
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 66 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.10.2019               Мукачево    №1556 
  
 Про затвердження списку присяжних Мукачівського міськрайонного 
суду Закарпатської області 
 
 

 З метою об'єктивного та неупередженого розгляду справ у судових 
засіданнях Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, 
розглянувши подання начальника Територіального управління Державної 
судової адміністрації України в Закарпатській області Кошинського О.О.  від 
09.09.2019 року № 1844, відповідно до ч. 3 ст. 31 Кримінального 
процесуального кодексу України, статті 64 Закону України  “Про судоустрій і 
статус суддів”, частини 1 статті 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи 
та надзвичайних ситуацій (протокол №68  від 30.10.2019 р.),  Мукачівська 
міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити  список присяжних Мукачівського міськрайонного суду 
Закарпатської області згідно з додатком. 

 
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Мукачівської 

міської ради від 17 листопада 2016 року  № 397 “Про затвердження списку 
присяжних  Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області” . 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови, керуючого справами Галая О.Ю. та постійну депутатську 
комісію з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи 
та надзвичайних ситуацій. 

 
 

Міський голова                                                                                    А. Балога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Додаток  
                                                           до рішення 66  сесії  
                                              Мукачівської міської ради 

7  скликання 
                                                                  від 31.10.2019 року №1556        

      
   
 

    Список присяжних Мукачівського міськрайонного суду  
Закарпатської області 

 
 

№ 
п/
п 

Прізвище, ім'я, 
по-батькові 

Дата 
народжен

ня 

Місце 
реєстрації 

Місце 
постійного 

проживання 
 

 Серія, № 
паспорта 

громадянина 
України, 

яким 
органом і 

коли 
виданий 

Місце  
роботи 

1 Усов 
Андрій 

Олександрович 

(…) (…) (…) (…) (…) 

2 Федорняк 
Ігор 

Дмитрович 

(…) (…) (…) (…) (…) 

3 Біньковська 
Тамара 

Петрівна 

(…) (…) (…) (…) (…) 

4 Бабіля 
Олександр 
Васильович 

(…) (…) (…) (…) (…) 

5 Скальський 
Степан 

Степанович 

(…) (…) (…) (…) (…) 

6 Риковський 
Сергій  

Михайлович 

(…) (…) (…) (…) (…) 

7 Карпінський  
Олег  

Леонідович 

(…) (…) (…) (…) (…) 

8 Пацкан 
Василь 

Васильович 

(…) (…) (…) (…) (…) 

9 Бубряк  
Юрій 

Володимирович 

(…) (…) (…) (…) (…) 

10 Хруник 
Мирослава 

(…) (…) (…) (…) (…) 



Василівна  
  
11 

Укста 
Маріанна 

Михайлівна 

(…) (…) (…) (…) (…) 

12 Шушкевич 
Віктор 

Михайлович 

(…) (…) (…) (…) (…) 

13 Рубець 
Мар’яна 
Іржіївна 

(…) (…) (…) (…) (…) 

14 Яцейко  
Галина 

Василівна 

(…) (…) (…) (…) (…) 

15 Дербаль 
Вікторія 
 Іванівна 

(…) (…) (…) (…) (…) 

16 Хомин 
Тарас  

Васильович 

(…) (…) (…) (…) (…) 

17 Чечур 
Михайло 

Михайлович 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 
 

 Секретар міської ради                                                                             І. Маняк                    
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


