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[1| о ё о вшпоребу в ання ё оц;шенпа]в

Ёа пйстав| п. 3 ст- 25 3акону }ща?т*т <|{ро €лгулсбу безпеки )/т9ш'тттш,
керу{оттись вимогами ч. 3 ст. 4о 3акону )/т9ай <<|{ро сщахув а11н'{>>,надсипаемо д;1я викон€}нн'{ пост€ш1ову &елящ|йлого суду м. 1{иевав!д |4'08'2012р. л! 0|-7575_вд щодо }1ад€}нн'{ €щотсб| безпеки 9ща!ни уповно1шу обсяз| зав|рен| кой| до1умент|в та вйомостей, як| зазначен| упостанов!.

3вертаемо 8апу Рагу, що в|дпов|,що до вимог п. 5 ст. 1241{онститрд1?
)/т9айи судове р|птення е обов'язковим у{тя виконанн'{ на вс|й територ!?
9т9а!'ни, його невиконанн'1 тягт{е за собою 1Фимйальту в|дглов|дагльн!сть зг|дно
з| ст. з821{ртапл|н€ш1ьного кодексу }щ#:шт, { 

".."€1ння 
3акогу або його нев!рне

щакт)в€!}11{я не зв!.гьн'{е вй в|длов!да.тльност!.

,{одаток: пост€}нова &еллятд|йтого суду м. 1{иева в|д |4.о8.20|2р.
]чгэ 0|-7575-вд, на 1 арк.
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20|2ро1у

[олова Апелляд|йного суду м. 1(иева 9ертуштенко А.8., розг]1'{нР111и
поданн'{ €лу:кби безпеки 9ща|ни цро наданн'{ дозво]у на вищебув аЁт11я
зав|ретппс койй допултдент|в та в!домостей в вАт с{Аск 

_<Франто>

(код сшпоу 00034186)

встАнФБив'

в цров4р1(етшт! €ггркби безпетшп 9т9а?тпа зн€!ход.{ться
оперативно-розшукова сгщава (л9 5546) щодо мо>к.тштво] легатл|зац|т
(в!дшпвання) доход|в, одерх(€}н1о( злоч{инним 111]шп(ом слгу:кбови};и особатчша
вАт (с{Аск <фанто> (код сшпоу 000341в6).

Бтав'шпвт11и по да1тлтя та надшт| матер!алта' вв€шкак), !!{Ф поданн'{ пйлягае
задоволет{нк), оок|лльки вбачаеться навн|сть достатн|х п|дотав ввах(ати, [Ф
матер|а'!ш\ як! зносод5тъся в БА[ (с{Аск <фантш (код сРпоу 000341в6)
м€}[оть док€вове 3начен}{я' а йттшцл 1ш]шп(ом ощимат'1]х немо)к]1иво.

Бршсовуо.шп вик]1адене, на '|дстав| п. 4 ч. 1 ст. 8 3атсону 9кра|тшт
<|[ро оперативно-розшукову д1яльн|сть>>, керу|оч|4съ ч. 3 ст. 40 3акоту )/ща]тша
к|[ро сщащва1{1{я>,

шостАнФБ!!8:

|1адатп дозв|л €лу:кб| безпекта }крайи ъта вищебрання увАт (нАск <<фанто> (код сшпоу 000341в6) зав|рентос у встановленому
законом порядц коп|й до1умент|в та в|домостей, а саме: '

отатуги вАт (с{Аск фанто (т.'д сшпоу 00034186), лс1 6улът читшт!

у пер|од 2008-20|2 рок1в;
договори про в|дчхсенн'{ права власност! на користь

тов <0мг 1нтерне]11нл )(олдинг 1(омпан}> (код сшпоу з5726465) торгових
марок к9ранто;

щод про оренду торгових марок <Франта)) з боту вАт (нАск <<Франта>
(код сшпоу 0003{136);

посадов1о( обов'язк!в стгуясбовтм' ос!б вАт (нАск <<фанто>
(код сшпоу 00034186), як| п|дписув€ш1и договори про в|дтркенн'{ права
власност1 на користь тов (1мг [нтернептт{л )(олдинг 1{омпан}>



(код сшпоу з5726465) торгов14п(-марок кФранто> та угоди щро 1х орендувАт (нАск <<Франто> (код сдРпоу 0003+тв6);
ф1наноових дощ.ш'1ент!в, що п|дтверд)|у;оть факт перерахуванн'{вАт (+{Аск <<Франта>> (код сшпоу 0оо5+1в6) коштт!в }*' рахункитов <0мг 1нтерне111нл )(олдинг 1(омпан}> (код сдРпоу з572646!) за

договор€}ми цро в|дчг:кенн'{ права власност| на користь 1ФБ {мг тфнеш1нл
{,олдинг 1{омпанБ (к'д сшпоу з5726465) торгов[п( марок <Франто та ]х
оре'цуупер|одз01.01.2008р.по30.07.20|2р,.;

в|домост| щодо персон€}пьного ск]таду наг]ш{дово] РадутвАт (с{Аск Франтш (код сшпоу 000341в6) у пер|од 2о08-2о0рок|в.
|[останова е обов'язково}о д]1я викон€ш{н'{ посадовими особадли

вАт к}{А€( Франтш (код сРпоу 000341в6).
|[останова оскарженн}о не п!
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