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Шановний Олексію Миколайовичу! 
 

В ході статутної діяльності громадській організації «Антикорупційний штаб» стали         
відомі факти, які можуть свідчити про антиконкурентні домовленості між Товариство з           
обмеженою відповідальністю «КОМФОРТБУДІНВЕСТ» та ТОВАРИСТВО З      
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА    
ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ "УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ". 

Державним підприємством "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних       
представництв" було розпочато конкурсну процедуру у системі Prozorro (посилання         
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-28-000232-b) ідентифікатор закупівлі:   
UA-2019-11-28-000232-b стосовно закупівлі - “ДСТУ Б.Д.1.1.-1.2013 Роботи з будівництва         
тимчасової споруди малої архітектурної форми на вул. Труханівській, 1-Г в м. Києві”. 

Після оприлюднення результатів конкурсу (аукціону) було оприлюднено документи,        
що були подані переможцем конкурсу та іншими учасниками. ГО “Антикорупційний штаб”           
ретельно вивчивши документи учасників дійшло висновку, що Товариство з обмеженою          
відповідальністю «КОМФОРТБУДІНВЕСТ» та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ      
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА   
ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ "УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ"   
вчинили антиконкурентні узгоджені дії шляхом узгодження своїх пропозицій та стратегії          
поведінки під час конкурсу (аукціону), що призвело до спотворення результату конкурсу           
(аукціону). 

Факти що можуться свідчити про вчинення антиконкурентних узгоджених дій         
Відповідачами, що призвели до спотворення результату конкурсу (аукціону): 

1. Відповідно до інформації інформаційно-аналітичної системи YouControl, а також        
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та        

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-28-000232-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-28-000232-b


 

громадських формувань товариство з обмеженою відповідальністю      
«КОМФОРТБУДІНВЕСТ» та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ     
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА   
ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ  
"УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ" мають однаковий номер телефону. (Додаток 1) 

2. При аналізі тендерної документації, яка була подана учасниками конкурсної         
процедури було з’ясовано, що у довідці про наявність працівників відповідної          
кваліфікації у обох підприємств вказані однакові працівники, а саме: Клоцько          
Віталій Валерійович, Калько Олексій Леонідович, Гуржій Володимир Петрович.        
(Додаток 2) 

3. Також була вяивлена незначна різниця в даті та часі завантаження тендерної           
документації, що також може свідчити про наявність антиконкурентних        
узгоджених дій. 

Частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»          
встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи           
можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. 

Відповідно до п. 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної             
конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які         
стосуються спотворення результатів  торгів,  аукціонів, конкурсів, тендерів. 

Таким чином, наведені обставини можуть свідчити про наявність антиконкурентних         
узгоджених дій ТОВ «КОМФОРТБУДІНВЕСТ» та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ        
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА   
ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ "УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ", що    
призвели до спотворення результатів торгів ДП "Генеральна дирекція з обслуговування          
іноземних представництв".  

Повідомляємо, що також можливо перевірити IP адреси звідки були подані пропозиції           
учасників направивши відповідні запити на адресу майданчиків Prozorro та ДП «Прозорро».           
Така інформація може додатково підтвердити наявність змови, у разі якщо пропозиції           
подавалися з однієї IP адреси. 

Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»,             
основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та          
реалізації конкурентної політики в частині здійснення контролю щодо створення         
конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері закупівель. 

Виходячи з вищевикладеного та керуючись про ЗУ “Про звернення громадян” та ЗУ            
«Про захист економічної конкуренції» 
 

ПРОСИМО: 
1. Організувати перевірку фактів та обставин щодо антиконкурентних дії товариство з          

обмеженою відповідальністю «КОМФОРТБУДІНВЕСТ» та ТОВАРИСТВО З      
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛЬНА   
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА  
МАЙСТЕРНЯ "УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ". 

2. В разі виявлення порушень чинного законодавства вжити передбачених чинним         
законом заходів. 

 
Відповідь про результати розгляду звернення можна надіслати на електронну пошту:          

shtab.net@gmail.com. 
 
Додатки на 9 сторінках 
 
З повагою 
 
виконавчий директор 
ГО “Антикорупційний штаб” C. Миткалик 
 



0 800 309 077 
youcontrol.com.ua

Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..  Актуально на 27.01.2020

 Повне досьє на кожну 
компанію України

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "СПЕЦІАЛЬНА  НАУКОВО--
РЕСТАВРАЦІЙНА  ПРОЕКТНО--БУДІВЕЛЬНО--ВИРОБНИЧА  МАЙСТЕРНЯ " "УКРАЇНА--
РЕСТАВРАЦІЯ""
"WORKSHOP "UKRAINE-RESTAVRACIYA" LLC"WORKSHOP "UKRAINE-RESTAVRACIYA" LLC
Код ЄДРПОУ 35962266

Сьогодні

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор Повідомлення Актуально на

Судові рішення,
пов'язані з
контрагентом 

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти,
зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами
правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок
фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. 

