель ні кі І між на-
род на га аду ка цый на га фо ру му 
«Еў ра пей ская якасць аду ка цыі» 
(EQE-Forum), які прай-
шоў у Мін ску.

Сё ле та ў Мін ску пла ну ец ца па бу да ваць 
18 ты сяч пар ко вач ных мес цаў для аў та-
ма бі ляў у два рах. Боль шасць з іх зой ме 
мес цы зя лё ных зон, дзі ця чых пля цо вак, 
ве ла сі пед ных да ро жак. Эко ла гі пра па-
ну юць свой ва ры янт раз груз кі два роў ад 
ма шын, але на коль кі ён спа да ба ец ца ша-
ра го ва му аў та ўлас ні ку?

ВЫ РА ША ЮЦЬ ЖЫ ХА РЫ
Мін ская пра ку ра ту ра апра тэс та ва ла ра-

шэн не Мін гар вы кан ка ма № 2405 «Аб улад ка-
ван ні на ад кры тых пля цоў ках унут ры два ра вых 
тэ ры то рый шмат ква тэр ных жы лых да моў па-
крыц цяў для ча со ва га раз мя шчэн ня аса біс тых 
аў та ма бі ляў гра ма дзян». Ця пер бу даў ніц тва 
пар ко вак бу дзе пра хо дзіць толь кі ў рам ках 
доб ра ўпа рад ка ван ня два ра, а гэ та зна чыць, 
пры гра мад скім аб мер ка ван ні з удзе лам усіх 
жы ха роў два ра, з рас пра цоў кай ад па вед най 
да ку мен та цыі.

«Двор — гэ та тэ ры то рыя агуль на га ка ры-
стан ня, — тлу ма чыць юрыст эка ла гіч на га 
та ва рыст ва «Зя лё ная сет ка» Ма ры на ДУ БІ-
НА. — Бы лі вы пад кі, ка лі да во дзі ла ся ад ва ёў-
ваць «зя лё ную» зо ну, на прык лад, не па да лё ку 
ад ву лі цы Ілім скай, 29 па ча ло ся бу даў ніц тва 
пар коў кі, але жы ха ры спы ні лі гэ ты 
пра цэс і ад на ві лі ўчас так».
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ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Мі сія МВФ з 17 па 28 кра-

са ві ка на ве дае Мінск для 
пра вя дзен ня што га до вых 
кан суль та цый па эка на міч-
най сі ту а цыі ў Бе ла ру сі.

Па шы ра ны пад ста вы 
для пры мя нен ня льго ты па 
па да тку на пры бы так для 
вы твор цаў пра дук цыі жы-
вё ла га доў лі.

За яў кі на ўдзел у на цы-
я наль ным эта пе між на род-
на га кон кур су «Прад пры-
маль нік го да» пры ма юц ца 
да 30 мая 2014 го да.

Дзей насць пунк та мыт на-
га афарм лен ня «Па ста вы-
Аў та» з 16 кра са ві ка лік ві ду-
ец ца. Афарм лен не та ва раў і 
транс парт ных срод каў бу дзе 
ажыц цяў ляц ца ў ПМА Ві цеб-
скай мыт ні «Брас лаў».

Трох ра зо вай алім пій скай 
чэм пі ён цы Гуль няў у Со чы, 
бія тла ніст цы Да р'і До мра-
ча вай уру ча на ўзна га ро да 
«Леп шы ат лет ста лі цы 2013 
го да».

Бе ла рус кі 39-га до вы бак-
сёр-пра фе сі я нал Сяр гей Ха-
міц кі за ва я ваў ты тул чэм пі ё-
на Еў ро пы ў ва га вой ка тэ го-
рыі да 76,2 кг па вер сіі WBO, 
пе ра мог шы бы ло га ўла даль-
ні ка чэм пі ён ска га по яса бры-
тан ца Фрэн ка Буг лі ё ні.

