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Із зони АТО у комісаріати Волині прибуло 
306 військовослужбовців 

«Укрпошта», крокуючи в ногу з 
часом, модернізує свої послуги 

Україна в лютому знизила 
видобуток вугілля на 60%
Вугледобувні підприємства України в лютому 2015 року 
знизили видобуток вугілля на 60% порівняно з лютим 2014-
го — до 2 млн т. Про це йдеться у повідомленні Держстату. Як 
зазначається, за січень-лютий 2015 року видобуто 4,6 млн т 
вугілля. Нагадаємо, в січні поточного року видобуток вугілля в 
Україні скоротився на 51,2% порівняно з січнем 2014-го — до 
3,42 млн т. Як відомо, вуглевидобувні підприємства України в 
2014 році знизили видобуток рядового вугілля, за оперативни-
ми даними, на 22,4% порівняно з 2013 роком — до 64,976 млн т.

Українська сторона 
готується обміняти 
до сотні полонених 
Україна готова до чергового великого обміну 
полоненими, планується обміняти не менше 
ста осіб. Про це в ефірі «Громадське.Схід» роз-
повів представник Центру сприяння звіль-
ненню заручників при СБУ Юрій Тандіт. «Ми 
готуємося найближчими днями забрати вели-
ку кількість людей… Ми вже готові два тижні. 
Сподіваюся, не менше ста», — зазначив він. 

26
до стількох мільярдів ку-
бометрів Україна планує у 
2015 році збільшити обся-
ги постачання імпортного 
газу. Минулого року обсяги 
імпортного газу становили 
19,5 млрд кубів. 
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Соціум

«Із солдатами й офіцерами 
проводять бесіди щодо про-

довження військової служби у 
Збройних силах України за контр-
актом або ж пропонують зали-
шитися в оперативному резерві 
територіальної оборони регіону», 
— зазначив т. в. о. військового ко-
місара обласного військового ко-

місаріату Роман Кулик. 
Окрім того, всіх військовос-

лужбовців зараховують до вій-
ськового оперативного резерву. 
Також демобілізованим пропону-
ють пройти медичний огляд, аби 
встановити ступінь втрати пра-
цездатності та призначити допо-
могу. 

Керівництво Луцької міської 
ради високо оцінило роботу 

комунального підприємства «Лас-
ка», яке опікується питаннями 
бездомних тварин. Доповідаючи 
про виконану роботу, його дирек-
тор Богдана Новарчук зауважила, 
що зменшилася кількість скарг лу-
чан на укуси собак. 

За її словами, на сесії місь-
кради були внесені зміни щодо 
Правил утримання тварин у місті 
Луцьку. Зокрема, вони стосува-
лися реєстрації домашніх тварин 
та відведення майданчиків для їх 
вигулу. Тепер в обласному центрі 
нараховується близько 10 тисяч 
домашніх собак, проте лише 600 
із них зареєстровано, ще дві тися-
чі вважаються безпритульними. 
Мешканці не поспішають реєстру-
вати своїх улюбленців, незважаю-
чи на те, що плата за їх утримання 
в місяць просто смішна: дві, чоти-
ри і шість гривень — залежно від 
розмірів собаки. 

Зокрема, проводити реєстра-
цію тварин, окрім жеків, було 
зобов’язано ветеринарні установи 
незалежно від форми власності, до 
яких зверталися власники тварин 
по допомогу. Тому на наступному 
засіданні виконкому міський голо-
ва Микола Романюк запропонував 
заслухати працівників ветеринар-
ної служби, чому низькі показни-
ки роботи саме в цьому напрямку. 

Також великою проблемою 
лишається спорудження паркана, 
який би відгороджував собачий 
притулок від жилої зони. 

На це мер зауважив, що на сесії 
розглянуть питання про перероз-
поділ коштів і будуть передбачені 
витрати на огорожу й освітлення 
притулку для тварин. 

Богдана Новарчук повідоми-
ла, що завершено розробку про-
ектно-кошторисної документації 
на будівництво притулку. Триває 
робота над отриманням коштів із 
державного бюджету й обласного 
фонду екології. Важливим кроком 
у діяльності підприємства «Лас-
ка» стало підписання угоди про 
співпрацю між міською радою та 
англійською організацією «Ней-
червоч». Закордонна організація 
допомагатиме необхідним облад-
нанням для КП «Ласка» та реко-
мендаціями щодо покращення ро-
боти. Завдяки спільній праці був 
виграний грант на купівлю авто 
для підприємства. 

