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ДВАЙНАЯ НАГОДА

«На Ві цеб шчы не ка ля 450 аб'-

ек таў паш то вай су вя зі. На шы 

клі ен ты — гэ та га лоў нае для 

нас. Пра да стаў лен не якас ных, 

су час ных, тэх на ла гіч ных па-

слуг — асноў ны склад нік на-

шай дзей нас ці», — пад крэс-

 ліў ды рэк тар Ві цеб ска га фі лі я-

ла РУП «Бел пош та» Сяр гей 

МАК САК.

Каб за бяс пе чыць лю дзям ад-

ноль ка вы до ступ да комп лекс на га 

аб слу гоў ван ня, удас ка наль ва юц-

ца яго фор мы. Іс нуе ма та ры за ва-

ны спо саб да стаў кі, пры якім увесь 

пе ра лік па слуг у поў ным аб' ёме 

пра да стаў ляе кі роў ца-паш таль ён, 

які аб слу гоў вае паш то вы марш рут. 

Да рэ чы, ці ка вая ста тыс ты ка: пош ту 

і дру ка ва ныя СМІ пе ра во зяць па 

воб лас ці па 185 марш ру тах ка ля 

280 аў та ма бі ляў...

У Ар шан скім ра ё не мі ну лай во-

сен ню ўка ра нё ны пі лот ны пра ект 

«Ма біль ны паш таль ён». І пры да-

па мо зе ад най мен на га апа рат на-

пра грам на га комп лек су аказ ва ец ца 

шы ро кі пе ра лік па слуг, які па ста ян-

на па вя ліч ва ец ца. «Ад на з асноў-

ных на шых перс пек тыў — раз віц цё 

біз нес-кі рун каў, пры цяг нен не но вых 

клі ен таў і за ха ван не клі енц кай ба зы 

ў сег мен це рын ку элект рон най ка-

мер цыі «Е-commerce», — пра цяг вае 

Сяр гей Мак сак.

Фі лі ялам ар га ні за ва на эфек тыў-

нае су пра цоў ніц тва з ін тэр нэт-сег-

мен там рын ку кра і ны. Больш за 

560 вір ту аль ных кра маў воб лас ці 

ка рыс та юц ца па слу га мі па пе ра-

сыл цы та ва раў. У гэ тым кі рун ку 

ёсць на мер утры маць за ня тыя па-

зі цыі.

«За бес пя чэн не фі лі яла ква лі фі-

ка ва ны мі ра бот ні ка мі, эфек тыў ны 

пад бор, рас ста ноў ка і рэа лі за цыя 

пра цоў на га па тэн цы я лу кад раў у 

ад па вед нас ці з іх пра фе сій ны мі, 

дзе ла вы мі і аса біс ты мі якас ця мі 

за ста ец ца пры яры тэт най за да чай 

па вы шэн ня якас ці ака зан ня па слуг 

і на ша га раз віц ця», — ад зна чыў 

Сяр гей Мак сак.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Сён ня Го мель скі фі лі ял РУП «Бел пош-

та» — гэ та ка лек тыў з больш як 3600 су-

пра цоў ні каў. Сет ка паш то вай су вя зі скла-

да ец ца з 555 аб' ек таў. Ся род іх 489 ад дзя-

лен няў паш то вай су вя зі (137 га рад скіх і 

352 сель скіх АПС). У скла дзе фі лі яла так-

са ма звыш паў сот ні пе ра соў ных ад дзя-

лен няў су вя зі, сем паш то вых пунк таў і сем 

біз нес пошт.

— На ша дзей насць на кі ра ва ная ў пер шую 

чар гу на па вы шэн не клі ен та а ры ен та ва нас ці, — 

ад зна чае ды рэк тар Го мель ска га фі лі яла РУП 

«Бел пош та» Га лі на ЦЯ РЭ ШЧАН КА. — Пры я-

ры тэт ная за да ча фі лі яла — раз віц цё сіс тэм са ма -

аб слу гоў ван ня клі ен таў. Гэ та і вы ка ры стан не 

пла цеж на-да ве дач ных тэр мі на лаў, паш та ма таў, 

аб ста ля ван ня «Элект рон ная чар га», ІT-тэх на ло-

гій у вы твор чым пра цэ се. Ак тыў на ўка ра ня ем 

су час ныя ме та ды аб слу гоў ван ня кар па ра тыў-

ных клі ен таў у струк тур ных пад раз дзя лен нях 

«Біз нес-пош та» без фі зіч най пры сут нас ці на-

ша га клі ен та.

Ся род асаб лі ва важ ных на прам каў раз віц-

ця — па шы рэн не фі нан са вых па слуг: ра бо ты 

сэр ві саў па ско ра най пош ты EMS Belpost, пры-

ёму і да стаў кі паш то вых ад праў лен няў у офіс ці 

да до му ў ме жах па слу гі «Паш то вы кур' ер».

