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!1] о ё о вштпребу вання ё оку:'л ентп]в

Ёа п|дстав1 п. 3 ст. 25 3акону }кра!ни к|{ро €лужбу безпеки }кра!ни>>,
керук)чись вимогами ч. з ст. 40 3акону }кра!ни к|[ро сщахування)'
надсилаемо для виконання постанову Апеляц|йного суду м. (иева
в!д 14.08.20|2р. ]\ъ 0|-7576'вд щодо наданн'1 €лркб1 безпеки 9кра!ни
у повному обсяз! зав!рен! коп!| документ1в та в|дсмостей, як| зазначен1 в
постанов|.

3вертаемо Батшу }в&г}, що в!дпов1дно до вимог п. 5 ст. |24 1{онституц|?
}кра|ни судове р1тшення с обов'язковим для виконання на вс|й територ||
9кра!ни, його невиконання тягне за собою щим!нагльну в|дпов!дагльн!сть зг!дно
з| ст. з82 1{рим|н€}льного кодексу 9кр а1ни, а незнання 3акону або його нев|рне
трактування не зв!льняе в!д в|дпов|далльност!.

[одаток: постанова Апеляц|йного суду м. 1(иева в1д 14.0в.20|2р.
]\9 0|-7576-вд, на 1 арк.
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Апеляц|йний с}д м1ста 1(исва
03110'. к"ь'"у".с.

|{рим. ж,-/

,'ц'серпня 20|2року

[олова Апеляц1йного суду м. 1{иева 9ернутпенко А.в., розглянув1пиподання €лух<би безпеки 9кра!ни про наданн'{ дозволу на витребуй'"""
зав!рених коп|й документ!в та в!домостей в тов к1й[ 1нтерне1шнл [олдинг
1(омпан1> (код €Р|{оу з5726465)

встАЁФБ0Б:
в провадженн| €лух<би безпеки 9кра!ни з:{аход 14ться

оперативно-роз|шукова справа (]ч{'э 5546) щодо мо>кливо| легагл|зац|]
(в|дмивання) доход|в, одерт{аних злочинним 1шляхом слуя<бовими особами
вАт (нАск кФранто> (код сдРпоу 000341в6).

Бивчив]ши подання та надан| матер|агли, вважа}о, !!{Ф подання п|длягае
задоволенн}о, оск!льки вбачаеться наявн|сть достатн|х п!дстав ввах{ати, що
матер1алли, як| знаходяться в тов к1й[ 1нтерне1шнл [олдинг 1(омпан|>
(код сшпоу з5726465) ма}оть док€вове знач.""", а 1нтпим 1пляхом отр имати
|х немо}|(ливо.

постАновА
1менем }кра!ни

м. 1{и}в

Брахову[очи викладене' на п|дстав| п. 4 ч. 1

<|{ро оперативно-роз1шукову л|яльн|сть>>, керу!очись ч.
.[[ро страхуванн'1))'

ст. 8 3акону }кра|ни
3 ст. 40 3акону 9кра!ни

постАнов[1Б:

Ёадати дозв!л €лухсб! безпеки 9кра!ни на витребування утов к11!1[ 1нтерне1шнл !,олдинг (омпан|>> (код еФпоу 3 5726465) зав|ре"'* увстановленому законом порядку коп!й документ1в та в1домостей' а саме:
договори щодо придбанн'{ тов <1мг 1нтерне1шнл [олдинг 1{омпан1>>(код сшпоу з5726465) у вАт ё{Аск фанта>

(код сшпоу 000341в6) права власност| на торгов| марки <<Франта>>;

угод укладених тов к1й[ 1нтерне|шнл )(олдинг }(омпан!>>
(код сдРпоу з5726465) з вАт (нАск <<Франта>> (код сдРпоу 000341в6)
про надання в оренду торгових марок кФранта);

ф1нансових документ|в, що п|дтверд)ку}оть факт перерахування
вАт (нАск <<Франта>> (*од сдРпоу 000341в6) кошлт1в 

"'_ рахункитов (1мг 1нтерне1шнл )(олдинг 1{омпан|>> (*од сдРпоу з5726465) за
договорами про в|днух<ення права власност1 на користь ?ФБ ((1м[' 1нтерне1пнл
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)(олдинг (омпан1>> (код сдРпоу з5726465) торгових марок <<Франта>> та !х
оренду у пер1од з 01.01.2008р. по 30.07 .20|2р.

||останова е обов'язково}о для виконанн'[ пооадовими особами
тов (1мг 1нтерне1шнл [олдинг 1(омпан|>> (код сдРпоу з5726465).

|1останова оскар)кенн|о не п1

|олова Апеляц1йного суду м.

Б!ос. л!! 01-7576-вд
1 4 серпня 201 2 року
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