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Шановний клієнте!
10-й випуск «Народного банкіра» присвячено такій важливій властивості банку, як надійність. Вона проявляється в різних аспектах. Наприклад, герой цього номеру, генеральний
директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов, вважає, що банк завжди
має бути поруч зі своїм клієнтом, а його надійність перевіряється в скрутні часи. В інтерв’ю
«Народному банкіру» Муса розповів, як банк допомагав підприємству працювати за нелегких обставин.
Так само надійний банк підтримує малий та середній бізнес, рушій економіки. Ви прочитаєте, що в Україні, як і в Європі, невеликому бізнесу належить більшість компаній. А
цифри переконливо засвідчать: відкрити свою, нехай і невеличку, справу та зробити її
успішною в нашій країні цілком реально.
Банки охоче впроваджують нові технології. Сьогодні майже повний перелік поширених
банківських послуг можливо отримувати з планшета чи смартфона через мобільний додаток або месенджер. Такий простий і зручний дистанційний банкінг називають «мобільним». Його активний розвиток пов’язаний з популярністю в усьому світі смартфонів.
Обираєте ви екстремальний спорт чи просто подорожуєте Україною в пошуках цікавих
природних та архітектурних пам’яток, ви завжди можете впевнено керувати фінансами
під час мандрівки просто з мобільного пристрою. Також на сторінках «Народного банкіра»
ми розглянемо найпоширеніші з мобільних додатків, що дозволяють якісно відпочивати.
Крім того, поговоримо про те, як не стати жертвою фальшивомонетників, що взагалі слід
знати про паперові гроші та що безпечніше — картка чи кеш.
Надсилайте ваші фінансові запитання на адресу narodny@pumb.ua — і отримайте корисні поради та професійні рекомендації.

З повагою,
Сергій Черненко,
голова правління ПУМБ
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НОВИНИ
ПУМБ

Лідерство
та розвиток

Розширення мережі відділень ПУМБ
З початку 2019 року ПУМБ відкрив кілька нових відділень. Друге відділення в місті Тернопіль розташувалося за адресою: вул. Митрополита Шептицького, 20. Перше відділення в місті Дружківка Донецької
обл. знаходиться за адресою: вул. Соборна, 15. Нове відділення в місті
Переяслав-Хмельницький Київської області відкрило двері за адресою:
вул. Богдана Хмельницького, 137А/3. Відділення №1 у м. Вишневе Київської області знаходиться за адресою: вул. Європейська, 10. У нових
відділеннях клієнти можуть скористатися повним спектром банківських
послуг: оформити кредити та депозити, здійснити обмін валют, оплату комунальних платежів тощо. У відділеннях організовано зону цілодобового
обслуговування 24/7, встановлено термінал поповнення та стійки «ПУМБ
online» для самостійного виконання всіх операцій клієнтами.
Нарощення депозитного
портфелю
Клієнти ПУМБ за півтора місяці
2019 року внесли на депозити банку
1,94 млрд гривень. Приріст обсягу
гривневих депозитів фізичних осіб з
початку 2019 року склав 7,5% і досяг 5,5 млрд грн. Депозитний портфель (депозити та кошти на поточних
рахунках) фізосіб у гривні з початку
2019 року збільшився на 10% або
764 млн грн і досяг 8,42 млрд грн.
Понад 70 тисяч вкладників довірили власні кошти ПУМБ. 85% клієнтів
стабільно перерозміщують свої депозити в банку по закінченню терміну.
Визнання в ТОП-50 провідних
банків України
ПУМБ увійшов до рейтингу ТОП-50
провідних банків України за версією інтернет-видання «Фінансовий
Клуб», зайнявши лідируючі позиції
в ряді номінацій. Так, серед банків
з приватним українським капіталом
ПУМБ зайняв 2-е місце в номінації
«Корпоративний банк», 4-е місце в
номінації «Обслуговування юридичних осіб». Також банк посів другу позицію в номінаціях «Картковий банк»
та «Роздрібний банк». Крім того,
ПУМБ визнано одним із найбільш
прибуткових банків 2018 року.

Один з найбільших платників
податків
ПУМБ увійшов до 100 найбільших
платників податків України за
2018 рік згідно з рейтингом Державної фіскальної служби України. Банк перерахував у державний
бюджет 714,4 млн грн, що на 27%
більше, ніж за 2017 рік. Серед найбільших платників податків ПУМБ
— єдиний комерційний банк з українським капіталом.
Старт Всеукраїнського проекту
«Моя кар’єра в Україні»
ПУМБ у партнерстві з Центром «Розвиток КСВ» та Career Hub розпочали
проект «Моя кар’єра в Україні» для
учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України.
Мета проекту «Моя кар’єра в Укра-

їні» — показати молодому поколінню можливості для самореалізації
в Україні, надихнути на професійний розвиток та створити платформу для передачі досвіду успішних
людей молодому поколінню. Першим етапом проекту був Всеукраїнський конкурс есе «Моя майбутня
професія: планування і розвиток».
Школярі надіслали понад 1200
есе. Автори кращих робіт відвідають регіональні зустрічі в одному
з п’яти міст України: Києві, Львові,
Харкові, Запоріжжі та Одесі, де познайомляться з керівниками місцевих компаній та створять власний
рецепт успішної кар’єри. Фіналісти
конкурсу приїдуть на Всеукраїнську
конференцію з планування кар’єри
в м. Києві. Детальніше на
http://careerhub.in.ua/essay.

У десятці лідерів
«ТОП-100. Рейтинги найбільших»
ПУМБ увійшов одразу до кількох категорій щорічного рейтингу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» за
версією Delo.ua. Так, ПУМБ серед 50 українських
банків став 5-м за дохідністю, зайняв 7 сходинку за
такими показниками, як обсяг активів, об’єм депозитного портфелю та об’єм кредитного портфелю.
ПУМБ — єдиний комерційний банк з українським
капіталом, що увійшов до десятки лідерів.
НАРОДНИЙ БАНКІР
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ОГЛЯД
РИНКУ

Запровадження
та нововведення

Розрахунки смартфоном
В Україні кількість безконтактних оплат смартфонами та подібними ґаджетами минулого року зросла в 90 разів порівняно з 2017 роком, за даними компанії Mastercard. У компанії стверджують, що потужним драйвером
переходу на безконтактні платежі стали транспортні рішення, реалізовані
в Київському метрополітені. Щодня в столичній підземці здійснюється до
150 тисяч безконтактних оплат, при цьому більше 50% з них — розрахунки
за допомогою смартфонів та смарт-годинників.
Також цікаво, як буде змінюватися найближчим часом популярний в
усьому світі девайс. Наприклад, вже зараз у Китаї створюють гнучкий
смартфон, який можна буде одягти на руку. Його розробкою займається
компанія TCL, яка нещодавно отримала патент на створення такого смартфона-браслета.
Пілотний проект
електронної гривні
Національний банк України завершив пілотний проект запуску
електронної гривні (е-гривня) та
наразі вивчає перспективи застосування цього інструменту. Про це
повідомив директор департаменту
платіжних систем та інноваційного
розвитку центробанку Олександр
Яблунівський. Представник НБУ
також звернув увагу, що цифрову
валюту, таку як електронна гривня,
не варто плутати з криптовалютою
та іншими інструментами. Е-гривня
допоможе мінімізувати транзакцій-

ні витрати на переказ грошей від
одного учасника платіжного ринку
України іншому та одночасно здійснювати його з практично миттєвою
швидкістю.
Купівля/продаж валюти
онлайн доступна в Україні
З лютого 2019 року в українців з’явилася можливість купувати валюту
в режимі онлайн. Завдяки прийнятому Верховною Радою відповідному закону відтепер підприємцям,
особливо дрібним, буде легше вести свої справи, вважають фахівці.
Адже цим нововведенням фактич-

Український банкінг стає
ближче до Європи
Платіжний ринок України в 2019 році
очікує низка нововведень, мета яких
— адаптувати українські інструменти до європейських і поліпшити систему платежів і розрахунків. Серед
них — банківські рахунки, які почнуть
відкривати за новими, європейськими, стандартами (IBAN). Банки мають час, щоб доопрацювати програмне
забезпечення та ґрунтовно підготуватися до нововведення, яке, на думку
експертів, дозволить гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Національного банку.

