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— Ãàëèíî Â³êòîð³âíî, 
Óêðïîøòà íåîäíîðàçîâî 
çàÿâëÿëà ïðî íàéäîñòóï-
í³ø³ òàðèôè íà ðèíêó. Öå 
â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³ ÷è 
ñêîð³øå ðåêëàìíèé õ³ä?

— Íàø³ ïîñò³éí³ êë³ºíòè, 
ÿê³ (çà ðîäîì ä³ÿëüíîñò³) ÷à-
ñòî êîðèñòóþòüñÿ ïîñëóãàìè 
ïîøòè, äîáðå çíàþòü, ùî 
òàðèô³â, ìåíøèõ çà òàðèôè 
Óêðïîøòè, ³íø³ îïåðàòîðè íå 
ïðîïîíóþòü.

À âò³ì, ìîæíà ïðîâåñòè 
íåñêëàäíèé åêñïåðèìåíò. Íà 
ñàéò³ áóäü-ÿêîãî îïåðàòîðà º 
ïîñëóãà «êàëüêóëÿòîð». ßêùî 
âíåñòè àíàëîã³÷íó ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ïîñèëêó (âàãà, ðîç-
ì³ð, ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ, îãî-
ëîøåíà ö³íí³ñòü, ïàêóâàííÿ) 
ó ðîçðàõóíêîâ³ ôîðìè ð³çíèõ 
îïåðàòîð³â, òî ïîð³âíÿòè ³ 
âèçíà÷èòè ó êîãî äîñòóïí³øå 
— íå ñêëàäíî.

— Ïðîòå ³íø³ îïåðàòî-
ðè çäàòí³ çàïðîïîíóâàòè 
êðàùó øâèäê³ñòü äîñòàâêè.

— Íàñïðàâä³ â³äïðàâëåííÿ 
«Óêðïîøòà Ñòàíäàðò» ìàþòü 
áþäæåòíó ö³íó ³ ìîæóòü äî-
ñòàâëÿòèñÿ â³ä òðüîõ äî øå-
ñòè ðîáî÷èõ äí³â â³ää³ëåííÿ 
ïî êðà¿í³. Ïîñëóãà ðîçðàõî-
âàíà íà êîðèñòóâà÷³â, ÿêèì 
ìåíøà ö³íà ïð³îðèòåòí³øà çà 
øâèäê³ñòü äîñòàâêè.

Îäíàê ïîñëóãó åêñïðåñ- 
äîñòàâêè òàêîæ íàäàºìî.

Êð³ì òîãî, ùå íàïðèê³íö³ 
ìèíóëîãî ðîêó êîìïàí³ÿ ñêà-
ñóâàëà äëÿ åêñïðåñ-ïîñèëîê 
äîïëàòó çà äîñòàâêó â ñåëî. 
Öå äîñèòü ñóòòºâî äëÿ ñ³ëü-
ñüêèõ æèòåë³â, îñê³ëüêè ³íø³ 
îïåðàòîðè, íå ìàþ÷è ó ìàëèõ 
íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ìåðåæ³ 
â³ää³ëåíü, ìîæóòü çàïðîïî-
íóâàòè ¿ì ëèøå êóð’ºðñüêó 
äîñòàâêó çà â³äïîâ³äíó ö³íó.

Â³äïðàâíèê, îôîðìëÿþ÷è 
ïîñèëêó, ñàì îáèðàº, ùî 
éîìó âàæëèâ³øå: ñêîðèñòàòè-
ñÿ íàéíèæ÷èì òàðèôîì «Óêð-
ïîøòà Ñòàíäàðò», â³äïðàâèòè 
ó íàéøâèäøèé ñïîñ³á «Óêð-
ïîøòà Åêñïðåñ» ÷è íàä³ñëà-
òè âñå, ùî ìîæíà âì³ñòèòè 
ó êîðîáêó «SmartBox», áåç 
çâàæóâàííÿ.

— Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, 
âè ïðîäîâæóºòå äîñòàâëÿ-
òè ïåíñ³¿, ïðèéìàòè ïëà-
òåæ³?

— Ïåíñ³¿ òà ñîö³àëüí³ äî-
ïîìîãè ³ âèïëà÷óºìî, ³ ç ïî-
òðåáè äîñòàâëÿºìî äîäîìó.

