
КОМІТЕТ                                                                                                         

Верховної Ради України                                                                                                               

з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією 

четверте скликання (2002 – 2006 роки) 

Голова Комітету 

СТРЕТОВИЧ Володимир Миколайович – народний  депутат  від 

багатомандатного  загальнодержавного  виборчого  округу,  виборчий блок  

політичних  партій  "Блок  Віктора  Ющенка  "Наша  Україна", фракція 

"Наша Україна" (7 червня 2002 р.,  № 13-IV). 

Перший заступник Голови Комітету 

ВЕРНИДУБОВ Іван Васильович – народний  депутат  від  виборчого 

округу  № 224, м. Севастополь (7 червня 2002 р.,  № 13-IV). 

Члени Комітету 

БОРЩЕВСЬКИЙ Віктор  Валентинович  –  народний   депутат   від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, КПУ, фракція 

Комуністичної партії України (11 червня 2002 р.,  № 14-IV); 

БУЙКО Георгій Володимирович – народний депутат від багато-

мандатного загальнодержавного виборчого округу, КПУ, фракція 

Комуністичної партії України (11 червня 2002 р.,  № 14-IV); 

ГРАЧ Леонід Іванович – народний депутат від  багатомандатного 

загальнодержавного виборчого  округу,  КПУ,  фракція Комуністичної партії 

України (11 червня 2002 р.,  № 14-IV); 

ЖВАНІЯ Давид Важаєвич – народний  депутат  від багатомандатного  

загальнодержавного  виборчого  округу,  виборчий блок  політичних  партій  

"Блок  Віктора  Ющенка  "Наша  Україна", фракція "Наша Україна" (11 червня 

2002 р.,  № 14-IV – 7 квітня 2005 р., № 2523-IV); 

ІГНАТЕНКО Павло Миколайович – народний депутат від 

багатомандатного  загальнодержавного  виборчого  округу,  виборчий блок  

політичних  партій  "Блок  Віктора  Ющенка "Наша Україна", фракція "Наша 

Україна" (11 червня 2002 р.,  № 14-IV – 3 березня 2005 р., № 2445-IV); 

КАРАТУМАНОВ Олег Юрійович  –  народний депутат від виборчого 

округу № 182, Харківська область, фракція "Єдина Україна" (11 червня 2002 р.,  № 14-IV); 

КАРНАУХ Микола Васильович – народний  депутат  від  виборчого 

округу  № 152,  Полтавська область,  фракція Соціалістичної партії України    

(11 червня 2002 р.,  № 14-IV); 

КЛИМЕНКО Анатолій  Володимирович  –  народний   депутат   від 

виборчого округу № 24,  Дніпропетровська область,  фракція "Єдина 

Україна" (11 червня 2002 р.,  № 14-IV); 
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КОЛОНІАРІ Олександр Петрович – народний депутат від виборчого 

округу № 56, Донецька область, фракція "Єдина Україна" (11 червня 2002 р.,  № 14-IV); 

КОСЬЯНЕНКО Олександр  Володимирович  –  народний  депутат 

від виборчого округу № 29,  Дніпропетровська область,  фракція  "Єдина 

Україна" (11 червня 2002 р.,  № 14-IV); 

МИРИМСЬКИЙ Лев  Юлійович  –  народний  депутат  від виборчого 

округу № 2, Автономна Республіка Крим, фракція "Єдина Україна" (11 червня 2002 р.,  

№ 14-IV); 

ОМЕЛЬЧЕНКО Григорій  Омелянович  –   народний   депутат   від 

багатомандатного загальнодержавного  виборчого  округу,   виборчий блок  

політичних  партій  "Виборчий блок Юлії Тимошенко",  фракція Блоку Юлії 

Тимошенко (11 червня 2002 р.,  № 14-IV); 

РАЗВАДОВСЬКИЙ Віктор  Йосипович  –   народний   депутат   від 

виборчого   округу  №  69,  Житомирська  область,  фракція  "Єдина Україна" 

(11 червня 2002 р.,  № 14-IV); 

РУЖИЦЬКИЙ Антон Матвійович – народний депутат від 

багатомандатного  загальнодержавного  виборчого  округу,  виборчий блок 

політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна" (6 жовтня 2005 р.,  № 2948-IV); 

ТКАЛЕНКО  Олександр Сергійович  – народний депутат України від 

багатомандатного  загальнодержавного  виборчого  округу,  виборчий блок 

політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна" (19 травня 2005 р.,  № 2575-IV); 

ТРОФИМЕНКО Вадим  Всеволодович   –   народний   депутат   від 

багатомандатного загальнодержавного   виборчого  округу,  виборчий блок  

політичних  партій  "Блок  Віктора  Ющенка  "Наша  Україна", фракція 

"Наша Україна" (11 червня 2002 р.,  № 14-IV). 

*     *     * 

 

 

 

 

 

 

 


