
КОМІТЕТ                                                                                                         

Верховної Ради України                                                                                                                

з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією 

п’яте скликання (2006 – 2007 роки) 

Голова Комітету 

ДЖИГА Микола Васильович – народний депутат України від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Партія регіонів, 

фракція Партії регіонів (18 липня 2006 р.,  № 11-V). 

Перший заступник Голови Комітету 

КОРОЛЬ Віктор Миколайович – народний депутат України від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Блок „НАША 

УКРАЇНА”, фракція Блоку „НАША УКРАЇНА” (18 липня 2006 р.,  № 11-V). 

Заступник Голови Комітету 

КОРЖЕВ Анатолій Леонідович – народний депутат України від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Партія регіонів, 

фракція Партії регіонів (18 липня 2006 р.,  № 11-V). 

Заступник Голови Комітету 

МІЩЕНКО Сергій Григорович – народний депутат України від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Блок Юлії 

Тимошенко, фракція „Блок Юлії Тимошенко” (18 липня 2006 р.,  № 11-V). 

Секретар Комітету 

ВОЛГА Василь Олександрович – народний депутат України від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Соціалістична 

партія України, фракція Соціалістичної партії України (18 липня 2006 р.,  № 11-V). 

Члени Комітету 

БОНДАР Володимир Олексійович – народний депутат України від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Партія регіонів, 

фракція Партії регіонів (18 липня 2006 р.,  № 11-V); 

БУДЖЕРАК Олександр Олександрович – народний депутат України 

від багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Блок Юлії 

Тимошенко, фракція „Блок Юлії Тимошенко” (18 липня 2006 р.,  № 11-V); 

ВЕРНИДУБОВ Іван Васильович – народний депутат України від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Партія регіонів, 

фракція Партії регіонів (18 липня 2006 р.,  № 11-V); 

ЗАБЗАЛЮК Роман Омелянович – народний депутат України від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Блок Юлії 

Тимошенко, фракція „Блок Юлії Тимошенко” (18 липня 2006 р.,  № 11-V); 
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КАЛЬНІЧЕНКО Ігор Вікторович  – народний депутат України від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Партія регіонів, 

фракція Партії регіонів (18 липня 2006 р.,  № 11-V); 

МУЦ Орест Павлович – народний депутат України від багато-

мандатного загальнодержавного виборчого округу, Партія регіонів, фракція 

Партії регіонів (18 липня 2006 р.,  № 11-V); 

ОМЕЛЬЧЕНКО Григорій Омелянович – народний депутат України 

від багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Блок Юлії 

Тимошенко, фракція „Блок Юлії Тимошенко” (18 липня 2006 р.,  № 11-V); 

ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр Олександрович – народний депутат 

України від багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Блок 

„НАША УКРАЇНА”, фракція Блоку „НАША УКРАЇНА” (18 липня 2006 р.,  № 11-V); 

ПШОНКА Артем Вікторович – народний депутат України від багато-

мандатного загальнодержавного виборчого округу, Партія регіонів, фракція 

Партії регіонів (18 липня 2006 р.,  № 11-V); 

РУЖИЦЬКИЙ Антон Матвійович – народний депутат України від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Блок „НАША 

УКРАЇНА”, фракція Блоку „НАША УКРАЇНА” (18 липня 2006 р.,  № 11-V); 

РЯБЕКА Олександр Григорович – народний депутат України від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Блок Юлії 

Тимошенко, фракція „Блок Юлії Тимошенко” (18 липня 2006 р.,  № 11-V); 

СЛОБОДЯНЮК Володимир Йосипович – народний депутат України 

від багато-мандатного загальнодержавного виборчого округу, Партія 

регіонів, фракція Партії регіонів (18 липня 2006 р.,  № 11-V); 

ЯРОЩУК Володимир Іванович – народний депутат України від 

багато-мандатного загальнодержавного виборчого округу, Партія регіонів, 

фракція Партії регіонів (18 липня 2006 р.,  № 11-V). 

*     *     * 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


