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Што ні ка жы, ця пер змен-
лі вы час, ды на міч ны. Ну, 
пры нам сі, ней кую ці ка він-
ку са бе ку піў (а хоць бы і 
той план шэт, тэ ле ві зар, ай-
фон…), да до му пры вёз, па-
це шыў ся. А па куль асво іў як 
след — усё, мож на ска заць, 
са ста рэ ла твая аб но ва: неш-
та но вае ўжо з'я ві ла ся.

Ду ма е це, гэ так з тэх ні кай? Ды 
не толь кі… Ну вось мяр куй це са мі: 
ней кі ме сяц та му га зе та па ве да мі-
ла пра тое, што пен сі я не ры ста лі-
цы (а да кан ца го да ўжо і кра і ны) 
мо гуць атрым лі ваць свае пен сіі ў 
лю бым ад дзя лен ні су вя зі (не аба-
вяз ко ва ў сва ім). Мно гія па спра ба-
ваць не па спе лі, а ўжо…

РУП «Бел пош та» на ХХІ 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 
«TІBO-2014» прэ зен та ва ла цэ лы 
шэ раг но вых па слуг. На вед валь-
ні каў стэн да не мог не за ці ка віць 
паш та мат — аў та ма ты за ва нае аб-
ста ля ван не для вы да чы паш то вых 
ад праў лен няў.

— Амаль кож ны ад праў шчык 
і атры маль нік з да па мо гай ін тэр-
нэ ту мо жа «ад са чыць» увесь шлях 
сва ёй па сыл кі. Ва ша, на прык лад, 
ужо да стаў ле на ў Мінск, — «ма-
дэ лі ра ва ла сі ту а цыю» на чаль нік 
цэнт ра ін фар ма цый ных тэх на-
ло гій РУП «Бел пош та» На тал ля 
ПІ ЛЕЦ КАЯ. — Сён ня, каб атры-
маць яе, вы мо жа це аль бо са мі 
пай сці на пош ту, аль бо па пра сіць, 
каб пош та, так бы мо віць, прый-
шла да вас.

У са мым хут кім ча се з'я віц ца 
трэ ці ва ры янт. Атры маль нік змо жа 
зай сці на сайт на ша га прад пры ем-
ства (www.belpost.by) і вы браць 
да стаў ку з да па мо гай паш та ма-
та. Та ды на шай за да чай ста не па-

клас ці яго па сыл ку ў пэў ную ячэй-
ку і па ве да міць яму (з да па мо гай 
SMS ці элект рон най пош ты) ад па-
вед ны код. Да лей так са ма ні чо га 
скла да на га: у зруч ны для ся бе 
час клі ент па ды хо дзіць да паш та-
ма та, вы бі рае ў ме ню «атры маць 
ад праў лен не», на бі рае ліч бы ко да 
і за бі рае сваю па сыл ку. Хоць ноч-
апоў нач, на прык лад…

Не мен шую ці ка васць у на-
вед валь ні каў вы ста вы вы клі ка лі 
і па слу гі пры да па мо зе агуль на-
дзяр жаў най аў та ма ты за ва най 
ін фар ма цый най сіс тэ мы. Спра ва 
ў тым, што РУП «Бел пош та» ў 
рам ках пра гра мы «Элект рон ная 
Бе ла русь» атры ма ла ста тус ін-
фар ма цый на га па ся рэд ні ка для 
за бес пя чэн ня жы ха рам кра і ны 
прос та га і зруч на га до сту пу да 
дзяр жаў ных ін фар ма цый ных рэ-
сур саў…

Як гэ та бу дзе пра ца ваць 
(у 29 ад дзя лен нях су вя зі ўжо 
з 1 мая), паш та ві кі рас па вя да лі 
на кан крэт ных пры кла дах. Ты-
по вая з'я ва: ча ла век хо ча ку піць 
зя мель ны ўчас так. Ён аб' яз джае 
ней кі аб лю ба ва ны ра ён, трап ляе 
ў вёс ку, ба чыць неш та пры маль-
нае… За ста ец ца да ве дац ца ад рас 
участ ка і за зір нуць на пош ту. Там 
па гэ тым участ ку мож на бу дзе 
атры маць усю не аб ход ную ін фар-
ма цыю. А пры жа дан ні на ват пай-
сці да лей — ад шу каць улас ні ка.