КОРАТКА
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Новая 
канцэпцыя 
Брэсцкай 
крэпасці

Лавіся,
рыбка, 

з арандаванай 
вады

Фантазія 
і рэальнасць 

Нікаса 
Сафронава

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 16.04.2014 г. 
Долар ЗША    9940,00
Еўра 13720,00
Рас. руб. 276,50
Укр. грыўня 816,43

Ку фаль пі ва пас ля 
пра цы ці ке ліх шам пан-
ска га пад час афі цый-
на га пры ёму да па ма гае 
су пра цоў ні ку рас крыц ца 
пе рад ка ле гам і аба зна-
чыць свой ха рак тар. 
Гэ та мо жа ака зац ца 
ка рыс ным у су мес най 
біз нес-прак ты цы. Як пі ша Dіе Wеlt, да та кой 
вы сно вы прый шлі да след чы кі з уні вер сі тэ-
та Дзю сель дор фа. У ма лых до зах ал ка голь, 
па вод ле слоў да след чы каў, рас тар мож вае і 
пры ад хі нае «за сло ну» асо бы. «Зда гад ка пра 
тое, што «са цы яль ная вы піў ка» на дае ўпэў не-
нас ці і слу жыць на тхняль ным ін стру мен там, 
да па ма гае зра зу мець, ча му ўме ра нае ўжы-
ван не ал ка го лю ў біз нес-ася род дзі атры ма ла 
та кое шы ро кае рас паў сюдж ван не ў мно гіх 
кра і нах», — га во рыц ца ў вы ні ко вай частцы 
да сле да ван ня. Пра ца даў цу важ на да ве дац ца 
як ма га больш пра па тэн цый на га су пра цоў-
ні ка, апош ня му так са ма важ на зра зу мець, 
якім мо жа ака зац ца яго бос. Та му «пры няць 
па чар цы пад час гу тар кі» мо жа быць ка рыс-
ным для спра вы, зра бі лі вы сно ву на ву коў цы. 
«Спа жы ван не ал ка го лю пры му шае лю дзей 
не на ўмыс на га ва рыць праў ду. Не вя лі кая 
«ра бо чая» вы піў ка мо жа па слу жыць доб рым 
пры ёмам у са цы яль ных кан так тах», — ро бяць 
вы сно ву аў та ры.

ГЕР МА НІЯ ПА ЧА ЛА РЭ ВЕРС НЫЯ 
ПА СТАЎ КІ ГА ЗУ ВА УКРА І НУ

Гер ман ская энер ге тыч ная кар па ра цыя RWЕ па ча ла рэ верс-
ныя па стаў кі га зу ва Укра і ну ў рам ках кант рак та, за клю ча на га 
ў 2012 го дзе, па ве дам ляе Fіnаnzеn.nеt. Кан крэт ныя цэ на выя 
ўмо вы і аб' ёмы па ста вак не па ве дам ля юц ца. Па вод ле да га во-
ра, Гер ма нія мо жа па стаў ляць да дзе ся ці міль яр даў ку ба мет раў 

га зу за год па ап то вых еў ра пей скіх цэ нах, якія ў пер шым квар та ле 2014 го да скла да лі ка ля 
380 до ла раў за ты ся чу ку ба мет раў. Ра сія за раз пра дае Укра і не газ па 485 до ла раў за ты ся чу 
ку ба мет раў. 14 кра са ві ка аб га тоў нас ці па чаць рэ верс ныя па стаў кі га зу на Укра і ну за яві ла 
Поль шча, праз якую, хут чэй за ўсё, і пой дзе гер ман скі экс парт.

У СІ РЫІ ЗНОЎ ЗА ГІ НУ ЛІ ДЗЕ ЦІ
Два квар та лы ста лі цы Сі рыі Да мас ка пад верг лі ся мі на мёт на му аб стрэ лу, ба е ві кі вя лі пры цэль-

ны агонь па шко лах. У вы ні ку па цяр пе ла больш за 40 ча ла век. Па вод ле звес так дзяр жаў на га 
сі рый ска га агенц тва СА НА, ра нен ні атры маў 41 ча ла век, боль шая част ка з якіх — дзе ці. Пад-
час аб стрэ лу не абы шло ся і без ах вяр. Але па куль звест кі аб за гі ну лых моц на ад роз ні ва юц ца. 
Іар дан скае вы дан не ад зна чае, што ах вя ра мі ата кі ста лі пя цё ра дзя цей. Аб стрэл ад быў ся ўчо ра 
ра ні цай у квар та лах, дзе ў асноў ным пра жы ва юць хрыс ці я не. Су праць сі рый скай ар міі сён ня 
ва ю е мност ва ўзбро е ных гру по вак. Ад каз насць за аб стрэл па куль ні хто на ся бе не ўзяў.

