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У Х В А Л А 

іменем України 

19.02.2020 року Суддя Франківського районного суду м. Львова- Мартьянова С.М., розглянувши 
матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Хокейний Клуб «Сокіл Київ», 
заінтересована особа: Приватне акціонерне товариство «Київшляхбуд» про визначення втраченого 
векселя недійсним та відновлення прав на втрачений вексель, - 

ВСТАНОВИВ: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хокейний Клуб «Сокіл Київ» звернулося заявою про 
визначення втраченого векселя недійсним та відновлення прав на втрачений вексель. 

Ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 03.12.2019 року дану позовну заяву передано на 
розгляд Франківському районному суду м.Львова за підсудністю. 

Заява відповідає вимогам ст.ст.175-177,315-318 ЦПК України, підлягає розгляду в судах загальної 
юрисдикції та підсудна Франківському районному суду м.Львова. 

Відповідно дост. 322 ЦПК Українисуд, одержавши заяву, своєю ухвалою постановляє: 

1) зробити публікацію про виклик держателя втраченого цінного папера на пред`явника або 
векселя до суду; 

2) заборонити здійснювати будь-які операції за втраченим цінним папером на пред`явника або за 
векселем. 

У відповідності дост. 323 ЦПК Українипублікація про виклик держателя втраченого цінного 
папера на пред`явника або векселя, з приводу яких подано заяву до суду, повинна містити 
інформацію, визначену пунктами 1 і 3 частини першоїстатті 321 цього Кодексу, а також 
пропозицію держателя втраченого цінного папера на пред`явника або векселя повідомити суд у 
тримісячний строк про свої права на цінний папір або вексель. Публікація робиться за рахунок 
заявника у місцевій газеті за місцезнаходженням емітента цінного папера або за місцем платежу 
векселя, а також в одному з офіційних друкованих видань. 

Держатель втраченого цінного папера на пред`явника або векселя повинен у встановлений строк 
подати до суду, який постановив ухвалу, разом з цінним папером на пред`явника або векселем 
заяву про те, що він є його держателем. (ст. 324 ЦПК України). 

Так, враховуючи, що дана заява подана та оформлена згідно положень чинногоЦПК України, а 
розгляд даної справи передбачає виклик держателя втраченого векселя до суду через публікацію в 
газеті, шляхом здійснення даної публікації заявником, суд вважає за необхідне викликати 
держателя векселя до суду через публікацію у газеті за місцезнаходженням емітента цінного 
папера, а також в одному з офіційних друкованих видань. 

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 320-325 ЦПК України, - 



ПОСТАНОВИВ: 

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Хокейний Клуб «Сокіл Київ» здійснити 
публікацію про виклик до Франківського районного суду м.львова держателя втраченого векселя, 
через розміщення оголошення про це у місцевій газеті та Всеукраїнській газеті «Урядовий 
кур`єр», примірники яких направити до Франківського районного суду м.Львова. 

Запропонувати держателю векселя повідомити Франківський районний суд м.Львова (Львівська 
область, м.Львів, вул. Генерала чупринки, 69) у тримісячний строк з дня публікації про виклик про 
свої права на вексель. 

Дану ухвалу направити емітенту втраченого цінного паперу та зобов`язаним за векселем особам. 

З дати постановлення ухвали суду зупиняється перебіг усіх строків щодо обігу втраченого цінного 
папера на пред`явника або векселя, встановлених законодавством про обіг векселів. 

Ухвала оскарженню не підлягає. 

Суддя Мартьянова С.М. 


