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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                        Шановний Юрію Віталійовичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення від члена 

правління громадської організації «Запорізький центр регіонального розвитку 

«Хортиця» Голіщева Володимира Юрійовича щодо протиправного позбавлення 

права оренди нежитлових приміщень та протиправних дій з боку прокурора 

Мазурика Р.В. 

Зі змісту отриманого мною звернення вбачається, що Громадська 

організація «Запорізький центр регіонального розвитку «Хортиця» (далі – ГО 

«ЗЦРР «Хортиця»), користується нежитловим приміщенням, розташованим за 

адресою м. Запоріжжя, вул. Лахтинська, №№ 13, 13-а, на підставі договорів 

оренди нежитлового приміщення від 01.03.2012 № 239/6 та від 17.11.2014 № 

2175/6, укладених із департаментом комунальної власності та приватизації 

Запорізької міської ради.  

Це єдине приміщення, яке ГО «ЗЦРР «Хортиця» орендує у міської ради. 

Зазначене приміщення частково використовуються безпосередньо громадською 

організацією, а частково, за погодженням із орендодавцем (міською радою), 

передані в суборенду приватним підприємствам для комерційної діяльності. і 



орендна плата нараховується та сплачується в міській бюджет згідно із 

відповідними тарифами (комерційними). 

Наприкінці 2015 року комерційна структура ПП «ЛЄТА» звернулась до 

Запорізької міської ради з заявою щодо розірвання укладених із організацією 

договорів оренди та продажу йому вказаних приміщень за досить привабливу 

суму коштів, що звісно не оминуло увагу чиновників, до яких потрапила 

відповідна заява. 

Наслідком цього стали п’ять позапланових перевірок приміщень, які  

орендуються організацією, однак жодних приписів чи претензій щодо 

порушення умов оренди з боку ГО «ЗЦРР «Хортиця» не отримувало.  

Після проведення безпідставних перевірок, у лютому 2016 року вже 

місцева прокуратура № 2 самостійно (за власною ініціативою без будь-яких 

заяв) виявила «порушення закону» та відкрила кримінальне провадження, що 

внесено до ЄРДР за № 242016081060000006 за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.  

При цьому, до підвідомчості місцевої прокуратури № 2, керівником якої є  

Мазурик Р.В., належать Вознесенівський та Комунарський райони міста 

Запоріжжя, а також Запорізький район. Натомість, орендоване майно 

знаходиться в Хортицькому районі, а ГО «ЗЦРР «Хортиця» зареєстровано в 

Дніпровському районі, що є безспірним фактом. 

Із мотивів, які стали підставою для здійснення кримінального 

розслідування з боку прокуратури зазначають, що ГО «ЗЦРР «Хортиця» є 

нібито новоутвореною організацією, яка не здійснює жодних активних дій, а 

створена лише для отримання приміщень з комунальної власності в оренду для 

їх подальшої приватизації.  

Заявник зазначає, що порушення кримінального провадження № 

242016081060000006 є спробою відібрати вказані приміщення у ГО «ЗЦРР 

«Хортиця» на користь заінтересованих осіб. Кримінальне провадження № 

242016081060000006 є повністю сфальсифікованим та не містить навіть складу 

злочину, і відкрито для відвертого захисту бізнес-інтересів заінтересованих з 

огляду на наступне.  



ГО «ЗЦРР «Хортиця» зареєстровано ще 23.08.2008 року та з того часу 

бере активну участь у житті міста Запоріжжя та його мешканців. Зокрема, у 

період з 2009 по 2013 рік, ГО «ЗЦРР «Хортиця» брала безпосередню участь у 

різних громадських заходах та надавала допомогу: міській громаді у 

реконструкції парку «Перемоги» у місті Запоріжжі, школам міста (ліцей № 77, 

гімназія «Перспектива»), лікарням міста - закупка палива для міської лікарні № 

2, у встановлення 12 дитячих майданчиків, у проведенні заходів для ветеранів 

Великої Вітчизняної Війни, у щорічному проведенні Всеукраїнського конкурсу 

журналістів, у наданні допомоги КП «Титан» для організації святкування дня 

міста, Фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання та 

організовувала навчання школярів міста Запоріжжя плаванню сумісно із 

народним депутатом України Денисом Сілантьєвим та багато іншого.   

Загалом на вказані заходи перераховано більше 500 тис. гривень. 