но скасовано низку обмежень, які
раніше були передбачені для ведення бізнесу.
Що потрібно для онлайн-купівлі
валюти? Доступ до онлайн-банкінгу
того банку, де ви проводите обмін,
та як мінімум дві банківські картки
— у гривні та в тій валюті, яку ви будете купувати.
В інтернет-банкінгу можна буде
проводити операції на суму не більше ніж 150 тис. грн на добу, тобто
за поточним курсом українці зможуть продати або купити близько
5500 доларів або 4750 євро.
Чип під шкірою: в Європі
тестують новий спосіб оплати
Іспанська банківська група Banco
Sabadell наразі займається розробкою спеціальних NFC-чипів, які
можна імплантувати в руку користувача, на кінчик пальця. Прототип
вже представлено, і навіть знайшлися два волонтера, які погодилися
протестувати чип і провести оплату
за допомогою мобільного додатку
банківської групи. Раніше такі чипи
розміром з піщинку використовувалися переважно в медицині. Настав
час їх впровадження і в банківський
сфері.
НАРОДНИЙ БАНКІР

5

ІНТЕРВ’Ю

Муса Магомедов
«Надійність банку перевіряється в
скрутні часи»

Авдіївський коксохімічний завод — одне з найбільших коксохімічних підприємств
Європи — під час активної фази бойових дій регулярно піддавався обстрілу, зазнавав
збитків і втрат, був змушений призупиняти роботу через пошкодження в результаті
військових атак. Сьогодні, незважаючи на всі складнощі, підприємство працює на
повну потужність і забезпечує Україну якісною коксовою та хімічною продукцією, а
своїх співробітників у кількості майже 4000 — стабільною роботою та гідними умовами
праці. В інтерв’ю «Народному банкіру» генеральний директор підприємства Муса
Магомедов розповідає, як відновлювали завод і місто та як допомагає працювати
підприємству надійний банк.
розуміли: нас не залишили, не зрадили. Завдяки цьому ми зберегли
колектив. Бо що таке завод без колективу? Купа металу.
Години, коли у нас не працювали
банкомати, можна перерахувати
на пальцях. Поодинокі випадки затримки зарплати, які виникали у разі
непереборних обставин, тривали
лише кілька днів. Добре пам'ятаю, як
броньовані машини ПУМБ із зарплатою для наших робітників перечікували, доки закінчиться обстріл, щоб
здійснити поповнення банкоматів.
Важливе завдання фінансової установи — навіть в складних надзвичайних умовах бути разом зі своїм клієнтом, піклуватися про нього. І ПУМБ з
ним впорався.

Відродження заводу після активної фази бойових дій — це,
без перебільшення, подвиг і
керівництва, і всього колективу.
Але без своєчасної фінансової
підтримки досягти швидких
результатів було б значно важче.
Як банк сприяв роботі підприємства?

Дійсно, для того щоб люди могли
продовжувати працювати у важких
умовах, фінансова складова вкрай
важлива. Ми забезпечували людей
продуктами харчування і всім необхідним, вчасно платили зарплату. Не
згуртувавшись, ми б точно не вижили. Ми постійно відчували підтримку
Групи Метінвест. Найголовніше, ми

Які переваги обслуговування
ваших співробітників в рамках
зарплатного проекту ПУМБ?
Зарплатний пакет послуг передбачає
платіжну картку, на яку нараховується зарплата, особистий рахунок, а
також SMS-банкінг, інтернет-банкінг
та інші сервіси. На території заводу
розташоване міні-відділення ПУМБ,
у якому обслуговуються співробітники, а також функціонують п'ять банкоматів.
НАРОДНИЙ БАНКІР
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Муса
Магомедов
Біографічна довідка
Здобув три вищі освіти: у
Донецькому інституті радянської
торгівлі (університеті економіки
та торгівлі), Міжнародному
інституті менеджменту в Києві,
Національному технічному
університеті «Харківський
політехнічний інститут».
Має 16-річний досвід роботи на
керівних посадах, серед яких —
посада генерального директора
підприємства «Запоріжкокс».
У 2011 році став лауреатом
загальнонаціональної програми
«Людина року» в номінації
«Промисловець року».
З 2012 року — генеральний
директор Авдіївського
коксохімічного заводу
Групи Метінвест.
Захоплення: екстремальні
види спорту.

Серед переваг, перш за все, зручність
для людей. Адже фахівець банку
постійно поруч, не треба витрачати
час, кудись їздити. А готівку можна в
будь-який час отримати в банкоматі.
Незважаючи на те, що сьогодні майже всюди можна розраховуватися
карткою, дехто все ж віддає перевагу
готівковим коштам. Оскільки і завод,
і банкомати працюють цілодобово,
сам я за необхідності знімаю гроші з
картки уночі, гарантовано без черг!
(Сміється).
Втім, передові банківські технології у нас теж опановують, особливо
молодь. Часто бачу, як молоді працівники користуються електронними
гаманцями Apple Pay та Google Pay,
інтернет-банкінгом «ПУМБ Online»
та мобільним банкінгом.

Соціальна відповідальність —
серед основних цінностей вашого
бізнесу. Так, силами заводського
колективу була повністю відроджена Авдіївка. Які ще чинники
допомогли швидко відбудувати
місто?
Насамперед, допомогли надані нам
особливі повноваження. Спочатку всі роботи фінансувалися тільки Групою Метінвест. Були істотно
спрощені процедури, фінансування
забезпечувалося вчасно та в повному обсязі. Завдяки цьому вдалося
багато зробити, особливо тоді, коли
в місті залишалися тільки ми та військові. У постраждалій від обстрілів
Авдіївці були відновлені багатоповерхівки, приватні будинки, вся
інфраструктура, соціальні об'єкти;
відремонтовані лікарня, дитячі сад-

ки, школи; в оселі проведено тепло.
За підтримки спеціалістів холдингу
ДТЕК відремонтовано лінії електропередач. Своєчасно запущена ушкоджена каналізаційна мережа, що
врятувало місто від епідемії. Все це,
повторюю, робилося спільними зусиллями. Люди не махнули рукою,
натомість сказали: «Це — наше місто». І об'єдналися!
Ви виросли у великій дружній
родині, вам знайоме почуття
відповідальності перед близькими. Яким інструментам банку
довіряєте підтримку сімейного
добробуту?
Передусім, активно користуємося
платіжними картками, без яких вже
не уявляємо життя ні я, ні мама, ні
дружина. Охоче кладу вільні кошНАРОДНИЙ БАНКІР
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Головний принцип у
вихованні —
допомогти дітям
усвідомити, що
таке гроші та як
тяжко вони
дістаються. Вчити
бути поміркованими
у споживанні. Адже
є багато речей, які
реальної цінності не
мають, проте
нам постійно
намагаються їх
продати. Діти
мають чітко розрізняти, що має
справжню цінність в
житті, а що ні.