БЕР ЛУС КО НІ БУ ДЗЕ ПРА ЦА ВАЦЬ У ДО МЕ СА СТА РЭ ЛЫХ 
АБО Ў ЦЭНТ РЫ ІН ВА ЛІ ДАЎ

Суд Мі ла на ў аў то рак вы нес пры суд па спра ве экс-прэм' е ра Іта ліі Сіль віа Бер лус ко ні. Спе-
цы яль ны тры бу нал па ста на віў, што ён, пры зна ны ві на ва тым у фі нан са вым мах ляр стве, бу дзе 

ад бы ваць па ка ран не ў вы гля дзе гра мад скіх ра бот на пра-
ця гу ад на го го да. Хут чэй за ўсё, 77-га до вы па лі тык бу дзе 
па паў дня да па ма гаць аль бо па цы ен там з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі ў мі лан скім спе цы я лі за ва ным цэнт ры, аль бо 
клі ен там до ма са ста рэ лых. Яму не рэ ка мен да ва на пра ца-
ваць ва ўста но вах для су дзі мых, а так са ма для не паў на лет-
ніх, па коль кі раз гляд па спра ве Ру бі аб вы ка ры стан ні па слуг 
не паў на лет ніх пра сты ту так усё яшчэ пра цяг ва ец ца.

Ула дзі мір МА КЕЙ,
мі ністр за меж ных спраў:

«У нас кры ху зні зіў ся та ва-
ра зва рот з Укра і най сё ле та, 
але саль да ўсё роў на ста-
ноў чае, і мы лі чым, што, 
ня гле дзя чы на па лі тыч ныя 
праб ле мы, якія ад бы ва юц ца 
ў су сед няй кра і не, нам удас ца 
за ха ваць да во лі вы со кі ўзро-
вень ганд лё ва-эка на міч на га 
ўза е ма дзе ян ня. Уплыў укра-
ін ска га фак та ру на сі ту а-
цыю з экс пар там бе ла рус кай 
пра дук цыі за мя жу, без умоў-
на, уліч ва ец ца. Што ж ты-
чыц ца санк цый су праць Ра сіі, 
то іх ўвод зяць аме ры кан скія 
кам па ніі-парт нё ры. Я ду-
маю, што гэ та, на ад ва рот, 
для нас мо жа ад крыць ней кія 
но выя да дат ко выя ні шы для 
пра соў ван ня на шай пра дук-
цыі ў Ра сію, якая з'яў ля ец ца 
га лоў ным ганд лё ва-эка на міч-
ным парт нё рам Бе ла ру сі».

Твой вы бар Твой вы бар   ��

АДУ КА ЦЫЯ — ЛЮ БОЙ ЦА НОЙ 

«Пра мая лі нія»

ДА ЎВА ГІ ПА ЛЯЎ НІ ЧЫХ 
І РЫ БА ЛО ВАЎ!

26 чэр ве ня ўсту пае ў сі лу но вая рэ-
дак цыя пра ві лаў вя дзен ня па ля ван ня 
і ры ба лоў ства. Ці мож на ця пер бу дзе 
за рэ гіст ра ваць па ляў ні ча га са ба ку без 
ра да слоў най? Якія да ку мен ты па трэб ны, 
каб зай мац ца та кі мі па пу ляр ны мі ві да мі 
ры бал кі, як тро лінг і пад вод нае па ля-
ван не? Якія пе ра ва гі дае член ства ў Бе ла рус кім та ва рыст ве 
па ляў ні чых і ры ба ло ваў? Дзе і як мак сі маль на вы гад на на быць 
пу цёў кі на зда бы чу зве ра ці лоў ры бы? На гэ тыя і ін шыя пы тан ні 
пад час «пра мой лі ніі» ад ка жа стар шы ня Рэс пуб лі кан ска га 
дзяр жаў на-гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кае та ва рыст-
ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў» Юрый Іва на віч ШУМ СКІ. За даць 
пы тан ні мож на 22 кра са ві ка з 12.00 да 13.00 га дзін па тэ ле фо-
нах: 8 017 287 18 66, 8 017 287 18 71. Па пя рэд нія пы тан ні мож на 
па кі нуць, па тэ ле фа на ваў шы па ну ма ры 8 017 287 18 72.

