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Ве даць на па мяць та ры фы 
за пе ра сыл ку ліс тоў, афарм-
ляць пад піс ку за па ру хві лін, 
спя ваць і тан ца ваць. Вось да-
лё ка не поў ны спіс та го, што 
па ві нен умець най леп шы ра-
бот нік пош ты. Як пра хо дзіў 
фі нал ХХІ Рэс пуб лі кан ска га 
кон кур су пра фе сій на га май-
стэр ства ся род апе ра та раў 
су вя зі і паш таль ё наў — у на-
шым рэ парт ажы.

Тэ атр па чы на ец ца з ве шал кі, а 

спа бор ніц тва — з ві зі так. Уся го за 

пяць хві лін кож ная з ся мі ка ман даў 

па він на бы ла прэ зен та ваць сва іх 

удзель ні каў. На прык лад, прад стаў-

ні кі Гро дзен ска га фі лі яла пра вя лі 

кас тынг на мес ца ў су пер ад дзе ле. 

«Заў сё ды з усмеш кай я на па сту, і 

цэ няць мя не за да бры ню», — хва-

лі ла ся ад на з жан чын. «Ра бот ні кі 

пош ты са мыя стыль ныя — у гэ тым 

се зо не ў мо дзе ўсё сі няе», — не 

зда ва ла ся дру гая. А ка ман да вы-

твор час ці «Мін ская пош та» зла-

дзі ла... сва тан не. На вы дан ні быў 

пе ра бор лі вы кур' ер Ці ма фей. На 

шчас це, знай шла ся дзяў чы на, якая 

змаг ла ска рыць ха лас ця ка, — вы-

пуск ні ца ака дэ міі су вя зі, вы дат ні ца, 

спарт смен ка і пры га жу ня Га ля.

Ка ман ды прад ста ві лі фір мен ныя 

кас цю мы. Брэсц кі фі лі ял адзеў ся 

ў шэ рыя ка мі зэль кі і спад ні цы, Го-

мель скі вы браў бі ру зо выя су кен кі, 
Ві цеб скі вы лу чаў ся квет ка вы мі вя-
ноч ка мі, Ма гі лёў скі — бе лы мі хуст-
ка мі з ва лош ка мі.

Свае ве ды і на вы кі ра бот ні кі 
пош ты па цвяр джа лі пад час тэ а-
рэ тыч ных і прак тыч ных вы пра ба-
ван няў. А пра явіць свае ак цёр скія 
здоль нас ці змаг лі на прэ зен та цыі 
да маш ня га за дан ня. Сё ле та Год 
на ву кі, та му тэ ма бы ла ад па вед-
ная — «Бел пош та ў на гу з іна ва-
цы я мі». Вось дзе ўжо ўдзель ні кі 
маг лі раз гар нуць сваю фан та зію 
на поў ні цу! Так, Ві цеб ская пош-
та рас ка за ла, якой мо жа быць 
«ТІ БО-2020». «Уні каль ны вы па-
дак — усе на мі на цыі за 
ўка ра нен не іна ва цый 
пры су джа ны Бел по-
шце», — з го на рам ад-
ра пар та ва лі вя ду чыя ім-
пра ві за ва най вы стаўкі. 
Аказ ва ец ца, у 2020-м 
прад пры ем ства ўжо 
ка рыс та ец ца бес пі лот-
ным транс пар там, воб-
лач ны мі тэх на ло гі я мі і 
су вяз зю фар ма ту 7G. 
Ін струк цыі пе ра да юц ца 
су пра цоў ні кам ад ным 
ука заль ным паль цам, 
па трэ бу ўсіх скла доў 

і ла гіс тыч ных цэнт раў 

па кры ва юць аль тэр на тыў ныя кры-
ні цы энер гіі, а мік ра чы пы ўжыў ля-

юц ца ў клет кі ча ла ве ка і ад туль 
пе ра да юць за яў кі на па слу гі. Вы-
найдзены ро бат-паш таль ён, які 
лёг ка пе ра адоль вае пе ра шко ды 
і сам ад пуж вае са бак. А яшчэ ў 
2020-м на прад пры ем стве бу дзе 
пра ца ваць штуч ны ін тэ лект.

