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Звiт по ММКП <<Ремонтно-будiвельне управлiння>>
за 2021 piK

ММКП <<Ремонтно_булiвельне управлiння> надас iнформацiю щодо
виконаних робiт за 2021 р.:
1). .Щця поточного утримання об'ектiв шJuIхово-мостового господарстВа В

задовiльному cTaHi, поцращенЕя стану дорожнього поIФиття вулицъ МlСта

Мукачево за 2021 piK проведено комппекс робiт на суму: 25 656 662189 грн., а
саме:

_ утримання дорiг, TpoTyapiB, MocTiB, IIIJuIхопроводiв прибирання (послryгИ

АВЕ) - L7 593 56б,35 грн.
-поточне утриманнrI вулиць (в т.ч.ямковий ремонт) _ 4 675 t|2,49 rрн.
-зимове утриманнrI вулиць - 3 t85 526,73 грн.
- фарбування пiшоходних переходiв , 202 457,32 грн.

2.) Утрим€lння техзасобiв дорожнього руху на суму - 677 338,9б грн.
_утриманIIя т9хзасобiв дорожнього руху (знаки), в тому числi устаноВКа На

суму - 587 t75,51 .рн.;
-поточне утриманнrI техзасобiв дорожнього руху (свiтлофорiв) -

90 163,45 црн.;
3). 

_, 
По поточному. ремонту внутрiшньоквартЕlJIьних проlздlв, перехРеСТЬ,

"улЙд" 
та TpoTyapiB вiдремонтовано на суму : 800 883rб0 грн., в тому чиСлi:

_ поточний ремонт 
,цроlЪно-i частини по вул. Першотравнева НабереЖна У

м.Мукачево - L49 277 ,60]грн,..
_ поточнии ремонт проrзноi часtини по вул. Першотравнева НабереЖНа У

м.Мукачево - 49 766,4а грн
_ поточний ремонт внуцрiвкарт€rльного проiзду по площi ,ЩухновИЧа, 4 У

м.Мукачево-39 670; 80 црн. .

_ поточний ремонт внутрiвкартЕlльного проiзду по площi ,Щухновича, 4 У
м.Мукачево-49 658,40 грн.

- поточний рёмонт проiЪноi частини по вул.Маргiтича IBaHa - 463 248,00
грн.
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- поточний р.емонт проiздноi частини по вул.Парканiя IBaHa _ 49 262,40грн.

4). По благоустрою та озелененню Мукачiвськоi мiсъкоi оТГ за 2021' piK

використано коштiв на заг€Lльну суму -19 855 522J8 ГРН., а саме:

О Уmрuмання зеленuх насаdэюень _ | 153 33б175 zpH,

о Звалювання, розкрюtсування dерев mа корчуваllня пнiв - 1 519 |04136 zpH,

. Обрiзування mа формування KyuliB, dерев, зрiзання саuосiйнuх depeB -
2 407 012,07 ерн.

о Прополювання zазонiв mа KBimHuKiB - 74 455,09 ерн.

о Покосu mрав - 3 ,328 461,88 zрн.

с Сiвба zазонiв - 161 633,60 zpH.

о Саdiння KBimiB, depeB- 139 729,10 zрн.

о Поmочне уmрчмання mа ремонm на об'екrпах блаzоусmрою зеленоZо

zo споdаРr*"Ь отГ с. Н.!авudко во (звалювання mа р озкряэtсу вання d ерев) -

о 545 491,00 zрн.
. Поmочне упрчfurання mа ремонm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо

zоспоdарсmва отГ с.Н.!авudково - 85 285,12 zpH,

о Поmочне уmрчlvrання mа ремонm на об'екmах блаеоусmрою зе]lеноео

еоспоdарr*"i ОТГ с.Н.,Щавudково (обрiзування diepeB, lуtцiв) - 24 473,90

zpH.
о Поmочне уmрuJvlання mа рел4онm на об'екmах блаzоусmрою зепеноZо

zоспоdарсmва ОТГ с.Лавкu - 161 988,41 zpH,

. Поmочне уmрuмання mа ремонm на об'екmах блаеоусmрою зеленоZо

еоспоdаР"*"Z отГ с.Лавкi (звалlювання mа розкряасування depeB)-

205 751,05 zрн.
о Поmочне уmрчлrання mа ремонm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо

еоспоdаРr-iО отГ с.ЛавкЧ (обрiзування depeB, KyuliB) _ з5 915,З5 zpH.