Ці да стат ко ва су час на му ча ла ве ку ад на го дып ло ма?
Пра вес ці ча ты ры 
ці пяць га доў у ВНУ, 
а за тым зра зу мець, 
што атры ма ная 
аду ка цыя та бе 
не па трэб на і… 
пай сці асвой ваць 
но вую пра фе сію… 
Або раз мер ка вац ца 
пас ля ву чо бы і на 
пра ця гу двух га доў 
аба вяз ко вай ад пра цоў кі 
быць абу зай і свай му 
най маль ні ку, і са бе… 
Та кія сі ту а цыі, на жаль, 
ста но вяц ца ўсё больш 
рас паў сю джа ны мі. 
Пер шая за да ча, якую 
ста віць пе рад са бой 
су час ная мо ладзь, — 
атры маць вы шэй шую 
аду ка цыю лю бой 
ца ной.

Эка ло гія і транс партЭка ло гія і транс парт  ��

ПАР КОЎ КА ПА РЫ НАЧ НЫХ 
ПРЫН ЦЫ ПАХ
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УМЕ РА НАЕ СПА ЖЫ ВАН НЕ 
АЛ КА ГО ЛЮ ДА ПА МА ГАЕ 
КАР' Е РЫ?

ТРА ЕК ТО РЫЯ
ЎЗЛЁ ТУ 

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў 
за да во ле насць рэ кан струк цы яй, пра ве дзе най 

у На цы я наль ным аэ ра пор це «Мінск» 
Вы со кую ацэн ку кі раў ні ка дзяр жа вы атры ма лі 
ра бо ты па ад наў лен ні дзей на га аэ ра вак заль на га 
комп лек су аэ ра пор та, па ве дам ляе БЕЛ ТА.
Агуль ная пло шча бу дын ка комп лек су скла дае амаль 
80 тыс. кв. м, 82% якіх (65 тыс. кв. м) за пла на ва на 
рэ кан стру я ваць. 

Да 1 кра са ві ка ўжо ўве дзе ны ў экс плу а та цыю VІP-за ла і комп-
лекс па аб слу гоў ван ні авія пе ра во зак, звя за ных з пра вя дзен нем 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі; па вя лі ча на пло шча зал ча кан ня за 
кошт пры бу да ва най част кі, ад кры ты но выя пунк ты рэ гіст ра цыі 
па са жы раў, да дат ко выя пра цоў ныя мес цы стра ха вых аген таў, 
11 ка бін па меж на га кант ро лю, мес ца мыт на га кант ро лю, ажыц-
цёў ле ны ман таж ка му ні ка цый і аб ста ля ван ня па сар та ван ні ба га-
жу. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад ра бяз на ці ка віў ся ўмо ва мі ра бо ты 
ад ноў ле ных аб' ек таў. Прэ зі дэн та за пэў ні лі, што ў аэ ра пор це не 
бу дзе ні я кіх праб лем з аб слу гоў ван нем як гас цей чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі, які прой дзе ў маі ў бе ла рус кай ста лі цы, так і 
ін шых па са жы раў. У пры ват нас ці, у аэ ра пор це вы лу ча ны дзве 
зо ны мыт на га агля ду, што да зва ляе ад на ча со ва аб слу гоў ваць 
па са жы раў з шас ці па вет ра ных суд наў (да ты ся чы ча ла век), 
улад ка ва на адзі ная зо на рэ гіст ра цыі па са жы раў на 22 стой кі. 
Струк тур ным пад раз дзя лен нем МЗС, раз ме шча ным у На цы-
я наль ным аэ ра пор це «Мінск», ажыц цяў ля ец ца афарм лен не і 
вы да ча віз усім за меж ным гра ма дзя нам, не за леж на ад на яў нас-
ці ў кра і не, з якой пры быў гра ма дзя нін, бе ла рус кай за меж най 
уста но вы.