На по шце і ў хут кім ча се ён жа, 
улас нік, змо жа атры маць да ку-
мент, які бу дзе мець та кую ж юры-
дыч ную сі лу, як і той, што вы дае 
ка даст ра вае агенц тва — да вед ку, 
за ве ра ную элект рон на-ліч ба вым 
под пі сам…

Та кім чы нам, усе да ро гі і са-
праў ды па-ра ней ша му вя дуць на 
пош ту, дзе, да рэ чы, ужо мож на 
ад пра віць і атры маць не прос та 
элект рон ны гра шо вы пе ра вод, а 

пе ра вод ан лайн… Гэ та зна чыць, 
што пэў ную су му, ад праў ле ную 
(умоў на) з пош ты ў Мін ску, праз 
не каль кі хві лін (!) мож на бу дзе 
атры маць на по шце ў са май да-
лё кай кроп цы кра і ны… І зноў жа 
там, на по шце, за мо віць са мае 
пры го жае і ці ка вае па змес це він-
ша ван не са свя та мі, у якім за ста-
нец ца толь кі па зна чыць зва рот 
(ка му) і свой под піс (ад ка го).

З да па мо гай ін фар ма цый ных 
сіс тэм удас ка наль ва ец ца і пры-
ём пад піс кі на дру ка ва ныя СМІ: 
па элект рон ных ка та ло гах у ад-
дзя лен нях паш то вай су вя зі, на 
пла цеж на-ка са вых тэр мі на лах 
РУП «Бел пош та», праз ін тэр нэт-
сайт.

— Гэ та вы ста ва, — як за зна чыў 
пад час ра бо ты «круг ла га ста ла», 
пры све ча на га но вым па слу гам 
пош ты, на мес нік мі ніст ра су-
вя зі і ін фар ма ты за цыі кра і ны 
Дзміт рый ШЭД КО, — і са праў-
ды дае маг чы масць лю дзям (са-
мім!), так бы мо віць, пры ме рац-
ца да но вых тэх на ло гій. На мой 
по гляд, га тоў насць бе ла ру саў да 
іх вы ка ры стан ня па куль не да-

ацэ не на. Яск ра вы прык лад — з 
ліч ба вым тэ ле ба чан нем. Пла ны 
на конт яго бы лі до сыць сціп лыя. 
Ка за лі, што коль касць гле да чоў 
за тры — ча ты ры га ды, мо жа, і да-
сяг не 50 ты сяч… Сён ня мы на блі-
жа ем ся ўжо да міль ё на аба не нтаў! 
І гэ та свед чан не та го, што лю дзі, 
ка лі яны ў не чым ба чаць для ся-
бе ка рысць, вель мі ах вот на ідуць 
на кан такт з но вы мі тэх на ло гі я мі. 
На ша за да ча — па ка заць, да вес ці 
ім тую ка рысць. Са мы эфек тыў ны 
ме тад — гэ та і са праў ды кан крэт-
ныя зно сі ны…

Як пад крэс ліў спа дар Шэд ко, 
пош та пра цуе для лю дзей і бу дзе 
раз ві вац ца з улі кам іх па трэб. 
Дэ віз яе за ста ец ца ра ней шым 
«Хут касць. На дзей насць. Да ступ-
насць». За гэ ты мі сло ва мі — стро-
гая ад па вед насць стан дар там па 
пры ёме, апра цоў цы, пе ра сыл цы і 
да стаў цы ўсіх ві даў паш то вых ад-
праў лен няў, бес пе ра бой ная пра ца 
тэх ні кі і транс пар ту, ука ра нен не і 
вы ка ры стан не но вых тэх на ло гій, 
раз віц цё па слуг.

Ва лян ці на ДОЎ НАР 

�

Но выя тэх на ло гіі Но выя тэх на ло гіі   ��

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Усё-та кі ён пас ля бу дзе жыць з 
тым, што ён зра біў і ча го не… Ка лі 
ж маг чы масць зла віць дзі ця ёсць, то 
трэ ба злаў чыц ца так, каб яно пры-
зям лі ла ся на ру кі. Гэ та за мар ты зуе 
хут касць па дзен ня і кры ху зга сіць ва гу 
дзі ця ці. Пры га да ем са школь ных га доў 
фі зі ку: чым з боль шай вы шы ні воль на 
па дае ўніз якісь ці прад мет, тым больш 
ён ва жыць. Ды вось толь кі трэ ба ўсве-
дам ляць, што па дзен не та кое за час-
тую траў ма тыч нае як для дзі ця ці, так 
і для не спа дзя ва на га ра таў ні ка. Та му 
кан чат ко вае ра шэн не трэ ба пры маць, 
зы хо дзя чы з ацэн кі ўлас ных сіл і на ва-
коль най аб ста ноў кі.