Äî ðå÷³, ñüîãîäí³ â êðà¿ í³ 
ìàéæå 40% ïåíñ³îíåð³â îòðè-
ìóþòü ïåíñ³þ ÷åðåç Óêðïîø-
òó (ïîíàä ÷îòèðè ì³ëüéîíè 
ãðîìàäÿí). Çâàæàþ÷è íà òå, 
ùî ëèñòîíîø³ îáñëóãîâóþòü 
æèòåë³â óñ³õ áåç âèêëþ÷åííÿ 
ñ³ë, ñåëèù, õóòîð³â (íàâ³òü 
íàéâ³ääàëåí³øèõ), ìîæëè-
âîñò³ ïîøòè äîñòàâèòè òà 
âèïëàòèòè ïåíñ³þ íà ïîðÿ-
äîê âèù³ çà áóäü-ÿêèé áàíê. 
Íàðàç³ Óêðïîøòà çáåðåãëà 

óí³êàëüíó ìåðåæó ³ç ïîíàä 
îäèíàäöÿòüìà òèñÿ÷àìè â³ä-
ä³ëåíü.

² ãîëîâíå: ïîõèëèé â³ê, íà-
ÿâí³ñòü çàõâîðþâàíü (÷è ³íâà-
ë³äíîñò³) ÷àñòî ðîáëÿòü ïðîöåñ 
îòðèìàííÿ ïåíñ³¿ íàäçâè÷àéíî 
ñêëàäíèì íàâ³òü ïîçà ìåæàìè 
âëàñíîãî äîìó, à ïîñëóãè ëèñ-
òîíîø³ — íå ïðîñòî çðó÷íèìè 
é êîðèñíèìè, à é âêðàé íåîá-
õ³äíèìè. Àäæå ëèñòîíîøà íå 
ò³ëüêè ïðèíåñå êîøòè äîäîìó, 
ïåðåäàñòü ïåíñ³þ «ç ðóê ó 
ðóêè», à é ïðèéìå îïëàòó çà 
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ùîá íå 
âèíèêàëî çàáîðãîâàíîñò³.

Óêðïîøòà — ë³äåð óêðà¿í-
ñüêîãî ðèíêó ç ïðèéìàííÿ 
ïëàòåæ³â. Ó ïîøòîâèõ â³ää³-
ëåííÿõ òà ÷åðåç ëèñòîíîø 
ïðèéìàºìî ðàõóíêè çà êîìó-
íàëüí³ òà ³íø³ ïîñëóãè (ìîæíà 
îïëàòèòè íàâ÷àííÿ ó øêîë³ / 
äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó, êîðèñòó-
âàííÿ ìîá³ëüíèì çâ’ÿçêîì / 
êàáåëüíèì òåëåáà÷åííÿì, 
ñïëàòèòè ïîäàòêè / ïëàòåæ³ 
äî áþäæåòó òîùî). Ìîæëèâî 
ñïëà÷óâàòè ðàõóíêè çà áàí-
ê³âñüêèìè ðåêâ³çèòàìè, áåç 
íàÿâíîñò³ êâèòàíö³¿. Óêðïîø-
òà — êîìïàí³ÿ ç äåðæàâíîþ 
âëàñí³ñòþ, ÿêó çíàþòü òà ÿê³é 
äîâ³ðÿþòü.

Ïîíàä 24 ðîêè çàâäÿêè 
âëàñí³é ïëàò³æí³é ñèñòåì³ 
«Ïîøòîâèé ïåðåêàç» Óêðïîø-
òà ïåðåñèëàº êîøòè ïî Óêðà¿-
í³. Çîêðåìà, òîð³ê ñèñòåìà 
«Ïîøòîâèé ïåðåêàç» ïîñ³ëà 
ïåðøå ì³ñöå çà îáñÿãàìè â 
ìåæàõ Óêðà¿íè òà ââ³éøëà äî 
ïåðåë³êó «ñîö³àëüíî âàæëè-
âèõ». Ìè ºäèíà íàö³îíàëü-
íà êîìïàí³ÿ, ùî çä³éñíþº 
øâèäêó äîñòàâêó ïîøòîâèõ 
ïåðåêàç³â ó â³ää³ëåííÿ òà íà 
äîìàøíþ àäðåñó îòðèìóâà÷à 
êîøò³â.

