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Аляк сандр СУ РЫ КАЎ, 
Над звы чай ны і Паў на моц ны 
Па сол Ра сіі ў Бе ла ру сі:

«Брац кія ад но сі ны па між 
бе ла ру са мі і ра сі я на мі пад-
трым лі ва юц ца ў тым лі-
ку і дзя ку ю чы спор ту, а 
асаб лі ва ха кею. Ра сій скія 
і бе ла рус кія ба лель шчы кі 
ад ноль ка ва «хва рэ юць» за 
абедз ве збор ныя. Гэ та ба-
за вы пад му рак на ша га бра-
тэр ства. Да рэ чы, больш 
за ўсё квіт коў на бы та ме-
на ві та ра сій скі мі ба лель-
шчы ка мі. Па куль скла да на 
ска заць, ці ўсе з іх пры еха лі. 
Але, хут чэй за ўсё, гэ та са-
мы ма са вы вы езд пры хіль-
ні каў ра сій скай дру жы ны. 
Ха чу на ве даць усе мат чы з 
удзе лам ра сій скай збор най, 
а так са ма не ка то рыя гуль-
ні дру жы ны Бе ла ру сі».
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— Мы ішлі да гэ тай па-
дзеі 5 га доў, — на цы ры мо-
ніі ад крыц ця за зна чыў Прэ-
зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
ЛУ КА ШЭН КА. — Чэм пі я нат 
стаў са праў ды буй ным на цы я-
наль ным пра ек там. У яго пад-
рых тоў цы і рэа лі за цыі ак тыў на 
ўдзель ні ча ла ўся на ша кра і на. 
Мы шчы ра ра ды го на ру пры няць 
у ся бе гэ ты тур нір і па да рыць 
ама та рам ха кея цу доў нае свя-
та. Зроб ле на ўсё, каб чэм пі я-

нат свету ў Мін ску стаў яр кім, 
ад мет ным і леп шым у све це. 
Упэў не ны, прад стаў ні кі фе дэ-
ра цыі ха кея, гуль цы збор ных і 
ба лель шчы кі год на ацэ няць усё, 
што ба чаць тут.

Зра зу ме ла, вывады трэ-
ба бу дзе ра біць толь кі пас ля 
за вяр шэн ня тур ні ру, але ся-
рэд няя за паў няль насць (8940 
ча ла век) ка жа пра вя лі кую ці-
ка васць да ха кея. Тры бу ны, як 
пра ро чыў наш вя до мы ха кей ны 

спе цы я ліст Мі ха іл За ха раў, за-
поў не ны ледзь не на кож най 
гуль ні. Вось і на матч Бе ла русь 
— ЗША прый шло 13600 гле да-
чоў. На жаль, на шы су ай чын ні кі 
аме ры кан цам са сту пі лі з лі кам 
1:6. Але, упэў не ны, гэ ты вы нік 
ні ў якім ра зе не паў плы вае на 
ба лель шчыц кі на строй бе ла-
ру саў у да лей шым. Прык лад 
гэ та му — на ступ ны матч з Ка-
зах ста нам.

Та рас ШЧЫ РЫ.

СВЯТА КОЖНЫ ДЗЕНЬ

Ц
І МОЖ НА на зваць 
чэм пі я нат све ту па 
ха кеі свя там? Яшчэ 

ты дзень та му я на пі саў бы 
ад моў на, але за раз па ві нен 
пе ра гле дзець свае по гля ды. 
Так, без умоў на, ён ка гось-
ці не за кра нае і, маг чы ма, 
на фо не аса біс тых праб лем 
зу сім не ці ка віць мно гіх жы-
ха роў ста лі цы. Але па чуц цё 
агуль на га сяб роў ства, доб-
ра зыч лі вас ці за меж ні каў, 
ра дасць ба лель шчы каў, 
цяг ніч кі, якія яны пус ка юць 
па ві ра жах «Мінск-Арэ ны», 
ства рае ат мас фе ру са праўд-
на га спар тыў на га свя та. І гэ-
та толь кі па ча так!

