
#

Мукачiвське MicbKe ьне пцпри€мство
<<Ремонтно-булiвельне уп равлiння>>

89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська,1 7а, plp:.

UA9735 1 0050000026005 l 04200700 в АКIБ кУкрСиббанк>>, МФО: 3 5 1 005, м.

nF" 202l р. n. ЗЦg
Вiддiлу

W
комунал]

контролю
ВК та МР

KiB. Код СДРПОУ: 34850918, IПН 348509107099, Тел./факс (03131

та ОЗЩ

Звiт по ММКП <<Ремонтно-будiвельне управлiння>>
за III - квартал 2021р.

ММКП <<Ремонтно-булiвельне управлiння>> надае iнформацiю щодо
виконаних робiт за III -й квартал 2021 р.:
1). fuя поточного утримання об'сктiв шляхово-мостового господарства в

задовiльному cTaHi, покращення стану дорожнього покриття вулиць MicTa
Мукачево за 3 мiсяцi проведено комплекс робiт на суму: б б5б 99б,08 грн., а саме:

- уrримання дорiг, TpoTyapiB, MocTiB, шляхопроводiв прибирання (послуги
АВЕ) - 4 987 640, 09 грн.

-поточне утримання вулиць MicTa (транспорт) - 1 070 844,88 грн.
- ямковий ремонт дорожнього покриття та TpoTyapiB - 5I2 205,60 грн.
- фарбування пiшоходних переходiв - 86 305,51 грн.

2.) Утримання техзасобiв дорожнього руху на суму -260 б18,89 грн.
-утриманнrI техзасобiв дорожнього руху (знаки), в тому числi установка на

суму - 254 484,28 грн.;
-поточне утримання техзасобiв дорожнього руху (овiтлофорiв) -

6 lЗ4,6| грн.;
3). По поточному ремонту внутрiшньокварт€tльних проiЪдiв, перехресть,
вулиць та TpoTyapiB вiдремонтовано на суму : 65219б140 грн., в тому числi:

- поточний ремонт проiЪноТ частини по вул. Першотравнева Набережна у
м.Мукачево - 149 277,60 грн.

- поточний ремонт внутрiвкарт€Lльного проiзду по площi ,.Щухновича, 4 у
м.Мукачево-39 670, 80 грн.

- поточний ремонт проiзноТ частини по вул.Маргiтича IBaHa - 46З 248,00
грн.
4). По благоустрою та озелененню МукачiвськоТ мiськоI ОТГ за 3 мiсяцi
використано коштiв на заг€шьну суму *8 04б б05,37 грн.l а саме:

о Уmрuллання зеленuх насаdжень - 640 33lo43 zрн.
о Звалювання, розкря)lсування depeB mа корчування пнiв - 331 849193 zрн.



. обрiзування mа формування чъцiв, dерев, зрiзання саlпосiйнuх dерев -
128 639,52 zpH.

с Прополювання zазонiв mа KBimHuKiB - 20 973144 zрн,
о Покосu mрав - 2 617 147, 31 zрн.
о Сiвба zазонiв * 144 912, 35 zрн.
о Поmочне уmрuJйання mа реJйонm на об'екmах блаzоусmрою зепеноzо

? о спо d ар с mв а О ТГ с. Н. ! а вud ко во ( з в алю в ан ня m q р оз крюtсу ван ня d ер е в) -
о 25 358,27 zpH.
о Поmочне уmрuJчлання mq рел4онm на об'екmqх блаzоусmрою зеленоео

еоспоdарсmва ОТГ c,H.laBudKoBo - 18 807,79 ерн,
о Поmочне уmрuJйання mа рел4онm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо

еоспоdарсmва ОТГ с.Н.flавudково (обрiзування dерев, куtцiв) - 6 364,70 zрн.
о Поmочне уmрuJиання mа ремонm на об'екmах блаеоусmрою зеленоzо

zоспоdарсmва ОТГ с.Лавкu - 50 534,74 zpH.
. Поmочне уmрu.п,rання mа peJyroHm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо

\, zоспоdарсmва ОТГ с.Павuluно - 14 310,61 zpH.
о Поmочне уmрu.мання mа реJйонm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо

zоспоdарсmва ОТГ с.Павuluно (обрiзування depeB, куtцiв) - 6 609182 zpH.
о Поmочне уmрu"мання mа рел|онm на об'екmах блаzоусmрою зеленоео

еоспоdарсmвq ОТГ с.Шенборн (обрiзування dерев, куtцiв) - 19 б28,93 zpH.
о Поmочне уmрuJуrання mа реJйонm на об'скmах блаzоусmрою зеленоzо

zоспоdарсmва ОТГ с.Шенборн - 5 392,73 zpH.
о Поmочне уmрuмання mа реJйонm на об'скmах блаzоусmрою зеJlеноzо

еоспоdарсmва ОТГ с.!ерцен -6 969,27 ерн
о Поmочне уmрu-rйання mа рел4онm на об'екmах блаеоусmрою зеленоzо

еоспоOарсmва ОТГ с. lерцен (звалювання mа розкряэ!сування depeB) -
459 194,16 zpH.

