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— Што бу дзе ўклю чаць 

у ся бе но вая сіс тэ ма і як 

на ра дзі ла ся ідэя яе ства-

рэн ня?

— Яе стар ту па пя рэд ні-

ча ла дум ка, як удас ка на-

ліць да стаў ку звы чай ных 

па пя ро вых за каз ных ліс-

тоў. Асаб лі васць тут у тым, 

што іх да стаў ка юры дыч на 

знач ная і па цвяр джа ец ца 

под пі сам атры маль ні ка. Гэ-

тае апа вя шчэн не, як мы ўсе 

ве да ем, у кла січ най схе ме 

вяр та ец ца ад праў шчы ку. З 

ад на го бо ку, та кая сіс тэ ма 

ад ла джа на дзе ся ці год дзя мі. 

Але гэ та да дат ко вы па пя ро-

вы да ку мен та а ба рот, плюс 

ён па сва ёй пры ро дзе вы ма-

гае коль кі ча су, па трэб на га 

на вяр тан не апа вя шчэн ня. 

Су час ныя тэх на ло гіі да зва-

ля юць вы бу да ваць та кі сэр-

віс у элект ро нным вы гля дзе, 

за хоў ва ю чы пры гэ тым юры-

дыч ную важ насць да стаў кі.

Ва ры ян таў рэа лі за цыі 

ідэн ты фі ка цыі асо бы сён-

ня пры ду ма на шмат. Тут і 

элект рон ны ліч ба вы под піс, 

і па слу га SіmІD — фак тыч на 

той жа элект рон ны под піс, 

але рэа лі за ва ны пры да па-

мо зе SІM-карт кі, і ІD-карт ка, 

якая ця пер рас пра цоў ва ец-

ца ў на шай кра і не.

У сваю чар гу, мы ра зу-

ме лі, што ка лі «Бел пош та» 

не бу дзе гэ тым зай мац ца, 

то мы прос та стра цім час. 

Па-пер шае, кла січ ны ана ла-

га вы сэр віс з кож ным го дам 

бу дзе ўсё больш сы хо дзіць 

у гіс то рыю, а па пу ляр насць 

на бя рэ элект рон ны функ-

цы я нал — як гэ та за раз ад-

бы ва ец ца ў мно гіх сфе рах. 

Вось та му мы і акрэс лі лі 

сваю за да чу: аліч ба ваць 

на шы па слу гі, каб ка рэс-

пан дэн цыю мож на бы ло 

да стаў ляць як ма га больш 

апе ра тыў на. Ёсць шэ раг 

стан дар таў і на ўзроў ні Су-

свет на га паш то ва га са ю за, 

якія рэг ла мен ту юць па доб-

ныя па ды хо ды ў між дзяр-

жаў ных да чы нен нях.

Сё ле та ў кан цы го да 

мяр ку ем за пус ціць На цы я-

наль ную элект рон ную паш-

то вую сіс тэ му ў проб ную 

экс плу а та цыю, а прэ зен-

та ваць усім ка рыс таль ні-

кам — 1 сту дзе ня 2021-га. 

Та кім чы нам, усё ідзе па 

гра фі ку. Між ін шым, на шы 

парт нё ры, якія рас пра цоў-

ва лі но выя пра грам ныя 

комп лек сы, вый граў шы ад-

па вед ныя тэн да ры, амаль 

усе з'яў ля юц ца рэ зі дэн та мі 

Пар ка вы со кіх тэх на ло гій.

— На коль кі ж ска ро ціц-

ца па пя ро вы да ку мен та-

аба рот?

— Мы па гля дзе лі на тое, 

як гэ та рэа лі за ва на ў на-

шых блі жэй шых су се дзяў і ў 

краі нах За ха ду. Ар хі тэк ту ра 

агуль ных па ды хо даў усю ды 

ад ноль ка вая. Роз ні ца толь-

кі ў тым, як за ка на даў ствы 

роз ных кра ін трак ту юць па-

няц це элект рон на га ліч ба ва-

га под пі су і яго кам пе тэн цыі. 

Мы ўзя лі на ўзбраен не так 

зва ную гіб рыд ную схе му. 

