
З ся рэ дзi ны мi ну ла га 
го да ў На цы я наль ным 

аэ ра пор це 
ўжо дзей нi ча ла 

ўста но ва мiж на род на га 
паш то ва га аб ме ну. 
Ад нак маг чы мас цi 

но ва га цэнт ра знач на 
шы рэй шыя: толь кi 

агуль ная пло шча 
па вя лi чы ла ся амаль 

у 5 ра зоў. Акра мя 
та го, но вы бу ды нак 

асна шча ны пе ра да вы мi 
тэх на ло гi я мi, не ка то рыя 

з якiх у гэ тай сфе ры 
пры мя ня юц ца 

ўпер шы ню. 

На мес нiк прэм' ер-мi нiст-
ра Ана толь КА ЛI НIН вы ка-
заў за да валь нен не вы со кiм 
уз роў нем ра бо ты «Бел пош-
ты», якi ад па вя дае эка на мiч-
ным па трэ бам дзяр жа вы, а 
так са ма за пы там гра ма дзян. 
Вi цэ-прэм' ер рас ка заў, што на 
тэ ры то рыi На цы я наль на га аэ-
ра пор та ў хут кiм ча се з'я вiц ца 
два но выя аб' ек ты: яшчэ ад на 
ўзлёт на-па са дач ная па ла са i 
авiя ра монт ны за вод. А мi-
нiстр су вя зi i iн фар ма ты за-
цыi Сяр гей ПА ПКОЎ ад зна-
чыў перс пек ты вы па шы рэн ня 
сет кi ла гiс тыч ных цэнт раў па 
ўсёй кра i не.

Ла гiс тыч ны цэнтр — прык-
лад уза е ма дзе ян ня прад пры-
ем ства «Бел пош та» i Мыт на-
га ка мi тэ та. Ка лi су пра цоў нi кi 
паш то вай служ бы зай ма юц-
ца сар та ван нем па сы лак, то 
мыт нi кi, пры не аб ход нас цi, — 
пра вер кай iх змес цi ва. Стар-
шы ня Дзяр жаў на га мыт на-
га ка мi тэ та Юрый СЯНЬ КО 
пад крэс лiў, што двум ве дам-
ствам i да гэ та га да во дзi ла-
ся пра ца ваць ра зам, ад нак 
ця пер гэ ты пра цэс удас ка на-
ле ны. У цэ лым, ме на вi та па 
прын цы пе ап ты мi за цыi ўсiх 
дзе ян няў улад ка ва на ра бо та 
но ва га ла гiс тыч на га цэнт ра. 
Усе паш то выя ад праў лен нi, 
якiя па сту па юць у на шу кра i ну 
па па вет ры, бу дуць апра цоў-
вац ца тут: ра ней iх пры хо дзi-
ла ся ад во зiць у ста лi цу, што 
iс тот на за па воль ва ла пра цэс 
да стаў кi атры маль нi ку.

Як рас ка за ла першы на-
мес нiк ге не раль на га ды рэк-
та ра РУП «Бел пош та» Але на 
СКРЫП ЧЫК, у 2014 го дзе, 
ка лi ад быў ся бум iн тэр нэт-
па ку пак з за меж ных сай таў, 
апра цоў ка па сы лак зай ма ла 

ча сам больш за ты дзень. З 
увя дзен нем но ва га цэнт ра 
ўдас ца гэ тыя тэр мi ны ска-
ра цiць да 1—2 дзён. Ра бо та 
ва ўста но ве вя дзец ца ў фар-
ма це 24/7 без пе ра пын каў i 
вы хад ных. Пры не аб ход нас цi 
цэнтр мо жа апра цоў ваць ка-
ля 100 ты сяч паш то вых ад-
праў лен няў у су ткi. Ця пер жа 
гэ та ка ля 10 ты сяч па сы лак у 
дзень су праць 5 ты сяч, якiя 
бы лi ў па чат ку го да.