ти на депозит — і не думаю про інфляцію. Найулюбленіший сервіс
— інтернет-банкінг, мій особистий
щоденний фінансовий інструмент!
Він зручний і простий, економить час
і зусилля. Нещодавно мені навіть запропонували у подарунок особливу
металокерамічну картку. Коли поцікавився, за які то заслуги, отримав
відповідь: я дуже давно співпрацюю
з банком, почесний клієнт і за кількістю транзакцій входжу до числа
найбільш активних користувачів інтернет-банкінгу.
Чи навчаєте ви своїх дітей
фінансової грамотності?
Які основні принципи
прищеплюєте їм?
Синові 18 років, він вчиться на фінансиста. Коли запитую: «Дати тобі
грошей?», у відповідь чую: «Тату, не
треба». Зі старшою донькою складніше — у неї повсякчас якісь проекти, «плани захоплення світу». (Сміється). Ми з нею обговорюємо ідеї,

можливість і необхідність їх реалізації, цінність результату.
Головний принцип у вихованні: допомогти дітям усвідомити, що таке
гроші та як тяжко вони дістаються.
Розповідати, яку кількість годин потрібно пропрацювати, щоб заробити
певну суму. Вчити бути поміркованими у споживанні. Адже є багато речей, які реальної цінності не мають,
проте нам постійно намагаються їх
продати за допомогою реклами.
Діти мають чітко розрізняти, що має
справжню цінність в житті, а що ні.
Коли почалася історія ваших
взаємин з ПУМБ?
Дуже давно. Я клієнт ПУМБ з моменту заснування банку — це 1991
рік. Перший продукт банку, яким користувалась компанія, в якій я працював, був факторинг. А на моєму
першому особистому рахунку досі
лежить близько 60 доларів. Я ці гроші не знімаю, нехай зберігаються як
пам'ять про перший внесок.
(Сміється).
За якими критеріями ви
обираєте банк? Що для вас
свідчить про його надійність?
У стабільні часи працювати можна з
будь-яким банком. Наскільки банк
надійний у дійсності та як ефективно
веде бізнес, стає зрозуміло тільки за
часів негараздів та криз — взяти хоча

б 2008, 2014, 2015 роки. Також
важлива кількість підприємств, які
обслуговує банк. До якої групи компаній він належить. Це визначає його
стійкість, і тут ПУМБ — один з лідерів.
А ще вважаю за доцільне довіряти
банківським рейтингам, які регулярно складають авторитетні українські
та західні рейтингові агентства.
Що ви можете порадити тим,
хто тільки збирається працювати
з банком? На що слід звертати
увагу?
Перше — на інновації. ПУМБ вже з
першого дня нашої співпраці пропонував продукти, які відповідали сучасним вимогам бізнесу.
Друге — на зручність. Елементарні
речі: щоб в межах досяжності були
комфортні відділення, певна кількість справних банкоматів. Надійний
банк завжди має бути поруч зі своїм
клієнтом.
Третє — на історію. В тому числі, як
банк впорався з кризами.
Нарешті — на сервіс. Суб'єктивний
момент, але в ПУМБ мені завжди подобалася якість обслуговування на
всіх рівнях.
У подорожах виникали
які-небудь курйозні ситуації
з оплатою?
В Європі я не пам'ятаю, щоб де-небудь виникали якісь складнощі.
НАРОДНИЙ БАНКІР
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Одного разу в Непалі, коли ми намагалися піднятися на Еверест і вже
досягли висоти понад 5000 м, мене
зовсім здолала гірська хвороба, так
що вже й вниз спуститися не мав сил.
Ми вирішили викликати гелікоптер.
Готівки бракувало, всі гроші — на
картках. Гелікоптер відмовився нас
зняти з гори, бо безготівковий розрахунок не передбачений. Довелося
все-таки спускатися пішки. Від поганого самопочуття допомогли модні
таблетки, які знайшлися в японських
туристів... Моя порада: якщо у вас
екстремальна поїздка, завжди тримайте з собою кеш.

купують щось онлайн. А такі речі, як
бронювання готелю, покупка квитків
на літак чи потяг, — давно вже стали
звичними для нас.
Що б я не купував онлайн — це, напевно, меблі: ліжко, крісла, стільці —
ви маєте переконатися у їх зручності.
І ще: обов’язково купуйте лише на
тих сайтах, в яких ви впевнені.

Для розрахунків за кордоном
для вас зручніша платіжна чи
кредитна картка?
Користуюся платіжними. Хоча я
знаю, що є вигідні кредитні картки
спеціально для мандрівників, з корисними функціями. Тут, мабуть, відіграє роль мій принцип: витрачати
стільки, скільки заробив.

Можливо, у вашому житті
була незвичайна ситуація, коли
вас виручила якась банківська
послуга?
Під час нашої з дружиною першої
подорожі за кордон гроші на картці
ПУМБ при проведенні оплати списали двічі. Була з собою ще якась
невелика сума готівки, проте недостатня для відпочинку… Проблему
вирішив дзвінок у відділення, де я
обслуговувався, — гроші оперативно
повернули на картку. Це був саме той
випадок, коли людське ставлення з
боку банку допомогло не зіпсувати
відпочинок.

Як часто ви купуєте онлайн?
Що купувати в інтернеті не
рекомендуєте?
У мене часу на це майже немає. Є
сім'я, яка допомагає витрачати гроші. (Сміється). Домашні регулярно

Чи зустрічалися ви
коли-небудь зі спробою
карткового шахрайства?
Так, мені неодноразово приходили
повідомлення від шахраїв про блокування картки. Я знаю ці схеми з ви-

Мій
найулюбленіший
сервіс —
інтернет-банкінг,
особистий
щоденний
фінансовий
інструмент.
Він зручний
і простий,
економить час
і зусилля.

манювання конфіденційної інформації, тому не потрапляю на їх гачок.
Чи існує фінансова послуга, яку
ви хотіли б отримувати сьогодні,
але банк її поки не надає?
Цікаве запитання. (Замислюється).
Хотілося б зовсім не думати про
картку та навіть телефон, а розраховуватися за допомогою розпізнавання відбитку пальця, контуру обличчя
чи голосу. Читав, що за кордоном
такі технології вже впроваджують.

Надійний банк
завжди має бути
поруч зі
своїм клієнтом.

НАРОДНИЙ БАНКІР

9

ШКОЛА
ЖИТТЯ

Екстремальний
спорт в Україні
Розповідає Муса Магомедов

Гострі відчуття, яскраві емоції, захоплення, драйв, можливість випробувати себе
— жоден спосіб відпочинку не приносить одразу стільки сильних і позитивних
вражень, як екстремальний спорт. Море, річки, гори, небо — всюди можна знайти
адреналінову активність до душі, краще пізнати себе, природу, дізнатися межі
своїх можливостей та принаймні вирватися зі щоденної рутини. Не дивно, що
екстремальні види спорту знаходять все більше прихильників в Україні. Один з них
— герой цього випуску, генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу
Групи Метінвест Муса Магомедов.

Найпопулярніші види адреналінового спорту — це стрибки з парашутом, віндсерфінг та гірські лижі. За
потужністю вражень з ними не зрівняється, напевно, ніщо. До них важко звикнути, бо щоразу вони дають
нові відчуття.
Якщо чітко дотримуватись певних
правил і бути розсудливим, більшість видів екстремального спорту — цілком безпечні. Головне — не
переоцінювати власні сили та не намагатися перемогти природу. Адже
ви ніколи не здолаєте гору, вона або
дозволить вам підкорити її, або ні.
Так само і виходячи в море, залиште
будь-які спроби думати, що ви сильніший за хвилю. Отже, правило №1
в екстремальному спорті — не боротися зі стихією, а просто бути в ній і
поряд з нею. Тоді у вас все вийде!
Як вибрати екстремальний
вид спорту
Насправді частіше не ви вибираєте вид спорту, а він — вас. Тут — як
в будь-якому захопленні: якщо ви
чимось зацікавилися і це вас вабить,
варто спробувати. Якщо спробували
і вас «зачепило» — значить, слід продовжувати. От і все.

