
КОМІТЕТ                                                                                                         

Верховної Ради України                                                                                                                       

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності                                       

та боротьби з організованою злочинністю і корупцією 

третє скликання (1998 – 2000 роки) 

Голова Комітету 

КАРМАЗІН Юрій Анатолійович – народний депутат від виборчого 

округу № 134, Одеська область, фракція „Громада” (10 липня 1998 р., № 38-ХIV). 

Члени Комітету 

АЛЬОХІН Володимир Ілліч  –  народний  депутат  від  виборчого 

округу N 39, Дніпропетровська область, фракція „Громада” (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

БАНДУРКА Олександр  Маркович – народний депутат від 

виборчого округу № 175,  Харківська область,  фракція  Народно-

демократичної партії (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

БІЛАС Іван Григорович – народний депутат від виборчого округу             

№ 120, Львівська область, позафракційний (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

БРОДСЬКИЙ Михайло Юрійович – народний депутат  від  

виборчого округу № 215, м. Київ, фракція "Громада" (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

ВАСИЛЬЄВ Геннадій Андрійович – народний депутат від виборчого 

округу  №  61,  Донецька  область,  фракція  Народно-демократичної партії         

(10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

ГОРБАТОВ Валерій  Миронович  – народний депутат від виборчого 

округу № 6, Автономна Республіка Крим, фракція Народно-демократичної 

партії (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

ГОРБАЧОВ Віктор  Сергійович  – народний депутат від виборчого 

округу № 127, Миколаївська область, позафракційний (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

ДАНИЛЬЧУК Олександр Юрійович – народний депутат від 

виборчого округу  № 156,  Рівненська область,  фракція Народно-

демократичної партії (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

ДВОРКІС Дмитро Володимирович – народний депутат від 

багатомандатного    загальнодержавного    виборчого   округу, ВО "Громада", 

фракція "Громада" (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

ЄРМАК Анатолій Васильович  – народний  депутат  від  виборчого 

округу № 83, Запорізька область, позафракційний (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

ЖИР Олександр  Олександрович – народний депутат від виборчого 

округу № 35, Дніпропетровська область, позафракційний (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 
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ІВАНОВ Сергій Анатолійович – народний депутат  від  виборчого 

округу № 3, Автономна Республіка Крим, фракція Народно-демократичної 

партії (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

КОРОЛЬ Віктор Миколайович – народний  депутат  від  виборчого 

округу № 202,  Чернівецька область,  фракція Народно-демократичної партії 

(10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

КОЧЕРГА Віктор   Герасимович   –   народний    депутат    від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, КПУ, фракція 

Комуністичної партії України (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

КУХАРЧУК Олег Сергійович    –  народний  депутат  від  виборчого  

округу  №  101, Кіровоградська область, фракція Народно-демократичної 

партії (10 липня 1998 р., № 38-ХIV – 6 вересня 1998 р., № 80-ХIV); 

ЛАНТУХ Василь Іванович – народний депутат від багатомандатного 

загальнодержавного виборчого округу, КПУ, фракція Комуністичної партії 

України (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

ЛІСОГОРСЬКИЙ Олексій  Іванович   –   народний   депутат   від 

виборчого округу № 177,  Харківська область, фракція Комуністичної партії 

України (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

МАЗУРЕНКО Володимир Іванович – народний депутат від 

виборчого округу № 141, Одеська область, фракція Партії Зелених України         

(10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

МАЛЄВСЬКИЙ Олександр   Тихонович   –   народний  депутат  від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, КПУ, фракція 

Комуністичної партії України (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

МИРИМСЬКИЙ Лев  Юлійович  –  народний  депутат  від виборчого 

округу N 2, Автономна Республіка Крим, позафракційний (10 липня 1998 р., № 38-ХIV ); 

НАСТЕНКО Олександр  Анатолійович  –  народний   депутат   від 

виборчого округу № 132, Миколаївська область, фракція "Громада" (10 липня        

1998 р., № 38-ХIV); 

НЕЧИПОРУК Володимир Павлович – народний депутат від 

виборчого округу 3 194, Хмельницька область, фракція "Громада" (10 липня         

1998 р., № 38-ХIV); 

ОМЕЛЬЧЕНКО Григорій  Омелянович  –   народний   депутат   від 

виборчого округу № 146, Полтавська область, позафракційний (10 липня 1998 р.,           

№ 38-ХIV); 

ПИЛИПЧУК Ігор  Мар'янович   –  народний  депутат від виборчого 

округу №  124,  Львівська  область,  фракція  Соціал-демократичної партії 

України (об'єднаної) (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 
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РАЗВАДОВСЬКИЙ Віктор Йосипович – народний депутат від 

