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Шановний Максиме Анатолiйовичу !

У !епартаментi економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрацii) опрацьовано Ваш
запит на отримання публiчноi iнформацii вiд 10.01 .2019 ]\Гg 0004 щодо надання
iнформацiТ та копii iнвестицiйного договору, укладеного з ТОВ <<Фiдомобайл>>,

та в межах компетенцii повiдомляемо.
щодо виконання iнвестицiйного договорч.
Мiж .Щепартаментом економiки та iнвестицiй виконавчого органу

Киiвськоi MicbKoi ради (KlriBcbKoT MicbKoi державноТ адмiнiстрацii) (органiзатор
конкурсу), КП <Киiвський метрополiтен> (замовник) та ТОВ <Фiдомобайл>>
(змiнило найменування на ТОВ <MocKiTo Мобайл>) (iHBecTop) було укладено
iнвестицiйний договiр вiд 02.12.2014 Ns 050-13lil1'4З про будiвництво Wi-Fi
мережi в КиТвському метрополiтенi для надання якiсних телекомунiкацiйних
послуг жителям та гостям MicTa (далi - iнвестицiйний договiр).

IHBecTopoM у повному обсязi виконано фiнансовi зобов'язання п9ред
бюджетом MicTa Киева.

Вiдповiдно до iнформацii замовника iHBecTopoM було змонтовано
обладнання системи Wi-Fi i системи вiдеоспостереження у ЗЗ потягах (165
вагонiв) рухомого складу та на об'сктах I черги будiвництва об'скту
iнвестування, а саме: на 12 станцiях Киiвського метрополiтену та 7 перегонах
мiж станцiями; центр€lльному ядрi Wi-Fi мережi у сервернiй Iнженерного
коргrусу метрополiтену та кан€Lлу передачi вiдеоданих вiд Iнженерного корпусу



Киiвського метрополiтену до об'ектiв Головного управлiння НацiональноТ
полiцiТ Украiни у м. Киевi.

РаЗОм З тим, з кiнця 2016 року фiнансування робiт ТОВ <MocKiTo
Мобайш не проводилось.

ВРаховУючи невиконання iHBecTopoM взятих на себе зобов'язань, з
01.02.2018 фактично припинено дiю iнвестицiйного договору.

Вiдповiдне оголошення 07.02.2018 було розмiщено на офiцiйному
iнтернет-порталi Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii та 13.02.201S в
газетi КиТвськоТ MicbKoT ради кХрещатик>.

Щодо надання копii iнвестицiйного договор}ч.
ВiДпОвiдно до пункту 13.3. iнвестицiйного договору сторони домовились

ВВаЖаТи конфiденцiЙною iнформацiю (комерцiйною таемницею), яка
ОТРИМУеТьСя однiею стороною вiд iншоi сторони до або пiсля набрання
чинностi договором в рамках Його реалiзацiТ. Сторони домовились
ВИКОРИСТОВУВати цю iнформацiю викJIючно для цiлеЙ виконання договору.
Буль-яка конфiденцiйна iнформацiя, вкJIючаючи положення договору, но
пiдлягае розголошенню стороною, яка fi отримала, if представниками без
попереднього письмового дозволу iншоi сторони, за викJIюченням випадкiв,
коли це необхiдно вiдповiдно до вимог законодавства УкраТни. Положення
цього пункту зберiгають свою силу i пiсля припинення дii договору з будь-якоi
причини.

Згiдно з частиною другою статгi 32 Конституцii Украiни не допускаеться
збирання, зберiганнrl, використання та поширення конфiденцiйноi iнформацii
про особу без Ti згоди, KpiM випадкiв, визначених законом, i лише в iHTepecax
нацiональноi безпеки, економiчного добробугу та прав людини.

Вiдповiдно до частини другоТ cTaTTi 2I Закону Украiни <Про
iнформацiю> конфiденцiйною с iнформацiя про фiзичну особу, а також
iнформацiя, доступ до якоi обмежено фiзичною або юридичною особою, KpiM
суб'ектiв владних повноважень. Конфiденцiйна iнформацiя може
поширюватися за бажанням (згодою) вiдповiдноi особи у визначеному нею
порядку вiдповiдно до передбачених нею умов, а також в iнших випадках,
визначених законом.

