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На Пет ры каў скiм участ ку 

Ка лiн ка вiц ка га ра ён на га

 вуз ла паш то вай су вя зi 

Го мель ска га фi лi яла 

РУП «Бел пош та» iн струк та ры-

iн спек та ры па экс плу а та цый ных 

i ар га нi за цый ных пы тан нях 

Тац ця на КАР НЕЙ ЧЫК (зле ва) 

i Нi на ЧЫ РЫЧ (спра ва), 

вы ка наў ца аба вяз каў 

на чаль нi ка УПС Тац ця на НО ВIК 

(у цэнт ры) аб мяр коў ва юць 

пы тан нi пад пiс кi.

Спецпраект газеты «Звязда» сумесна з РУП «Белпошта»

З раз вiц цём «су свет най па ву цi-

ны» па шы ра юць сваю дзей насць 

i iн тэр нэт-кра мы. Асаб лi ва гэ та 

важ на для лю дзей, якiя жы вуць 

у не вя лi кiх на се ле ных пунк тах. 

Ця пер ужо не аба вяз ко ва ехаць 

у вя лi кi го рад, мар на ваць на па-

ход па кра мах свой воль ны час. 

Мож на пас ля ра бо ты ў ся бе до-

ма ў спа кой най аб ста ноў цы вы-

браць па трэб ны та вар, па раў наць 

яго ха рак та рыс ты кi i кошт з ана-

ла гiч ны мi. I, што не ма ла важ на, 

вы браць най больш ап ты маль ны 

для ся бе час да стаў кi або за мо-

вiць та вар праз пош ту.

Не ад стае ад агуль най тэн дэн цыi i 

«Бел пош та». На яе ба зе ста ла пра цуе 

iн тэр нэт-кра ма shop.belpost.by. Мы за-

пы та лi ся пра асаб лi вас цi яе ра бо ты ў 

прэс-цэнт ры прад пры ем ства.

— У на шай кра ме прад стаў ле ны 

шы ро кi спектр та ва раў спа жы вец ка-

га по пы ту. А так са ма — паш то вая i 

фi ла тэ лiс тыч ная пра дук цыя. Агуль ная 

коль касць най мен няў та ва раў пе ра-

вы шае 15 ты сяч, а вы твор цаў больш 

за 300. У iх лi ку — i най буй ней шыя 

бе ла рус кiя брэн ды. Ся род та ва раў, 

якiя ка рыс та юц ца най боль шым по пы-

там, — iн вен тар для сель ска гас па дар-

чых ра бот, адзен не, абу так, бы та вая 

тэх нi ка i элект ра та ва ры, по суд, по бы-

та вая хi мiя, а так са ма раз на стай ныя 

гас па дар чыя та ва ры. Пры чым сi ту а-

цыя, якая скла ла ся з рас паў сюдж ван-

нем ка ра на вi ру са, па спры я ла та му, 

што коль касць за моў у iн тэр нэт-кра ме 

толь кi па вя лi чы ла ся.

Адзiн з iн стру мен таў пра соў ван ня 

та ва раў — спе цы я лi за ва ны дру ка ва ны 

ка та лог «Та ва ры з Бе ла ру сi з да стаў-

кай». Яго эк зэмп ля ры рас паў сюдж ва-

юц ца па ўсёй сет цы аб' ек таў паш то вай 

су вя зi РУП «Бел пош та». Гэ та больш 

за тры ты ся чы ад дзя лен няў па ўсёй 

Бе ла ру сi. Паш таль ё ны атрым лi ва юць 

ка та ло гi пе рад да стаў кай ад праў лен-

няў на дом. Та кiм чы нам, сот нi ты сяч 

на шых клi ен таў свое ча со ва да вед ва-

юц ца пра ўсе на вiн кi i ак цыi на шай 

iн тэр нэт-кра мы.

