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ЦЫТАТА ДНЯ

Аляк сей БАГ ДА НАЎ, на чаль нік 

га лоў на га ўпраў лен ня 

знеш не эка на міч най дзей нас ці 

Мі ніс тэр ства сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня:

«Бе ла русь па ды шла 
да фі наль най част кі 
пе ра га во раў аб 
ус туп лен ні ў Су свет ную 
ганд лё вую ар га ні за цыю. 
Ця пер ідзе ак тыў ная 
ра бо та па вы зна чэн ні 
ўзроў ню дзяр жаў най 
пад трым кі бе ла рус кіх 
сель гас вы твор цаў, 
якая бу дзе да зво ле на 
на шай кра і не ў вы пад ку 
яе ўступ лен ня ў СГА. 
Мы на ме ці лі пра вес ці 
па шы ра ную на ра ду 
з чле на мі Керн скай 
гру пы — аса цы я цы яй 
кра ін-экс пар цё раў 
сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі — і з імі 
па га ва рыць пра тое, які ж 
уз ро вень дзярж пад трым кі 
бу дзе ўзгод не ны для на шай 
кра і ны. Што да ты чыц ца 
па ме ру мыт ных пош лін, 
то Бе ла русь імк нец ца 
ўсту піць у СГА на тых 
жа ўмо вах, што і асноў ны 
наш ганд лё вы парт нёр — 
Ра сій ская Фе дэ ра цыя».
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Без бар' е раўБез бар' е раў  

«Мы на ват і не ду ма лі, 
што іс ну юць та кія праб ле мы...»
На коль кі Мінск га то вы пры маць усе ка тэ го рыі ту рыс таў?

Дру гія Еў ра пей скія гуль ні прой дуць у Бе ла ру сі з 21 да 29 чэр ве-

ня 2019 го да. У су вя зі з гэ тай па дзе яй на ша кра і на ча кае шмат 

ба лель шчы каў і ту рыс таў. Ся род іх аба вяз ко ва бу дуць і лю дзі, 

для якіх кры тыч на важ ным мо ман там з'яў ля ец ца да ступ насць 

на ва коль на га ася род дзя. На коль кі Мінск га то вы пры маць та кіх 

ту рыс таў? Спе цы я ліс ты праг на зу юць, што ў гэ тым пла не Гуль ні 

ста нуць для го ра да вы клі кам.

Пры чым пы тан не да ступ нас ці ўжо не з'яў ля ец ца для на шай кра і ны 
рэ ка мен да цы яй — пас ля пры няц ця і ра ты фі ка цыі Кан вен цыі аб пра-
вах ін ва лі даў гэ та наш аба вя зак. Бе ла русь па він на тое зра біць, як бы 
скла да на ні бы ло. Тут і рэ пу та цыя на шай кра і ны, і пы тан не раз віц ця 
біз не су ў ёй, па вы шэн ня якас ці жыц ця для ўсіх, не толь кі для гас цей 
Гуль няў, але і для тых лю дзей, якія тут жы вуць і бу дуць ка рыс тац ца 
ўсёй на леж най інф ра струк ту рай. Пра гэ та іш ла раз мо ва на круг лым 
ста ле «Ін фар ма цыя аб да ступ нас ці як важ ны эле мент раз віц ця ту рыз му 
ў Бе ла ру сі», ар га ні за ва ным Офі сам па пра вах лю дзей з ін ва лід нас цю 
ў рам ках Тыд ня да ступ нас ці — 2018.

«Уклад ван не гро шай у да ступ насць акуп ля ец ца і пры но сіць знач ны 
да ход. Праў да, для нас гэ та па куль яшчэ но вая дум ка...» — ад зна-
чае ды рэк тар Офі са па пра вах лю дзей з ін ва лід нас цю Сяр гей 

ДРАЗ ДОЎ СКІ. Пры гэ тым ён лі чыць, што ма ла ду маць толь кі пра ту-
рыс тыч ныя аб' ек ты — не маг чы ма вы ра шыць гэ тую праб ле му, 
ка лі не вы ра шаць праб ле мы з інф ра струк ту рай ў цэ лым.

У ЗО НЕ РЫ ЗЫ КІ
Ча му боль шас ці з нас лепш цал кам ад мо віц ца ад ал ка го лю

На ша кра і на па-ра ней ша му ся род лі да раў па ўжы ван ні ал ка го лю, 

ня гле дзя чы на тое, што ў апош ні час, згод на са ста тыс ты кай, 

піць бе ла ру сы ста лі кры ху менш. Што пры му шае нас звяр тац-

ца да спірт но га і ці мож на гэ та ра біць без шко ды для зда роўя? 

У якіх вы пад ках бліз кія па він ны біць тры во гу і якія ме та ды 

ля чэн ня сін дро му за леж нас ці лі чац ца па спя хо вы мі? Пра гэ та 

і ін шае рас ка заў га лоў ны ўрач Га рад ско га клі ніч на га нар ка ла-

гіч на га дыс пан се ра г. Мін ска Аляк сандр АЛІ ШЭ ВІЧ.

— Аляк сандр Сяр ге е віч, ча му лю-

дзі ўво гу ле ўжы ва юць ал ка голь?

— У кож ным з нас ёсць па трэ ба на 
змя нен не сва ёй свя до мас ці. На яе па-
роз на му мож на ўплы ваць, але са мае 
пер шае, што пры хо дзіць у га ла ву, — 
ал ка голь, бо ён ле га лі за ва ны, яго мож-
на на быць у лю бы час су так і па вель мі 
да ступ най ца не. Та му боль шасць лю-
дзей звяр та ец ца ме на ві та да яго.

— Але ча му мы п'ём так шмат?

— Асноў ныя пры чы ны — да ступ-
насць, пра якую я ска заў, і сфар мі-
ра ва ныя тра ды цыі. У нас пры ня та ўжы ваць моц ныя спірт ныя на поі. 
У кра і нах з тра ды цы я мі ві на роб ства, на прык лад Мал до ве, Гру зіі, Фран-
цыі, Іс па ніі, ін шая кар ці на: там ад да юць пе ра ва гу сла ба му ал ка го лю. 
У Поль шчы струк ту ра ўжы ван ня ў 90-я га ды мі ну ла га ста год дзя бы ла 
вель мі па доб ная на на шу: так са ма пі лі шмат моц ных спірт ных на по яў. 
Але там пры кла лі на ма ган ні і здо ле лі змя ніць сі ту а цыю — 
у асно ву бы ла па кла дзе на цэ на вая па лі ты ка. 
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Як Як Як к вяввя вя до доодо до о ммамамама, 
стастстастас  ра рарара жы жыжы жыт нт ннтнтны Ты Ты Ты у ру ру ру раўаў аў аў — ———

го го го горадрадрадрад ры ры ры ры ба бабаба ко кко к ў. ў. . ў. 
ВосВосссь іь іь  какааа рэрэрэ рэн нн нн ннная аяя

ту ту тту тураўраўраўраў чача ча чан кн кн ккнкнккаа На На Ні нініннаа Са ССТРУТРУТРУУК, К, К, К, 
якаякаякаякая жя жя жя жывы вывы ве пе пе пе па ба ба ба ллі лі лізу зу з рарара ра кі кккі

ПрырыПрырыы пяя пяцьць,ць,ць, не ненене ўя ўя ўя ўяў лў лў лў ляе яе яе свосвоой йй й
волволволво ь нь нь нь ныы чы чы час асасс безбезбезбез ввуву дыдыд ..
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РЫБ НАЕ МЕС ЦА

Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

Заставайцеся 
з намі – 

будзе 
цікава!

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ


