
Довідник телефонів та адрес регіональної прокуратури та окружних 

прокуратур Запорізької області 

 

Прокуратура Запорізької області 

 

вул. Матросова, 29а, м. Запоріжжя, 69005 

(Код ЄДРПОУ 02909973) 

 

 

Телефони та електронні адреси: 

 

Секретаріат   (061) 225-10-46 (061) 225-10-55 (факс) 

E-mail: office@zap.gp.gov.ua 

 

Відділ інформаційної  (061) 225-10-25 

політики   E-mail: press@zap.gp.gov.ua 

 

Відділ організації прийому громадян, 

розгляду звернень та запитів 

(061) 233-34-86 ("гаряча лінія") 

 

Публічна інформація  (061) 233-34-86  (061) 225-10-91 (факс) 

E-mail: public@zap.gp.gov.ua 

 

 

 

Бердянська окружна прокуратура 

вул. Перемоги, 4, м. Бердянськ, 71112 

Керівник -  

т. (06153) 4-72-24          e-mail: brop@zap.gp.gov.ua 

Територіальна юрисдикція: Бердянський район Запорізької області 

   

 

Василівська окружна прокуратура 

вул. Соборна, 10, м. Василівка, 71601 

Керівник -  

т. (06175) 7-26-03          e-mail: vsop@zap.gp.gov.ua 

Територіальна юрисдикція: Василівський район Запорізької області 

  

  

Вознесенівська окружна прокуратура міста Запоріжжя 

вул. Якова Новицького, 5, м. Запоріжжя, 69035 

Керівник -  

т. (061) 239-90-50          e-mail: vzop@zap.gp.gov.ua 

Територіальна юрисдикція: Запорізький район в межах Запорізької міської 

територіальної громади (Вознесенівський, Заводський, Олександрівський 

райони міста Запоріжжя) 

mailto:office@zap.gp.gov.ua
mailto:press@zap.gp.gov.ua
mailto:public@zap.gp.gov.ua


 Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя 

вул. Добролюбова, 14, м. Запоріжжя, 69006 

Керівник - 

т. (061) 236-82-22          e-mail: dnop@zap.gp.gov.ua 

Територіальна юрисдикція: Запорізькиї район в межах Запорізької міської 

територіальної громади (Дніпровський, Хортицький райони міста Запоріжжя) 

  

  

Запорізька окружна прокуратура 

вул. Залізнична, 17, м. Запоріжжя, 69002 

Керівник -  

т. (061) 764-32-23          e-mail: zpop@zap.gp.gov.ua 

Територіальна юрисдикція: Запорізькиї район в межах: Біленьківської сільської 

територіальної громади, Вільнянської міської територіальної громади, 

Долинської сільської територіальної громади, Комишуваської селищної 

територіальної громади, Кушугумської селищної територіальної громади, 

Матвіївської сільської територіальної громади, Михайлівської сільської 

територіальної громади, Михайло-Лукашівської сільської територіальної 

громади, Новомиколаївської селищної територіальної громади, 

Новоолександрівської сільської територіальної громади, Павлівської сільської 

територіальної громади, Петро-Михайлівської сільської територіальної 

громади, Степненської сільської територіальної громади, Таврійської сільської 

територіальної громади, Тернуватської селищної територіальної громади, 

Широківської сільської територіальної громади 

  

  

Мелітопольська окружна прокуратура 

вул. Бейбулатова, 22, м. Мелітополь, 72319 

Керівник -  

т. (0619) 44-45-90          e-mail: mlop@zap.gp.gov.ua 

Територіальна юрисдикція: Мелітопольський район Запорізької області 

  

  

Пологівська окружна прокуратура 

вул. Єдності, 28, м. Пологи, 70608 

Керівник -  

т. (06165) 2-29-33          e-mail: plop@zap.gp.gov.ua 

Територіальна юрисдикція: Пологівський район Запорізької області 

  

 

Шевченківська окружна прокуратура міста Запоріжжя 

вул. Космічна, 118-а, м. Запоріжжя, 69050 

Керівник -  

т. (0612) 96-15-42          e-mail: shvop@zap.gp.gov.ua 

Територіальна юрисдикція: Запорізькиї район в межах Запорізької міської 

територіальної громади (Комунарський, Шевченківський райони міста 

Запоріжжя)  


