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У Грод не ўра чыс та 

ад кры лі му зей пош ты. 

Са бра на тут ка ля 

300 прад ме таў, з іх ня ма ла 

ўні каль ных, ра ры тэт ных 

экс па на таў. «Звяз да» 

так са ма пі са ла аб гэ тай 

па дзеі. За вы стаў ле ны мі 

ра ры тэ та мі ста яць яшчэ 

і ці ка выя гіс то рыі. Ана толь 

Ка жуш ка, прад стаў нік 

фі лі яла, які не адзін 

дзя ся так га доў ад даў 

паш то вай служ бе, пры га даў 

не ка то рыя з іх.

Ця пер Ана толь Мі хай ла віч пра-

цуе ў му зеі эк скур са во дам і, зда-

ец ца, ве дае аб паш то вай су вя зі 

ўсё. У пер шую чар гу ён звяр тае ўва гу на 

важ ны і сім ва ліч ны, на яго дум ку, да ку-

мент. Ён да ты чыц ца ўтва рэн ня Гро дзен-

скай паш то ва-тэ ле граф най акру гі. Ра шэн-

не бы ло пад пі са на ра сій скім ім пе ра та рам 

1 кра са ві ка 1866 го да. А праз 110 га доў у 

гэ ты ж дзень — 1 кра са ві ка 1996 го да — 

утво ра на прад пры ем ства «Грод на абл пош-

та». Ана толь Мі хай ла віч ба чыць у гэ тым 

ма гіч ны сэнс.

З уз нік нен нем паш то вай акру гі з Грод на 

па ча лі ха дзіць паш то выя ва го ны. У му зеі 

ёсць зды мак та ко га ва го на. Ён быў да-

во лі прос ты, без ацяп лен ня, дзя ліў ся на 

дзве кла да выя з сар та валь ны мі клет ка мі. 

У са вец кі час з Грод на іш лі два паш то выя 

марш ру ты — на Маск ву і на Го мель. Яны 

бы лі больш кам форт ныя і пры ста са ва ныя 

да ра бо ты. У Го ме лі пош та сар та ва ла ся 

і іш ла за мя жу. Да рэ чы, паш то выя ва го-

ны ад мя ні лі з-за вы со кай пла ты чы гун цы, 

яны ста лі не рэн та бель ныя. Ва го на мі бы ло 

зруч на ад праў ляць па сыл кі. У асноў ным 

ка рыс та лі ся драў ля ны мі скры ня мі, мно гія 

іх па мя та юць, хоць яны вый шлі з аба ро-

ту га доў 15 та му. У му зеі та кі эк зэмп ляр 

пры сут ні чае. У су вя зі з гэ тым Ана толь Мі-

хай ла віч пры га даў вы па дак, які ад быў ся 

пад час яго ра бо ты на ад каз най па са дзе.

Два сва я кі пры ду ма лі та кую афе ру. 

Муж чы на з Ар хан гель ска пры но сіў па сыл-

ку на пош ту, ацэнь ваў у 10 руб лёў (са вец-

кіх). Па сыл ка не каш тоў ная, яе не ўскры ва-

лі пры зда чы, толь кі ўзваж ва лі. Ад праў ляў 

яе сва я ку ў паў днё вы го рад. Той атрым лі-

ваў і па тра ба ваў, каб яе ад кры лі, маў ляў, 

за над та лёг кая. Там ад кры ва лі, і са праў-

ды — пус та, хоць плом бы не па шко джа ны. 

Атрым лі ва ла ся, што пад ман ва лі на по шце, 

і вы му ша ны пла ціць гро шы — 10 руб лёў 

ад ра са ту. Сі ту а цыя паў та ра ла ся. І ўсё ж 

гэ тыя хіт ры кі раз га да лі. Ака за ла ся, што 

ад праў шчык вы ра заў ку сок іль ду і клаў у 

скры ню. Вя до ма, ва га бы ла, і ня ма лая. Але 

па да ро зе лёд рас та ваў, і па сыл ка пры хо-

дзі ла пус той. Спра ва атры ма ла шы ро кі 

рэ за нанс ся род паш та ві коў, па ёй на ват 

быў пры ня ты ада вед ны цыр ку ляр.

Яшчэ ад ну гіс то рыю Ана толь 

Ка жуш ка на га даў ка ля віт ры ны 

з мар ка мі. Прад стаў нік фі лі яла 

за ўва жыў, што мар ка — гэ та не 

які-не будь фан цік. Гэ та — эк ві ва-

лент гро шай. Ка лі мар кі не бу дзе, 

пісь мо не дой дзе да ад ра са та, яго 

вер нуць на зад. У Бе ла ру сі мар кі 

дру куе адзі ны вы да вец кі цэнтр.