Ра бо та цэнт ра ар га нi за ва-
на на ступ ным чы нам. Паш то-
выя ад праў лен нi трап ля юць у 
зо ну пры ёма, дзе ўста ля ва ны 
спе цы яль ныя га за iдэн ты фi ка-
та ры, якiя да зва ля юць у вя лi-
кiм аб' ёме па сы лак вы явiць 
пры сут насць за ба ро не ных 
рэ чы ваў. Ка лi пер шы этап 
прай шоў без не ча ка нас цяў, 
па сыл кi на кi роў ва юц ца да 
апе ра та раў. Яны пра вя ра юць 
за ха ва насць i ад па вед насць 
су пра ва джаль най iн фар ма цыi 
нор мам за паў нен ня. Па коль кi 
прад пры ем ства «Бел пош та» 
ўва хо дзiць у Су свет ны паш-
то вы са юз, у яго ёсць до ступ 
да агуль най ба зы да ных. Як 
толь кi апе ра тар счыт вае iн-
ды вi ду аль ны код з па сыл кi, 
аб мес цы яе зна хо джан ня 
мо жа да ве дац ца як служ ба-
ад праў нiк, так i атры маль нiк. 
Пас ля ўво ду ўсiх да ных, ка лi 
да ад праў лен ня ня ма нi я кiх 
заўваг, спра ва пе ра хо дзiць у 
ру кi мыт нi. Асаб лi вас цю но-
ва га цэнт ра з'яў ля ец ца на яў-
насць спе цы яль ных сту жак, 
па якiх скрын кi з апра ца ва ны-
мi па сыл ка мi пе ра мя шча юц ца 
аў та ма тыч на.

Па сло вах на чаль нi ка 
мыт нi «Мiнск-2» Анд рэя 
МI ХАЛЬ КЕ ВI ЧА, 1% па сы-

лак вы клi кае па да зрэн не. 
Спа чат ку ад праў лен не ска-
ну ец ца пры да па мо зе iн-
трас ка пii — пра гля да ец ца на 
пра свет — i толь кi ў край нiм 
вы пад ку ўскры ва ец ца. У ра-
бо це цэнт ра за дзей нi ча ны не 
толь кi най ноў шыя тэх на ло гii, 
але на ват экс пе ры мен таль-
ныя рас пра цоў кi. Так, ужы-
ва ец ца пры ла да, якая пра-
во дзiць ана лiз спект ра прак-
тыч на лю бо га рэ чы ва: у ба зе 
да ных iх больш за 10 ты сяч. 

На прык лад, да пры ста са ван-
ня мож на пад нес цi таб лет ку, 
якая за пя ча та на ва ўпа коў-
цы, i менш чым за хвi лi ну яно 
вы зна чыць, што гэ та за ле кi. 
Асаб лi ва гэ та тэх на ло гiя ак-
ту аль ная для по шу ку за ба-
ро не ных рэ чы ваў. Толь кi ў 
2016 го дзе бы ло пра ду хi ле на 
5 спроб уво зу нар ка тыч ных i 
псi ха троп ных рэ чы ваў. Акра-
мя гэ та га, не за кон ным чы нам 
ад праў ля юць па пош те ста ра-
даў нiя ма не ты, гiс та рыч ныя 
да ку мен ты, зброю i на ват жы-
вёл. Уся го за 9 ме ся цаў гэ та-
га го да пад час пра вер кi па-
сы лак бы ло вы яў ле на больш 
за сто зла чын стваў.

Уся го па па вет ры пры хо-
дзiць ка ля 30% мiж на род ных 
паш то вых ад праў лен няў, з 
якiх ка ля 60% — та ва ры з за-
меж ных сай таў. З-за зме ны 
пра вi лаў па дат ка аб кла дан-
ня та ва раў кош там больш 
22 до ла раў што га до выя па-
ступ лен нi ў дзяр жаў ную каз ну 
па вя лi чы лi ся на 1,5 мiль ё на 
дэ на мi на ва ных руб лёў.

Да р'я КАС КО. 
kasko@zviazda.by
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На працягу, лі чы, ста год дзя га зе та «Звяз да» пры хо дзіць 
да сва іх чы та чоў і ўжо некалькі дзе ся ці год дзяў ра дуе 
пад піс чы каў не толь кі су стрэ ча мі з род най мо вай ды 
ці ка вы мі людзь мі, але і каш тоў ны мі пры за мі.

