
Перелік об’єктів незавершеного житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або 

придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програм 

будівництва (придбання) доступного житла, у тому числі здешевлення вартості іпотечних 

кредитів, які було схвалено Міжвідомчою комісією 29.03.2012, та стосовно яких Радою 

міністрів АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями надано подання відповідно до постанови КМУ від 25.04.2012 № 343

№ 

п/п
Адреса об'єкта, забудовник

72 квартирний житловий будинок в м. Луцьку, по вул. Федорова в 40-Ж-2 мікрорайоні (Група 

житлових будинків № 5)

ЗАТ "Луцький домобудівельний комбінат"

Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями на вул. 

В'ячеслава Чорновола у м. Луцьку

ПАТ "Луцьксантехмонтаж № 536"

22-х квартирний житловий будинок в масиві "Гнідава" на вул. Стара дорога, 22 у м. Луцьку

СП ТОВ "Луцьктехнобуд"

м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, 51-М 

ОК "Мандриківська 127"

м.Новомосковськ, вул.Радянська, буд. 1 

ПБМП "Строїтель-П"

м. Красногорівка Донецької обл.,  мікрорайон Сонячний, буд. 9 

Концерн "Донецькоблагробуд /Концерн "Група компаній Капітель"

Реконструкція приміщення бувшої казарми в/м № 3 по вул. Металістів в м. Овручі під 

житловий будинок

ТОВ "Будресурс-Економія"

Незавершене будівництво 4-х поверхового житлового будинку з мансардним і цокольним 

поверхами та вбудованими офісними приміщеннями по вул. Садовій, 3 в смт. Попільня, 

Житомирської області

ТОВ "СВП "Майстер"

смт Михайлівка, Запорізька обл., пер. Фестивальний, буд. 3 

ТОВ "ІНВЕСТ М  2007"    

Житлові будинки № 3, 4 в мікрорайоні № 4 жилого району "Південний" в м. Запоріжжі

ПАТ "Запорізький домобудівельний комбінат"

Завершення будівництва 24-х квартирного житлового будинку по вул. Горького в м. Гуляйполі

ТОВ "Будівельно-монтажне бюро "Промінь"

5-поверховий житловий будинок в мікрорайоні 40 років Перемоги в м. Василівка Запорізької 

обл.

ТОВ "Ретро Згода"

Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення 

на вулиці 

Є. Коновальця, 115 в м. Івано-Франківську

ТОВ "МЖК Експрес-24"
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Витяг з додатку № 1 до протоколу засідання Міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо формування 

переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких 

можуть спрямовуватися кошти від 30.05.2012 року

Волинська область

2



№ 

п/п
Адреса об'єкта, забудовник

Волинська областьКультова споруда "Храм, Парафіяльне управління з релігійно-просвітницьким та житлово-

господарським комплексом" на вул. Івасюка, 2 в м. Івано-Франківську (перша черга)

ТОВ "МЖК Експрес-24"

Культурно-відпочинковий комплекс з надбудовою житлових приміщень на вул. Пасічній, поруч 

торгово-мотельного комплексу (вул. Пасічна, 39) в м. Івано-Франківську (І черга будівництва)

ТОВ "Гідроенергобуд"

Блоки "В" та "Г" житлового будинку з закладами громадського призначення на вул. О.Пчілки в 

м. Калуші

ТОВ "Буденергоінвест ІВ"

Житлова забудова району "Рінь" в с. Угорники Івано-Франківської обл. Будинок № 3 (секції 30 

та 31). Будинок № 5 (секція 27). Будинок № 7 (секції 22, 23, 24).