— За па тра ба ва ная так са ма пе ра воз ка та ва-

раў аль бо гру заў ад прад стаў ні коў элект рон най 

ка мер цыі ў рам ках па ке та «Е-commerce» і «МАХ». 

Ак тыў на раз ві ва юц ца та кія па слу гі, як «Апла ча ная 

пе ра сыл ка» і «Апла та за пе ра сыл ку паш то ва га 

ад праў лен ня пры ўру чэн ні», — да дае ды рэк тар 

Го мель ска га фі лі яла РУП «Бел пош та».

На аб слу гоў ван ні па пе ра воз цы пош ты за-

дзей ні ча на 145 паш то вых марш ру таў: два між-

аб лас ныя, 29 між ра ён ных, 71 унут ры ра ён ны, 

43 га рад скія. Пра цяг ласць марш ру таў скла дае 

ка ля 22 ты сяч кі ла мет раў. Да стаў ка дру ка ва ных 

СМІ і паш то вых ад праў лен няў ажыц цяў ля ец ца 

па 1240 да ста вач ных участ ках.

— У пер шую чар гу, каб у поў ным аб' ёме за-

да во ліць по пыт юры дыч ных асоб і на сель ніц тва 

на пра да стаў лен не на шых па слуг, мы за бяс печ-

ва ем бес пе ра бой ную ра бо ту аб' ек таў паш то вай 

су вя зі, — пад крэс лі вае Га лі на Ця рэ шчан ка. — 

Ся род асноў ных за дач дзей нас ці фі лі яла, без-

умоў на, вар та ад зна чыць і за бес пя чэн не вы со-

кай якас ці і эфек тыў нас ці паш то ва га сэр ві су.

На тэ ры то рыі Го мель скай воб лас ці звыш 

двац ца ці ад дзя лен няў паш то вай су вя зі асна-

шча ны сіс тэ май кі ра ван ня па то ка мі клі ен таў

«Элект рон ная чар га». У 53 ад дзя лен нях уста-

ноў ле ны сіс тэ мы тэх на ла гіч на га ві дэа на зі ран ня і 

аў ды ё за пі су. Больш як 140 АПС вы ка рыс тоў ва-

юць у сва ёй ра бо це аплат на-да ве дач ныя тэр мі-

на лы, а так са ма 64 ад дзя лен ні ма юць асоб нае 

апе ра цый нае акно па пра да стаў лен ні паш то вых 

па слуг у пры яры тэт ным па рад ку.

Сё ле та ў Грод не 

ад кры та дру гое 

ад дзя лен не паш то вай 

су вя зі ў мік ра ра ё не 

Аль шан ка, на чар зе — 

та кі ж аб' ект у жы лой 

за бу до ве Гран дзі чы.

Як па ве да міў ды рэк тар 

Гро дзен ска га фі лі яла 

РУП «Бел пош та» Анд рэй 

АНІ СІ МАЎ, гэ та 22-е ад-

дзя лен не аб лас но га цэнт-

ра, дзе аказ ва ец ца поў ны 

комп лекс па слуг. Но вы 

аб' ект раз лі ча ны на аб слу-

гоў ван не 12 ты сяч ча ла век. 

Да кан ца го да ў Грод не пла-

ну ец ца ад крыць паш то вае 

ад дзя лен не ў мік ра ра ё не 

Гран дзі чы, дзе за раз вя-

дзец ца ак тыў ная за бу до ва. 

З уз вя дзен нем га рад скіх 

мік ра ра ё наў ту ды так са ма 

бу дуць пры хо дзіць і но выя 

ад дзя лен ні паш то вай су-

вя зі.

Сфе ра аб слу гоў ван ня 

на сель ніц тва рэ гі ё на па-

ста ян на па шы ра ец ца. Не 

так даў но ад кры ты ста цы я -

нар ныя ад дзя лен ні паш -

то вай су вя зі ў мік ра ра ё нах 

Аль шан ка і Віш ня вец. Та кі ж 

аб' ект з'я віў ся і ў го ра дзе 

атам шчы каў Аст раў цы.

Гро дзен скі фі лі ял «Бел-

пош ты» вя дзе ак тыў ную

ма дэр ні за цыю на яў ных аб' ек-

 таў, пад крэс ліў Анд рэй

Ані сі маў. За апош нія га ды 

но вы вы гляд на быў Дом су-

вя зі ў Грод не. Знач нае ад-

наў лен не за кра ну ла ўчаст кі 

паш то вай су вя зі ў ра ён ных 

цэнт рах, а так са ма аг ра га-

рад ках. Гэ та ра бо та вя ла ся 

яшчэ і ў рам ках дзяр жаў най 

пра гра мы ад наў лен ня і раз-

віц ця сель скіх на се ле ных 

пунк таў. Пад час рэа лі за цыі 

пра гра мы бы ло ад ноў ле на 

амаль 240 аб' ек таў паш то-

вай су вя зі.

