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«Неш та вас даў но не бы ло, да вай-

це я зноў га зе ту вы пі шу», — ка лі 

та кое чу еш, ра зу ме еш, што не ка-

то рыя лю дзі ча сам паш таль ё на 

ча ка юць больш, чым пош ту. Для 

адзі но кіх пен сі я не раў, якія да та-

го ж ма юць праб ле мы са зда роў-

ем, гэ та маг чы масць не прос та 

атры маць звест кі пра тое, што 

ад бы ва ец ца ў све це, але і пе ра-

кі нуц ца слоў цам. Ме на ві та та му 

час та са ста рэ лыя лю дзі ка рыс та-

юц ца па слу гай «з рук у ру кі», ка лі 

ка рэс пан дэн цыю ім да но сяць да 

ква тэ ры.

— Трэ ба ўмець камунікаваць з 

людзь мі. У боль шас ці я пра цую з пен сі-

я не ра мі. Па ва жаю іх уз рост, муд расць 

і ста ра юся пад строй вац ца пад кож на га. 

Яны мо гуць мно га рас ка заць, але што 

ра біць, ка лі раз мо ва за цяг ва ец ца? 

Доў га ву чы ла ся, як ся бе па во дзіць у 

та кіх сі ту а цы ях, каб ні хто ад гэ та га не 

па цяр пеў — ні я, ні лю дзі, ні пош та. 

У  нас ёсць пэў ны гра фік пра хо джан ня 

па ўчаст ку. За трым лі вац ца нель га, бо 

ў гэ ты час клі ен ты, да якіх паш таль ён 

яшчэ не па спеў дай сці, мо гуць вы-

брац ца пра вя раць паш то вую скры ню, 

а пас ля тэ ле фа на ваць, што не атры-

ма лі сва іх ча со пі саў ці га зет, — дзе-

 ліц ца паш таль ён сталічнага ад дзя-

лен ня паш то вай су вя зі № 93 Жан на 

САФ РО НА ВА.

Тут яна пра цуе ўжо тры га ды і ні ко лі 

не па шка да ва ла пра свой вы бар. Да 

та го ж па шан ца ва ла і з ка лек ты вам — 

ня ма абы яка вых ра бот ні каў, усім па да-

ба ец ца іх спра ва. Та му ў ра ё не паш-

таль ё наў па ва жа юць, ві та юц ца з імі, 

звяр та юц ца па па ра ды, ці ка вяц ца, якія 

но выя па слу гі мо жа пра па на ваць пош-

 та. А на свя ты не змаў кае тэ ле фон: усё 

ідуць він ша ван ні ад жы ха роў.

— Я ве даю імя і імя па баць ку амаль 

усіх сва іх клі ен таў. Не тое што я іх ву-

чу — так атрым лі ва ец ца са мо па са бе: 

да стат ко ва не каль кі ра зоў за поў ніць 

блан кі. Мы афарм ля ем пад піс кі, но-

сім пен сіі на дом. Па га дзі це ся, кож-

на му ча ла ве ку пры ем на, ка лі да яго 

звяр та юц ца па іме ні... У нас не каль кі 

ра зоў мя ня лі ся ўчаст кі, та му ідзеш па 

ра ё не — і кож ны дру гі твар та бе зна ё-

мы, — дзе ліц ца жан чы на.

Паш таль ё на мож на па знаць і па 

спе цы яль най фор ме — ра бот ні кам яна 

вы да ец ца на роз ныя се зо ны: зі мо вая 

курт ка, плашч, зі мо выя і гу ма выя бо ты, 

туф лі, ка мі зэль ка.

— Мне па трэб на бы ла ра бо та по бач 

з до мам, з ка рот кім ра бо чым днём. 

Я ўба чы ла на ву лі цы жан чы ну са сто-

сам га зет у ру ках, пры пы ні ла, па ці ка-

ві ла ся, а хут ка па пра сі ла ся на ра бо ту 

ў ад дзя лен не, — рас каз вае сваю гіс то-

рыю Жан на Саф ро на ва. — Для мя не 

бы ло ад крыц цём усё, што ро біць паш-

таль ён. Ка лі вы не ўме е це кан цэнт ра-

вац ца, дрэн на пі ша це, лі чы це, на пэў на, 

вам бу дзе скла да на. Га дзі ны дзве-тры 

вы зна хо дзі це ся ў пра цоў ным ка лек-

ты ве і толь кі пас ля вы праў ля е це ся на 

ўчас так. За дзень паш таль ён пра хо-

дзіць ка ля адзі нац ца ці кі ла мет раў, а 

ле там, у час ад па чын каў, і да двац ца-

ці — пра вя ра лі гэ та з да па мо гай фіт-

нес-бран за ле таў. Але на груз ка зу сім 

не ад чу ва ец ца. На ад ва рот, доб ра, што 

мож на пад трым лі ваць ся бе ў фор ме і 

мно га ча су быць на све жым па вет ры.

