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Найдешевший,
найзручніший, найшвидший…

к ви зазвичай чините, якщо живете в маленькому містечку, де
нема залізничних чи авіакас, а вам
потрібен квиток на поїзд чи літак?
Вивчаєте маршрут руху автобусів,
сідаєте на найближчий і їдете до
районного центру чи найближчого
міста, в якому є каси. Якщо пощастить, то, зрештою, витративши півдня, придбаєте потрібний квиток.
А якщо не пощастить, то доведеться поїхати до райцентру і вдруге, і
втретє. Відтепер про такі виснажливі
мандрівки можна забути, бо придбати квиток на поїзд чи літак, а згодом
і на автобус ви можете без зайвих
клопотів та черг у будь-якому відділенні Укрпошти. А їх в Україні – майже 16 тисяч.

По квиток – на пошту
На території України – 15 тисяч
800 відділень Укрпошти, і щонайменше одне з них – у вашому селі чи
місті. Отже, де б ви не мешкали, вам
нема потреби їхати до районного чи
обласного центру, щоб придбати залізничний, авіа-, а згодом і автобусний квиток: достатньо просто завітати до Укрпошти.
Такою приємною новиною нещодавно порадував українців Міністр
транспорту та зв’язку Йосип Вінський,
який є ініціатором запровадження
«єдиного електронного квитка» і
процедури продажу його через відділення Укрпошти. У майбутньому
купити єдиний квиток на будь-який
вид транспорту можна буде й через Інтернет. «Єдиний електронний
квиток» – інноваційна система, що
не має аналогів. Створюючи її в
Україні, нам довелося багато що починати з нуля», – зауважує профільний міністр.
Якщо відділення пошти неавтоматизоване, тобто, не підключене
до Інтернету (а таких в Україні більшість), тут треба заповнити спеціальний бланк-замовлення. На ньому потрібно зазначити прізвище та
ім’я, напрям – звідки і куди плануєте
поїхати, а ще – бажану дату поїздки.
Відповідно до даних на бланку, працівник пошти робить замовлення по
телефону на потрібний вам квиток.
Тут же на пошті ви сплачуєте вартість квитка, дізнаєтеся його код, а
вже наступного дня листоноша при-

носить вам додому вашу інформаційну роздруківку. «Ми прагнули не
лише зробити крок назустріч людям,
але й підвищити якість послуг. Тому
доставка квитка – безкоштовна»,
– підкреслює Йосип Вінський.
Якщо відділення пошти у вашому
населеному пункті автоматизоване
і має доступ до Інтернету, придбати квиток ще простіше і швидше. Ви
повідомляєте працівникові пошти,
куди та коли бажаєте поїхати, а він
вводить дані в систему і перевіряє, чи
є вільні місця на обрану дату. Якщо є,
пропонує вам усі можливі варіанти – і
після вашого схвалення того чи іншого варіанту роздруковує квиток.
Якщо ж у вашому селищі проживає
дуже мало мешканців і нема стаціонарного відділення поштового зв’язку,
то придбати квиток можна за допомогою пересувних відділень пошти.
Послуги Укрпошти в цьому випадку
коштують 5 грн – це, як правило, значно менше, ніж вартість проїзду до міста
і зворотньо, не кажучи вже про зекономлений час. Тестуючи у відділенні
Укрпошти систему продажу квитків,
міністр Йосип Вінський витратив на
придбання квитка лише 7 хвилин.

Як виглядає квиток?
Урешті-решт на руки ви отримуєте аркуш паперу з вашим прізвищем,
датою та напрямком поїздки. На цьому ж аркуші вказано індивідуальний,
присвоєний вам особисто код, що
складається з цифр та літер.

Упродовж I кварталу поточного року відомчій охороні
Укрзалізниці вдалося досягти максимального рівня фізичного супроводження вантажів, що позитивно вплинуло на
якість охорони. Про це повідомив начальник Управління
воєнізованої охорони Укрзалізниці Юрій Потетюєв, підбиваючи підсумки роботи у I кварталі 2009 року.
За три місяці поточного року працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці розкрили та попередили 377
випадків розкрадання вантажів і матеріальних цінностей
підприємств залізничного транспорту на загальну суму
325,6 тис. грн, з них 184 крадіжки вантажів та 193 – матеріальних цінностей підприємств. При цьому затримано та передано до підрозділів транспортної міліції 400
розкрадачів. За порушення правил, встановлених на
залізничному транспорті, до адміністративної відпові-
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Скористатися вашим квитком
дуже просто. У випадку авіаперельоту – просто приходите до стійки
реєстрації в аеропорту з паспортом
та індивідуальним кодом. Там перевіряють дані – і видають посадковий
талон.
Якщо ви подорожуєте поїздом,
то у будь-який зручний для вас час,
наприклад, за годину-дві до відправлення поїзда, приходите до будьякої комп’ютеризованої залізничної
каси на вокзалі, повідомляєте свій
код (мати при собі паспорт чи роздруківку не обов’язково – достатньо
записати собі код) – і отримуєте звичайний залізничний квиток.

