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Громадському руху

<Чесно>

КолектиВ ПрАТ <КиТвський завод елекТротранспорту)) висловлюе
свое занепокоення у
зв'язкУ з некоректною i неперевiреною iнформацiеЮ,
Що ii 16.10.2014р. оприлюднено на сайтi
громадського руху " Чесно" вiдносно того, що наше пiдприсмство
начебто причетне

до якихось
корупцiйних дiянь. В вашiй заявi ставиться пiд cyMHiB законнiсть
угоди мiж КП кКиiвпастранс>
та ПрАТ кКЗЕТ> на капiтальний рмонт вузлiв Киiвського фунiкулера
укладеноI згiдно
результатам тендера на одного виконавця i наводиться факт, що до того тендер
двiчi вiдмiнявся
через вiдсутнiсть учасникiв oKpiM заводу.
майже

IнформусМо вас, що iсторiЯ спOружденНя i
функuiонування КиТвського фунiкулера
столiття пов'язана зкиi!ським заводом електротранспорту, Наше

BlKe

пiдприсмство протягом десятирiчь проводить щорiчний
ремонт та реконструкцiю фунiкулеру,
остання реконструкцiя проводилась Киiъським заводом електротранспорry
в 1984 Роцi з
виготовлеНням новиХ вагонiв, модернiзаЦiею вузлiв i агрегатiв та
управлiння. Щiлком логiчно, що
щорiчний ремонт вузлiв i агрегатiв фунiкулера проводитьпрАт ккзЕт)) яке спецiмiзусться
на
,
цiй дiяльностi i с багаторiчним партнером Киiвського
фунiкулеру.
.Щля колективу ПрАТ кКЗЕТ> виконання робiт по ремонту i
реконструкцii iоторичного
об'екту, однiеi iз найуачих киiвських пам'яток - Киiвського
бiзнесовим, а
фунiкулеру-.
""
iмiджевиМ проектом, справою честi. Щi
роботи виконуються за принципом собiвартостi,
пiдприемство не отримуе за них прибутку. Бiльше того, в ocTaHHi
роки ремонт фунiкулеру
заводоМ проводиться за запозиченнi кошти. Так, за виконаннi peMoHTHi
роботи на фунiкулерi в
2013р. розрахунок провели в кiнцi серпня 2014р.

у

2014 роцi на проханнЯ кмдА ПрАТ (кЗЕТ)) виконав
ремонт вузлiв фунiкулера до
святкування .щня нез€шежностi Укратни. ,що
речi, розрахунку i виплат за проведеtti роботи ще не
проведено,СтаноМ на l7.10.20l4p. КП <КиТвпастранс)) заборгувало заводу
понад 2 млн. гривень за
ремонТ рухомогО скJIадУ та фунiкуЛера,щО негативнО впливас на функцiонування пiдприемства: не
виплачу€ться заробiтна плата, значна кредиторська заборгованiсть постачальникам.

КолектиВ заводУ сприймаС заяву ГроМадськогО
руху '' Чесно'' як недостовiрну i
недобросоВiсну, яК спробУ створитИ негативниЙ iмiдж колективу та його
керiвництву. Просимо
вас напереД перевiряти iнформацiю, яку вИ подасте вiд вашоi громадськоi
органiзацii i звертаемося
до ваС з проханнЯм спросryВати недостОвiрну iнформацiю про наше пiдприемство на вашому
сайтi
та в повiдомленнях для ЗМI.
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