
Банк може відмовитися видавати 
депозит, якщо під час його відкрит-
тя і внесення грошей на рахунок не 
були дотримані всі вимоги законо-
давства (навіть якщо це трапилося 
з вини або необережності співро-
бітників банку). 

Такого висновку дійшли юристи 
ЮК «Prove Group», проаналізувавши 
рішення Верховного Суду України 
(далі — ВСУ) у справі № 6-118цс14 
від 29 жовтня 2014 року. 

Зокрема, ВСУ визнав, що, від-
повідно до вимог законодавства 
України, при укладенні договору 
банківського вкладу (депозиту) 
обов’язковим є дотримання його 
письмової форми. Причому не про-
сто складений і підписаний на папе-
рі, а й із дотриманням інших умов. 
Зокрема, внесення грошових коштів 
на депозитний рахунок вкладни-
ка має бути підтверджене виданою 
ощадною книжкою або іншим до-
кументом, який відповідає вимогам 
законодавства. 

«У такому документі обов’язково 
повинні бути такі елементи: найме-
нування банку, дата здійснення ка-
сової операції (якщо операція здій-
снена в післяопераційний час — час 
здійснення операції), а також підпис 
працівника банку, який прийняв го-
тівку, та відбиток печатки (штампа) 
або електронний підпис співробіт-
ника банку, підтверджений елек-
тронним підписом САБ (система 
автоматизації банку)», — акцентує 
керівний партнер ЮК «Prove Group» 
Владислав Кочкаров. 

Тому, як зазначають юристи, вно-
сячи гроші на депозит, обов’язково 
перевіряйте всі документи, які вам 
видають. На деякі моменти слід 
звернути особливу увагу. 

По-перше, перевірте, щоб це був 
саме договір банківського вкладу. 
По-друге, у вас повинен бути доку-
мент, що підтверджує факт внесення 
грошей саме на рахунок банківсько-
го вкладу (а не, наприклад, на роз-

рахунковий рахунок). По-третє, на 
документі, що підтверджує внесення 
грошей, має бути підпис касира та 
печатка банку. Звичайно, це можуть 
бути й електронний підпис і печат-
ка. Але як ви їх перевірите? 

«Недотримання цих вимог може 
призвести, наприклад, до того, 
що банк зарахує ваші гроші не на 
«вкладний» рахунок, а на розра-
хунковий, тож вам просто не нара-
ховуватимуть обіцяних відсотків. У 
гіршому разі скажуть, що ви взага-
лі грошей не вносили», — зазначив 
керівний партнер ЮК «Prove Group» 
Владислав Кочкаров. 

У сформованій ситуації пове-
дінка банків і рішення ВСУ змушує 
не тільки більш ретельно ставитися 
до укладення депозитних догово-
рів, а й ставить під сумнів існуван-
ня онлайн-вкладів. Відомі випадки, 
коли при укладенні таких догово-
рів у людей узагалі не залишаєть-
ся ніяких документів і, по суті, їм 
доводиться сподіватися тільки на 
порядність банку. Станом на вере-

сень онлайн-депозити пропонували 
близько 20 банків України. 

«Таким чином, українцям при 
відкритті депозитів потрібно в 
обов’язковому порядку перевіряти 
рейтинг їх надійності, — резюмує 
Владислав Кочкаров і додає: — Це не 
обов’язково повинен бути великий 
банк, а цілком може і невеликий. 
Але його рейтинг надійності депози-
тів має бути підтверджений офіцій-
ними дослідженнями авторитетних 
рейтингових агентств». 

У такій ситуації і Національ-
ному банку України, і парламенту 
необхідно задуматися про те, що ро-
бити. Тому що, з одного боку, 6 лис-
топада набрав чинності Закон Укра-
їни «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку відкриття біз-
несу» від 15.04.2014 р. № 1206-VII, за 
яким у багатьох випадках печаті вже 
не обов’язкові, а з іншого боку — в 
суді без них буде дуже важко довес-
ти свою правоту. 

