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ВАМ ПАСЫЛКА!

На тэрыторыi Нацыянальнага аэрапорта распачаў працу буйны лагiстычны цэнтр «Белпошты»
З сярэдзiны мiнулага
года ў Нацыянальным
аэрапорце
ўжо дзейнiчала
ўстанова мiжнароднага
паштовага абмену.
Аднак магчымасцi
новага цэнтра значна
шырэйшыя: толькi
агульная плошча
павялiчылася амаль
у 5 разоў. Акрамя
таго, новы будынак
аснашчаны перадавымi
тэхналогiямi, некаторыя
з якiх у гэтай сферы
прымяняюцца
ўпершыню.

Напрыклад, да прыстасавання можна паднесцi таблетку,
якая запячатана ва ўпакоўцы, i менш чым за хвiлiну яно
вызначыць, што гэта за лекi.
Асаблiва гэта тэхналогiя актуальная для пошуку забароненых рэчываў. Толькi ў
2016 годзе было прадухiлена
5 спроб увозу наркатычных i
псiхатропных рэчываў. Акрамя гэтага, незаконным чынам
адпраўляюць па поште старадаўнiя манеты, гiстарычныя
дакументы, зброю i нават жывёл. Усяго за 9 месяцаў гэтага года падчас праверкi пасылак было выяўлена больш
за сто злачынстваў.
часам больш за тыдзень. З
увядзеннем новага цэнтра
ўдасца гэтыя тэрмiны скарацiць да 1—2 дзён. Работа
ва ўстанове вядзецца ў фармаце 24/7 без перапынкаў i
выхадных. Пры неабходнасцi
цэнтр можа апрацоўваць каля 100 тысяч паштовых адпраўленняў у суткi. Цяпер жа
гэта каля 10 тысяч пасылак у
дзень супраць 5 тысяч, якiя
былi ў пачатку года.
Работа цэнтра арганiзавана наступным чынам. Паштовыя адпраўленнi трапляюць у
зону прыёма, дзе ўсталяваны
спецыяльныя газаiдэнтыфiкатары, якiя дазваляюць у вялiкiм аб'ёме пасылак выявiць
пры сут насць за ба ро не ных
рэчываў. Калi першы этап
прайшоў без нечаканасцяў,
па сыл кi на кi роў ва юц ца да
аператараў. Яны правяраюць
захаванасць i адпаведнасць
суправаджальнай iнфармацыi
нормам запаўнення. Паколькi
прадпрыемства «Белпошта»
ўваходзiць у Сусветны паштовы саюз, у яго ёсць доступ
да агульнай базы даных. Як
толькi аператар счытвае iндывiдуальны код з пасылкi,
аб месцы яе знаходжання
можа даведацца як службаадпраўнiк, так i атрымальнiк.
Пасля ўводу ўсiх даных, калi
да адпраўлення няма нiякiх
заўваг, справа пераходзiць у
рукi мытнi. Асаблiвасцю новага цэнтра з'яўляецца наяўнасць спецыяльных стужак,
па якiх скрынкi з апрацаванымi пасылкамi перамяшчаюцца
аўтаматычна.
Па сло вах на чаль нi ка
мыт нi «Мiнск-2» Анд рэя
МIХАЛЬКЕВIЧА, 1% пасы-

Хай
зіма
будзе
цёплай!

Фота Канстанціна ДРОБАВА.

На працягу, лічы, стагоддзя газета «Звязда» прыходзіць
да сваіх чытачоў і ўжо некалькі дзесяцігоддзяў радуе
падпісчыкаў не толькі сустрэчамі з роднай мовай ды
цікавымі людзьмі, але і каштоўнымі прызамі.
Што сярод іх было? Цяжка нават прыпомніць: коні, каровы,
парсючкі, халадзільнікі, тэлевізары, пыласосы, люстры, шпалеры, чайнікі, палаткі, кухонныя камбайны, пральныя машыны,
прасы, мікрахвалёўкі, веласіпеды, бензакасілкі... Усё гэта, ну
вядома ж, загадзя закуплялася, загадзя анансавалася і разыгрывалася — у адпаведныя тэрміны, з удзелам паштавікоў,
падпісчыкаў...
Чарговы розыгрыш прызоў звяздоўскай гульні «Хай зіма
будзе цёплай!» прайшоў і надоечы.
Такім чынам, з лёгкай рукі намесніка дырэктара Мінскага
філіяла РУП «Белпошта» Алены ІШЧУК і даўняй падпісчыцы газеты Іны КАЗЛОЎСКАЙ (на здымку) сякеры-калуны
Startul SE2021-10 выйгралі:
Лілія Анатолеўна ВІННІК, г. Ганцавічы Брэсцкай вобласці;
Ірына Міхайлаўна СТРАШЫНСКАЯ, в. Пліса Глыбоцкага
раёна Віцебскай вобласці;
Станіслаў Пятровіч ЕНЗА, г. Гомель;
Ірына Канстанцінаўна КУНЦЭВІЧ, в. Дубна Мастоўскага
раёна Гродзенскай вобласці;
Міхаіл Іванавіч МІРАНОВІЧ, в. Мышкавічы Кіраўскага
раёна Магілёўскай вобласці;
Ніна Мацвееўна БУРКО, в. Капланцы Бярэзінскага раёна
Мінскай вобласці;
Сяргей Іванавіч ЖУКАЎ, г. Мінск.
Суперпрыз — бензапілу ланцуговую Husqvarna 236 —
выйграла Таццяна Анісімаўна БАРКОЎСКАЯ, в. Жажэлка
Смалявіцкага раёна Мінскай вобласці.
Віншуем шчасліўчыкаў!
Тых жа, хто адсылаў картку і спадзяваўся знайсці сваё прозвішча ў спісе пераможцаў, але не знайшоў, просім не крыўдаваць — заставацца падпісчыкамі газеты, удзельнічаць у латарэі
і верыць, што рана ці позна вам таксама пашчасціць!

Фота Надзеі БУЖАН.

Намеснiк прэм'ер-мiнiстра Анатоль КАЛIНIН выказаў задавальненне высокiм
узроўнем работы «Белпошты», якi адпавядае эканамiчным патрэбам дзяржавы, а
таксама запытам грамадзян.
Вiцэ-прэм'ер расказаў, што на
тэрыторыi Нацыянальнага аэрапорта ў хуткiм часе з'явiцца
два новыя аб'екты: яшчэ адна
ўзлётна-пасадачная паласа i
авiярамонтны завод. А мiнiстр сувязi i iнфарматызацыi Сяргей ПАПКОЎ адзначыў перспектывы пашырэння
сеткi лагiстычных цэнтраў па
ўсёй краiне.
Лагiстычны цэнтр — прыклад узаемадзеяння прадпрыемства «Белпошта» i Мытнага камiтэта. Калi супрацоўнiкi
паштовай службы займаюцца сартаваннем пасылак, то
мытнiкi, пры неабходнасцi, —
праверкай iх змесцiва. Старшыня Дзяржаўнага мытнага камiтэта Юрый СЯНЬКО
падкрэслiў, што двум ведамствам i да гэтага даводзiлася працаваць разам, аднак
цяпер гэты працэс удасканалены. У цэлым, менавiта па
прынцыпе аптымiзацыi ўсiх
дзеянняў уладкавана работа
новага лагiстычнага цэнтра.
Усе паштовыя адпраўленнi,
якiя паступаюць у нашу краiну
па паветры, будуць апрацоўвацца тут: раней iх прыходзiлася адвозiць у сталiцу, што
iстотна запавольвала працэс
дастаўкi атрымальнiку.
Як расказала першы намеснiк генеральнага дырэктара РУП «Белпошта» Алена
СКРЫПЧЫК, у 2014 годзе,
калi адбыўся бум iнтэрнэтпакупак з замежных сайтаў,
апрацоўка пасылак займала
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лак вы клi кае па да зрэн не.
Спачатку адпраўленне скану ец ца пры да па мо зе iнтраскапii — праглядаецца на
прасвет — i толькi ў крайнiм
выпадку ўскрываецца. У рабоце цэнтра задзейнiчаны не
толькi найноўшыя тэхналогii,
але нават эксперыментальныя распрацоўкi. Так, ужываецца прылада, якая праводзiць аналiз спектра практычна любога рэчыва: у базе
даных iх больш за 10 тысяч.