ТОВ "Будівельна компанія "Еспо"

Реконструкція п'ятиповерхової цегляної будівлі під багатоквартирний житловий будинок по 

вул. Пархоменко, 47-А в м. Олександрія

Фізична особа-підприємець Гупанов Сергій Васильович

м.Луганськ,  селище Ювілейне, кв. Ворошилова, буд. 9 А, секція Б

ТОВ "РІКОД"

4-х поверховий багатоквартирний житловий будинок, зі сторони вул. Гагаріна в 80-му 

мікрорайоні, м. Сєверодонецьк, Луганська обл. (буд. № 8)

ТОВ "А.О. "Мрія-Інвест"

м. Вінники, вул Сахарова, буд. 31

ТзОВ "Теракота"

Житловий квартал на вул. Шухевича в м. Самбір Львівської області

ТОВ "Самбірська ГРОД"

144 квартири 216 квартирного житлового будинку № 27 по вул. Коновальця в м. Дрогобичі

КП "Управління капітального будівництва" Дрогобицької міської ради

м. Миколаїв, мікрорайон Північний, буд. 27 Г, ІІ черга 

ТОВ МЖК "Миколаївмолодьбуд"
м. Миколаїв, мкр-н "Соляні-2" пр-кт Героїв Сталінграду, корпус 2 

ЗАТ  БФ "Житлобуд-НІКО"

Забудова мікрорайону 71 в м. Миколаєві. ІІІ черга будівництва. Багатоповерховий житловий 

будинок,

 корпус 5 по вул. Потьомкінській - ріг вул. 1 Слобідської

ВАТ "Миколаївський ДБК"

Забудова мікрорайону 71 в м. Миколаєві. ІІІ черга будівництва. Багатоповерховий житловий 

будинок,

 корпус 4 по вул. Потьомкінській - ріг вул. 1 Слобідської

ВАТ "Миколаївський ДБК"

м. Кременчук, мікрорайон № 278, буд. 36

Полтавське РУ ДСФУ "ДФСМЖБ"

9-ти поверховий багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими  

адміністративними приміщеннями по вул. Генерала Манагарова, в районі житлового будинку 

№ 23, в мікрорайоні № 6 в місті Кременчуці

ТОВ "МЖК Житлобуд"
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№ 

п/п
Адреса об'єкта, забудовник

Волинська область

Житловий будинок з вбудованими приміщеннями по вул. Дем'янчука в м. Рівне

ТОВ "Рівнепромекобуд"

Продовження будівництва 9-поверхового житлового будинку по вул. Степанській, 26 в м. 

Костопіль 

ТОВ - фірма "Рівнеміськбуд"

Будівництво 9-ти поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями 

у м-ні Будівельник м. Кузнецовськ

Рівненське РУ ДСФУ "ДФСМЖБ"

140 квартирний житловий будинок по вулиці Ковпака,41-А в місті Суми

ТОВ "Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко"

100 квартирний житловий будинок по вулиці Кірова,160-В в місті Суми

ТОВ "Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко"

150 квартирний житловий будинок по вулиці Д.Коротченко,12/1 в місті Суми

ТОВ "Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко"

10-ти поверховий 120 квартирний житловий будинок по вул. Гагаріна - пер. Перекопський в м. 

Суми

ПАТ "Сумбуд"

10-ти поверховий житловий будинок (три блок-секції) по вул. Прокоф'єва, 14 в м. Суми (друга 

черга)

ПАТ "Сумбуд"

9-ти поверховий 52 квартирний житловий будинок по вул. Інтернаціоналістів, 35, блок "Д" у м. 

Суми (І етап)

ТОВ "Номак-Інвест"

12-ти поверховий 40 квартирний будинок із вбудованими офісами на 2-х поверхах по вул. 

Інтернаціоналістів, 35, блок "В" у м. Суми (ІІ етап)

ТОВ "Номак-Інвест"

м. Борщів, Тернопільська обл., вул. С. Петлюри, буд. 30  

ТОВ "Борщівагробудсервіс" 

Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями та 

автостоянкою на 8-10 машин по вул. Б.Хмельницького в смт. Козова Тернопільської обл.