о Поmочне уmрuJйання mа реJионm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо

zоспоdарсmва отг с.Лавкu (саdiння depeB) _ 6 127,85 zрн.

о Поmочне уmрuл4ання mа реJйонm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо

zоспоdарсmва отГ с.Павuлuно - 59 410,54 zрн,

о Поmочне уmрluйання mа ремонm на об'€кmах блаеоусmрою зеJlеноzо

zоспоdарr-iо отг с.Павu.luно (обрiзування dерев, t<yuliB) _ 7 4з4,41 ерн,

о Поmочне УmрчJчrання mа ремонm на об'еt<mах блаzоусmрою зеJlено?о

zФпоdарЬ-i" QтГ с.Павuлuно (звалtювання mа розкряэlсування dерев) -
22 286,85 zpH.

о Поmочне уmрuмання mа реJйонm на об'екmах блаzоусmрою зеJIеноzо

zоспоdаРЬ*iО отГ с.Шенборн (обрiзування dерев, ryщiв) _ 19 628,9З zpH.

о Поmочне уmрuуvlання mа реJйонm на об'екmах блаzоусmрою зеJlеноzо

zоспоdарсmва ОТГ с.Шенборн - 57 003,10 zpH,

о Поmочне уmрuJйання mа ремонm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо

zоспоdарr-iо отГ с.Шiнборн (звалtювання mа розкряJtсування depeB) -
11 б93,66 zрн.



, Поmочне" уmрutчlання mа реJйонm на об'екmах блаzоусmрою Зелено?о

zоспоdарсmва ОТГ с.!ерцен - gб б23,58 zрн
, Поmочне уmрuJ|,rання mа реIионm на об|екmах блаеоусmрою зепено?о

zоспоdарсmва ОТГ с. !ерцен (звалювання mа розкряасування depeB) -
495 670,07 zpH.

, Поmочне уmрuJйання mа реJйонm на об'екmах блаzоусmрою Зеленоzо

zоспоdарсmва ОТГ с. !ерцен (обрiзування dерев,' lуtцiв) _ 15 233,03" zpH.

> Поmочне уmрuмання mа ремонm на'об'€кmж блаzоусmрою ЗеЛеНОZО

zоспоdарсmва ОТГ с. Нuжнiй Коропець - 13 205,07 zpH-

l Поmочне уmрuлtання mа ремонm на об'екrпах блаzоусmрою зеленоzо

zоспоdарсmва ОТГ с. Нuаснiй Коропець (обрiзування dерев, l<уtцiв) _

5 260,46 zpH.
l Поmочне уmрuJйання mа ремонm на об'екmах блаzоусmрою Зеленоzо

zоспоdарсmва ОТГ с. Нuаснiй Коропець (звалtювання mа ро3кряЭtСуванНЯ
dерев) - 79 462,37 zpH.

l Поmочне уmрufurання mа ремонm на об'екmаэс блаzоусmрою зелено?о

zоспоdарсmва ОТГ с.Горбок- 64 950,70 zрн-
l Поmочне уmрuJйання mа ремонm на об'екmФс блаzоусmрою Зеленоzо

zоспоdарсmва ОТГ с. Горбок (звалtювання mа розкряuq)вання depeB) _

346 583,29 zpH.

э Поmочне уmрuJvrання mа ремонm на об'екmах блаеоусmрою зелено2о

zоспоdарсmва ОТГ с.Завudовь 62 960,44 zpH.

