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11 лі пе ня ў за ле Вы ка наў ча га ка мі тэ та СНД у ме жах 

V па ся джэн ня Між дзяр жаў на га са ве та па су праць-

дзе ян ні ка руп цыі быў прэ зен та ва ны паш то вы пра-

ект, пры мер ка ва ны да гэ тай па дзеі.

У цы ры мо ніі ўра чыс та га га-

шэн ня мас тац ка га мар кі ра ва на га 

кан вер та ўдзель ні ча лі мі ністр су-

вя зі і ін фар ма ты за цыі Кан стан цін 

Шуль ган і Ге не раль ны пра ку рор 

Аляк сандр Ка нюк.

Між дзяр жаў ны са вет па су-

праць дзе ян ні ка руп цыі — ор ган 

га лі но ва га су пра цоў ніц тва СНД.

Доб рая на ві на прый шла з Пад ня бес най. У го-

ра дзе Ухань пра хо дзі ла Су свет ная вы стаў ка 

ма рак. Экс па зі цыя «Бел пош ты» бы ла ўга на-

ра ва на на ёй дзвю ма ўзна га ро да мі.

За ла ты ме даль быў пры су джа ны за экс па зі цыю 

Prіde of Belarus (паш то выя мар кі 2016—2018 га доў). 

Яна ўдзель ні ча ла ў гру пе В, якая аб' яд ноў вае кра-

і ны, дзе вы пус ка ец ца ад 30 да 69 паш то вых ма рак 

у год.

«Се раб ро» вый гра ла кні га «Паш то выя мар кі Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь. 2015» па вы ні ках кон курс на га кла-

са «Фі ла тэ ліс тыч ная лі та ра ту ра».

На вы стаў цы быў прад стаў ле ны шы ро кі асар-

ты мент паш то вых ма рак Бе ла ру сі. Рэа лі за ва на больш 

за 10 ты сяч адзі нак пра дук цыі. Са мая вя лі кая за па тра-

ба ва насць — у ма рак з на цы я наль ны мі сім ва ла мі кра і ны, 

гераль ды кай, адзен нем, ар хі тэк ту рай, фло рай і фаў най.

Уся го на вы стаў цы па ка за лі больш за чатыры ты ся чы 

экс па на таў з 84 кра ін і рэ гі ё наў све ту. Ар га ні за та рам яе 

стаў Су свет ны паш то вы са юз.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. Фо та РУП «Бел пош та».

Стаж 
вы мя ра ец ца 

дзе ся ці год дзя мі
На ша пад піс чы ца Тац ця на НЯ ДЗЕЛЬ КА 35 га доў 

ад пра ца ва ла ў сфе ры бу даў ніц тва. Ужо больш за 

22 га ды яна вы піс вае га зе ту «Звяз да». Чы тач цы па-

да ба юц ца ку лі нар ныя рэ цэп ты, па ра ды па хат няй 

гас па дар цы, асвят лен не зла ба дзён ных праб лем.

Учас так, на якім жы ве Тац ця на Ня дзель ка, аб слу гоў вае 

паш таль ён Пет ры каў ска га ўчаст ка паш то вай су вя зі Ка лін-

ка віц ка га рэ гі я наль на га вуз ла паш то вай су вя зі Го мель ска га 

фі лі яла РУП «Бел пош та» Люд мі ла ЗУ БАР. Яна пра цуе ўжо 

больш за 20 га доў.

Але ў паш таль ё наў, як вя до ма, гра фік ра бо ча га тыд ня 

ад роз ні ва ец ца ад кла січ на га 5/2. Та му ў той дзень, ка лі 

быў зроб ле ны гэ ты кадр, све жую «Звяз ду» для Тац ця ны 

НЯ ДЗЕЛЬ КІ да ста ві ла паш таль ён Ні на ПЕ РА РЭ ЖКА.

Але на ДАЎ ЖА НОК, фо та аў та ра.

Ге не раль ны ды рэк тар між-

на род на га бю ро Са ю за Бі шар 

ХУСЭЙН за зна чыў, што гэ тая 

струк ту ра — ад на з най буй ней шых 

се так у све це.