Мін скі фі лі ял так са ма прад ста-
віў вы пуск на він з бу ду чы ні, дзе па-
сыл ку мож на атры маць і без паш-
таль ё на. Яго мес ца ў ад дзя лен нях 
за мя ні лі ава та ры — вір ту аль ныя 
ра бот ні кі, якія пра цу юць без пе ра-
пын ку на ад па чы нак і абед. Брэсц-
кая ка ман да рас ка за ла, як мож на 
ўдас ка на ліць ін тэр нэт-кра му. На-
прык лад, зра біць ан лайн-пры ме-

рач ную, у якой бу дуць вы ка рыс-
тоў вац ца ме та ды 3D-ма дэ ля ван ня 
і ска ні ра ван ня це ла. Гэ та да зво-
ліць зні зіць коль касць зва ро таў. 

А вы твор часць «Мін ская пош та» 

прэ зен та ва ла адзі на га ў све це 

Карл сан коп та ра — са ма га хут ка га 

паш то ва га кур' е ра з ма тор чы кам. 

Гру за пад' ём насць — да 100 кі ла-

гра маў, даль насць па лё таў — не 

аб ме жа ва на. Ідэі па ўка ра нен ні іна-

ва цый бы лі роз ныя, але ка ман ды 

сыш лі ся ў ад ным: якія б тэх на ло гіі 

ні пры хо дзі лі ў на ша жыц цё, ні што 

не за ме ніць ча ла ве ка.

Спе цы яль на для кон кур су паш-

таль ё ны пад рых та ва лі ма лыя ар хі-

тэк тур ныя фор мы, якія бу дуць упры-

гож ваць тэ ры то рыю ба зы ад па чын ку 

«Друж ба». Ся род іх — дэ ка ра тыў ны 

мост, драў ля ны млын, ве ла сі пе ды з 

квет ка вы мі ко шы ка мі.

Хто ж стаў пе ра мож-

цам сё лет ня га спа бор-

ніц тва? Най леп шым 

паш таль ё нам пры зна лі 

Свят ла ну Спір чо нак, 

якая пра цуе ў ад дзя-

лен ні На ва по лацк-6 (Ві-

цеб скі фі лі ял). Яна рас-

ка за ла нам, што па спе-

ла па спра ба ваць ся бе 

ў роз ных пра фе сі ях: бы-

ла і пра даў цом, і афі цы-

ян там. Ра бо ту паш таль-

ё на Свят ла на вель мі 

лю біць і не ха вае: бы ла 

ўпэў не на ў пе ра мо зе, 

бо вель мі гэ та га ха це ла.

Зван не най леп ша га апе ра та-

ра су вя зі пры су дзі лі Ма ры не Ке до 

(ад дзя лен не Го мель-44). Дзяў чы на 

пра цуе на по шце тры га ды. «Ма ма 

па ра і ла прый сці», — сціп ла тлу-

ма чыць яна свой вы бар пра фе сіі. 

Пры за мі най леп шым апе ра та ру і 

паш таль ё ну ста лі не толь кі дып ло-

мы, але і па да рун ка выя сер ты фі ка-

ты на су му 800 руб лёў.

У ка манд ным за лі ку трэ цяе мес-

ца да ста ла ся Гро дзен ска му фі лі-

ялу, дру гое — Брэсц ка му. А за ла ты 

ку бак па е дзе ў Ві цебск. «Тры тыд-

ні рых та ва лі ся. Кож ны дзень тэс ты 

ра ша лі, тан ца ва лі, спя ва лі», — рас-

кры лі нам сак рэт пе ра мо гі кан кур-

сан ты Ві цеб ска га фі лі яла.

Ге не раль ны ды рэк тар Бел-
пош ты Ула дзі мір МА ТУ СЕ ВІЧ ад-
зна чыў, што за ўвесь час іс на ван ня 

кон кур су ў ім паў дзель ні ча ла больш 
за 800 ча ла век.

— Гэ та доб рая маг чы масць па ка-
заць ся бе як май стра сва ёй спра вы. 
Пад час спа бор ніц тва ацэнь ва ец ца 
крэ а тыў, умен не асво іць но выя тэх-
на ло гіі. Кон курс да зва ляе так са ма 
аб мя няц ца во пы там і ве да мі. Гэ та 
на ка рысць і ўдзель ні кам, і прад-
пры ем ству.

Сён ня Бел пош та не толь кі аказ-
вае тра ды цый ныя па слу гі, але і раз-
ві ва ец ца ў пла не ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій. Рас пра цоў ва ец ца но вая 
ма біль ная праграма, каб кож ны мог 
са свай го га джэ та ра біць пла ця жы, 
за каз ваць та ва ры ў ін тэр нэт-кра ме. 
Пра гра му пла ну юць за пус ціць у па-
чат ку на ступ на га го да.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

Мін скі ра ён



Фі ла тэ лістФі ла тэ ліст  

У ПА МЯЦЬ 
АБ ПЕР ША ДРУ КА РЫ

Па мят нае га шэн не мар кі і паш то ва га кан вер та, пры-
све ча ных Дню пісь мен ства, ад бы ло ся ў По лац ку 
пад час свя та.