Вя до ма, у гро дзен скім 

фі лі яле га лоў ным фак-

та рам ра бо ты з'яў ля ец ца 

ўка ра нен не но вых ві даў 

па слуг. На бы лі па пу ляр-

насць па слу гі між на род най і 

ўнут ры рэс пуб лі кан скай па-

ско ра най пош ты, комп лекс 

па слуг па пе ра сыл цы і да-

стаў цы паш то вых ад праў-

лен няў ад ін тэр нэт-кра маў 

і ганд лё вых кам па ній, па-

слу гі паш то ва га кур' е ра і 

экс прэс-кур' е ра.

Ня даў на па чаў дзей ні-

чаць пра грам на-тэх ніч ны 

комп лекс адсочвання за-

рэ гіст ра ва ны х паш то вых 

ад праў лен ня ў. Яго ўка ра-

нен не да зва ляе кант ра ля-

ваць усе эта пы апра цоў кі 

паш то вых ад праў лен няў ад 

пры ёму да ўру чэн ня. Для 

па слуг клі ен таў у за лах 

ад дзя лен няў су вя зі ўста-

ноў ле на 116 пла цёж на-да-

ве дач ных апа ра таў, з якіх 

ка ля па ло вы — у Грод не. 

Для атры ман ня за рэ гіст ра-

ва ных між на род ных паш то-

вых ад праў лен няў уве дзе-

ны паш та ма ты. Яны ёсць у 

Грод не і Лі дзе.

У воб лас ці з'я ві ла ся пер-

шая паш то вая ін тэр нэт-кра-

ма хар чо вых та ва раў з да-

стаў кай. Ды на міч на раз ві-

ва ец ца так са ма паш то вая 

ін тэр нэт-кра ма з шы ро кім 

асар ты мен там та ва раў бе-

ла рус кіх вы твор цаў.

Сён ня ў воб лас ці дзей ні-

чае 76 марш ру таў, якія аб-

слу гоў ва юц ца ва дзі це ля мі- 

паш таль ё на мі і звяз ва юць 

паў та ры ты ся чы на се ле ных 

пунк таў рэ гі ё на. Гэ та за бяс-

печ вае ран нюю да стаў ку 

паш то вых ад праў лен няў і 

дру ка ва ных СМІ сель скім 

жы ха рам, да зва ляе па шы-

рыць рэа лі за цыю та ва раў 

што дзён на га по пы ту, га-

ран туе да стаў ку шмат ва-

га вых па сы лак па за яў ках 

ад ра са таў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

— Да 25-год дзя ства рэн ня РУП 

«Бел пош та» наш Ма гі лёў скі фі лі ял 

пры мер ка ваў ад крыц цё іс тот на аб-

ноў ле на га цэнт раль на га ад дзя лен-

ня паш то вай су вя зі ў Бя лы ні чах, — 

па ве да міў Аляк сандр БРУ ЧЫ КАЎ 

(на фота), ды рэк тар Ма гі лёў ска га 

фі лі яла РУП «Бел пош та». Апе ра-

цый ная за ла для клі ен таў ста ла ў 

паў та ра ра за шы рэй шая, аб ста ля-

ва ны зруч ныя мес цы ча кан ня як для 

да рос лых клі ен таў, так і для іх дзя-

цей. Для ма лых ство ра на ары гі наль-

ная гуль ня вая зо на ў вы гля дзе вя сё-

лай хат кі, якую мож на раз ма лёў ваць 

роз на ка ля ро вы мі крэй да мі. Вель мі 

ўпры го жы ла пра сто ру дэ ка ра тыў-

нае па но з гер бам Бя лы ніч у вы-

гля дзе ня даў на вы пу шча най мар кі. 

Яно вы ка на на ў тэх ні цы ін крус та цыі 

з ма на літ на га праз рыс та га по лі кар-

ба на ту і з'яў ля ец ца эфект ным фо-

нам для сэл фі. Свет лыя спа кой ныя 

фар бы ў ін тэр' еры, зруч ная мэб ля, 

аб ста ля ва ная ўсім не аб ход ным ра-

бо чая зо на для апе ра та ра, — усё 

гэ та да зва ляе ства рыць на строй і 

па ско рыць пра цэс аб слу гоў ван ня 

клі ен та. Для 10-ты сяч на га го ра да, 

дзе ўся го ад но паш то вае ад дзя лен-

не, гэ та вель мі важ на.