Яны на ват атры ма лі га лоў ны прыз 
ко ліш ня га кон кур су да Дня свя то га 
Ва лян ці на на леп шае пры знан не 
ў ка хан ні. «Уба чы ла ў га зе це за-
пра шэн не пры няць удзел і зга да ла 
пра вер ша ва ны па да ру нак му жа, 
— усмі ха ец ца Лі дзія Кі ры лаў на, ус-
па мі на ю чы гэ ты вы па дак. — Узя ла 
паш тоў ку і ад пра ві ла на ўка за ны 
ад рас. Ха це ла ся, каб ве да лі, што 
і ў 78 га доў лю дзі мо гуць пры го-
жа пры зна вац ца ў ка хан ні. Му жу 
пра гэ та ні чо га не ска за ла. А праз 2 
тыд ні — зва нок у дзве ры. Пры еха-
ла зды мач ная гру па АНТ і аб' яві ла, 
што мы — пе ра мож цы».

Даў жы нёй у жыц цё
...По бач са мной ся дзіць муж чы на, які 

ўлюб лё ны мі ва чы ма гля дзіць на сваю спа-
да рож ні цу жыц ця і га то вы хоць ця пер спя-
ваць ёй се рэ на ды. У пра мым сэн се сло ва. 
Не каль кі тыд няў та му на ад ным з ура чыс-
тых ме ра пры ем стваў Ула дзі мір Яфі ма віч 
спя ваў пад акам па не мент ма гі лёў ска га ар-
кест ра лі рыч ную пес ню, дзе ёсць пя шчот-
ныя рад кі пра адзі ную на ўсім бе лым све це. 
Ка лі ён у сва ім па рад ным кі це лі ка пі та на 
дру го га ран гу стаў на ад но ка ле на пе рад 
лю бай, якая ся дзе ла ў пер шым ра дзе, за ла 
ўза рва ла ся апла дыс мен та мі.

Не па ве ры це, але Лі дзія і Ула дзі мір 
Лі соў скія па мя та юць на ват свой пер шы 
па ца лу нак. Гэ та ад бы ло ся праз не каль-
кі га доў пас ля пры го жых за ля цан няў. 
Пры зна юц ца, што сім па ты за ва лі ад но 
ад на му яшчэ са шко лы, ка лі ён, сям нац-
ца ці га до вы хло пец, на на ва год нім ба ле 
быц цам бы ўпер шы ню ўба чыў ма лод-
шую за яго на год пры га жу ню і стра ціў 
га ла ву ад не ча ка на га па чуц ця.

— Ён мя не пра во дзіў, але мы іш лі на 
ад лег лас ці ад но ад ад на го, — ус па мі нае 
яна. — Ка хан не ў 17 га доў — гэ та як 
нар ко тык. І трэ ба не пе рай сці тую мя жу, 
за якой яно пе ра тва ра ец ца ў 
рас пус ту.

Амаль 60 га доў Лі дзія і Ула дзі мір Лі соў скія 
з Ма гі лё ва не пе ра ста юць ка заць ад но ад на му пя шчот ныя сло вы

На двор'еНа двор'е  ��

Ты дзень 
пад зна кам 

дажджоў
У аў то рак тэ ры то рыя на шай 
кра і ны тра піць пад уплыў ня ў -
стой лі вай па вет ра най ма сы, 
што па сту пае да нас з бо ку 
За ход няй Еў ро пы, па ве да мі ла 
рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс пуб лі-
кан ска га гід ра мет цэнт ра Мін -
п ры ро ды Воль га Фя до та ва.

Та му сён ня ў боль шас ці ра ё наў 
ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, 
а ча сам маг чы мы на валь ні цы. Мак-
сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўдзень скла дзе плюс 13-18 гра ду-
саў, па паў днё вым ус хо дзе пры грэе 
да 21 цяп ла. І ў се ра ду на фо не па ні-
жа на га ат мас фер на га ціс ку мес ца-
мі прой дуць не вя лі кія даж джы і на-
валь ні цы. Уна чы і ра ні цай у асоб ных 
ра ё нах ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы на се ра ду скла дзе плюс 4-9 
гра ду саў, удзень — 16-23 цяп ла, 
толь кі па паў днё вым за ха дзе бу дзе 
ўся го плюс 13-15 гра ду саў. У чац вер 
і пят ні цу да нас за ві тае сур' ёз ная 
па вет ра ная ма са, і зноў пой дуць 
даж джы, мес ца мі — на валь ні цы. У 
асоб ных ра ё нах уз моц ніц ца ве цер 
па ры ва мі да 15-20 м/с. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўна чы бу дзе пе ра важ на 
плюс 7-14 гра ду саў, уна чы на пят ні-
цу па паў днё вым ус хо дзе — да 16 
цяп ла. Удзень ча ка ец ца плюс 16-23, 
на ўсхо дзе цяп лей — мес ца мі 24-26 
гра ду саў, ад нак па паў днё вым за ха-
дзе толь кі плюс 13-15 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