Як почати займатися
Заняття екстремальним видом спорту краще починати з людиною, яка
вже має у ньому досвід: з другом,
колегою по роботі тощо. Не зайвим
буде поцікавитися про цей спорт,
дізнатися про нього в інтернеті, почитати відгуки. Також зважте на
сезонність та географію обраного
спорту, на те, яке спорядження необхідне для нього, а також скільки вам
буде коштувати нове захоплення у
середньому.
Будь-який спорт вимагає особливих рис характеру і певної фізичної
підготовки, тим більше екстремаль-

ний. Загартовуйте тіло та характер.
Почавши займатися, не намагайтеся «зібрати» відразу весь адреналін. Йдіть від малого до більшого і
намагайтеся відповідати своїй кваліфікації. Це обов’язково принесе
хороший, правильний результат.
Чіткішими стануть риси, які розвиває
екстрим: вміння швидко приймати
рішення, завзятість та витривалість,
впевненість у собі.
Куди відправитися за екстримом
Місць в Україні, де можна отримати
максимальне задоволення від екстремальних видів спорту, не менше,
НАРОДНИЙ БАНКІР
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ніж у будь-якій європейській країні.
ВОДА
Віндсерфінг — це одночасно і водна розвага, і вид вітрильного спорту:
вам потрібно вміти майстерно керувати на воді легкою дошкою з вітрилом. Інший гарний спосіб «спіймати
хвилю» та відчути подих вітру — кайтинг: тут замість вітрила вам доведеться керувати повітряним змієм.
Потужна кайт-школа існує біля Одеси, в Коблево, на березі Чорного
моря. Втім, під час помірного шторму і на Азовському морі — в Кирилівці чи Бердянську — ви отримаєте
масу адреналіну. Завдяки унікальності природних умов Бердянськ
став столицею українського віндсерфінгу. Тут працюють кілька шкіл і прокатних баз та навіть проводять чемпіонати України.
Дуже популярний серед україн-

ців рафтинг, швидкісний річковий
сплав.
В Україні багато стрімких та мальовничих річок, і можна легко обрати
маршрут для рафтингу залежно від
рівня складності та місця розташування. Незабутні емоції принесуть
напрочуд гарні Дністер, Десна, Південний Буг, Случ, Тетерів, а адреналіну додадуть Чорний і Білий Черемош, Прут, Тиса, Лімниця.
ЗЕМЛЯ
Мандрівки печерами — спелеотуризм — надзвичайно цікаве занят-

тя, що дозволяє дослідити таємничі
ходи, побачити казкові підземні замки та палаци, ріки та озера. А оскільки спускаються в печери групами,
такий вид спорту розвиває товариськість і командний дух. Найбільше
печер в Україні — на Тернопільщині
та Поділлі. Вхід у деякі з них являє
собою вертикальний колодязь і вимагає спеціального облаштування та
навичок.
Існують і свої «печерні» рекорди. Наприклад, печера Кришталева (Тернопільська обл.) — одна з найдавніших: вважається, що їй близько 20
млн років. А найдовша у світі гіпсова
печера (село Королівка) має назву
Оптимістична і занесена в Книгу рекордів Гіннеса. Її довжина — понад
260 км!
Найпопулярніша серед спелеологів-любителів — печера Млинки, що
також на Тернопільщині. У Млинках

добре налагоджена інфраструктура,
прокладені туристичні та спортивні
маршрути, причому їх неймовірна
кількість, і всі вони нанесені на мапу.
ГОРИ
Величні Карпати, що розкинулися в
чотирьох областях України, дозволяють кататися на гірських лижах
з листопада по квітень на спусках
будь-якої складності. Найбільші
гірськолижні курорти нашої країни
— Буковель (Івано-Франківщина),
Драгобрат і Пилипець (Закарпаття),
Славське (Львівщина).

За естетикою, кількістю адреналіну й
драйву цей вид спорту може змагатися хіба що з віндсерфінгом. Емоції,
отримані на гірських схилах, не зрівняти ні з чим.
Ще один екстремальний вид спорту
і відпочинку, від якого дух захоплює
— скелелазіння. Неабияке фізичне
тренування, випробування на витривалість, гострі відчуття і просто
задоволення від процесу — ось те,
чим ваблять скелі. А бонус у подарунок спортсменові — красиві види,
що відкриються з вершини. Популярні Коростишівський кар'єр і скелі
в Денишах (Житомирська область),
Букський каньйон (Черкащина), скелі Довбуша (Івано-Франківщина).
НЕБО
Стрибок з парашутом дарує ні з
чим не зрівняне відчуття вільного
падіння і польоту. Перед стрибком
ви обов'язково проходите медичний огляд і короткий інструктаж. Вам
розповідають, як поводитися в повітрі та в літаку, все про техніку стрибка і
про дії в особливих випадках.
Можна стрибнути трьома способами: у тандемі з інструктором і сам на
сам з повністю керованим або некерованим парашутом. В останньому
випадку ви приземлитеся там, «куди
занесе».
Якщо ж не наважуєтеся стрибнути
з літака на землю, спробуйте більш
помірний «стрибок у небо» — парапланеризм. Польоти на параплані
порівняно недорогі, а базова інструкція перед тим, як ви отримаєте
максимум задоволення, займе всього 15 хвилин.

Правило №1
в екстремальному
спорті — не
боротися зі стихією,
а просто бути в ній і
поряд з нею. Тоді у вас
все вийде!

НАРОДНИЙ БАНКІР
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Як банк
допомагає малому бізнесу

Шукати роботу деінде, за об’явами, на інтернет-сайтах або через знайомих, — не
єдина можливість працевлаштування і гідного заробітку. Придивіться до себе! У вас
напевно є хист до чогось або навіть справжній талант, ви маєте захоплення чи хобі.
То чому б не спробувати конвертувати свої здібності та вподобання у власний бізнес?
Лише трохи рішучості, завзяття та терпіння — і ви власник своєї справи! А фінансову
підтримку вам може надати надійний банк.

сільському господарстві — 38,3%, у
сфері транспорту — 14,6%.
Цифри свідчать: відкрити свою, нехай і невеличку, справу та зробити
її успішною — у нашій країні цілком
підйомно та реально! Тим більше,
що фінустанови добре розуміють
переваги такої співпраці: наразі банки (75% від загальної кількості) все
активніше кредитують саме малий
бізнес — це вигідно і банкам, і невеликим компаніям.

Банки зараз охоче консультують та кредитують малий бізнес, до того ж постійно
спрощують умови кредитування

Малий бізнес в Європі...
За даними організації Eurostat, лідер
малого й середнього бізнесу за основними показниками (чисельність
працевлаштованих, сумарний обіг
тощо) — Німеччина. Щоправда, за
загальною кількістю компаній МСБ
її випереджає Італія більш ніж в 1,5
рази (3,7 млн проти 2,4 млн). Сумарна частка доданої вартості, яку
створює малий і середній бізнес в
країнах ЄС, вже кілька років поспіль
складає 57%. Це демонструє високу
ефективність такого бізнесу та його

реальний вплив на економіку цих
країн.
… та в Україні
Не дивуйтесь: у нас більшість компаній також належать малому та середньому бізнесу. За останніми даними
Державної служби статистики за обсягом вироблених товарів/послуг на
першому місці — торгівля: 50,8% середніх і 18,8% малих підприємств (у
цілому близько 70%!). В основних
галузях частка малого бізнесу досить
висока: в промисловості — 7,3%, в

Сьогодні технології досягли такого
рівня, що замовити відкриття рахунку в банку можна онлайн усього
за кілька хвилин. Також надійні банки звичайно пропонують підприємцю послугу персонального консультанта. Ваш особистий менеджер
надасть компетентний коментар
чи пораду з фінансових питань
будь-коли, навіть уночі.
Відкрити бізнес? Легко!
Останніми роками вдвічі, а то й
утричі скоротився час, необхідний
для ухвалення рішення про видачу
кредиту. Сьогодні цей термін сягає
7 днів, причому надати необхідно
лише мінімальний пакет докуменНАРОДНИЙ БАНКІР
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тів. Не дивно, що частка малого та
середнього бізнесу в Україні помітно
зростає. Фінансисти покладають на
цю сферу великі надії. Все більше вірять у себе й самі підприємці.
Як поширити інформацію
про свій бізнес?
Ось ви стали виробляти продукт або
надавати послугу, маєте персонал та
приміщення. Як зробити, щоб українці дізналися про вас? Для цього
існує багато способів, найпростіший з яких — допомогти звичайній
людині швидко знайти вас онлайн,
на Google-мапі. Все, що для цього
потрібно, – зареєструватися на сервісі «Google Мій бізнес» та створити
профіль своєї компанії.

