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Но выя сэр ві сы Бел пош та прэ зен-
та ва ла на ХХІV Між на род ным спе-
цы я лі за ва ным фо ру ме па тэ ле ка-
му ні ка цы ях, ін фар ма цый ных і бан-
каў скіх тэх на ло гі ях «ТІ БО-2017», 
які пра хо дзіць у ста лі цы з 18 па 
21 кра са ві ка.

— Прад пры ем ства пра цяг вае ра бо ту 
па не каль кіх кі рун ках. Пер шы — па вы-
шэн не якас ці ака зан ня тра ды цый ных 
па слуг. Ру ха ем ся да клі ен та цэнт рыз-
му: ро бім усё мак сі маль на зруч ным для 
кан чат ко ва га спа жыў ца, каб ад яго па-
тра ба ва ўся мі ні мум энер га за трат. Дру-
гі кі ру нак — раз віц цё не тра ды цый ных 
паш то вых па слуг: фі нан са вых, ан лайн, 
са ма аб слу гоў ван ня, су пра цоў ніц тва з 
ін тэр нэт-кра ма мі, — рас каз вае на чаль-
нік ад дзе ла сет ка ва га ўза е ма дзе ян ня 
Бел пош ты Аляк сей ЦВІР КО.

Так, кар па ратыў ным клі ен там для 
ад праў кі ка рэс пан дэн цыі пра па ну юць 
вы ка рыс тоў ваць элект рон ную 
мар ку. Вы гля дае яна як QR-код 
(ён раз дру коў ва ец ца на ўсіх кан-
вер тах, не трэ ба ні чо га на клей-
ваць уруч ную), але счыт ва ец ца 
пош тай як звы чай ная мар ка. 
Зруч на для ар га ні за цый, у якіх 
шмат біз нес-пе ра піс кі.

Рас пра цоў ва ец ца сіс тэ ма 
гра шо вых пе ра во даў з бан каў-
скай карт кі ў на яў ныя. З яе да-
па мо гай, на прык лад, унук праз 
ін тэр нэт змо жа пе ра сы лаць гро-
шы ба бу лі ў вёс ку. Па коль кі ў 
сель скай мяс цо вас ці бан кі не 
ўсю ды ёсць, пра ект бу дзе ак ту-
аль ным. Сіс тэ му за пус цяць да 
кан ца гэ та га го да.

Пла ну ец ца так са ма, што ў 
перс пек ты ве на по шце мож на бу дзе 
ска рыс тац ца ўсім спект рам дзяр жаў ных 
па слуг — апла ціць штраф, атры маць 
да вед кі, да ку мен ты. «Шы ро кая сет ка 
ад дзя лен няў ахоп лі вае ўсе кут кі кра і-
ны. Та му мы хо чам зра біць пош ту та кім 
«акном», якое дае до ступ да роз ных па-
слуг», — тлу ма чыць Аляк сей Цвір ко.

Шы ро кая сет ка да зва ляе прад пры-
ем ству ак тыў на су пра цоў ні чаць з ін-
тэр нэт-кра ма мі. Бел пош та бя рэ на ся-
бе да стаў ку та ва раў да атры маль ні ка, 
апа вя шчэн не праз SMS — вы сту пае, па 
сут нас ці, па ся рэд ні кам па між пра даў-
цом і клі ен там. Прад пры ем ства раз ві вае 
і ўлас ную ін тэр нэт-кра му shop.belpost.by, 
дзе прад стаў ле ны вы ключ на ай чын ныя 

та ва ры. На ганд лё вай пля цоў цы са бра-
на ка ля шас ці ты сяч най мен няў та ва раў 
ад больш чым 200 бе ла рус кіх вы твор-
цаў. Што ме сяц вы да ец ца ка та лог з ак-
цый ны мі пра па но ва мі. Ад мет на, што ў 
кра са ві ку паш то вая ін тэр нэт-кра ма вый-
шла на ра сій скі ры нак. У Маск ву та ва ры 
да стаў ля юц ца на пра ця гу 3—4 дзён, па 
тэ ры то рыі Ра сіі — да 10 дзён.

Пад час фо ру му «ТІ БО» бы ла так са-
ма ар га ні за ва на ІХ На цы я наль ная фі ла-
тэ ліс тыч ная вы стаў ка «Бел фі ла-2017», 
пры све ча ная 25-год дзю пер шай бе ла-
рус кай паш то вай мар кі і 950-год дзю 
Мін ска. Для ўдзе лу ў вы стаў цы бы ло 
пры сла на 115 ка лек цый з роз ных кра-
ін: Азер бай джа на, Ар ме ніі, Гер ма ніі, 
Ка зах ста на, Мал до вы, Укра і ны і ін шых. 

