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М
А ЛАЯ ра дзі ма 
па чы на ец ца з па рад ку 
на зям лі. Пры чым ка лі 

аб ім дба юць не толь кі мяс цо выя 
ўла ды, але і ар га ні за цыі, 
прад пры ем ствы, жы ха ры. Та ла кой 
мож на зра біць род ны ку ток яшчэ 
больш пры го жым, утуль ным 
і кам форт ным для жыц ця і 
ад па чын ку. Ме на ві та так лі чыць 
стар шы ня Клец ка га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў Свят ла на ЧА КУН.

— Цяж ка па ве рыць, але там, дзе ка-
лісь ці бы лі за кі ну тыя мяс ці ны, ця пер 
доб ра ўпа рад ка ва ныя зо ны ад па чын-
ку. Там, дзе ў нас ста я лі не пры ваб ныя 
пус ту ю чыя да мы, зе ля нее ні ва, — пры-
зна ец ца Свят ла на Ула дзі мі ра ўна. — За 
апош нія 10 га доў зне се ны 1435 да моў. 
Ра дас на і ра зам з тым сум на. Хо чац ца, 
каб вёс кі жы лі, каб тут зві не лі дзі ця-
чыя га ла сы. Але рэ аль насць та кая, што 
сель скае на сель ніц тва ста рэе, дэ ма гра-
фіч ная сі ту а цыя па гар ша ец ца. Тым не 
менш трэ ба, каб на шым лю дзям, на ват 
у ма ла коль кас ных ад да ле ных вёс ках, 
жы ло ся зруч на, кам форт на. Каб на ма-
лую ра дзі му пры ем на бы ло вяр тац ца 
тым, хто ад сюль даў но з'е хаў.

Што год у Клец кім ра ё не зно сяць 
больш як 150 пус ту ю чых і ста рых до-
ма ўла дан няў і пры цяг ва юць у сель ска-
гас па дар чы аба рот звыш 100 гек та раў 
зям лі. На вя лі па ра дак у ад ным на се ле-
ным пунк це — бя руц ца за ін шы. Пры чым 
пад клю ча юць да спра вы ўсе ар га ні за цыі 
і прад пры ем ствы, раз ме шча ныя на тэ ры-
то рыі сель са ве та, мяс цо вых жы ха роў.

Сваю ро лю ў пла не доб ра ўпа рад-
ка ван ня ады гра лі і ра ён ныя кон кур сы 
на най леп шы сель са вет і ор ган тэ ры-
та ры яль на га са ма кі ра ван ня. Вы ні кі іх 
пад во дзі лі ся на ра ён ным свя це пра цы, 
пе ра мож цы атрым лі ва лі прэ міі... Але 
тры га ды та му фар мат кон кур саў змя-
ніў ся. Ця пер, каб паў дзель ні чаць у іх, 
трэ ба прад ста віць у аў та ры тэт ную ка мі-
сію твор чы пра ект і аба ра ніць яго, да ка-
заць, што ён най леп шы ся род ін шых.

Зра зу ме ла,на рэа лі за цыю трох са-
мых леп шых твор чых ра бот у ра ён-
ным бюд жэ це пра ду гле джа ны срод-
кі: за пер шае мес ца — 800, дру гое — 
600 і трэ цяе — 400 ба за вых ве лі чынь. 
Ра зам з тым пе ра мож цы да лу ча юць да 

спра вы дэ пу та таў, жы ха роў, прад пры-
ем ствы і ар га ні за цыі, пры ват ныя струк-
ту ры, спон са раў. У вы ні ку па чы на ю чы з 
2014-га кож ны год у ра ё не з'яў ля юц ца як 
мі ні мум тры акуль ту ра ныя, улад ка ва ныя 
мяс ці ны — тры час цін кі род най зям лі.

