
КОМІСІЯ

                                                                                                          

Верховної Ради України                                                                                                

з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією 

друге скликання (1994 – 1998 роки) 

Голова комісії 

ОМЕЛЬЧЕНКО Григорій Омелянович – народний депутат від 

Кременчуцького-Крюківського виборчого округу, Полтавська область (31 травня 

1994 р., № 26/94-ВР). 

Члени комісії 

БІЛАС Іван Григорович  –  народний  депутат  від  Мостиського 

виборчого округу, Львівська область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

ГОВОРУН Володимир Пилипович  – народний депутат від Іванівсь-

кого виборчого округу, Одеська область (2 липня 1997 р., № 415/97-ВР); 

ДУРДИНЕЦЬ Василь Васильович – народний депутат від Бобринець-

кого виборчого округу, Кіровоградська область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

ЄРМАК Анатолій Васильович   – народний депутат від 

Пологівського виборчого округу, Запорізька область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

ЗАСУХА Анатолій Андрійович – народний депутат від Васильківсь-

кого виборчого округу, Київська область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

КАРНАУХ Микола Васильович – народний депутат від  Лубенського 

виборчого округу, Полтавська область (14 жовтня 1994 р., № 213/94-ВР);  

КИРИЧЕНКО Сергій Олександрович  –  народний депутат від 

Комсомольського виборчого округу, Херсонська область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

КРУЦИК Роман Миколайович – народний депутат від Рогатинського 

виборчого округу, Івано-Франківська область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

КУЛАКОВ Анатолій Андрійович – народний депутат від Кобеляць-

кого  виборчого  округу,  Полтавська  область (14 жовтня 1994 р., № 213/94-ВР);   

ЛАНТУХ Василь Іванович – народний  депутат  від  Гайсинського 

виборчого округу, Вінницька область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

ЛЕВЧЕНКО Анатолій Іванович – народний депутат від Красно-

донського виборчого округу, Луганська область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

МАЛЄВСЬКИЙ Олександр Тихонович  –  народний депутат від 

Цюрупинського виборчого округу, Херсонська область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

                                           

 У травні 1997 року Комісію перетворено у Комітет (Постанова Верховної Ради України від                             

5 травня 1997 року № 241/97\ВР) . 



2 

МИХАЙЛЕНКО Сергій Михайлович – народний депутат від 

Жовтневого виборчого округу,  Дніпропетровська  область (14 жовтня 1994 р.,               

№ 213/94-ВР);   

МОЦПАН Анатолій Федорович – народний депутат від Амвросіївсь-

кого виборчого округу, Донецька область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

НОВІКОВ Олександр Васильович – народний депутат від Броварсь-

кого виборчого округу, Київська область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

ПЕТРЕНКО Микола Іванович – народний депутат від Гайворонь-

кого виборчого округу, Кіровоградська  область (14 жовтня 1994 р., № 213/94-ВР);  

ПРОЦЕВ'ЯТ Тарас Іванович – народний депутат від Самбірського   

виборчого   округу, Львівська  область (16 листопада 1994 р., № 249/94-ВР); 

РАТУШНИЙ Михайло Ярославович – народний депутат від Збаразь-

кого виборчого округу, Тернопільська область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

РУДИК Іван Леонтійович – народний депутат від Заводського 

виборчого округу № 405, Хмельницька область (29 жовтня 1996 р., № 438/96-ВР); 

СІНЧЕНКО Сергій Григорович – народний депутат від Брянківсь-

кого виборчого округу, Луганська область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

СЛОБОДЯНЮК Сергій Миколайович -  народний депутат від 

Ужгородського міського виборчого округу, Закарпатська область (7 березня           

1996 р., № 88/96-ВР – 12 грудня 1996 р., № 582/96-ВР ); 

СМІРНОВ Євген Леонідович  – народний депутат від Тульчинського 

виборчого округу, Вінницька область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

СТАРОВОЙТОВА Галина Максимівна – народний депутат від 

Красноперекопського виборчого округу, Республіка Крим (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

СТЕПЕНКО Василь Іванович – народний депутат від Полтавського 

виборчого округу, Полтавська область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

ХОМИЧ Микола Васильович – народний депутат від Дубровицького 

виборчого округу, Рівненська область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

ЧИВЮК Микола Васильович – народний депутат від Новобузького 

виборчого округу, Миколаївська область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР); 

ЧОБІТ Дмитро Васильович – народний депутат від Бродовського 

виборчого округу, Львівська область (3 червня 1994 р., № 51/94-ВР). 

*     *     * 
 

 