Усяго па паветры прыходзiць каля 30% мiжнародных
паштовых адпраўленняў, з
якiх каля 60% — тавары з замежных сайтаў. З-за змены
правiлаў падаткаабкладання тавараў коштам больш
22 долараў штогадовыя паступленнi ў дзяржаўную казну
павялiчылiся на 1,5 мiльёна
дэнамiнаваных рублёў.
Дар'я КАСКО.
kasko@zviazda.by

Афіцыйна
Арганізатарам рэкламнай гульні «Хай зіма будзе цёплай!»
з'яўляецца рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом
«Звязда» (УНП 100155376), размешчаная па адрасе: 220013,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А.
Рэкламная гульня «Хай зіма будзе цёплай!» зарэгістравана
Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь 01.09.2016 г. (пасведчанне № 2818) і праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
з 8 верасня па 31 снежня 2016 года ўключна сярод падпісчыкаў
газеты «Звязда» чацвёртага квартала або другога паўгоддзя
2016 года. Усяго ў гульні ўзялі ўдзел 162 падпісчыкі. Прызавы
фонд гульні разыграны цалкам.
Тэлефон для даведак па пытаннях правядзення рэкламнай
гульні і атрымання прызоў: 8 (017) 284 44 04





Надзвычай суровых маразоў не чакаецца
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Айчынныя спецыялiсты яшчэ не падрыхтавалi дакладны прагноз (ён будзе гатовы прыкладна ў апошнюю дэкаду лiстапада) на будучую зiму. Паводле слоў Святланы Рыбаковай, i
гэта зiма хутчэй за ўсё будзе звычайнай, нават
крыху мяккай. Разам з тым не выключаецца,
што ў студзенi могуць быць i даволi працяглыя перыяды з сур'ёзнымi маразамi да мiнус
20 градусаў цi нават да мiнус 25. Такiя маразы
на тэрыторыi Беларусi нiколi не лiчылiся нечым
анамальным.

РЫХТАВАЦЦА,
АЛЕ НЕ ПАНІКАВАЦЬ
Кiраўнiк расiйскага Гiдраметцэнтра Раман ВIЛЬФАНД катэгарычна абверг чуткi пра
самую суровую зiму ў нашым рэгiёне за апошняе стагоддзе.
«Мабыць, такiя высновы былi зроблены
аматарамi ад надвор'я пад уражаннем халоднага кастрычнiка пасля вельмi цёплага
ве рас ня. А ў пер шым ме ся цы во се нi тэмпе ра ту ра па вет ра на еў ра пей скай част цы
Расii была ажно на 4-5 градусаў вышэй за
клiматычную норму, што бывае вельмi рэдка.
Супрацоўнiкi Гiдраметцэнтра, i я ў тым лiку,
не стамляемся паў тараць, што доўгатэрмiновыя прагнозы надвор'я на сезон з вялiкай
дакладнасцю рабiць немагчыма», — заявiў
Вiльфанд.

Расiйскiя сiноптыкi прагназуюць, што сярэдняя тэмпература сезона зiмы 2016—2017 гадоў
будзе адпаведнай клiматычнай норме, цi нават
крыху вышэй за яе. Разам з тым, у параўнаннi з зiмой 2015—2016 гадоў расiян чакаюць
марозныя дзянькi, ад якiх яны ўжо адвыклi.
Прыкладна такой танальнасцi прагноз распаўсюджваецца i на тэрыторыю Беларусi.

Вельмi моцнае пацяпленне звязана з развiццём такой прыроднай з'явы, як Эль-Нiньё (ваганне тэмпературы паверхневага пласта вады
ў экватарыяльнай частцы Цiхага акiяна, якое
мае прыкметны ўплыў на клiмат). А павелiчэнне колькасцi небяспечных з'яў непасрэдна
звязана з глабальным пацяпленнем. I калi не
будзе зроблена нiякiх дзеянняў, то да сярэдзiны XXI стагоддзя iх колькасць можа вырасцi ў
4 разы ў параўнаннi з мiнулым стагоддзем.

