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Влаштування дорожньої розмітки по вул. Керамічна, вул. Колгоспна в м. Хуст виконком м/р місцевий бюджет -60 000 -60 000 0

Влаштування дорожньої розмітки по вул. Волошина в м. Хуст виконком м/р місцевий бюджет -80 000 -80 000 0

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

Хуст
виконком м/р місцевий бюджет -50 000 -50 000 0

Влаштування дорожньої розмітки по вул. Слов"янська, вул. Чайковського в м. Хуст виконком м/р місцевий бюджет -30 000 -30 000 0

Влаштування дорожньої розмітки вул. І. Франка в м. Хуст виконком м/р місцевий бюджет -120 000 -120 000 0

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

Червонодеревників в м. Хуст
виконком м/р місцевий бюджет -30 000 -30 000 0

Влаштування дорожньої розмітки вул. Островського в м. Хуст виконком м/р місцевий бюджет -15 000 -15 000 0

Влаштування дорожньої розмітки вул. Лісна в м. Хуст виконком м/р місцевий бюджет -15 000 -15 000 0

Влаштування дорожньої розмітки вул. Кірешська в м. Хуст виконком м/р місцевий бюджет -25 000 -25 000 0

Влаштування дорожньої розмітки вул. Львівська в м. Хуст виконком м/р місцевий бюджет -200 000 -200 000 0

Влаштування дорожньої розмітки території Хустської міської території виконком м/р місцевий бюджет 625 000 625 000 0

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Бр. Шерегіїв м.Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Лаборця в м.Хуст, Закарпатської 

області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Е.Егана, Ю.Вірага в  м.Хуст, 

Закарпатської області 
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Зарічна в с. Зарічне Хустської 

міської ради, Закарпатської області (Капітальний ремонт автомобільної дороги 

місцевого значення С 071302 Хуст-Зарічне км 0+000-7+000) 

виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.М.Лизанця в м.Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

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

області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

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

області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття  вул.Степана Росохи м.Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Паркова в с. Кіреші Хустської 

міської ради  Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. В.Івасюка в с.Чертіж, Хустської 

міської ради, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Реконструкція пішохідно-паркувальної зони по вул.Замкова в м.Хуст. Коригування виконком м/р місцевий бюджет 1 596 754 0 1 596 754

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Гетьмана Пилипа Орлика в м.Хуст. виконком м/р місцевий бюджет 1 939 755 0 1 939 755

Капітальний ремонт під'їзду та парковки до ДНЗ №3 по вул.Жайворонкова в 

м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 861 976 0 861 976

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

Закарпатської області 
виконком м/р місцевий бюджет 3 141 142 0 3 141 142

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

Закарпатської області (Коригування)
виконком м/р місцевий бюджет 89 259 0 89 259
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Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Жайворонкова ( від №44 до 

вул.Чижмиря) в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 1 126 009 0 1 126 009

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля багатоповерхового будинку 

по вул.Жайворонкова 38а в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 589 370 0 589 370

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля багатоповерхового будинку 

по вул.Жайворонкова 40а-40б в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 2 216 0 2 216

Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул.Замкова від вул.І.Франка до №8 

в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 3 609 0 3 609

Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул. М.Долиная в м.Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 1 712 0 1 712

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 1 277 0 1 277

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

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 869 0 869

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

Закарпатської області 
виконком м/р місцевий бюджет 381 727 0 381 727

Капітальний ремонт частини дороги на міському кладовищі по  вул.Сливова б/н  в 

м.Хуст
виконком м/р місцевий бюджет 200 000 0 200 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Петенька в м.Хуст, Закарпатської 

області
виконком м/р місцевий бюджет 49 500 0 49 500

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Сливова від №34 до вул.І.Франка 

в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 466 279 0 466 279

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Володимира Бірчака в м.Хуст, 

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 41 876 0 41 876

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Волошина (від залізничного 

переїзду до моста через р.Ріка) в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 48 970 0 48 970

Реконструкція дороги до пам"ятки архітектури національного значення "Руїни 

Хустського замку" з благоустроєм прилеглої території для покращення туристичної 

привабливості міста Хуста Коригування

виконком м/р місцевий бюджет 700 000 0 700 000

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

області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт тротуару по вул.Жайворонкова в м.Хуст, Закарпатської 

області 
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

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

Бортнянського  в м.Хуст, Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 38 609 0 38 609

Капітальний ремонт вул.Дружби в с.Сокирниця. Коригування виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт вул. Травнева (від  вул. Дружби до буд. № 129 ) с. Стеблівка 

Хустського району
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Задорожнього  (від ПК9+50 до 

ПК14+25) в с. Крива Хустського району  Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт під"їздної  дороги до с.Вертеп та вул. Садова в с.Вертеп 

Рокосівської сільської ради Хустського району Закарпатської області 
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт вул.Садова у с.Іза. виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт вул. Мала Лунка с.Лунка Копашнівської сільської ради. 

Коригування
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Миру в с.Бороняво Хустської ТГ, 

Закарпатської області
виконком м/р місцевий бюджет 49 000 0 49 000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сливова в м. Хуст. Закарпатської 

області
виконком м/р місцевий бюджет 49 500 0 49 500

Влаштування тротуарів на під^їзній дорозі с. Рокосово Закарпатської області виконком м/р місцевий бюджет 40 000 0 40 000

Капітальний ремонт вул.І.Франка від вул. Центральна до кладовища у с.Н.Селище 

Хустського району
виконком м/р місцевий бюджет 10 000 0 10 000

Всього: 11 649 409 0 11 649 409

Секретар ради                                                                                         Василь Губаль