У вы ні ку рэ кан струк цыі аэ ра порт змо жа аб слу гоў ваць да 
5,8 млн па са жы раў за год і вы трым лі ваць пі ка выя на груз кі — ка-
ля 29 ты сяч па са жы раў за су ткі. Як бы ло да ло жа на Прэ зі дэн ту, на 
пра ця гу апош ніх га доў на зі ра ец ца ўстой лі вая ды на мі ка пры рос ту 
па са жы раў і гру заў. З ліс та па да 2014 го да пла ну ец ца да стаў ляць 
авія па са жы раў у аэ ра порт чы гу нач ным транс пар там ад стан цыі 
«Мінск-Па са жыр скі». Па гэ тым марш ру це бу дуць кур сі ра ваць тры 
цяг ні кі но ва га ты пу, ужо на бы тыя Бе ла рус кай чы гун кай, час ру ху 
скла дзе менш за 50 хві лін. 

Ста ноў ча аца ніў шы пра ве дзе ныя ра бо ты, Прэ зі дэнт пад крэс ліў, 
што за ўсе не да хо пы ад па вед ныя лю дзі «бу дуць ад каз ваць на ўсю 
ка туш ку». Звяр та ю чы ся да ген пад рад чы ка ра бот па рэ кан струк-
цыі ААТ «Грод нап рам буд», Аляк сандр Лу ка шэн ка па пя рэ дзіў, што 
тыя ра бо ты, што за ста лі ся, па він ны быць вы ка на ны так са ма на 
вы со кім уз роў ні.

У цэ лым кі раў нік дзяр жа вы па ста віў за да чу за вяр шыць ма-
дэр ні за цыю На цы я наль на га аэ ра пор та «Мінск» сё ле та. Па вод ле 
слоў Прэ зі дэн та, усе ра бо ты па рэ кан струк цыі, якія вы ка на ны да 
гэ та га ча су, каб пры няць гас цей чэм пі я на ту па ха кеі, зроб ле ны 
ня дрэн на. Да лей вар та па сту по ва пры во дзіць у па ра дак ас тат нюю 
част ку аэ ра пор та. Пры гэ тым Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што гэ та па-
він на быць зроб ле на за ра зум ныя гро шы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ў блі жэй шыя га ды аэ ра-
порт бу дзе пра ца ваць пры быт ко ва і, пра па на ваў шы тут доб рыя 
ўмо вы, мож на пры ва біць боль шую коль касць па са жы раў. Прэ зі-
дэнт пад крэс ліў, што вар та гля дзець на перс пек ты ву і пра цяг ваць 
раз ві ваць аэ ра порт.

Га во ра чы пра бу даў ніц тва дру гой уз лёт на-па са дач най па ла-
сы ў На цы я наль ным аэ ра пор це «Мінск», Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пра па на ваў раз гле дзець маг чы масць яе ўзвя дзен ня сва і мі сі ла мі. 
«Ча сам мы кі да ем ся на ін вес та ра, які пра па нуе вы гад ныя ўмо вы. 
Але гэ тыя ўмо вы нам з ча сам абы дуц ца двай ным кош там. Дык, 
мо жа быць, нам са мім узяц ца за гэ тую спра ву і зра біць? — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы. — Так, уз лёт на-па са дач ная па ла са — спра ва 
ад каз ная. Але якая там скла да насць, мы што, вы на хо дзім ве ла-
сі пед, неш та но вае спра бу ем па бу да ваць? Лю дзі даў но бу ду юць 
гэ тыя ўзлёт на-па са дач ныя па ло сы, і не ад ну па бу да ва лі, у све-
це іх ты ся чы. Дык да вай це возь мем доб ры пра ект, пад клю чым 
ад на го тал ко ва га пра ек тан та, за пла цім яму гро шы, і ён бу дзе 
ку ры ра ваць гэ ты пра ект і пад ка жа на шым спе цы я ліс там, як і 
што ра біць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што даў но да ру чаў пра пра ца-
ваць пы тан не бу даў ніц тва но вай уз лёт на-па са дач най па ла сы з 
да дат ко вым тэр мі на лам да яе. «Гэ та цэнтр Еў ро пы. Ка лі мы пра-
па ну ем доб рыя ўмо вы, у нас бу дзе доб рая дру гая ўз лёт на-па са-
дач ная па ла са, якая змо жа пры маць аэ ро бу сы, — гэ та зу сім ін шы 
ва ры янт, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Трэ ба гля дзець на пе рад. Я не 
ка жу, што мы гэ та зро бім заўт ра ці пас ля заўт ра. Але ў на ступ ную 
пя ці год ку прый дзец ца гэ та ра біць».