Про це повідомляє «Волинський 
інформаційний портал». 

14 листопада у Ягодинській 
митниці, на митному посту «Ко-
вель», пише видання, затримали 
незаконне переміщення одягу ві-
домих світових виробників під 
виглядом китайського «ширпо-
треба». Аналогічний вантаж пе-
ревозили сім фур. На момент за-
тримання контрабанди три авто 
вже пройшли митне оформлення і 
в’їхали на територію України. На-
разі, за інформацією джерел ВІПу, 
тривають слідчі дії: правоохорон-
ці описують машини, допитують 
водіїв, оглядають товар й оформ-
люють його на відповідальне збе-
рігання. 

Неоднозначності ситуації до-
дає той факт, що спецоперацію 
провели не службовці Ягодинської 
митниці, а співробітники відпо-
відних структур із Києва. Джерела 
ВІПу уточнюють, що оформлення 
такої кількості брендового одягу 
не міг узяти на себе жоден зі зви-
чайних працівників Ягодинської 
митниці. Отже, на його незаконне 
переміщення мало бути «добро» 

зверху, інакше були б складені 
протоколи про невідповідність на-
даних документів і товару. І майже 
нереально, щоб вантаж перемі-
щувався без відома керівництва 
митниці. Коментар із приводу 
резонансного затримання у прес-
служби або керівника Ягодинської 
митниці Андрія Андрейківа з цьо-
го приводу ВІПу взяти не вдалося. 
Причина відмови: наразі за цим 
фактом не порушено криміналь-
ного провадження, тож повідо-
мляти подробиць не можуть. 

Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 24 листопада

06:45, 07:15, 07:45, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 19:30, 00:15 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:10 «Особистий рахунок»
07:35 «Маша і ведмідь» 
08:35, 21:00 «Чистоnews»
09:40 «Шість кадрів»
10:35 «Міняю жінку - 8»
12:10 «Хоробрі серця»
14:05 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 4» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10, 02:15 Т/с «Корольок - 

пташка співоча» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2014»
21:20 Т/с «Свати» 
22:30 «Гроші»
23:30 «Сказочная Русь»
00:30, 04:15 Т/с «Болота 2» 
01:25 Т/с «Терпкий смак кохан-

ня» 

05:30 Т/с «Повернення Мухтара 
2»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 12:00, 14:00, 17:45 
«Новини»

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20, 12:25 Т/с «Боцман Чайка»
13:55, 14:20 «Судові справи»
15:15 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:50 «Подробиці»
20:40 Т/с «Чужий серед своїх»
23:05, 03:25 Т/с «Турецький 

транзит» 
01:05 Х/ф «Миротворець» 

06:10 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:35 Події

09:15, 14:00, 15:25 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Смуга відчуження» 
18:00 Т/с «Повернення Лялі» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «П’ятницький. Глава 

четверта» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Клин клином» 
02:20 Щиросерде зізнання
02:50 Т/с «30 потрясінь 5» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:40 «КВК-2014»
14:10 Х/ф «Перукарка і чудо-

висько» 
16:10 М/ф «Як приборкати 

дракона» 
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Хитрощі Норбіта» 
00:00 Х/ф «Грозовий перевал» 
01:50 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:35 Х/ф «Чарівники»
12:25, 19:30 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
14:25 Т/с «Пуаро Агати Крісті 5»
16:15 Х/ф «Жар-птиця»
18:00 Х/ф «Наказано взяти 

живим»
21:25 Т/с «Пуаро Агати Крісті»
23:25 Х/ф «Люди та манекени»
02:05 Х/ф «Зоряні спогади»
03:30 Бійцівський клуб
04:15 Кіноляпи
04:55 Саундтреки

05:35 У пошуках істини
06:20 «Вiкна-Новини» Спецре-

портаж»
07:10, 16:00 «Все буде добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:00, 01:10 Х/ф «Блеф» 
11:55 Х/ф «Це мій собака» 
13:50 «Битва екстрасенсів 14»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:05 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00 «Куб - 5»
22:35 «Детектор брехні - 6»
00:00 «Один за всіх»
02:50 Нічний ефір

