
Паш та ві кі 
аца ні лі… 

жур на ліс таў 
Кі раў ніц тва Го мель ска га 
фі лі яла «Бел пош ты» 
пад вя ло вы ні кі кон кур су 
ся род жур на ліс таў 
рэ дак цый аб лас ных, 
ра ён ных і га рад скіх 
СМІ. Тэ май кон курс ных 
пуб лі ка цый ста ла 
ар га ні за цыя ра бо ты 
пе ра соў ных ад дзя лен няў 
паш то вай су вя зі.

На кон курс бы ло па да дзе на 
18 пуб лі ка цый з роз ных ра ё наў. 
Усе яны за свед чы лі, што на Го-
мель шчы не аб слу гоў ван не ма-
біль ны мі пош та мі раз ві ва ец ца 
ак тыў на. Боль шасць жур на ліс-
таў вы бра лі для сва іх тэкс таў 
жанр рэ парт ажу: пра еха лі па 
роз ных марш ру тах ра зам з на-
чаль ні ка мі «пе ра со вак», прай-
шлі шлях паш таль ё наў, да ве-
да лі ся аб пе ра ва гах і не да хо пах 
не па срэд на ад ка рыс таль ні каў 
па слуг ма біль най пош ты. Між 
ін шым, жы ха ры ад да ле ных кут-
коў і ма ла на се ле ных вё сак, як 
свед чаць пуб лі ка цыі ра ён ных 
га зет, доб ра ра зу ме е юць ка-
рысць і мэ та згод насць ар га ні-
за цыі та ко га ме та ду аб слу гоў-
ван ня. Ме на ві та та му ды рэк тар 
Го мель ска га фі лі яла РУП «Бел-
пош та» Га лі на Ця рэ шчан ка ад-
зна чы ла, што ўсе жур на ліс ты 
срод каў ма са вай ін фар ма цыі 
рас кры лі за яў ле ную тэ му і вар-
тыя атры маць пад зяч ныя ліс ты. 
Ну а пе ра мож цы — яшчэ і гра-
шо выя ўзна га ро ды, га на ро выя 
гра ма ты.

Пас ля га ра чых спрэ чак пер-
шае мес ца ад да дзе на жур на ліс-
ту га зе ты «Го мель ская праў да» 
Ма рыі Зу бель. Яна пра еха ла 
па Рэ чыц кім ра ё не і ў ар ты ку ле 
«Пош та, якая жыць да па ма гае» 
эма цы я наль на рас ка за ла аб но-
вых маг чы мас цях, што з'я ві лі ся 
ў лю дзей пас ля ўвя дзен ня сі ніх 
ма шы нак ПАПС: «І ўсю ды іх су-
стра ка юць, як жа да ных гас цей. 
Толь кі да пры ез ду та кіх трэ ба 
на пруж вац ца, па да рун кі рых та-
ваць, а гэ тыя іх са мі вя зуць. І не 
толь кі све жую пош ту, пра дук ты 
і та ва ры паў ся дзён на га по пы ту. 
Мо гуць і ха ла дзіль нік з га за вай 
плі той — лю бы за каз за ва шы 
гро шы!» 

Дру гое мес ца за няў жур на-
ліст з га рад ско га па сёл ка Ак-
цябр скі Юрый Кас пя ро віч, які 
прад ста віў ар ты кул «Но выя 
па слу гі пры жы лі ся хут ка». На-
чаль нік ад дзе ла экс плу а та цыі 
і бяс пе кі паш то вай су вя зі Го-
мель ска га фі лі яла «Бел пош ты» 
Юрый Ла піц кі за ўва жыў пра фе-
сій ную па да чу і глы бо кае пра нік-
нен не ў спе цы фі ку.

