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...Сі ні фур гон Renault 

Dokker тар мо зіць 

ка ля ад дзя лен ня 

«Біз нес-пош та» 

на ста ліч най ву лі цы 

Ма я коў ска га. 

З ка бі ны вы хо дзіць 

усмеш лі вы ма ла ды 

кур' ер Іван КАР ПО ВІЧ. 

«Па ча кай це кры ху, 

за раз ад ня су 

па сыл кі», — ка жа ён, 

ад чы ня ю чы дзвер цы 

фур го на і па чы на ю чы 

на сіць адзін за ад ным 

па кун кі ў ад дзя лен не. 

Іх на збі ра ла ся гэ тым 

ра зам ка ля дзя сят ка. 

Гра фік ра бо ты ў паш то-

ва га кур' е ра вель мі шчыль-

ны. Та му ста ра ем ся не за-

трым лі ваць Іва на Кар по ві-

ча больш чым на 15 хві лін. 

Усё-та кі экс прэс-да стаў ка 

да ку мен таў і та ва раў па він-

на быць тэр мі но вай.

— Я пра цую паш то вым 

кур' е рам ужо амаль паў та-

ра го да. Да та го быў прос-

тым кі роў цам. Мне вель мі 

па да ба ец ца па ста ян на зна-

хо дзіц ца ў ру ху, гу та рыць 

з клі ен там, гэ та пры но сіць 

мне па зі тыў, доб ры на-

строй. Кож ны дзень мяне 

чакае неш та но вае. Мне б 

не па да баў ся рытм ра бо ты 

на кшталт «прый шоў на за-

вод — ад пра ца ваў зме ну ля 

стан ка — і сы шоў да до му 

пас ля гуд ка».

З ня даў ніх ча соў коль-

касць за ка заў у кур' е раў 

па вя лі чы ла ся. «Бел пош та» 

за пус ці ла па слу гу «Лёг кі 

шо пінг». Што гэ та та кое? 

Ка лі вы на бы лі та вар у ма-

га зі не, то паш то вы фур гон 

пры вя зе яго вам да до му. 

Але ка лі вы хо ча це ад-

пра віць па куп ку род ным 

і бліз кім у ін шы на се ле ны 

пункт, ска жам, на пя рэ дад-

ні свя та, — праб лем тут 

так са ма ня ма. Праў да, пра 

гэ та не аб ход на за га дзя па-

кла па ціц ца. Ка лі па Мін ску 

та вар бу дзе да стаў ле ны на 

на ступ ны дзень, то ўжо ку-

ды-не будзь на ўскраі ну Бе-

ла ру сі яго пры вя зуць праз 

1—2 дні. Каш туе гэ та ня-

шмат — да стаў ка па Мін ску 

па чы на ец ца ад 5 руб лёў, а 

вось за пры воз у ін шы на се-

ле ны пункт са ста лі цы — ад 

10 руб лёў.

— Апі шы це свой пра-

цоў ны дзень.

— Ён па чы на ец ца а 8-й 

ра ні цы. Пас ля та го як я з'я-

віў ся на ра бо це, аба вяз ко ва 

пра хо джу ме ды цын скі агляд. 

Аў та ма біль агля да юць ме-

ха ні кі. По тым я ад праў ля-

ю ся да клі ен таў па за га дзя 

спла на ва ным марш ру це. 

У іх лік ува хо дзяць буй ныя 

фір мы, прад пры ем ствы, ар-

га ні за цыі, ін тэр нэт-кра мы. 

На прык лад, па Мін ску ёсць 

фар мат ад праў лен няў унут-

ра най па ско ра най пош ты з 

да стаў кай «у дзень прыё-

му». Я іх за бі раю ў клі ен та 

і на пра ця гу 3—4 га дзін да-

стаў ляю атры маль ні ку.

На прык лад, сён ня я пры-

вёз пош ту з су да і з ад ной 

фір мы. Да лей я па еду ў 

ін шыя біз нес-пош ты, якія 

так са ма трэ ба аб слу гоў-

ваць. За гэ ты час тут па-

сыл кі апра цу юць, я іх за бя-

ру, і яны па едуць да лей па 

марш ру це па мес цы свай-

го пры зна чэн ня. Адзі нае 

«але» — мой марш рут пра-

кла дзе ны толь кі па Мін ску. 

Але мае ка ле гі ез дзяць па 

ўсёй Бе ла ру сі.

— Ці ка вы ў Вас аў та ма-

біль. Ён зда ец ца ма лень-

кім, але вель мі ўмя шчаль-

ны.