Па мыл ко ва лі чыць, што та кія сі ту-
а цыі зда ра юц ца толь кі ў сем' ях, якія 
ад но сяц ца да гру пы ры зы кі (на прык-
лад, там, дзе баць кі п'юць). На ад ва-
рот, пры кла ды па каз ва юць, што го ра 
мо жа прый сці і ў шчас лі вую сям'ю.

Ад кур' ё зу да тра ге дыі — 
адзін крок 

На ступ ныя дзве гіс то рыі ад бы лі ся 
ў Грод не. Уве ча ры цёп ла га лет ня га 
дня на пульт ра ён на га ад дзе ла па 
над звы чай ных сі ту а цы ях па сту пі ла 
па ве дам лен не аб тым, што ў ад ным 
з да моў на пад акон ні ку на пя тым 
па вер се ся дзіць дзяў чын ка, зве сіў-
шы но гі ўніз. Ра таў нік пра браў ся па 
штур ма вой лес ві цы на бал кон ква-
тэ ры, пас ля асця рож на пра браў ся ў 
па кой, дзе ся дзе ла дзяў чын ка, і зняў 
яе з пад акон ні ка.

Ма ці яе пра ца ва ла та ды вы ха ва-
це лем у да школь ным цэнт ры раз-
віц ця дзі ця ці. І ў той мо мант, ка лі 
ля пя ці па вяр хоў кі маг ло зда рыц ца 
не па праў нае, жанчына до ма ад сут ні-
ча ла, ма лая бы ла ад на. Са мае ці ка-
вае, што та ды яна пай шла ў кас цёл, 
дзе слу ха ла про па ведзь аб на леж-
ным до гля дзе дзя цей…

Ка та стро фу ры зы ку юць устро іць 
і юныя «ку лі бі ны». Узім ку 2012 го да 

на пульт дзя жур на га па сту пі ла па ве-
дам лен не, што звон ку бал ко на трэ-
ця га па вер ха ві сіць дзі ця. Тры ма ла ся 
яно за кранш тэйн спа да рож ні ка вай 
ан тэ ны. Ра таў ні кі ўцяг ну лі ма ло га на-
зад на бал кон.

Ка лі ж па ча лі вы свят ляц ца аб-
ста ві ны зда рэн ня, то атры маў ся са-
праўд ны смех сквозь слё зы. Хлоп чы-
ка, які ву чыў ся ў дру гім кла се, зран ку 
не па бу дзі ла ма ці. Та му ён не пай шоў 
у шко лу. У ча ты рох сце нах ся дзець 
яму хут ка на да ку чы ла, і ма лы вы ра-
шыў вы пра віц ца на ву лі цу. Але не за-
да ча: ува ход ныя дзве ры хла пе чым 
ру кам не пад да лі ся. У най леп шых 
тра ды цы ях пры год ніц кай лі та ра ту ры 
ву чань за ха цеў спус ціц ца з бал ко-
на з да па мо гай скру ча ных прас цін. 
Ды вось толь кі штось ці не раз лі чыў, 
і па віс…

— Іс нуе та кая праб ле ма, як па-
мыл ко вы аса біс ты во пыт. Не ад на ра-
зо ва да тра ге дыі пры во дзі ла та кая 
баць коў ская па лі ты ка: да рос лыя 
па кі да лі дзі ця па ся дзець на ка на-
пе ка ля акна і сы хо дзі лі з па коя на 
не каль кі хві лін, — тлу ма чыць Ві таль 
На віц кі. — Ні чо га не зда ра ла ся, і 
баць кі ра бі лі вы вад, што та кі па ды-
ход бяс печ ны. Але на са мрэч трэ ба 
ра зу мець, што кож нае дзі ця — гэ та 
га рэ за. Яму заў сё ды штось ці ці ка ва. 
Ён мо жа ўба чыць на ву лі цы ка ця ня, 
са бач ку, птуш ку — што за ўгод на — і 
вы ва ліц ца з акна. Псі ха ло гія дзі ця ці 
та кая, што яно пры клад на да пя ці-
га до ва га ўзрос ту не мо жа ўсве дам-
ляць не бяс пе ку, якая яму па гра жае. 
І ня ма роз ні цы пры гэ тым, на якім 
па вер се жы ве сям'я — на пер шым, 
дру гім ці дзе вят нац ца тым. З ад на го 
бо ку, баць кі па він ны тлу ма чыць ма-

ло му аб не бяс пе цы яшчэ з са ма га 
ран ня га ўзрос ту. З дру го га бо ку, і 
са мі баць кі па він ны аб мя жоў ваць 
до ступ ма ло га да акна. Са мае прос-
тае — гэ та зра біць так, каб дзі ця 
фі зіч на не ме ла маг чы мас ці рас чы-
ніць акно (на прык лад, па зды маць 
руч кі).

