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Сьогоднi вiдзначають своє про-
фесiйне свято працiвники

пошти, фахiвцi, без чиїх послуг не
обходиться жодна людина. Навiть
попри стрiмкий розвиток телеко-
мунiкацiйного та мобiльного зв’яз-
ку, поштовий користується особ-
ливим попитом. Передусiм, ма-
буть, через його доступнiсть усiм
верствам населення, щiльнiсть ме-
режi, зручне розмiщення вiддi-
лень. А ще через традицiйну довi-
ру клiєнтiв до пошти як до дер-
жавної iнституцiї. Саме задля
змiцнення цiєї довiри погодився
вiдповiсти на запитання наших чи-
тачiв гендиректор «Укрпошти»
Євген Заяць.

Проблемнi вiддiлення
Михайло МЕЛЬНИК, 
м. Суми

— Абонентськi поштовi шафи в
пiд’їздах будинкiв нашого вiй-
ськового мiстечка, яке обслуговує
перше поштове вiддiлення Сум-
ської дирекцiї УДППЗ 
«Укрпошта», давно зняли. Розмiс-
тили їх в однiй з кiмнат будинко-
управлiння, а згодом перенесли їх
в операцiйний зал поштового вiд-
дiлення, яке орендує площi у цьо-
му ж примiщеннi. Однак навеснi
2010 р. за користування шафами
почали вимагати щомiсячну оп-
лату. Ми вважаємо, що це неза-
конно.
— Не маючи повної iнформацiї, я
не зможу вам одразу вiдповiсти,
законнi чи незаконнi такi дiї. Обi-
цяю розiбратись у ситуацiї i нада-
ти компетентну вiдповiдь. Наразi
можу лише сказати, що позбавля-
ти вас абонентських поштових
шаф (скриньок) для кореспонден-
цiї нiхто не мав права. Iнша рiч, що
вони перебувають у власностi ек-
сплуатацiйних органiзацiй, якi й
мають їх утримувати. Хто нас-
правдi винуватий у негараздах
жителiв вiйськового мiстечка, з’я-
сує Сумська дирекцiя та вирiшить
питання по сутi.

Проблем з абонентськими
поштовими шафами (скринька-
ми) не бракує i в iнших регiонах.
Скiльки їх усього в Українi й у
якому вони станi?
— Щодо проблем iз шафами ви
маєте рацiю. Коли я буваю в облас-
тях i цiкавлюся роботою пошти, це
питання обов’язково постає. У мiс-
цевої влади бракує коштiв, i коли
вона вирiшує, що передусiм ре-
монтувати — дах у будинку iнва-
лiда чи абонентськi поштовi шафи,
то вибiр не на користь останнiх. До-
водиться просити, щоб хоч якусь
копiйку видiляли на утримання
цього господарства. А воно чимале:
маємо понад 14 млн абонентських
поштових скриньок, з яких зiпсо-
ваних, не придатних до викорис-
тання понад 3,5 мiльйона.

Володимир ДOМБAЙ, 
Закарпатська область, 
Тячiвський район, с. Грушiв

— Чому нам доставляють пошту,
зокрема газети, не в день їх вихо-
ду? Якщо не можете вчасно доп-

равити, то хоча б передплату
знизьте.
— Пошта запiзнюється передусiм
через те, що ваш район вiддале-
ний. До того ж газети нинi не дру-
кують у регiонах, а весь тираж
доправляють з Києва. Та й через
прагнення редакцiй викласти на
шпальтах найсвiжiшу оперативну
iнформацiю трапляється зрив ви-
пускового графiка. Накладення
цих чинникiв призводить до того,
що перiодика вчасно не потрапляє
до передплатникiв. Однак ми роби-

тимемо все можливе, аби нашi клi-
єнти отримували свiжу кореспон-
денцiю.

Що саме для цього робите?
— З 2009 р. активно почали впро-
ваджувати пересувнi вiддiлення
поштового зв’язку, якi на своєму
маршрутi обслуговують малонасе-
ленi та вiддаленi села. Це дало змо-
гу полiпшити умови працi листо-
нош за рахунок зменшення прохо-
дiв, знизити ризики потенцiйної
небезпеки та нещасних випадкiв.
Головне — якiсть обслуговування
стала значно вищою. Та й загалом
згiдно з планом нашого розвитку
оновлюємо автомобiльний парк:
нинi маємо понад 4 тис. автомобi-
лiв, їхнiй рiчний пробiг по 2,7 тис.
автомобiльних маршрутах стано-
вить понад 100 млн км. Тiльки пе-
рiодики перевозимо майже 40 тис.
тонн за рiк. А ще автоматизуємо й
комп’ютеризуємо робочi мiсця,
запроваджуємо новiтнi технологiї.
До кiнця року заплановано впро-
вадити в експлуатацiю 188 автома-
тизованих робочих мiсць у вiддi-
леннях поштового зв’язку. Проте
за рентабельностi 0,6% не вельми
розженешся модернiзувати iн-
фраструктуру. Цього року видiли-
ли 131 млн грн, хоча потреба знач-
но бiльша.