Што ся род іх бы ло? Цяж ка на ват пры пом ніць: ко ні, ка ро вы, 
па рсюч кі, ха ла дзіль ні кі, тэ ле ві за ры, пы ла со сы, люст ры, шпа-
ле ры, чай ні кі, па лат кі, ку хон ныя кам бай ны, праль ныя ма шы ны, 
пра сы, мік ра хва лёў кі, ве ла сі пе ды, бен за ка сіл кі... Усё гэ та, ну 
вя до ма ж, за га дзя за куп ля ла ся, за га дзя анан са ва ла ся і ра зы-
гры ва ла ся — у ад па вед ныя тэр мі ны, з удзе лам паш та ві коў, 
пад піс чы каў...

Чар го вы ро зыг рыш пры зоў звяз доў скай гуль ні «Хай зі ма 
бу дзе цёп лай!» прай шоў і на до ечы.

Та кім чы нам, з лёг кай ру кі на мес ні ка ды рэк та ра Мінск ага 
фі лі яла РУП «Бел пош та» Але ны ІШЧУК і даў няй пад піс чы-
цы га зе ты Іны КАЗ ЛОЎ СКАЙ (на здым ку) ся ке ры-ка лу ны 
Startul SE2021-10 вый гра лі:

Лі лія Ана то леў на ВІН НІК, г. Ган ца ві чы Брэсц кай воб-
лас ці;

Іры на Мі хай лаў на СТРА ШЫН СКАЯ, в. Плі са Глы боц ка га 
ра ё на Ві цеб скай воб лас ці;

Ста ні слаў Пят ро віч ЕН ЗА, г. Го мель;
Іры на Кан стан ці наў на КУН ЦЭ ВІЧ, в. Дуб на Мас тоў ска га 

ра ё на Гро дзен скай воб лас ці;
Мі ха іл Іва на віч МІ РА НО ВІЧ, в. Мыш ка ві чы Кі раў ска га 

ра ё на Ма гі лёў скай воб лас ці;
Ні на Мац ве еў на БУР КО, в. Кап лан цы Бя рэ зін ска га ра ё на 

Мін скай воб лас ці;
Сяр гей Іва на віч ЖУ КАЎ, г. Мінск.

Су пер прыз — бен за пі лу лан цу го вую Husqvarna 236 — 
вый гра ла Тац ця на Ані сі маў на БАР КОЎ СКАЯ, в. Жа жэл ка 
Сма ля віц ка га ра ё на Мін скай воб лас ці.

Він шу ем шчас ліў чы каў!
Тых жа, хто ад сы лаў карт ку і спа дзя ваў ся знай сці сваё проз-

ві шча ў спі се пераможцаў, але не знай шоў, про сім не крыў да-
ваць — за ста вац ца пад піс чы ка мі га зе ты, удзель ні чаць у ла та рэі 
і ве рыць, што ра на ці поз на вам так са ма па шчас ціць!

Афі цый на

Ар га ні за та рам рэ клам най гуль ні «Хай зі ма бу дзе цёп лай!» 
з'яў ля ец ца рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва «Вы да вец кі дом 
«Звяз да» (УНП 100155376), раз ме шча ная па ад ра се: 220013, 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10 А.

Рэ клам ная гуль ня «Хай зі ма бу дзе цёп лай!» за рэ гіст ра ва на 
Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь 01.09.2016 г. (па свед-
чан не № 2818) і пра во дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
з 8 ве рас ня па 31 снеж ня 2016 го да ўключ на ся род пад піс чы каў 
га зе ты «Звяз да» чац вёр та га квар та ла або дру го га паў год дзя 
2016 го да. Уся го ў гуль ні ўзя лі ўдзел 162 пад піс чы кі. Пры за вы 
фонд гуль ні ра зы гра ны цал кам.

Тэ ле фон для да ве дак па пы тан нях пра вя дзен ня рэ клам най 
гуль ні і атры ман ня пры зоў: 8 (017) 284 44 04
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Фо та Кан стан ці на ДРО БА ВА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ай чын ныя спе цы я лiс ты яшчэ не пад рых та-

ва лi дак лад ны пра гноз (ён бу дзе га то вы пры-
клад на ў апош нюю дэ ка ду лiс та па да) на бу ду-
чую зi му. Па вод ле слоў Свят ла ны Ры ба ко вай, i 
гэ та зi ма хут чэй за ўсё бу дзе звы чай най, на ват 
кры ху мяк кай. Ра зам з тым не вы клю ча ец ца, 
што ў сту дзе нi мо гуць быць i да во лi пра цяг-
лыя пе ры я ды з сур' ёз ны мi ма ра за мi да мi нус 
20 гра ду саў цi на ват да мi нус 25. Та кiя ма ра зы 
на тэ ры то рыi Бе ла ру сi нi ко лi не лi чы лi ся не чым 
ана маль ным.

РЫХ ТА ВАЦ ЦА, 
АЛЕ НЕ ПАНІКАВАЦЬ

Кi раў нiк ра сiй ска га Гiд ра мет цэнт ра Ра-
ман ВIЛЬ ФАНД ка тэ га рыч на аб верг чут кi пра 
са мую су ро вую зi му ў на шым рэ гi ё не за апош-
няе ста год дзе.

«Ма быць, та кiя вы сно вы бы лi зроб ле ны 
ама та ра мi ад на двор'я пад ура жан нем ха-
лод на га каст рыч нi ка пас ля вель мi цёп ла га 
ве рас ня. А ў пер шым ме ся цы во се нi тэм-
пе ра ту ра па вет ра на еў ра пей скай част цы 
Ра сii бы ла аж но на 4-5 гра ду саў вы шэй за 
клi ма тыч ную нор му, што бы вае вель мi рэд ка. 
Су пра цоў нi кi Гiд ра мет цэнт ра, i я ў тым лi ку, 
не стам ля ем ся паў та раць, што доў га тэр мi-
но выя пра гно зы на двор'я на се зон з вя лi кай 
дак лад нас цю ра бiць не маг чы ма», — за явiў 
Вiль фанд.

Ра сiй скiя сi ноп ты кi праг на зу юць, што ся рэд-
няя тэм пе ра ту ра се зо на зi мы 2016—2017 га доў 
бу дзе ад па вед най клi ма тыч най нор ме, цi на ват 
кры ху вы шэй за яе. Ра зам з тым, у па раў нан-
нi з зi мой 2015—2016 га доў ра сi ян ча ка юць 
ма роз ныя дзянь кi, ад якiх яны ўжо ад вык лi. 
Пры клад на та кой та наль нас цi пра гноз рас паў-
сюдж ва ец ца i на тэ ры то рыю Бе ла ру сi.

ЦЕП ЛА ВАЯ АНА МА ЛIЯ 
16 МЕ СЯ ЦАЎ ЗА ПАР

У сва iм па ве дам лен нi Ра ман Вiль фанд ад-
зна чыў, што сур' ёз на ка заць пра ней кае над-
звы чай нае па ха ла дан не ў пе ры яд гла баль на га 
па цяп лен ня бы ло б не ра зум на. А па цяп лен не 
i са праў ды пра цяг ва ец ца i на ват на бi рае аба-
ро ты. Упер шы ню за ўвесь час iн стру мен таль-
ных на зi ран няў на пра ця гу 16 ме ся цаў у све це 
тры ма ец ца ана маль на цёп лае на двор'е, ка лi 
кож ны ме сяц гэ та га пе ры я ду б'юц ца ко лiш нiя 
рэ кор ды па тэм пе ра ту ры. На ву коў цы ўпэў не-
ны, што гэ та звя за на з пар нi ко вым эфек там i 
дзей нас цю ча ла ве ка.

Па вод ле iн фар ма цыi сi ноп ты каў, 2015 год 
у Паў ноч ным паў шар'i Зям лi ўжо ця пер мож-
на на зваць са мым га ра чым за ўсю гiс то рыю 
на зi ран няў за клi ма тыч ны мi зме на мi. Як га-
во рыц ца ў но вым дак ла дзе ААН аб сты хiй ных 
бед ствах, пры род ныя ка та клiз мы ў апош нiя 
10 га доў ад бы ва лi ся прак тыч на што дня — пры-
клад на ў 2 ра зы час цей, чым 20 га доў та му. 

Вель мi моц нае па цяп лен не звя за на з раз вiц-
цём та кой пры род най з'я вы, як Эль-Нiньё (ва-
ган не тэм пе ра ту ры па верх не ва га плас та ва ды 
ў эк ва та ры яль най част цы Цi ха га акi я на, якое 
мае пры кмет ны ўплыў на клi мат). А па ве лi-
чэн не коль кас цi не бяс печ ных з'яў не па срэд на 
звя за на з гла баль ным па цяп лен нем. I ка лi не 
бу дзе зроб ле на нi я кiх дзе ян няў, то да ся рэ дзi-
ны XXI ста год дзя iх коль касць мо жа вы рас цi ў 
4 ра зы ў па раў на ннi з мi ну лым ста год дзем.

СУ ЦЭЛЬ НАЯ ГА ЛА ЛЁ ДЗI ЦА?
Па куль на шы сi ноп ты кi толь кi пры гля да-

юц ца да бу ду чай зi мы, iх ра сiй скiя ка ле гi ўжо 
ця пер пу жа юць сва iх аў та ма бi лiс таў бе ла рус-
кi мi слiз кi мi да ро га мi ў снеж нi. На iх по гляд, 
«тэ ры та ры яль на Бе ла русь не вя лi кая, та му на-
двор'е зi мой у на се ле ных пунк тах тут не моц на 
ад роз нi ва ец ца. У апош нi ме сяц го да Мiнск, 
Брэст, Го мель i iн шыя буй ныя га ра ды Бе ла-
ру сi па цер пяць больш ад га ла лё дзi цы, чым ад 
ма ра зоў. Пад та лы ўдзень, пры тэм пе ра ту ры 
вы шэй плюс 1 гра ду са, снег ста не пад мяр заць 
уна чы, i на да ро гах бу дзе да во лi ня ўтуль на. 
Уво гу ле, Но вы год бе ла ру сы мо гуць су стрэць 
не са сне гам, а з даж джом».

Аб тым, што пер шы ме сяц зi мы на тэ ры то-
рыi Бе ла ру сi звы чай на бы вае мяк кiм, рас каз-
вае i на чаль нiк служ бы гiд ра ме тэа ра ла гiч-
ных пра гно заў Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра па 
гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лi ра дые ак тыў на га 
за брудж ван ня i ма нi то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мiнп ры ро ды Бе ла ру сi Дзмiт рый 
РА БАЎ. Тэм пе ра тур ная нор ма снеж ня скла дае 
мi нус 2 — мi нус 5 гра ду саў, але ў апош нiя га-
ды ста бiль ных ха ла доў на стар це зi мы ў нас 
прак тыч на i не бы ло.

Рэ аль ную ма роз ную зi му ў Бе ла ру сi сi ноп-
ты кi ча ка юць ме на вi та ў сту дзе нi, ка лi пе ры я-
ды сур' ёз на га хо ла ду (ка ля мi нус 20 гра ду саў) 
да ся га юць двух тыд няў. Клi ма тыч ная нор ма 
сту дзе ня па тэм пе ра ту ры скла дае ад мi нус 
4,5 гра ду са на паў днё вым за ха дзе да мi нус 
8 гра ду саў на паў ноч ным ус хо дзе. Амаль заў-
сё ды абя ца юць нам ай чын ныя спе цы я лiс ты 
доб рыя ма ра зы i ў пер шую па ло ву лю та га. Па-
куль у гэ тым ме ся цы не ча ка ец ца iс тот на га па-
цяп лен ня i праг на зу ец ца шмат сне гу. У апош нi 
ме сяц зi мы клi ма тыч ная нор ма тэм пе ра ту ры 
скла дае ад мi нус 3,5 гра ду са на паў днё вым 
за ха дзе да мi нус 8 гра ду саў на паў ноч ным 
ус хо дзе.

Што мы ма ем у вы нi ку? Ай чын ныя спе цы я-
лiс ты ка жуць, што ка лi ў нас i са праў ды бу дзе 
нар маль ная зi ма (з блiз кi мi да клi ма тыч най 
нор мы тэм пе ра ту ра мi), то па фак це мы атры-
ма ем больш со неч ных i ма роз ных дзянь коў, 
што лепш шэ рас цi i хлю по ты. Адзi ны мi нус 
та ко га на двор'я ты чыц ца па ве лi чэн ня вы дат-
каў за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гi. Так, 
у доб рыя ма ра зы за нар маль нае ацяп лен не 
прый дзец ца за пла цiць больш.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zviаzdа.bу
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