
Вітання
7 жовтня свій ювілей відсвяткував начальник Цеху обслуговування споживачів 
№ 1 Поштамту Волинської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 

Михайло Володимирович ВОЛОС

Свою трудову діяльність на пошті ювіляр 
розпочав  ще 1975 року. Пропрацювавши у 
галузі зв’язку 38 років, Михайло Володими-
рович,  зарекомендував себе як грамотний, 
цілеспрямований, досвідчений, відповідаль-
ний керівник та гарна людина. Завдяки своє-
му витриманому характеру, доброзичливості 
та ініціативності, користується повагою та 
авторитетом серед колег та підлеглих.

Шановний Михайле Володимировичу! 
Колектив Волинської дирекції УДППЗ «Укрпо-
шта» сердечно вітає Вас з 60-річчям! Бажаємо 
міцного здоров’я, родинного щастя та добро-
буту, невичерпної енергії та невтомності в 
повсякденній відповідальній діяльності. Нехай прихильною буде до Вас доля, 
високий професіоналізм й надалі допомагають у Ваших справах, хай здійснять-
ся всі Ваші мрії та сподівання! 

Хай здоров’я, радість і достаток,
Сипляться немов вишневий цвіт

Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!

 Колектив Волинської дирекції УДППЗ «Укрпошта» обком профспілки 
працівників зв’язку Волинської дирекції
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Міністерство екології та при-
родних ресурсів України 

оголосило про старт природоохо-
ронної програми «Викидай пра-
вильно!», у рамках якої вперше в 
Україні буде організовано комп-
лексну систему збору та утилізації 
відпрацьованих акумуляторів і ба-
тарейок. Про це повідомив міністр 
екології та природних ресурсів 
України Олег Проскуряков.

За його словами, вже до кінця 
року понад півтисячі пунктів збо-
ру по всій Україні будуть готові 
прийняти відпрацьовані акумуля-
тори та батарейки з гарантією їх 
подальшого безпечного транспор-

тування, зберігання та утилізації.
Проект стартує з Києва та 

Львова, до кінця року спеціаль-
ні безпечні контейнери для збору 
хімічних джерел струму будуть 
встановлені у приміщеннях орга-
нів влади, ВНЗ та інших компаній.

Усі зібрані батарейки будуть 
поділені на групи, і частину з них 
утилізують в Україні, а решту від-
правлять на експорт.

Окрім цього, програма «Вики-
дай правильно!» також передбачає 
зберігання та утилізацію зібраних 
батарейок у відповідності до еко-
логічних норм ЄС та діятиме на 
постійній основі.

Мобільний зв’язок дорожчає
В Україні тарифи на послуги мобільного зв’язку 
у вересні зросли порівняно з минулим роком на 
26,9%, повідомляє Державна служба статистики 
України. Водночас, у порівнянні з серпнем ціни на 
мобільний зв’язок не змінилися. Послуги пошти та 
зв’язку для підприємств, установ і організацій у ве-
ресні подорожчали на 12,3% порівняно з аналогіч-
ними показниками 2012 року. Крім того, тарифи на 
міський телефон зросли на 6,7%, а ось міжміський 
і міжнародний телефонний зв’язок подешевшали 
на 2,3%.

У суботу, 5 жовтня, в Москві відбув-
ся бій чемпіона світу  Володимира 
Кличка з росіянином Олександром 
Повєткіним. Як і очікувалось, укра-
їнський боксер отримав перекон-
ливу перемогу над суперником. 

Вже з першої хвилини виходу 
боксерів на ринг стало зрозуміло, що 
цей бій непростий за своєю емоцій-
ною напругою, це «бій» між двома 
державами, одна з яких намагаєть-
ся не приховувати своїх імперських 
амбіцій,  інша — продемонструвати 
незалежність від старшої сестри та 
гордість за своїх  талановитих, ви-
знаних у всьому світі людей. 

