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Услід за «приватбанківськими» екс-
периментами в садочках усюдису-
щий банк дістався і шкіл. Відтепер 
у двох навчальних закладах міста 
практикують безготівковий роз-
рахунок у їдальнях. Нагадаємо, 
нещодавно банкіри на всеукраїн-
ському рівні висунули пропозицію 
запровадження у школах спеціаль-
них дитячих пластикових карток. 

Аби запобігти крадіжкам і ви-
маганню грошей у школах, банкіри 
виступили за відмову від готівко-
вих розрахунків у цих навчальних 
закладах шляхом запровадження 
спеціальних дитячих пластикових 
карток. Про це нещодавно заявив 
керівник «ПриватБанку» Олександр 
Дубілет. За його словами, нині стар-
шокласники відбирають у малюків 
гроші, які їм дають батьки на обід, а 
безготівкові гроші могли б вирішити 
цю проблему.

Коли у Києві про це лише гово-
рять, у Луцьку експеримент розгор-
нули на повну силу. Як розповів на-
чальник міського управління освіти 
Олег Гребенюк, у двох школах міста 
діти уже можуть розраховуватись 
електронними картками. Йдеться 
про ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 і про 
Луцьку гімназію №4 імені Модес-
та Левицького. За словами Олега 
Володимировича, до електронних 
розрахунків поки долучені не всі 
учні, а лише ті, чиї батьки володіють 
картками «ПриватБанку» й вияви-
ли бажання виготовити ще й дитячі 
картки.

«Відомості» вирішили навіда-
тись у ЗОШ №15, аби на власні очі 
побачити, як працює експеримент. 
Як виявилось, у шкільній їдальні 
встановлений портативний термі-
нал від «ПриватБанку». Дітвора, 
отримавши їжу, дає працівниці за-
кладу картку, і та уже здійснює роз-
рахунок. Загалом, система така ж, як 
у будь-якому магазині, де є можли-
вість безготівкової оплати. Оскільки 
ми завітали до школи в останні дні 
навчального року, то побачити ве-
личезну кількість охочих розраху-
ватися через термінал не вдалось. Як 
повідала працівниця їдальні, цього 
дня лише один учень розплачувався 
карткою. Та директор школи Світла-
на Романюк запевнила, що кожного 
дня близько 70 дітей вибирає саме 
такий спосіб оплати. Всього в школі 
навчається 676 учнів.

В їдальні також розповіли, що 
жодних проблем із безготівковим 
розрахунком поки нема, за перерву 
встигають погодувати всіх охочих, 
оскільки від паперових грошей ніх-
то не відмовлявся.

— Діти можуть розраховуватись 
готівкою чи карткою, — каже Світ-
лана Володимирівна. — Адже не усі 
батьки мають можливість завести 
дитячу картку й одразу поклас-
ти певну суму на рахунок, комусь 
зручніше давати по кілька гривень 
щодня. Та й ми не могли позбавити 
батьків права вибору. 

Як і начальник управління 
освіти, директор школи запевни-
ла, що примусово заводити дитя-
чі картки нікого не змушували. 
Втім, як з’ясувалося, без масштаб-
ної рекламної кампанії, чи то пак 

роз’яснювальної роботи, не обі-
йшлося. До речі, рекламний плакат 
від банку з закликом оформити для 
школярів дитячі картки висить у 
холі навчального закладу.

Спершу, за словами директора, 
нововведення не сприйняли «на ура». 
Та згодом, коли один школяр бачив 
картку в друга, то теж хотів її мати. 

Як каже директор школи, гро-
ші на дитячу картку, що має назву 
«Юніор», батьки можуть перерахо-
вувати прямо зі своєї. Яку суму туди 
покласти, кожен визначає сам, зва-
жаючи на фінансові можливості.