ТОВ "Тернопільський житловий комплекс"

Житловий будинок по пр. Перемоги, 53-Б в Дзержинському районі м. Харкова (5-9 секції)

ОК "Житлово-будівельний кооператив "Житлобуд-1"

Житловий будинок по Салтивському шосе, 73 в м. Харкові (секція В, 2-й пусковий комплекс)

ОК "Житлово-будівельний кооператив "Житлобуд-1"

Багатоповерховий житловий комплекс з об'єктами інфраструктури по вул. Луї Пастера в 

Орджонікідзевському районі м. Харкова (3-й пусковий комплекс)

ОК "Житлово-будівельний кооператив "Житлобуд-1"

Житловий будинок по вул. Дача-55 в м. Харкові (будинок № 1)

ОК "Житлово-будівельний кооператив "Житлобуд-1"

Житловий будинок по вул. Дача-55 в м. Харкові (будинок № 2)

ОК "Житлово-будівельний кооператив "Житлобуд-1"
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Волинська областьРеконструкція незавершеного будівництвом гуртожитку для організації житлового будинку з 

вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Ломоносова, 36 в м. Лозова

ТОВ "База будівельної комплектації"

м. Херсон, 4-А ТМКР (пр. 200-річчя Херсона)

ПрАТ "МЖК"

Квартал № 3 в МКР-4А Таврійського житлового району м. Херсона. 10-ти поверховий 

житловий будинок № 17к

ТОВ "Компанія "Кримінвестбуд"

4-секційний 10-поверховий 129-квартирний житловий будинок по вул. Котовського, 97/3 в м. 

Черкаси

ПАТ "Фінансова компанія "Княгиня Ярославна"

27-ми квартирний 4-х поверховий житловий будинок з мансардою та прибудований магазин 

промислових товарів м. Монастирище, вул. Гагаріна, 47-А

Фізична особа-підприємець Романюк Роман Іванович

Чернівці, вул. Чорноморська, буд. 4-А

ТОВ "Будмонтаж-2001"

Житловий будинок по вул. Руській, 223-Д в м. Чернівцях

ТОВ Будівельна фірма "Чернівціжитлобуд"

Коригування ПКД проекту групи багатоквартирних житлових будинків під житло на 1-му 

поверсі будівлі по вул. Руській, 235-В в м. Чернівці. Блок 1 секція (1-4)

ТОВ "Чернівецький молодіжний житловий комплекс"

м. Чернігів, вул. Курсанта Єськова, буд. 14 Б                         

   ПрАТ "ФК "Княгиня Ярославна" 

Будівництво малоповерхової забудови з об'єктами соціально-побутового призначення в районі 

вулиці К. Єськова в м. Чернігові (4-й, 5-й п.к. 1 черга)

ТОВ "Денар-Люкс"

Житловий будинок з розміщенням в цокольному та першому поверхах адміністративно-

торгівельних приміщень за адресою: вул. Пушкіна, 11-А, м. Бахмач Чернігівської області

ПП "Житлоінвест"

35 квартирний житловий будинок в смт. Сосниця по вул. Чернігівській, 22

Дочірнє підприємство "УкрСіверБуд"

Київ, вул. Здолбунівська 13

ТОВ "Градострой"

Житлові будинки з об'єктами соціальної сфери та підземним паркінгом між ПТУ №28, дитячим 

будинком "Малятко" та провулком Рожевим, в Подільському районі м. Києва (будинок № 2)

АТХК "Київміськбуд"

Житлові будинки з об'єктами соціальної сфери та підземним паркінгом між ПТУ №28, дитячим 

будинком "Малятко" та провулком Рожевим, в Подільському районі м. Києва (будинок № 1 

(секція 3))

АТХК "Київміськбуд"

Будівництво житлових будинків та об’єктів соціально-побутового призначення, комплексного 

благоустрою території для суспільних потреб у 2-му мікрорайоні житлового масиву Позняки у 

Дарницькому районі м. Києва, будинок № 8-А (секція 1,2,3,4)

АТХК "Київміськбуд"

Будівництво житлових будинків та об’єктів соціально-побутового призначення, комплексного 

благоустрою території для суспільних потреб у 2-му мікрорайоні житлового масиву Позняки у 

Дарницькому районі м. Києва, будинок № 7 (секція 1,2,3)
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Волинська областьАТХК "Київміськбуд"
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Адреса об'єкта, забудовник

Волинська областьЖитловий будинок з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на 

вул. Хорольській, 1-А у Дніпровському районі м. Києва

АТХК "Київміськбуд"

Будівництво житлових будинків з паркінгами на вул. Сергія Лазо (у дворах будинків № 4 та № 

6) у Дніпровському районі м. Києва (буд. № 3)

КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями по вул. П. 

