
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про придбання квіткової продукції з нагоди відзначення подвигу загиблих осіб-

захисників суверенітету та державної цілісності України 

 
 

 З метою належного відзначення подвигу загиблих осіб-захисників 

суверенітету та державної цілісності України, керуючись п.п. 13, 20 ч.4 ст.42, 

ч.8 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

  

1. Відзначити подвиг загиблих осіб-захисників суверенітету та 

державної цілісності України: 

Білака Василя Васильовича - солдата, військовослужбовця 80-ї десантно-

штурмової бригади ЗСУ; 

Товкана Ярослава Ярославовича - старшого солдата, розвідника 128-ї окремої 

гірсько-штурмової Закарпатської бригади; 

Літуна Андрія Миколайовича - підполковника, командира 1-го гірсько-

штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської 

бригади; 

Литвиненка Володимира Миколайовича - майора, помічника начальника ППО 

128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади; 

Вістіровського Артема Олексійовича - солдата, оператора 1 екіпажу взводу 

протитанкових ракет 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади; 

Гаврика Андрія Юрійовича - штаб-сержанта 3-го прикордонного загону імені 

Героя України полковника Євгенія Пікуса; 

Бідзілі Сергія Івановича - молодшого сержанта, головного сержанта-командира 

відділення 1 ракетного відділення зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 

128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади; 

Дудки Олексія Аркадійовича - старшого солдата, старшого стрільця 3-го 

гірсько-штурмового відділення 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської 

бригади; 
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Качура Юрія Юрійовича - солдата, навідника 2-го гірсько-штурмового 

відділення 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади; 

Каричак Віктора Ярославовича - солдата, номер обслуги механізованого 

відділення 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого; 

Люташина Андря Олександровича - майора, начальника служби повітряно-

вогневої тактичної підготовки 40-ї бригади тактичної авіації; 

Кудрі Владислава Вікторовича - солдата, навідника гірсько-штурмового взводу 

128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади; 

Фраткіна Володимира Олексійовича - старшого солдата, 3-го прикордонного 

загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса;  

Федорко Олександра Федоровича - старшого солдата, навідника гірсько-

штурмового взводу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади; 

Поповича Павла Павловича - старшини, командира відділення 2 взводу 

механізованого батальйону в/ч А0342; 

Бідзілі Віктора Івановича - сержанта, заступника командира бойової машини, 

навідника оператора гірсько-штурмового взводу в/ч А1556;  

Цендри Романа Івановича - майора, старшого офіцера відділення морально-

психологічного забезпечення територіальної оборони Закарпаття; 

Шоріна Артема Васильовича - сержанта, гранатометника в/ч А3029;  

Услебера Олександра Йосиповича - солдата, водія 2 стрілецького відділення, 1 

стрілецької роти в/ч А7084;  

Жука Романа Степановича - солдата, розвідника артилерійського взводу 128-ї 

окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади;  

Решетара Івана Івановича - капітана, командира батареї зенітного ракетно-

артилерійського дивізіону 128 –ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської 

бригади;  

Лазука Володимира Зіновійовича - полковника, члена 101-ї окремої бригади 

тероборони Закарпаття; 

Ліхтенштайна Карла Карловича - солдата, механіка-водія розвідувального 

взводу, 2-механізованого  батальйону в/ч А 4053; 
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Рудика Дениса Станіславовича - молодшого-сержанта, інспектора 

прикордонної служби 3 категорії - кулеметник 1 групи інспекторів 

прикордонної служби «Заболоття», відділу прикордонної служби «Дякове»; 

Русина Василя Васильовича - солдата, стрілеця стрілецької роти 135 окремого 

батальйону територіальної оборони; 

Головченка Євгена Андрійовича - солдата, бійця територіальної оборони 

Кручаниці Юрія Михайловича - старшого солдата, заступника командира 

бойових машин, навідника-оператора гірсько-штурмового взводу в/ч. 

 2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради провести оплату витрат згідно кошторису 

(додається) за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік Програмою забезпечення організаційної 

діяльності міської ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки.    

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра Лендєла. 

 

 

Міський голова                                                                                Андрій БАЛОГА 
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                                                                                   Додаток  

                                                                            до розпорядження міського голови 

                                                                             __________________ № _______ 

 

 

Кошторис 

витрат для придбання квіткової продукції для відзначення подвигу загиблих 

осіб-захисників суверенітету та державної цілісності України 

 

 

Квіти зрізані: троянди            332 х 60.00 = 19 920.00 

 

Квіткова композиція: корзини                                              26 х 800.00 = 20 800.00 

 

                                                                                          Всього: 40 720.00 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                      Олександр ЛЕНДЄЛ 