Гэ та зна чыць, што ка рыс-

таль ні кі па дзя ля юц ца на 

дзве част кі: тыя, хто зна хо-

дзіц ца ў ме жах сіс тэ мы, і па-

за яе пе ры мет рам. Пра цуе 

гэ та так. Ка лі атры маль нік 

за рэ гіст ра ва ны ў ме жах сіс-

тэ мы, то яму прый дзе па ве-

дам лен не не па пя ро вае, а 

элект рон нае, до ступ да яко-

га бу дзе ў аса біс тым ка бі не-

це. Найлеп шы ва ры янт, ка лі 

і ад праў шчык, і атры маль нік 

зна хо дзяц ца ў пе ры мет ры 

сіс тэ мы, і пе ра піс ка ідзе па 

прын цы пе «ліч ба-ліч ба». Ці 

ёсць атры маль нік у элект-

рон най ба зе, ад праў шчык 

уба чыць пад час на бо ру яго 

кан так таў у спе цы яль ным 

по лі. Ка лі ж яго там ня ма — 

апа вя шчэн не бу дзе па пя ро-

вае.

— Юры дыч ная ма шы на, 

як пра ві ла, не вы зна ча ец-

ца хут ка сцю. Якія спат рэ-

бі лі ся зме ны ў за ка на даў-

стве ў су вя зі з увя дзен нем 

но вай сіс тэ мы?

— Бы лі ўне се ны ад па-

вед ныя зме ны і да паў нен ні 

ў за кон «Аб паш то вай су-

вя зі» — га лоў ны да ку мент, 

які рэг ла мен туе на шу сфе-

ру дзей нас ці. Але тут му шу 

за зна чыць, што за апош нія 

дзе сяць га доў да во лі іс тот-

на змя ні ла ся за ка на даў ства, 

якое да ты чыц ца ліч ба вай 

сфе ры, асаб лі ва ў сфе ры 

элект рон на га ліч ба ва га под-

пі су. Ра зам з тым мы ўспры-

ма ем юры дыч ны склад нік як 

пра цэс эва лю цый ны. Гэ та 

зна чыць, што па ме ры не аб-

ход нас ці бу дуць іні цы я вац ца 

зме ны ў за ка на даў ства. За-

раз на шы юрыс ты імк нуц ца 

ад пра ца ваць мак сі маль ную 

коль касць пы тан няў, якія 

мо гуць уз нік нуць пад час 

экс плу а та цыі но вай сіс тэ-

мы. Але гэ та, па сут нас ці, 

фі наль ны этап ра бо ты. Ку-

ды боль шая ра бо та бы ла 

зроб ле на не каль кі га доў та-

му — пад рых тоў ка ба зы, яе 

аб грун та ван не, уз гад нен не з 

усі мі за ці каў ле ны мі ор га на-

мі, увя дзен не элект рон на га 

ліч ба ва га под пі су і сіс тэ мы, 

на якой ён іс нуе...

Но выя сэр ві сы на цы я-

наль най паш то вай элект рон-

най сіс тэ мы бу дуць уклю ча-

ны і ў на шу ма біль ную пра-

гра му BELPOST. Яна ўжо 

да ступ ная ў Google Play 

Market і App Store. Ра зам з 

тым асноў ны функ цы я нал 

да ступ ны ўжо і за раз — на-

прык лад, пры яго да па мо-

зе мож на ад са чыць шлях 

ад праў лен ня, знай сці па ін-

дэк се і ад ра се ад дзя лен не 

паш то вай су вя зі і пра клас ці 

да яго марш рут, вы клі каць 

кур' е ра.

— «Бел пош та» ня даў-

на аб на ві ла свой сайт. Як 

ён да па мо жа ў ста наў лен-

ні элект рон най паш то вай 

сіс тэ мы?

— Сіс тэ ма, пра гра ма і 

сайт — гэ та, па сут нас ці, 

адзін шмат ка наль ны пра ект. 

Да стат ко ва за рэ гіст ра вац ца 

ў ад ным з яго пе ра лі ча ных 

кам па не нтаў — і ўлі ко вы 

за піс бу дзе дзей ні чаць у ас-

тат ніх. Уво гу ле, но вы пар тал 

вы бу да ва ны так, каб усе яго 

сэр ві сы — пад піс ка на вы-

дан ні, апла та, ад соч ван не 

ад праў лен ня, — ажыц цяў ля-

лі ся праз адзі ны пра грам ны 

ін тэр фейс, што кар ды наль-

на спра шчае ўза е ма дзе ян не 

ка рыс таль ні ка і сіс тэ мы. Для 

гэ та га спат рэ бі ла ся пе ра бу-

да ваць амаль увесь ма шын-

ны пра цэс.

