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Най мац ней шая за 180 га доў па вод ка 
ў Ір куц кай воб лас ці за бра ла жыц ці 22 ча ла век

З 25 чэр ве ня ў шас ці ра ё-

 нах Ір куц кай воб лас ці Ра-

сіі ад бы ло ся пад тап лен не 

ў 103 на се ле ных пунк тах, 

уве дзе ны рэ жым НС. Па 

апош ніх звест ках, ах вя ра мі 

па вод кі ста лі 22 ча ла ве кі, у 

тым лі ку дзі ця, па ве дам ляе 

ТАСС. Знік лы мі без вес так

у вы ні ку сты хіі лі чац ца 

15 ча ла век. Па ста не на 4 лі пе ня ў Ір куц кай воб лас ці ў 16 на-

се ле ных пунк тах за ста ва лі ся пад топ ле ныя 2,7 тысячы жы лых 

да моў, у якіх пра жы ва юць 6,4 тысячы ча ла век. Шко да ад па-

вод кі сель скай гас па дар цы рэ гі ё на ацэнь ва ец ца ў 300 мільёнаў 

ра сій скіх руб лёў, да ро гам — 800 мільёнаў ра сій скіх руб лёў. Па 

да ных Ір куц ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, гэ та па вод ка ста ла 

най мац ней шай у рэ гі ё не за апош нія 180 га доў.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла рус ка-

га на ро да і ся бе аса біс та вы ка заў спа чу ван ні Прэ зі дэн ту Ра сіі 

Ула дзі мі ру Пу ці ну і сем' ям за гі ну лых у вы ні ку па вод кі.

Ва ен ны са вет Су да на і апа зі цыя 
да сяг ну лі па гад нен ня аб па дзе ле ўла ды

Ва ен ны са вет Су да на і апа-

зі цыя, якія вя лі пе рагаворы ў 

Хар ту ме з 3 лі пе ня, да мо ві лі ся 

ства рыць Су ве рэн ны са вет, 

які бу дзе дзей ні чаць тры га ды. 

У яго ўвой дуць па пяць прад-

стаў ні коў ад кож на га з ба коў, 

а адзі нац ца тым яго ўдзель ні кам ста не ней кая гра ма дзян ская 

асо ба ва ен на га па хо джан ня. У аба вяз кі са ве та бу дзе ўва хо-

дзіць фар мі ра ван не но ва га ўра да, а так са ма пры цяг нен не да 

ад каз нас ці ві на ва тых у гі бе лі лю дзей на пра тэст ных ак цы ях. У 

хо дзе пе рагавораў у Хар ту ме ба кі так са ма ад кла лі ства рэн не 

пар ла мен та, аб якім да мо ві лі ся ў маі.

У снеж ні 2018 го да па вы шэн не цэн на хлеб, які з'яў ля ец ца 

най важ ней шым скла даль ні кам ра цы ё ну хар ча ван ня су дан-

цаў, пры вя ло да ву ліч ных пра тэс таў. Яны доў жы лі ся не каль кі 

ме ся цаў. 11 кра са ві ка ар мія ўзя ла дзяр жаў нае кі ра ван не ў 

свае ру кі пас ля ад хі лен ня ад ула ды прэ зі дэн та Ама ра аль-

Ба шы ра. Пры гэ тым быў ство ра ны пе ра ход ны Ва ен ны са вет, 

рас пу шча ны пар ла мент і пры пы не на дзе ян не кан сты ту цыі. 

Апа зі цыя аб ві на вач ва ла ва ен ных ва ўзур па цыі ўла ды і па тра -

ба ва ла пе ра да чы ўла ды гра ма дзян скім ор га нам кі ра ван ня. 

З па чат ку кра са ві ка ў штаб-ква тэ ры ар міі пра во дзі ла ся ся дзя-

чая за бас тоў ка, удзель ні кі якой да ма га лі ся пе ра да чы ўла ды 

гра ма дзян скім сі лам. 3 чэр ве ня су да нскія сі лы бяс пе кі на па лі 

на ла гер дэ ман стран таў: пад час раз го ну за гі ну ла больш за 

30 ча ла век, яшчэ 160 па цяр пе лі.