Дык вось, сак ра тар ад ной важ-

най кан то ры рас сы ла ла пісь мы і 

пры ду ма ла та кі эка на міч ны спо-

саб. Яна вы ра за ла ксе ра ко піі ма-

рак і на клей ва ла іх на кан верт. 

Але гэ та пад роб ка хут ка рас кры-

ла ся. Бо мар кі, як і гро шы, ма юць 

свае сту пе ні аба ро ны. Сак ра та ра хоць і не 

па ка ра лі, але яна вы му ша на бы ла зволь-

ніц ца з па са ды.

Да рэ чы, у му зеі ня ма ла ра ры тэт ных ма-

рак. Ёсць цар скія мар кі, поль скіх ча соў, са-

вец кія. У лі ку каш тоў ных прад стаў нік фі лі яла 

на зы вае мар кі, якія ма юць штам пы га шэн ня. 

Гэ та вя лі кая рэд касць, бо штам пы по тым зні-

шча юць. За та кі мі мар ка мі асаб лі ва па лю-

юць фі ла тэ ліс ты. Штам пы га шэн ня ста вяць 

на кан вер тах аль бо паш тоў ках. Па сло вах 

Ана то ля Ка жуш кі, та кія прад ме ты лі чац ца 

доб рым то нам у вы ба ры па да рун ка.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, фота аўтара.

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці

Ад праў лен ні мо гуць 
быць і гіб рыд ныя

Дзейс ны за кон «Аб паш то вай су вя зі» 

быў пры ня ты аж но ў снеж ні 2003 го да. 

За гэ ты час на ту раль ным чы нам змя-

ні ла ся мно гае. І на спе ла не аб ход насць 

змен у нар ма тыў на-пра ва вой ба зе, якая 

рэг ла мен туе дзей насць пош ты.

— За ко на пра ект «Аб паш то вай су вя зі» — 

адзін з ня мно гіх, які вы клі каў пад час пер ша га 

чы тан ня вель мі шы ро кую дыс ку сію, — ад зна-

чыў стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па пра мыс-

ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, 

транс пар це і су вя зі Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Анд рэй РЫ БАК. — Пэў-

на, гэ та звя за на з тым, што па слу га мі пош ты 

ка рыс та ем ся мы ўсе з са ма га дзя цін ства. Лі чым 

гэ та ўсё на ту раль ным фо нам, і та му за ка на мер-

на прад' яў ля ем па вы ша ныя па тра ба ван ні. Та му 

мы па ста ра лі ся вы ра шыць усе ўзнік лыя пы тан-

ні, перш чым уно сіць за ко на пра ект да дру го га 

чы тан ня.

Дык якія ж зме ны ча ка юц ца ў за ко не? Пра іх 

рас ка заў член Па ста ян най ка мі сіі па пра мыс-

ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, 

транс пар це і су вя зі Анд рэй ЮНІ ЦЫН.

— Мы хо чам рас пра ца ваць больш якас ныя 

ме ха ніз мы пра ва во га рэ гу ля ван ня дзей нас ці 

пош ты ў Бе ла ру сі. Гэ та і знай шло ад люст ра-

ван не ў за ко на пра ек це. Для нас важ на, каб на-

ступ ствы ра бо ты па но вых пра ві лах ста ноў ча 

паў плы ва лі на раз віц цё паш то вай су вя зі і доб ра 

ска за лі ся на перс пек ты ве. А гэ та, у сваю чар-

гу, пры ня се па ляп шэн не якас ці аб слу гоў ван ня 

на сель ніц тва і юры дыч ных асоб.

За ко на пра ект быў уне се ны ў Па ла ту прад-

стаў ні коў ле тась 25 каст рыч ні ка. У пер шым чы-

тан ні яго пры ня лі 6 снеж ня. Пад час пад рых тоў кі 

да дру го га чы тан ня мы двой чы збі ра лі ра бо чыя 

гру пы, якія ўно сі лі свае пра па но вы. У цэ лым жа ў 

18 ар ты ку лаў за ко на пра ек та ўно сяц ца змя нен ні 

і да паў нен ні. Не ка то рыя з іх на огул вы кла да юц-

ца ў но вай рэ дак цыі.

Так, з'яў ля ец ца тлу ма чэн не па няц ця «гіб рыд-

нае ад праў лен не». Яно спа лу чае ў са бе вы го ды 

як тра ды цый на га па пя ро ва га, так і су час на га 

элект рон на га. Ска жам, вы ад пра ві лі з ад на го 

кан ца кра і ны ней кі да ку мент у элект рон най фор-

ме, а ваш ад ра сат на дру гім кан цы атры маў мак-

сі маль на хут ка яго па пя ро вы ва ры янт. Тое ж пра-

цуе і на ад ва рот. Мяр ку ец ца, што гэ тай па слу гай 

за ці ка вяц ца перш за ўсё юры дыч ныя асо бы.