Трэ цяе мес ца пры су джа на 
Сяр гею Бел ку з га зе ты «Но вае 
Па лес се» Жыт ка віц ка га ра ё-
на — за ар ты кул «Пош та ста не 
ма біль най». «Ана лі тыч ная па да-
ча і глы бо кае ра зу мен не праб ле-
мы ўлас ці вы гэ та му ма тэ ры я лу, 
а яшчэ — са ка ві тая бе ла рус кая 
мо ва», — ад зна чы ла на мес нік 
ды рэк та ра Го мель ска га фі лі-
яла РУП «Бел пош та» Ма ры на 
Пе ра гу да.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Сло нім скі ра ён ны ву зел паш-
то вай су вя зі па пад піс цы на 
«Звяз ду» — адзін з леп шых на 
Гро дзен шчы не, за што мы, яе 
жур на ліс ты, удзяч ны яго ра бот-
ні кам. У пры ват нас ці, паш таль ё ну 
Люд мі ле Лы се ні з вёс кі Но ва дзя-
вят ка ві чы, яе ка ле гам з рай цэнт-
ра Свят ла не Рэ мес, Тац ця не Ра-
біл цы і ін шым.

Тац ця на Кан стан ці наў на (на 
здымку), на прык лад, пра цуе паш-
таль ё нам ужо 18 га доў. Ця пер 

яна аб слу гоў вае ка ля 700 ква тэр 
у шмат па вяр хо ві ках, пры ват ным 
сек та ры і не лі чыць, што дру ка ва-
ныя вы дан ні страч ва юць сва іх пры-
хіль ні каў. Вя до ма, рэа ліі ця пер та-
кія, што мно гія, асаб лі ва мо ладзь, 
больш схіль ныя да ін тэр нэ ту. Але 
ня ма ла і лю дзей, якія па-ра ней ша-
му лю бяць за ста вац ца сам-на сам 
не толь кі з кам п'ю та рам, але і з 
га зе тай у яе спрад веч ным па пя-
ро вым ва ры ян це. У тым лі ку і са 
«Звяз дой», якую, да рэ чы, Тац ця на 

Кан стан ці наў на ўжо даў но і па ста-
ян на вы піс вае сва ёй ма ту лі.

— Ёй па да ба ец ца га зе та, чы-
тае з за да валь нен нем, — пры зна-
ец ца Тац ця на. — А ўво гу ле, для 
паш таль ё на вель мі важ на ўмець 
раз маў ляць з людзь мі, па ра іць 
афор міць пад піс ку. Мно гія з тых, 
хто пры слу хаў ся да гэ тай па ра ды, 
по тым пры звы чай ва юц ца да та го 
ці ін ша га вы дан ня і ўжо ста но вяц ца 
па ста ян ны мі пад піс чы ка мі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Та кім чы нам, бы ло ві да воч на, што 
так зва ныя юры дыч ныя і фі зіч ныя 
асо бы не па він ны аб слу гоў вац ца ра-
зам, што ў та кіх умо вах амаль не маг-
чы ма за бяс пе чыць якасць па слуг ні 
пер шым, ні дру гім. Ха ця б та му, што 
вель мі ад роз ні ва юц ца аб' ёмы: адзін 
ча ла век прый шоў, каб атры маць 
пен сію ці вы пі саць га зе ту «Звяз да» 
(спра ва хві лін), дру гі — пры нёс 20 
(яшчэ ў леп шым вы пад ку) за каз ных 
ліс тоў ці дроб ных па сы лак. А ў вы ні ку 
мо жа атры мац ца так, што і са праў ды, 
як ка заў спа дар Кі руш кін, абод ва па-
тра цяць час (ды і нер вы), са псу юць 
на строй і са бе, і адзін ад на му.

— Спа чат ку мы ства ры лі ўчас так 
па аб слу гоў ван ні кар па ра тыў ных 
клі ен таў у нас на вы твор час ці «Мін-
ская пош та», — га во рыць на мес нік 
на чаль ні ка вы твор час ці Але на 
ТРУ БАЧ. — А 2 кра са ві ка 2012 го да 
ад кры лі пер шую так зва ную «Біз нес-
пош ту». Мес ца для яе вы бра лі ў цэнт-
ры го ра да, по бач з бы лым Чэр вень-
скім рын кам. Уваж лі ва па ста ві лі ся і 
да пад бо ру кад раў. У пры ват нас ці, 
уз на ча лі ла но вае пад раз дзя лен не 
Іры на Баж ко, якая да гэ туль па спе ла 
па пра ца ваць і апе ра та рам, і на чаль-
ні кам пош ты звы чай най, і стар шым 
ін струк та рам гру пы кант ро лю. Ін шы мі 
сло ва мі, вы ву чыць усе кі рун кі ра бо-
ты. А спе цы я ліс таў пад бі ра лі з ін шых 
ад дзя лен няў су вя зі, з участ каў.