виборчого   округу   №   69,    Житомирська    область,    фракція Народно-

демократичної партії (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

СЕРГІЄНКО  Олександр  Іванович – народний депутат України від 

виборчого округу № 101, Кіровоградська область, позапартійний, 

позафракційний (7 квітня 1999 р., № 572-ХIV); 

ФРАНЧУК Ігор  Анатолійович  –  народний депутат від виборчого 

округу № 7, Автономна Республіка Крим, фракція Народно-демократичної 

партії (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Василь   Іванович   –   народний   депутат   від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, ПЗУ, фракція 

Партії Зелених України (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

ЧЕРВОНІЙ Василь Михайлович  – народний депутат від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, НРУ, фракція 

Народного руху України (10 липня 1998 р., № 38-ХIV); 

ЧИКАЛ Адам Васильович – народний  депутат  України  від 

виборчого округу № 191, Хмельницька область, позапартійний, член 

депутатської фракції Селянської партії України (7 квітня 1999 р., № 572-ХIV). 

*     *     * 
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КОМІТЕТ                                                                                                         

Верховної Ради України                                                                                                              

з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією 

третє скликання (2000 – 2002 роки) 

Голова Комітету 

КАРМАЗІН Юрій Анатолійович – народний депутат від виборчого 

округу № 134, Одеська область, фракція „Громада” (1 лютого 2000 р., № 1417-ХIV ). 

Перший заступник Голови Комітету 

КОРОЛЬ Віктор Миколайович – народний  депутат  від  виборчого 

округу № 202,  Чернівецька область,  фракція Народно-демократичної партії 

(22 лютого 2000 р., № 1469-ІІІ ). 

Члени Комітету 

АЛЬОХІН Володимир Ілліч  –  народний  депутат  від  виборчого 

округу № 39, Дніпропетровська область, фракція „Громада” (22 лютого 2000 р.,             

№ 1472-ІІІ); 

ВАСИЛЬЄВ Геннадій Андрійович – народний депутат від виборчого 

округу  №  61,  Донецька  область,  фракція  Народно-демократичної партії         

(22 лютого 2000 р.,  № 1472-ІІІ); 

ДВОРКІС   Дмитро   Володимирович   –   народний  депутат  від 

багатомандатного    загальнодержавного    виборчого   округу,   ВО 

"Громада", фракція "Громада" (22 лютого 2000 р.,  № 1472-ІІІ); 

ЄРМАК Анатолій Васильович  – народний  депутат  від  виборчого 

округу N 83, Запорізька область, позафракційний (22 лютого 2000 р.,  № 1472-ІІІ); 

ЖИР Олександр  Олександрович – народний депутат від виборчого 

округу N 35, Дніпропетровська область, позафракційний (22 лютого 2000 р.,  № 1472-ІІІ); 

КОЧЕРГА Віктор   Герасимович   –   народний    депутат    від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, КПУ, фракція 

Комуністичної партії України (22 лютого 2000 р.,  № 1472-ІІІ); 

ЛАНТУХ Василь Іванович – народний депутат     від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, КПУ, фракція 

Комуністичної партії України (22 лютого 2000 р.,  № 1472-ІІІ); 

МАЛЄВСЬКИЙ Олександр   Тихонович   –   народний  депутат  від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, КПУ, фракція 

Комуністичної партії України (22 лютого 2000 р.,  № 1472-ІІІ); 

МИРИМСЬКИЙ Лев  Юлійович  –  народний  депутат  від виборчого 

округу N 2, Автономна Республіка Крим, позафракційний (22 лютого 2000 р.,  № 1472-ІІІ); 
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ОМЕЛЬЧЕНКО Григорій  Омелянович  –   народний   депутат   від 

виборчого округу № 146, Полтавська область, позафракційний (22 лютого 2000 р.,                 

№ 1472-ІІІ); 

ПИЛИПЧУК Ігор  Мар'янович   –  народний  депутат від виборчого 

округу №  124,  Львівська  область,  фракція  Соціал-демократичної партії 

України (об'єднаної) (20 квітня 2000 р., № 1676-ІІІ); 

РАЗВАДОВСЬКИЙ Віктор Йосипович – народний депутат від 

виборчого   округу   №   69,    Житомирська    область,    фракція Народно-

демократичної партії (22 лютого 2000 р.,  № 1472-ІІІ); 

СЕРГІЄНКО  Олександр  Іванович – народний депутат України від 

виборчого округу № 101, Кіровоградська область, позапартійний, 

позафракційний (22 лютого 2000 р.,  № 1472-ІІІ); 

СИРОТА Михайло Дмитрович  – народний депутат від виборчого 

округу № 200, Черкаська область, позафракційний (22 лютого 2000 р.,  № 1472-ІІІV); 

ЧЕРВОНІЙ Василь Михайлович     –   народний   депутат   від 

багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, НРУ, фракція 

Народного руху України (22 лютого 2000 р.,  № 1472-ІІІ); 

*     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