На чаль нік вы да вец ка га 
цэнт ра «Мар ка» прад пры ем-
ства «Бел пош та» Іры на ШЫ-
ПІ ЛА ВА ад зна чае, што сё ле та 
ак тыў на за яў ле на дзі ця чая фі-
ла тэ лія — 21 ка лек цыя. Ёсць 
та кія, якія скла да юц ца толь кі 
з карт мак сі му маў.

— Уні каль насць на шай 
вы стаў кі па цвяр джае сек-
цыя «Га на ро вы клас», — да-
дае Іры на Шы пі ла ва. — На-
прык лад, ка лек цыя «Ста рыя 
пісь мы Бе ла ру сі» Льва Ко-
ла са ва рас каз вае аб ра бо це 
пош ты на тэ ры то рыі Бе ла ру-
сі з ХVІІ да па чат ку ХХ ста-
год дзя. Мож на да ве дац ца, 

пры нам сі, як з'яў ля лі ся штэм пе лі. Ёсць 
яшчэ да ку мен ты, дзе за фік са ва на, што 
сар ці роў ка ка рэс пан дэн цыі ў той час 
пра хо дзі ла пяць ра зоў на дзень. А са ма 
пош та вы кон ва ла і не звы чай ныя для 
ўста но вы функ цыі, на ват бан каў скія.

Для на вед ні каў стэн да Бел пош ты су-
пра цоў ні кі прад пры ем ства ар га ні за ва-
лі роз ныя ме ра пры ем ствы: ро зыг рыш 
пры зоў ін тэр нэт-кра мы бе ла рус кіх та-
ва раў, па зна валь ную вік та ры ну. А ў 
рам ках ак цыі, пры све ча най Го ду на ву кі 
і 950-год дзю Мін ска, мож на бы ло на пі-
саць цёп лыя сло вы ў ад рас сва іх бліз кіх 
на стыль ных паш тоў ках і бяс плат на ад-
пра віць іх у лю бы ку ток кра і ны

�

Ву чым ся пі саць ліс тыВу чым ся пі саць ліс ты  ��

СА ШКОЛЬ НІ КА — 
У СА ВЕТ НІ КІ ГЕН СЕ КА

Пад ве дзе ны вы ні кі ма ла дзёж на га 
эпі ста ляр на га кон кур су

«Уя ві, што ты са вет нік но ва га Ге не раль на га сак ра та-
ра ААН. Якую гла баль ную праб ле му ты да па мог бы 
яму ра шыць у пер шую чар гу? Якую б па ра ду даў, каб 
ён спра віў ся з ра шэн нем?» На та кую тэ му раз ва жа лі 
ўдзель ні кі ХХІ Бе ла рус ка га ма ла дзёж на га кон кур-
су са чы нен няў эпі ста ляр на га жан ру. Ня гле дзя чы на 
свой юны ўзрост, школь ні кі ўзды ма лі пы тан ні зу сім 
не дзі ця чыя.

Кон курс пра во дзіц ца ў рам ках ад най мен на га між на-
род на га кон кур су, ар га ні за ва на га Су свет ным паш то вым 
са юзам, з 1971 го да. Удзель ні кі — пад лет кі ва ўзрос це да 
15 га доў.

— Твор чае спа бор ніц тва да па ма гае асэн са ваць тую важ-
ную ро лю, якую іг рае паш то вая су вязь у на шым гра мад стве, 
а так са ма раз ві вае жа дан не пі саць ліс ты сяб рам, род ным 
і бліз кім. Мо ладзь па бу джа юць за ду мац ца над прос ты мі, 
але важ ны мі рэ ча мі і вы клас ці свае дум кі і па чуц ці на па-
пе ры, — ка жа пер шы на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра 
Бел пош ты Але на СКРЫП ЧЫК, якая ўзна ча лі ла ка мі сію па 
пад вя дзен ні вы ні каў кон кур су.

У фі наль ны этап вый шлі сем най леп шых са чы нен няў — 
па ад ным з кож най воб лас ці і Мін ска. Кож нае ёсць за што 
па хва ліць, але жу ры — на тое яно і жу ры — ад зна чы ла і 
не да хо пы сё лет ніх ра бот. 