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної
справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш
конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні,
необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Відкриті виконавчі
провадження 

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення
стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на
кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших
кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно
ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  27.01.202027.01.2020

A
Потрібна особлива увага 0

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 73

Кількість судових справ компанії, де вона
виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3
роки: 8



Відкрито виконавчих проваджень: 1

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id57533
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ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з
60 60 реєстрів  України актуальну на момент запиту

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛЬНА
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА
МАЙСТЕРНЯ "УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ"

Скорочена назва ТОВ "МАЙСТЕРНЯ "УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ"

Назва англійською "SPECIAL SCIENTIFIC RESTORATION PROJEKT BILDING PRODUCTION
WORKSHOP "UKRAINE-RESTAVRACIYA" LIMITED LIABILITY COMPANY

Статус юридичної особи Не  перебуває  в  процесі  припинення

Код ЄДРПОУ 35962266

Дата реєстрації 18.12.2008 (11 років 1 місяць)

Уповноважені особи Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ГАЙДЕЙ ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ — керівник з 28.01.2011
копіювати

Зв’язок з національними публічними діячами
та/або пов’язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 60 500,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

FinScore  B/2,5

Фінансовий ризик  Помірний

Фінансова стійкість  Достатній рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  A/3.9

Ринкова потужність  Висока

Потенціал до лідерства  Провідні позиції на ринку

Ринковий скоринг

Анкета Актуально  на 27.01.2020 27.01.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Види діяльності Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання
91.03 Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель
та інших пам'яток культури
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших
природничих і технічних наук
41.10 Організація будівництва будівель

Контактна інформація
Адреса: 04071, м.Київ, ПРОВУЛОК

ЯРОСЛАВСЬКИЙ, будинок 7/9

Телефон: +38 067 328 69 54
044 379 17 80

Відомості про органи управління юридичної
особи

Доля держави в підприємстві згідно з
реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ГАЙДЕЙ ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 28/12/1981 Р.Н., , 02099, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ
БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 12-В, КВАРТИРА 226. ВІДСОТОК ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА
ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 100%. ТИП ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ

Перелік засновників юридичної особи Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ГАЙДЕЙ ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ
Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 12-В, квартира 226
Розмір внеску до статутного фонду: 60 500,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість 4 об'єктів

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 7 ліцензій

Учасники  та  бенефіціари Актуально  на 27.01.2020 27.01.2020

Власність  та  дозволи Актуально  на 27.01.2020 27.01.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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0 800 309 077 
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Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..  Актуально на 27.01.2020

 Повне досьє на кожну 
компанію України

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "КОМФОРТБУДІНВЕСТ""
"COMFORTBUDINVEST" LLC"COMFORTBUDINVEST" LLC
Код ЄДРПОУ 38418802

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор Повідомлення Актуально на

Місцезнаходження в
житловому фонді 

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб
промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.
Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити
про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех,
склад тощо. Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути
підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов
(якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  27.01.202027.01.2020

A
Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 0

Проблем не виявлено 74

Компанія знаходиться в житловому будинку
Більша частина видів діяльності компанії
пов'язана з промисловістю
Кількість співробітників 5 - 10



FinScore  D/1,8

Фінансовий ризик  Високий

Фінансова стійкість  Незадовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  B/2.5

Ринкова потужність  Вища середньої

Потенціал до лідерства  Достатні позиції на ринку

Ринковий скоринг

Анкета Актуально  на 27.01.2020 27.01.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з
60 60 реєстрів  України актуальну на момент запиту

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМФОРТБУДІНВЕСТ"

Скорочена назва ТОВ "КОМФОРТБУДІНВЕСТ"

Назва англійською "COMFORTBUDINVEST" LIMITED LIABILITY COMPANY

Статус юридичної особи Не  перебуває  в  процесі  припинення

Код ЄДРПОУ 38418802

Дата реєстрації 16.10.2012 (7 років 3 місяці)

Уповноважені особи Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
БОРУЛЬКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ — керівник з 20.01.2017
копіювати

Зв’язок з національними публічними діячами
та/або пов’язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 250 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах
Інші:
43.21 Електромонтажні роботи
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
90.03 Індивідуальна мистецька діяльність
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.13 Будівництво мостів і тунелів

Контактна інформація
Адреса: 02099, м.Київ, ВУЛИЦЯ

БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 12-В,
квартира 226

Телефон: 0673286954

Відомості про органи управління юридичної
особи

Доля держави в підприємстві згідно з
реєстром Фонду держмайна України

0

Учасники  та  бенефіціари Актуально  на 27.01.2020 27.01.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ШЕВЧУК ГЕННАДІЙ ЯКОВИЧ
Адреса засновника: Д.Н. 12.01.1971, ВІННИЦЬКА ОБЛ., НЕМИРІВСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО РАЧКИ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ

Перелік засновників юридичної особи Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ШЕВЧУК ГЕННАДІЙ ЯКОВИЧ
Адреса засновника: 22800, Вінницька обл., Немирівський район, село
Рачки
Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість 1 об'єктів

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 4 ліцензії

Країни

      

 Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Власність  та  дозволи Актуально  на 27.01.2020 27.01.2020

Перевірка  в  списках  санкцій Актуально  на 26.01.2020 26.01.2020

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах
компетенції блокують або забороняють проведення операцій
за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних
списках.