На прык лад, толь кі ў 2015 го дзе ў аг-
ра га рад ку Сі ня ўка на мес цы звал кі зра-
бі лі над звы чай ці ка вы аб' ект «Кры ні-
ца». Тэ ры то рыю акуль ту ры лі, пра кла лі 
да рож кі, уста на ві лі ма лыя ар хі тэк тур-
ныя фор мы, лаў кі. Здаў на бы туе па-
вер'е, што ў гэ тай кры ні цы га ю чая ва да, 
па якую едуць лю дзі з Клец ка, су сед ніх 
ра ё наў і аб лас цей... У тым жа Сі ня ўскім 
сель са ве це ка ля вёс кі На рэ ша ві чы доб-
ра ўпа рад ка ва лі «Ле бя дзі ны вост раў». 
На бе ра зе во зе ра мож на цу доў на ад-
па чыць: тут ёсць ду ша выя ка бін кі, ман-
га лы, лаў кі, пля цоў ка для пра вя дзен ня 
роз ных свят, ста ян ка для аў та транс пар-

ту... У аг ра га рад ку Да мат ка на ві чы па-
між бу дын кам сель вы кан ка ма і До мам 
куль ту ры з'я ві ла ся зо на, аб ста ля ва ная 
ўсім не аб ход ным для ад па чын ку дзя-
цей і да рос лых. У аг ра га рад ку Гры цэ ві-
чы па бу да ва на шмат функ цы я наль ная 
пля цоў ка, якую па ме ры не аб ход нас ці 
мож на вы ка рыс тоў ваць для пра вя-
дзен ня кір ма шоў, ма са вых ме ра пры-
ем стваў, у якас ці аў та ста ян кі.

Па-са праўд на му здзіў ляе парк у аг-
ра га рад ку Яна ві чы. Зо на ад па чын ку з 
аль тан ка мі, пры го жыя ас фаль та ва ныя 
да рож кі, вя лі кая клум ба, гуль ня вая 
пля цоў ка для дзя цей з арэ ля мі, ва лей-
боль ная пля цоў ка, сцэ на з ам фі тэ ат рам 
для вы ступ лен няў ар тыс таў. Парк на-

зва ны ў го нар Ге роя Са цы я ліс тыч най 
Пра цы, вя до ма га на ўсю кра і ну бы ло-
га стар шы ні плем за во да «Чыр во ная 
зор ка» Іо сі фа Іо сі фа ві ча Плаў ска га. 
На ўва хо дзе — па мят ная дош ка з яго 
парт рэ там.

У гэ тым зна ка вым мес цы мы пры-
зна чы лі су стрэ чу стар шы ні Крас на-
звёз даў ска га сель вы кан ка ма Ры го-
ру МАС ЛО.

— Парк за кла дзе ны ў 1989 го дзе ў 
го нар 50-га до ва га юбі лею прад пры-
ем ства, — увёў у курс спра вы Ры гор 
Іва на віч. — Па са дач ны ма тэ ры ял бра-
лі ў мін скім ба та ніч ным са дзе, а ўся го 
тут на ліч ва ец ца трыц цаць ві даў дрэў. 
У 2016-м наш сель са вет за няў пер шае 
мес ца ў кон кур се пра ек таў па доб-
ра ўпа рад ка ван ні сель скіх на се ле ных 
пунк таў і атры маў прэ мію 800 ба за-
вых ве лі чынь. Гэ та да ло маг чы масць 

зра біць зя лё ную зо ну кам форт най для 
ад па чын ку і пры год най для пра вя дзен-
ня роз ных ме ра пры ем стваў.

У кан цы мі ну ла га го да ка мі сія так са-
ма вы зна чы ла тры най леп шыя пра ек ты. 
Іх аў та ры за ду ма лі зра біць неш та ары гі-
наль нае, не па доб нае да та го, што бы-
ло рэа лі за ва на іх ка ле га мі ў па пя рэд нія 
га ды. Та кім чы нам, у пар ку аг ра га рад ка 
Кух чы цы вы са дзяць зя лё ны ла бі рынт. 
А ў аг ра га рад ку Шчэ пі чы мяр ку ец ца 
раз мяс ціць... сем цу даў све ту.