Так паш таль ё ны да па ма га юць 

пра соў ваць бе ла рус кую пра дук цыю, 

ра зам з вы твор ца мi па шы ра юць i аб-

наў ля юць асар ты мент. Што да га ран-

тый на га аб слу гоў ван ня, то яно нi чым 

не ад роз нi ва ец ца па сва iх умо вах ад 

та го, якое пра па ну ец ца ў звы чай ных 

ганд лё вых пунк тах.

Дзя ку ю чы та му што «Бел пош та»

мае буй ную сет ку аб' ек таў су вя зi, пе-

ра сыл ка та ва раў ажыц цяў ля ец ца ў 

лю бое мес ца Бе ла ру сi ў па трэб нае 

ад дзя лен не або па ско ра най пош-

тай EMS на дом. Пра цуе i пункт вы-

да чы за ка заў па ад ра се: пра спект 

Не за леж нас цi, 10, Мiнск. У тым лi ку 

маг чы мая да стаў ка буй на га ба рыт ных 

i цяж ка ва га вых та ва раў (на прык лад, 

мэб ля або буй ная бы та вая тэх нi ка) 

да пад' ез да, ка лiт кi або офi са. Трэ ба 

так са ма ад зна чыць, што за ка за ныя ў 

на шай iн тэр нэт-кра ме та ва ры да стаў-

ля юц ца ў 41 кра i ну све ту.

Як жа апла цiць та вар?

— Мы пры ма ем апла ту плас ты-

ка вы мi карт ка мi, у тым лi ку карт ка мi 

рас тэр мi ноў кi. Для «Хал вы» яе тэр мiн 

скла дае тры ме ся цы, для «Карт кi па-

ку пак» — ча ты ры, — рас тлу ма чы лi ў 

прэс-служ бе. — Апла цiць та вар мож на 

так са ма праз сiс тэ му АРIП. Ка лi та-

 вар аплач ва ец ца на кла дной пла-

тай — пры ма юц ца карт кi i на яў ныя ў 

лю бым пунк це паш то вай су вя зi. Што 

да да стаў кi па ско ра най пош тай, то 

тут ва ры ян таў два — мож на апла цiць 

та вар пад час за мо вы без на яў ным 

шля хам або раз лi чыц ца не па срэд на 

з кур' е рам.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

У ГО НАР 
ЗБI РАЛЬ НI КАЎ МЁ ДУ
Не вя лi кая пча ла хоць i з'яў ля ец ца па тэн цый на не-

бяс печ най для лю дзей (усё-та кi алер гiч ныя рэ ак цыi 

ад уджаль ван няў нi хто не ад мя няў), але i ка рысць 

ад яе ве лi зар ная. У пер шую чар гу — для ўра джай-

нас цi сель ска гас па дар чых куль тур i пла до вых дрэў. 

Да ка за на, што iх апы лен не да зва ляе па вы сiць збор 

пла доў больш чым на па ло ву. Ды i не толь кi ў гэ тым 

ка рысць джа ла нос ных iс тот — дзя ку ю чы iм мы мо-

жам ла са вац ца мё дам, пра цу ем з вос кам, ле чым ся 

пра по лi сам.

Тра ды цыi борт нiц тва існавалі на тэ ры то рыi на шай кра i -

ны здаў на. Вось та му i вы пус ка ец ца се рыя «Пча ляр ства 

ў Бе ла ру сi». А на мi ну лым тыд нi Мi нiс тэр ства су вя зi i iн-

фар ма ты за цыi вы пус цi ла паш то вую мар ку, пры све ча ную 

ме да нос най пча ле.

Ар куш змя шчае сем ма рак i адзiн ку пон. Мар ка ад дру-

ка ва на на кла дам 56 ты сяч эк зэмп ля раў. На мi нал мар кi «Р» 

ад па вя дае та ры фу на пе ра сыл ку мiж на род най прос тай 

пiсь мо вай ка рэс пан дэн цыi (лiс тоў, бан дэ ро ляў, дроб ных 

па ке таў) ма сай да 20 гра маў уключ на пры яры тэт най.