Муж чы на «ажыў» пад час улас на га па ха ван ня
У ін дый скім го ра дзе Лакх нау муж чы ну ледзь не па ха ва лі 

жыў цом. Жы хар Ін дыі тра піў у ДТЗ. Сва я кі пла ці лі за яго ля-

чэн не, але ле ка ры, як толь кі ў сям'і скон чы лі ся фі нан са выя 

срод кі, за яві лі пра смерць хво ра га. Вы да лі за клю чэн не пра 

смерць і пе рад алі це ла бліз кім. Пад час жа лоб най цы ры мо ніі 

ака за ла ся, што ру кі муж чы ны ру ха юц ца. Род ныя за пра сі лі 

ле ка раў. Тыя кан ста та ва лі, што муж чы на жы вы, у яго бы лі 

пульс і ціск. Муж чы ну змяс ці лі на ля чэн не ў ін шую клі ні-

ку. Па лі цыя пра во дзіць рас сле да ван не. Дзе ян ням ле ка раў, 

якія аб вяс ці лі жы во га па цы ен та мёрт вым, да ец ца пра ва вая 

ацэн ка.
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• Па дзя кі Прэ зі дэн та Бе-

ла ру сі за вы дат ную ву чо бу 

ўда сто е ны ва ен ныя і су пра-

цоў ні кі сіс тэ мы МНС.

• Сто ба лаў на ЦТ па фі зі цы 

атры ма лі 15 ча ла век.

• Больш за 1,2 кіламетра 

ганд лё вых ра доў раз гор-

нуц ца на свя це «Ку пал ле» ў 

Алек санд рыі.

• У Бе ла ру сі пры ня ты да-

дат ко выя ме ры па сты му ля-

ван ні ад стрэ лу дзі коў.

• Сяр гей Раў ней ка, які пра-

ца ваў па моч ні кам Прэ зі дэн-

та Бе ла ру сі — ін спек та рам па 

Гро дзен скай воб лас ці, пры-

су джа ны да 12 га доў ка ло ніі 

за ха бар.

• Се мя рых ма ле неч кіх во-

жы каў знай шлі на ўскра і не Ві-

цеб ска і пе рад алі ў мяс цо вы 

заа парк. Трое з іх ака за лі ся 

рэд кі мі во жы ка мі-аль бі но са мі.
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Дзміт рый КАР ЗЮК, 
на чаль нік УДАІ МУС:

«ДАІ пра па нуе ўвес ці 
па дзел сту пе няў 
ап'я нен ня кі роў цаў і 
пры зна чаць у су вя зі 
з гэ тым роз ныя 
па ка ран ні. Трэ ба ўвес ці 
гра да цыю сту пе няў 
ап'я нен ня — 
з 0,3 пра мі ле ал ка го лю ў 
кры ві ка раць штра фам 
у 100 ба за вых ве лі чынь 
і па збаў лен нем 
пра воў на тры га ды. 
На ступ ная гра да цыя 
ал ка голь на га 
ап'я нен ня — 
0,8 пра мі ле. Пас ля 
0,8 мы пра па ну ем 
ад каз насць 200 ба за вых 
і па збаў лен не пра ва 
кі ра ван ня тэр мі нам на 
5 га доў. Мы ўзгад ні лі 
гэ тыя па праў кі з 
усі мі за ці каў ле ны мі, 
нас пад тры ма лі па 
ўзмац нен ні жорст кас ці. 
Ду маю, што пры 
пе ра пра цоў цы Ко дэк са 
аб ад мі ніст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях гэ тая 
нор ма бу дзе ўне се на».

ФЕС ТЫ ВАЛЬ 
БЕЗ ВІЗ І МЕ ЖАЎ

НА ШЧАД КІ НЕ ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ
Трэ ця га лі пе ня ў кра і не на ра дзі лі ся 189 бе ла ру саў — 

з іх двое двай нят
За апош нія пяць га доў у Бе ла ру сі коль касць шмат дзет ных 

сям' яў па вя лі чы ла ся з 78 ты сяч да 110 ты сяч з ліш кам, па-

ве да міў мі ністр ахо вы зда роўя Ула дзі мір КА РА НІК пад час 

ак цыі «Бе лая Русь» — з лю боўю да дзя цей».