Голова правління ПУМБ Сергій Черненко розповідає, як заявити про свої послуги та
місцезнаходження на сервісі «Google Мій бізнес»

вам швидше розвивати бізнес, знаходити більше нових клієнтів!
Як це працює? Припустимо, у своєму районі ви відкрили кав’ярню або
міні-пекарню. Тепер, після вашої реєстрації, кожен мешканець району,
ввівши у пошуковому вікні ключові
слова, наприклад, «кава поблизу»
або «свіжа випічка поруч», напевно
про вас дізнається. І це допоможе

А ще на своїй сторінці в сервісі
«Google Мій бізнес» ви матимете
змогу поширювати інформацію,
публікувати новини, додавати фото
і навіть спілкуватися з клієнтами!
Щоправда, очікувати листа з кодом
підтвердження вашого профілю,
імовірно, доведеться кілька тижнів.

Віртуальний сервіс Digital ПУМБ — замість відділень
Власники невеликого бізнесу зазвичай підприємливі й рішення
приймають швидко. Таким клієнтам банк зобов'язаний надавати
оперативні й до того ж вичерпні відповіді. А його продукти мають
економити час та дозволяти швидко заробляти. Віртуальний
банк Digital ПУМБ створено з думкою про сучасного підприємця, а
його новий інтернет-банкінг «ПУМБ Online Для Підприємців» —
справжній дистанційний бізнес-помічник, цілодобовий повноцінний
банкінг просто в смартфоні чи іншому девайсі.
Функціонал включає доступ до балансу за своїми рахунками,
інформацію про курси валют, створення та підписання платежів,
формування виписок по рахунку. Також підприємці можуть
отримувати онлайн-консультації з бухгалтерських, валютних
і юридичних питань, додавати свій бізнес на мапи Google і навіть
формувати та відправляти звітність у податкову онлайн разом з
інтегрованим в особистий кабінет сервісом Liga:REPORT.
Обирайте один з трьох бізнес-абонементів на обслуговування —
базовий, національний чи міжнародний, які включають платежі в
гривні без комісії, відсотки на залишки на рахунках, консультації
онлайн або персональні зустрічі з менеджером банку там, де вам
зручно, і тоді, коли вам потрібно, та ще багато інших корисних
послуг. Детальніше про послуги — на www.digital.pumb.ua.

Утім, навіть цього можна уникнути…
Наприклад, зараз, завдяки співпраці
ПУМБ та Google, власник невеликого бізнесу — клієнт банку — має змогу
отримати код і підтвердження та зареєструвати своє місце розташування на мапі протягом 7 хвилин.
Отриманий код необхідно ввести в
особистому кабінеті в інтернет-банкінгу — і все!

Для успішного
старту бізнесу
скористайтеся
Digital ПУМБ.
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ПОДОРОЖ

Україна для вас
Найкращі маршрути

Команди банку ПУМБ і журналу L'Officiel створили книгу «Україна для вас. Найкращі
маршрути очима інсайдерів» про туристичну Україну. Для цього вони звернулися
до досвідчених мандрівників, які люблять і добре знають нашу країну, багату на
дивовижні природні й архітектурні пам’ятки. Знайомтеся з непередбачуваними
туристичними місцинами, які здивують вас по-справжньому. Обирайте свій маршрут
— і вперед за новими враженнями! А сучасні технології допоможуть керувати
фінансами під час подорожі просто з мобільного пристрою.

напрочуд гарно навесні та восени.
Просто прогуляйтеся одним із найбільших пейзажних парків Європи
зі ставками, старовинними скульптурами та амфітеатром.

Волинь
Замок Любарта
м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1а
Це один із найстаріших українських
замків, який, незважаючи на вік,
добре зберігся. Перші укріплення
тут з’явилися років за 200 до закладення самого Луцька, перша згадка
про який датована 1085 роком. Будівництво фортеці тривало 40 років.
Сьогодні в замку проводять різноманітні фестивалі. Одні з найцікавіших
— «Меч Луцького замку» та арт-шоу
«Ніч у Луцькому замку». Тут можна
стати свідком лицарських боїв, на-

вчитися середньовічним танцям або
й самому перевтілитися в лицаря.
Полісся
Качанівка
с. Качанівка, Чернігівська обл.
Палац панів Тарновських у ХІХ столітті був одним із основних центрів
культурного життя України. Тут бував Тарас Шевченко, Микола Гоголь
писав свої «Вечори…», а Михайло
Глинка створював оперу «Руслан і
Людмила». Грандіозний маєток і зараз вражає своєю величчю, а парк
та озера зачаровують красою — тут

Слобожанщина
Трьох-Анастасіївська церква
с. Глухів, Сумська обл., вул. Спаська, 2
Старовинний храм, архітектурою
подібний до Володимирського собору в Києві, хоча і не увійшов до
переліку семи чудес України, проте
посів шосте місце в обласному рейтингу. Серед святинь церкви — ікона
цілителя Пантелеймона, писана на
Афоні, ікона Пресвятої Богородиці
Феодорівської, чудотворний образ
Дубовицької Божої Матері. Саме тут
знаходиться родинна усипальня Терещенків, знаних меценатів, за чиєї
підтримки і було зведено храм.
«Шарівка»
смт. Шарівка, Харківська обл.
Палацово-парковий комплекс із
вишуканою білою будівлею, що є
пам’яткою архітектури XIX століття
та однією з візитівок Харківщини.
Також тут можна прогулятися величезним парком рідкісних рослин та
легендарною липовою алеєю. Якщо
НАРОДНИЙ БАНКІР
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Храм «Білий лотос»
м. Черкаси, узвіз Івана Франка, 4
Найбільший в Європі буддистський
храм у центрі Черкас зведено на
розломі земної кори, тому тут сильне
магнітне поле. За легендою під час
закладання фундаменту знайшли
стародавній камінь із зображенням
Будди в масці воїна. Екскурсію в храмі влаштовують щонеділі, також тут
регулярно проводять атмосферну
чайну церемонію.

прагнете розширити свої знання з історії, варто замовити екскурсію.
Наддністров’я
Заліщики
Тернопільська обл.
Містечко Заліщики, яке називають
перлиною Наддністров'я, до Другої Світової війни було популярним
місцем відпочинку серед поляків. У
цій місцині красень Дністер робить
ефектну петлю майже на 360 градусів, утворюючи трикілометровий меандр, посеред якого і лежать Заліщики. Зробити світлину міста з висоти
пташиного польоту можна з пагорба
відразу за мостом через Дністер.
Джуринський водоспад
Поблизу с. Нирків, Тернопільська обл.
У цьому унікальному місці об’єдналося все найкраще: романтичні руїни замку, мальовнича дорога, що
збігає з гори глибоко в яр, прекрасні
пейзажі та диво природи — найбільший в Європі рівнинний водоспад.
Незабутні спогади й світлини, відчуття польоту та свободи — гарантовані.