— Мяр куй це са мі: Су свет-

ны паш то вы са юз аб'яд ноў вае 

192 кра і ны, у якіх пра цуе больш 

за 650 ты сяч паш то вых ад дзя лен-

няў. Іх штат, у сваю чар гу, скла дае 

больш за сем міль ё наў су пра цоў-

ні каў. Та му мы чар го вы раз вы-

ра шы лі аб' яд наць су мес ныя на-

ма ган ні, каб раз гле дзець пы тан ні, 

скі ра ва ныя на раз віц цё біз не су і 

ла гіс тыч на га сек та ра. Так са ма ў 

на шых ін та рэ сах зра біць усё, каб 

ад па вя даць па тра ба ван ням, якія 

прад' яў ляе за раз да нас су свет ны 

ры нак. А ў эпо ху імк лі ва га раз віц ця 

ліч ба вых тэх на ло гій гэ та ак ту аль на 

як ні ко лі, па коль кі ця пер ра шэн ні 

па він ны пры мац ца хут ка. Але му-

шу за зна чыць, што пош та ні ко лі не 

бы ла су праць тэх на ло гій. На ад ва-

рот, мы заўж ды бра лі іх на ўзбра-

ен не, каб аказ ваць больш якас ныя 

па слу гі на су час ным уз роў ні. Ка лі 

не бы ло су час на га транс пар ту, мы 

вы ка рыс тоў ва лі ко ней. З'я ві ла ся 

чы гун ка, авія цыя — мы ста лі іх 

за дзей ні чаць. Ка рысць тэ ле фо на 

і тэ ле гра фа мы ка лісь ці аца ні лі 

так са ма вель мі хут ка. З'я віў ся ін-

тэр нэт — зра бі лі і яго па моч ні кам. 

А ця пер бу дзем вы ка рыс тоў ваць 

дро ны і штуч ны ін тэ лект.

Як рас ка заў мі ністр су вя зі і 

ін фар ма ты за цыі Бе ла ру сі Кан-

стан цін ШУЛЬ ГАН, асноў ная мэ та 

фо ру му — вы зна чыць асноў ныя 

кі рун кі і перс пек ты вы раз віц ця 

паш то вай служ бы. А так са ма зра-

зу мець, як ва ўмо вах ліч ба вай 

транс фар ма цыі бу дзе раз ві вац ца 

паш то вы сек тар.

— Не ма ла важ на гэ тыя пра ві лы 

ве даць для та го, каб унут ра ныя пла-

ны бе ла рус кай пош ты пра ліч ваць 

з ка рэк ці роў кай на між на род ную 

стра тэ гію раз віц ця. Асноў ная за да-

ча — да вес ці на шы ця пе раш нія па-

слу гі да якас на ін ша га скла ду. Гэ та 

пра ца цяж кая, яна зой ме не адзін 

дзень. Ра зам з тым ін фар ма ты за-

цыя і аў та ма ты за цыя ўва хо дзяць у 

на ша жыц цё да стат ко ва хут ка. Яны 

па він ны быць пе ра кла дзе ны на тыя 

па слу гі, якія мы аказ ва ем, для та-

го, каб не ка то рыя з іх кар ды наль-

на змя ні лі ся, а ін шыя на бы лі больш 

зруч ны вы гляд для ка рыс таль ні ка. 

І ў перс пек ты ве — па шы рыць ко ла 

па слуг, якія мо жа аказ ваць на цы я-

наль ны паш то вы апе ра тар. Па ла-

жэн не аб ства рэн ні на цы я наль най 

элект рон най паш то вай сіс тэ мы, 

якое ўжо ўвай шло ў за кон аб паш-

то вай су вя зі, га во рыць аб тым, што 

ак цэнт бу дзе ра біц ца на элект рон-

ныя па слу гі. Але і ад стан дарт на га 

на бо ру мы ад маў ляц ца ні ў якім ра-

зе не пла ну ем. Яны бу дуць па сту по-

ва на бы ваць элект рон ную аба лон ку 

для па вы шэн ня якас ці па слуг.

Што ж да юць та кія фо ру мы? 

Кож ны рэ гі ён уліч вае свае ад мет-

ныя асаб лі вас ці і кі рун кі дзей нас-

ці пры фар мі ра ван ні гла баль на га 

па рад ку дня. Паш то выя служ бы 

ў све це пад вяр га юц ца сур' ёз ным 

вы клі кам. Але наш паш то вы сек-

тар на за па сіў вя лі кі до свед у част-

цы ака зан ня ўні вер саль ных па слуг 

і вы ка нан ня дзяр жаў на га са цы яль-

на га стан дар ту. Та му ён — на дзей-

ны парт нёр для ўра да ў да ся ген ні 

Мэт устой лі ва га раз віц ця і ства-

рэн ня тры ва лай інф ра струк ту ры, 

якая са дзей ні чае ўсё аб дым на му 

ахо пу і ўка ра нен ню іна ва цый.

— Пер ша снае зна чэн не на бы-

вае пы тан не рэ гу ля ван ня ад но сін у 

га лі не паш то вых па слуг і эфек тыў-

нае комп лекс нае між на род нае рэ-

гу ля ван не, пры кла дам яко га з'яў-

ля ец ца да дзе ны фо рум, — пра цяг-

вае Кан стан цін Шуль ган. — Бе ла-

русь вы со ка ацэнь вае ўклад СПС 

у раз віц цё паш то ва га сек та ра ў 

цэ лым, а так са ма маг чы масць вес-

ці пра мы кан струк тыў ны дыя лог з 

на шы мі ка ле га мі на та кім вы со кім 

су свет ным уз роў ні.

