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Заява 

про вчинення кримінального правопорушення 
 

Я, Мазур Дмитро Станіславович, член громадської організації "Синергія-М" (код 
ЄРДПОУ – 42872061). Протягом останніх місяців громадська організація провадить 
реабілітаційну роботу з особами, які є залежними від наркотичних засобів або 
алкогольних напоїв (в будь-якій іншій залежності), звільнених від відбування 
покарання, бездомними особами на території міста Обухів Київської області.  

В ході проведення реабілітаційних заходів із залежними особами, на засадах 
анонімності мені часто повідомлялися способи до яких вдаються ці особи, щоб 
отримувати грошові кошти, які часто йдуть на придбання наркотичних засобів. 
Одним із таких, стало збирання з метою здачі до окремих пунктів прийому 
металобрухту в місті Обухові. Варто зауважити, що більшість таких речей були 
предметами або крадіжок, або самовільного вилучення металевих виробів 
(металевих люків, дорожніх каналізаційних решіток, з об’єктів залізничного 
транспорту та інфраструктури і тп.). Зокрема, в анонімному порядку залежними 
особами неодноразово повідомлялося, що один з таких пунктів прийому 
металобрухту знаходиться по вул. Чумацький Шлях міста Обухова (напроти пожежної 
частини). При цьому приймальники металу не цікавляться у осіб, які його здають, про 
його походження, без зайвих питань приймають незаконний брухт, виплачуючи 
винагороду готівкою. 

Здійснюючи перевірку вказаної інформації за даними ресурсу Google-maps, мені 
попередньо стало відомо, що у вказаному місці розташована «металобаза  METSTAR, 
номер телефону 096 879 36 36». Дослідивши  інформацію про цільове призначення 
земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223110100:01:031:0045 та 
3223110100:01:031:0055, де начебто знаходиться пункт прийому металобрухту, 
вбачається, що ці земельні ділянки мають цільове призначення - для будівництва та 
обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування.  

Тому для перевірки повідомленої залежними особами інформації,                        
15.09.2021 року близько 8.20 год. я приїхав за вищевказаною адресою та дійсно 
побачив через відчинені ворота наявність великої кількості металобрухту, розпилені 
шматки автомобілів та безпосередню точку його прийому, через що зробив висновок 
про реальність повідомлених мені обставин. У зв’язку з цим, я викликав слідчо-
оперативну групу для подання заяви про здійснення невідомими особами 
металобази, що знаходиться за вказаною адресою, дій з очевидним порушенням 
законодавства України, а саме: використання земельної ділянки з порушенням 
цільового призначення. 



Через деякий час, до вказаної адреси прибув депутат Обухівської міської ради 
Київської області Малишев Віктор Олександрович, який почав виганяти мене з 
території, без дозволу знімати мене на телефон, безпідставно звинувачувати у 
вчиненні начебто рейдерського захвату приватної території, що своїми діями я 
перешкоджаю здійсненню приватної підприємницької діяльності. На будь-які мої 
наміри дати пояснення щодо мого перебування за вказаною адресою депутат 
Малишев В.О. не реагував.  

У подальшому, коли я поцікавився, що саме він тут робить, Малишев В.О. 
повідомив, що керівник металобази його друг та знаходиться в м. Києві, у зв’язку з 
цим, він приїхав до металобази на його прохання. Зокрема, він повідомив, що «я не 
начальник, я замість нього». 

Також мені стало відомо, що Малишев Віктор Олександрович є Головою комісії 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, охорони 
пам’яток та історичного середовища Обухівської міської ради Київської області. Як 
наслідок, є достатні підстави вважати, що Малишев В.О. «перевіряв інформацію» з 
використанням свого депутатського статусу, лобіюючи приватні та особисті інтереси, 
що є грубим порушенням виборчого законодавства. Після подачі заяви, він поїхав. 

Через деякий час, на офіційній сторінці депутата Малишева В.О. у соціальній 
мережі Facebook з’явилася публікація, в якій він повідомляє, що він написав заяву до 
правоохоронних органів на мене, як члена громадської організації «Синергія-М», про 
вчинення кримінального правопорушення, а саме, начебто здійснення рейдерського 
захоплення підприємства та тиску на нього, як на Голову земельної комісії з метою 
незаконного отримання земельних ділянок.  
Джерело:https://www.facebook.com/105544474612236/posts/374071791092835/ 

При цьому зауважую, що мій приїзд до точки нелегального прийому 
металобрухту обумовлений виключно наміром перевірити інформацію, що стала мені 
відома у ході здійснення реабілітаційної роботи. А от в діях депутата Обухівської 
міської ради Малишева В.О. вбачається завідомо неправдиве повідомлення про 
вчинення злочину, тобто вчинення кримінального правопорушення, що 
передбачений статтею 383 Кримінального Кодексу України.  

Адже з обставин, що викладені мною вище, вбачається виключно приватний 
інтерес депутата Малишева В.О. притягнути мене до кримінальної відповідальності 
за дії, які я не вчиняв, а також нашкодити моїй репутації, як громадського діяча.  

У той же час, у ході подальшої перевірки інформації, у мене виникли підозри 
вважати, що Малишев В.О. має неабияке безпосереднє відношення до цього пункту 
прийому металобрухту. Зокрема, скориставшись пошуком в Публічній кадастровій 
карті України, вдалось встановити, що земельні ділянки на території яких розміщена 
металобаза, знаходиться в комунальній власності та були передані в оренду та в 
суборенду громадянину Фенюку Володимиру Олександровичу. За даними з відкритих 
джерел інформації та ЄДРПОУ, особа з таким прізвищем зазначена, як один із 
засновників компанії ТОВ “Геній” (код ЄДРПОУ – 36890989). Інші засновники - 
Малишева Ольга Іллівна, Геращенко Володимир Миколайович.  Керівником 
підприємства є  МАЛИШЕВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, чинний депутат Обухівської 
міської ради Київської області. 

Тобто фактично є підстави вважати, що виключно через приватний інтерес 
Малишев В.О. з’явився на вказаній території пункту прийому металобрухту, та, 
використовуючи свої депутатські повноваження, намагався здійснювати тиск на 
мене, у тому числі, й шляхом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення 
злочину. 

  

https://www.facebook.com/105544474612236/posts/374071791092835/


Стаття 214 КПК України закріплює, що слідчий невідкладно, але не пізніше 24 
годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, 
зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 
розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей 
надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.  Слідчий, прокурор, 
інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень 
про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву 
чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про 
кримінальне правопорушення не допускається. 

 
Керуючись положеннями статей 55, 56, 60, 214, 216 КПК України, -  

 
ПРОШУ: 

1. Не пізніше 24 годин з моменту отримання цієї заяви внести відомості про 
вчинення Малишевим Віктором Олександровичем кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 
розпочати досудове розслідування. 

2. Не пізніше 24 годин з моменту внесення відомостей про вчинення 
кримінальних правопорушень надати витяг з ЄРДР. 

 
Додаток: скріншот публікації Малишева В.О. в соціальній мережі Facebook. 
 
«___» вересня 2021 року                    Д. Мазур  
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