э Поmочне уmрuJwання mа реJйонm на об'екmах блаzоусmрою Зеленоzо

еоспоdарсmва отГ с.Завudово (звалювання mа розкрясtсування dерев)-

38 591,08 zpH.
о Поmочне уmрurчrання mа ремонm на об'екmах блаzоусmрою ЗеJlеноzо

zоспоdарсmва ОТГ с.Завudово (обрiзування depeB, куuцiв) _ 47 968,34 zpH.

о Поmочне уmршйання mа реJйонm на об'екmах блаеоусmрою зе]lено?о

zоспоdарсmва ОТГ с.Залуuссtся,14 718,39 ерн,

. Поmочне уmрuмання mа ремонm на об'екmqх блаzоусmрою зеленоzо

zоспоdарсmва ОТГ с.Залужася (обрiзування depeB, KyuliB) - 29 177,57zPH,

. Поmочне уmрuмання mа ре.монm на об'екmах блаzоусmрою Зеленоzо

zоспоdарсmва ОТГ с.Залусtссtся (очuu4ення еазонiв Bid вuпаdковоzо СмimmЯ)

i- 2 978,42 zрн.
о Поmочне уmршмання mа реJйонm на об'екmах блаzоусmрою зепеноZо

zоспоdарсmва ОТГ с.Ключаркu - 5 908,61 zрн.
о Поmочне уmрLицання mа ремонm на об'екmах блаzоусmрою ЗеJlеноzо

еоспоdарсmва ОТГ с.Ключаркu (обрiзування depeB, KyuliB) - 48 155,55zРН.

о Поmочне уmрuJйання mа ремонm на об'екmqх блаzоусmрою зеленоZо

zоспоdарсmва ОТГ с.Ключаркu (звалlювання mа розкря)tсуваннЯ dеРеВ)

27 203,07 zpH.
. Поmочне уmрLllйання mа реJйонm на об'екmах блаzоусmрою Зе]lеноZо

zоспоdарсmва ОТГ с.Барбово - 797180 zрн.

о Поmочне уmрuJйання mа реJйонm на об'екmах блаzоусmрою Заlеноzо



?оспоdарсmва отГ с.Барбово (звалювання mа розiря,uсування dерев) -
5 846,27 zрн.
поmочне уmрufulання mq реJйонm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо

zоспоdарсmва ОТГ c.HezpoBo - 33 628,06 zpH,

поmочне уmрuJйання mа рел4онm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо

еоспоdарсmва отт с.неерово (звалювання mа розкря2tсування dерев)-

7 292,96 zpH.
поmочне уmрчJvIання mа ремонm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо

еоспоdарсmва отГ с.!оробраmово- 54 469,60 zpH,

поmочне уmрuлtання mа-реJйонm на об'екmах блаzоусmрою зеJtеноzо

zоспоdарсmва отГ с.,Щоробраmово (звалtювання mа розкряжування depeB) -
65 939,97 zpH.

поmочне уmрu.furання mа реJионm на об'€кmах блаеоусmрою зеленоzо

zоспоdарсmва отг с.!оробраmово (обрiзування depeB, куtцiв) - 1 228,34

ZpH.

поmочне уmрuмання mа рел4онm на об'екmах блаеоусmрою зелено?о

zоспоdарсmва ОТГ с.Макарьово - 47 183, 15 zpH,

поmочне уmрuJуrання mа ремонm на об'екmах блаzоусmрою зелено?о

zоспоdарсmва отГ с.Макарьово (звалювання mа розкряэtсування depeB ) -
8 444,47 zрн.