Ад дзя лен не, як і ра ней, аказ вае 

поў ны спектр паш то вых і ня про філь-

ных па слуг, ся род якіх пры ём і вы да-

ча ліс тоў, па сы лак і гра шо вых пе ра-

во даў, афарм лен не пад піс кі на лю-

бі мыя дру ка ва ныя вы дан ні, вы пла та 

пен сій і да па мог, пры ём пла ця жоў, 

рэа лі за цыя раз на стай на га асар ты-

мен ту мас тац кіх ма рак, паш то вак, 

кан вер таў і та ва раў спа жы вец ка га 

по пы ту. З но ва ўвя дзен няў — спе цы-

яль на аб ста ля ва нае ра бо чае мес ца 

па пры ёме і вы да чы паш то вых ад-

праў лен няў. Жы ха рам го ра да больш 

не прый дзец ца мар на ваць час у 

агуль най чар зе, усё мож на бу дзе 

зра біць знач на хут чэй і пра сцей.

Аб ноў ле нае паш то вае ад дзя лен-

не для Бя лы ніч — гэ та са праў ды 

вель мі па жа да ны і доў га ча ка ны 

па да ру нак. Ура чыс тыя ме ра пры-

ем ствы па ад крыц ці ад бы лі ся 

17 ве рас ня, як раз на пя рэ дад ні 

свят ка ван ня чвэрць ста год дзя прад-

пры ем ства «Бел пош та». Бя лы ні ча-

не пе ра ка на лі ся, што тут са праў ды 

ўтуль на. Шы ро кі спектр та ва раў і 

па слуг, ква лі фі ка ва ныя вет лі выя 

су пра цоў ні кі зро бяць усё для та-

го, каб сю ды ха це ла ся за хо дзіць 

як ма га час цей.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

— Яно раз мес ціц ца ў но вым до ме на пло-

шчы ў сто квад рат ных мет раў. Па дзе ю чых 

нар ма ты вах, ад но ад дзя лен не му сіць аб слу гоў-

ваць не менш за восем ты сяч ча ла век. Спра ва 

ў тым, што Сма ля віц кі ўчас так паш то вай су вя зі 

да гэ туль на ліч ваў уся го ад но га рад ское ад дзя-

лен не і сям нац цаць сель скіх. На сель ніц тва ж 

го ра да за апош ні час іс тот на вы рас ла і пе рай-

шло ад зна ку ў 16 ты сяч ча ла век. Ак тыў на бу ду-

юц ца і но выя шмат па вяр хо выя да мы. Та му мы 

так са ма му сім па шы раць сваю пры сут насць, 

каб аказ ваць па слу гі больш якас на і кам форт-

на. Спа дзя ём ся, што два апе ра цый ныя акны 

да па мо гуць жы ха рам Сма ля віч па зба віц ца ад 

чэр гаў.

Но вае струк тур нае пад раз дзя лен не бу дзе 

пра ца ваць па ўсіх днях тыд ня, акра мя ня дзе лі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ЯКАС НА, ХУТ КА, ДА СТУП НА

ПРА ЦЯГ ЛАСЦЬ МАРШ РУ ТАЎ — 22 ТЫ СЯ ЧЫ КІ ЛА МЕТ РАЎ

СФЕ РА ПАШ ТО ВЫХ ПА СЛУГ ПА ШЫ РА ЕЦ ЦА

Да свя та — па да рун кі клі ен там

Тры ка рот кія ліч бы — 

154. Гэ та ну мар кан-

такт-цэнт ра «Бел пош-

ты». Яго на бі ра юць 

тыя, хто су ты ка ец ца 

з пы тан ня мі да тыч на 

па слуг, якія аказ ва юць 

паш та ві кі. За кож ным 

з та кіх зван коў ста іць 

свая гіс то рыя.

«Звяз да» вы ра шы-

ла па бы ваць, як га-

во рыц ца, «на дру гім 

кан цы про ва ду». Кан-

такт-цэнтр «Бел пош-

ты» мес ціц ца ў са мым 

цэнт ры Мін ска. Гэ та 

зу сім не вя лі кае па мяш кан не, дзе 

ад на ча со ва пра цу е не каль кі апе-

ра та раў.

— Ка лісь ці ўсё па чы на ла ся з та го, 

што быў ство ра ны да ве дач на-ін фар-

ма цый ны сек тар прад пры ем ства, — 

рас каз вае на чаль нік кан такт-цэнт ра 

Люд мі ла КО НЮ ХА ВА (на фота). — Ён 

па чаў пра ца ваць 1 лі пе ня 2003 го да. 

Ка рыс таль ні кі на шых па слуг ха це лі 

атрым лі ваць мак сі маль на хут ка ін фар-

ма цыю аб па слу гах паш то вай су вя зі. 