Таким чином, лише юридична особа, якоТ стосуеться конфiденцiйна
iнформацiя, вiдповiдно до констицлIiйного та законодавчого регулювання
права особи на збирання, зберiгання, використання та поширення
конфiденцiйноi iнформацii мае право вiльно, на власний розсул визначати
порядок ознайомлення з нею iнших осiб, держави та органiв мiсцевого
самоврядування, а також право на збереження Ti у таемницi.

Водночас запитувана iнформацiя може мiстити комерчiйну таемницю.
Статтею 505 Щивiльного кодексу Украiни встановлено, що комерцiйною

таемницею е iнформацiя, секретна в тому розумiннi, що вона в цiлому чи в
певнiй формi та сукупностi Ti скJIадових с невiдомою та не е легкодост)шною
для осiб, якi звичайно мають справу з видом iнформацii, до якого вона
нtulежить, у зв'язку з цим мае комерцiйну цiннiсть та була предметом
адекватних iснуючим обставинам заходiв щодо збереження ij ceKpeTHocTi,



вжитих особою, яка законно контролюе цю iнформацiю.
комерцiйною таемницею можуть бути вiдомостi технiчного,

органiзацiйного, комерцiйного, виробничого та iншого характеру за винятком
тих, якi вiдповiдно до закону не можугь бути вiднесенi до комерцiйноТ
таемницi.

Iншими словами, iнформацiя становить комерцiйну таемницю у випадку,
якщо вона мае дiйсну або потенцiйну комерцiйну цiннiсть в силу невiдомостi ii
TpeTiM особам, до неТ немае вiльного доступу на законнiй пiдставi, а власник
iнформацiI вживае заходiв щодо охорони ii конфiденцiйностi.

НОРМами Законодавства Украiни визначено вичерпний перелiк пiдстав, на
якиХ може передбачатися обмеження прав особи на вiльне збирання,
ЗбеРiГаННя, Використання i поширення iнформацii, оскiльки реалiзацiя цих прав
не гIовиНна поруШуватИ громадсЬкi, полiтИчнi, екоНомiчнi, соцiальнi, духовнi,
екологiчнi та iншi права, свободи i законнi iнтереси iнших громадян, права та
iнтереси юридичних осiб.

КеРУЮчись частиною другою статгi 19 КонституцiТ УкраТни, !епартамент
еКОНОмiки та iнвестицiЙ виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi
MicbKoT державноi адмiнiстрацii) звернувся до iHBecTopa (ТОВ KMocKiTo
МОбайш) з метою отримання згоди на надання копii iнвестицiйного договору.

З Огляду на те, що наразi iHBecTopoм не надано згоду на надання або
ненадання копii iнвестицiйного договору та додаткових Угод до нього,
Щепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
РаДи (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) надае копii зазначених
ДОКУМентiв в частинi iнформацiТ, яка була публiчно оприлюднена, а також
iнформацiТ, яка не може бути вiднесена iHBecTopoм до конфiденцiйноI або
комерчiйноi iнформацii вiдповiдно до законодавства.

.Щодатки на 40 арк. в 1 прим.

З повагою

Щиректор наталiя МЕльник

свiтличний олег
Лебедсва Юлtя289 54 24



IнвЕстицйний договIр
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.Щепартамент екоýо}liки та iuвестшцiй викоItflвчого 0рrашу XKTBcbKoi пricbKoi
ради (КlliЪськоi lricbKoi державноТ адпlilliстрацii}, що виступас органiзатороtоt
iнвестицiйшого конкурсу iз залучення iHBecTopa до будiвництва Wi-Fi мережi в Киiвськоlr.tу
метрополiтенi для надання якiсних те.пекомуtлiкацiЙних послуг жителям та гостяN{ MicTa (лаrri
- <<Органiзатор Koнlýpcy))), в особi директора Поворознкка Миколи Юрiйовича, який дiс на
пiлставi Положення про [епартамент економiки та iнвестицiй викончlвчого органу Киiвськоi
MicbKoT радш (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiотрацii), затвердженого розпорядженЕrl]ч1
виконавчOго органу Киiвськоi MicbKoi ради Кýвськоi MicbKoi дерхавноТ адлtiнiотрачii) вiл
30 вересня 201 3 року N! l 7 l 7, з однiеi cTOpoH}I}

