
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 15.07.2022 №297  

 

  

 Розглянувши звернення ТВО командира військової частини А7084 майора 

О.Данченко від 03.08.2022 №378ППД та від 18.08.2022 №409ППД у зв’язку з 

відсутністю потреби у закупівлі будівельних матеріалів для завершення робіт по 

теплопостачанню військової частини, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 

№169 (зі змінами), враховуючи Програму забезпечення військових формувань 

Мукачівської міської територіальної громади для виконання оборонних заходів 

на період воєнного стану, що затверджена рішенням виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 01.04.2022  №113/37-22, керуючись ст. 40, ч. 6 ст. 

59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 

Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до переліку та обсягу закупівель товарів, робіт і послуг для 

Військової частини Сил ТрО ЗСУ А7084, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради від 15.07.2022 №297, шляхом виключення 

наступних позицій:   
№п/

п 

Товари, роботи і 

послуги, які 

необхідно закупити 

Код ДК 021:2015 Обсяг 

закупів

лі 

Одиниця 

виміру 

1 Трійник ППР 

редукційний 

(перехідний) 

110*75*110 

44160000-9  

Магістралі, трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги та 

супутні вироби   

2 штуки 

2 Трійник ППР 

редукційний 

110*40*110 

44160000-9  

Магістралі, трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги та 

супутні вироби   

2 штуки 

3 Муфта (патрубок), 

ППР Ду110 

44160000-9  

Магістралі, трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги та 

40 штуки 



 

2 

супутні вироби   

4 Кран кульовий Ду40 42130000-9  

Арматура трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та подібні 

пристрої   

2 штуки 

5 Кран кульовий 2'' 42130000-9  

Арматура трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та подібні 

пристрої Тут https:/  

2 штуки 

6 Ізоляція ІЗОФОМ 

(Мерілон) Ду114 

44110000-4  

Конструкційні матеріали   

2 штуки 

7 Коліно ППР 110 900 44160000-9  

Магістралі, трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги та 

супутні вироби  

6 штуки 

8 Втулка ППР 110 під 

фланець Ду100 

44160000-9  

Магістралі, трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги та 

супутні вироби  

6 штуки 

9 Фланець ст.Ду100  

під втулку ППР 110 

42130000-9  

Арматура трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та подібні 

пристрої   

6 штуки 

10 Кран шаровий 

BREEZE 100/100 

42130000-9  

Арматура трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та подібні 

пристрої   

2 штуки 

11 Фланець ст.Ду100 42130000-9 

 Арматура трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та подібні 

пристрої   

2 штуки 

https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=4213
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2. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

від 15.07.2022 №297 «Про визначення переліку та обсягу закупівель товарів, 

робіт  та послуг для Військової частини Сил ТрО ЗСУ А7084 – залишити без 

змін.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра Лендєла. 
 
 

Міський голова                                Андрій БАЛОГА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


