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1
Поточний ремонт сільських вулиць Хустської міської

територіальної громади
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 502 200 0

2 Поточний ремонт вулиць в с. Бороняво 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

3 Поточний ремонт вулиць в с. Данилово 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

4 Поточний ремонт вулиць в с. Іза 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

5 Поточний ремонт вулиць в с. Копашнево 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

6 Поточний ремонт  вулиць в с.Кошелево 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

7 Поточний ремонт  вулиць в с.Крайниково 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

8 Поточний ремонт  вулиць в с. Крива 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

9 Поточний ремонт  вулиць в с.Липовець 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

10 Поточний ремонт  вулиць в с. Липча 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

11 Поточний ремонт вулиць в с.Нанково 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

12 Поточний ремонт  вулиць в с. Нижнє Селище 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

13 Поточний ремонт  вулиць в с. Олександрівка 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

14 Поточний ремонт вулиць в с. Рокосово 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

15 Поточний ремонт  вулиць в с.Сокирниця 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

16 Поточний ремонт  вулиць в с.Стеблівка 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

17 Поточний ремонт  вулиць в с. Кіреші 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

18 Поточний ремонт вулиць в с.Залом 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

19 Поточний ремонт вул. Сливова в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000 0 199 000
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20 Поточний ремонт вул. Садова в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 108 600 198 989 199 000

21 Поточний ремонт вул. Заводська в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 0 199 000

22 Поточний ремонт вул. К.Набережна в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 198 899 198 788 49 000

23 Поточний ремонт вул. Пушкіна в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000 199 000 199 000

24 Поточний ремонт підїздної дороги до ЗТО в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

25
Поточний ремонт проїзду по вул.Львівська від №17 до

№19"3" в м.Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

26

Поточний ремонт вулиці Свободи, Духновича, Б.

Хмельницького, Волошина, Жайворонкова, Соборної

України, Ужгородська набережна в м. Хуст

2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 146 800 198 989 199 000

27 Поточний ремонт вул. Карпатської Січі в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 49 000 49 000 49 000

28 Поточний ремонт вул. Слов'янська, Чайковського в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 51 200 199 000

29 Поточний ремонт вул. Раковського в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

30 Поточний ремонт вул. Керамічна в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 236 368 198 677

31 Поточний ремонт вул.Колгоспна, вул. Керамічна в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

32 Поточний ремонт  вул.Пачовського  в м.Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 197 000 199 000

33 Поточний ремонт вул.Небесної Сотні в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 20 000 199 000

34 Поточний ремонт вул. 900- річчя Хуста в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

35 Поточний ремонт вул. Павлова в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 198 954

36
Поточний ремонт проїзду біля багатоповерхового будинку по

вул. Жайворонкова, 44 а-46 в м. Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 198 594

37
Поточний ремонт проїзду біля багатоповерхового будинку по

вул. Жайворонкова, 42 а в м. Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 198 875

38 Поточний ремонт вул. Івасюка в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 198 740

39
Поточний ремонт дорожнього покриття (брущатка)

вибірково, вул. Небесної Сотні м.Хуст Закарпатської області
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 13 680

40
Поточний ремонт дорожнього покриття (брущатка)

вибірково, вул.Калини м.Хуст Закарпатської області
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 13 519

41
Поточний ремонт дорожнього покриття (брущатка)

вибірково, вул.Б.Бращайків м.Хуст Закарпатської області
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 1 926
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42
Поточний ремонт проїзду до багатоповерхових житлових

будинків вул.Свободи в м.Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 290 782

43
Поточний ремонт території загального користування по

вул.Корятовича  в м.Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 197 000

44
Поточний ремонт дорожнього покриття (брущатка)

вул.Б.Бращайків  зі примикання до вул. Свободи м.Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 9 218

45 Поточний ремонт вул.Леонова в м.Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 32 000

46 Поточний ремонт вул. Жайворонкова в м.Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 86 000

47 Поточний ремонт  вул.Бр.Бращайків в м.Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

48 Поточний ремонт  вул. Маркуша в м.Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 79 000 49 000

49
Поточний ремонт проїзду між вул.Львівська та вул.

Космонавтів  в м.Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

50
Поточний ремонт проїзду до багатоповерхових будинку

№161 по  вул.Івана Франка в м.Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000

51 Поточний ремонт  вул. І.Тургенєва в м.Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 49 000

Поточний ремонт тротуарів по вул.Володимирська біля

будинку №64 в м.Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 49 000

52

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення С 071305 Іза-Нижнє 

Селище-Драгово на ділянці км 0+000-20+500, Закарпатської 

області

2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 10 000

53 Профілювання дорожнього покриття 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 89 200 96 946 49 000

54 Поливання дорожнього покриття вулиць та зелених зон 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 11 000 46 000 10 000

55 Відновлення дорожніх знаків 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 100 000 175 000 150 000

56 Зимове утримання міських доріг 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 199 000 715 389 0

57 Санітарна обробка вулиць 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 49 000 0 49 000

Влаштування дорожньої розмітки вулиць Хустської міської

територальної громади
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 0 605 389 600 000

58
Влаштування дорожньої розмітки по вул. Керамічна, вул.

Колгоспна в м. Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 23 539

59
Влаштування дорожньої розмітки по вул. Волошина в м.

Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 33 377

60
Влаштування дорожньої розмітки по вул. Духновича, вул.

Свободи, вул. К. Січі в м. Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 51 902

61
Влаштування дорожньої розмітки по вул. Слов"янська, вул.

Чайковського в м. Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 25 673

62 Влаштування дорожньої розмітки вул. І. Франка в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 61 307

63
Влаштування дорожньої розмітки по вул. Шевченка, вул.

Ломоносова, вул. Червонодеревників в м. Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 25 873
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64
Влаштування дорожньої розмітки вул. Островського в м.

Хуст
2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 8 587

65 Влаштування дорожньої розмітки вул. Лісна в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 6 441

66 Влаштування дорожньої розмітки вул. Кірешська в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 18 053

67 Влаштування дорожньої розмітки вул. Львівська в м. Хуст 2020-2022 роки виконком м/р міс. бюджет 0

Разом: 4 501 107 0 3 214 367 0 6 776 000 0

Секретар ради                                                                                                                                                     Василь ГУБАЛЬ
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