Обидва спортсмени тримались 
достойно до гри і після неї. «Непро-
стий бій, Олександр проявив ха-
рактер, але я був кращий сьогодні, 
— сказав у заключному слові Воло-
димир Кличко. «Я буду тренуватися 
ще старанніше, ще краще — і я ви-
граю. Сьогодні Володимир був кра-
щим», — прокоментував Олександр 
Повєткін.

І хоча передбачалось, що Во-
лодимир нокаутує суперника в 6-8 
раунді, бій протривав 12 раундів. Як 
прокоментував телевізійникам  Ві-
талій Кличко,  «Олександр Повєткін 
показав колосальну волю до перемо-
ги... Я не очікував, що він протягом 
усіх 12 раундів зможе витримати той 
потужний тиск, який чинив Володи-
мир. Респект Олександру, думаю, що 
він стане сильнішим і зможе досягти 
тієї мети, до якої прагне».

Думки уболівальників України 

та Росії щодо гри розділились. Якщо 
Україна вкотре втішена результатом 
свого кумира, то росіяни в своїх по-
глядах розійшлись. Хтось підтримує 
Кличка, хтось закидає йому непро-
фесійні прийоми, мовляв, зависав 
на Повєткіну, хоча саме російський 
боксер постійно тикав головою в 
живіт Кличка, нариваючись на обі-
йми. 

Ксенія Собчак, російська теле-
ведуча: «Коли ж ми зрозуміємо, що 
недостатньо золотом вишити «Ви-
тязь» на труселях і пшикати гімном! 
Працювати треба. І бути Професіо-
налом! Мораль бою така — не треба 
вихвалятися «Російськими витязя-
ми», Кобзоном і гімном. Потрібно 
просто бути кращим. Кличко без 

пафосу виграв бій». 
Отар Кушанашвілі, російський 

телеведучий: «Якщо ти, як Повєт-
кін, рік розповідаєш, що присвятиш 
перемогу татові, який пішов у інший  
світ, якщо ти говориш про це, пере-
буваючи навіть на око, не в формі, 
як має бути зараз соромно! Цей бій 
мене принизив. Не чіпай святі імена, 
якщо ти сорок разів падаєш на під-
логу і 39 разів пред’являєш рахунок 
Кличку, звинувачуючи його в під-
лості, стань з ним перед дзеркалом і 
подивися, на якому рівні готовності 
перебуває твій суперник. Хоч По-
вєткін і відстояв ці 12 раундів, я все 
одно припустив після бою — а рап-
том Кличко просто не хотів розма-
зувати суперника, тому що билися в 
Москві? Раптом Кличко все контр-
олював? Я розчарований і ображе-
ний.  Ми отримали щиголь по носі. 
Не треба глумитися над українцями, 
називаючи їх хохлами.  Коли ви при-
писуєте бою політичний підтекст, 
будьте готові до того, що вас просто 
поб’ють. Дивіться і вчіться, як пово-
дився Кличко, він сказав, що бився 
з видатним боксером, а наш міцний 
хлопець навіть не привітав його. 
Ми ніяк не можемо вгамуватися за 
ціни на газ, що люди підняли голо-
ви. Київ — місто у всіх випадках не 
людожерське, а більш пристосова-
не до життя. Якщо ви стверджуєте, 
що ви супердержава, то і боксер, що 
стоїть за вами, повинен бути таким 
же. Він повинен виходити і бити су-
перника».

Олександр Ємельяненко, бо-
єць ММА: «Повєткіну дуже бага-
то чого не вистачало. Я подивився 
бій і жодного разу не помітив, щоб 
Кличко потрапив у неприємну ситу-
ацію в результаті дій Олександра. З 
цього можна зробити висновок, що 
Олександру не вистачило... взагалі 
нічого не вистачило по бою. Це про-
фесійний бокс. Це все допустимо, 
все дозволяється. Тим більше, якщо 
звинувачувати Кличка в брудних 
прийомах і клінчах, то точно так 
само можна звинуватити Повєткіна 
в тому, що він залазив сам під Клич-
ка. Манеру ведення бою Кличка всі 
давно знають, і Олександр знав її. Всі 
знали, що так воно і буде. Інша спра-
ва, що Олександр не підготувався 
до клінчу, не підготувався до цієї 
боротьби, не був готовий пірнати і 
обходити його руки. Я б не сказав, 
що бій був нудним, але Кличко міг 
краще виступити. Він міг би краще 
відлупцювати».