— Мы імк нём ся, каб у сель скай 
мяс цо вас ці лю дзі жы лі не горш, чым 
у го ра дзе, каб бы лі за бяс пе ча ны ўсі мі 
са цы яль ны мі да бро та мі. Ня даў на га-
зі фі ка ва лі аг ра га ра док Заа стра веч ча. 
Сё ле та ў пла нах пра вес ці газ у аг ра га-
рад ку Мо рач. У най блі жэй шай перс-
пек ты ве «бла кіт нае» па лі ва прый дзе 
ў аг ра га ра док Ла за ві чы, — рас ка заў 
стар шы ня Клец ка га рай вы кан кама 
Аляк сандр ЛОМ СКІ. — На вёс цы не-
нар ма ва ны ра бо чы дзень, цяж кая 
пра ца. А яшчэ трэ ба ра на пад няц ца, 
каб рас па ліць у печы, пры га та ваць 
дзе цям сня да нак ды ад пра віць іх у 
шко лу... Та му ўва хо дзім у ста но ві шча 
вяс коў цаў, імк нём ся ства раць для іх 
кам форт.

Акра мя та го, апош нім ча сам мяс цо-
выя ўла ды ро бяць ак цэнт на ак тыў ным 
бу даў ніц тве шмат ква тэр ных жы лых 
да моў у сель скіх на се ле ных пунк тах — 
там, дзе ёсць по пыт. Пы тан не па куль 
ана лі зу ец ца, вы ву ча ец ца.
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З ЧАГО ПАЧАЦЬ?

КАБ СРОД КІ КАБ СРОД КІ 
НЕ РАС ПЫ ЛЯЦЬ, НЕ РАС ПЫ ЛЯЦЬ, 

або Твор часць на служ бе ў доб ра ўпа рад ка ван ня

ТЭХ НА ЛО ГІІ Ў БЫ ЦЕ

«КАН СЬЕРЖ КА» «КАН СЬЕРЖ КА» 
Ў СМАРТ ФО НЕ,Ў СМАРТ ФО НЕ,

ці Як аб' яд наць 
усіх жы ха роў до ма

Су час ныя тэх на ло гіі ўсё шчыль ней 
ува хо дзяць у на ша жыц цё, за кра на ю чы і 
тыя сфе ры, якія зда ва лі ся ад іх над звы чай 
да лё кі мі. На прык лад, ра ней, каб атры маць 
ін фар ма цыю пра жы ха роў до ма, мож на бы ло 
звяр нуц ца да ўсю ды іс най кан сьерж кі або 
ад ной з су се дак, якая доб ра ах вот на бра ла на 
ся бе гэ тую функ цыю. За раз жа гэ тыя за да чы 
па спя хо ва мо жа вы ра шыць ад мыс ло вая 
пра гра ма — чат-бот. Па спра бу ем ра за брац ца, 
што гэ та та кое і для ча го па трэб на, на 
рэ аль ным пры кла дзе.

Чат-бот «Да-
ма вік», як і ўсе 
доб рыя пра-
ек ты, з'я віў ся 
дзя ку ю чы жыц-
цё вай не аб ход-
нас ці. Яго ства-
раль нік Мак сім 
УСА ЧОЎ рых-
та ваў ся да пе-
ра ез ду ў сваю 
ква тэ ру ў но ва-
бу доў лі. Прый-
шоў час, ка лі 
паў ста ла па трэ ба су се дзям зна хо дзіць адно ад на-
го дзе ля аб ме ну важ най ін фар ма цы яй і ра шэн ня 
праб лем ных пы тан няў ад нос на до ма. Звы чай на ўсё 
па чы на ец ца з фо ру му на якім-не будзь вя до мым 
рэ сур се. Але по тым на стае мо мант, ка лі «зно сін» 
на фо ру ме пе ра стае ха паць, хо чац ца больш ін тэр-
ак тыў на га ўза е ма дзе ян ня, і лю дзі ства ра юць гру пу 
ў са цы яль ных сет ках і пе ра хо дзяць ту ды.