СТРА ТЭ ГІЧ НАЯ
 ПА ЗІ ЦЫЯ

За ха ду не вар та вы ка рыс тоў ваць Укра і ну 
ў якас ці фак та ру ціс ку на Ра сію

Пра гэ та за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на су стрэ чы з сак ра та ром Са ве та бяс пе кі Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі Мі ка ла ем Па тру ша вым, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

«Сі ту а цыя ва кол ня прос тая, мы гэ та га не ўтой ва ем, і з Прэ зі дэн-
там Ра сіі, прэм' ер-мі ніст рам, су стра ка ю чы ся, мы яе аб мяр коў ва лі. 
На пэў на, доб ра, што ў нас ёсць маг чы масць сён ня з ва мі па га ва рыць, 
вы пра ве дзя це кан суль та цыі на ўзроў ні дзяр жаў ных сак ра та роў Са-
ве таў бяс пе кі. Та му што трэ ба ба чыць, што бу дзе заўт ра, і ска ар ды-
на ваць на шы па зі цыі, на шы дзе ян ні, ка лі гэ та бу дзе не аб ход на, нам 
так са ма вель мі важ на», — ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

«Га лоў нае, каб Укра і на за ста ла ся Укра і най, не ста ла ба зай 
Паў ноч на ат лан тыч на га аль ян су ля на шых ме жаў. Мы гэ та га не 
ўтой ва ем. Гэ та важ на і для Ра сіі, і для Бе ла ру сі, — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ну і, вя до ма, ха це ла ся б, каб гэ ты бліз кі 
нам сла вян скі на род за стаў ся з на мі».

«Але гэ та вы бар укра ін ска га на ро да. Яны ня хай улад коў ва юць 
сваё жыц цё так, як лі чаць па трэб ным, але каб не ства ра лі праб лем 
сва ім су се дзям. Гэ та га лоў нае», — ска заў Прэ зі дэнт, вы ка заў шы 
дум ку, што з ча сам ва Укра і не ўсё ста бі лі зу ец ца. «Не бу дзе Укра і-
на на За ха дзе. Яе там ні хто і не ча кае. Ну, па цям нен не ў маз гах у 
па лі ты каў, гэ та бы вае, вы гэ та вы дат на ве да е це», — ска заў бе ла-
рус кі лі дар. «І За ха ду не вар та вы ка рыс тоў ваць Укра і ну ў якас ці 
фак та ру ціс ку на Ра сію, перш за ўсё. Ды і не толь кі на Ра сію, та му 
што па гар шэн не сі ту а цыі, у тым лі ку ў эка но мі цы, уплы вае на ўсю 
пост са вец кую пра сто ру», — за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ад зна чыў, што на су стрэ чах у Маск-
ве з удзе лам прэ зі дэн таў кра ін АДКБ аб мяр коў ва лі ся і праб ле мы ў 
Цэнт раль на-Азі яц кім рэ гі ё не. «Трэ ба ска заць, што і там праб лем да-
стат ко ва. Та му і гэ та па він на быць у по лі зро ку», — ска заў Прэ зі дэнт.

У сваю чар гу Мі ка лай Па тру шаў, га во ра чы пра двух ба ко выя 
ад но сі ны, пад крэс ліў, што тут ні я кіх праб лем ня ма. «Нам прос та 
трэ ба да маў ляц ца, узгад няць на шы пла ны і по тым іх вы кон ваць. 
Мы так і ро бім», — ад зна чыў сак ра тар Са ве та бяс пе кі Ра сіі. Па-
вод ле яго слоў, Бе ла русь і Ра сія, акра мя двух ба ко ва га, так са ма 
ак тыў на ўза е ма дзей ні ча юць у шмат ба ко вых фар ма тах, перш за 
ўсё ў АДКБ і на пля цоў цы СНД.