Колrунальше пiдuрш€мство <<KlimebKlrri метрополiтеtл>>, що виступас заý{овникоý.I
булiвництва WiFi мережi в КиiЪсъкоlчtу метрополiтенi Ný каданпя якiсtлих
телекомунiкецiЙних послуг житеJuIм та гостям MicTa (лалi * <Вапrовнrrюl), в особi нача.гtь}Iика
Брагiнського BiKTopa ВолодимирOвича, який дiе на пiдставi Статугу, з лруrоi сторони, та

Товарtлсгво з об:чtеrкеною вiддовiдапьнiсrю <ФЦOмоБАйJЬ), що вис,ryfiас iHBecTopotnt
будiвнкцтва Wi-Fi мережi в Киiвському lrtетрополiтенi для надання якiсних
телекомунiкацiйЕих пос.пlfг ý,ytтýfifrl, то л^^фfrl. MicTa (дмi <dшвеетор>), в особi
Генера-пьяого ,Щиректора який дiе на пiдставi Статуту, з третьоТ
сторони, якi надалi iменую,гься кСтороtiи>! а окрем0 - <<Сторона>,

вiдповiдно до Закокiв Украiни кгIро мiсчевi державнi адмiнiсrрацii>, кпро стOлllцю
УкраIни мiсто-rерой КиiЪ>, Kllpo iнвестлtцiйrrу дiяльнiсть>, кПро регулюванiiя
мiстобудiвноi лiяльностi>>, рiшення Киisськоi MicbKoi' раллr вiд 24 травня 2007 року
Ns 52811189 кПро заlъерджен}tя Положення про шорядок проведеýýя iнвестицiл'tн1.1х

KoHKypciB для булiвничтвц peKoxcTpyKuii, реставрацiii тOш{о об'сктiв житлового ,га

fiежитповогý fiризначеýня, незавýршеног0 будiвннrtтва, iнжеверно-транспортноi
iнфраструкt,ури MicTa Кисвоl, розпорядженýя виконавчого оргаfiу Киiвськоi мiськоi ради
(Кшiвськоi tuticbKoi державноi алмirriстрачii) вiд 17 жOвткя 2011 року Nе 19iб <Про
проведення iнвестицiйного конкурсу iз заIryченIifl iHBecTopa ло булiвництва Wi-Fi btepeжi в

Киiвському метрополiтенi для надання якiсних телекомунiкацiйних ýосл}т житеJlям та
гостffIlt MicTa>, рсзпорядже}Iня виковавчого органу Киiвськоi MicbKoi радп (Киiвськоi MicbKoi

дерхавноi адмi1,1iстрацi0 вiд 29 жовтня 20t4 року Ng 1230 <<ГIро затвердх(еяня перемокця
конкурсу iз зачучення iHBecTopa до будiвництва Wi-Fi Mepexti в КиiЪському метрополiтенi

дш вадання якiсних телекоttунiкацiйних послуг жителям та гостям tvticTы уклалн цей
iнвестицiйний договiр про наступýе:

1. юридичнЕ визнАчЕння TýPMIHIB.

1.i. Термiни, якi вживаються в цьому.Щоговорi, мають таке значення]

1.1.2, <об'скт iBBecTyBaHHrI)) - й-гi ýtережа в Киiвськоýrу ь{етрOполiтекi для

наданкя якiс.trих телекомунiкацiйних посflуг житедflм та гостям MicTa, в тому числi cmcTe,lta

вiдеоспостережения.

Орrанiза,rар
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переданi вiдповiднi повновalкення.

0рганiзатор

1,1.15. <Комiсiя> - постiйно дiюча Konкypcнa комiсiя по заJIренню iнBecTopiB до

фiнансувмня будiвництва, peKoHclpyKltii, реставрацii тоцо об'ектiв житлового та

нежI,11]лового IIркзЕачення, незавершеного будiвництва, iнженерно-трансп opTHoi

iнфраструктри MicTa Кисва! утворена розпоряджсýням викоfiавчого органу КиiЪськоi

MicbKoT рали (Киtвськоi мiськоi державноi адмiнiстрачir) вiл 22 жовтня 2007 року }Ф 1403 (зi