Та му па тра ба ва ла ся як ма га больш 

якас на і апе ра тыў на пра гэ та рас каз-

ваць. Ра ней гэ та ад бы ва ла ся ў ад дзя-

лен нях су вя зі «на мес цах» па ра лель на 

са звы чай най ра бо тай. Але ўсё-та кі бы-

ло вы ра ша на ства рыць асоб ны цэнтр, 

які б зай маў ся толь кі гэ ты мі пы тан ня мі. 

І час па ка заў, што та кі крок быў пра-

віль ны.

— Як эва лю цы я ніра ваў кан такт-

цэнтр за 17 га доў?

— Спа чат ку нам вы дзе лі лі ка рот кі 

ну мар 054. Ён да та го на ле жаў «Бел-

тэ ле ка му». Гэ та бы ла да вед ка па раз-

лі ках за між га род нюю су вязь. У пер шы 

год ра бо ты ў да ве дач на-ін фар ма цый ны 

сек тар вель мі час та зва ні лі ме на ві та па 

гэ тым пы тан ні. З ця гам ча су з'я ві ла ся 

спе цы яль нае пра грам нае за бес пя чэн-

не, якое да зва ляе апра цоў ваць вя лі кую 

коль касць ува ход ных і вы ход ных зван-

коў, раз мяр коў ва ю чы іх па між сва бод-

ны мі апе ра та ра мі. Чар га ча кан ня пры 

гэ тым ня доў гая. Ка лі на груз ка вя лі кая і 

ка рыс таль нік не мо жа пад клю чыц ца да 

апе ра та ра на пра ця гу хві лі ны, то яму 

пра па ноў ва ец ца за мо віць зва рот ны 

зва нок на ша га спе цы я ліс та. Да стат-

ко ва толь кі на ціс нуць кноп ку. Клі ент 

ста но віц ца ў чар гу. І як толь кі ва ўва-

ход ных зван ках з'яў ля ец ца паў за, са ма 

пра гра ма да звонь ва ец ца да клі ен та. 

Што дня бы вае не каль кі та кіх тэ ле фа-

на ван няў.

— Як моц на за гру жа ны апе ра-

та ры?

— У дзень па сту пае су мар на пры-

клад на паў та ры ты ся чы вы клі каў. Гэ та 

не толь кі тэ ле фа на ван ні, але і па ве-

дам лен ні ў са цы яль ных сет ках (ця пер 

мы прад стаў ле ны ў Facebook і «УКан-

так це»), і ча ты на афі цый ным сай це. 

Пры чым з ця гам ча су ан лай на выя 

фор мы зва ро ту па кры се на бі ра юць 

па пу ляр насць, і за раз іх до ля скла дае 

ка ля 5 %. Але зван кі па куль зай ма юць 

пе ра важ ную до лю. У пла нах — пры ход 

і ў Telegram.

— Ка лі ў кан такт-цэнт ры на зі ра-

ец ца пі ка вы час?

— Ча мусь ці са мы «ка са вы» дзень 

у нас — чац вер, — за ўва жае на чаль-

нік упраў лен ня ме недж мен ту якас ці 

На тал ля КО ЗЫ РА ВА. — А вось са мы 

па пу ляр ны час вы зна чыць скла да на. 

Час цей за ўсё гэ та з 13 да 14, ка лі ў 

ар га ні за цы ях на сту пае час абе ду. Пэў-

на, у на шых клі ен таў з'яў ля ец ца маг чы-

масць знай сці ад ка зы на пы тан ні, якія 

іх хва лю юць.

Ся род тых, якія ўзды ма юц ца час-

цей за ўсё, — гэ та пры ём між на род-

ных і ўнут ра ных паш то вых ад праў-

лен няў, ра бо та па ско ра най пош ты 

EMS, кан такт ныя да ныя ад дзя лен няў 

су вя зі. Шмат пы тан няў па ад соч ван-

ні ад праў лен няў — гэ та не дзіў на, бо 

ін тэр нэт-ган даль тры ва ла ўвай шоў у 

наш по быт.

На ша фі ла со фія — ра бо та ў фар ма-

це вы ра шэн ня пы тан ня «тут і ця пер». 

Клі ент му сіць сыс ці ад нас, атры маў шы 

мак сі маль на поў ную ін фар ма цыю. Та-

му пы тан ні дзе ляц ца на тыя, якія мо-

жам вы ра шыць тут і ця пер, і зва ро ты, 

якія па тра бу юць кан суль та цыі вуз ка-

про філь на га спе цы я ліс та. Так са ма наш 

кан такт-цэнтр пра цуе ў рэ жы ме «га ра-

чай лі ніі» прад пры ем ства на 

ўсю кра і ну.