— Можуть перерахувати п’ятсот 
чи тисячу гривень одразу, але по-
ставити ліміт, наприклад, лише 10 
гривень у день, — додає директор. 
— Якщо батьки довіряють дитині 
та не хочуть регламентувати витра-
ти, то можна обійтись і без ліміту. 
Дорослі повністю контролюють ви-
трати школяра: їм приходять SMS-
повідомлення про те, що чадо ско-
ристалося карткою, до того ж видно, 
на що витрачені кошти та скільки.

Світлана Романюк повідала, що 
усі витрати з упровадження експе-
рименту банк узяв на себе і комісії 
за ці послуги не бере. Ще одна пере-
сторога — так званий кредитний лі-
міт, себто можливість «позичити» в 
банку гроші на деякий час. Директор 
школи зазначила, що такої функції в 
дитячої картки немає.

Одначе в Інтернеті ми натра-
пили на інформацію, що ці дитячі 
картки все ж таки можуть мати кре-
дитний ліміт. Перші 30 днів користу-
вання кредитними грошима можуть 
бути безкоштовними, а далі на дітей 
і батьків чекають відсотки. 

Одним із позитивів переходу на 
безготівковий розрахунок у школах 
банкіри назвали уникнення краді-
жок грошей. Утім, як з’ясувалось, 
аби розплатитися дитячою карт-

кою, не потрібно жодних кодів чи 
паролів, варто лише провести нею 
через термінал. Тож і гарантії, що в 
неуважного школяра хтось не поцу-
пить картку та не «проїсть» йому всі 
гроші, теж немає.

— Картку теж можна згубити, як 
і гроші, — погоджується Світлана 
Володимирівна. — У нас уже такі ви-
падки були. Та якщо одразу повідо-
мити в банк, то її миттєво блокують, 
а згодом потрібно просто відновити. 
Так і гроші зберігаються.

— Мої батьки погодились, аби я 
теж мала банківську картку. Розпо-
відали, що це зручно, бо як загубиш 
гроші, то вже не повернеш, а коли 
проґавиш десь картку, то її можна 
відновити, — каже восьмикласниця 
Юлія.

Коли запитала в дітей, що були в 
їдальні, чи хотіли б вони мати таку 
картку, багато хто відповів, що ні, 
втім, причини пояснювати не бажа-
ли.

Мама шестикласника однієї з во-
линських шкіл пані Тетяна не впев-
нена, що оформила б синові дитячу 
картку.

— Я не знаю, чи зважилась би на 
це, швидше ні, з огляду на різні сум-
нівні історії, пов’язані з картками 
від цього банку, — зауважує жінка. 
— Де гарантія, що мою дитину не 
затягнуть у якісь кредитні борги? 
Адже це діти, вони не розуміють усіх 
нюансів, але при цьому дуже дові-
рливі. Може, це якась хитромудра 
схема банку, аби зробити дітей сво-
їми клієнтами на довгий час? 

Директор Луцької спеціалізова-
ної школи №1, яка ще не практикує 
безготівкового розрахунку, Андрій 
Киця каже, що погодився б на такий 
експеримент, якби був упевнений, 
що він працюватиме на користь ди-
тини, а не на користь банку. 

Ольга УРИНА

У лютому 2012 року прокурату-
рою Волинської області було 

порушено кримінальну справу за 
фактом перевищення влади або 
службових повноважень молод-
шим інспектором відділу нагляду 
та безпеки Цуманської виправної 
колонії №84 Володимиром Про-
косою. 

Як повідомили у прес-службі 
прокуратури області, досудове 
слідство встановило, що цей ін-
спектор безпідставно вдарив кула-
ком в обличчя та завдав ще кількох 
ударів ногами по тулубу одному з 
засуджених, спричинивши йому 
тілесні ушкодження.

Як повідомив начальник від-
ділу підтримання державного об-
винувачення в судах прокуратури 

Волинської області Олександр 
Шпота, Ківерцівський районний 
суд, розглянувши справу про об-
винувачення колишнього пра-
цівника колонії, засудив його до 
трьох років позбавлення волі з 
позбавленням права обіймати по-
сади в правоохоронних органах на 
строк два роки та штрафу в сумі 
8500 гривень.