— Мы звяр ну лі ўва гу, што ёсць са чы нен ні, дзе школь ні-
кі вы каз ва юць свае дум кі не па-дзі ця чы, — ка жа га лоў ны 
спе цы я ліст упраў лен ня агуль най ся рэд няй аду ка цыі 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Іры на БУ ЛАЎ КІ НА. — Зра зу ме ла, 
што пе да го гі па він ны да па ма гаць сва ім вуч ням пры на пі-
сан ні ра бот. Але га лоў нае, каб пра цэнт удзе лу на стаў ні ка 
не пе ра вы сіў пра цэнт удзе лу дзі ця ці. Вель мі важ на, каб у 
тэкс це за ха ва ла ся дзі ця чая не па срэд насць.

А ця пер аб пры ем ным. Пе ра мож-
цам сёлетняга эпісталярнага кон-
курсу ста ла ву ча ні ца 7 «Б» ка дэц-
ка га кла са брэсцкай СШ №31 Іры на 
Мак сі мук-Су пру но віч. Дзяў чын ка 
ўдзель ні чае ў ім ужо не пер шы раз. 
Два га ды та му яе са чы нен не ста ла 
най леп шым у воб лас ці, ле тась — 
за ня ла трэ цяе мес ца на рэс пуб лі-
кан скім эта пе. І вось на рэш це — 
доў га ча ка ная пе ра мо га.

Са школь ных прад ме таў Іра 
лю біць рус кую мо ву, лі та ра ту ру 
і хі мію. У воль ны час шые мяк кія 
цац кі і адзен не, чы тае кні гі і пі ша 
вер шы. Ка лі пы та ем ся, у чым сак-
рэт доб ра га са чы нен ня, ад каз вае, 
што га лоў нае — на тхнен не. Так, тэ му кон курс най ра бо-
ты — дзяў чын ку хва люе праб ле ма мі ру — ёй пад ка за лі 
тэ ле пе ра да чы.

Ра бо та Іры ны Мак сі мук-Су пру но віч бу дзе пе ра кла дзе на 
і на кі ра ва на ў Між на род нае бю ро Су свет на га паш то ва га 
са ю за (Берн, Швей ца рыя) для ўдзе лу ў 46-м Між на род ным 
ма ла дзёж ным кон кур се са чы нен няў эпі ста ляр на га жан ру. 
Трэ ба ска заць, што бе ла рус кія вуч ні не раз ста на ві лі ся пры-
зё ра мі су свет на га эта пу (у якім, між ін шым, удзель ні ча юць 
пад лет кі пры клад на са 140 кра ін). На прык лад, у 2003 го дзе 
наш кан кур сант за няў пер шае мес ца, у 2008-м і 2010-м — 
дру гое, у 2009-м — трэ цяе
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Ад ной з пры яры тэт ных 
за дач у дзей нас ці Бел-
пош ты сён ня з'яў ля ец-
ца па вы шэн не якас ці 
абслугоўвання. Ме на ві та 
та му прад пры ем ства раз-
ві вае сет ку ўстрой стваў 
са ма аб слу гоў ван ня.

Па чы на ю чы з 2007 го да, 
уста наў лі ва юц ца пла цеж на-
да ве дач ныя тэр мі на лы. З іх 
да па мо гай ка рыс таль ні кам 
пра па ну юць са ма стой на ра-
біць роз ныя пла ця жы — за 
«ка му нал ку», па слу гі апе ра-
та раў ма біль най і ста цы я нар-
най су вя зі, ін тэр нэт. Акра мя 
та го, мож на афор міць пад-
піс ку на дру ка ва ныя срод кі 
ма са вай ін фар ма цыі, са чыць 
па трэк-ну ма ры за шля хам 
пра хо джан ня паш то вых ад-
праў лен няў. На сён ня па ўсёй 
кра і не ўста ноў ле на больш за 
900 та кіх тэр мі на лаў. Апла та 
па слуг ро біц ца на яў ны мі гра-

шы ма ці з да па мо гай кар так, 
вы пу шча ных роз ны мі бан ка мі, 
ка мі сія не спа га ня ец ца. Для 
апе ра тыў на га аб слу гоў ван ня 
клі ен там пра па ну юць так са-
ма ка рыс тац ца адзі ным ну ма-
рам пла цель шчы ка АРІП. Каб 
сэ ка но міць іх час, Бел пош та 
рас пра ца ва ла карт ку-пад каз-
ку з адзі ным ну ма рам, якую 
мож на атры маць у аб' ек тах 
паш то вай су вя зі.