— Так, лі чыц ца, што гэ-

ты «фран цуз» най больш 

пры ста са ва ны пад паш то-

выя фур го ны. Ён ма лень кі, 

камфортны, вёрт кі. На ім 

вель мі зруч на пра бі рац ца 

це раз унут ры квар таль ныя 

за пар ка ва ныя пра ез ды. 

І, як ба чы це, тут мо гуць 

змяс ціц ца не каль кі дзя-

сят каў паш то вых ад праў-

лен няў. Бы ло б толь кі ку-

ды вез ці!

— Ці на кла ла пра ца 

кур'е ра на вас ад бі так?

— Я стаў даб рэй шы да 

лю дзей. Па коль кі ра бо та 

на сто пра цэн таў звя за на 

з імі, то ста но віш ся больш 

га вар кі.

Што дня я пра яз джаю па 

Мін ску ад 100 да 150 кі ла-

мет раў. Мой марш рут аб-

слу гоў вае больш фір мы, 

якія па су бо тах і ня дзе лях 

не пра цу юць. Ня гле дзя чы 

на элект рон ны да ку мен-

та а ба рот, аб' ём пісь мо вай 

ка рэс пан дэн цыі не змян ша-

ец ца. І на ват па да ец ца, што 

кры ху пры рас тае.

— Ці ёсць у вас най-

больш за гру жа ныя га дзі-

ны?

— З 14 да 18 ве ча ра. 

Пас ля абе ду збі ра ец ца ўся 

па трэб ная ка рэс пан дэн цыя, 

якую офіс ныя су пра цоў ні кі 

на рых та ва лі ў пер шай па-

ло ве дня. Да та го ж і ста но-

ві шча на да ро гах так са ма 

ўсклад ня ец ца: усе едуць 

да до му з ра бо ты! Але праб-

лем ны ў нас толь кі адзін 

дзень — пят ні ца пас ля абе-

ду ў цёп лую па ру года, ка лі 

з го ра да на род ма са ва вы-

бі ра ец ца на да чы.

Мне вель мі спа да ба ла-

ся пра ца ваць на пры кан цы 

снеж ня, раз во зіць на ва-

год нія па да рун кі. Дзе ці су-

стра ка юць кур' е раў, рас-

каз ва юць ім вер шы. Гэ та 

так пры ем на! І ра зу ме еш, 

што та кой, зда ва ла ся б, не-

заўваж най пра цай ты пры-

но сіш лю дзям ра дасць.

Аў та ма біль ная тэ ма не 

па кі дае Іва на Кар по ві ча 

і ў воль ны час. Ён лю біць 

пра ца ваць з ра ры тэт ны мі 

экзэмплярамі. Ня даў на з 

сяб рам ад на віў «Маск віч-

407». А яшчэ ра ней яму 

ўда ло ся вяр нуць да жыц ця 

60-га до вы ма та цыкл «Дняп-

ро».

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ПадзеяПадзея

Прэ зен та ва на мар ка 
да 100-год дзя кам са мо ла
Ура чыс тае га шэн не паш то ва га пра ек та, пры све ча-

на га 100-год дзю Усе са юз на га ле нін ска га ка му ніс-

тыч на га са ю за мо ла дзі, ад бы ло ся ў На цы я наль ным 

гіс та рыч ным му зеі. 

Мас тац кай ас но вай мар кі ста ла рэ пра дук цыя кар ці ны 

бе ла рус ка га мас та ка Вік та ра Пра та се ні «Парт рэт сту дэнт-

кі», ство ра най у 1971 го дзе. Ды зайн мар кі рас пра ца ва ла 

Але на Мядз ведзь, на мі нал «А» ад па вя дае та ры фу на пе ра-

сыл ку прос та га ліс та ў ме жах кра і ны. Мар ка ад дру ка ва на 

ты ра жом у 48 ты сяч эк зэмп ля раў.

На кан вер це зме шча на вы ява кар ці ны Паў ла Гаў ры лен кі 

«На рыш та ван нях». Пра ект пад рых та ва ны ў су пра цоў-

ніц тве з На цы я наль ным мас тац кім му зе ем, дзе ад кры ла-

ся пры све ча ная 100-год дзю ВЛКСМ вы стаў ка «Юнац тва 

кам са моль скае».