поmочне уmрuмання mа ремонm на об'екmах блаzоусmрою зеJtеноzо

zоспоdарсmва отГ с.Макарьово (обрiзування dерев1<уtцiв) -29 030115 zpH,

поmочне уmрuлlання mа ремонm на об'екmах блаzоусmрою зеJtеноaо

еоспоdарсmва ОТГ с.Пiсmрмово - 9 204,10 zрн,

поmочне уmрчJйання mа реjйонm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо

zоспоdарсmва отГ с.Пiсmрмово (звалювання mа розкряэtсування depeB)-

36 225,62 zpH.
о Поmочне уmрuмання mа ре.монm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо

zоспоdарсmва отГ с.Пiсmрялово (саdiння depeB)- 8 753,47 ерн-

о Поmочне уmрцмання mа реJионm на об'екmах блаzоусmрою зеленоZо

zоспоdарr*"i отГ с.Пiсmрялlово (обрiзування dерев, куtцiв),8 119,76 zpH,

о Поmочне уmрuмаllня mа реJйонm на об'екmах блаzоусmрою зеленоzо

zоспоdарсmва ОТГ с.Форноul- 7 835,52 zрн,

. I|оmочне уmрчJ4ання mа реJйонm на об'екrпах блаzоусmрою зеленоZо

zЬспоdарr*ri'отг с.Форноu,t (обрiзування dерев, l<уuлiв) _ 12 627,2З zpH.

о Покосu mрав с. Н.,Щавudково - 791 005178 zpH,

о Покосu mрав с. Лавкu,288 272139 zpH.

о Покосu mрав с. Павu.luно - 358 991,55 zpH.

о Покосч mрав с.Шенборн - 607 237,71 zpH,

о Покосu mрав с.!ерцен -869 769,86 zpH.

о Покосu mрав с. Н.Коропець - 281 883,55 zpH.

о Покосu mрав с.Горбок- 689 950,86 zpH.

о Покосч mрав с.Завudово - 7 845 808180 zрн.

о Покосu mрав с.Залусtссtся -334 120128 zpH.



о Покосч mрав с.Ключаркu - 408 639,08 zрн.
о Покосч mрав с. Барбово - 80 б47,16 zpH.

о Покос mрав c.HezpoBo - 319 594,21 zpH.
. Покос mрав с,,Щоробраmово -- 250 003,73 zpH.

. Покос mрав с.Макарьово - 554 б5Or23 zpH.

о Покосu mрав с.Пiсmрялtово- 77 079,00 zpH.

о Покосu mрав с.Форноul -309 219156 zpH.

. Покосu mрав с.Ромочевuця - 31 148190 zpH-

5). Блаюустрiй та поточне утриманIUI кjIадовиЩ МукачiвськоТ MicbKoi МТГ
|4 475 798,58 грн.
о Уmршлання клаdовuu| fuрuбuрання mерumорiй) - 2 325 776,12 zpH.

о Уmрutлання клаdовuuL (робоmu з озеленення)- 5 320 255146 zpH,

о Поmочне уmрuJйання клаdовuu| ОТГ с.Нове !авudково - 654 516,14 zpH.

о Поmочне уmрuмання клаdовuuL оТГ с.Лавкu _ 373 415,24 zpH.

о Поmочне уmрuмання клаdовuu| оТГ с.Павuluно _ 547 914100 zpH.

о Поmочне уmрuмання клаdовutц ОТГ с.Шенборн - 203 901,89 zpH.

. Поmочне уrпрuмання клаdовuuL оТГ с.!ерцен _ 442 365128 zpH,

. Поmочне уmрuлtаtlня клаdовutц ОТГ с.Нuэtснiй Коропець -351 217,24zpH.

о Поmочне уmрцмання клаdовuщ оТГ с.Горбок -166 512104 ерн.

. Поmочне уmрuмання клаdовuщ ОТГ с.Завudово -197 005144 zpH.

. Поmочне уmрuJпання клаdовuщ ОТГ с,Залtуэrcuся -294 686141 zpH.

о Поmочне уmрчмання клаdовuu| ОТГ с.Ключаркu-518 067190 zрн.

о Поmочне уmрu],lання клаdовuu| ОТГ с.Барбово - 352 904102 zpH.

о Поmочне уmршйання клаdовuщ оТГ c.HezpoBo _955 045110 zpH.

о Поmочне УmРUtvrання клаdовuu| ОТГ с.!оробраmово -534 811r88 ерн.

о Поmочне УmРШчlання клаdовuu| ОТг с.Макарьово - 612 843,94 zpH.