Свят ло ў акнеСвят ло ў акне  ��

ФОР МУ ЛА ІХ КА ХАН НЯ
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Да та го ж тэ ры то рыя на ле-
вым бе ра зе Дняп ра заў сё ды 
бы ла пры ваб ным мес цам для 
па ляў ні чых і ры ба коў не толь кі 
Бе ла ру сі, але і Ра сіі, і Укра і ны. Ім 
так са ма ста не ляг чэй да бі рац ца 
да пры го жых мяс цін Ло еў шчы-
ны. У раз ме шча ным тут рэс пуб-
лі кан скім бія ла гіч ным за каз ні ку 
«Днеп ра-Сож скі» на ліч ва ец ца 35 
ві даў мле ка кор мя чых, 140 ві даў 
пту шак.

Транс парт ны па ром быў зроб ле-
ны ў Рэ чы цы. Яго па мер 24х17 м, 
гру за па ды маль насць — ка ля 60 т. 
Гэ та азна чае, што за адзін раз да 
ся мі транс парт ных срод каў, у тым 
лі ку лег ка выя і гру за выя аў та ма бі-
лі, трак та ры і ін шая цяж кая тэх ні ка, 
бу дзе да стаў ле на на ле вы бе раг 
Дняп ра па ро мам пры да па мо зе 
бук сі роў кі ка та рам.

Да рэ чы, ува со біць ін вес ты цый-
ны пра ект «Бу даў ніц тва аў та ма-
біль най да ро гі Аба ку мы — Ло еў з 
па ром най пе ра пра вай це раз ра ку 
Днепр» змаг лі на пра ця гу ад на го 
го да. Срод кі ў па ме ры Br14 млрд 
вы лу ча ны з аб лас но га бюд жэ-
ту. Акра мя са цы яль на га зна чэн-
ня, па ром ная пе ра пра ва важ ная 
для ра ё на з эка на міч на га пунк ту 

гле джан ня. З'я віц ца маг чы масць 
ак тыў на вы ка рыс тоў ваць сель-
ска гас па дар чыя зем лі за рэ чнай 
зо ны, бо ця пер ту ды ляг чэй да-
стаў ляць тэх ні ку і гру зы. Па ста ян-
ныя пе ра воз кі па ро мам па ча лі ся з 
9 мая. Што дзень бу дзе ажы ццяў-
ля ц ца па 6 рэй саў на пра ця гу ўся-
го се зо на на ві га цыі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Кло пат пра лю дзейКло пат пра лю дзей  ��

«ЗА БЫ ТЫ КУ ТОК» СТАЎ БЛІЗ КІМ
Ка ля Ло е ва ўра чыс та ад кры лі па ром ную пе ра пра ву це раз 
Днепр. Так атры ма ла ся, што вя лі кі ўчас так у так зва най «за-
рэ чнай» зо не (пры клад на пя тая част ка тэ ры то рыі ра ё на, дзе 
жы вуць больш за 700 ча ла век) да гэ туль быў ад рэ за ны ад 
«вя лі кай зям лі». У са вец кі час тут іс на ва лі пе ра пра вы, але 
па сту по ва тэх ні ка са ста рэ ла і пе ра ста ла экс плу а та вац ца. Лю-
дзям, каб тра піць у свой рай цэнтр, раз ме шча ны на пра вым 
бе ра зе, да во дзі ла ся ра біць крук у 140 кі ла мет раў. Ця пер шлях 
да Ло е ва скла дае 7 км.
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Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

«ЛЕТ НІ ГРА ФІК» ШКОЛ
Па ін фар ма цыі ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма, вы-
пуск ныя ве ча ры прой дуць у ста ліч ных шко лах сё ле та 12 
чэр ве ня. Па ча так ура чыс тас цяў — а 19 га дзі не. А 31 мая з 
10.00 да 12.00 у мін скіх шко лах пра гу чаць апош нія зван кі 
для вуч няў вы пуск ных 9-х і 11-х кла саў. Эк за ме ны бу дуць 
зда ваць у чэр ве ні 13938 вы пуск ні коў ба за вай шко лы і 8168 
вы пуск ні коў 11-х кла саў.