ЦЕПЛАВАЯ АНАМАЛIЯ
16 МЕСЯЦАЎ ЗАПАР

СУЦЭЛЬНАЯ ГАЛАЛЁДЗIЦА?

У сваiм паведамленнi Раман Вiльфанд адзначыў, што сур'ёзна казаць пра нейкае надзвычайнае пахаладанне ў перыяд глабальнага
пацяплення было б неразумна. А пацяпленне
i сапраўды працягваецца i нават набiрае абароты. Упершыню за ўвесь час iнструментальных назiранняў на працягу 16 месяцаў у свеце
трымаецца анамальна цёплае надвор'е, калi
кожны месяц гэтага перыяду б'юцца колiшнiя
рэкорды па тэмпературы. Навукоўцы ўпэўнены, што гэта звязана з парнiковым эфектам i
дзейнасцю чалавека.
Паводле iнфармацыi сiноптыкаў, 2015 год
у Паўночным паўшар'i Зямлi ўжо цяпер можна назваць самым гарачым за ўсю гiсторыю
назiранняў за клiматычнымi зменамi. Як гаворыцца ў новым дакладзе ААН аб стыхiйных
бедствах, прыродныя катаклiзмы ў апошнiя
10 гадоў адбывалiся практычна штодня — прыкладна ў 2 разы часцей, чым 20 гадоў таму.

Пакуль нашы сiноптыкi толькi прыглядаюцца да будучай зiмы, iх расiйскiя калегi ўжо
цяпер пужаюць сваiх аўтамабiлiстаў беларускiмi слiзкiмi дарогамi ў снежнi. На iх погляд,
«тэрытарыяльна Беларусь невялiкая, таму надвор'е зiмой у населеных пунктах тут не моцна
адрознiваецца. У апошнi месяц года Мiнск,
Брэст, Гомель i iншыя буйныя гарады Беларусi пацерпяць больш ад галалёдзiцы, чым ад
маразоў. Падталы ўдзень, пры тэмпературы
вышэй плюс 1 градуса, снег стане падмярзаць
уначы, i на дарогах будзе даволi няўтульна.
Увогуле, Новы год беларусы могуць сустрэць
не са снегам, а з дажджом».
Аб тым, што першы месяц зiмы на тэрыторыi Беларусi звычайна бывае мяккiм, расказвае i начальнiк службы гiдраметэаралагiчных прагнозаў Рэспублiканскага цэнтра па
гiдраметэаралогii, кантролi радыеактыўнага
забруджвання i манiторынгу навакольнага

асяроддзя Мiнпрыроды Беларусi Дзмiтрый
РАБАЎ. Тэмпературная норма снежня складае
мiнус 2 — мiнус 5 градусаў, але ў апошнiя гады стабiльных халадоў на старце зiмы ў нас
практычна i не было.
Рэальную марозную зiму ў Беларусi сiноптыкi чакаюць менавiта ў студзенi, калi перыяды сур'ёзнага холаду (каля мiнус 20 градусаў)
дасягаюць двух тыдняў. Клiматычная норма
студзеня па тэмпературы складае ад мiнус
4,5 градуса на паўднёвым захадзе да мiнус
8 градусаў на паўночным усходзе. Амаль заўсёды абяцаюць нам айчынныя спецыялiсты
добрыя маразы i ў першую палову лютага. Пакуль у гэтым месяцы не чакаецца iстотнага пацяплення i прагназуецца шмат снегу. У апошнi
месяц зiмы клiматычная норма тэмпературы
складае ад мiнус 3,5 градуса на паўднёвым
захадзе да мiнус 8 градусаў на паўночным
усходзе.
Што мы маем у вынiку? Айчынныя спецыялiсты кажуць, што калi ў нас i сапраўды будзе
нармальная зiма (з блiзкiмi да клiматычнай
нормы тэмпературамi), то па факце мы атрымаем больш сонечных i марозных дзянькоў,
што лепш шэрасцi i хлюпоты. Адзiны мiнус
такога надвор'я тычыцца павелiчэння выдаткаў за жыллёва-камунальныя паслугi. Так,
у добрыя маразы за нармальнае ацяпленне
прыйдзецца заплацiць больш.
Сяргей КУРКАЧ.
kurkасh@zviаzdа.bу