Від квитка через
Укрпошту –
до електронного
Квиток
через
відділення
Укрпошти, запевняє Йосип Вінський,
це лише початок: у майбутньому на
українців чекає впровадження «єдиного електронного квитка». Нині в
поштових відділеннях можна вільно
придбати авіа- та залізничні квитки,
а наприкінці квітня стартує і до кінця
року триватиме процес підключення
до системи продажу ще й автобусних станцій.
Проте і тут Йосип Вінський не
збирається зупинятися: у планах
Мінтрансзв’язку надання пасажиру можливості придбати квиток на
будь-який вид транспорту, не виходячи з дому, – через Інтернет.

дальності у вигляді штрафу притягнуто понад 4 тис. громадян.
Також галузеві фахівці проаналізували причини високого рівня розкрадань залізничних вантажів, які останнім часом набули масового характеру. Юрій Потетюєв
зазначив, що стан схоронності вантажів і майна залишається складним. Не останнім фактором є соціальне
напруження в окремих регіонах. Закриття містоутворюючих підприємств, безробіття та безгрошів’я штовхають
людей на неправомірні вчинки – до розкрадання та збуту цінних вантажів.
Залізничники в черговий раз застерігають правопорушників, що несанкціоноване втручання в роботу залізничного транспорту загрожує не лише адміністративним,
але й кримінальним покаранням.

Налагодження системи, що дозволить купувати єдиний квиток у внутрішньому та міжнародному сполученні
через відділення Укрпошти та Інтернет,
за словами Йосипа Вінського, триватиме приблизно 2-3 роки.
За допомогою такої системи ви отримаєте можливість замовляти єдиний
електронний квиток з пересадками на
будь-які види транспорту протягом однієї поїздки. То ж навіть якщо вам потрібно дістатися з пункту А у пункт Б, між
якими немає прямого сполучення, система автоматично сформує варіанти
та час пересадок. Наприклад, із села
до обласного центру – автобусом, далі
– поїздом до міста, а з міста за кордон
– літаком. І все це в одному квитку, який
можна буде придбати в одному місці:
туди й назад. Найприємніше те, що при
виборі квитка система врахує будь-які
побажання пасажира: час перебування в дорозі, кількість пересадок, зручні
види транспорту – та запропонує кілька
варіантів: найдешевший, найшвидший
та найкомфортніший.

А ще – боротьба
з корупцією
Продаж квитків через відділення Укрпошти і в майбутньому через
Інтернет з-поміж інших переваг дозволяє ефективно протидіяти корупції. Достатньо сказати, що загальний
обіг коштів у сфері пасажирських
перевезень фахівці оцінюють в 40
млрд грн. Проте, за словами міністра, значна частина грошей, отриманих від продажу квитків, абсолютно
неконтрольована. «Єдиний електронний квиток – прозора форма
безготівкового розрахунку, яка дозволяє величезну частину «тіньових»
коштів вивести в обіг», – наголошує
Йосип Вінський. Додамо від себе:
грошей, які працюватимуть на нашу
економіку.
Олена ШУЛЯК

З будь-якими питаннями, як
працює система, яким чином
оформити і придбати необхідний
квиток, можете звертатися за
телефоном “гарячої лінії” 8 800
304 00 00. Також можна отримати
інформацію на сайті Укрпошти
http://www.ukrposhta.com

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ!
Якщо ви успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, маєте високий рівень
загальноосвітньої підготовки та бажання
працювати у правоохоронних органах, зокрема в прокуратурі (прокурорсько-слідча
діяльність), і за станом здоров’я можете
успішно виконувати обов’язки працівника прокуратури, ви можете здобути вищу
освіту у Національній юридичній академії
України імені Ярослава Мудрого.
За роз’ясненнями та для проходження співбесіди звертайтеся до 29 травня
2009 року до Львівської міжрайонної
транспортної прокуратури за адресою:
м. Львів, вул. Чернівецька, 2, контактний
телефон (032) 226-25-30.