Ус туп ная кам па нія для тых, хто па сту пае ў 5-я кла сы гім на зій, 
прой дзе з 2 па 10 чэр ве ня, для ах вот ных па сту піць у 10-я гім на зіч-
ныя кла сы — з 15 па 20 чэр ве ня. А ў ка дэц кіх ву чы лі шчах ад бор 
бу дзе пра хо дзіць з 20 па 30 чэр ве ня.

Так са ма з 2 чэр ве ня ў шко лах рас пач нец ца пры ём да ку мен таў 
у пер шыя кла сы. Па кла па ціц ца пра вы бар мес ца на ву чан ня для 
свай го дзі ця ці баць кі па він ны да 28 жніў ня. Ча ка ец ца, што ўпер-
шы ню за школь ныя пар ты ся дуць у на ступ ным на ву чаль ны го дзе 
больш за 20 ты сяч ма лень кіх мін чан.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

УРАД КЫР ГЫЗ СТА НА ЎХВА ЛІЎ ПРА ЕКТ ДА РОЖ НАЙ КАР ТЫ 
ПА ДА ЛУ ЧЭН НІ ДА МС

Урад Кыр гыз ста на ўхва ліў ал га рытм дзе ян няў па да лу чэн ні рэс пуб лі кі да Мыт на га са ю за. 
Па вод ле слоў мі ніст ра эка но мі кі Тэ мі ра Са ры е ва, урад пра цяг не пра цу над ме ха ніз мам фі нан са-
ван ня ме ра пры ем стваў да рож най кар ты па да лу чэн ні Кыр гыз ста на да МС і адап та цыі эка но мі кі 
Кыр гыз ста на да функ цы я на ван ня ва ўмо вах Мыт на га са ю за. Як ад зна ча ец ца, да рож ная кар та 
бу дзе за цвяр джац ца ра шэн нем Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка на міч на га са ве та на ўзроў ні кі раў-
ні коў дзяр жаў — удзель ніц МС, так са ма бу дзе пад пі са на за ява аб за цвяр джэн ні гэ тай да рож най 
кар ты ад імя Кыр гыз ста на і дзяр жаў Мыт на га са ю за.

КА ЗАХ СТАН З 1 ЧЭР ВЕ НЯ ЧА СО ВА ПРЫ ПЫ НЯЕ ІМ ПАРТ 
АЛ КА ГО ЛЮ

Ка зах стан з 1 чэр ве ня ўво дзіць ча со вае аб ме жа ван не на ўвоз і рэа лі за цыю на тэ ры то рыі рэс-
пуб лі кі ал ка голь най пра дук цыі. Пра гэ та га во рыц ца ў па ве дам лен ні, раз ме шча ным на афі цый-
ным сай це прэм' ер-мі ніст ра Ка зах ста на Ка ры ма Ма сі ма ва. Аб ме жа ван не на ўвоз і рэа лі за цыю 
ал ка голь най пра дук цыі ўво дзіц ца да лік ві да цыі па ру шэн няў у част цы яе мар кі роў кі, га во рыц ца 
ў па ве дам лен ні са спа сыл кай на ўпраў лен не па за ха ван ні па тра ба ван няў тэх ніч ных рэг ла мен таў 
і бяс пе кі хар чо вай пра дук цыі Агенц тва Ка зах ста на па аба ро не пра воў спа жыў цоў. Та кая ме ра 
пры ня та ў су вя зі з вы яў лен нем шмат лі кіх фак таў аба ра чэн ня на спа жы вец кім рын ку Ка зах ста-
на ал ка голь най пра дук цыі вы твор час ці Іта ліі, Фран цыі, Шат лан дыі, Ра сіі, Бе ла ру сі і ін шых, якая 
рэа лі зу ец ца з па ру шэн ня мі па тра ба ван няў на цы я наль на га за ка на даў ства і па тра ба ван няў, 
уста ноў ле ных тэх ніч ным рэг ла мен там Мыт на га са ю за.