Поділля
Бакотська затока
50 км від Кам’янець-Подільського,
Хмельницька обл.
Затока, що утворилася під час будівництва Дністровської ГЕС, є однією з
наймальовничіших в Україні. Серед
могутніх скель, які обриваються в
Дністер, знайдіть залишки стародавнього Бакотського Михайлівського
печерного монастиря, вперше згаданого в Київському літописі 1362
року.
Центральна Україна
«Семидубова гора»
с. Івківці, Черкаська обл.
Послухайте місцеві легенди та спробуйте розгадати таємницю гори, яка
наснажена потужною силою. За одним з переказів саме тут похований
прах Богдана Хмельницького. За іншим — курган зберігає коштовності,
які шукачі скарбів вже намагалися
віднайти — та марно.
З поїздки можна привезти запашні
трав’яні чаї та мед, які тут продають
місцеві жителі.

Закарпаття
Замок «Сент-Міклош»
смт. Чинадійово, Закарпатська
обл., вул. Волошина, 53б
Середньовічний палац XV століття, який наразі орендує і реставрує
художник Йосип Бартош, зберігає
пам’ять про сміливу господиню фортеці Ілону Зріні, яка три роки обороняла місцевість від загарбників. За
бажанням можете придбати картину
з галереї Йосипа Бартоша, адже на
кошти від продажу творів живопису
він відновлює маєток.
В околицях замку купуйте мед, вино,
білі гриби, варення з яфини, закарпатські чаї — все це гастрономічні
спеціалітети Закарпаття.
Причорномор’я
Кінбурнська коса
Миколаївська обл.
Навесні добре усамітнитися в теплому й тихому краї з незайманою
природою і лікувальним мікрокліматом та насолоджуватися безкраїми
просторами. Місцевість, що з одного боку омивається водою Чорного
моря, а з іншого — прісними водами
Дніпра, багата на цілющі трави. Косу
називають аптекою просто неба: тут є
понад 500 видів лікарських рослин.

Корисна порада
Перед будь-якою поїздкою, навіть нетривалою, відскануйте всі свої документи і тримайте
їх у телефоні або на планшеті. Не забудьте про три речі, які забезпечують комфорт
подорожування: портативний акумулятор для заряджання ґаджету, банківська картка
та готівка.
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Мобільний
банкінг

Сьогодні практично повний перелік найбільш поширених банківських послуг
можливо отримувати з планшета чи смартфона через мобільний додаток або
месенджер. Пов’язано це з інтенсивним розвитком смартфонів. З кожним новим
поколінням вони стають все зручнішими й універсальнішими, а ми в свою чергу
проводимо в них усе більше часу та завжди тримаємо під рукою.

Отже, сама собою виникла ідея інтегрувати в смартфон ще й повноцінне керування власними фінансами.
Такий дистанційний банкінг стали
називати «мобільним». Він простий,
зручний, дозволяє клієнтам економити час і не бути прив’язаним до
конкретного місця. І ще — він дуже
активно розвивається.
Так, додатки для мобільного банкінгу стали одними з найпоширеніших
серед американців. За тогорічними
дослідженнями фінансової корпорації Citigroup Inc.(1), з 2000 опитуваних 31% активно використовують
мобільні банківські додатки, що поступається лише спілкуванню у соцмережах (55%) та перегляду прогнозу погоди (33%).
1 - https://www.prnewswire.com

Банк у месенджері
За оцінками експертів месенджери — найбільш динамічний спосіб
інтерактивного спілкування. Прогнозується, що в найближчому майбутньому за популярністю вони перевершать навіть соцмережі.
За статистикою агентства маркетингових досліджень DigData на спілкування у месенджерах 67% наших
співвітчизників витрачають до 1 години на добу, 24% — близько 3-х
годин. А якщо взяти до уваги, що останнім часом кількість користувачів
смартфонів в Україні збільшилася до
85%, не дивно, що українські банки
активно замислились над тим, як
оперативно інтегрувати свої сервіси
саме у месенджери.

Які переваги банкінгу
в месенджері?
Передусім, це дуже зручно, адже багато фінансових послуг можна отримати за допомогою звичайного листування. Не треба телефонувати на
гарячу лінію банку чи користуватися
послугою зворотного зв'язку. При
цьому всі операції можна виконати
дуже швидко.
Наприклад, клієнт ПУМБ, фінустанови, яка першою в Україні представила повноцінний банкінг у месенджерах Telegram і Viber, цілодобово
протягом кількох секунд може отримати необхідну інформацію. Скажімо, дізнатися про суму наступного
платежу по кредиту, простроченої
заборгованості, повного погашення
позики тощо.
А ще за допомогою банкінгу в месенджері клієнти ПУМБ можуть оформити електронний поліс страхування
для автомобілів, дізнатися актуальний курс валют, поповнити телефон,
надіслати заявку на кредит чи кредитну картку, перевірити рух коштів
на рахунку та багато іншого.
Кількість користувачів сервісів ПУМБ
у чат-ботах постійно зростає.
За прогнозами експертів, банкінг у
месенджері набуватиме все більше
популярності. Вже зараз у деяких
країнах Європи та США, відправивши повідомлення через месенджер,
можна оплатити проїзд у транспорНАРОДНИЙ БАНКІР
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Завдяки новій версії додатку «ПУМБ Online» можна вільно здійснювати перекази просто зі
смартфона

ті, рахунок у кафе, розрахуватися за
покупки в магазині. Ці нові можливості неодмінно прийдуть і в Україну!
Банк у мобільному додатку
В новій версії мобільного додатку
«ПУМБ Online» реалізовано основні
функції, що дозволяють самостійно
керувати фінансами з будь-якої точки світу. У ньому можна в будь-який
час переглянути інформацію щодо

оформлених продуктів, дізнатися
суму щомісячного платежу і повну
суму заборгованості за кредитами та
кредитними картками, переглянути
історію операцій, поповнити мобільний без комісії, поповнити або зняти
кошти з існуючого депозиту, відкрити депозит «Вільний Online», провести всі види платежів та переказів.
Зміни в новому додатку впроваджуються щомісяця.

Цікаво знати
Скільки років віртуальному банківському сервісу?
Помиляєтеся, якщо думаєте, що 3-4. Усі 24! Перші
системи, що дозволяли дистанційно переглядати
банківські рахунки, з'явилися в США ще у 1981 році —
вони носили характерну назву At-Home Banking («Банк
вдома»). Пізніше, з розвитком інтернет-технологій,
системи з елементами онлайн-банкінгу розвивалися
дещо активніше. В 1995 році в США з'явився перший
у світі віртуальний банк — Security First Network
Bank, який запропонував користувачам у повній мірі
використовувати комунікаційні та сервісні можливості
Інтернету. Щоправда, він не отримав масового
поширення через тотальну недовіру потенційних
клієнтів до електронних технологій. Проте еволюція
віртуальних рішень почалась, і вже ніщо не могло її
зупинити.

Так, нещодавно з'явилися нові можливості у мобільному додатку
«ПУМБ Online»:
- додавати всі власні картки інших
банків для зручності переказів;
- погашати щомісячні платежі за
кредитами з картки іншого банку
без комісії;
- відновлювати пароль доступу до
системи «ПУМБ Online»;
- керувати налаштуваннями послуг
з додатку;
- активувати/скасувати власний
Touch ID чи Face ID;
- створювати та замінювати
власний PIN-код додатку.
Крім цього, на початку березня у клієнтів з’явиться можливість створювати та керувати власними шаблонами переказів.
Тільки за три місяці після запровадження нового мобільного додатку
його завантажили більше 270 тисяч
клієнтів. До речі, це можна зробити
зі свого смартфона за посиланнями
pumb.ua/ios або pumb.ua/android.

