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НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ  
 

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5 
 

Вих. № 2014/10/23-63 
 

23 жовтня 2014 р.  

 

Громадському руху ЧЕСНО 

 

Шановні представники громадського руху ЧЕСНО, даний лист має на 

меті донести дійсну достовірну інформацію щодо ситуації, пов’язаної з 

будівництвом на Серафимовича, оскільки я був згаданий як фігурант 

антикорупційних журналістських розслідувань у Вашій статті під назвою 

«Аналіз списку партії «Блок Петра Порошенко» на позачергових виборах 2014 

року» від 15 жовтня 2014 року.  

Запевнюю, що я не маю ніякого відношення ні до суперечливої забудови, 

ні до ТОВ «Тельбін ІВА». Звертаю увагу, що члени Політичної партії «УДАР» 

втрутились у конфлікт пов'язаний з будівництвом на Серафимовича, 

переконали забудовника відмовитись від намірів будівництва, силами 

активістів УДАРу у березні 2014 року було демонтовано бетонний паркан. 

Посилання на висвітлення позиції наводяться нижче: 

http://klichko.org/news/?id=21609 

http://obozrevatel.com/author-column/89732-skveru-na-bereznyakah-buti.htm  

Звертаю увагу, що саме після повалення злочинного режиму та 

отримання довіри громади м. Києва на столичних виборах, члени нашої  

політичної сили змогли нарешті вирішити питання щодо створення міського 

парку відпочинку на вул. Серафимовича у Дніпровському районі м. Києва, в 

результаті чого було прийняте рішення Київської міської ради від 31 липня 

2014 року №37/37. Ініціатором даного рішення є депутат Київради Странніков 

Андрій Миколайович.  

Зауважую, що у своїй аналітиці Ви помилково керувалися неправдивими 

даними антиукраїнського горе-журналіста Олександра Чаленка, який був 

банальним виконавцем політичного замовлення. На даний час дана особа 

http://klichko.org/news/?id=21609
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утекла до Москви, побоюючись за його словами «майданівских нацистів». Уся 

негативна суть, мотивація та діяльність такої особи вважаю доведеною 

(http://censor.net.ua/video_news/277439/rossiya_ne_pomogaet_daje_vernym_prihv

ostnyam_jurnalist_chalenko_sbejavshiyi_v_moskvu_ot_banderovtsev). 

Наша політична сила завжди працювала на людей і для людей. Якщо ми 

бачимо якісь події чи явища, які люди не сприймають, не розуміють і 

борються проти них, ми стаємо на бік людей. Тому наша політсила і я 

особисто були проти забудови. 

Також, хотів зазначити, що Ви як представники четвертої гілки влади, 

виконуєте важливу місію з донесення до громадськості актуальної інформації, 

чим формуєте громадську думку, сприяєте формуванню інформаційного 

суспільства та виступаєте джерелом громадського контролю, тому Вам 

потрібно бути надійним фільтром правди від неправди. Сподіваюся, що 

надана інформація слугуватиме Вам у цьому. 

Враховуючи викладене, прошу спростувати інформацію щодо мене на 

сайті chesno.org, яка була поширена у Вашій статті під назвою «Аналіз списку 

партії «Блок Петра Порошенко» на позачергових виборах 2014 року» від 15 

жовтня 2014 року. 

 

З повагою 

Народний депутат України В.О. Іщенко 
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