Марина СЛУЦЬКA, 
м. Київ

— Вiдвiдувачi 126-го вiддiлення
зв’язку, що у Солом’янському ра-
йонi столицi, мають проблему: по-
ловину примiщення там чи то
продали, чи то здали в оренду.
Ущiльнення призвело до тисняви.
У днi виплати пенсiй, коли люду
особливо багато, старенькi просто

з нiг падають. Вiд їхнього iменi
прошу вас втрутитися i вирiшити
це питання.
— Передусiм менi треба з’ясува-
ти, в чиїй власностi перебуває
примiщення. Якщо воно наше, а
не орендоване, то проблему мож-
на розв’язати досить швидко. Як-
що площi орендуємо, то це склад-
нiше. Однак я спробую допомогти.

Загалом яка кiлькiсть примi-
щень належить «Укрпоштi»?
— У нас майже 14,7 тис. об’єктiв,
з них власних — 4,5 тисячi, реш-
та — орендованi. Мережа пошто-
вого зв’язку забезпечує доступ-
нiсть 88% мешканцiв до своїх вiд-
дiлень, розташованих вiд них на
вiдстанi до 3 км. Це дає змогу 99%
громадян одержувати пошту за
мiсцем проживання. Причому
майже 7,7 млн пенсiонерiв та 2
млн одержувачiв соцiальної допо-
моги грошi доставляють безпосе-
редньо додому.

Клiєнтовi на вибiр
Ярослав КЛИМЕНКO, 
м. Харкiв

— Скiльки послуг надає «Укр-
пошта» нинi й чи плануєте запро-
ваджувати новi?
— Загалом майже 50 видiв. Окрiм
суто поштових, фiнансовi, реклам-
нi, логiстичнi та кур’єрськi послу-
ги, передплата перiодичних ви-
дань, розповсюдження лотерей,
карток попередньої оплати за пос-
луги електрозв’язку та доступу до
Iнтернету, доставка замовлених за
каталогами товарiв масового попи-
ту тощо. Оскiльки першим пун-
ктом програми реформування та
розвитку нашого пiдприємства на
2010 — 2014 рр. є розвиток iсную-
чих та впровадження нових пос-
луг, саме цiй сферi придiляємо
особливу увагу. Серед останнiх но-
вовведень — «Прiоритетнi пошто-
вi вiдправлення», якi обробляють-
ся й доправляються споживачам
першочергово, тобто на один-два
днi ранiше.

У перспективi — впровадження
електронного поштового штемпеля,
розвиток послуги «Гiбридна пошта»
(приймання електронними канала-
ми документiв, роздрукiвка та дос-
тавка), дистанцiйної торгiвлi (за ка-
талогами, через Iнтернет), прийман-
ня платежiв через корпоративний
портал «Укрпошти». I це далеко не
повний перелiк того, що ми вже на-
даємо своїм клiєнтам чи пропонува-
тимемо в недалекому майбутньому.

Євген КOЛЯДЕНКO, 
м. Червоноград, 
Львiвська область

— Чув, що можна замовити марку,
автором якої є ти сам. Це правда?

— Правда. Нинi маємо значний по-
пит на «Власну марку», яка є хоро-
шим ексклюзивним подарунком.
На купон до художньої поштової
марки певної тематики можемо
нанести логотип компанiї, ваше
фото чи навiть зображення до-
машнього улюбленця. Розробле-
но вiсiм сюжетiв для «Власної
марки». Замовлення можна зро-
бити як на Київському поштамтi,
так i в кожному обласному цен-
трi. «Власнi марки» є цiлком фун-
кцiональними, їх можна викорис-
товувати, аби переслати звичай-
ний лист у межах України.

Iрина РУДНЄВA, 
м. Сiмферополь

— Якi термiни отримання пош-
тових вiдправлень?
— Згiдно з нормативами, строки
пересилання поштових вiдправ-
лень та переказiв такi: мiсцевi
непрiоритетнi — три днi, прiори-
тетнi — два, у межах однiєї об-

ластi та мiж обласними центра-
ми вiдповiдно чотири та два днi,
мiж районними центрами рiзних
областей — п’ять та три днi; мiж
iншими населеними пунктами
рiзних областей шiсть та п’ять
днiв. При пересиланнi рекомендо-
ваної кореспонденцiї нормативнi
строки збiльшуються на один
день. Частота доставки пошти
(крiм вихiдних та святкових днiв)
у Києвi, Сiмферополi та Севасто-
полi, обласних центрах, мiстах
обласного пiдпорядкування — 6
днiв на тиждень,  раз на день; у
районних центрах — 5 днiв на
тиждень, раз на день; в iнших на-
селених пунктах з кiлькiстю
мешканцiв до 1000 осiб — не мен-
ше 4 днiв на тиждень та 1 раз на
день; понад 1000 осiб — не менше
5 днiв на тиждень та раз на день.

