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З  А  Я  В  А 

про кримінальне правопорушення 

 Пеклушенко О.М., займаючи посаду голови Запорізької обласної державної 

адміністрації, з метою збагачення, діючи навмисно, разом з Запорізьким міським 

головою Сіном О.Ч. та «кримінальним авторитетом» Анісімовим Є.О. на території 

Запорізької області в 2012 році створили злочинну організацію для вчинення 

тяжких та особливо тяжких злочинів на впродовж двох років керували нею. 

 Так, Пеклушенко О.М. і Сін О.Ч., зловживаючи наданими їм  державою та 

запорізькою громадою повноважень, а Анісімов Є.О., застосовуючи свій вплив на 

підконтрольних йому депутатів місцевих рад і кримінальні структури, на протязі 

двох років займалися вимаганням та отримуванням хабарів з підприємців, 

автоперевізників керівників комунальних підприємств, розкрадання бюджетних 

грошей та комунального майна. В лікарнях міста та області медичні послуги 

надаються тільки за хабарі і побори, про що свідчать громадяни та проведені 

прокуратурою перевірки. Фактично шкільні та дошкільні заклади повністю 

фінансуються батьками дітей.  

 Завдяки діям цих керівників злочинної організації, на кожному комунальному 

підприємстві знаходились особи –«смотрящіє», які контролювали надходження на 

підприємство коштів, своєчасне їх конвертування та передачу Анісімову Є.О. 

Також, члени злочинної організації стежили за тим, щоб тендери на постачання 

матеріальних цінностей, будівництво та інші послуги вигравали підконтрольні їм 

підприємці та товариства, при цьому вартість цих матеріалів та послуг в декілька 

разів перевищували діючи на ринку ціни або конкурентів. Частина «бариша» йшла 

до Анісімова Є.О., який потім ділив ці гроші серед членів злочинного угрупування. 

 Завдяки діям  злочинної організації фактично в м. Запоріжжі та області 

розвалена робота житлово-комунального господарства, не ремонтуються 

автошляхи, запоріжці мають самі високі тарифи на комунальні послуги, на керівні 

посади призначені раніше судимі особи та особи, які скоїли корисні злочини. 

Комунальні підприємства «Ритуал», «Паркування», «Основаніє», телеканал 

«МТМ» та інші збиткові та фінансуються з міського бюджету.   

 Заарештований Анісімов Є.О. заявляє, що сам він не міг керувати 

посадовими особами, віддавати їм  накази та вказівки, приймати та звільняти 

неугодних керівників.  Такими повноваженнями наділені Запорізький міський 

голова Сін О.Ч.,  голова обласної державної адміністрації Пеклушенко О.М., їх 

заступники та керівники відповідних управлінь, департаментів і служб.  



  Завдяки їх діям в місті та області склалася ситуація, яка призвела до 

значного погіршення матеріального стану наших сімей. 

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст..ст. 55, 61, 154, 170, 214 КПК 

України, - 

В  И  М  А  Г  А  Є  М  О: 

1. Розпочати досудове розслідування щодо Пеклушенка Олександра 

Миколайовича, Сіна Олександра Чінсановича та інших посадових осіб Запорізької 

ОДА, Запорізького міського виконкому, комунальних підприємств,  які входили до 

злочинної організації, за ст..ст. 255, 189, 191, 219, 233,  364, 365, 368, 368-2 КК 

України. 

2. На час досудового розслідування посадовців відсторонити від виконання ними 

власних і службових повноважень. 

3. З метою відшкодування громаді завданих збитків, накласти арешт на рухоме та 

нерухоме майно посадовців, їх банківські рахунки.  

Жителі м. Запоріжжя 

(понад 400 підписів)  

    

  

 