Корчагіна (мікрорайон Омега-2А) 

ТОВ "Інтербудсервіс"

Житловий будинок по вул. Наукова, 54-А в смт. Дослідне Дніпропетровського району (2-А 

черга МЖК "Мрія") 

Дніпропетровське регіональне управління ДСФУ "ДФСМЖБ"

Житловий комплекс по вул. Гугеля, 3 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя 1 черга 

(десять 9-ти поверхових житловий будинків серії "А"). Житловий будинок А-1.

ПАТ "Будівельно-монтажна фірма "Азовстальбуд"

Житловий комплекс по вул. Гугеля, 3 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя 1 черга 

(десять 9-ти поверхових житловий будинків серії "А"). Житловий будинок А-2.

ПАТ "Будівельно-монтажна фірма "Азовстальбуд"

Житловий комплекс по вул. Гугеля, 3 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя 1 черга 

(десять 9-ти поверхових житловий будинків серії "А"). Житловий будинок А-3.

ПАТ "Будівельно-монтажна фірма "Азовстальбуд"

Житловий комплекс по вул. Гугеля, 3 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя 1 черга 

(десять 9-ти поверхових житловий будинків серії "А"). Житловий будинок А-4.

ПАТ "Будівельно-монтажна фірма "Азовстальбуд"

Житловий комплекс по вул. Гугеля, 3 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя 1 черга 

(десять 9-ти поверхових житловий будинків серії "А"). Житловий будинок А-5.

ПАТ "Будівельно-монтажна фірма "Азовстальбуд"

Житловий комплекс по вул. Гугеля, 3 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя 1 черга 

(десять 9-ти поверхових житловий будинків серії "А"). Житловий будинок А-6.

ПАТ "Будівельно-монтажна фірма "Азовстальбуд"

Житловий комплекс по вул. Гугеля, 3 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя 1 черга 

(десять 9-ти поверхових житловий будинків серії "А"). Житловий будинок А-7.

ПАТ "Будівельно-монтажна фірма "Азовстальбуд"

Житловий комплекс по вул. Гугеля, 3 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя 1 черга 

(десять 9-ти поверхових житловий будинків серії "А"). Житловий будинок А-8.

ПАТ "Будівельно-монтажна фірма "Азовстальбуд"

Житловий комплекс по вул. Гугеля, 3 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя 1 черга 

(десять 9-ти поверхових житловий будинків серії "А"). Житловий будинок А-9.

ПАТ "Будівельно-монтажна фірма "Азовстальбуд"

Житловий комплекс по вул. Гугеля, 3 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя 1 черга 

(десять 9-ти поверхових житловий будинків серії "А"). Житловий будинок А-10.

1 6000

8700

8400

7

6

м. Севастополь

Витяг з додатку № 2 до протоколу засідання Міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо 

Перелік об’єктів незавершеного житлового будівництва, 

на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти в 

рамках реалізації програм будівництва (придбання) доступного житла, у тому числі здешевлення 

вартості іпотечних кредитів, та стосовно яких обласними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями надано подання відповідно до постанови КМУ від 

25.04.2012 № 343, за умови відповідності їх квартир вимогам зазначеної постанови
№ 

п/п
Адреса об'єкта, забудовник

1 5000

2 5000

Дніпропетровська область

1 6250

Донецька область

5 5000

6 5000

3 5000

4 5000

9 5000

10 5000

7 5000

8 5000



№ 

п/п
Адреса об'єкта, забудовник

Волинська областьПАТ "Будівельно-монтажна фірма "Азовстальбуд"

Будівництво багатоповерхового житлового будинку в м. Мелітополь, вул. Горького, 11

Фізична особа-підприємець Фокарді Олексій Каррадович

233 квартирний житловий будинок для малосімейних з прибудованим магазином по продажу 

продовольчих товарів по вул. Калініна, в районі житлового будинку № 97 по вул. Київській, на 

землях Білоцерківської міської ради

ТОВ "Білоцерківський домобудівельний комбінат"

Житловий квартал по вул. Машинобудівників в м. Вишневому Київської області

ПП "Еркер"

160 (40) кв. житловий будинок по вул. Сидоренко в м. Олександрія - І-й під'їзд

ТОВ "Стандарт"

Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок за адресою: м. 