У ста ліч ных ад дзя лен нях 
ёсць 41 устрой ства са ма аб-
слу гоў ван ня SmartPOST. Яно 
пры зна ча на для са ма стой-
най ад праў кі за каз ной пісь-
мо вай ка рэс пан дэн цыі ва гой 
да двух кі ла гра маў па тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі. Ка рыс тац ца 
тэр мі на лам SmartPOST прос-
та. Не аб ход на па клас ці ліст 
на ва гі (тэр мі нал асна шча ны 
імі) і вы браць рэ жым «Паш-
то выя па слу гі»/ «Пры ём за-
каз но га пісь ма». По тым па-

зна чыць тып ад-
праў ні ка, увес ці 
імя і проз ві шча, 
ад рас ад праў ні-
ка і атры маль ні-
ка і апла ціць па-
слу гу. На дру ку-
ец ца кві тан цыя 
і ад рас ны яр лык 
з пры свое ным 
штрых-ко дам — 
яго трэ ба на кле-
іць на пя рэд ні 
бок кан вер та. За ста нец ца 
толь кі апус ціць ліст у спе цы-
яль ны пра ём пад ва га мі.

Ука ра нен не тэх на ла гіч-
ных на ві нак па вы шае эфек-
тыў насць пра цы ад дзя лен няў 
паш то вай су вя зі. На прык лад, 
пла цеж на-да ве дач ныя тэр-
мі на лы да зва ля юць зні зіць 
на груз ку на апе ра цый ныя 
вок ны. Каб на сель ніц тва на-
ву чы ла ся ка рыс тац ца но вы мі 
ўстрой ства мі, у ад дзя лен нях 

рэ гу ляр на пра вод зяц ца ак-
цыі «Блі жэй да клі ен та».

А праз сайт www.belpost.by 
мож на, не вы хо дзя чы з офі са 
ці до ма, афор міць пад піс ку 
на га зе ты і ча со пі сы, апла-
ціць пе ра сыл ку пісь мо вай 
ка рэс пан дэн цыі з да па мо гай 
элект рон най мар кі, на быць 
паш то вую пра дук цыю, за ка-
заць та ва ры бе ла рус кіх вы-
твор цаў і мно гае ін шае
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Навіны з рэгіёнаўНавіны з рэгіёнаў  ��

БІЗ НЕС-ПОШ ТА 
Ў ЦЭНТ РЫ ГО МЕ ЛЯ

За ла для аб слу гоў ван ня юры дыч ных асоб ад кры ла ся 
ў ад дзя лен ні су вя зі №48 Го ме ля.

Пра не аб ход насць раз ме жа ван ня фі зіч ных і юры дыч ных 
асоб паш то выя ра бот ні кі за дум ва лі ся даў но. Ужо пяць га доў 
та му ў буй ных га ра дах кра і ны, у тым лі ку і ў Го ме лі, з'я ві лі ся 
пер шыя пад раз дзя лен ні «Біз нес-пош ты» для аб слу гоў ван ня 
юры дыч ных асоб і ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў. Ця-
пер на Го мель шчы не во сем та кіх пунк таў аб слу гоў ван ня 
роз ных клі енц кіх па то каў.

У пер шую чар гу гэ та да зва ляе па леп шыць якасць аб-
слу гоў ван ня, ска ра ціць на груз ку ў ад дзя лен нях паш то вай 
су вя зі. Атрым лі ва юць раз віц цё но выя сэр ві сы і па слу гі, 
якія ары ен та ва ны на па трэ бы кар па ра тыў ных клі ен таў: 
пры ём да ку мен таў і та ва раў да пе ра сы лан ня паш то вы мі 
ад праў лен ня мі ў «Біз нес-по шце» ці паш то вым кур' е рам; 
пры ём пад піс кі на дру ка ва ныя срод кі ма са вай ін фар ма цыі, 
гра шо вых пе ра во даў; рэа лі за цыя блан каў стро гай спра ва-
здач нас ці і мно гае ін шае.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by
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АПЛА ЦІЦЬ ШТРАФ 
І АТРЫ МАЦЬ ДА ВЕД КУ

ў перс пек ты ве мож на бу дзе на по шце

Эка но мім часЭка но мім час  ��
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Матэрыялы паласы падрыхтавала 
На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zvіzda.by

Пе ра мож ца сё лет ня га 
эпі ста ляр на га 

кон кур су Іры на 
МАК СІ МУК-СУ ПРУ НО ВІЧ.

ПАД ПІС КА — ПРАЗ ТЭР МІ НАЛ
Як хут ка апла ціць па слу гі і не ста яць у чар зе?

Тэх на ло гііТэх на ло гіі  ��
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