
ВАТ «Е. Е. Т.»
О. О. Гуц народився 25 липня 1967 року в Есе Хайя (Республіка

Саха, Якутія). 
О. О. Гуц очолив будівельну компанію ВАТ «Е.Е.Т.» у 2006 році і

одразу ж почав працювати над розробкою сучасних концепцій
діяльності фірми. Олександр Олександрович переконаний, що
виробляючи єдину стратегію розвитку компанії та зміцнюючи
партнерські зв'язки, необхідно дотримуватися принципу: «… інтелект –
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ВАТ «Е. Е. Т.»

Гуц

Олександр Олександрович
Генеральний директор

вирішальний фактор роз8
витку компанії в
інформаційному суспіль8
стві, а кооперація і добро8
порядність – фундамента8
льна основа існування
будівельної галузі».

Створена у 2006 році,
будівельна компанія ВАТ
«Е.Е.Т.» за короткий час
змогла завоювати хорошу
репутацію серед замовників
і колег по бізнесу. Компанія
займається реконструкцією,
ремонтом та реставрацією
будинків. ВАТ «Е.Е.Т.»
заслужено користується
статусом провідної буді8
вельної компанії, про що
свідчать численні нагороди
та громадське визнання. В
її складі працюють висококваліфіковані  та ініціативні професіонали. 

Компанія ВАТ «Е.Е.Т.» успішно провела ряд складних
будівельно-монтажних робіт у Києві, зводячи житлові комплекси по вул.
Дмитрієвська (буд. 80-82); вул. Грушевського, 9-а; вул. Харківське
шосе, 19; офісно-торговий житловий комплекс по вул. Артема, 52; ряд
об’єктів громадського призначення: торгово-розважальний комплекс
на бульварі Перова, 36; кінотеатр «Мегаплекс» (торгово-розважальний
центр «Блокбастер»), що знаходиться по Московському проспекту,
34-а; виробниче приміщення ЗАТ «Отіс», що по вул. Чистяківська, 32;
Центр дитячої кардіології та кардіохірургії  МОЗ України по вул.
Чорновола, 28/1; приміщення музею «Духовні скарби України» по вул.
Десятинній, 12. Крім переліченого, фірма здійснила будівельні та
оздоблювальні роботи більш як на 200 об’єктах приватного житла.

Будівельна компанія ВАТ  «Е.Е.Т.», очолювана О.О. Гуцом,
впевнено крокує у майбутнє. Велика кількість  цікавих розробок  і
свіжих, оригінальних ідей чекають на  втілення у життя.

ВАТ «Е.Е.Т.»
вул. Тургенєвська, 48/13, м. Київ, 901054
Тел. /факс 8 (044) 486-0900
E-mail: eet_dps@skif.com.ua 
www.eet.com.ua