Мобільно керуйте
власними
фінансами у
смартфоні через
месенджер або
додаток
«ПУМБ Online»!
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КОРИСНІ
ПОРАДИ

Відпочинок
зі смартфоном

Сучасний світ вже неможливо уявити без смартфонів, популярність яких постійно
зростає. За дослідженнями аналітичної компанії Newzoo1 за 3 роки кількість
користувачів «розумних телефонів» у світі сягне 3,8 млрд.
Сьогодні 85% українців називають своїм улюбленим ґаджетом саме смартфон, про
що свідчать дані компанії GfK Ukraine. За його допомогою працюють і розважаються,
читають і слухають музику, роблять покупки та прокладають маршрути, поширюють у
соціальних мережах фото й відео та активно спілкуються в месенджерах, навчаються і
навіть… слідкують за здоров’ям. Такий от універсальний ґаджет.

Час, коли мобільний телефон був
пристроєм лише для дзвінків, давно
минув. Смартфон зараз — це майже
повноцінний комп'ютер, який вільно поміщається в кишеню. У нього є
своя операційна система, процесор
та оперативна пам'ять. З року в рік
виробники наввипередки вдосконалюють смартфони, додають нові
можливості для їх користувачів,
створюють все потужніші процесори

з більшим об’ємом пам’яті.
Паралельно розвиваються й операційні системи. Сьогодні найпопулярніші з них — iOS та Android.
Перша належить компанії Apple,
яка є виробником смартфонів
(комп’ютерів, планшетів тощо) і
одночасно постачальником програмного забезпечення, відтак iOS
гарантує високу якість і надійність.
Натомість Android, операційна си-

стема Google, характерна необмеженим доступом до численних та
добре поєднаних між собою сервісів Google.
Операційні системи дозволяють
розширювати функціонал смартфонів за допомогою мобільних
додатків, які власник ґаджета може скачати, наприклад, в
онлайн-крамницях App Store чи
Google Play. Додатків нині — безліч:
будь-якій потребі відповідатиме той
чи інший, або навіть декілька. Розглянемо ті найпоширеніші з них, що
дозволяють якісно відпочивати.
Читайте
Переглядом тексту з екрану сьогодні вже нікого не здивуєш. Смартфон дозволяє робити це з комфортом будь-де: читати в транспорті,
у потягу, в черзі, вдома, на роботі.
Можна вивчати іноземні мови, опановувати науки, освоювати тонкощі своєї професії, маючи з собою
лише смартфон. Легкий доступ до
онлайн-бібліотек та окремих книжок забезпечують мобільні додатки,
один з найпопулярніших серед них
— FBReader. Він «читає» практично
всі формати електронних книг та
має зручні опції налаштування.

1 - https://newzoo.com/insights/trend-reports
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Дивіться фільми
Віднайти бажаний фільм чи серіал
зі смартфона сьогодні дуже легко,
наприклад, скориставшись додатком HD Videobox. Зручна система
пошуку дозволить швидко зорієнтуватися у величезній колекції кінотворів.
Слухайте музику
Підібрати музику для роботи, пробіжки або відпочинку допоможе
додаток Zvooq. Він відкриває доступ
до 25 млн треків у різних жанрах.
Трапляється, необхідно розпізнати вподобану пісню. Наприклад,
ви чуєте її по радіо, але не знаєте
назви й імені виконавця… На допомогу прийдуть додатки для ідентифікації музики, такі як Shazam або
SoundHound. На смартфоні запускаємо додаток, він «слухає» пісню кілька секунд і дає відповідь. А
потім автоматично включає трек до
окремого списку, щоб ви не шукали
його наступного разу.
Мандруйте
У подорожах корисним буде додаток Maps.me. Програма завантажує
в пам’ять ґаджета мапу обраної місцевості з усіма об’єктами та залишається повністю функціональною без
підключення до інтернету. Додаток
добре орієнтується за GPS, будує
оптимальний маршрут між двома
заданими точками, проводить пошук готелю, кафе, заправки тощо,

надає детальну інформацію про визначені об’єкти: координати, опис,
цікаві факти.
Тренуйтесь
Додаток Runtastic супроводжує вас
та надихає на результат під час фізичних навантажень та спортивних
занять. Ви бігаєте, їздите на велосипеді чи роликах, ходите в гори,
катаєтеся на лижах — у будь-якому
разі ваш смартфон надасть вичерпні дані про відстань, час, швидкість,
висоту, витрачені калорії та багато
іншого. Фіксуйте результати, порівнюйте їх, поширюйте інформацію
про свої досягнення в соціальних
мережах та прагніть більшого.
Контролюйте харчування
Додаток Eat This Not That стане в
пригоді тим, кому небайдуже власне харчування. В його базі — багато
здорових рецептів та альтернативних пропозицій, і він підкаже, чим
можна замінити тістечко або гамбургер, аби було однаково смачно
та більш корисно. Також додаток
надасть інформацію про набрані та
спалені калорії за певний час.
Якщо ви любите каву, то насолоджуйтесь нею з додатком Caffeine++.
Він визначить кількість спожитого кофеїну та підкаже, коли варто
зупинитися, щоб кава не пішла на
шкоду. Крім того, у додатку можна дізнатися чимало цікавих фактів
про улюблений напій

Слідкуйте за здоров’ям
Сучасний мобільний
пристрій допомагає
контролювати стан
свого організму.
Наприклад, з додатком
iCare можна виміряти
артеріальний тиск,
серцевий ритм, а
також пройти тести і
отримати рекомендації.
Зрозуміти, в якому
стані перебуває ваша
нервова система,
допоможе Stress
Check. Він порівнює
ваше серцебиття із
середніми показниками
та проводить аналіз
тривалості пауз між
ударами серця.
Відомо, що одна з
головних умов гарного
самопочуття —
здоровий сон. Скачайте
додаток зі словом Sleep
(їх є декілька: Runtastic
Sleep Better, Sleep Cycle
та ін.) — і програма
буде допомагати
вам дотримуватися
правильного режиму сну.
Налагодити водний
баланс організму
допоможе Waterbalance.
Знаючи ваші зріст
та вагу, додаток
встановить необхідну
для вас кількість води
та проконтролює, чи
виконуєте ви норматив.
НАРОДНИЙ БАНКІР
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Готівка чи картка:

ПРОДУКТ
У ФОКУСІ

що зручніше та безпечніше?

За останні п’ять років за даними НБУ частка розрахунків платіжними картками
в Україні зросла втричі та склала майже 40%. І все ж це дуже мало порівняно з
Європою, де паперові гроші вже фактично стали раритетом. У Швеції, скажімо,
картками оплачують близько 80% покупок1. Є різні причини недостатньої довіри
до платіжних карток з боку наших співвітчизників. Здебільшого бояться махінацій
шахраїв. Але при цьому ті, що віддають перевагу готівці, майже не перевіряють
банкноти та стають легкою жертвою інших злодіїв — фальшивомонетників.
Поговоримо про те, як цього уникнути, що взагалі слід знати про паперові гроші,
та що безпечніше — картка чи кеш.
Цифри свідчать: останнім часом
кількість підроблених банкнот в
Україні зросла. За даними Нацбанку в 2017 році на 1 млн справжніх
гривневих банкнот припало близько
3,6 підроблених. Із загальної кількості вилучених підроблених банкнот
— 61% склали банкноти номіналом
500 грн. Шахраї навчилися так якісно підробляти гроші, що не всі сучасні детектори можуть розпізнати
фальшивку.

•

•
•

до їх потрапляння в касу;
придбайте портативний детектор банкнот, що дозволить перевіряти купюри на справжність,
не відходячи від каси в магазинах або на ринку;
обмінюйте валюту в банках або
ліцензованих пунктах обміну;
не обмінюйте дрібні гроші на
банкноти більшого номіналу в
місцях масової торгівлі або на
прохання перехожих.