04:35 Служба розшуку дітей
04:40 Світанок
05:45, 19:15 Надзвичайні новини
06:30, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:10 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09:50 Х/ф «Старськи і Хатч»
11:45, 13:20 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
13:30 Х/ф «Глобальне втор-

гнення. Битва за Лос-
Анджелес»

16:10 Х/ф «Джон Картер»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:35 Х/ф «Апокаліпсис» 
02:50 Т/с «Тринадцятий»
03:35 Т/с «Військовий шпиталь»

06:10 М/с «Вуди Вудпеккер»
07:10, 20:20 Т/с «Интерны»
09:40 Д/с «Разрушители мифов»
10:40, 16:30, 02:55 Comedy Club
12:40, 15:00 Т/с «Универ»
14:00, 19:00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
17:20, 04:25 Comedy Woman
18:20 Т/с «ОНЛАЙН. ВНЕ СЕТИ»
22:50 Х/ф «Остров проклятых» 


01:20 Х/ф «Пески забвения» 

05:50, 06:50 Kids Time
05:55 М/с «Справжні мисливці за 

привидами»
06:55 ШОУМАНІЯ
07:55 Т/с «Молодята»
14:05 Х/ф «Маска Зорро»
15:55 Х/ф «Легенда Зорро»
18:00, 01:15 Репортер
18:20, 00:30 Абзац!
19:00 Стажисти
20:15 Супермодель по-українськи
22:15 Х/ф «Друг нареченої»
01:20 Х/ф «Випускний» 
02:45 Т/с «До смерті гарна» 
04:10 Зона ночі
04:40 25-й кадр

06:00, 01:20 Бандитська Одеса
07:00, 14:10 У пошуках істини
07:50 Таємниці вермахту
08:40 Вражаючі кадри
10:30, 19:20 Далеко і ще далі
11:30 Народжені мусонами
12:20, 22:00 Смертельна зустріч
13:10, 18:30, 22:50 Шукачі непри-

ємностей
15:00 Правила життя
15:50 Сучасні дива
16:40 Таємниці Третього Рейху
17:30 Полювання на вбивць
20:10 Секретні території
23:40 Шокуюче відео
00:30 Європейський покерний тур

05:00 Х/ф «І знову Аніскін» 
08:30 «Правда життя. Професія 

гуморист»
09:00 «Агенти впливу»
09:55 Х/ф «Сайд-степ»
12:00 Т/с «Павутиння»
15:30 Т/с «Операція «Тайфун»
19:00, 21:40, 02:15, 04:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 12»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 9» 
23:45 Т/с «Менталіст - 4» 
00:40 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю - 2» 
02:45 Х/ф «Шлях вампіра» 

06:00, 07:20 М/с «Лалалупси» 
06:20, 10:20 М/с «Маша і Ведмідь» 


06:50, 09:20 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
08:55 М/с «Смурфіки» 
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Червона шапка» 
13:00 Богиня шопінгу. Повернення
14:50, 19:00 Панянка-селянка
15:50, 21:00 Віталька
17:00, 23:00 Т/с «Світлофор» 
20:00 Т/с «Кухня» 
22:00 Розсміши коміка
00:00 Т/с «Ходячі мерці» 
00:50 Теорія зради
02:20 У ТЕТа в Інтернеті
03:10 Т/с «Чемпіонки» 
03:55 З ночі до ранку

05:50 5 інгредієнтів
06:30 Телеторгівля
07:35 Мультфільми 
10:05 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 17:15 Жіноча форма
12:15, 23:15 Модний вирок
13:15, 19:05 Т/с «Тетянин день» 
14:10, 21:00 Зайві 10 років
15:10 Таємниці шеф-кухаря
15:40 Дитяче меню
16:05 Квадратний метр
18:10 Т/с «Небесне кохання» 
20:00, 02:25 Д/с «Ігри долі»
22:00 Все для мами
00:15 Сімейний розмір
01:00 Х/ф «Серпень» 
03:15 Колір Ночі