Улет ку ж у вок нах шмат ква тэр ных 
да моў па чы на юць з'яў ляц ца мас кіт-
ныя сет кі. Ідэя гэ та доб рая, але не 
заўж ды прак тыч ная. Зда ра лі ся вы-
пад кі, ка лі дзе ці аба пі ра лі ся аб мас-
кіт ную сет ку, а яна не вы трым лі ва ла 
на ціс ку… Та му пе рад яе ўста ноў кай 
трэ ба вы свет ліць, на коль кі лёг ка 
мож на зняць гэ тую сет ку, пра ве рыць, 
што бу дзе, ка лі на яе на да віць. Прос-
та трэ ба са бе ўя віць, што аб са лют на 
та кое ж дзе ян не мо жа зра біць і ва ша 
дзі ця. І та му прын цып бяс пе кі так са-

ма трэ ба браць пад ува гу пры на быц-
ці сет кі, а не зва жаць вы ключ на на 
ко лер, кошт ды дыя метр ячэ ек…

«Сюр прыз»
у вы гля дзе не да кур ка 

Ка лі ў ква тэ ры ёсць бал кон ці 
ло джыя, то за час тую яна вы кон вае 
функ цыю скла да ста рых не па трэб-
ных рэ чаў ці ма ку ла ту ры. Вяс ной і 
ўлет ку ж бал кон ная ра ма ці форт кі, 
як пра ві ла, па кі да юц ца ад чы не ны-
мі на ўвесь дзень. І гэ та зра зу ме ла: 
ма ла ка му за хо чац ца ся дзець у ду-
ха це, ка лі за акном ртут ны слу пок 
штур муе ад зна кі ў 25–30 гра ду саў. 
Але ка лі вы шэй за вас жы ве су сед, 
які лю біць па ку рыць на све жым па-
вет ры, не вы хо дзя чы з ква тэ ры, то 
маг чы масць та го, што ваш бал кон 

пе ра тво рыц ца ў са праўд ную «га ра-
чую кроп ку», рэз ка ўзрас тае. Што 
ўжо ка заць пра ста рыя да мы, дзе 
шклен не бал ко наў ды ло джый не 
бы ло пра ду гле джа на з са ма га па-
чат ку…

— Та кія зда рэн ні, на шчас це, ад-
бы ва юц ца ня час та. За пер шыя тры 
ме ся цы сё ле та бал ко ны га рэ лі адзі-
нац цаць ра зоў. Траў мы атры маў 
адзін ча ла век. На шчас це, ні хто не 
за гі нуў. За мі ну лы год та кіх па жа раў 
ад бы ло ся 86, у ад ным з іх за гі нуў 
ча ла век, — кан ста туе Ві таль На віц-
кі. — Ад нак чым пас ля хва ро бу ля-
чыць, трэ ба за няц ца яе на дзей най 
пра фі лак ты кай. А яна вель мі прос-
тая. Па-пер шае, не трэ ба гру вас ціць 
на бал ко не рэ чы, якія мо гуць лёг ка 
за га рэц ца. Па-дру гое, трэ ба ўста на-
віць ме на ві та на бал ко не да дат ко вы 
аў та ном ны па жар ны апа вя шчаль нік. 
Яго сіг нал мож на бу дзе па чуць на ват 
праз шкло па кет. Па-трэ цяе, ка лі вы 
са бра лі ся пай сці на не ка то ры час з 
ха ты, вок ны і форт кі лепш за чы ніць. 
І, па-чац вёр тае, тра ек то рыю па лё ту 
не па ту ша на га не да кур ка прад ка заць 
не маг чы ма. Мо жа зда рыц ца і так, што 
ён пры зям ліц ца аку рат на ра му. Та му, 
перш чым ста віць у ква тэ ры вок ны, 
трэ ба ўдак лад ніць: а ці га ру чы той 
ма тэ ры ял, з яко га зроб ле на ра ма? 
Га ру чыя ма тэ ры я лы за час тую пры 
тлен ні ці га рэн ні па чы на юць вы дзя-
ляць так січ ныя рэ чы вы…