змiнами), а у орган(-ни) або особа(-би), якому (якиь,r)



ч

2. прЕдмЕт договOру

2.1. 8iдшовiдно до }мOв цьOrо flоговору Сторонн з метOю забезгrечЕн}IJI Еадаýýя в
киiъському метрополiтенi якigних тепекомунiкацiйких послуг житеJu{м та гостям MicTa
Киева здiйснюють дiяльшiсть щодо Будiвництва, Експлуатацii Обuскта irrвсоryванкя та
вчýнgЕня Сторояапtи iнших дiй, передбачених uнпл ffоговором.2.2. СклФlовиlr.tж чаýтяýа}fи Об'екта iквеетування е:

2,2,1,, Wi-Fi мережа, що вкJIIоча€:
2,2.1.1.Комплекси ап&раfi{нх, програ}4ýих, iнжекерно-технiчних засобiв та

телекомуяiкfitiйнкх i електрl*чIrих мере)ж на ý2 стапцiях Киiвськоrо метрополi.rвну.

2.2,1.2. Коivrплекси аflаратних, програмких, iнженерно_,гехнiчних засобiв та
ТеЛеКО.vУпiкацiЙннх i електричних ll{0ре}ку pyxohro}.ry gкладу (774 вагоrlи) Киiвського
trleTpoпo;tiTeнy. ýуаiвннuтво ý/i-Fi Mepexci в нових ваговrж Киiвського метрояолiтеку
здiйснюеться IBBecTopo]\{ в розуе{нi строки та Еа умOвах цьOго ýоrовору.

?,2,|.3. Комплекслt &паратýих, ýрограмнкх, iнжснерно-технiчхжк засобiв та
телекомунiкацiЙиих i електричýкх Mýpext ila Bcix ýерýгоЕах (в тулiелях} лiнiй КиiЪського
tчtетрополiтену.

Z.2,1,4. Бiллiнгову систему (булiвничтво здiйсrttоеться та технологiчних площадкак
IHBecTopa поза тери,горiсю Клtiвського метропо.тiтену).

2.2.2. Система вiдеоспос,гереження, lцо вкпючае:
2.2,2.1. Комппекси апаратн}lх, ilроIрамних т& iнжепершо-технiчпих засобiв та мереж

(пасивних), призýачеýих для збору, обробкк, зберекення та ýерýдачi вiдеоiнформвцii на З?
станцiях Киiвського метрополiтену (кiлькiсть постiйна та ке залежить вiд введенlIя в

експлуатацiю новж станцiй метрополiтену)

2.?,2.2. Комплекси аflаратц}lх, програ}{Ilик та irtxceHepHo-TexHi.ttlиx засобiв,
fiр}lзначених для збору, оброýки, зб*реженпя та передачi {пасивне обладнання)
вiлеоiнформ ацiТ у рухомоI\, }, складi Киiвського метрополiтену, а саме :

кýhlпJIекси апаратних, прOграь{Еýх та iнженерно-текнi.rних засобiв дJuI
вiдеоспостерех(ення в 3-х з.lепах (l5 вагонiв) Киiвського метрополiтену,

ttетроtlолiтену, якi адаптутоться
ltepeжi;

ъ.i-Fi

телекомулtiкацiiлна iнфраструктура (плережi) в iHrrrltx 729 вагонач т* } 8аr*нз_\
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парку шоrlовнеЕltя метрополiтеýу, створеЕа IBBecTopoM {без проведенýя }!одераiзацii цiсi
мережi), з можливiстю шодмьшого встановлеlлня, пiддлючення та iвтеrрацiТ нових пристроiв
системи вiдеоспостереженrlя

Z,3. IHBecTop забезшечуе Булiвнrrчтво
фiнансування Bcix пов'язаних з ц}lм витрат

2,4. Iпвестор забезпечус Будiвничтво
фiuансуванн.я Bcix пов'язаних з цим внтрsт.