«Гэ та тэн дэн цыя са праў ды вель мі ра дуе, та му што чым час цей у 

гра мад стве чу ваць дзі ця чы смех, тым свят лей шая бу ду чы ня гэ та га 

гра мад ства», — вы ка заў упэў не насць мі ністр. Ма ла дым ма мам ён 

па жа даў, каб усе су стрэ чы з ме ды цын скі мі ра бот ні ка мі бы лі толь кі 

пла на выя. І за пра сіў яшчэ не раз на ве даць РНПЦ «Ма ці і дзі ця» з 

доб рай на го ды — тым больш, што цэнтр ча ка юць пе ра ме ны.

Па сло вах Ула дзі мі ра Ка ра ні ка, у цэнт ры пла ну ец ца ўма ца ваць 

ма тэ ры яль на-тэх ніч ную ба зу. Част ка аб ста ля ван ня бу дзе за куп ле ная 

ўжо сё ле та, на гэ ты і на ступ ны га ды на ме ча ны рас пра цоў ка пра ек та 

і па ча так рэ кан струк цыі рэ ані ма цый на га ад дзя лен ня, сё ма га і вось-

ма га кар пу соў цэнт раль на га стэ ры лі за цый на га ад дзя лен ня.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА ад-

зна чы ла, што цу доў на су стрэц ца з ма ла ды мі ма ма мі, у якіх у жыц ці 

ад бы ла ся са праў ды ра дас ная па дзея, з па жа дан ня мі ўся го са ма га 

доб ра га ім і дзет кам, каб рас лі зда ро выя, моц ныя, бы лі са праўд ны мі 

бе ла ру са мі. «Гэ та свя та не толь кі для жан чын, якія на ра дзі лі для 

ся бе та кое шчас це, але і для ўсіх нас, бо хо чац ца, каб нас, бе ла-

ру саў, бы ло як ма га больш. Дзяр жа ва ро біць усё, каб пад тры маць 

сям'ю», — звяр ну ла ся да жан чын На тал ля Ка ча на ва.

У РНПЦ «Ма ці і дзі ця» так са ма за ві та лі па він ша ваць мам 

за слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сі Іры на ДА РА ФЕ Е ВА і стар шы ня 

РГА «Бе лая Русь», член Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Ге надзь ДА ВЫ ДЗЬКА.

Ак цыя «Бе лая Русь» — з лю боўю да дзя цей» пра во дзіц ца з 

2009 го да. Ужо больш за тры ты ся чы мам па ўсёй кра і не атры ма-

лі па да рун кі ў го нар Дня Не за леж нас ці. Сё ле та ма ла дых ма туль і 

но ва на ро джа ных па ўсёй кра і не він ша ва лі чле ны ўра да, дэ пу та ты

Па ла ты прад стаў ні коў, кі раў ні кі ад мі ніст ра цый ра ё наў, лідары

ар га ні за цый ных струк тур «Бе лай Ру сі».

У «Ма ці і дзі ця ці» па ра дзі хі асаб лі ва па дзя ка ва лі прад стаў ні кам 

ула ды за пра гра му «Ся мей ны ка пі тал» і па пра сі лі, каб яе пра доў жы-

лі. На тал ля Ка ча на ва на га да ла, што Прэ зі дэнт пра цяг нуў пра гра му 

на пяць га доў, ёсць пра па но вы па ка ры стан ні срод ка мі.

«Та му ўсё бу дзе доб ра», — за пэў ні ла кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та.

«Аба вяз ва ем ся вы ха ваць год ных гра ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь», — за ўсмі ха лі ся ма ла дыя ма мы.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

За роб кі пе да го гам 
бу дуць на ліч ваць па-но ва му
Сіс тэ ма апла ты пра цы ра бот ні каў сфе ры аду ка цыі 

зме ніц ца з 1 сту дзе ня 2020 го да
Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі ад 3 чэр-

ве ня 2019 г. № 71 «Аб не ка то рых 

пы тан нях апла ты пра цы ра бот ні-

каў у сфе ры аду ка цыі».