Çàïèñàëà Ñâ³òëàíà ÍÎÂÀ
Ôîòî ²ííè Ãîðáàíü

Укрпошта 
ближче до людей
Як відправити посилку, отримати пенсію та сплатити платежі найдешевше
Чи справді посилки 
Укрпошти 
є найбільш доступ-
ними за ціною? 
Чи можна розраху-
ватись карткою 
в поштових 
відділеннях?
Нововведення 
в доставці 
та обслуговуванні 
національного 
поштового операто-
ра коментує 
начальник Центру 
поштового зв’язку 
№ 4 Харківської 
дирекції 
АТ «Укрпошта» 
Галина Нікітова.

«…листоноша не тільки принесе кошти додому, пе-
редасть пенсію «з рук у руки», а й прийме оплату за 
комунальні послуги, щоб не виникало заборгованості»

ЗАХОДИЗАХОДИ
з нагоди з нагоди 

відзначення відзначення 
Дня міста Дня міста 

та та 
76-ї річниці визволення76-ї річниці визволення

 Красноградського  Красноградського 
району від нацистів району від нацистів 

20 ÂÅÐÅÑÍß
13.00 — ïðåçåíòàö³ÿ äðóãîãî 
âèïóñêó ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêîãî 
àëüìàíàõó «Êðàñíîãðàäñüê³ åòþäè» 
ó çàë³ çàñ³äàíü ì³ñüêî¿ ðàäè

17.00 — êîíöåðòíà ïðîãðàìà 
àíñàìáëþ «Ñïîãàä» ï³ä êåð³âíèöòâîì 
çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà êóëüòóðè 
Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà Âîëîùóêà
íà àëå¿ Ãåðî¿â ×îðíîáèëüö³â (ìàéäàí-
÷èê á³ëÿ âõîäó äî ÔÁÓ «Óêðáóðãàç»)

21 ÂÅÐÅÑÍß
16.00 — áîãàòèðñüê³ ³ãðè, ïîêàçîâ³ 
âèñòóïè, øîó ñèëîâîãî åêñòðèìó â³ä 
ñòðîíãìåí³â Êðàñíîãðàäùèíè, ïåðå-
ìîæö³â Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñòèâàëþ 
«Êîçàöüê³ ðîçâàãè» Àíäð³ÿ Àíàíüºâà 
òà Àíäð³ÿ Øàòóë³íà íà Ìàë³é ïëîù³ 
ì³ñòà

17.00 — ïî÷àòîê ðîáîòè âèñòàâ-
êè-ÿðìàðêó âèðîá³â äåêîðàòèâíî-ïðè-
êëàäíîãî ìèñòåöòâà «Çîëîòà îñ³íü 
Êðàñíîãðàäùèíè», êîíêóðñó ïèðîã³â 
òà ñâÿòêîâî¿ êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè,
ìàéäàí÷èê á³ëÿ ì³ñüêîãî ôîíòàíó

18.00 — äåìîíñòðàö³ÿ ñòðî¿â 
Õ²Õ-ÕÕ ñòîë³òòÿ ³ç êîëåêö³¿ åòíîãðàôà 
Ìàé³ Åðíñò (ì. Äí³ïðî) òà ñó÷àñíîãî 
îäÿãó ³ç êîëåêö³¿ òåàòðó ìîäè «Fashion 
Mix» (ì. Êðàñíîãðàä, êåð³âíèê Íàä³ÿ 
Õîìîâè÷),
ìàéäàí÷èê á³ëÿ ì³ñüêîãî ôîíòàíó

20.00 — âèñòóï ãóðòó RiverLand 
ç ïðîãðàìîþ «Åòíîâèì³ð»,
ìàéäàí÷èê á³ëÿ ì³ñüêîãî ôîíòàíó

21.00 — ñâÿòêîâà äèñêîòåêà,
Öåíòðàëüíà ïëîùà ì³ñòà

* ßêùî äîùèòèìå, òî çàõîäè, 
ùî ïëàíóþòüñÿ 21.09 ç 17.00,
â³äáóäóòüñÿ â Áóäèíêó òåõí³êè

Сімейний лікар: Сімейний лікар: 
що потрібно що потрібно 
знати пацієнтамзнати пацієнтам

На роботу, На роботу, 
як на іспитяк на іспит
Інтерв’ю Інтерв’ю 
з міським головою з міським головою 
Володимиром МаксимомВолодимиром Максимом

Репортаж Репортаж 
кореспонденткикореспондентки
часописучасопису
зі святкування зі святкування 
днів села днів села 