Ця пер гэ та друж ны зла джа ны ка-
лек тыў, пра ца яко га да зво лі ла аб-
лег чыць жыц цё вель мі мно гім юры-
дыч ным асо бам і ін ды ві ду аль ным 
прад пры маль ні кам. Хоць бы та му, 
што да кож на га клі ен та тут, без пе-
ра больш ван ня, зна хо дзяць ін ды ві ду-
аль ны пады ход. І ўсе яны, па сло вах 
та го ж спа да ра Кі руш кі на, зу сім не 
тра цяць час на ад праў ку пош ты:

— Я за ехаў сю ды, па ві таў ся з гэ-
ты мі пры го жы мі дзяў ча та мі, па кі нуў 
ім усю ка рэс пан дэн цыю і пад аў ся да-
лей — пра цы ж ха пае. Квіт кі за бі раю 
на заўт ра аль бо на пас ля заўт ра і ба-
чу, што ўся мая пош та і аформ ле на, 
і ад праў ле на ў той са мы дзень, ка лі 
я пры нёс. Для юры дыч ных асоб гэ та 
тое, што трэ ба: ні я кіх да дат ко вых за-
трат, хут ка, зруч на. А як нам — дык 
яшчэ і бліз ка. Мы вель мі за да во ле-
ны.

Ад нак, як і вар та бы ло ча каць, 
пош та на гэ тым не спы ні ла ся — пай-
шла да лей. І на ступ ным яе кро кам 
на су страч клі ен ту (у тым лі ку і кар па-
ра тыў на му) бы ло ўка ра нен не па слу-
гі «Паш то вы кур' ер». Гэ та зна чыць, 
што ця пер спе цы яль ны ра бот нік ра-
зам з ва дзі це лем ма шы ны (а ча сам 
гэ та адзін і той жа ча ла век) сам да-
стаў ляе ў офіс усё, што пры хо дзіць 
на ад рас клі ен та (дру ка ва ныя СМІ, 
блан кі стро гай спра ва здач нас ці, та-
ва ры, за моў ле ныя ў ін тэр нэт-кра ме 
РУП «Бел пош та»), сам за бі рае для 
рас сыл кі ўсю ка рэс пан дэн цыю. Па 
сло вах спе цы я ліс таў, юры дыч ным 
асо бам ёсць сэнс за клю чаць па гад-
нен не на аба не нтнае аб слу гоў ван не 
«Паш то вы кур' ер» кож ны дзень» на-

ват та ды, ка лі што дзён ныя аб' ёмы і 
зы хо дзя чай, і ўва хо дзя чай ка рэс пан-
дэн цыі не вя лі кія. І, вя до ма ж, мож на 
вы клі каць паш то ва га кур' е ра праз 
сайт www.belpost.by аль бо па тэ ле-
фа на ваў шы па ну ма ры 154.

Пра ду гле джа ны і вы бар та ры фаў: 
«Эка ном», «Оп ты ма» і «Эліт». Наз вы 
ка жуць са мі за ся бе, але ж — у пер-
шым вы пад ку паш то вы кур' ер пры е-
дзе да за каз чы ка на заўт ра на пра ця-
гу дня, у дру гім — у той са мы дзень 
(ка лі за яў ка аформ ле на да 12 га дзін), 
у трэ цім — у той са мы дзень і час, 
якія вы браў клі ент.