Ва ўра чыс тай цы ры мо ніі пры ня лі ўдзел на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ва сіль Жар ко, мі ністр ін фар ма цыі 

Лі лія Ана ніч, пер шы на мес нік мі ніст ра су вя зі і ін фар ма ты за-

цыі Дзміт рый Шад ко. Кан верт з ары гі наль най мар кай быў 

вы пу шча ны ў аба ра чэн не 1 ве рас ня. Мас так кан вер та і спец-

штэм пе ля — Тац ця на Доль ская, ды зайн Ма ры ны Віт коў скай. 

Ты раж — 30 ты сяч эк зэмп ля раў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zvіazda.by



Ка ля сот ні жы ха роў Ма ла дзеч на 
са бра лі ся на ўра чыс тае ад крыц-
цё но ва га ад дзя лен ня паш то-
вай су вя зі №2 на ву лі цы Вя лі кі 
Гас ці нец, 134А. Мно гія прый шлі 
з дзець мі, якім уру ча лі флаж кі 
з сім во лі кай Бел пош ты, роз на ка-
ля ро выя ша ры, час та ва лі са лод-
кі мі ла сун ка мі.

Пры го жы бу ды нак у бе ла-бла кіт-
ным аздаб лен ні ўзвя ла ПМК-212 Ма-
ла дзеч на. Бу даў ні кі ў сціс лыя тэр мі ны 
зда лі аб' ект пад ключ. Пер ша па чат ко-
вы пра ект каш та ваў 700 тысяч руб лёў. 
Але ў да лей шым кошт ра бот зні зі лі да 
450 тысяч. Кон курс на іх ажыц цяў лен не 
вый гра ла мяс цо вая бу даў ні чая ар га ні-
за цыя. Гэ та да зво лі ла змен шыць рас хо-
ды: не трэ ба бы ло да стаў ляць лю дзей 
на ра бо ту з ін ша га го рада, пла ціць ім 
ка ман дзі ро вач ныя. Ды і са мі ра бо ты вя-
лі ся пад піль ным кант ро лем Бел пош ты, 
яе Мінск ага фі лі яла.

— Гэ тае ад дзя лен не бу дзе аб слу-
гоў ваць 16 тысяч ча ла век. Тут лю дзі 
змо гуць атры маць увесь не аб ход ны 
спектр паш то вых па слуг, у тым лі ку і 
спа да рож ныя, на быць та ва ры паў ся-
дзён на га по пы ту. Ду маю, што гэ ты бу-
ды нак ста не ўпры го жан нем рай цэнт ра, 
а яго ра бот ні кі ўня суць знач ны ўклад у 
якас нае аб слу гоў ван не жы ха роў Ма-

ла дзеч на, — кан ста та ваў ге не раль ны 

ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га ўні тар на-

га прад пры ем ства «Бел пош та» Ула-

дзі мір МА ТУ СЕ ВІЧ. — Сё ле та мы ад-

кры лі во сем аб' ек таў паш то вай су вя зі: 

у Грод не, Брэс це, На ва по лац ку, ін шых 

на се ле ных пунк тах. Мы ра зу ме ем, што 

без но вых аб' ек таў не бу дзе да лей ша га 

раз віц ця га лі ны. Сён ня лю дзі хо чуць не 

прос та па слуг, а па слуг мак сі маль на 

кам форт ных і зруч ных.

Ва ўтуль най клі енц кай за ле на вед-

валь ні кі мо гуць атры маць пен сіі і да-

па мо гі, ад пра віць гра шо выя пе ра во ды, 

тэ ле гра мы, пад пі сац ца на пе ры я дыч ныя 

вы дан ні, апла ціць ка му нал ку. Да іх па-

слуг па ско ра ная пош та ЕМS, Netліст.

— У Мін скай воб лас ці што год ад-

кры ва юц ца но выя га рад скія ад дзя лен ні 

су вя зі. Сё ле та та кія аб' ек ты з'я ві лі ся ў 

Са лі гор ску, Ма ла дзеч не, — па ве да мі-

ла ды рэк тар Мінск ага фі лі яла РУП 

«Бел пош та» Жан на ША БЕ КА. — Мы 

пра ду гле дзе лі, каб і клі ен там, і су пра-

цоў ні кам бы ло кам форт на. У рам ках 

аў та ма ты за ва най сіс тэ мы рэ гу ля ван ня 

элект рон най чар гі ўпер шы ню рэа лі за-

ва на маг чы масць па пя рэд ня га за пі су. 

