Саме такі емоції, а також
святкові подарунки привезли
представники Молодіжної ради
дорпрофсожу до Львівського дитячого будинку №1, де проживають
53 дитини віком від 3 до 7 років.
З ініціативи голови Молодіжної
ради Ірини Карпи зібрано велику
кількість одягу, іграшок, книжок,
канцтоварів, солодощів та інших
корисних речей.
– Ми оголосили про цю акцію
в управлінні залізниці, дирекції та
в інформаційно-обчислювально-

му центрі і спільними зусиллями
зібрали всі ці подарунки. Варто
відзначити, що найбільше долучився саме інформаційно-обчислювальний центр, окрім речей,
його працівники зібрали кошти, на
які закупили ще й засоби гігієни.
Також надали кошти благодійний фонд “Спілчани” та дорожня
профспілкова організація, – зазначила Ірина Карпа.
Залізничники створили дітям
справжнє свято: із піснями, танцями та конкурсами.

Як зазначила Ірина Карпа, цей
заклад обрали не випадково, адже
діти такого віку потребують постійної турботи:
– Наймолодші дітки потребують
особливої уваги та піклування. Нам
хотілося подарувати їм радість, щоб
вони не переставали вірити у казку
та в добрих людей, не відчували
себе покинутими, самотніми, щоб
на їхніх обличчях сяяла усмішка.
Сьогодні свято вдалося, і емоції переповнюють. Щоправда, часу було
замало, щоб познайомитися та
вислухати кожну дитину. Тому маю
намір бувати тут частіше, адже дарувати дітям радість можна у будьякий час, не чекаючи особливого
приводу чи свята.
Як зазначив голова Молодіжної
ради інформаційно-обчислювального центру залізниці Ярослав
Середа, для підрозділу періодичні
святкові акції для дітей із сиротинців уже є багаторічною традицією.
– Кожен із нас, вносячи свою
лепту у цю добру справу, не докладає якихось надзвичайних зусиль,
але всі разом ми можемо допомогти маленьким дітям повірити в
чудо святого Миколая, а зрештою
– у те, що є небайдужі люди, яких
болить чужа доля.
Не зовсім коректно говорити,
що ми зробили дітям подарунок, бо
насправді це енергетичний обмін,
коли, віддаючи, навзаєм отримуєш
значно більше – безцінні емоції,
щирі дитячі оченята, сповнені вдячності, та просто приємність від того,
що зробив добру справу, – наголосив Ярослав Середа.
Вихователька закладу зі 36річним стажем Анна Дмитрів розповіла, що в дитячому будинку
живуть та виховуються діти, переважна більшість яких є соціальними сиротами, тобто сиротами при
живих біологічних батьках.
– Здебільшого це діти з неблагополучних чи асоціальних
родин. Їхні батьки або позбавлені
батьківських прав, або ведуть
аморальний спосіб життя, або фінансово неспроможні утримувати
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зуміти, скільки доведеться заплатити насправді, пересічній людині
зазначені правила не допомагають.
Ще одним “маневром” кредиторів є підміна відсотків комісіями.
Рекламують низький відсоток, а в
договір чи додатки до нього включають комісії або одноразові платежі.
Це може бути плата за відкриття,
ведення поточного рахунку (зокрема карткового), розрахунковокасове обслуговування, надання
консультаційних (або юридичних)
послуг тощо. Якщо ви не можете
сплатити за ці комісії відразу, банк
піде вам назустріч і прокредитує їх.
Словом, банківська установа сама
собі надасть кредит, а ви сплачуватимете за нього відсотки вашими
реальними грошима.
Більшість цих комісій стягують
за банальні внутрішньобанківські
операції, так би мовити, за внутрішній бухгалтерський облік. Тому
не полінуйтеся почитати договори

кількох банків, звертаючи увагу на
одноразові оплати, страхові платежі
за певні види обслуговування.
Однак це ще не всі хитрощі. Вас
можуть зобов’язати застрахувати
своє життя та здоров’я на користь
банку. Це стосується переважно
кредитів на автомобілі або довгострокових кредитів. Якщо ви вже
маєте таку страховку, вона може не
підійти банку.
Обізнані банківські працівники
“не для преси” кажуть, що ставки в
кредитних договорах деяких банків
сягають 70% річних, а офіційно декларуються 16-18%.
Зверніть увагу, на що вам нараховуватимуть відсотки: на залишок
чи на всю суму займу. У кредитах із
довшим, ніж в інших банках, пільговим періодом сплати відсотків після його закінчення відсотки можуть
нараховувати на суму всього кредиту. Зрозуміло, що це принципово
різні речі.