— Да нас паш то вы кур' ер пры-
яз джае кож ны дзень з 16 да 17 га-
дзін — за бі рае ўсю на шу ка рэс пан-
дэн цыю, ад во зіць апе ра та рам для 
апра цоў кі і рас сыл кі, — рас па вя дае 
на чаль нік сек та ра экс пе ды цыі ЗАТ 
«Ідэя Банк» Тац ця на ЦІ ШЧАН КА. — 
Гэ та вель мі вы гад на, та му што наш 
банк, без умоў на ж, кла по ціц ца пра 
сва іх клі ен таў, пра тое, каб кож нае 
пісь мо, кож ная служ бо вая ін фар-
ма цыя для на шых пад рад чы каў, а 
так са ма па ве дам лен не пра кож ную 
рэ клам ную ак цыю бы лі да стаў ле ны 
ў мак сі маль на ка рот кія тэр мі ны. Аб'-
ёмы ка рэс пан дэн цыі ў нас до сыць 
вя лі кія, та му, пра цу ю чы з «Біз нес-
пош тай», мы па збя га ем чэр гаў, а 
ве да ю чы вы со кі пра фе сі я на лізм 
апе ра та раў, мо жам быць упэў не ны-
мі, што кож нае на ша ад праў лен не 
апра цоў ва ец ца і ад праў ля ец ца якас-
на і ад ра зу. Да та го ж, ка лі ўзні ка юць 
ней кія пы тан ні, да сва ёй пош ты, як і 
да сва іх лю дзей, пра сцей звяр нуц ца 
па ін фар ма цыю. Вар та на браць ну-
мар тэ ле фо на, і спе цы я ліс ты заў сё ды 

прый дуць на вы руч ку, да па мо гуць. 
Усё гэ та ў пер шую чар гу эка но міць 
час — як на да стаў ку ка рэс пан дэн цыі 
атры маль ні кам, так і наш пра цоў ны 
як пра фе сі я на лаў.

І са праў ды: дай Бог кож на му ра-
біць сваю спра ву.

— У нас ёсць ба за па тэн цы яль-
ных клі ен таў. Мы тэ ле фа ну ем ім, 
пра па ну ем свае па слу гі, вы яз джа ем 
на мес цы, тлу ма чым пе ра ва гі. Але 

пра цуе і так зва нае са ра фан нае ра-
дыё: гэ та зна чыць, ка лі клі ент — у 
тым лі ку і кар па ра тыў ны — за стаў ся 
за да во ле ны на шы мі па слу га мі, ён 
мо жа рас ка заць пра іх ін шым, па ра-
іць ска рыс тац ца. А ў вы ні ку — доб ра 
ўсім: зды ма ец ца на груз ка са звы чай-
ных ад дзя лен няў су вя зі, эка но міц ца 
час, збе ра га юц ца нер вы, — га во рыць 
на чаль нік пер шай ста ліч най «Біз-
нес-пош ты» Іры на БАЖ КО. — Мы 
пра цу ем трэ ці год, і ў нас ужо ёсць 
ко ла па ста ян ных клі ен таў. А най боль-
шы го нар, што нам да вя ра юць усю 
сваю ка рэс пан дэн цыю «Ідэя Банк», 
які па коль кас ці  ад дзя лен няў ува-
хо дзіць у пя цёр ку буй ней шых бе ла-
рус кіх бан каў, МТБанк», та ва рыст вы 
«Экс прэс-кур' ер», «Бяс печ ныя да ро-

гі Бе ла ру сі», «Ат лант-М», гас ці ні ца 
«Пе кін-Мінск», кан цэрн «Бел дзярж-
харч прам» і ін шыя.

…Ад рас пер шай ста ліч най «Біз-
нес-пош ты» — ву лі ца Ма я коў ска га, 
дом 8. Тут жа раз ме шча на і ад дзя-
лен не су вя зі № 6. Та му, за ві таў шы ў 
ад ны дзве ры, грэх бы ло не ад чы ніць 
дру гія. І не… па ра да вац ца за клі ен-
таў: ля кож на га з акен цаў (у пры ват-
нас ці, на той, до сыць ран ні час) бы ло 

па ча ла ве ку, па два — не больш. 
Не бу дзем, вя до ма ж, сцвяр джаць, 
што гэ так заў сё ды, што чэр гаў там 
не бы вае (асаб лі ва ў так зва ны пік 
ка му наль ных пла ця жоў), але тое, 
што ця пер яны мен шыя — факт, 
зда ец ца, бяс спрэч ны. Як і той, што 
па спры яла гэ та му размежаванне 
клі ен таў.