Визначаючи міру пока-
рання, суд врахував низку 
пом’якшувальних обставин, а та-
кож зважив на те, що виправлення 
екс-правоохоронця можливе без 
ізоляції від суспільства, і звільнив 
його від призначеного основного 
покарання з іспитовим строком на 
один рік. Вирок набрав законної 
сили й оскарженню не підлягає.
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Події

  ХОРОШИЙ НАМІР 

  НА ПОРОЗІ ЛІТО

  ЗЛОЧИН І ПОКАРАННЯ

 ФІНАНСУВАННЯ

Афганцям збудують 
реабілітаційний центр 
на Шацьких озерах

Світязь чекає на 10 тисяч відпочивальників

Тюремник, який побив 
засудженого, у в’язницю не сяде

На оздоровлення волинських 
дітлахів виділили 26 млн. грн.

На Шацьких озерах будується 
реабілітаційний центр для 

афганців, де невдовзі лікувати-
муть воїнів-інтернаціоналістів із 
усієї країни. 

Про це під час другого пленар-
ного засідання сесії Волиньради 
розповів очільник обласної орга-
нізації Української спілки ветера-
нів Афганістану Григорій Павло-
вич. 

Перший заступник голо-
ви облдержадміністрації Олек-
сандр Башкаленко вручив гро-
шову допомогу на розбудову 

реабілітаційного центру, повідо-
мляє «ВолиньРost». 

За словами Павловича, обласна 
організація спілки ветеранів Аф-
ганістану першою в Україні розпо-
чала будівництво реабілітаційного 
центру. 

«Я думаю, за рік-два ми змо-
жемо запрошувати на відпочинок 
і реабілітацію воїнів-інтернаціо-
налістів із усієї України. Без меце-
натства та державної підтримки 
ми б не змогли розпочати це бу-
дівництво», — наголосив Григорій 
Павлович.

На оздоровчу кампанію для 
волинських дітей цьогоріч 

планується виділити більше 26 
мільйонів гривень. Головну увагу в 
оздоровленні діток обласні владці 
обіцяють зосередити на дітях-си-
ротах. Однак і решту школярів не 
залишать без повноцінного літ-
нього відпочинку. Таке завдання 
поставив голова Волинської ОДА 
Борис Клімчук. Отже, з 122 тисяч 
волинських школярів половина 
точно буде охоплена відпочинком 
та оздоровленням у різних закла-
дах: від санаторіїв до пришкільних 
таборів.

Заступник губернатора Олек-
сандр Курилюк розповів «Відо-
мостям», що у 2009 році в області 
оздоровилось усього 37% дітей 
шкільного віку. Торік відпочили 
53% маленьких волинян, щоправ-
да, з них лише 10% побували у са-
наторних закладах. Тому цьогоріч 
планується саме оздоровити як-
найбільше діток, а не просто за-
безпечити їх відпочинком, хоча й 
цьому надають великого значення.

— Всі міста і райони планують 
оздоровити понад 50% своїх ма-
леньких мешканців, окрім облцен-

тру, керівництво якого каже, що не 
може оздоровити таку кількість ді-
тлахів, тому й прогнозні показни-
ки оздоровлених дітей тут менші. 
Це нам не дуже подобається, тому 
пишемо листи Миколі Романюку 
й працюємо над тим, аби й луцькі 
діти теж були оздоровлені, — за-
уважив пан Курилюк.

В області працюватиме 12 ста-
ціонарних таборів, санаторії, 608 
пришкільних таборів, наметові 
містечка, 25 таборів праці та від-
починку.