о Поmочне уmрuJйання mа рел4онm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо
zоспоdарсmва ОТГ с. Нuжнiй Коропець - 6 658,б1 zpH.

\? о Поmочне уmрulчлQння mа реJйонm на об'скmах блаzоусmрою зеленоzо
zоспоdарсmва ОТГ с. Нuаснiй Коропець (обрiзуванiя dерев, lcyuliB) -
5 260,46 zpH.

о Поmочне уmрuJйання mа рел4онm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо
Ъоспоdар"*ri ОТГ с,Горбоi- 26 034,48 zpH.

о Поmочне уmрuмання mа ре]ионm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо
zоспоdарсmва ОТГ с.Завudово- 12 134,05 zpH.

о Поmочне уmрuJчlання mа реJйонm на об'екmах блаеоусmрою зеленоzо
zоспоdарсmва ОТГ с,Залужэtся (обрiзування dерев, Kyu4iB) - 12 442,38 zpH.

о Поmочне уmрulйання mа реJйонm на об'екmах блаzоусmрою зелено2о
zоспоdарсmва ОТГ с,Залуэtсжя ( очutцення zазонiв Bid вuпаdковоео слlimmя)
- 2 978,42 zpH.

о Поmочне уmрuJиання mа реJйонm на об'екmах блаzоусmрою зелено?о
zоспоdарсmва ОТГ с,Ключаркu - 3 654,66 zрн.



о Поmочне, уmрuллання mа ремонm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо
еоспоdарсmва ОТГ с.Неzрово - 17 386,01 zpH.

о Поmочне уmрuллання mа реJионm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо
zоспоdарсmва ОТГ с.!оробраmово- 20 599, 86 zpH,

о Поmочне уmрufulання mа реJионm на об'скmах блаеоусmрою зеленоzо
zоспоdарсmва ОТГ с,!оробраmово (звалювання mа розкряжування dерев) *

58 l30,4б zpH.
о Поmочне уmрuмання mа реJйонm на об'екmах блаеоусmрою зеJlеноzо

zоспоdарсmва ОТГ с.Макарьово - 17 812,19 zpH,

о Поmочне уmрLlJчlання mа pefuroHm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо
еоспоdарсmва ОТГ с.Пiсmрялово - 1 332,50 zpH.

о Покосu mрав с. Н,Щавudково - 401 853,17 zpH,

о Покосu mрав с. Лавкu -156 464,16 zpH.
о Покосu mрqв с. Павu,tuно - 127 346159 zpH,

с Покосu mрав с.Шенборн - 167 976,15 zpH.

\у о Покосu mрав с.Щерцен -292 120,04 zpH.
о Покосu mрав с. Н.Коропець - 201 171,65 zpH.

о Покосu mрав с.Горбок - 298 893,92 zpH.
о Покосu mрав с.Завudово - 784 103,29 zpH.
о Покосu mрав с.Залуасuся -82 909,74 zpH.
о Покосu mрав с.Ключаркu - 275 918181 zpH.
о Покосu mрав с. Барбово - 31 792,71 zрн.
. Покос mрав с.!оробраmово - 121 б87,36 zpH.
о Покос mрав с.Макарьово - 206 859,57 zpH.
о Покос mрав с.Неерово - 174 333,60 zpH.

о Покосu mрав с.Пiсmрялово- 23 214,67 zpH.
о Покосu mрав с.Форноul -18 510,8б zpH.

5). Благоустрiй та поточне утримання кJIадовищ Мукачiвськоi MicbKoT МТГ
4 497 399,90 грн.\r'- о Уmршиання клаdовuu4 (прuбuрання mерumорiй) - 647.153,68 zpH.

о Уmрuмання клаdовuu4 (робоmu з озеленення)- 1 016 695, 55 zpH.

о Поmочне уmрuJйання клаdовuu4 оТГ с.Лавкu - 90 909,96 zpH.

о ПQmочне уmрu"л,|ання клаdовuuL оТГ с.Шенборн - 122 939170 zpH.

о Поmочне уmрuJйання клаdовutц оТГ с.!ерцен - 167 206,67 zpH.

о Поmочне уmрuJчlання клаdовutц оТГ с.Залужэlся -138 265, 08 zpH.

о Поmочне уmрuJчlання клаdовutц оТГ с,Ключаркu-228 132,97 zpH,

о Поmочне уmрuJvrання клаdовutц оТГ с.!оробраmово -196 312,53 zpH.

о Поmочне уmрuJуlання клаdовutц оТГ с.Макарьово - 204 805116 zpH.

о Поmочне уmрuJйання клаdовuu4 оТГ с.Нове,Щавudково - 251 948166 zрн.
о Поmочне уmрuJйання клаdовuu4 оТГ с.Паааuно - 310 885,01 zpH.
о Поmочне уmрu.л,|ання клаdовutц оТГ с.Нuжнiй Коропець -190 168156 zpH.