Перший заступник міського 
голови Святослав Кравчук ак-
центував на важливості для міста 
КП «Ласка». «Воно одне з кращих 
комунальних підприємств, і саме 
завдяки роботі керівника», — ска-
зав він. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО

«Укрпошта», як велике конкуренто-
спроможне підприємство, постійно 
вдосконалюється та прагне йти в 
ногу з часом. Тому в Міжнародний 
день клієнта, який відзначають 
19 березня, Волинська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» запросила 
гостей, щоб презентувати поштові 
послуги. На захід завітали пред-
ставники державних структур та 
приватних підприємств, серед яких 
потенційні клієнти й ті, з якими 
пошта співпрацює не один рік. 

— Визнання клієнтів є головним 
критерієм оцінки нашої роботи, 
— зауважив керівник Волинської 
дирекції «Укрпошти» Олег Гавриш-
ків. — Розуміючи це, ми постійно 
контролюємо якість і спектр нада-
них поштовиками послуг. Завжди 
звертаємо увагу на зауваження та 
дослухаємося до порад. Ми звикли 
думати про клієнтів щодня. 

Працівники пошти розповіда-
ли про ефективність послуг. Зокре-
ма, зупинилися на такій цікавій, як 
«Власна марка», що стане ефектив-
ним іміджевим інструментом ком-
панії, ексклюзивним подарунком 
до ювілеїв та свят друзів, колег. Фі-
зичні та юридичні особи на купонах 
«Власної марки» можуть замовити 
зображення особистого фото, пор-
третів рідних чи близьких, держав-
них діячів, видатних особистостей, 
товарного знака або логотипа юри-
дичної особи тощо. 

Основною стратегією «Укрпо-
шти» є лідируюче становище в та-
кому сегменті ринку, як доставка 
письмової кореспонденції — про-
стих та рекомендованих листів, бан-
деролей, поштових карток, секограм 
та дрібних пакетів. Нині майже у 
12 тисячах поштових відділень по 
всій Україні над цими завданнями 
працюють до ста тисяч працівни-
ків. «Укрпошта» пропонує доступ 
до 15 мільйонів абонентських по-
штових скриньок, можливість від-

стеження руху вашого відправлення 
за допомогою тренінг-сервісу, безко-
штовне зберігання кореспонденції у 
ваших відділеннях зв’язку протягом 
одного місяця, SMS-повідомлення 
ваших клієнтів про поштове від-
правлення, підтвердження вручення 
відправлення та можливість його 
страхування. 

Вигідно з допомогою «Укрпо-
шти» пересилати посилки різного 
характеру: предмети побуту, вироб-
ничого призначення, продукти хар-
чування тривалого зберігання, дру-
ковану продукцію, рослини, бджоли, 
медикаменти, овочі, фрукти. 

Волинська дирекція УДППЗ «Ук-
рпошта» пропонує послуги з пере-
силання відправлень із додатковим 
сервісом «Кур’єрська доставка». 
Послугою можуть скористатись 
як фізичні, так і юридичні особи. 
Приймання та вручення відправ-
лень здійснює кур’єр в офісі, за до-
машньою адресою, а також безпо-
середньо в дільниці «Кур’єрської 
доставки». Поштові відправлення, 
прийняті до 16 год., доставляються 
кур’єром адресату в межах обласно-
го центру того ж дня. Відправлення, 
які пересилаються в Київ, Львів, 
Рівне, Житомир та до районних цен-
трів Волинської області, доставля-
ються адресату наступного дня, між 
іншими обласними центрами — за 
1–2 дні. Крім того, на замовлення 
клієнтів кур’єр може доставити за 
домашньою адресою або в офіс по-
штові відправлення, які надійшли 
для доставки у звичайному порядку. 

Замовити послугу «Кур’єрська 
доставка» можна безпосередньо в 
дільниці кур’єрської доставки та 
об’єктах поштового зв’язку вашо-
го регіону, а також по телефону або 
онлайн. У кожній регіональній ди-
рекції «Укрпошти» створено центр 
управління, завдяки якому контр-
олюється весь технологічний про-
цес приймання, проходження та 
вручення відправлень кур’єрської 

доставки в межах області. 
Об’єкти поштового зв’язку здій-

снюють приймання платежів різ-
ного виду: за комунальні послуги, 
телефонний зв’язок, кабельне теле-
бачення, електроенергію, газ, пога-
шення кредитів, поповнення рахун-
ків мобільного зв’язку, інші платежі. 
Послуга може здійснюватися з укла-
денням договору на приймання пла-
тежів та без укладання договорів. 
Плата за приймання платежів від 
фізичних осіб на користь юридич-
ної особи при укладеному договорі 
з юридичною особою не стягується. 