— Так са ма ў за ко на пра ек це з'яў ля ец ца азна-

чэн не на цы я наль най элект рон най паш то вай 

сіс тэ мы, — пра цяг вае Анд рэй Юні цын. — Гэ та 

аба ро не ная аў та ма ты за ва ная паш то вая сіс тэ-

ма, якая за бяс печ вае пры ём, апра цоў ку, за хоў-

ван не і ўру чэн не ў элект рон най фор ме прос тых і 

за каз ных ад праў лен няў, апа вя шчэн няў аб атры-

ман ні, а так са ма пе ра да чу ін шых па ве дам лен няў 

і па цвяр джэн ні аб іх да стаў цы і ўру чэн ні.

Як раз гэ тае пы тан не вы клі ка ла ак тыў ную 

дыс ку сію пад час аб мер ка ван ня. Бы лі за ўва гі 

на па ся джэн ні ра бо чай гру пы ад прад стаў ні коў 

Са ве та Рэс пуб лі кі і Апе ра тыў на-ана лі тыч на га 

цэнт ра.

— Нам трэ ба бы ло зра зу мець, як яе ўбу ду юць 

у на цы я наль ную сіс тэ му паш то вых па слуг і як яна 

бу дзе функ цы я на ваць, як бу дзе іс ці ўза е ма дзе-

ян не з ад ра са та мі, каб гэ та бы ло ўсім зра зу ме-

ла, — ка жа Анд рэй Юні цын. — Праз на шу ка мі сію 

так са ма раз гля даў ся за ко на пра ект аб элект рон-

ным ліч ба вым под пі се, і пы тан ні ўзнік лі, та му 

што гэ тыя сфе ры вель мі шчыль на пе ра ся ка юц ца. 

Ства ра ла ся ўра жан не, што трэ ба фар мі ра ваць 

ней кую па ра лель ную сіс тэ му элект рон на га да-

ку мен таз ва ро ту і паш то вых ад праў лен няў, якая 

бу дзе кан ку рыра ваць з на цы я наль най аў та ма ты-

за ва най ін фар ма цый най сіс тэ май. Але да дру го-

га чы тан ня мы гэ тыя пы тан ні зня лі.

Ся род ін шых на ва цый — ка рэк ці роў ка па-

няц ця паш то вай бяс пе кі, вы зна чэн не тэр мі ну 

«кур' ер», су час на га пе ра лі ку па слуг паш то вай 

су вя зі.

— Яшчэ ад но пы тан не, якое вы клі ка ла дыс ку-

сію, — да стаў ка паш то вых ад праў лен няў у са да-

вод чыя та ва рыст вы і дач ныя ка а пе ра ты вы. Мы 

ста ра лі ся, каб гэ тае азна чэн не не вы па ла з пра-

ва вой сфе ры паш то вай су вя зі. Так, за ко на пра ект 

да зва ляе та ва рыст вам і ка а пе ра ты вам уста наў-

лі ваць аба ненц кія скры ні ў мес цах, уз год не ных 

з на цы я наль ным апе ра та рам паш то вай су вя зі, 

а так са ма за бяс печ ваць до ступ су пра цоў ні каў і 

пад трым лі ваць іх у на леж ным ста не.

У цэ лым жа пас ля пер ша га чы тан ня ў за ко на-

пра ект «Аб паш то вай су вя зі» бы ло ўне се на ка ля 

50 ка рэк ці ро вак. 18 лю та га за ко на пра ект быў 

на кі ра ва ны ў Са вет Мі ніст раў, Са вет Рэс пуб лі кі, 

На цы я наль ны цэнтр за ка на даў ства і пра ва вых 

да сле да ван няў, Ка мі тэт дзярж кант ро лю, абл вы-

кан ка мы, Мін гар вы кан кам і ін шыя про філь ныя 

ве дам ствы.

Хут ка пош та за пра цуе па-но ва му.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Пош та ў сель скай мяс цо вас ці — заўж ды доў га ча ка ны ся-

бар. Ні тач ка, якая звяз вае ад да ле ныя ма лень кія вёс кі з «вя-

лі кім све там». Як жа яна пра цуе ў Пет ры каў скім ра ё не? 