— Ста год дзе ўтва рэн ня кам са мо ла — зна ка вая па-

дзея, — за зна чыў мі ністр аду ка цыі Ігар КАР ПЕН КА. — 

Мно гія па ка лен ні бе ла ру саў прай шлі праз яго лё са вы зна-

чаль ную шко лу, якая вы ха ва ла вы дат ныя якас ці мо ла дзі 

тых ча соў: лю боў да Ра дзі мы, ве ру ў пе ра мо гу даб ра і спра-

вяд лі вас ці, ка лек ты візм і па ра зу мен не, ін тэр на цы я наль ную 

са лі дар насць. Мы га на рым ся вы дат ны мі да сяг нен ня мі кам-

са моль цаў і ні ко лі не за бы ва лі аб іх рэ ва лю цый ным, ба я-

вым і пра цоў ным подз ві гу. Ад крыц цё тэ ма тыч най вы стаў кі 

і га шэн не паш то вай мар кі яшчэ раз па цвяр джаюць гэ та.

Він ша ван не 
ад Дзе да Ма ро за за каз ва лі?

«Бел пош та» па ча ла пры маць за ка зы на тра ды цый ную 

на ва год нюю па слу гу «Він ша ван не Дзе да Ма ро за».

— Но вы год — час цу даў і сюр пры заў. У ства рэн ні ка-

зач най ат мас фе ры ак тыў на ўдзельнічае і на ша прад пры-

ем ства. З 1 ліс та па да мы тра ды цый на пры ма ем за ка зы на 

па слу гу «Він ша ван не Дзе да Ма ро за», — рас ка за ла прэс-

сак ра тар РУП «Бел пош та» Але на АР ЛО ВА. — Афор міць 

і атры маць свя точ ную па сыл ку мо гуць не толь кі бе ла ру сы, 

але і жы ха ры кра ін СНД і да лё ка га за меж жа.

У «ліст ад Дзе да Ма ро за» ўва хо дзяць паш тоў ка з він-

ша ван нем, на ва год няя гір лян да, ёлач ныя цац кі, ка зач ныя 

мас кі і віт раж ныя на клей кі. Па Бе ла ру сі паш то вае ад праў-

лен не каш туе 8,5 руб ля, за ме жы кра і ны — 20. «Па да ру нак 

ад Дзе да Ма ро за» ўклю чае ў ся бе ліст і мяк кую цац ку. 

Абы дзец ца ён у 23 руб лі, ка лі па да ру нак трэ ба да ста віць 

па Бе ла ру сі, і ў 35 — ка лі за мя жу.

Усе па сыл кі пры бу дуць да сва іх ад ра са таў на пя рэ дад ні Но-

ва га го да. Ка лі вы хо ча це ад пра віць та кое він ша ван не ў кра і-

ны за меж жа, па спя шай це ся: за яў кі пры ма юц ца да 1 снеж ня. 

За ка зы па Бе ла ру сі апра цоў ва юц ца да 23 снеж ня.

КУР' ЕР ПРЫ ВО ЗІЦЬ 
ПА ЗІ ТЫЎ

Спецпраект газеты «Звязда» сумесна з РУП «Белпошта» Про фіПро фі
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Першы намеснік міністра сувязі і інфарматызацыі 

Дзмітрый ШАДКО.

Дзяр жаў ны дэ парт амент Злу ча ных Шта таў 

на кі ра ваў у штаб-ква тэ ру Су свет на га паш то ва га 

са ю за ліст аб дэ нан са цыі. Ад мі ніст ра цыя 

До наль да Трам па не за да во ле на тым, 

што да стаў ка па ке та з Кі тая ў ЗША абы хо дзіц ца 

тан ней, чым унут ры гэ тай кра і ны.

«Гэ та аб ця жар вае аме ры кан скую паш то вую сіс тэ му, 

якой пры хо дзіц ца ўста наў лі ваць больш вы со кія та ры фы 

для аме ры кан скіх кам па ній для пе ра кры жа ва на га суб сі-

да ван ня, а гэ та, у сваю чар гу, азна чае стра ту ра бо чых 

мес цаў», — за зна чыў вы со ка па стаў ле ны прад стаў нік ад-

мі ніст ра цыі До наль да Трам па.

Ця пер Злу ча ныя Шта ты бу дуць са ма стой на ўста наў лі-

ваць та ры фы на пе ра сыл ку па ке таў ва гой да двух кі ла гра-

маў, каб вы пра віць сур' ёз ны эка на міч ны пе ра кос.

Зрэш ты, пра цэс вы ха ду зой ме ка ля го да. А ў гэ ты час 

ЗША бу дуць вес ці пе ра га во ры аб зме не та ры фаў на ўзроў-

ні Су свет на га паш то ва га са ю за. Па сло вах прэс-сак ра та ра 

Бе ла га до ма Са ры Сан дэрс, ка лі са юз пе ра гле дзіць та ры-

фы, то ЗША ад клі чуць ліст аб дэ нан са цыі.

ЗША за пус ці лі пра цэс вы ха ду 
з Су свет на га паш то ва га са ю за
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