о Поmочне уmрul4ання клаdовuu4 ОТг с.ПiсmряJlово -223 339r64zpH.

о Поmочне уmрuJйання клаdовuu| ОТГ с.Форноu.l -126 678, 08 zpH.

О Поmочне уmрuл,tаНня клаdОвuщ ОТГ с.Ромочевuця- 274 542176 zpH.

6). ЗахороненнrI невпiзнаних, одиноких осiб - Зб 175100 грн.
7). Утримання вуличного освiтлення на заг€rльну суму -12346327o17 ГРН., а

саме:
,v- ПОТОЧний ремонт вуличного освiтленнrl на загапьну суму -

6 113 318,65 грн.;
-освiтлення вулиць MicTa (MicbKa електроенергiя) , 6 2з3 008,52 грн.

8). На утриманшI паркiв, cKBepiB Мукачiвськоi МТГ використано використано

коштiв на суN[у :3 457 341193- а саме:
о Уmрuмання паркiв, cKBepiB (в m.ч. лiсопаркова зона, охорона mа

прuбuрання) - 2 323 783,70 zpH,

. ,,Щеtлонmаuс улалпкiв zранimнuх консmwкцiй в пар|<у кДнdрiя Кузьменка>-

1 928,94 zpH.
. Уmршпання паркiв, набереlснtм с.,Щерцен _ 7 000 402,36 ерн.

. Уmрtlмання паркiв с.Нове !авudково - 13 169, 49 ерн



о Уmрltмання паркiв, набережнчх с,Павuлuно - 9!9:!!:_,р"

О Уmрuмо""" пар*iВ, наб.ереЖнчх с,Шенборн , 22 127,26 zpH

9).Утримання о"О "а 
каналi" МТГ на сrму;лj 855 б39,76 грн,о а саме:

о Уmрuмання Коропецько?о кансtлу- 1 887 991,:: 
ZpH,

о BodoBidBidHa канава Червона ?ора - 31? 7 14,б2 zрн,

о Уmрuмання dаr,tб с,Нове laBydKlB1,- 5: 
?80,49 

zрн,

о уmршпання кансллу по iп i"ri украtнкч i по ф,зелlенiй с,павu,luно _

toi зzц,08 zpH, ,

.УmрuлtаннЯКансlЛуповул.Лiснавс.Па,вuлuно_85527,53zрн.
О Уmрuмання кансtлу по вул,Бурхарdа с, 

_Шенборн-39 
8б5,08 zpH,

о уmрtлмання кансллу по вул. Ъ)*irrо i Зелена i.НuЭtСНiЙ КОРОПеЦЬ - 69 553'88

ZpH.

. Уmрчмання KaHaJty с,Залуltсжя 4! !!1,:2 zpH

. Уmрuманlня кансlлу с,Ключаркu _ 286 7 5 1,7 5 zpH,

о Уmрчмання кансtлу c,HezpoBo - 53 103, 89 ерн,

о Уmрuмання кансtлу с,f,оробраmово 
_ ^19л! 

12,97zpH,

о Уmрuмо"", каналу с,Макарьово - 60 
!8^7,19 

zpH,

о Уmршмо""" KaHaJly cПiсmрмово - 2_8 357,20 zpH,

t0.) Улашryвання та ремонт посадкових майданчикiв на зупинках громадського

транспорту з установками """i.y]oo 
павiлъйону - на суму L74814,11 грн, , л

саме:
.ремонmавmобусноtзупuнкuповул.РосвuziвськаmабiляТЦ<Епiценmр>.

',!ir\;',I ilh 
" 

u, с ноi зупuнкч в,с. нuжнiй к"р 
?: ?у: __. 