Аб гэ тым «Звяз дзе» рас ка за ла на чаль нік га лоў най ка сы 

Пет ры каў ска га ўчаст ка паш то вай су вя зі Ка лін ка віц ка га 

рэ гі я наль на га вуз ла паш то вай су вя зі Го мель ска га фі лі яла 

РУП «Бел пош та» Га лі на Кні га.

— Рэ ар га ні за цыю ра ён на га вуз ла паш то вай су вя зі мы пе ра жы лі 

доб ра. Ні вод нае ад дзя лен не не за кры ла ся, па коль кі на шы па слу гі 

моц на за па тра ба ва ны. Адзі ная стра та — у каст рыч ні ку пе ра ста ла 

пра ца ваць кра ма «Паш та ві чок» у Пет ры ка ве, бо яна ака за ла ся не-

рэн та бель най. А так у нас пра цуе 21 ад дзя лен не сель ска га ты пу і 

тры — га рад ско га, а так са ма адзін пе ра соў ны паш то вы пункт.

З 2014 го да мы за пус ці лі та кую па слу гу, як мо та да стаў ка. Паш-

таль ё ны едуць па пра кла дзе ным марш ру це і да стаў ля юць ка рэс-

пан дэн цыю ў ад ну вёс ку за дру гой. На шы хлоп цы рас кід ва юць 

ліс ты і га зе ты па аба ненц кіх скры нях. Па коль кі ў нас жы ве шмат 

лю дзей ста ла га ве ку, то мы па спя хо ва вы ра шы лі пы тан не, як жа 

свое ча со ва да ста віць ім пен сіі. У вы зна ча ны дзень яны ўсе збі ра-

юц ца ў мяс цо вай кра ме або, ка лі яе ня ма, у лю бым па ды хо дзя чым 

для гэ та га мес цы і атрым лі ва юць свае вы пла ты, а так са ма ро бяць 

па трэб ныя пла ця жы. Дзя ку ю чы нам ні хто не за ста нец ца чымсь ці 

аб дзе ле ным. І гэ та нас вель мі ра дуе.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІI квар тал або I паў год дзе 2019 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на IІ квар тал або І паў год дзе 2019 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту 
«Звяз да» на ІІ квар тал або І паў год-
дзе 2019 го да — за паў няй це карт ку 
ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай-
це да 9 кра са ві ка 2019 го да ў рэ-
дак цыю на ад рас: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 11.04.2019 г. 
бу дуць ра зы гра ны 7 дры лёў Bosch і 
су пер прыз — уні вер саль ны на бор ін-
стру мен таў Yato. Вы ні кі бу дуць апуб-
лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» 
да 21.04.2019 г.

Пры зы мож на бу дзе 
атры маць у рэ дак цыі па 
30.06.2019 г. пры па да чы 
кві тан цыі аб пад піс цы на 
«Звяз ду» на ІІ квар тал або 
І паў год дзе 2019 г. і паш пар та. 

Пас ля 30 чэр ве ня вы да-
ча пры зоў спы ня ец ца і 
прэ тэн зіі пад піс чы каў 
не пры ма юц ца. Умо-
вы рэ клам най гуль ні 
«Звяз да — руп лі вым 
гас па да рам» чы тай це ў ну ма ры 44 
га зе ты «Звяз да» ад 06.03.2019 г.

Тэ  ле  фон  для  да  ве  дак : 
(017) 263 66 73.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 
07.03.2019 г. да 30.06.2019 г.

Па свед чан не аб дзяр-
жаў най рэ гіст ра цыі № 3495 
ад 27.02.2019 г., вы да дзе-
на Мі ніс тэр ствам ан ты ма-
на поль на га рэ гу ля ван ня і 
ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.

«Звяз да» — руп лі вым гас па да рам»

Про фіПро фі

Зле ва на пра ва: Воль га ФАЛЬ КО, Тац ця на ЖЫЗ НЕЎ СКАЯ, 
Сяр гей СЫ СО ЕЎ, Сяр гей КУ ЦЮ РУ БА, Іван ЧУСТ РА, 

паш таль ё ны 6-га раз ра ду па су пра ва джэн ні і аб ме не пош ты 
Пет ры каў ска га ўчаст ка паш то вай су вя зі Ка лін ка віц ка га рэ гі я наль на га 

вуз ла паш то вай су вя зі Го мель ска га фі лі яла РУП «Бел пош та».

ЛІС ТЫ ПРЫ ВЯ ЗЕ МО ТА ДА СТАЎ КА

Ар хі ва ры усАр хі ва ры ус

ТА ЯМ НІ ЦЫ 
ПАШ ТО ВЫХ РА РЫ ТЭ ТАЎ

Як му зей ныя экс па на ты 
на га да лі 

за хап ляль ныя 
гіс то рыі