Да ку мен там, у пры ват нас ці, уста наў-

лі ва юц ца та рыф ныя раз ра ды па вод ле 

па сад пе да га гіч ных ра бот ні каў бюд жэт-

ных ар га ні за цый, пе ра лік сты му лю ю чых 

і кам пен са валь ных вы плат пе да га гіч-

ным ра бот ні кам і слу жа чым, за ня тым 

у аду ка цыі, пе ра лік сты му лю ю чых і 

кам пен са валь ных вы плат ра бот ні кам 

бюд жэт ных ар га ні за цый, пад па рад ка-

ва ных Мі ніс тэр ству аду ка цыі, і ўста ноў 

аду ка цыі, пад па рад ка ва ных мяс цо вым 

вы ка наў чым і рас па рад чым ор га нам, 

якія ад но сяц ца да сфе ры дзей нас ці Мі-

ніс тэр ства аду ка цыі. За цвер джа ны так-

са ма ін струк цыі аб па ме рах і па рад ку 

ажыц цяў лен ня сты му лю ю чых і кам пен-

са валь ных вы плат.

Увя дзен не но вай сіс тэ мы апла ты пра-

цы ажыц цяў ля ец ца ў ме жах бюд жэт ных 

срод каў, пра ду гле джа ных на апла ту пра-

цы, і па за бюд жэт ных срод каў.

Як па тлу ма чы лі ў Мі ніс тэр стве аду-

ка цыі, пры няц це па ста но вы да зво ліць 

пры вес ці ўмо вы апла ты пра цы пе да-

га гіч ных ра бот ні каў у ад па вед насць з 

нор ма мі прэ зі дэнц ка га ўка за. Знач на 

ска ро ціц ца коль касць нар ма тыў ных 

пра ва вых ак таў, якія рэ гу лю юць гэ тыя 

пы тан ні. Так са ма па шы рыц ца са ма-

стой насць кі раў ні коў ар га ні за цый пры 

вы зна чэн ні па ме раў апла ты пра цы 

асоб ных ка тэ го рый ра бот ні каў і вы плат 

сты му лю ю ча га ха рак та ру, якія да зва-

ля юць ды фе рэн цы я ваць за ро бак у за-

леж нас ці ад вы ні каў пра цы.

Пры ўвя дзен ні но вай сіс тэ мы апла-

ты пра цы зні жэн не па ме раў за ра бот-

най пла ты ра бот ні каў (без прэ мі ра ван-

ня) не да пус ка ец ца.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Устой лі вае раз віц цёУстой лі вае раз віц цё

МІЛЬ ЁН НА ПРА ЦЯГ І ПА ЧА ТАК
Мёр скі рай вы кан кам атрымае ад ЕС 975 888 еў ра

Уся го праз не каль кі дзён 

на сель ніц тва Ві цеб ска 

іс тот на па вя лі чыц ца за 

кошт гас цей і ўдзель ні каў 

XXVІІІ Між на род на га фес-

ты ва лю мас тац тваў «Сла-

вян скі ба зар». Афі цый нае 

ад крыц цё фо ру му ад бу-

дзец ца 11 лі пе ня, але фес-

ты валь ныя ме ра пры ем-

ствы пач нуц ца на не каль кі 

дзён ра ней, з 8 лі пе ня.

Імян ную зор ку на зор най пло-

шчы ка ля Лет ня га ам фі тэ ат ра 

сё ле та за ма цу юць у го нар на-

род най ар тыст кі Укра і ны Та і сіі 

Па ва лій. Ме на ві та яна ста не 

ўла даль ні цай спе цы яль най уз-

на га ро ды Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 

«Праз мас тац тва — да мі ру і 

ўза е ма ра зу мен ня».