Без умоў на, прад вы зна чыць тое, 
што з-за рас чы не на га акна аба вяз-
ко ва ўзнік не якая-не будзь ня штат ная 
сі ту а цыя, не возь мец ца ні хто. Але 
па пя рэ дзіць яе па сі лах кож на му з 
нас…

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

СІ ЛА 
ГРА МАД СТВА — 
У АБ' ЯД НАН НЯХ 

На па ся джэн ні Рэс пуб лі кан ска га са-
ве та гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая 
Русь» бы лі пад ве дзе ны вы ні кі ўдзе лу 
струк тур ар га ні за цыі ў вы ба рах дэ-
пу та таў мяс цо вых Са ве таў, а так са-
ма аб мер ка ва на пра ца па ўма ца ван-
ні пяр віч ных ар га ні за цый як асно вы 
аб' яд нан ня.

— У кра і не ёсць шмат ак тыў ных, не абы-
яка вых лю дзей, якія мо гуць мно гае зра-
біць, — за ўва жыў пер шы на мес нік кі раў-
ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, стар шы ня 
Рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан-
ня «Бе лая Русь» Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ 
пад час раз мо вы з жур на ліс та мі. — Але яны 
па він ны аб' яд ноў вац ца, каб іх эн ту зі язм быў 
ар га ні за ва ны. І ў гэ тым сі ла гра мад ства, а 
праз гра мад ства — сі ла дзяр жа вы. Ме на ві-
та для гэ та га і ство ра ны та кія аб' яд нан ні, як 
на ша «Бе лая Русь».

Стар шы ня «Бе лай Ру сі» пад крэс ліў, што 
ар га ні за цыя на ліч вае ка ля 145 ты сяч удзель-
ні каў.

— Без умоў на, гэ ты ак тыў па ві нен аб-
мяр коў ваць пла ны і пра гра мы для раз віц-
ця гра мад ска га жыц ця, якія рас пра ца ва ла 
дзяр жа ва, — упэў не ны Аляк сандр Радзь-
коў. — На ша аб' яд нан не на цэ ле на на тое, 
каб вы ка наць да ру чэн ні Прэ зі дэн та, да вес-
ці іх да кож на га, бо мы рас паў сю джа ны па 
ўсёй кра і не.

Аляк сандр Радзь коў за ўва жыў, што, 
пра ана лі за ваў шы вы ні кі ўдзе лу ў вы ба рах 
у мяс цо выя Са ве ты, ар га ні за цыя змо жа вы-
зна чыць пла ны на вы ба ры 2015 го да.

Ся род пла наў на блі жэй шы час — да-
па мо га ў пра вя дзен ні чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі. Стар шы ня «Бе лай Ру сі» пад крэс ліў, 
што ад та го, як прой дзе гэ та ме ра пры ем-
ства, за ле жыць імідж Бе ла ру сі на між на-
род най арэ не.

— Мы пра ца ва лі і на су бот ні ках, ка лі 
ўдзель ні ча лі ў доб ра ўпа рад ка ван ні гас ці ніц, 
«Чы жоў кі-Арэ ны», уся го Мін ска, — рас па вёў 
Аляк сандр Радзь коў. — Ад нак у Па слан ні 
Прэ зі дэн та пра гу ча ла, што да чэм пі я на ту 
све ту па він на быць пад рых та ва на ўся кра і-
на, а не толь кі ста лі ца. А па коль кі пяр віч ныя 
ар га ні за цыі «Бе лай Ру сі» рас паў сю джа ны па 
ўсёй кра і не (у нас у кож ным го ра дзе, кож най 
вя лі кай вёс цы ёсць ар га ні за цыя), то мы ўжо 
пры кла да лі на ма ган ні, каб доб ра ўпа рад ка-
ваць на се ле ныя пунк ты па ўсёй Бе ла ру сі.

Аляк сандр Радзь коў да даў, што чле ны 
аб' яд нан ня бу дуць удзель ні чаць пад час чэм-
пі я на ту і ў ва лан цёр скім ру ху.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

СВЕ ЖАЕ ПА ВЕТ РА
БЕЗ ТРА ГІЧ НЫХ НА СТУП СТВАЎ

ПОШ ТА ПРАЦУЕ ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ 
І раз ві вац ца бу дзе з улі кам іх па трэб 
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