оновлюється щотижня

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Україна, 04071, м. Київ, пров. Ярославський, 7/9 
 

№ 779   від  12  грудня 2019 р. 

ДОВІДКА 

про наявність кваліфікованих   інженерно-технічних працівників 

 
№№ 

з/п 

 

Посада 

 

П.І.П. 

 

Освіта і спеціальність 
Загальний 

досвід роботи 

у будівництві, 

років 

1. Директор Гайдей Василь Анатолійович Повна вища освіта, теплоенергетик 17 

2. Заступник директора по 
виробництву 
(Головний інженер) 

Кльоцко Віталій Валерійович Повна вища освіта, технік-будівельник 18 

3. Інженер Тулик Андрій Васильович Повна вища освіта, інженер- 
будівельник 

14 

4. Головний бухгалтер Ревун Ганна Олександрівна Повна вища освіта, економіст 
бухгалтерського обліку та аудиту 

19 

5 Провідний бухгалтер Кльоцко Світлана Олександрівна Повна вища освіта, облік та аудит 13 

6 Інженер з охорони 

праці 

Енрікес Антоніо Повна вища освіта, інженер- 

будівельник 

17 

5. Інженер виробничо- 
технічного відділу 

Сабанюк Микола Зіновійович Повна вища освіта, інженер- 
будівельник 

36 

6. Головний енергетик Гуржій Володимир Петрович Повна вища освіта, інженер- 
будівельник 

38 

7. Iнженер з технiчного 
нагляду 

Случевський Максим 
Геннадійович 

Повна вища освіта, енергетик 18 

8. Начальник дільниці Чега Володимир Миколайович Повна вища освіта, інженер- 
будівельник 

21 

9. Провідний інженер- 
будівельник 

Стріха Сергій Григорович Повна вища освіта, технік-механік 26 

10. Головний механік Бальченко Віктор 
Миколайович 

Повна вища  освіта, технік-механік 20 

11. Начальник 
кошторисного відділу 

Кресс Анна Андріївна Повна вища освіта, економіст 35 

12. Начальник відділу 

матеріально- 
технічного постачання 

Косенко Ігор Олександрович Повна вища освіта, технік-будівельник 11 

13. Майстер виробничої 
дільниці 

Горук Тарас Володимирович Повна вища освіта, інженер- 
будівельник 

13 

14. Майстер дільниці Висоцький Микола 
Олександрович 

Повна вища освіта, інженер- 
будівельник 

3 

15. Майстер дільниці Калько Олексій Леонідович Повна вища освіта, інженер- 
будівельник 

24 

Всі працівники ІТР, які зазначені в довідці введені в штат підприємства. Додатково залучати працівників ІТР не 

плануємо. 

 

 

 

Директор 
 
 

     Гайдей В. А. 

(підпис) 

 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ”СПЕЦІАЛЬНА 

НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ 

«УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ» 



    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМФОРТБУДІНВЕСТ» 
            Україна, м. Київ 02099, вул.. Бориспільська 12-В, кв.226, 

Тел. (044)-379-17-80 

№ 23 від  28.03.2019 р. 

 

Довідка 

про працівників  відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання 

та досвід для виконання робіт 
 

№ 

з/п 

 

Посада 

 

П.І.Б. 

Стаж роботи за 
спеціальністю 

Штатні працівники та за сумісництвом 

1. Директор Борулько Сергій Васильович 11 

2. 
Начальник по 

виробництву 

Титко Михайло Васильович 8 

3. 
Виконроб Бальченко Віктор Миколайович 8 

4. 
Головний 

енергетик 

Гуржій Володимир Петрович 21 

 

5. 

Начальник 

спеціалізованої 

виробничої 

дільниці № 1 

Кльоцко Віталій Валерійович 10 

6. 
Маляр-3р Кугаєвський Андрій Васильович 14 

7. 
Маляр-4р Калько Олексій Леонідович 10 

8. 
Маляр-4р Шевчук Сергій Миколайович 22 

9. 
Маляр5р Панасюк Максим Васильович 22 

10 
Маляр-3р Державіна  Олена Анатоліївна 14 

11 
Плиточник-3р Левченко Ігор Володимирович 10 

12 
Каменщик-4р Горбуль Дмитро Васильович 15 

13 
Електрик-5р Жовтюк Сергій Васильович 10 

14 
Столяр-5р Андрюх  Виктор Петрович 18 

15 
Столяр-5р Матаев  Михайло Юлдашевич 20 

16 
Маляр-штукатур- 

5р 

Державіна  Олена Анатоліївна 18 

17 
Маляр-штукатур- 

5р 

Савич   Любов Віталіївна 15 



18 
Монтажник Кирилов Максим Леонідович 12 

19 
Верхолазник Логутніков Леонід Сергійович 14 

 
20 

Майстер по 
вентиляції та 
кондиціонуванню 

Зібровець Михайло Якович 18 

21 
Різнорабочий Михайлюта Сергію Юрійович 3 

 

                28.03.2019р. 

 

 

Директор Борулько С.В. 
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