Робочi мiсця, 
заохочення 
i покарання

Микола ПЕРИДЕРIЙ, 
м. Бiла Церква

— Хочу пiти до вас працювати.
Яку зарплату гарантуєте i коли
востаннє пiдвищували її пра-
цiвникам пошти?
— Як тiльки в країнi перегляда-
ється мiнiмальна заробiтна плата,

автоматично вiдбувається зрос-
тання зарплатнi i в нас. Середня за-
робiтна плата може збiльшуватися
й за рахунок обсягiв наданих пос-
луг, виконаних планiв та внутрiш-
нiх заощаджень. Нинi вона сягає за
1400 грн. Тобто з початку року
зросла бiльш нiж на сотню гривень.

Надiя ГOРБAЛЬ, 
Черкаська область

— Чи видаєте листоношам ве-
лосипеди i чи страхуєте їхнє
життя? Як дбаєте про оздоров-
лення працiвникiв?
— Велосипедами забезпеченi
практично всi листоношi сiль-
ських районiв. Особливою попу-
лярнiстю нашi робочi мiсця ко-
ристуються в Києвi (тут зарплата
пристойна) та в невеликих насе-
лених пунктах, де заробiток тро-
хи нижчий, але стабiльний. Щодо
страхування життя, то нинi вис-
тачає коштiв лише на полiси для
водiїв. Зате оздоровитися можуть
усi охочi: маємо 14 баз вiдпочинку
та оздоровчих закладiв. Постiйно
дбаємо й про соцiальний захист
своїх працiвникiв (оплата щорiч-
них вiдпусток, лiкарняних, нав-
чання персоналу, вiдрахування
до Пенсiйного фонду, надання ма-
терiальної допомоги тощо).

Степан ПИРIГ, 
м. Шепетiвка

— Куди можна поскаржитися
на ваших працiвникiв i яке по-
карання вони понесуть, якщо
провину доведено?
— Свої скарги споживачi мо-
жуть направляти на нашу гро-
мадську приймальню за телефо-
ном 0 44 323 20 99, за номером
служби iнформацiйної пiдтрим-
ки 0800500440 (це цiлодобова бе-
зоплатна лiнiя) або через сайт
пiдприємства (http://www.
ukrposhta. com). Можна зателе-
фонувати чи прийти на особис-
тий прийом до мене чи моїх зас-
тупникiв. Скаргами займається
спецiальний вiддiл, який звiтує в
моїй присутностi щопонедiлка на
апаратнiй нарадi. До винуватцiв
застосовуємо дисциплiнарнi за-
ходи: виносимо догани або поз-
бавляємо премiй.

А передовикiв як вшановує-
те? Скажiмо, ось до Всесвiтнього
дня пошти.
— Кращих працiвникiв нашого
пiдприємства нагороджуємо по-
чесними грамотами, подяками з
врученням вiдповiдних нагруд-
них знакiв. А ще є вiдомчi наго-
роди («Почесний зв’язкiвець Ук-
раїни») та державнi («Заслуже-
ний працiвник сфери послуг Ук-
раїни»). Користуючись нагодою,
хотiв би привiтати весь колектив
«Укрпошти» i побажати колегам
мiцного здоров’я, вiри в зав-
трашнiй день, щастя та тiльки
приємних звiсток. Щиро дякую
за невтомну працю та вiрнiсть
професiйному обов’язку.

Пряму лiнiю 
пiдготували i провели 

Aнна Шиканова i
Лариса ДАЦЮК, 

«Урядовий кур’єр»
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ДOВIДКA «УК»
ÓÄÏÏÇ «Óêðïîøòà» — íàöiîíàëüíèé îïåðàòîð ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó, ÿêèé

ìàº 14,7 òèñ. âiääiëåíü ïî âñié òåðèòîði¿ êðà¿íè, ç íèõ ìàéæå 11 òèñÿ÷ ðîçòà-
øîâàíi â ñiëüñüêié ìiñöåâîñòi. Ïîíàä 100 òèñÿ÷ ïðàöiâíèêiâ ùîðîêó çäiéñíþ-
þòü îáðîáêó òà äîñòàâêó ñïîæèâà÷àì ìàéæå 300 ìëí ïèñüìîâî¿ êîðåñïîí-
äåíöi¿, 17,5 ìëí ïîñèëîê òà âiäïðàâëåíü ç îãîëîøåíîþ öiííiñòþ, 22 ìëí ïå-
ðåêàçiâ, äîñòàâëÿþòü 120 ìëí ïåíñié òà ïîíàä 1,2 ìëðä ïðèìiðíèêiâ äðóêî-
âàíèõ âèäàíü ó ìàéæå 30 òèñ. íàñåëåíèõ ïóíêòiâ.

Генеральний директор 
УДППЗ «Укрпошта» 

Євген ЗAЯЦЬ

«Надаємо нашим клiєнтам 
понад 50 видiв послуг, i це ще не межа»

«Óêðïîøòà» ñëóõàº, áà÷èòü, âíèêàº ó ïðîáëåìè...
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