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У Х В А Л А 

про призначення розгляду 

23.10.2020 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, - 

в с т а н о в и в: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хокейний Клуб «Сокіл Київ» 02.12.2019 року 
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 справу передано за 
підсудністю на розгляд Франківського районного суду м.Львова. 

Ухвалою Франківського районного суду м.Львова від 19.02.2020 року було зобов`язано 
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. 

Згідно ч.1 ст. 326 ЦПК України, якщо протягом тримісячного строку з дня публікації про виклик 
держателя втраченого цінного папера на пред`явника або векселя не надійде заяви, зазначеної 
участині першійстатті 324 цього Кодексу, суд призначає справу до розгляду. 

У відповідності до вимог ст.324 ЦПК України від держателя втраченого цінного паперу у строк, 
що встановлений ст.326 ЦПК України, на адресу суду не надходили. 

Заява належить до розгляду в порядку цивільного судочинства, відповідно до ст.320 ЦПК України 
підсудна Франківському районному суду м.Львова, відповідає вимогам, встановленим ст.321 ЦПК 
України. 

З наведених міркувань та керуючись статтями 320 326 ЦПК України, - 

у х в а л и в: 

Призначити в порядку окремого провадження розгляд цивільної справи 

за позовом Товариства зобмеженою відповідальністю «Хокейний Клуб«Сокіл 
Київ»,заінтересована особа: Приватне акціонерне товариство «Київшляхбуд» про визначення 
втраченого векселя недійсним та відновлення правна втрачений вексель до судового розгляду. 

Судове засідання призначити на 02.02.2021 року на 14:00 год. в приміщенні Франківського 
районного суду м. Львова за адресою м. Львів вул. Г.Чупринки, 69. 



Відповідно до ч.3,4 ст. 294 ЦПК України, справи окремого провадження розглядаються судом з 
додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо 
змагальності та меж судового розгляду. 

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-
адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - 
https://fk.lv.court.gov.ua/sud1326/. 

Копію ухвали про відкриття провадження у справі разом з копією позовної заяви та копіями 
доданих до неї документів надіслати учасникам справи. 

Ухвала оскарженню не підлягає. 

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею. 

Суддя Мартьянова С.М. 