Крім активної діяльності у житті м. Запоріжжя, ГО«ЗЦРР «Хортиця» з 

моменту початку військових дій на Сході України активно підтримує наших 

воїнів та волонтерів. Зокрема, придбано та передано:  

- запчастини для військової техніки, теплий одяг та взуття, розгрузки, 

рукавички-трасноформери, засоби особистої гігієни, продукти харчування, 

палатки, здійснена роздруківка поліграфічних матеріалів на підтримку 

Збройних сил України та інше. Вказана допомога надавалась запорожцям-

учасникам бойових дій, мобілізованих з м. Запоріжжя та військовим 

підрозділам: військовим частинам А1978 та А3033, 79-ї аеромобільній бригаді 

тощо. На підтвердження цього ГО «ЗЦРР «Хортиця» отримала численні листи 

зі словами вдячності. Також, організація не полишає й інших людей, які 

потребують допомоги.  

Відповідно до Статуту, ГО «ЗЦРР «Хортиця» є недержавним, 

неприбутковим добровільним об’єднання громадян. Основною метою 

діяльності організації є сприяння побудові демократичної, правової, соціально 

орієнтованої держави. Серед основних завдань організації є відстоювання 

конституційних прав громадян на соціальний захист, економічних та інших 



прав громадян та організацій міста Запоріжжя, передбачених чинним 

законодавством України.  

Таким чином, у сукупності вказані обставини аж ніяк не свідчать про 

фіктивність чи відсутність активності у діяльності ГО «ЗЦРР «Хортиця», і її 

створення для привласнення об’єктів комунальної власності. 

Кримінальне провадження, що відкрито за ч. 2 ст. 358 КК України, за 

фактом наміру приватизації орендованих приміщень використовуючи при 

цьому документи в яких внесені недостовірні відомості. 

На сьогоднішній момент, ГО «ЗЦРР «Хортиця» не подавала заяви про 

включення до переліку об’єктів приватизації щодо орендованих приміщень, 

розташованих на вулиці Лахтинській у м. Запоріжжя. Відсутність цих 

документів автоматично означає й відсутність складу злочину. 

Також, у своєму зверненні заявник стверджує про те, що до підвідомчості 

місцевої прокуратури № 2 належить Вознесенівський район міста Запоріжжя, 

при цьому орендоване майно знаходиться в Хортицькому районі, а ГО «ЗЦРР 

«Хортиця» зареєстровано в Дніпровському. Отже, фактично місцева 

прокуратура № 2, за вказівкою  керівника Мазурика Р.В., фактично втручається 

у господарські відносини департаменту комунальної власності та приватизації 

Запорізької міської ради, як орендодавця, та ГО «ЗЦРР «Хортиця», як орендаря, 

діючи в інтересах заінтересованих осіб.  

Цікавим залишається те, що Мазурик Р.В. ще за часів президентства 

Януковича у 2012-2013 роках, негласно контролював усі земельні та 

архітектурні питання у Запорізькій міській раді, перебуваючи спочатку на 

посаді заступника прокурора міста, а згодом виконуючи обов’язки прокурора 

міста. При цьому він домігся призначення своїх колишніх підлеглих на керівні 

посади відповідних департаментів, що призвело до того, що жодне питання 

оренди майна чи землі не оминало його уваги та інтересу. 

Мазурик Р.В., фактично є членом цілого прокурорсько-суддівського 

клану (мати - суддя, батько - колишній заступник прокурора області), який 

багато років діє у Запоріжжі, а тому, користуючись своїми родинними та 

діловими зв’язками, почуває себе повністю безкарним у своїх справах.  



Таким чином, вищевикладені факти свідчать про злочинні діяння з боку 

керівника місцевої прокуратури № 2 м. Запоріжжя Мазурика Р.В., які в свою 

чергу виходять за межі наданих йому повноважень та порушують права ГО 

«ЗЦРР» Хортиця» на подальше використання нежитлових приміщень, які 

орендуються організацією на законних підставах.  

В зв’язку з вищевикладеним та з метою недопущення подальшого 

порушення законних прав та інтересів громадян, а також присікання 

прокурорського беззаконня, прошу Вас, шановний Юрію Віталійовичу, в межах 

наданих Вам повноважень, ініціювати створення спеціальної комісії з метою 

розслідування зазначеної ситуації, шляхом перевірки діяльності прокурора 

Мазурика Романа Володимировича, та, у випадку підтвердження викладених у 

зверненні фактів, притягнути його до відповідальності. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника - члена правління ГО «ЗЦРР «Хортиця» Голіщева Володимира 

Юрійовича, за адресою: м. Запоріжжя. вул. Мурманська, буд. 3, кв. 184, у 

визначений законодавством термін. 

Додаток: на __ арк. 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 

 

 