Сєверодонецьк, вул. Маяковського, 10

ТОВ "А.О. "Мрія-Інвест"

Завершення будівництва 76-квартирного житлового будинку по вул. 16 Липня в м. Ходорів 

(Жидачівський район)

ЖБК "Цукровик"

Багатоповерховий житловий будинок по пр. Героїв Сталінграду, 89-А в м. Миколаєві

ВАТ "Миколаївський ДБК"

Забудова мікрорайону 71 в м. Миколаєві. ІІІ черга будівництва. Багатоповерховий житловий 

будинок,  корпус 6 (3-й пусковий комплекс) по вул. Потьомкінській - ріг вул. 1 Слобідської

ВАТ "Миколаївський ДБК"

180-квартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями в м. 

Комсомольськ по вул. Першопрохідців

ТОВ "Комсомольський Украсплав"

Комплексна житлова забудова на ділянці обмеженій вул. Панянка, вул. Амундсена та вул. 

Зелений острів в м. Полтава (буд. 75-А)

ТДВ "Полтавтрансбуд"

Житлові будинки по вул. Панянка, 65-67 в м. Полтава (буд. 65-Б)

ТДВ "Полтавтрансбуд"

6-ти поверховий житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення 

та паркінгом по вул. Героїв Сталінграда, 3 в м. Полтава

ТДВ "Полтавтрансбуд"

Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення 

по вул. Курчатова, 3-А в м. Полтаві

УКБ Полтавського міськвиконкому

Соціальний багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського 

призначення по вул. Шевченка, 75 в м. Полтаві

УКБ Полтавського міськвиконкому

10-ти поверховий житловий будинок із вбудованими магазинами по вул. П. Мирного, 3 в м. 

Миргороді Полтавської області

ПП "Ангропродукт"

32-квартирний житловий будинок по вул. Шевченка, 1-Б в с. Терешки Полтавського р-ну 

ПрАТ "Комбінат виробничих підприємств"

126 квартирний житловий будинок у 32-му мікрорайоні по вул. Онупріїнка, 11-Б в м. Шостка 

Сумської області, зовнішні інженерні мережі, генеральний план та благоустрій

ПАТ "Будівельна компанія "Домобудівник"

10 5000

1 5820

2 6850

Запорізька область

1 4800

Київська область

1 3950

Львівська область

1 4000

Кіровоградська область

1 4500

Луганська область

Полтавська область

1 4990

2 5860

Миколаївська область

1 5000

2 6000

5 4404

6 4934

3 5860

4 6240

Сумська область

1 4000

7 5000

8 4200



№ 

п/п
Адреса об'єкта, забудовник

Волинська областьБагатоквартирний житловий будинок з вбудованими в цокольному поверсі приміщеннями 

громадсько-побутового обслуговування по вул. Курлука в м. Глухові

ТОВ "МЖК "Миранта"

Комплекс багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями по 

вул. Макаренко в с. Подвірки Дергачівського району Харківської обл.

ТОВ "Фінансово-будівельна група"

135-квартирний житловий будинок по вул. Козацька, 48/1 в м. Хмельницькому

ПМП "Лідер"

108-квартирний житловий будинок з вбудованими в цокольному поверсі приміщення 

громадського призначення та комерційного призначення по вул. Щербакова, 24/2 в м. 

Хмельницькому (І-ша черга будівництва: 9-поверховий 36-кватирний ж/будинок з вбудованими 

в цокольному поверсі офісними приміщеннями)

ТДВ "Хмельницькзалізобетон"

120-ти квартирний житловий будинок по вул. Інститутській, 6-Б в м. Хмельницькому

КП "Цивільжитлобуд"

180-ти квартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими магазином та офісами по 

Львівському шосе, 33/2 в м. Хмельницькому

КП "Цивільжитлобуд"

120 квартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення по 

вул. Озерна, 6/2А в м. Хмельницькому

Асоціація "Регіональне Будівництво Хмельниччини"

9-ти поверховий 81-о квартирний житловий будинок з вбудованими офісними приміщеннями 

по вул.Пушкінська, 44-а в м. Кам'янець-Подільському

БВ ТзОВ "Рокор" ЛТД

Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціально-

побутового призначення та фізкультурно-оздоровчим закладом по вул. Пушкінській (біля 

будинку №26) в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької обл.