2 2 2 4 0, 0 l zp н,

- улаlдлfrування посаdЬвuх майdанчuкiв на зупuнксlх мiськоzо zромаdськоzо

-ро",порmус.Завudово,м.Мукачево(вm".,ч.ремонm)_9424б,14zрн
.облашrлуваннЯпid,tзdуdозупuнкчzромаdськоZоmранспорrпувс.Нtlэtснiй

Коропець - 55 999,20 ерн,

11). Сmшiiнi смimmезвсlлuulа - 151 529, 55zpH,

t2). По статгi iншi витрати використ"i: 
_ 
j_,:39 829,36 грн" а саме:

- вигOтовJIення та встановлення "оuорМ-rr""Ъ/д",Йi" " "фку 
iMeHi Дндрiя

Kyr"on.u*;3"11lif,'*I#*"oi 
iлюмiнацii в парку iMeHi Андрiя КУзьменка -

1 335 262,81 грн, .,iл_о oT.iTrTrrt позпоDядження_
- роботи з блаюустрою та санiтарноi очистки MicTa згiдно розпоряджеr

t85 705,8б грн, 
нки _ 158 745,зб грн.

-демонтаж та монтаж центрzLJIъно1 яли

- сторожева oxopo"u об'Йiв бryгуj:ч:ч lлiсlа -'7 54 045,20 гРН,

-"iдрrд*ення "iд"о 
нак€ву умГ _пб 340,84 грн,

.ВсТаноВлення".по,У,,""*".,овУл.КоопераТиВна_3256,92грн.
- демонтаж рекJIами - 10 858,09 грн,

-реМонТобмежУвч:чIовУл.ПiлlЬрянськiй,Свагlявсъка_25186,08грн.
-встановлення геонrмiв ,44 892,64 грн,
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-фарбування (ремонт) перильного огородження по вулицяМ мlста -
88 97З,21 грн.

-ремонт обмежувача по вул.Пiдгорянська - |t 775196 грн.
_ремонт вiдбiйника на мосту по вул.Автомобiлiстiв - 44 041,98 грн.
_ремонт обмежувача по вул.Пiдгорянська, вул.Томаша МасаРИКа,

Художньоi школи - 6 7 40,|7грн.
_встановлення обмежув€lJIьних стовггчикiв по вул.Парканiя маг€Вин

(КОШIИК -24>> та фарбування обмежувача парк iMeHi Андрiя Кузьменка
19 832,35 грн.

- ремонт шлагбаума по вул.Автомобiлiстiв - 2 695,33 грн.
- встановлення кiльцевих розв'язок по Micry - 558 579,80 грн.
_ демонтаж бетонних конструкцiй по вул.Лермонтова _ 18 7|6,51 грн.

-ремонт огородженнrI кJIадовища с.Лавки - 8 269,|5 грн.
_ встановленIш велозупинки бiля Будинку Культури по вУл.ШтефаНа

Авryстина-5 309,06грн.
-демонтЕl)к KiocKy по вул.Лебедева - 5 436,L1 .рн.
_деталевоi конструкцii по вул Окружна, Шенборн _2| 091-,28 грн.
-ремонт пiдпiрних cTiHoK вул.Берегiвська об'iздна, вул.НабеРеЖНа

50 614,79 грн.
_ демонт€l)к тимtIасових споруд на територii МукачiвсьКОi MicbKoi

територiльноi Мукачiвськоi мiськоi територiалъноi громади (МАФ) - 32 |6|,З2
грн.

- ремонт будиночкiв в парку Щентральний - 22 450,85 грн.
_ встановлення огорожi вул.Валленберга Рауля _ 43 З74,77 грн.
- установка BopiT с.,Щерчен -25 t28,38 грн.
- поправка кiльцевих розв'язок по MicTy - 69 794,90 грн.
- установка труб с.Шенборн- 31 021,00 грн.
- виготовлення паспортiв вулиць MicTa - 358 800,00 грн.
_ монтаж огорожi на перехрестi вул.Зрiнi Iлони та Берегiвська Об'ТЗДНа -

152 501,93 грн.
_ ремонт огородження с.Завидово, с.Негрово, с.Горбок- 13 938,13 грн.

- установка лавочок i урн ( в т.ч.ремонт) - 57З б51,67 грн.
- влаштуванЕя майданчикiв -388 600,53 грн.
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