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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 дорожнього покриття (брущатка) вибірково вул.Б.Бращайків 

в м.Хуст. Закарпатської області.
виконком м/р міс. бюджет 9 218 9 218

Поточний ремонт вул. І.Тургенєва в м. Хуст виконком м/р міс. бюджет 49 000 49 000

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

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 700 000 700 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мічуріна в м.Хуст.

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 100 000 100 000

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

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет -1 023 -1 023

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

Закарпатсьої області
виконком м/р міс. бюджет -75 -75

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

вул.Львівська в м.Хуст, Закарпатській області 
виконком м/р міс. бюджет -19 -19

Капітальний ремонт дорожного покриття  по вул.Замкова від вул.Франка 

до №8а  в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 300 000 300 000

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Гетьмана Пилипа Орлика в 

м.Хуст
виконком м/р міс. бюджет 93 365 93 365

Капітальний ремонт проїзної частини  вулиці Вітрова в м.Хуст 

Коригування
виконком м/р міс. бюджет 49 008 49 008

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

Закарпатської області, коригування
виконком м/р міс. бюджет 100 000 100 000

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

Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 200 975 200 975

Реконструкція тротуару по вул.Жайворонкова біля буд.№46  в 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 300 000 300 000

Реконструкція пішохідно-паркувальної зони по вул.Замкова в м.Хуст. 

Коригування
виконком м/р міс. бюджет 400 000 400 000

Капітальний ремонт дорожного покриття по вул.Жайворонкова від буд,66 

до дороги НО9 в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р міс. бюджет 30 000 30 000

Всього: 2 370 231 49 000 2 321 231
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