ЖБК "Пушкінська, 26а"

30-ти квартирний житловий будинок по вул. Грушевського, 9 в смт Стара Синява 

Хмельницької області

ТОВ "Зінмар"

Житловий будинок в кварталі багатоповерхової забудови по вул. Головна, 275 в м. Чернівці (24 

кв. ж.б., з вбудованими приміщеннями по вул. Головна, 275

ТОВ "Рембудсервіс-інвест"

96 квартирний житловий будинок з магазином та влаштуванням мансарди в приміщенні даху 

по вул. Кагарлицька, 7 в м. Чернівці

Мале приватне підприємство фірма "Атлас"

54-кв. житловий будинок з вбудовано-прибудованим магазином по вул. Гвардійській в м. 

Сторожинець

Сільськогосподарське ТОВ "Надія"

Група житлових багатоквартирних будинків по вул. Андрусенка між вулицями 

Красносільського і Незалежності в м. Чернігові. ІІ черга будівництва - житловий будинок № 2

ПАТ "Будівельна компанія "Домобудівник"

Група житлових багатоквартирних будинків по вул. Красносільського від вул. Глібова до вул. 

Андрусенка між вулицями Красносільського та Незалежності в м. Чернігові на орендованій 

земельній ділянці з виделенням черговості. 3-я черга будівництва - житловий будинок № 3

ПАТ "Будівельна компанія "Домобудівник"

2 4700

1 4900

2 5500

Харківська область

1 5500

Хмельницька область

5 4934

6 4700

3 5400

4 5400

Чернівецька область

1 5500

2 4990

7 5000

8 4150

2 4890

3 4290

Чернігівська область

1 4800



№ 

п/п
Адреса об'єкта, забудовник

Волинська областьГрупа житлових багатоквартирних будинків по вул. Красносільського від вул. Глібова до вул. 

Андрусенка між вулицями Красносільського та Незалежності в м. Чернігові з виділенням 

черговості будівництва: 4 черга будівництва - житловий будинок № 5 з вбудованими 

адміністративними приміщеннями в цокольному поверсі

ПАТ "Будівельна компанія "Домобудівник"

Група житлових багатоквартирних будинків по вул. Красносільського від вул. Глібова до вул. 

Андрусенка між вулицями Красносільського та Незалежності в м. Чернігові. 7 черга 

будівництва - житловий будинок № 10

ПАТ "Будівельна компанія "Домобудівник"

54-квартирний 9-ти поверховий житловий будинок АПВС ЧН-94 по вул. Чехова, 31 в м. Ніжині 

Чернігівської області

ПАТ "Будівельна компанія "Домобудівник"

Будівництво трьох багатоквартирних 5-ти поверхових житлових будинків на вул Центральна, 

20-а в м. Носівка Чернігівської області (Житловий будинок №1)

ТОВ "Житло-Буд"

Багатоквартирний житловий будинок на вул. Зайцева, 51 в м. Остер Козелецького району 

Чернігівської області 

ТОВ "Житло-Буд"

Житлові будинки з об'єктами соціально-побутового призначення по вул. Леніна, 47-59 в 

Дарницькому районі м. Києва

ТОВ "ІНЕКОН-СЕРВІС"

Житлові багатоквартирні будинки по проспекту Античному, 64 в м. Севастополі

ПП "Карбон"

Багатоквартирні житлові будинки по проспекту Столетовський вул. Колобова. 6 черга 

будівництва. Житловий будинок. Корпус 12-В

ПАТ "Севастопольстрой"

3 4650

6 4000

7 4000

4 4605

5 4500

1 6250

2 6200

м. Київ

1 7950

м. Севастополь