— Наприклад, у таборі «Со-
нячний» планується зробити своє-
рідну базу відпочинку, — каже пан 
Курилюк. — Дітки ходитимуть у 
походи. В «Світязі» хороші умови 
для відпочинку, а в майбутньому, 
можливо, збудують іще один кор-
пус, аби табір працював цілорічно. 
Добудова чекає й на табір «Су-
путник», імовірно, будівництво 
розпочнеться цього року восени. 
Будемо розбудовувати стаціонарні 
табори, бо гріх не використовува-
ти наші рекреаційні можливості. 
Плануємо й санаторій «Згорани» 
ввести в систему оздоровлення, 
для цього є фінансовий ресурс. 
Принаймні три зміни по двісті ді-
тей буде точно. Працюватиме та-
кож 25 таборів праці та відпочин-
ку, які охоплять іще півтори тисячі 
діток.

Хоча й кажуть, що пришкіль-
ний табір — то не відпочинок, 
чиновник із цим не згідний, мов-
ляв, так, це не оздоровлення, але 
зайняте дозвілля, яке цікаве дітям.

Пан Курилюк висловив також 
сподівання, що цьогоріч путівки 
до санаторних закладів отримає 
більше дітей-чорнобильців, аніж 
минулого року, передусім завдяки 
залученню спонсорських коштів. 

Ірина КОСТЮК

У луцьких школах за обід розплачуються 
пластиковими картками

Українки не досиджують у 
декретах
Попри ліберальність декретних відпусток в Україні, 
тотальна більшість молодих мам не доглядають за 
дітьми вдома протягом законних трьох років, бо їх 
роботодавці не готові стільки чекати. Так, згідно з 
результатами опитування, проведеного порталом 
Headhunter Україна, у 40% випадків жінка виходить 
на роботу до того, як дитині виповниться рік. Ще у 
45% випадків мами починають працювати до того, як 
дитині виповниться три роки. І тільки незначна час-
тина опитаних мам повністю використовує декрет.

Кава може подорожчати 
через страйк фермерів
Незважаючи на рекордний врожай, фермери 
В’єтнаму відмовляються продавати каву сорту 
Robusta нового збору за встановленими низькими 
цінами. Про це повідомляє видання «Дело».
Фермери призупинили поставки доти, доки ціна 
не перевищуватиме 1 долара 90 центів за фунт. 
Зазначимо, що від початку року вартість одного 
фунта кави сорту Robusta вже зросла щонайменше 
на 10%.

12,7
стільки мільярдів гривень 
(87,3% нарахованих за цей пе-
ріод сум) сплатило за житлово-
комунальні послуги за перший 
квартал 2012 року населення 
України. Про це повідомляє 
Державна служба статистики.

На Волині закінчується підготов-
ка до прийому людей на літній 

відпочинок: цього року на Світязі й 
Пісочному очікують більше 10 тисяч 
відпочивальників. Про це йдеться у 
сюжеті Волинської ОДТРК.

«Проведено світло, зроблено ко-
лонки. Люди можуть приїхати, по-
ставити намет. Постійно є чергові, 
які контролюють ситуацію, щоб не 
було якихось дебоширів і п’янок. 
Встановлення намету — близько 10 

гривень, за автомобіль — 15 гривень 
за добу», — розповідає директор 
Шацького національного природно-
го парку Петро Юрчук.

Загалом парк заробляє на від-
почивальниках 300 тисяч гривень 
за сезон. 200 тисяч із них ідуть на 
прибирання сміття і нечистот. На 
відпочинок у районі — велика надія. 
Що більше сонячних днів, то більше 
надходжень до місцевої скарбниці. 
До того ж це додаткові робочі місця і 

сплата податків. Для маленького ра-
йону це доволі значні суми.

Цього року в розвиток інфра-
структури до відпочинкового сезону 
в районі освоєно понад 30 мільйонів 
гривень. 240 тисяч пішло на рекон-
струкцію полігона твердих побуто-
вих відходів, розрахованого на п’ять 
років. 190 тисяч надав місцевий бю-
джет і 50 тисяч — обласний. Перед-
бачені кошти і на розширення очис-
них споруд.