Як визначити фальшиві гривні
Спритні шахраї навчилися друкувати
банкноти таким чином, що відрізнити їх від справжніх досить складно.
Але довершених підробок не буває.
Намагайтеся частіше переглядати
отримані купюри, особливо великого номіналу, — це забирає кілька
хвилин, проте врятує вас від обману.
Перша ознака, яка повинна насторожити, — якість паперу. Якщо
банкнота підозріло гладка, варто до

Вокзали, базари…
Та все ж найчастіше фальшиві купюри збувають у місцях масового скупчення людей. У групу ризику входять
вокзали, ринки, дрібні магазини,
ярмарки, вуличні фастфуди, кіоски з
кавою тощо.
Як максимально убезпечити
себе від підробки
Головні правила, яких варто дотримуватися:
• активніше користуйтеся безготівковим розрахунком платіжною карткою;
• якщо віддаєте перевагу готівці,
робіть покупки в магазинах, які
обладнані спеціальними детекторами: тут перевірять гроші ще
1 - за даними німецької міжнародної громадської телерадіокомпанії Deutsche Welle (DW)
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ніби рухатись. У підробки ж вона просто наклеєна, статична та має інший відтінок. Також всередині стрічки має бути відтворено номінал. А
ще — придивіться до елементу в правій частині, що схожий на розкриту
книгу. На оригінальній купюрі «книга» має переливатися кольорами.
Що робити з фальшивими
банкнотами?

неї придивитися. Помістіть банкноту
проти світла та зверніть увагу на такі
деталі.
• Наявність водяних знаків. Оригінальні гроші містять прихований
малюнок, що дублює портрет історичної особи, з лицьового боку
та на звороті.
• Застосування
оптично-змінної
фарби. Елементи, надруковані
нею, переливаються та змінюють
колір, якщо розглядати банкноту
під різними кутами.
• Також засобами захисту є приховані елементи, захисна стрічка,

мікронаписи, виконані дрібним
шрифтом, тощо.

Давайте візьмемо в руки банкноту
номіналом 500 грн і подивимося на
неї проти світла. У справжніх грошей
портрет видно чітко, а якщо трохи
змінити кут, він стає ніби об'ємним.
Кожна цифра номіналу надрукована чітко та рівно. З правого краю є
стрічка темно-сірого кольору. Якщо
нахиляти купюру, стрічка починає

Ви підозрюєте в себе наявність підроблених грошей? Панікувати не
варто. Найперше, ні в якому разі не
намагайтеся десь непомітно розрахуватися цією купюрою. У разі коли
вас «вирахують» — зустрічі з поліцією не уникнути. За спробу збути
фальшивку передбачена кримінальна
відповідальність. Найкращий варіант — віднести підозрілу банкноту
до комерційного банку. Касир перевірить її за допомогою спеціального банківського обладнання та, у
разі наявності сумнівів касира щодо
справжності банкноти, вилучить її
для відправки до НБУ для проведення
експертизи.

Так все ж: картка чи кеш?
Радимо довіряти свої гроші банківській платіжній картці та частіше розраховуватись
саме нею. Чиповану картку, на відміну від паперових грошей, неможливо підробити.
Вона зручна: маючи картку, можна не носити з собою готівку та водночас вільно робити
покупки. І при цьому не боятися отримати фальшиві гроші під час одержання решти.
Вона безпечна: в разі її втрати кошти на рахунку можна зберегти, просто
зателефонувавши в банк та заблокувавши картку. Натомість у разі втрати гаманця
готівку швидше за все повернути не вдасться. Важливо під час користування карткою
нікому не повідомляти її дані (номер, пароль, кодове слово, CVV-код, код підтвердження в
SMS-повідомленні).
Картка дозволяє робити покупки в інтернеті, готівка такої можливості не дає.
Картка допомагає здійснювати фінансовий контроль: ви отримуєте можливість
аналізувати витрати через банківські виписки, а також системи онлайн-інформування.
Картка гігієнічна. Паперові купюри та монети мають великий обіг. Ними можуть
користуватися люди з різними захворюваннями, тому на грошах можуть залишатися
мікроби та бактерії.
Нарешті, картка — це додаткові можливості: пакети банківських послуг, програми
лояльності, бонуси за здійснені за допомогою платіжної картки покупки тощо.
НАРОДНИЙ БАНКІР
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Для підлітків

Про виникнення
грошей та українську гривню

Як виникли гроші? У сиву давнину, щоб вижити, люди
об’єднувалися в громади й разом господарювали: полювали, збирали їстівні плоди, обробляли землю. У
когось гарно виходило робити горщики з глини, але
не ловилася риба, в іншого — навпаки. Так виник обмін продуктами праці: я тобі — рибу, а ти мені — горщик для юшки.
Але поступово обмін ставав неможливим: рибалці не
потрібно було стільки горщиків, а гончареві — риби.
Тоді люди й придумали гроші. Спочатку грошима виступали різні предмети — камінці, черепашки, зерно
або сіль. Потім з'явилися монети, а слідом — і паперові
банкноти. Отже, гроші — це особливий універсальний товар при обміні. Що б не купували твої батьки,
вони роблять це за гроші, які отримують в обмін на
результати своєї праці. Запам’ятай: за гроші купують
речі та послуги, гроші заробляють.

Тому гроші треба вчитися зберігати. Ти це вмієш?
Давай перевіримо.
Попроси батьків дати тобі 10 банкнот по 5 гривень
і 3 конверти. Конверти підпиши так:

Валюта нашої держави —
українська гривня. Назва
«гривня» походить від
жіночої прикраси з металу, золота або срібла,
який носили на шиї за
скіфських часів. У VIII-ІХ
ст. гривня була ваговою
одиницею Київської Русі, а з XI ст. — і грошовою: злитки
зі срібла вагою близько 140-160 г нагадували ромб.
Так тривало до XIV століття, часів монголо-татарської
навали. Історія гривні продовжиться лише 1 березня
1918 року, коли було прийнято закон про грошову
одиницю Української Народної Республіки.
Створення СРСР, куди увійшла Україна, перекреслило
це запровадження.
Лише в 1996 році, після отримання Україною незалежності, знову був підписаний указ про те, що гривня
призначається офіційною валютою нашої країни.
Пройди невеличкий тест на знання
національної валюти та на фінансову
грамотність. Відповідь, яку вважаєш вірною,
помічай у квадраті.
1. Що це?

2. Який державний український діяч
зображений на цій банкноті?

А Скіфська жіноча прикраса
Б Срібна гривня Київської Русі

витратити
найближчим
часом

відкласти
на важливу
покупку

на добрі
справи

А тепер подумай, що важливіше, і розподіли
банкноти по конвертах.
Напиши, в якому конверті грошей виявилося більше:
_______________________________________.
Покажи свій результат батькам
і поясни, чому ти так вирішив.

А Володимир Великий Б Ярослав Мудрий
В Іван Мазепа Г Пилип Орлик
3. Який символ гривні?

А
Б
В
Г
Д
4. Як ти вважаєш, за якого рівня доходу на місяць
потрібно починати планувати бюджет?
А Від 4000 грн на місяць Б Від 8000 грн на місяць
В Від 10 000 грн на місяць Г Планування —
марна трата часу Д Планувати потрібно за будьякого доходу Е Планувати потрібно тільки якщо
доходи різко зменшились
5. Ти накопичив 5000 грн. Як думаєш,
де краще тримати заощадження?
А Тримати вдома в скарбничці Б Зберігати на
банківській картці В Зберігати на банківському
вкладі Г Краще все витратити, бо гроші все одно
знеціняться
А тепер перевір правильність своїх відповідей.
Відповіді 1. Б 2. Б 3. В 4. Д 5. В

Для малечі

ДИТЯЧА
СТОРІНКА
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