Багато століть в українських народних традиціях живе легенда про святого Миколая Чудотворця, який зимової ночі з 18 на
19 грудня сходить із небес та обдаровує гостинцями дітей. Порізному трактують це свято, по-різному відзначають, але незаперечним залишається одне – у цей день усі діти повинні бути
щасливі, відчувати турботу, увагу та любов.

е так давно Національний
банк України запровадив
Правила надання банками України інформації споживачам
про умови кредитування та сукупну вартість кредиту. Цей документ
зобов’язує банки вказувати в кредитному договорі перелік, розмір і базу розрахунку всіх комісій
(тарифів), пов’язаних із видачею,
обслуговуванням і погашенням
кредиту, розкриваючи таким чином
реальну ставку за кредитом. Однак
прочитати кредитний договір і зро-
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дітей. Часто вони навідуються
сюди, але за такими візитами треба ретельно пильнувати, оскільки
вони, буває, крадуть дитячі речі
та іграшки, а потім продають їх за
невеликі гроші.
Атмосфера у стінах закладу
дуже позитивна та по-сімейному тепла. Діти тут почуваються
вільно, спілкуються між собою,
стосунки у них приязні та дружні,
а з вихователями вони слухняні
та дисципліновані. Діти між собою
усім діляться та допомагають одні
одним. Взагалі у нас вільне виховання: кожен грається та проводить час так, як йому подобається, однак вони знають, що таке

порядок. Кожного ранку – руханка,
потім – ранкова гігієна. Змалечку
привчаємо дітей до самостійності:
від застеляння ліжечок до миття
посуду. Є групи дітей зі затримкою психічного розвитку, із вадами мовлення – із ними додатково
працюють фахівці, логопеди. Ці
вади бувають вроджені або набуті
на початкових етапах життя, – розповіла Анна Дмитрів.
Дитячий будинок завжди спонукає до усвідомлення болісних
істин. Для щастя дитині-сироті
потрібні прості речі, але ніщо не
може замінити їй сім’ю.

Не менш важливо обрати схему
сплати за кредитом. Їх дві: класична
і так званий ануїтет. За класичної
схеми суму заборгованості за кредитом розподіляють рівномірними
частинами протягом усього періоду
кредитування, а відсотки нараховують на залишок суми. За цієї схеми, починаючи з першого місяця,
ви сплачуватимете дедалі менше,
адже сума кредиту зменшується,
тож і відсоток меншає. Проте протягом перших місяців сума платежу
буде доволі великою.
У разі ануїтету ви сплачуєте
щомісяця однакові платежі, що не
так боляче вдарить по гаманцю
на початку періоду кредитування.
Проте під час кінцевого розрахунку
переплата за кредитом підвищується щонайменше на 15-20%, адже
за цією схемою нема пропорційного нарахування відсотків. Банк зазнає певних ризиків неповернення
кредитів, які успішно перекладає

на плечі позичальників.
Якщо всі папери готові до підпису, клієнту повинні видати листки
розрахунку всіх платежів помісячно
й розрахунок відсоткової ставки на
весь термін кредитування з усіма
супутніми платежами, так званий
графік погашення! Ці документи
– основний орієнтир. Спробуйте
обчислити, скільки ви будете “винні” банку, перед тим як зважитеся
підписати договір. Якщо ви вирішите відмовитися від кредиту з будьякої причини (через приховані відсотки й комісії чи просто зрозуміли,
що не зможете сплачувати), ви не
порушуєте закону, адже підпису під
документами ви ще не поставили,
забравши непідписані бланки.
Тож, маючи намір взяти кредит у банку, не спішіть, добре все
обдумайте і приймайте зважені рішення!
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