Да рэ чы, не ка то рыя пен сі я не ры пры-

зна юц ца, што вы піс ва юць га зе ты на 

пош ту (без да стаў кі на дом) не толь кі 

та му, што гэ та тан ней, але і каб ар га ні-

за ваць ся бе, ліш ні раз прай сці ся. Ёсць 

і пэў ныя пра ві лы бяс пе кі для паш таль ё-

 наў. На прык лад, яны па він ны за хо -

дзіць у ква тэ ру апош нія. Важ на, каб у 

пры ват ным сек та ры на брам ках бы лі 

зван кі, каб паш таль ён мог звя зац ца з 

гас па да ром, бо ка лі на ват у два ры ра-

ней і не бы ло са ба кі, хто га ран туе, што 

тут пас ля не аб за вя лі ся агрэ сіў ны мі 

га да ван ца мі?

Ця жэй шай сум ка паш таль ё на ста-

но віц ца па пят ні цах — у гэ тыя дні вы-

хо дзіць мно га га зет, да та го ж яны 

ідуць з пра гра ма мі, уклад ка мі. Шмат 

ка рэс пан дэн цыі ад ар га ні за цый. Ра-

бо ты пры бы вае і ў кан цы ме ся ца — 

да да юц ца ча со пі сы. Са мы ж га ра чы 

час, ка неш не, пе рад свя та мі. Так, ка лі 

ўво сень у ад дзя лен не па сту пі ла ка ля 

14 ты сяч ліс тоў, да Но ва га го да іх бы ло 

ўжо ка ля 18 ты сяч. І спра ва не толь кі ў 

тым, што ідзе мно га він ша ван няў: ар га-

ні за цыі (на прык лад, су ды, МУС і ін шыя) 

«за кры ва юць год», ама та ры па ку пак 

праз ін тэр нэт на бы ва юць рэ чы са зніж-

ка мі, за каз ва юць па да рун кі.

Шмат пісь маў паш таль ё нам да во-

дзіц ца раз но сіць і на 9 мая. І ча сам 

ад ра са ты, якія атрым лі ва юць та кі знак 

ува гі, дзе ляц ца з паш таль ё на мі ўспа мі-

на мі. Ле тась да свя та Пе ра мо гі за пра-

ца ва ла «па ля вая пош та» — ве тэ ра ны 

атрым лі ва лі «ва ен ныя трох кут ні кі» са 

штам па мі 1943—1944 га доў. «У ад-

ной ква тэ ры жан чы на рас пла ка ла ся і 

на зва ла іх «трох кут ні ка мі па мя ці», бо 

зга да ла, як у свой час яна і яе ма ці 

атрым лі ва лі та кія вест кі, — рас ка за ла 

Жан на Саф ро на ва. — На сі ла я пош ту 

і да жан чы ны, якая бы ла ў канц ла ге ры, 

яна доб ра ўсё па мя тае і апа вя дае, як 

тое бы ло».

І хоць паш таль ён — та кая пра фе-

сія, якой у су вя зі з раз віц цём но вых 

тэх на ло гій прад ра ка юць знік нен не, на-

ша ге ра і ня ўпэў не на, што ліс ты і паш-

тоў кі — тое, што сы дзе ў апош нюю 

чар гу. Так, сён ня ў асноў ным ліс та мі 

аб мень ва юц ца са ста рэ лыя лю дзі, якіх 

рас кі да ла па роз ных рэс пуб лі ках бы ло-

га Са ю за і якія не лю бяць ка рыс тац ца 

га джэ та мі. Але ў той жа час мо ладзь 

за ха пі ла ся пост кро сін гам — і аб мень-

ва ец ца паш тоў ка мі з ка лек цы я не ра мі 

з роз ных кра ін. На огул пра змян шэн не 

ка рэс пан дэн цыі па куль га ва рыць не 

вы па дае: ка лі з ад на го бо ку ўбы вае 

(на прык лад, ліс тоў ста но віц ца менш), 

з дру го га — на ад ва рот (мно га ідзе роз-

ных дроб ных па ке таў, пе ра сы ла юц ца 

та ва ры).