та ýксплуатацiю Wi-Fi Mepexci та

2,5. Реалiзацiя Iнвестицiйного проекту здiйснюеться вiдповiдно до умов цьоl0
ýоговору, Коякурсноi документаuii, KorrKypcHoi пропозицiТ ra в!{мог законодавства УкраТни,

2.6, В рамках реа;riзаuii Iнвестнцiйного проекту та в межах цього ýоговору
IHBecTopy делегусться частина функчiй Замовиика булiвничтва щодс Об'екта itlвестування

2,7. Протягом строку дii цього ,Щоговсlру IHBecTop за свiй рахунок забезllечус
Замовника (для його власЕих потреб);

окремиil{ otlToBoлoкotltlиM з'еднанням вiд Точки присугностi метрополiтену
до UA-IX,

окремим нетарифiкованим канаяом доступу до мережi IHTepHeT з проЕускною
здатнiстю Ее менше 20 Мб/с * зарубiжжя, 100 Мб/с - УкраТна (UА-DO.

Системи

/
, ,.,i

Органiзатор Замовник

та
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зl стýрони
Коктроль за дiяльнiстю IHBecTopa ý рамках рrа,,liзачii Iявестицiйgого ýрOекту

КкiвсъкоТ lticbKoi дерхtавпоi адrr,riвirтрачi? здiйслtюеться в мех{ах rrоýflоаажеl{ъ

в порЁдку, ýизначоному цим ýогаворо}l та закgнодавством Украiни.
Контроль за викOнанвям умов цього ýоговору в меж&х компетенцii

покfiада€тьсх ý& Органiзатора конкурsу в IIорядку, ýýзIlачýнO}rу цýм ýоговором та
закоýодавством Украiни.

3. строки, ilорядок тА умови рЕАлIзАцIi IнвЕстицIЙного
проЕкту

3,1. Загальна opicHToBHa BapTicTb Булiвнкчтва
Mepe:Ki та Систем вiдеоспостерýжgння, вiдповiдно до
ýк]14дее

Об'екта iHBecTyBaHHýI, в т.ч, lvi-Fi
Коякlрсноi пропозкuii IKBecTopa

замовником'



7

Киева
Коштн на ствOреýýя соцiалънсlТ та MicTa
gплачуються IHBecTopoM у ýаступýсму

?5о/о

цим ýоrовором;
25yn KolTlTiR- IIто становнть

* не пiзнiше б (шести) мiсяuiв з дня набршlня чиЕ}Iýст1 цим

507о коштiв, що становить
* не пiзнiше 12 (дванадцяти) trлiсяцiв з дня вабрання чинностi ципt

,Щоговором.
3,5. Iпве*тор Koмlle}{cye Замовкику витрати, пов'язанi iз виконанняtл пiдготовч}Iх

робiт фозробкою технiко-екоllомiчких fiоказникis, техлriчlогФ завдання), у розмiрi
248961,00 грн. (ýBicTi сорок BieiM тисяч дев'ятсот шiстдесrг одна rривня,00 коп,) з

}тахуванням П,ЩВ протяго!t{ l0 (десяти) каленларних днiв з дня набракня чинностi циtпt

/{оговором. У разi змiни

ОрганiзаторOм конкурсу та ЗалtовfiЕкOм, ией TepMiH може бути

ýоговором;

.

.'

0рганiзатор

*^Т
ц
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Разi BiH не повиýен перевищуsатк |2 (дванадчяти) мiсяцiв з дня набрання чинностi цим
.Щоговором.

3.1. Проектнi та технiчнi рiшення, якi вцображатимуться в ПД, повиннi
вiдповiдати вимогам законодавства Украrни, будiвельяих норм, державних стандартiв i
ýравил, 3авданвю на проектрання, вiдомчим докр{еgтам Замовника, умовам цього
ýоговору та бути погодженi iз Заtrtовником.

3,9. На пiдставi затвердженоi Пý, протягом б0 (шiстдесяти) кмекдарних дrriв з

моменту ii затверлження, СторOýи цьOго ýоговору визначаIоть графiк фiнаксування та

реачiзацii Iнвествцiйного проекту, який вва}ка€ться невiд'емною частиною цьоrо ýоговору.