о Поmочне уmрuJчlання клаdовuсц оТГ с,Горбок -33 891,73 zpH.
о Поmочне уmрu]чtання клаdовutц оТГ с.Завudово -91 870,58 zpH.
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6).
7),

Поmочне уllrрu'йання клаdовuu4 ОТГ с.Барбово - 86 896,97 zpH.
Поmочне уmрuл^ання клаdовutц ОТГ с.Неzрово -446 695,46 zpH.
Поmочне уmрuлlання клаdовuu4 ОТг с,Пiсmрялово _128 760,33 zpH.
Поmочне уmрuJйання клаdовutц ОТГ с.Форноu,t _19 183, 90 zpH.
Поmочне уmршйання клаdовuu4 ОТГ с.Рол,tочевuця- 124 677,40 zрн.

Захоронення невпiзнаних, одиноких осiб - 2 б47100 грн.
Утримання вулиЧного освiтлення на заг€шьну суму 1 655 083, 95 ГРН.о а саме:

- поточний ремонт вуличного освiтлення на заг€Lльну суму -| 524 gg5,52
грн.;
-освiтлення вулиць MicTa (MicbKa електроенергiя) - 1 lз0 088,43 грн.

8). На утриманнrI паркiв, cKBepiB Мукачiвськоi МТГ використано використано
коштiв на суму : 1 5бб 985,5б - а саме:

о Уmршиання паркiв, cKBepiB (в m.ч. лiсопаркова зона, охорона mа
прuбuрання) - 1 120 816,98 zрн.

о Уmршиання паркiв, набереаснtм с.!ерцен - 383 859,17 zpH.
о Уmрuлtання паркiв с.Нове !авudково - 9 862,21 zpH
о Уmрttлиання паркiв, набереэtснuх с.Павutuно - 45 176163 zpH
о Уmршиання паркiв, набереаснtм с.Шенборн - 7 270,57 zpH

9).Утримання дамб та каналiв МТГ на суму - 17t7 6771 58 грн., а саме:о Уmрlъцання Коропецько2о Kaшculy- 358 882,84 zрн,
о BodoBidBidHa канава Червона zopa - 313 7I4,б2 ерн.
о Уmрttл,tання dамб, wсла р.Лаmорuця -9б9 479,4б zрн.
о Уmршлання dамб с.Нове !авudково - 19 б92,70 zрн.
о Уmршпання канqлу по вул.Бурхарdа с. Шенборн - 7 029,39 ерн.
О Уmршиання каналу по вул. Вuшнева i Зелена с.Нuэrcнiй Коропець - 3 74],g2

?рн.
о Уmрuл,tання Ka+culy с.Залусtсэtся - ] I 343,9I zрн.
о Уmршиання каналу c.HezpoBo - 14 989,69 ерн.
о Уmршиання Kaшculy с, Макарьово - I0 7lI,8I zpH.
о Уmрuллання KaHaJly с.Ключаркu - 8 09I,24zpH.

10.) Улаштування та ремонт посадкових майданчикiв на зупинках громадського
транспорту з установками HaBicy або павiльйону - на суму 99 309rб4 грн. , а
саме:

l ремонm авmобусноl'зупuнкu с. Нuаснiй Коропець -22 240, 0I ерн- улашmування посаdковuх майdанчuкiв на зупuнках л,tiськоzо zролlаdськоzо
mрqнспорmу с,Завudово, лt,Мукачево ( в m.ч.ре.lионm) - 77 0бg,б3 zрн,

11). Сmшiйнi смimmввuлuща - 40 117,40 zрн.
12). По cTaTTi iншi витрати використано _ 750 743rgб грн." а саме:

- сторожева охорона об'сктiв благоустрою MicTa _ 187 7l2,64 грн
- установка лавочок i урн ( в т.ч.ремонт) _ I44 618, 06 грн.
- утримання дитЯчих iгрОвих майданчикiв (встановлення та ремонт)
168 747,40 грн.
-фарбування перильного огородження по вулицях MicTa _ 12 gоЗ,67 грн.
-встановлення велозупинки по вул.Кооперативна - з 256,92 грн.
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_ ремонт обмежувача по вул. Пiдгорянськiй, вул.Масарика Томаша,
Художньоi школи - 6 740,|7 .р".
- встановлення велозупинки бiля Булинку Культури по вул. Штефана
Августина- 5 309,06 грн.
-демонтаж KiocKy по вул.Лебедева - 5 4З6,1lгрн.
- демонтаж мет€ulевоi конструкцiТ по вул.Окружна - 18 983,72 грн.
_ облаштування пiд'iзду до зупинки громадського транспорту в с.Нижнiй
Коропець - 55 999,20 грн.
_ ремонт пiдпiрних cTiHoK вул.Берегiвська об'iздна, вул.Набережна _

50 614,79 грн.
_демонтаж тимчасових споруд на територii Мукачiвськоi MicbKoi
територiальноi громади (МАФ) - З2 lбt,З2 грн.
-ремонт будиночкiв у парку <I_{ентральний>>- 22 450,85 грн.
- поправка кiльцевих розв'язок по MicTy - 810,05 грн.
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