У на шых най блі жэй шых 

пла нах — за пус ціць пра-

грам ны ін тэр фейс для юры-

дыч ных асоб. Дзя ку ю чы 

яму яны змо гуць ад са чыць 

свае ад праў лен ні, за поў-

ніць ад да ле на не аб ход ныя 

да ку мен ты. По пыт на гэ-

та вель мі вя лі кі, але ра ней 

з-за тэх ніч ных аб ме жа ван-

няў рэа лі за ваць та кія рэ чы 

бы ло не маг чы ма. Ця пер жа 

ўсё інакш.

Гу та рыў 

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

У лю тым мі ну ла га го да ўпер шы ню пуб ліч на бы лі 

агу ча ны пла ны ства рэн ня на цы я наль най паш то вай 

элект рон най сіс тэ мы. Гэ тая на ва цыя аб умоў ле на 

ча сам — усё больш па слуг пе ра хо дзіць у элект рон-

ную фор му, і пош та не за ста ец ца ўба ку ад тэх ніч-

на га пра грэ су. Ска рыс тац ца на він кай мож на бу дзе 

зу сім хут ка — мяр ку ец ца, што за пуск сіс тэ мы ад-

бу дзец ца 1 сту дзе ня 2021 го да. Пра тое, што ж яна 

пры ня се для ка рыс таль ні каў, «Звяз да» рас пы та ла 

на чаль ні ка цэнт ра раз віц ця ін фар ма цый ных тэх на-

ло гій РУП «Бел пош та» Ана то ля НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КА ГА.

Хай-тэкХай-тэк

ПОШ ТА ПЕ РА ХО ДЗІЦЬ НА ЛІЧ БУ

Сваю пер шую зме ну пры няў ла-

гер «Друж ба» на ба зе ад па чын ку 

РУП «Бел пош та». Сю ды пры еха ла 

ка ля ста дзя цей ва ўзрос це ад 6 да 

14 га доў. У кож най зме ны бу дзе 

свая тэ ма. На прык лад, у пер шай — 

мас тац ка-эс тэ тыч ная. У най блі жэй-

шы час хлоп чы каў і дзяў чы нак ча-

ка юць твор чыя кон кур сы, ці ка выя 

гурт кі і, ка неш не, гуль ні. Пля цоў кі 

для ак тыў ных гуль няў і за ня ткаў 

спор там на ву лі цы, пя ці ра зо вае 

хар ча ван не і но выя сяб ры дак лад-

на не да дуць су ма ваць ні ко му з тых, 

хто пры ехаў у ла гер «Друж ба» на 

пер шую зме ну.

Па ды хо джу блі жэй. Мя не ад-

ра зу за ўва жа юць, па чы на ем 

зна ё міц ца: «Мы з трэ ця га атра-

да «Грын ха ус». Гэ та Та ня, Да ша, 

я — Ар цём Ба хур, а гэ та — Леў. 

До ма сум на ся дзець у спя кот нае 

на двор'е. А тут мож на гу ляць на 

све жым па вет ры. На YоuTubе гля-

дзім бло ге раў А4 і Ма мік са. Але па 

тэ ле фо нах не моц на су му ем. Нам 

тут па да ба ец ца».

Ла гер «Друж ба» пла нуе азда-

ра віць гэ тым ле там ка ля трох сот 

дзя цей. Па сло вах мі ніст ра су вя зі і 

ін фар ма ты за цыі Кан стан ці на Шуль-

га на, у ла ге ры вы ка на ны ўсе рэ ка-

мен да цыі Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя аб бяс печ ным зна хо джан ні, 

а га лоў ная за да ча ла ге ра — даць 

маг чы масць дзе цям ка му ні ка ваць 

ад но з ад ным не па срэд на.

Тац ця на ТКА ЧО ВА, 

фота аўтара.

Азда раў лен чы ла гер «Друж ба», 

Мін скі ра ён.
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