Ма ла дыя вы ка наў цы з 18 кра-

ін, удзель ні кі «ба зар на га» кон-

кур су, вы сту пяць не толь кі ў Ві-

цеб ску, але і ў Жо дзі не — у збо-

рач ным цэ ху аў та за во да 

«Бе лАЗ». І гэ та, як на паў жар там 

за зна чае кі раў нік ды рэк цыі 

«Сла вян ска га ба за ру ў Ві цеб-

ску» Глеб ЛА ПІЦ КІ, ста не ўнёс-

кам фес ты ва лю ў па шы рэн не

экс парт ных па ста вак. А 21 юнаму 

кан кур сан ту па ка жуць фабрыку 

«Віцьба» і ка лыс ку бе ла рус кай 

дзяр жаў нас ці — По лацк.

Да рэ чы, ся род змен, якія ад-

бы лі ся сё ле та ў пра гра ме кон-

кур су эст рад най пес ні «Ві-

цебск», — не толь кі ска ра чэн не 

паў фі на лу, але і з'яў лен не пад-

тан цоў кі пад час вы ступ лен няў 

удзель ні каў. Ха рэа гра фіч ны 

склад нік за бяс печ вае не хто-не-

будзь, а адзін з са мых вя до мых 

у Еў ро пе ка лек ты-

ваў — шоу-ба лет 

«То дэс».

Тэр мін асва ен ня гро шай — тры га ды, стар та ваў пра ект 1 мая 

гэ та га го да. Ажыц цяў ля ец ца ў парт нёр стве з гра мад скай ар-

га ні за цы яй «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны» (г. Мінск) і Лат-

вій скім сель скім фо ру мам (г. Ры га, Лат вія). «Ахо ве пту шак 

Баць каў шчы ны» на ле жыць пра па но ва па рэа лі за цыі пра ек-

та. Мяс цо выя ўла ды з за да валь нен нем пад тры ма лі іні цы я-

ты ву. Лат вій скі сель скі фо рум га то вы дзя ліц ца до све дам у 

спра ве раз віц ця мяс цо вых тэ ры то рый.

Фі нан сыФі нан сы

Рэ зер вы ўжо больш за восем міль яр даў до ла раў
За чэр вень зо ла та ва лют ныя рэ зер вы на шай кра і ны вы-

рас лі на 200,7 міль ё на до ла раў (на 2,5 %) пас ля рос ту ў маі 

на 521,6 міль ё на до ла раў (на 6,9 %), па ве да мі лі рэ дак цыі ў 

прэс-служ бе На цы я наль на га бан ка кра і ны.

Па мер між на род ных рэ зер во вых ак ты ваў Бе ла ру сі на 1 лі пе ня 

2019 го да, па па пя рэд ніх звест ках, склаў 8 290,7 міль ё на до ла раў 

ЗША ў эк ві ва лен це. Як удак лад ні лі ў рэ гу ля та ры, у чэр ве ні ўрад і 

Нац банк вы ка на лі знеш нія і ўнут ра ныя аба вя за цель ствы ў за меж-

най ва лю це на су му ка ля 250 міль ё наў до ла раў.

«Асноў ным фак та рам рос ту ўзроў ню зо ла та ва лют ных рэ зер ваў у 

чэр ве ні ста ла па вы шэн не ца ны зо ла та на між на род ным рын ку. Так са ма 

па ве лі чэн ню рэ зер ваў спры я лі куп ля за меж най ва лю ты На цы я наль ным 

бан кам на тар гах ААТ «Бе ла рус кая ва лют на-фон да вая бір жа», па ступ-

лен не за меж най ва лю ты ў бюд жэт, у тым лі ку ад збі ран ня экс парт ных 

пош лін на наф ту і наф та пра дук ты, і па ступ лен не срод каў ад про да жу 

На цы я наль ным бан кам і Мі ніс тэр ствам фі нан саў аб лі га цый, на мі на ва-

ных у за меж най ва лю це», — рас тлу ма чы лі ў Нац бан ку.