І сён ня ў лю бо га ча ла ве ка ёсць 

маг чы масць па спра ба ваць ся бе ў гэ-

тай пра фе сіі. У паш то вых ад дзя лен-

нях бу дуць ра ды лю дзям, якія толь кі 

пай шлі на пен сію і ад чу ва юць, што ім 

не ха пае стасункаў. За ня поў ны ра бо-

чы дзень тут мож на за ра біць больш, 

чым на не ка то рых за во дах. А яшчэ 

«Бел пош та» для сва іх ра бот ні каў пра-

па нуе доб ры са цы яль ны па кет — так, 

мож на з'ез дзіць азда ра віц ца на ба зу 

ад па чын ку за сім ва ліч ныя гро шы, да 

свят вы да юц ца бі ле ты ў тэ атр, на дзі-

ця чыя прад стаў лен ні, ла дзяц ца спар-

тыў ныя ме ра пры ем ствы і кон кур сы, 

адзін з якіх — кон курс пра фе сій на га 

май стэр ства.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Сак рэ ты пра фе сііСак рэ ты пра фе сіі

КА ЛІ ЦЯ БЕ ЧА КА ЮЦЬ«Гіб рыд ныя» 
ад праў лен ні 

і каш тоў ныя па ке ты
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Акра мя та го, ця пер вы зна ча ны ві ды паш то вых ад-

праў лен няў, якія па тра бу юць асаб лі вай ува гі, — крох кія, 

гру васт кія і цяж ка ва га выя. Як ме на ві та яны кла сі фі ку-

юц ца?

— Па між па няц ця мі «гру васт кае паш то вае ад праў-

лен не» і «між на род ная гру васт кая па сыл ка» ця пер уста-

ноў ле на іс тот нае раз ме жа ван не, — ін фар му юць у прэс-

служ бе. — Паш то вае ад праў лен не, што пе ра сы ла ец ца па 

тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, па мер яко га пе ра вы шае 

гра ніч на да пу шчаль ны або якое па сва ёй фор ме ці струк-

ту ры не мо жа лёг ка гру зіц ца ра зам з ін шы мі паш то вы мі 

ад праў лен ня мі, лі чыц ца гру васт кім. У гэ тую ка тэ го рыю 

так са ма трап ля юць унут ра ныя ад праў лен ні па ско ра най 

пош ты і ўсе па сыл кі, па ме ры якіх не да зва ля юць іх лёг ка 

па гру зіць. А між на род най гру васт кай па сыл кай лі чыц ца 

паш то вае ад праў лен не, ва га яко га зна хо дзіц ца ў ме жах 

20—50 кі ла гра маў і якое не мо жа лёг ка гру зіц ца ра зам з 

ін шы мі. Праў да, ад пра віць яго мож на не ў кож ную кра-

і ну — іх пад ра бяз ны пе ра лік ёсць у любым паш то вым 

ад дзя лен ні.

Што да цяж ка ва га вых па сы лак, то імі пры зна юц ца тыя, 

ва га якіх пе ра вы шае 10 кі ла гра маў. А да крох кіх паш то вых 

ад праў лен няў ад но сяц ца ўнут ра ныя дроб ныя па ке ты з 

аб' яў ле най каш тоў нас цю, ад праў лен ні па ско ра най пош ты 

і па сыл кі з прад ме та мі, якія б'юц ца і абы хо джан не з які мі 

па тра буе асаб лі вай асця рож нас ці.

— Але за цяж ка ва га выя, да лі кат ныя і гру васт кія 

ад праў лен ні да вя дзец ца да пла ціць, — гавораць на 

«Бел по шце». — Ка лі ж унут ра ныя ад праў лен ні па ско ра-

най пош ты ці па сыл кі з'яў ля юц ца ад на ча со ва да лі кат ны мі 

і гру васт кі мі, то двой чы пла ціць не да вя дзец ца. А па ра-

дак пры ёму, апра цоў кі, тэр мі ны пе ра сыл кі, да стаў кі і 

ўру чэн ня да лі кат ных, цяж ка ва га вых і гру васт кіх паш то-

вых ад праў лен няў для ка рыс таль ні каў па слуг за ста лі ся 

ня змен ныя.