Ге не раль ны ды рэк  тар 

РУП «Бел пош та» Ула дзі мір 

МАТУ СЕ ВІЧ пры трым лі ва ец ца 

дум кі, што ліч ба ві за цыя паш то вых 

па слуг бу дзе іс ці па сту по ва.

— Мы вель мі ра ды, што ёсць 

маг чы масць пра вес ці та кі фо рум 

ме на ві та ў Мін ску, на на шай пля-

цоў цы. Гэ та не толь кі вы пра цоў ка 

стра тэ гіі раз віц ця, але і маг чы-

масць аб ме ну до све дам. Ёсць ча-

му па ву чыц ца ў ка лег з Еў ро пы. 

На прык лад, раз віц цю ліч ба вых 

тэх на ло гій, транс фар ма цыі паш-

то вых па слуг у ліч ба вую сфе ру. Ды 

і так іс нуе цэ лы шэ раг пы тан няў, 

па чы на ю чы ад нар ма тыў на-пра ва-

во га рэ гу ля ван ня да прак тыч най 

дзей нас ці. Мы ж, у сваю чар гу, 

імк нём ся пе рай маць толь кі са мае 

леп шае.

Ся род ін шых вы со кіх гас цей 

фо ру му Мінск на ве да лі на мес нік 

ге не раль на га ды рэк та ра Між-

на род на га бю ро СПС Па скаль 

Клі ва, ге не раль ны сак ра тар 

«Пост Еў ро па» Ба тонд Сцэ бе ні, 

ге не раль ны сак ра тар Пан аф ры-

кан ска га паш то ва га са ю за Юнус 

Джыб рын.

Рэ гі я наль ны стра тэ гіч ны фо-

рум Су свет на га паш то ва га са ю-

за ў Мін ску пра во дзіў ся з мэ тай 

пад рых тоў кі да 27-га кан грэ са Су-

свет на га паш то ва га са ю за, які ад-

бу дзец ца ў Абі джа не ў 2020 го дзе. 

Су свет ны паш то вы кан грэс з'яў-

ля ец ца вы шэй шым ор га нам СПС. 

Ён склі ка ец ца раз на чатыры га ды 

для раз гля ду стра тэ гіч ных пы тан-

няў паш то вай су вя зі і вы зна чае 

агуль ную пра гра му дзей нас ці.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. 

Фо та Бел ТА.

Ліч ба пра віць пош тай?
Ады хо дзя чы ты дзень пе ра тва рыў Мінск у пля цоў ку для аб мер-

ка ван ня праб лем і вы клі каў, з які мі ця пер су ты ка ец ца паш то вая 

га лі на. Прад стаў ні кі апе ра та раў з 30 кра ін са бра лі ся ў ста лі цы 

пад час Рэ гі я наль на га стра тэ гіч на га фо ру му Су свет на га паш-

то ва га са ю за для кра ін Еў ро пы і Цэнт раль най Азіі. Су свет ны 

паш то вы са юз мяр куе пра вес ці сё ле та шэсць па доб ных ме ра-

пры ем стваў.

Ці ка ва ве даць
 Су свет ны паш то вы са юз быў ство ра ны ў 1874 го дзе ў ад-

па вед нас ці з Берн скай да мо вай. Мі сія, якая бы ла ўскла дзе на на 
ар га ні за цыю 145 га доў та му, — гэ та вы пра ца ваць між на род ныя 
нор мы паш то ва га аб слу гоў ван ня на ўсіх уз роў нях. Гэ тую за да-
чу су поль насць вы кон вае і ця пер. Бе ла русь ста ла яе чле нам у 
1947 го дзе.

Член ства ў Су свет ным паш то вым са ю зе шмат дае на шай 
кра і не. У пры ват нас ці — маг чы масць аб ме ну між на род ны мі паш-
то вы мі па ве дам лен ня мі па адзі ных прын цы пах і тэх на ло гі ях, сва-
бо ду тран зі ту сва іх паш то вых ад праў лен няў. Пры між на род ным 
аб ме не вы ка рыс тоў ва ец ца адзі ны па ра дак уза е ма раз лі каў па 
кан чат ко вых вы дат ках.

ЗА ЛА ТЫ МЕ ДАЛЬ У КІ ТАІ

СУ ПРАЦЬ КА РУП ЦЫІСУ ПРАЦЬ КА РУП ЦЫІ


