
КОМІСІЯ                                                                                                             

Верховної Ради Української РСР                                                                                    

з питань правопорядку та боротьби із злочинністю 

перше скликання (1990 – 1994 роки) 

Голова комісії 

КОНДРАТЬЄВ Ярослав Юрійович  – народний депутат від 

Печерського виборчого округу, м. Київ (Постанова Верховної Ради української РСР 

від 28 червня 1990 р., № 24-ХІІ).  

Члени комісії 

БАНДУРКА Олександр Маркович – народний депутат від 

Дергачівського виборчого округу, Харківська область (28 червня 1990 р. № 24-ХІІ);  

БЕДЬ Віктор Васильович – народний депутат від Тячівського 

виборчого округу, Закарпатська область (28 червня 1990 р., № 24-ХІІ);  

БОРЩЕНКО Ігор Олександрович – народний депутат від Могильов-

Подільського виборчого округу, Вінницька область (4 лютого 1993 р. № 2993м-ХІІ);  

ВИНОГРАДСЬКИЙ Максим Павлович – народний депутат від 

Ленінського виборчого округу, Миколаївська область (28 червня 1990 р., № 24-ХІІ);  

ГАВРИЛОВ Анатолій Васильович – народний депутат від 

Роздольненського виборчого округу, Кримська область (28 червня 1990 р., № 24-ХІІ);  

ГАЙСІНСЬКИЙ Юрій Олександрович – народний депутат від 

Московського виборчого округу, Харківська область (28 червня 1990 р., № 24-ХІІ);  

ДІДОРЕНКО Едуард Олексійович  – народний депутат від 

Ленінського виборчого округу, Луганська область (28 червня 1990 р., № 24-ХІІ);  

ДУРДИНЕЦЬ Василь Васильович – народний депутат від 

Бобринецького виборчого округу, Кіровоградська область (28 червня 1990 р.,          

№ 24-ХІІ);  

ЖУКОВ Володимир Романович – народний депутат від Макіївського-

Гірницького виборчого округу, Донецька область (28 червня 1990 р., № 24-ХІІ);  

КОВІНЬКО Анатолій Іванович  – народний депутат від 

Хорольського виборчого округу, Полтавська область (28 червня 1990 р., № 24-ХІІ);  

МОРОЗ Олександр Володимирович – народний депутат від 

Заводського виборчого округу, Миколаївська область (28 червня 1990 р., № 24-ХІІ);  

ПОВОРОЗНИК Володимир Васильович – народний депутат від 

Городоцького виборчого округу, Хмельницька область (4 лютого 1993 р. № 2993и-ХІІ);  
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САНІН Василь Никифорович  – народний депутат від Жовтневого 

виборчого округу, Харківська область (28 червня 1990 р., № 24-ХІІ);  

СЛЄСАРЕНКО Віктор Михайлович – народний депутат від 

Жовтневого виборчого округу, Запорізька область (28 червня 1990 р., № 24-ХІІ);  

СЛОБОДЕНЮК Володимир Микитович – народний депутат від 

Західно-Донбаського виборчого округу, Дніпропетровська область (28 червня 

1990 р., № 24-ХІІ); 

СТУС Володимир Іванович – народний депутат від Глибоцького 

виборчого округу, Чернівецька область (28 червня 1990 р., № 24-ХІІ – 16 червня 1992 р.,        

№ 2458-ХІІ);  

ЧУМАК Аркадій Степанович  – народний депутат від Велико-

олександрівського виборчого округу, Херсонська область (28 червня 1990 р.,            

№ 24-ХІІ);  

ШЕХОВЦОВ Олексій Дмитрович – народний депутат від 

Новокраматорського виборчого округу, Донецька область (28 червня 1990 р.,           

№ 24-ХІІ).  

*     *     * 
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ТИМЧАСОВА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ                                           

Верховної Ради України                                                                                                    

з питань боротьби з організованою злочинністю,                                                           

корупцією і хабарництвом 

(перше скликання, грудень 1992 р. – червень 1993 р.) 

Голова комісії 

СЛЄСАРЕНКО Віктор Михайлович – народний депутат від 

Жовтневого виборчого округу, Запорізька область (19 грудня 1992 р., № 2894-ХІІ). 

Члени комісії 

АЛТУНЯН Генріх Ованесович – народний депутат від Київського 

виборчого округу, Харківська область (19 грудня 1992 р., № 2894-ХІІ). 

БОНДАРЧУК Андрій Іванович – народний депутат від Горохівського 

виборчого округу, Волинська область (19 грудня 1992 р., № 2894-ХІІ). 

ДЕМИДОВ Григорій Вікторович – народний депутат від Ленінського 

виборчого округу, Республіка Крим (19 грудня 1992 р., № 2894-ХІІ).  

ДОРЧИНЕЦЬ Дмитро Федорович – народний депутат від Хустського 

виборчого округу, Закарпатська область (19 грудня 1992 р., № 2894-ХІІ). 

ДІДОРЕНКО Едуард Олексійович  – народний депутат від 

Ленінського виборчого округу, Луганська область (19 грудня 1992 р., № 2894-ХІІ). 

КОЦЮБА Олександр Павлович – народний депутат від Радянського 

виборчого округу, м. Київ (19 грудня 1992 р., № 2894-ХІІ). 

ЛЮБЕНЧУК Микола Іванович  – народний депутат від 

Чемеровецького виборчого округу, Хмельницька область (19 грудня 1992 р.,           

№ 2894-ХІІ). 

НЕЧИПОРЕНКО Олександр Лаврович – народний депутат від 

Києво-Святошинського виборчого округу, Київська область (19 грудня 1992 р.,   

№ 2894-ХІІ). 

ПОТЕБЕНЬКО Михайло Олексійович – народний депутат від 

Новобузьського виборчого округу, Миколаївська область (19 грудня 1992 р.,          

№ 2894-ХІІ). 

СВІДЕРСЬКИЙ Федір Феофілакович  – народний депутат від Ново 

волинського виборчого округу, Волинська область (19 грудня 1992 р., № 2894-ХІІ). 

СТЕПЕНКО Василь Іванович – народний депутат від Полтавського 

виборчого округу, Полтавська область (19 грудня 1992 р., № 2894-ХІІ). 
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СУГОНЯКО Олександр Анатолійович – народний депутат від 

Корольовського виборчого округу, Житомирська область (19 грудня 1992 р.,          

№ 2894-ХІІ). 

ТАРАСЕНКО Олександр Григорович – народний депутат від 

Знам’янського виборчого округу, Кіровоградська область (19 грудня 1992 р.,          

№ 2894-ХІІ). 

ЧОБІТ Дмитро Васильович – народний депутат від Бродовського 

виборчого округу, Львівська область (19 грудня 1992 р., № 2894-ХІІ). 

ЧУМАК Аркадій Степанович  –  народний депутат від 

Великоолександрівського виборчого округу, Херсонська область (19 грудня 

1992 р., № 2894-ХІІ). 

ЯВОРІВСЬКИЙ Володимир Олександрович –  народний депутат від 

Світловодського виборчого округу, Кіровоградська область (19 грудня 1992 р.,        

№ 2894-ХІІ). 

ЯКОВИШИН Леонід Григорович – народний депутат від Козелець 

кого виборчого округу, Чернігівська область (19 грудня 1992 р., № 2894-ХІІ). 

ЯЦУБА Володимир Григорович – народний депутат від Амур-

Нижньодніпровського виборчого округу, Дніпропетровська область (19 грудня 

1992 р., № 2894-ХІІ). 

*     *     * 
 

 