І ўжо на пры кан цы мі ну ла га тыд ня кры ху змя ні лі ся пра-

ві лы атры ман ня па сы лак фі зіч ны мі асо ба мі з-за мя жы. 

Але толь кі для тых ад праў лен няў, якія ма юць каш тоў насць 

больш за 22 еў ра і ва гу, якая пе ра вы шае 10 кі ла гра маў.

— Ка лі ў мыт най дэк ла ра цыі ад праў лен ня ад сут ні ча юць 

звест кі пра кошт укла дан ня або звест кі аб атры маль ні ку 

ня поў ныя, то яму не аб ход на па да ваць у элект рон ным 

вы гля дзе апе ра та ру паш то вай су вя зі Бе ла ру сі на бе ла-

рус кай або рус кай мо ве не аб ход ныя да ныя, — па ве да мі лі 

ў прэс-служ бе. — Да іх ад но сяц ца проз ві шча, імя, мес ца 

пра жы ван ня, паш парт ныя звест кі, най мен ні, коль касць і 

кошт укла дан няў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

«ЗВЯЗ ДА» 
З ДА СТАЎ КАЙ

ПЯ РОМ 
І АБ' ЕК ТЫ ВАМ

На мі ну лым тыд ні РУП «Бел пош та» ўзна га ро дзі-

ла пе ра мож цаў і пры зё раў кон кур су на най леп шы 

ма тэ ры ял аб дзей нас ці пош ты. Удзель ні ча ла ў ім 

больш за 50 ка рэс пан дэн таў дру ка ва ных і элект рон-

ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі, якія апа вя да юць 

у сва іх вы дан нях не толь кі пра па дзеі ў паш то вай 

сфе ры, але і пра знаў цаў сва ёй спра вы.

Сё ле та кон курс пра во дзіў ся ў шос ты раз і быў пры мер-

ка ва ны да Го да ма лой ра дзі мы. Дып ло ма мі і па мят ны мі 

пры за мі бы лі ўга на ра ва ны шэсць жур на ліс таў. Ся род іх — 

за гад чык ад дзе ла га зе ты «Звяз да» Ва ляр' ян Шклен нік. 

Він шу ем пе ра мож цу!

Ул. інф.

Будзьце пільнымі!Будзьце пільнымі!

«Ха ля ва» 
па ты хае ашу кан ствам

Апош нім ча сам у краіне ка рыс таль ні кам элект рон най пош ты 

пры хо дзяць па ве дам лен ні, пад пі са ныя імем на цы я наль на га 

апе ра та ра паш то вай су вя зі РУП «Бел пош та». Яны змя шча юць 

ра дас ную на ві ну: маў ляў, вы вый гра лі но вы смарт фон Samsung 

Galaxy S10. А каб за браць вый грыш, мах ля ры пра па ноў ва юць 

па да браць па да рун ка вую скрын ку, пе рай сці па спа сыл цы, па-

цвер дзіць свае да ныя і вы пла ціць пяць руб лёў за да стаў ку.

Спра ва ў тым, што «Бел пош та» не пра во дзіць ні я кіх ро зыг ры шаў 

каш тоў ных пры зоў. А ін фар ма цыя пра ўсе ак цыі, якія ладзяцца апе-

ра та рам, заўж ды змя шча ец ца на афі цый ным сай це belpost.by. Та му 

вы сно ва тут прос тая: хтось ці з ня доб ры мі на ме ра мі жа дае за ва ло даць 

ва шы мі пер са наль ны мі звест ка мі, у тым лі ку і ты мі, якія да ты чац ца 

бан каў скіх кар так.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та мо мантФо та мо мант

Вось та кія пры га жу ні-

паш таль ён кі пра цу юць 

у ад дзя лен ні паш то вай 

су вя зі Пет ры каў-2 

і да стаў ля юць на шу 

га зе ту жы ха рам 

ра ё на пяць ра зоў 

на ты дзень.

Зле ва на пра ва — 

Ні на ПЕ РА РЭ ЖКА, 

Ва лян ці на СА ЦУ ТА, 

Ма рыя ПЕ РА РЭ ЖКА. Фо
та
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