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Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Борканюка від вул. Волошина 

до стадіону "Карпати" в м. Хуст, Закарпатської області (коригування) 
виконком м/р міс. бюджет 498 700 498 700

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Петріва в м. Хуст, 

Закарпатської області 
виконком м/р міс. бюджет -25 317 -25 317

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 900-річчя Хуста в м. Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -110 -110

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. С. Паппа в м. Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -70 -70

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Коцюбинського в м. Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -5 -5

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Сонячна в м. Хуст, Закарпатської 

області
виконком м/р міс. бюджет -61 -61

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Тиха в м. Хуст, Закарпатської 

області
виконком м/р міс. бюджет 35 35

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Вайди в м. Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 598 600 598 600

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна в с. Кіреші, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 555 000 555 000

Капітальний ремонт дорожного покриття вул.Степана Росохи в м.Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 46 000 46 000

Капітальний ремонт дорожного покриття вул.Логойдових  в м.Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 1 319 949 1 319 949

Капітальний ремонт дорожного покриття вул.Висока в м.Хуст, Закарпатської 

області
виконком м/р міс. бюджет 1 367 535 1 367 535

Поточний ремонт проїзду до багатоповерхових житлових будинків по вул. 

Свободи  в м.Хуст
виконком м/р міс. бюджет 300 000 300 000
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Поточний ремонт території загального користування по вул. Корятовича м. Хуст виконком м/р міс. бюджет 200 000 200 000

Поточний ремонт  вул. Пачовського м. Хуст виконком м/р міс. бюджет 200 800 200 800

Поточний ремонт дорожнього покриття (брущатка) вул. Б.Бращайків зі 

примикання до вул. Свободи м.Хуст
виконком м/р міс. бюджет 9 218 9 218

Поточний ремонт вул. Садова в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет 100 000 100 000

Поточний ремонт вулиці Свободи, Духновича, Б. Хмельницького,  Волошина, 

Жайворонкова, Соборної України, Ужгородська набережна в м. Хуст
виконком м/р міс. бюджет 17 800 17 800

Поточний ремонт вул. Слов'янська, Чайковського в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет 82 200 82 200

Поточний ремонт вул. К.Набережна в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -101 -101

Поточний ремонт вул. Керамічна в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -188 -188

Поточний ремонт вул. Павлова в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -46 -46

Поточний ремонт проїзду біля багатоповерхового будинку по вул. 

Жайворонкова, 44 а-46 в м. Хуст
виконком м/р міс. бюджет -406 -406

Поточний ремонт проїзду біля багатоповерхового будинку по вул. 

Жайворонкова, 42 а в м. Хуст
виконком м/р міс. бюджет -125 -125

Поточний ремонт вул. Івасюка в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -260 -260

Влаштування дорожньої розмітки по вул. Керамічна, вул. Колгоспна в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -12 461 -12 461

Влаштування дорожньої розмітки по вул. Волошина в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -10 623 -10 623

Влаштування дорожньої розмітки по вул. Духновича, вул. Свободи, вул. К.Січі в 

м. Хуст
виконком м/р міс. бюджет -98 -98

Влаштування дорожньої розмітки по вул. Слов"янська, вул. Чайковського в м. 

Хуст
виконком м/р міс. бюджет -4 327 -4 327
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Влаштування дорожньої розмітки вул. І.Франка в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -28 693 -28 693

Влаштування дорожньої розмітки по вул. Шевченка, вул. Ломоносова, вул. 

Червонодеревників в м. Хуст
виконком м/р міс. бюджет -4 127 -4 127

Влаштування дорожньої розмітки вул. Островського в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -413 -413

Влаштування дорожньої розмітки вул. Лісна в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -1 559 -1 559

Влаштування дорожньої розмітки вул. Кірешська в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет -947 -947

Капітальний ремонт тротуарів по вул.С.Бандери від №5 до №28 в м.Хуст, 

Закарпатської області, коригування 
виконком м/р міс. бюджет 49 000 49 000

Капітальний ремонт тротуарів по вул.Слов"янська від вул. Коновальця до вул. 

Львівська в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 49 000 49 000

Капітальний ремонт тротуарів по вул.Чайковського в м.Хуст, Закарпатської 

області
виконком м/р міс. бюджет 49 000 49 000

Капітальний ремонт тротуарів по вул.Бокшая в м.Хуст, Закарпатської області виконком м/р міс. бюджет 49 000 49 000

Капітальний ремонт тротуарів по вул.Волошина від вул.Садова до вул. 

Бортнянського в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 49 000 49 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги НО9 Мукачево-

Рогатин-Бібірка-Львів, від залізничного переїзду до моста через р.Ріка, в межах 

міста м.Хуст, Закарпатської області

виконком м/р міс. бюджет 49 000 49 000

Реконструкція дороги до памятки архітектури національного значення "Руїни 

Хустського замку" з благоустроєм прилеглої території для покращення 

туристичної привабливості міста Хуста Коригування

виконком м/р міс. бюджет 200 000 200 000

Капітальний ремонт  дорожнього покриття  вул. Братів Реваїв  м.Хуст, 

Закарпатської області 
виконком м/р міс. бюджет 49 000 49 000

Всього: 5 748 900 845 644 4 903 256

    Секретар ради                                                                                         Володимир ЕРФАН