Акра мя та го, да гэ та га вы пус ку бы ла пад рых та ва ная 

карт ка для карт мак сi му му.

Пра ект пад рых та ва ны ў су пра цоў нiц тве з фе дэ ра цы яй 

пча ляр скiх ар га нi за цый «Апiс ла вiя».

ПА ЗНА ЁМ ЦЕ СЯ 
З БЯ ЛЫ НI ЧА МI

6 ве рас ня, у пер шую ня дзе лю ме ся ца, у кра i не бу дзе 

ад зна чац ца Дзень бе ла рус ка га пiсь мен ства. Да гэ тай 

па дзеi 20 жнiў ня Мi нiс тэр ства су вя зi i iн фар ма ты за-

цыi вы пус кае тэ ма тыч ны кан верт з ары гi наль най 

мар кай, пры све ча ны свя ту.

Сё ле та мес цам яго дыс ла ка цыi абра ны Бя лы нi чы — 

не вя лi кi га ра док на паў ноч ным за ха дзе Ма гi лёў скай воб-

лас цi.

Кан верт бу дзе зроб ле ны на бе ла рус кай мо ве. Яго ўпры-

го жаць вы явы сла ву тас цяў Бя лы нiч — царк вы ў го нар Бя-

лы нiц кай iко ны Бо жай Ма цi, ра ён на га цэнт ра куль ту ры i 

ра ён на га мас тац ка га му зея iмя слаў на га мас та ка Вi толь да 

Бя лы нiц ка га-Бi ру лi. Так са ма на кан вер це бу дуць зме шча ны 

герб го ра да i эмб ле ма Дня бе ла рус ка га пiсь мен ства.

Кан верт ад дру ка ва ны ты ра жом 20 ты сяч эк зэмп ля раў. 

Па мят нае га шэн не прой дзе 6 ве рас ня ў ад дзя лен нi паш то-

вай су вя зi № 1 у Бя лы нi чах.

КА РА НА ВI РУС УНО СIЦЬ 
КА РЭК ТЫ ВЫ

Ма са выя ад ме ны авiя рэй саў, якiя па ча лi ся яшчэ ўвес-

ну праз пан дэ мiю ка ра на вi ру са, не скон чы лi ся i да гэ-

туль. За кра на юць яны i паш то вую сфе ру. На ват пiсь-

мо вая ка рэс пан дэн цыя i на зем ныя па сыл кi да гэ туль 

не пры ма юц ца ў не ка то рых дзяр жа вах. У асноў ным 

гэ та да ты чыц ца кра iн, раз ме шча ных па-за ме жа мi 

еў ра пей ска га кан ты нен та.

А вось з да стаў кай ад праў лен няў пры да па мо зе па ско ра-

най пош ты EMS сi ту а цыя ку ды больш скла да ная. На прык-

лад, iх па куль не пры ма юць Аў стра лiя, Маль та, Тай вань. 

У «стоп-лiс це» так са ма кра i ны Аф ры кi, Акi я нii, Ка рыб ска га 

ба сей на i Ла цiн скай Аме ры кi. Агу лам па куль спiс та кiх кра iн i

тэ ры то рый на лiч вае больш за 60 па зi цый. Апе ра тыў на азна ё-

 мiц ца з iм мож на на сай це «Бел пош ты» па спа сыл цы https://

blog.belpost.by/Novosti/Priyemmezhdunarodnoypocht12.

Прад пры ем ства на гад вае, што па куль па ўсiм све це 

маг чы мыя за трым кi ў тэр мi нах да стаў кi па ско ра ных ад-

праў лен няў, па сы лак i лiс тоў.

ТА ВАР 
З ДА СТАЎ КАЙ НА ДОМ

БЕС ПЕ РА БОЙ НАЯ БЕС ПЕ РА БОЙ НАЯ 
ДА СТАЎ КАДА СТАЎ КА

Паш таль ён Нi на ПЕ РА РЭ ЖКА.
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