06:00, 00:25 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 

18:30, 21:00, 01:30 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 21:30 Спорт
06:50, 07:25, 07:40, 08:25 Гість 

студії
07:35 Країна on line
09:45, 19:00 Про головне
10:35 Д/ф «Майдан»
13:20 Перша студія
13:45 Вікно в Америку
14:10 Казки Лірника Сашка
14:35 Чоловічий клуб. Бокс
15:35 Книга ua
16:05 Euronews
16:20 Т/с «Сержант Рокка»
18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Будні
21:50 Д/ф «Фелікс Валлотон, життя 

на відстані»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху

01:50 ТелеАкадемія
02:55 Х/ф «Красунчик Антоніо»
04:40 Д/ф «Гарант науки»

06:00 Мультфільми 
06:15 Т/с «Мерлін-2» 
08:00 Х/ф «Зоряні війни. Епізод 

5 - Імперія завдає удару у 
відповідь» 

10:45 Т/с «Дев’ять життів Не-
стора Махно» 

17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Професіонал» 
21:30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:00 Х/ф «Полювання Ханта» 
00:05 Х/ф «Суперколлайдер» 
02:00 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу» 
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Хлопець у пункті видачі зброї ДНР, 
отримавши автомат, розстріляв 
усіх бойовиків 
Бойовики самопроголошених республік втратили довіру 
до місцевих жителів і параноїдально бояться партизан, які 
орудують у їхньому тилу. Так, знайомий із Донецька розповів 
історію, як у пункт видачі зброї терористів прийшов хлопець 
і виявив бажання воювати в їхніх рядах проти «київської 
хунти». Та після того, як отримав автомат із повним ріжком 
патронів, просто відкрив вогонь на ураження, тим самим 
знищивши всіх бойовиків, що були в пункті. 

Місцевий бюджет отримав 
від лучан більше як 
368 мільйонів гривень ПДФО 
За 10 місяців 2014 року суб’єкти господарювання, 
що перебувають на обслуговуванні в Луцькій ОДПІ, 
сплатити до бюджету 368,3 мільйона гривень 
податку на доходи фізичних осіб. У порівнянні з 
відповідним періодом 2013 року надходження 
збільшилися на 19,2 мільйона. Торік їх сума 
становила 349,1 мільйона гривень. 

На Волині затримали сім фур брендової 
контрабанди 

Депозитні маніпуляції Волинським учасникам АТО виділено 
84 земельні ділянки

Станом на 14 листопада волин-
ським військовослужбовцям, 

які є учасниками АТО, виділено 
84 земельні ділянки для ведення 
особистого селянського господар-
ства. 

Загалом до органів місцево-
го самоврядування та Головно-
го управління Держземагентства 
в області надійшло 1549 заяв від 
учасників АТО та членів родин 
загиблих військовослужбовців. 
Прийнято 458 рішень (наказів) 
про надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою. 

Надано 15 земельних ділянок 
для будівництва й обслуговуван-
ня житлового будинку, господар-

ських будівель і споруд. 84 — для 
ведення особистого селянського 
господарства і 9 — для ведення са-
дівництва. 

Як і раніше, найбільша кіль-
кість заяв надійшла від жителів 
міст Луцька, Володимира-Волин-
ського та Нововолинська (456, 126 
і 106 відповідно). Водночас поміт-
но зріс інтерес до земельних діля-
нок у Ківерцівському районі: там 
станом на 14.11.2014 зареєстрова-
но вже 90 заявок. 

Усі запити детально вивчають-
ся, аби не обійти увагою жодної 
родини, члени яких беруть участь 
в АТО або віддали свої життя у 
боях із сепаратистами. 

Як банк може відмовитися видавати гроші вкладникам 