— У на шай кра і не ця пер пра цуе 
58 «Біз нес-пошт», — кан ста туе на-
мес нік ге не раль на га ды рэк та ра РУП 
«Бел пош та» па ка мер цый ных пы тан-
нях Тац ця на Гвоз дзе ва. — Яны ад-
кры тыя для так зва ных кар па ра тыў-
ных клі ен таў ва ўсіх аб лас ных цэнт-
рах, ва ўсіх га ра дах, дзе за рэ гіст-
ра ва на больш за 200 ар га ні за цый. 
Да кан ца го да з'я віц ца яшчэ 5 та кіх 
уста ноў, 4 з іх у ста лі цы… Што, вя до-
ма ж, па вы сіць якасць аб слу гоў ван-
ня — і юры дыч ных асоб, і фі зіч ных. 
Да та го ж на но вы ўзро вень яе мо жа 
пад няць па слу га «Паш то вы кур' ер», 
якая да зва ляе ўсім прад пры ем ствам, 
уста но вам, ар га ні за цы ям, на ват пры-
ват ным асо бам, як ні крыўд на гэ та 
гу чыць, за быць да ро гу ў ад дзя лен ні 
су вя зі, па зба віц ца ад паш то вых кло-
па таў — за клю чыць да га вор і тым 
са мым да ве рыць іх пра фе сі я на лам. 
Для буй ных клі ен таў, для ін тэр нэт-
крам мы вы пус ка ем ад мыс ло выя 
па ке ты (што яшчэ і рэ кла ма), пра-
ду гледж ва ем сіс тэ му зні жак, мо жам 
ра зам пры кі нуць, якую пра дук цыю, 
якія та ва ры рас сы лаць па по шце бу-
дзе знач на тан ней, чым раз во зіць 
на аў та ма бі лях… І на вош та на сва іх, 
ка лі па ўсёй кра і не што дня ез дзяць 
на шы?..

Ін шы мі сло ва мі, ін ды ві ду аль ны па-
ды ход га ран ту ец ца: «свая пош та» — 
гэ та вы гад на і гэ та рэ аль на.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
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«ВЕЛЬ МІ ВАЖ НА
РАЗ МАЎ ЛЯЦЬ З ЛЮДЗЬ МІ…» 

Для юры дыч ных асоб 
гэ та тое, што трэ ба: ні я кіх 
да дат ко вых за трат, хут ка, 
зруч на. А як нам — дык 
і яшчэ і бліз ка. Мы вель мі 
за да во ле ны.

Ме не джар па про да жах ЧУП «Крок-2010» Ка ця ры на КАР НЕЙ ЧЫК на «Біз нес-по шце» 
ча ла век свой.

За ра бо тай: апе ра та ры Воль га ПЛАХ ЦІ ЕН КА, Юлія ШУР КО і на чаль нік «Біз нес-пош ты» 
Іры на БАЖ КО (у цэнт ры).

Фо
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У чым пра фе сій нае май-
стэр ства паш таль ё на? 
Му сіць, не прос та ў ака-
зан ні пэў ных па слуг і да-
стаў цы па тых ці ін шых 
ад ра сах га зет ды ін шай 
ка рэс пан дэн цыі, але і ў 
жа дан ні, каб пад піс чы-
каў у дру ка ва ных вы дан-
няў бы ло больш. Та ды і 
ўстой лі вы «лан цу жок» 
скла дзец ца: га зе та — 
пош та — чы тач.

Пад піс ка-2014 Пад піс ка-2014   ��

ВАР ТА ЗА КЛЮ ЧЫЦЬ
ДА ГАВОР...
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