Акра мя та го, мы вы свят-

ля ем, на коль кі клі ен ту спа-

да ба ла ся па слу га, што б ён 

за ха цеў уба чыць но ва га ці як 

удас ка на ліць наяўны сэр віс. 

Та му за дзень мы аб звонь ва-

ем 150—200 клі ен таў з прось-

бай аца ніць на шу пра цу і ўнес-

ці па жа дан ні і пра па но вы.

— Якія на вы кі му сіць 

мець апе ра тар кан такт-

цэнт ра?

— Гэ та па ві нен быць да-

свед ча ны спе цы я ліст з аду-

ка цы яй у га лі не паш то вай 

су вя зі з аба вяз ко вым прак тыч ным до-

све дам ра бо ты ў ад ным з ад дзя лен няў. 

Па коль кі ён бу дзе кан суль та ваць ін шых 

лю дзей — ён му сіць на прак ты цы ве-

даць усе ню ан сы ра бо ты. Толь кі та ды 

па слу га бу дзе ака за на мак сі маль на 

якас на. І, ка неш не ж, мець пра віль нае 

і дак лад нае вы маў лен не.

— Уя вім сі ту а цыю — да вас па тэ-

ле фа на ва лі з ін шай кра і ны...

— На шы апе ра та ры раз маў ля юць 

на бе ла рус кай і рус кай мо вах. Але і 

на вы па дак зван ка з за меж жа ў нас 

ёсць вый сце. Маг чы мас ці на ша га пра-

грам на га за бес пя чэн не да зва ля юць 

за дзей ні чаць пе ра клад чы ка. За кан-

такт-цэнт рам за ма ца ва ны спе цы я ліст, 

які пра цуе ў між на род ным ад дзе ле. Ён 

у лю бы мо мант га то вы пад клю чыц-

ца да кан фе рэнц-су вя зі. У ча тах нам 

пра сцей — да па ма га юць ан лайн-пе-

ра клад чы кі.

— Якая ж геа гра фія за пы таў?

— З за меж жа да нас час цей за ўсё 

звяр та юц ца з ЗША і Кі тая, Аў стра ліі 

і Вя лі ка бры та ніі. Гэ та звя за на з між-

на род ны мі паш то вы мі ад праў лен ня мі. 

Хоць бы ло ад ной чы, што ў чат «па-

сту ка лі ся» на ват з ад на го з аст ра воў 

Фран цуз скай Па лі не зіі.

— Ці бы ва юць не ча ка ныя тэ ле-

фа на ван ні?

— Як пра ві ла, у нас пра цу юць ма ла-

дыя дзяў чы ны з пры ем ны мі га ла са мі. 

Не ка то рыя хо чуць па зна ё міц ца, да ве-

дац ца аса біс ты тэ ле фон, за пра сіць на 

су стрэ чу. І быў на ват адзін вы па дак, 

што на шу апе ра тар ку ан лайн за пра-

сі лі за муж.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Сэр вісСэр віс

«А АД НОЙ ЧЫ 
НА ШУ АПЕ РА ТАР КУ 
ЗА ПРА СІ ЛІ ЗА МУЖ 
ПА ТЭ ЛЕ ФО НЕ»

Чым жы ве кан такт-цэнтр «Бел пош ты»?

Звяр нуц ца ў кан такт-цэнтр «Бел-

пош ты» мож на не толь кі па ну ма ры 

154, але і па ма біль най су вя зі. Звяр-

ні це ўва гу — гэ тыя ну ма ры так са ма 

за кан чва юц ца на 154:

МТС +37533 3000154;

А1 +37544 5900154.

Кан такт-цэнтр пра цуе 

з 9 да 20 га дзін, па вы хад ных 

і свя точ ных днях — да 17.

Сён ня ў Сма ля ві чах рас чы ніць дзве ры но-

вае паш то вае ад дзя лен не. Раз мес ціц ца яно 

на ву лі цы Цэнт раль най, 20Б. Ура чыс тасць 

пры мер ка ва ная не толь кі да 25-год дзя РУП 

«Бел пош та», але і да Дня го ра да Сма ля ві чы. 