Пад час на ра ды ў На цы я наль ным аэ ра пор це «Мінск» Аляк-
сандр Лу ка шэн ка да ру чыў так са ма да кан ца го да прад ста віць 
дак лад ную кан цэп цыю дзей нас ці авія ра монт на га за во да пас ля 
яго пе ра но су.

Пра фе сій ныя за слу гі ра бот ні каў 
роз ных сфер ад зна ча ны 
дзярж уз на га ро да мі Бе ла ру сі

Вя лі кая гру па ра бот ні каў роз ных сфер уда сто е на дзяр жаў ных 
уз на га род Рэс пуб лі кі Бе ла русь за шмат га до вую плён ную пра цу, 
узор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў, да сяг нен не вы со кіх 
па каз чы каў у пра мыс ло вас ці, бу даў ніц тве і на ву ко вай дзей нас ці, 
удас ка на лен не энер ге тыч най сіс тэ мы і рэа лі за цыю дзяр жаў най 
ін фар ма цый най па лі ты кі, вя лі кі аса біс ты ўклад у раз віц цё ахо вы 
зда роўя, транс парт ных па слуг, аду ка цыі, куль ту ры, мас тац тва, 
фі зіч най куль ту ры і спор ту. Ад па вед ны ўказ пад пі саў кі раў нік 
дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ВЫНАХОДНІЦТВА —ВЫНАХОДНІЦТВА —
РЫСА СЯМЕЙНАЯРЫСА СЯМЕЙНАЯ

Егер Ра сон ска га ляс га са Ге надзь Ба ра дуль кін для 
больш зруч на га пе ра мя шчэн ня па ле се і ба ло це ўлас-
ны мі ру ка мі і па ўлас ным пра ек це ства рыў не каль кі 
спе цы яль ных усю ды хо даў.

— Гэ тыя транс парт ныя срод кі да па ма га юць мне да-
бі рац ца ў лю бое мес ца, не зва жа ю чы на стан на двор'я 
і па ру го да, — ка жа Ге надзь Дзміт ры е віч. — Асаб лі ва 
зруч на на гэ тай тэх ні цы ў час па ля ван ня і пры пад воз цы 
кор му для жы вёл.

За ві таў шы на пад во рак, за поў не ны роз най ко ла-

вай тэх ні кай, ім гнен на пе ра кон ва еш ся, што Ба ра дуль-
кін — са праўд ны «фа нат» ства рэн ня аў та ма бі ляў, якія 
ён збі рае лі та раль на з ло му, з дэ та ляў і ру ха ві коў бы лых 
лег ка ві коў і ма та цык лаў. Апош ні экс клю зіў (на фо та-
здым ку) — сне га ход і ба ло та ход (два ў ад ным) на спе цы-
яль ных ко лах — ён змай стра ваў у асноў ным з дэ та ляў 
ста рой «ка пей кі».

А па чы на ла ся аў таспра ва яшчэ ў 1982 го дзе з трак-
та ра, ка лі бы ла па трэ ба ме ха ні зі ра ваць руч ную пра цу 
на пры ся дзіб ным участ ку і на бу доў лі до ма. Да рэ чы, 

трак тар спраў ны і вы ка рыс тоў ва ец ца да гэ туль. У 1986-м 
з'я віў ся ба ло та ход з ру ха ві ком ад ма та цык ла «ІЖ-Пла-
не та». А дзе сяць га доў та му — паў на пры вад ны шас ці-
ко ла вы сне га ход з ру ха ві ком ад «за па рож ца».

— У ся рэд нім на ства рэн не та ко га аў то тра ціц ца тры 
га ды, — ка жа егер Ба ра дуль кін. — Але ў мя не ёсць па-
моч нік — сын Аляк сандр, ён так са ма кан стру юе і са браў 
ужо для свайго сы на Паў ла са праўд ны квад ра цыкл з 
ру ха ві ком ад бен за пі лы.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

Ге надзь БА РА ДУЛЬ КІН за ру лём свай го но ва га ўсю ды хо да
і яго ўнук Па вел на ўлас ным квад ра цык ле.