Заслуговує повагу тільки той, хто сам поважає
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Люди поважають інших за щось. 
Повага не купується, не знахо-

диться і не виробляється з досвідом 
і практикою. Повагу треба завоюва-
ти або іншими словами, більш пра-
вильними — заслужити. Щедрість, 
щирість, великодушність, терпіння, 
стриманість — всіма цими якостями 
людина заслуговує пошану і любов 
тих, хто її оточує. Ці риси характерні 
і для листоноші першого класу по-

штового відділення зв’язку Луцьк-5 
Гаврилюк Галини Павлівни.

Свою трудову діяльність в галузі 
поштового зв’язку вона розпочала у 
жовтні 1990 року, і вже 23 роки сум-
лінно виконує свої обов’язки та ви-
значені перед нею завдання.

Начальник відділення пошто-
вого зв’язку Луцьк-5 Неля Петрів-
на розповідає: «Галина Павлівна 
— відповідальний працівник, яка 
завжди прийде на допомогу своїм 
клієнтам, відгукнеться на прохання 
колег, швидко та легко вникає в ро-
боту, активізовує нові послуги, що 
з’являються в «Укрпошті», якісно їх 
надає. Я дуже радію, що вона у нас є, 
адже завжди можу бути впевненою у 
виконанні Галиною Павлівною пла-
нових завдань, до того ж подає при-
клад правильної організації роботи 
іншим листоношам».

Та й на дільниці, яку обслуговує 
Галина Павлівна, люди говорять про 
неї лише добрі слова. Завжди приві-
тна та з гарним настроєм, вона по-
всякчас поспішає на свою чималу 
дільницю, аби не запізнитись ви-
платити пенсію, віднести кореспон-
денцію, замовлений товар чи просто 
розповісти гарну новину, адже Гали-

ну Павлівну раді бачити у кожному 
домі.

«Спілкування з нашим друж-
нім колективом завжди приносить 
тільки задоволення. Я з повагою 
ставлюся до клієнтів, тож вони від-
повідають вдячністю та щирими по-
смішками при зустрічах, — радісно 
ділиться листоноша. — Саме віра в 
себе, свої сили та відповідальність 
допомагають мені у роботі».

У переддень професійного свя-
та — Дня пошти, хочеться говорити 
про приємне, адже нелегка праця 
листонош не залишається непомі-
ченою. Особисто привітати та вру-
чити Почесну грамоту з нагрудним 
знаком «Почесна відзнака» Україн-
ського державного підприємства по-
штового зв’язку «Укрпошта» Галині 
Павлівні завітав директор Волин-
ської дирекції Ярослав Федорович 
Кравчук.

Щиро дякуємо Галині Павлівні 
за вагомий особистий внесок у по-
штову справу. Бажаємо і надалі зали-
шатись такою потрібною у кожному 
домі, де Вас чекають, та в колективі, 
де на Вас надіються та довіряють. 

                               Волинська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Олег Чернецький став 
чемпіоном світу з самбо
Депутат Луцької міської ради від ВО «Свобода» Олег 
Чернецький став чемпіоном світу з самбо серед 
майстрів, який проходив 4-6 жовтня у місті Бургас, що у 
Болгарії. «Свободівець» посів перше місце серед вете-
ранів самбо у віці 45-50 років та у ваговій категорії до 
100 кг. Команда України зайняла третє місце серед 19 
учасників. Призером також став волинянин Олександр 
Стельмащук, який зайняв друге місце серед учасників у 
віці 40-45 років. «Я присвячую цю перемогу Україні», — 
зазначив у коментарі Олег Чернецький. 

Мінприроди очистить Україну від 
батарейокКличко — Повєткін. Поєдинок 

із присмаком політики