Пад ра бяз ней пра тое, якую ка рысць для жы-

ха роў го ра да-спа да рож ні ка Мін ска пры ня се 

но вае ад дзя лен не, «Звяз дзе» рас па вя ла ды-

рэк тар Мінск ага фі лі яла Жан на ША БЕ КА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Ка лі па раў ноў ваць з 

тым фар ма там, у якім пра-

ца ва ла «Бел пош та» 25 га-

доў та му, то змя ні ла ся амаль 

усё, — ад зна чае Свят ла на 

Юр ке віч. — Апош нім ча сам 

мы па ча лі імк лі ва раз ві ваць 

пра ек ты, якія грун ту юц ца 

на вы со кіх тэх на ло гі ях. Дзе 

маг чы ма — ідзе ліч ба ві за-

цыя і аў та ма ты за цыя. На-

прык лад, за раз «Бел пош та» 

за вяр шае ства рэн не На цы я-

наль най паш то вай элект рон-

най сіс тэ мы. Гэ та зна чыць, 

што за каз ныя ліс ты бу дуць 

пе ра да вац ца не на па пя-

ро вым нось бі це, а элект-

рон ным шля хам. За каз ныя 

ліс ты і ка рэс пан дэн цыя ад 

ве дам стваў так са ма бу дуць 

«пры ля таць» у элект рон ным 

фар ма це ў аса біс ты ка бі нет 

ка рыс таль ні ка. Ад ра са ту

гэ та дасць пе ра ва гу — не 

трэ ба бу дзе рас піс вац ца ў 

блан ку за атры ман не та ко га 

па слан ня.

— Пры гэ тым пош та шу-

кае шля хі, як жа за ра біць, —

пра цяг вае су раз моў ца. — 

І ў гэ тым моц на да па ма гае

ве лі зар ная коль касць між-

на род ных паш то вых ад праў-

лен няў. Па сы лак з азі яц кіх 

кра ін год ад го ду ста но віц ца 

ўсё бо лей. Са свай го бо ку, 

мы за ці каў ле ны ў тым, каб 

не бы ло ні я кіх за тры мак у 

да стаў цы за моў ле ных рэ-

чаў. Не бу дзем ха ваць — 

па сыл кі за раз апра цоў ва-

юц ца ўруч ную, а вось для 

ліс тоў бы ло за куп ле на спе-

цы яль нае сар та валь нае аб-

ста ля ван не. Ана ла гіч ная лі-

нія не ўза ба ве з'я віц ца і для 

па сы лак, каб не ад ста ваць 

ад ін шых кра ін. На прык лад, 

у той жа Ра сіі пра цу юць тры 

сар та валь ныя цэнт ры.

Так са ма ў пла нах «Бел-

пош ты» — раз віц цё ін тэр-

нэт-ганд лю. Мяр ку ец ца, 

што на ба зе ар га ні за цыі 

бу дзе ство ра на спе цы яль-

ная плат фор ма, дзе па стаў-

шчы кі і вы твор цы пра дук цыі 

бу дуць раз мя шчаць свой 

та вар і пра да ваць яго. Та кі 

мар кетп лэйс мо жа з'я віц ца 

ўжо ў на ступ ным го дзе.

— Су свет ны паш то-

вы са юз што год ацэнь вае 

якасць пра цы паш то вых 

сіс тэм у тых кра і нах, якія 

ўва хо дзяць у яго склад. Па 

вы ні ках 2019-га мы пад ня-

лі ся з 37-га мес ца на 21-е. 

Ся род кры тэ ры яў ацэн-

кі — хут касць пра хо джан ня 

паш то вых ад праў лен няў, 

якасць ака зан ня па слуг і іх 

да ступ насць. Гэ та зна чыць, 

па між на род ных стан дар тах 

мы пад ня лі ся да ўзроў ню 

раз ві тых кра ін све ту.

— За раз сет ка «Бел-

пош ты» на ліч вае па ўсёй 

кра і не кры ху больш за тры 

ты ся чы ад дзя лен няў, у

якіх пра цу е звыш 20 ты-

 сяч су пра цоў ні каў. Як жа 

бу дзе транс фар ма вац ца 

струк ту ра ў да лей шым?

— Ка заць пра тое, што 

мы скі ра ва ныя на ма са вае 

ад крыц цё но вых ад дзя лен-

няў, не зу сім пра віль на. Ка-

неш не, там, дзе яны не аб-

ход ныя, яны бу дуць з'яў ляц-

ца. Але пе рад гэ тым бу дзе 

вы ву чац ца по пыт на па слу-

гу, бо трэ ба ж утрым лі ваць 

інф ра струк ту ру, рэ гу ляр на 

аплач ваць ка му наль ныя па-

слу гі і арэн ду па мяш кан ня. 

Та му мы бу дзем раз ві ваць 

перш за ўсё паш та ма ты — 

спе цы яль ныя аў та ма ты за-

ва ныя пры ла ды для пра цы 

з паш то вы мі ад праў лен ня мі. 

І яны бу дуць за па тра ба ва ны. 

На прык лад, у тым жа Мін-

ску ёсць но выя мік ра ра ё ны 

пе ра важ на з ма ла дым на-

сель ніц твам, якое вы дат на 

сяб руе з га джэ та мі. І асноў-

ная па слу га ў гэ тых мяс ці-

нах — пры ём і вы да ча па сы-

лак. У на ступ ным го дзе мы 

пла ну ем за ку піць двац цаць 

паш та ма таў, да лей іх так са-

ма бу дзе ста на віц ца бо лей.