НА ТА РЫХ ТУЕ «ПА СТА ЯН НУЮ ПРА ПІС КУ» Ў ЕЎ РО ПЕ
НА ТА раз гле дзіць пы тан не аб па ста ян ным раз мя шчэн ні вой скаў аль ян су ў кра і нах Ус ход няй 

Еў ро пы ў су вя зі з аб васт рэн нем сі ту а цыі ва Укра і не. Пра 
гэ та па ве да міў га лоў на ка ман ду ю чы сі ла мі НА ТА ў Еў ро пе 
аме ры кан скі ге не рал Фі ліп Брыд лаў. Па вод ле яго сло ў, 
пы тан не аб па ста ян най дыс ла ка цыі вой скаў НА ТА бу дзе 
раз гле джа на і да ве дзе на да аб мер ка ван ня па між кі раў ні-
ка мі кра ін — чле наў аль ян су. За раз гру поў ка вой скаў НА ТА 
пры сут ні чае ва Ус ход няй Еў ро пе на асно ве ка рот ка тэр мі-
но вай ра та цыі.

НА ВУ КОЎ ЦЫ: 
ВА КУ У МА ВА НЫЯ 
ПРА ДУК ТЫ МО ГУЦЬ 
УЯЎ ЛЯЦЬ НЕ БЯС ПЕ КУ

Пад ва ку ум най упа коў кай звы чай-
ных пра дук таў хар ча ван ня мо гуць 
зна хо дзіц ца смя рот на не бяс печ ныя 
бак тэ рыі. Да та кой вы сно вы прый шлі 
спе цы я ліс ты Тэх ніч на га ўні вер сі тэ та 
Да ніі. Яны вы свет лі лі: чвэрць па цы-
ен таў, якія за ра зі лі ся бак тэ ры я мі з 
лі ку тых, што жы вуць пад ва ку ум най 
упа коў кай, зна хо дзяц ца ў гру пе па вы-
ша най ры зы кі смер ці. Сут насць у тым, 
што ва ўмо вах ад сут нас ці кіс ла ро ду 
па та ге ны — Lіsterіa monocytogens 
— мо гуць ста на віц ца асаб лі ва агрэ-
сіў ны мі. Па вод ле сло ў на ву коў цаў, з 
гэ та га пунк ту гле джан ня не бяс печ ныя 
ма ла ко, ма ро жа нае, сыр, мя са, паў-
фаб ры ка ты, ры ба і ага род ні на. Та му 
пра дук таў у ва ку ум най упа коў цы па 
маг чы мас ці лепш па збя гаць.

ПРА ВА АХОЎ НЫЯ СТРУК ТУ РЫ 
АК ТЫ ВІ ЗА ВА ЛІ БА РАЦЬ БУ 

З КА РУП ЦЫ ЯЙ
У кра і не па вя лі чы ла ся коль касць выяўленых зла чын стваў, 
якія датычацца ка руп цыі і аба ра чэн ня нар ко ты каў. Аб гэ-
тым учо ра Прэ зі дэн ту Аляк санд ру Лу ка шэн ку да ла жыў 
Ге не раль ны пра ку рор Аляк сандр Ка нюк, па ве да мі лі БЕЛ ТА 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Па вод ле слоў Ге не раль на га пра ку ро ра, ня гле дзя чы на па-
ве лі чэн не коль кас ці цяж кіх і асаб лі ва цяж кіх зла чын стваў, якія 
вы яў ля юц ца, гэ та ў боль шай сту пе ні свед чыць не пра па гар-
шэн не кры мі на ген най аб ста ноў кі ў кра і не, а пра ак ты ві за цыю 
пра ва ахоў ны мі струк ту ра мі ба раць бы з ка руп цы яй і не за кон ным 
аба ра чэн нем нар ко ты каў.

Акра мя та го, Прэ зі дэн ту бы ло да ло жа на аб вы ка нан ні да-
ру чэн няў па ап ты мі за цыі дзей нас ці пра ку ра ту ры, у пры ват-
нас ці, па лік ві да цыі ва ен най і рэ ар га ні за цыі транс парт най 
пра ку ра ту ры.