З.11. Строк булiвництва повинен буги не бiльше нормативного, що визначаеться
П,Щ, IHBecTop або за.шученi ним викоЕавцi обов'язково повиннi мати лiцензii (квалiфiкацiйнi
сертифiкати) па проеrýувмня та вЕкокання робiт з Булiвничтва Об'скта rаlабо Частин
О6'екта iявестування, а також сертифiкати (свiдоцтва) на матерiати та облад}tаttкя, що
будуrь застOсовув&тися при його булiвничтвi,

3.12, IHBecTop ,га 3амовtлик з дотримаýням вимOг законодавства Украiжи Moxtyтb

укладатн логовори/угоди, пов'язанi з реыriзацiею Lнвестlлцiйfiого fipoeкTy

Органiзатор lнпестпп
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4. IIрАвА тА оýов,язки оргАнIзАторА конкурсу

4.1. Оргапiзатор ко}lкурсу мас право:
4.1.1, ýосryпу до iнформацii, докуlrлентiв, пов'язаýих з викоI{акням Замовником та

IHBecTopoM вимоr Конкурсноi докуrиентачii, Конкурсних пропозицiй IHBecTopa та yllroý цього
,Щоговору.

4,|"2. Здiйснювати контроль за дотиý{аýýям та вfiкоЕанням вимог KoнKypcвoi
документацiТ, KoнKypcнoi пропозицiТ IHBecTopa та умов цъого [оrовору пiд час ремiзаuii
1нвесткцiйноr0 проёкту в 11орядку, визкачgнOму циýt ýоговором та закоЕодавством Украiни,

4.1.3. Розiрвати цей ,Щоговiр з [нвестором в односторOнньому пOрядку за

процедурою, визначекою у роздiлi 12. цього ýоговору.
4.1.4. Щоквартально, до l0 (лесятоl,о) числа uершог0 мiсяця квартелу, Ёаступного

за звiтttилt, в письмовому виглядi 0тримувати вiд IHBecTopa та Замовника iнформацiю (звiт)

щодо стану реалiзацii Iнвестицiйного проекту вiдповiдно до пiдпуяктiв 5.2.10, та 6.2,7. цього

flоговору за форrrлою згiдно з Долаткопл М 1 до цього,Щоговору.
4.1.5, Отримувати fiа пýсьмовий запит ýрстяго*r 15 (п'ятнадцяти} робочих днiв вiд

С,горiн цьог0 ýоговору всю необхiдну iнформацilо, що стосуеться реалiзацii Iнвестицiйного
проекту.

4.1.6. Вимагати вiд CTopiH цього !оговору належного виконаннfi cBoix обов'язкiв.
4.|.7. Iuшi права згiдно з цим ýоговоропt.

4.2, 0рганiзаторкоfiкурсузобов'язуетъся:
4.2.|. Надавати CTopoHa:nr ,Щоговору протягом 15 {п'ятналuяти) робочих дltiв в

межаХ своеi комПетелrцiТ нмвнУ в Орrанiзатора конкурсу iнформацiю, вiдомостi, докумснти,
необхiднi для реаrriзачii Iнвестицiйн о го проекту.

4.2.z. Негайно повiдом.гlяти Сторони ýоговору про Bci обставлlilи, що можуть

пеrативЕо вплинути на можливiсть виконанкя IкBecTopoil! т& За:rtовgиком обов'язкiв за цим

.ЩоговороМ, про якi ОрганiзатОру конк}?Су стаJIо вiдомо, за винятком випадкiв, коjIи така

irrформаuiя с комерцiйноtо, службовою або державною таемнfiцею.

4.2.з. В tuежах своsi компетенцii та у вiдповiдrrостi до пуIIкту 3.14. цьогО ýоговорУ
вкнести на розгляд KoMiciT trитанýя про визначення розмiрiв мiсячнофiчцоi плати за послуIи

з розмiщення телекому}Ii кацiй пих ý{ереж та обладнанкя в тунелях, на станцiях та у ваготrах

метрополiтену, необхiднl.tх для Будiвництва та/або Експлуатацii Об'скта iнвестуванвя

4.2.4, Спрltяти в межаХ cBoci коlrлПетенцii IHBecTopy в оформленнi в усташовленом},

пOрялку права власtrостi на об'ект таlабо Частини Об'скта iнвесryвання вiдповiдно з*

пункIу 2,1l. цього ýоговору та набl"rто права власностi на Систему вiдеоспостсрýýi*ння

територiапъною громадою lticTa Киева BiдпoBi.ttHo до п}fiкту 2.12, цього [оговор1".