У клі ен таў бу дзе маг чы масць праз ін тэр-

нэт-сайт (на ста рон цы Мінск ага фі лі яла) 

або не па срэд на на тэр мі на ле па кі нуць 

па пя рэд ні за піс на зруч ны для іх час.

У ад дзя лен ні ар га ні за ва ны ча ты ры 

апе ра цый ныя акны, ка рэс пан дэн цыю, 

га зе ты, ча со пі сы да стаў ля юць ча ты ры 

паш таль ё ны. Уз на ча лі ла ка лек тыў во-

пыт ны кі раў нік Воль га Па шкоў ская.

— Да ад крыц ця гэ та га ад дзя лен-

ня мы іш лі не адзін год, — за ўва жыў 

на чаль нік Ма ла дзе чан ска га ра ён-
на га вуз ла паш то вай су вя зі Ле а нід 
ДА ВІ ДЗЁ НАК. — Тое, што ёсць, не вя-

лі кае па пло шчы. Та му шу ка лі роз ныя 

шля хі вы ра шэн ня пы тан ня: ад арэн ды 

пло шчаў да па куп кі трох па ка ё вай ква-

тэ ры. Але апош ні ва ры янт ад паў сам па 

са бе. Ква тэ ра не па ды хо дзі ла па пла ні-

роў цы: нель га бы ло зра біць пра стор ны 

клі енц кі зал. А раз бу раць ня су чыя сце-

ны, вя до ма, нам бы не да зво лі лі.

Ле а нід Фран ціш ка віч па дзя ка ваў за 

да па мо гу і пад трым ку кі раў ніц тву Бел-

пош ты, Мінск ага фі лі яла, а так са ма ра-

ён ным ула дам.

— Ры нак па слуг не ста іць на мес цы, 

па ста ян на раз ві ва ец ца. Пра цяг ва ец ца 

ра бо та па аб наў лен ні сай та Бел пош ты, у 

тым лі ку з аса біс тым ка бі не там, — ад зна-

чыў на пры кан цы Ула дзі мір Ма ту се віч.

Ну, і, ка неш не, якое свя та без па да-

рун каў, сюр пры заў. Пер шым двац ца ці 

клі ен там уру чы лі са лод кія па час тун кі, 
а ма лых за баў ля ла ляль ка ў рост ча-

ла ве ка.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by



Кас тынг у су пер ад дзел і сва тан не кур' е ра
ЯК ВЫ БІ РА ЛІ НАЙ ЛЕП ША ГА ПАШ ТАЛЬ Ё НА

Фо
 та

 Н
ад

 зе
і Б
У Ж

АН
.

Пры ем ная на ві наПры ем ная на ві на  

ПА СЛУ ГІ 
Ў ДЫС ТАН ЦЫЙ НЫМ ФАР МА ЦЕ

На Мін шчы не з'я ві ла ся 
но вае ад дзя лен не су вя зі

Вы да вец кі дом «Звяз да» 
так са ма ўдзель ні чаў ва 
ўзна га ро джан ні. Па мят ны 
прыз за ад да насць пра цы 
мы ўру чы лі апе ра та ру су вя зі 
з Ві цеб ска Воль зе Ла кі са вай. 
Жан чы на пры зна ла ся, што 
пош та — гэ та яе пер шае 
мес ца ра бо ты, дзе яна 
шчы руе вось ужо 12 га доў. 
«Па ста ян ных клі ен таў ужо 
ве даю ў твар», — усмі ха ец ца 
Воль га.

Ка ман да-пераможца. (Другая справа — Вольга ЛАКІСАВА, 
адзначаная спецыяльным прызам «Звязды».)

Брэсц кія паш таль ё ны Брэсц кія паш таль ё ны 
ў фір мен ных кас цю мах.ў фір мен ных кас цю мах.

Кож ны фі лі ял Кож ны фі лі ял 
пад рых та ваў пад рых та ваў 

ма лыя ма лыя 
ар хі тэк тур ныя ар хі тэк тур ныя 

фор мы, фор мы, 
каб упры го жыць каб упры го жыць 
ба зу ад па чын ку.ба зу ад па чын ку.
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