— Але і сіс тэ ма пад рых-

тоў кі кад раў так са ма змя-

ня ец ца.

— Больш за ты ся чу на-

шых ад дзя лен няў аказ ва юць 

яшчэ і бан каў скія па слу гі. 

З бан ка мі на гэ ты конт за-

клю ча ец ца ад мыс ло вая да-

мо ва. Асаб лі ва гэ та важ на 

для сель скай мяс цо вас ці, 

ад куль бан кі па кры се сы-

хо дзяць. Та му су пра цоў ні кі, 

якія шчы ру юць у ад дзя лен -

нях паш то вай су вя зі, да сяг-

ну лі ўзроў ню не прос та апе-

ра та ра, а спе цы я ліс та. Мы, у 

сваю чар гу, ары ен ту ем ся на 

тое, каб даць спе цы яль ную 

аду ка цыю тым су пра цоў ні-

кам, хто яе па роз ных пры-

чы нах не мае.

— Як на ра бо ту пош ты 

паў плы ва ла сі ту а цыя з ка-

ра на ві ру сам?

— Са мы скла да ны час 

быў увес ну, ка лі кра і ны па-

ча лі ак тыў на за кры ваць ме-

жы. Для та го каб да стаў ляць 

ад праў лен ні, да во дзі ла ся 

шу каць ін шыя ва ры ян ты. 

І дзесь ці з-за гэ та га па сыл-

кі, на жаль, іш лі да ад ра са та 

даў жэй. Але з на ша га бо ку 

мы ра бі лі ўсё, каб за трым-

кі бы лі мі ні маль ныя. Ка лі ж 

ка заць пра ар га ні за цый ны 

склад нік, то не сак рэт, што 

і на шы су пра цоў ні кі хва рэ лі 

або сы хо дзі лі на са ма іза ля-

цыю. Але за ўвесь гэ ты час

не бы ло за крыта ні вод нае 

ад дзя лен не. Дзесь ці да во-

дзі ла ся пе ра раз мяр коў ваць 

пра цу ю чых, але па слу гі не 

пе ра ста ва лі аказ ваць ні на 

хві лі ну.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

У пош ты — 
ліч ба вая бу ду чы ня

Фо та Яна ХВЕД ЧЫ НА.

Па за кан чэн ні бо га слу жэн-

ня ад бы ло ся га шэн не паш то-

ва га бло ка з мар кай «Вы дат-

ныя асо бы Бе ла ру сі. Афа на-

сій Брэсц кі», які вы пу шча ны ў 

аба ра чэн не Мі ніс тэр ствам су-

вя зі і ін фар ма ты за цыі Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь у го нар свет лай 

па мя ці аб пра па доб на му ча ні-

ку. У асно ве мар кі — парт рэт 

свя то га, пад рых та ва ны ў су-

пра цоў ніц тве з На цы я наль най 

біб лі я тэ кай Бе ла ру сі і Брэсц-

кай епар хі яй. Яе на клад скла-

дае 12 ты сяч па асоб ні каў.

Да рэ чы, у ка лек цыі фі ла-

тэ ліс тыч най пра дук цыі «Бел-

пош ты» на ліч ва ец ца ўжо 

бо льш як 20 бе ла рус кіх паш-

то вых ма рак на пра ва слаў ную 

тэ ма ты ку. На пер шай з іх быў 

вы яў ле ны Крыж Еф ра сін ні По-

лац кай.

Ды рэк тар Брэсц ка га 

фі лі яла РУП «Бел пош та» 

Ва лян ці на ПУХ ад зна чы ла, 

што сён няш няя па дзея — гэ та 

вы дат ная на ві на для ты ся ча-

га до ва га Брэс та.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

У ГО НАР АФА НА СІЯ БРЭСЦ КА ГА
У Брэс це ад бы ло ся га шэн не паш то ва га бло ка 

з мар кай у го нар Афа на сія Брэсц ка га. Пе рад-

гіс то рыя гэ тай па дзеі та кая. Для свай го пер-

ша га на вед ван ня Брэс та Па тры яр шы Эк зарх 

усяе Бе ла ру сі міт ра па літ Мін скі і За слаў скі 

Вень я мін аб раў 18 ве рас ня — дзень па мя ці 

пра па доб на му ча ні ка Афа на сія Брэсц ка га. 

З на го ды свя та но вы кі раў нік Бе ла рус кай 

пра ва слаў най царк вы ад слу жыў Ба жэст вен-

ную лі тур гію ў Свя та-Афа нась еў скім муж-

чын скім ма нас ты ры.