Відновлено послугу «Торго-
вельна виручка». Якщо ваш бізнес 
пов’язаний із торговельною діяль-
ністю, ви маєте змогу, завітавши до 
найближчого відділення «Укрпо-
шти», здати отриману виручку для 
подальшого зарахування на рахунок 
компанії — юридичної особи. 

Поштові перекази залишаються 
одним із найбільш доступних спо-
собів переказу грошових коштів фі-
зичними та юридичними особами 
як на території України, так і за її 
межами. Географія поштових пере-
казів нараховує 35 країн по всьому 
світу, з якими «Укрпошта» має дво-
сторонній обмін. Найпопулярніши-
ми з них є Польща, Латвія, Молдова, 
Литва і Франція. 

Завдяки пошті є можливість ре-
кламувати свої товари або послуги. 
Це доставка реклами через абонент-
ські скриньки, через операційні ві-
кна та розміщення її в об’єктах по-
штового зв’язку: рекламний плакат 
(розміщується в операційному залі 
на видному місці), підставка для ре-
кламних листівок, рекламний буклет, 
листівка, наклейка, воблер та ін. 

У всіх відділеннях поштового 
зв’язку можна передплатити улю-
блені газети, журнали. Кожен охо-
чий може взяти участь у благодійній 
передплаті преси для захисників 
України. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

КП «Ласка», яке опікується бездомними 
тваринами, — одне з найкращих 
підприємств Луцька 

Затримано військовослужбовців, 
які стріляли в таксиста 

На український ринок «викинули» 178 тонн 
зараженої сальмонельозом курятини 

Генпрокуратура розпочала кри-
мінальне провадження за фак-

том виявлення в обігу 178 тонн 
зараженої сальмонельозом куря-
тини. Про це повідомили у прес-
службі відомства. 

ГПУ виявила факт уведен-
ня в обіг приватним товари-
ством небезпечних та неякісних 
м’ясопродуктів. 

Встановлено, що службові осо-
би підприємства ввели в обіг на 
ринку України 178 тонн курячого 
м’яса угорського виробництва, в 

якому виявлено збудники лістері-
озу та сальмонельозу. 

До Єдиного реєстру досудових 
розслідувань внесено відомості 
про вчинення службовими особа-
ми цього товариства криміналь-
них правопорушень, передбачених 
ст. 227 (умисне введення в обіг на 
ринку України (випуск на ринок 
України) небезпечної продукції) 
та ч. 1 ст. 366 (службове підро-
блення) КК України. 

Наразі триває досудове розслі-
дування. 

Особи, які стріляли в шофера 
таксі з пістолета Макарова, 

затримані й перебувають в ізоля-
торі тимчасового тримання. Зброя 
вилучена. 

До чергової частини Луцького 
РВ УМВС України у Волинській 
області надійшло повідомлення 
від лікаря міської клінічної лікарні 
про те, що в травматологічне відді-
лення з вогнепальним пораненням 
лівого плеча доставили 31-річного 
жителя обласного центру. 

Провівши низку оперативно-
розшукових заходів, оперативни-
ки встановили, що кримінальне 
правопорушення скоїли військо-
вослужбовці однієї з військових 
частин. 

— Того вечора таксист рухався 
дорогою Луцьк–Львів у напрямку 
Луцька. У селі Гірка Полонка його 
підрізав автомобіль «Мерседес 
Спринтер». Зупинившись, один із 
військовослужбовців дістав пісто-
лет Макарова та вистрілив потер-

пілому в передпліччя лівої руки. 
Після пригоди таксист поїхав у 
Луцьк і звернувся по медичну до-
помогу до лікарні, а зловмисники 
зникли в невідомому напрямку, 
— розповів начальник Луцького 
райвідділу міліції Сергій Тягунов. 

Підозрювані затримані й пере-
бувають в ізоляторі тимчасового 
тримання міськвідділу міліції. Ви-
рішується питання про обрання 
запобіжного заходу. Зброю, з якої 
стріляли військовослужбовці, ви-
лучено. 

Як повідомляє прес-служба 
УМВС України у Волинській об-
ласті, за вказаними фактами від-
крили кримінальні провадження 
за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої 
тяжкості тілесне ушкодження) та 
ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримі-
нального кодексу України. Триває 
досудове розслідування, в ході 
якого будуть встановлені всі об-
ставини вчинення правопору-
шень. 