Мак сім узяў іні цы я ты ву ў свае ру кі, ства рыў гру пу 
ў ад ным з най больш па пу ляр ных ме сен джа раў — 
Tеlеgrаm, і па чаў за пра шаць ту ды бу ду чых су се дзяў. 
Лю дзей у гру пе ста на ві ла ся ўсё больш, уз нік ла не-
аб ход насць вес ці ўлік жы ха роў, каб ра зу мець, хто 
ад куль. Так з'я віў ся і бот.

З тэх ніч на га пунк ту гле джан ня рэа лі за ваць гэ-
та для Мак сі ма не скла ла цяж кас цяў, пра гра міст 
і ра ней зай маў ся рас пра цоў кай бо таў, так што ў 
яго бы лі не аб ход ныя ўмен ні. Ме на ві та та кі фар-
мат уза е ма дзе ян ня з су се дзя мі ма ла ды ча ла век 
вы браў та му, што ме сен джар ёсць у боль шас ці 
лю дзей, якія ка рыс та юц ца смарт фо на мі. Плюс 
да ўся го, гэ та зруч на, бо ў ад ным мес цы за хоў-
ва ец ца ўся не аб ход ная ін фар ма цыя: фа та гра фіі 
до ма, спа сыл кі на ка рыс ныя да ку мен ты, кан так ты 
су се дзяў і аб слу го вых ар га ні за цый. Бот вя дзе ба-
зу да ных жы ха роў уся го до ма. Знай сці кан так ты 
су се дзяў мож на, на прык лад, па ну ма ры ква тэ ры, 
тэ ле фо не ці ну ма ры аў та ма бі ля. І больш не трэ-
ба вы веш ваць не эс тэ тыч ныя аб' явы на дзвя рах 
пад' ез да.

Па сло вах Мак сі ма Уса чо ва, ка мен та рыі жыль цоў 
у асноў ным ста ноў чыя. Пы тан ні ўзні ка юць толь кі ў 
лю дзей ста рэй ша га ўзрос ту, якія не так доб ра зна ё-
мыя з су час ны мі тэх на ло гі я мі. Звы чай на ці ка вяц ца, 
што та кое бот, як ім ка рыс тац ца, дзе за хоў ва юц ца 
пер са наль ныя да ныя і гэ так да лей. Што да ты чыц ца 
пра па ноў па ўдас ка на лен ні пра гра мы, то час цей за 
ўсё яны тлу ма чац ца асаб лі вас ця мі да моў. На прык-
лад, у пер шай вер сіі бот не мог аб слу гоў ваць шмат-
сек цый ныя да мы — гэ та ка лі адзін дом па дзе ле ны на 
сек цыі, у кож най з якіх па не каль кі пад' ез даў. За раз 
гэ тая праб ле ма вы ра ша на.

Каб з бо там маг лі ра за брац ца ўсе ах вот ныя, 
Мак сім імк нец ца зра біць яго мак сі маль на прос тым. 
На лю бое ва ша пы тан не, ня хай гэ та бу дзе тэ ле фон 
ліф та вай служ бы або ім ёны су се дзяў па лес віч най 
клет цы, пра гра ма ад ка жа ў гу тар ко вай фор ме.

— На да дзе ны мо мант, лі чу, што бот ва ло дае 
да стат ко вай функ цы я наль нас цю, каб вы ра шаць 
асноў ныя праб ле мы жы ха роў но ва бу доў ляў. Па-
куль у мя не скон чы лі ся ідэі, як яго яшчэ мож на ўдас-
ка на ліць, та му бу ду ча каць пра па ноў збо ку, — з 
усмеш кай пры кмя чае Мак сім.

Іні цы я ты ва рас пра цоў ні ка хут ка пе рай шла вы-
ключ на з яго до ма на ін шыя. На да дзе ны мо мант бот 
аб слу гоў вае больш за 70 но ва бу доў ляў, пры чым, 
як з Бе ла ру сі, так і з Ра сіі. Ка ры стан не пра гра май 
аб са лют на бяс плат нае. Знай сці бот мож на, увёў шы 
ў по шук @dаmаvіkbоt.

Да р'я КАС КО.
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