4,2.5, Виконувати iншi обов'язки згiдrо з умоваlчtи .Щоговору

Органiзатор

цього

' ,",:
.,n
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прАýА тА оýOв,язки IHýýCTOPA

5.2. Iнвесторзобов'язанrtй:
5,2.1. Забезпечити Булiвниuтво Об'екта iнвесryвання та фiнансування Bcix

пов'яз&ýих з цим витрsт протяго}I асьOго строку
5.?.?. Забезпечити Ексллуатацirо Wi-Fi :rtepeжi та Bclx IIов,язак}iх з

t{иý{ витрат fiротягсý, вýъого стрOку дii цього ýоrовору у вiдповiдностi д0 E!l_\i*;
закоиодавства YKpaiHlt.

:]
;! ,| ,f
i :. ::..n:,,,, -;/ ,/" ],:,': ý ]

l
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5.2.5, Сплатити Органiзатору конкурсу кошти на створсння соцiальноi та
iнженеряо-транспOртноi iнфраструкгури lticTa Кисва у розмiрi, що становить

щьо},lу ýоговорi, 
без врахракня Пýв у порядку, визначеному в

5,2.6, Компенсувати 3амовнику витрати, пов'язанi з вико}I{lнl{ям пiдготовчих робiт,
у розмiрi 248 961,00 (,Щвiстi сорок BiciM тисяч дев'ятсот шiстдесят одýа грившя 00 коп.)
прOтягом 10 (лесятн) каJIендарних днiв з лня набравпя чинýостi чим ýоговором, У ржi змiни
Зага.пьноi opicHToBHoi BapTocTi Будiвництва Об'екта iнвсстlъання, визначеноi в пукктi З.1.

цього ,Щоговору, розмiр ко]tlпенсацii витрат Замовlлика на виконаЕня пiдготов.шtх робiт не
змiкюеться.

5.2,7. Вирiшити, за необхiдrостi, у вiдповiдностi до вимог законодавства Укршlли
майновi питання, пов'язанi з викорIлстанням Магiстральних волокоянO-оптичших лiнiй
зв'язку буль-якоi мультисервiсцоi мережi (oKpiM техвологiчних волоконно-оrlтичпих Ivtepeж

rtетрополiтену) без проклада}Iня шових.

5.2.9. Протяrом б (шести) мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Договором
з*безпечити з урахуванfiям Завданпя на проектуваýýя розробку, експерткзу (поголженяя) та
затверджеýня у встановленоhrу закOЕодавство}t YKparHH порядку ПД. За наявностi
gб'ектиsних прич}tЕ, за погодrкенпям з 0рганiзатором конкурсу та Замовникоýr, даний строк
коже бри подовжено, шё у бупь-якому разi BiH не повинен перевищуваж |2 (лваиалuяти)

lrлiсяцiв з двя набраrrýя чи}lностi чим ,ЩоговорOм.
5.2.10, Щоквартально,

в письмовоь,lу вигJIядi подавати Органiзатору кснкурсу iнформаuiю (звiт) щодо
*тану реа.пiзацii Iнвестицiйного fiроекту в цiлому та окремих його етапiв за формою згiдно з

ýодатком ]ф l до цього ýоговору,
5.2,1l. Забезпечувати за свiй рахупок Замовника (лля його власних потреб) ilротягОм

ýтроку дii цього ýоговору:
окремим оптоволоконý}lм з'едванням вiд Точки присугностi метрополiтенУ до

UA_Ix,
0кремим нетарифiкованим каЕ&пом доOтупу до мережi IHTepBeT 3 пропускiIоЮ

здатнiстю не меýше 2а М6/с * зарубiжжя, l00 Мб/с - YKpaiHa ФA.IX).
5.2.12. 3алучати для Будiвнкцтва об'екта iнвестування, Ексuлуатацii IMi-Fi мережi, а

також до мOменту оформлення права власностi ýа Систему вiдеоспостережекня

територiаЛьноЮ IромадоЮ MigTa КиСва, дJIЯ ЕксгtлуатаШii СистЕми вiдеоспостереженýя

пiдрядlлi органiзачii, що мають лiцекзii, iншi дозвiльнi докупtенти н& про8еденкя вiдповiдних

робiт.

]l

Органiзатор
-ф1

i, -.).
I*r*.rop /' 'i-'' j, 

,,,



12