Сяр гей КУР КАЧ.
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Агуль ны кошт пра ек та — больш за міль ён еўра, доля Еў ра пей ска-

га са ю за складае амаль 90 пра цэн таў. Наз ва пра ек та до сыць муд-

ра ге ліс тая: «Ра зам для гра ма ды і пры ро ды: уз мац нен не пра цэ су 

раз віц ця ў Мёр скім ра ё не праз су пра цоў ніц тва мяс цо вай ула ды і 

гра ма дзян скай су поль нас ці». Тым не менш у скла да най фар му-

лёў цы змя шча юц ца ўсе асноў ныя пры кме ты та го, што ў вы ні ку 

па він на атры мац ца, — у ра ё не, на тэ ры то рыі яко га зна хо дзіц ца 

за па вед ная тэ ры то рыя між на род на га зна чэн ня (вер ха вое ба ло та 

Ель ня), пад трым ку атрым лі ва юць і эка ла гіч ная, і са цы яль ная, і 

эка на міч ная сфе ры. А пра ца ваць над асва ен нем вы дат ка ва ных 

до на ра мі гро шай мяс цо выя ўла ды бу дуць ра зам з жы ха ра мі. Пры 

гэ тым звыш мэ та — з за кан чэн нем пра ек та рас па ча тыя спра вы 

па він ны на браць та кую хут касць і моц, каб па спя хо ва пра цяг вац-

ца да лей, вы ка рыс тоў ва ю чы но выя кры ні цы рэ сур саў 

і ўлас ны па тэн цы ял...

ЦЫТАТА ДНЯ
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МАЙ СТРЫ ХА па на род най вы шыў-
цы Ак са на КА РАБ ЛІ НА і май стар 

па ткац тве Ра і са АГЕЛЬ жы вуць у 
Чаш ніц кім ра ё не, больш за дзе сяць 
га доў пра цу юць у мяс цо вым До ме ра-
мёст ваў — за хоў ва юць і ад ра джа юць 
рэ гі я наль нае по бы та вае май стэр ства, 
па паў ня юць каш тоў ную скар бон ку ўні-
каль ны мі руч ні ка мі, са тка ны мі і вы шы-
ты мі ўруч ную. Дзя ку ю чы руп лі вым ру-
ка дзель ні цам, чаш ніц кі Дом ра мёст ваў 
пра вёў грун тоў ную на ву ко ва-да след-
чую ра бо ту і рэ кан стру я ваў жа но чы 
строй. Та кія строі (у іх Ак са на і Ра і са 
па зі ру юць для фо та) на сі лі мяс цо выя 
пры га жу ні-мод ні цы яшчэ ў кан цы 
ХІХ — па чат ку ХХ ста год дзя. Ця пер
на кож ным га рад скім і ра ён ным свя-
це, на прэ стыж ных аб лас ных і рэс-
пуб лі кан скіх фес ты ва лях май стры хі 
кра су юц ца ў сва іх вы тан ча ных, рас-
кве ча ных ар на мен та мі і квет ка мі са-
роч ках і фар ту хах, аб ві тых стра ка ты мі 
па ясоч ка мі і чыр во ны мі ка ра ля мі.

— Мы імк нём ся па ка заць са ма-
быт насць свай го Па азер ска га краю, 
вяр таць па мяць да сва іх ка ра нёў, 
па каз ваць, як чаш ніц кі строй гар ма-
ніч на па суе ў лю бым ася род дзі — і 
на сцэ не, і ся род лю дзей, і, асаб лі ва, 
на ўлон ні пры ро ды, — за зна ча юць ру-
ка дзель ні цы.

Для гэ та га фо та здым ка мы вы бра-
лі са мую вя до мую ў акру зе кры ні цу 
пад наз вай Езус. Мяс цо выя лю дзі на-
зы ва лі кры ні цу на свой лад — «Язус», 
на ціс ка ю чы на дру гі склад. А зна хо-
дзіц ца вы ток у ле се за вёс кай Віш ка-
ві чы. Здаў на кры ніч ная ва да лі чы ла ся 
га ю чай, бо да па ма га ла ад хва роб ва-
чэй, доў га за хоў ва ла ся, у яе спе цы-
фіч ны пах. Ця пер кры ні ца ахоў ва ец ца 
дзяр жа вай, ёй на да дзе ны ста тус пом-
ні ка. Не да лё ка ад Езу са зна хо дзіц ца і 
га ра дзі шча, і во зе ра — Свя тое.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 
фо та аўтара.

Вы то кі ма лой ра дзі мыВы то кі ма лой ра дзі мы

КА РА ЛІ НАД ЯЗУ САМ


