
Шановний пане Олеже! 

Вчора  24.10.2014 р. пізно ввечері Рух ЧЕСНО, який за моєю інформацією є проектом, що 

реалізовується громадською організацією, яку Ви очолюєте, було поширене повідомлення «Рух 

ЧЕСНО включив Миколу Княжицького до списку фігурантів антикорупційних розслідувань». 

Інформація, поширена у повідомленні, не відповідає дійсності. До подій, описаних у повідомленні, 

я не маю прямого відношення, а самі ці події, навіть якби вони відбулися, не є корупційною дією. В 

інформації зокрема зазначено, що «26 квітня 2013 року ТОВ «МедіаІнфо» передала права на 

торговельну марку «ТВІ» компанії «Інфо 24», серед власників якої був Микола Леонідович 

Княжицький. За інформацією «УП», цей перепродаж мав на меті вивести активи з-під судової 

заборони». Інформую Вас, що я не міг мати жодного відношення до подібних угод. Я не був 

посадовою особою ані в ТОВ «Медіа Інфо», ані в «Інфо 24». На сайті УкрПатенту у відкритому 

доступі є інформація, що торгова марка від 22 березня 2011 року належала компанії «Інфо 24» і, 

взагалі, ніколи не належала ТОВ «Медіа Інфо». Отже, ця інформація є брехнею та наклепом. 

Оскільки я сам є одним із засновників Руху ЧЕСНО, вважаю, що розповсюджувати таку інформацію 

за декілька годин до завершення передвиборчої агітації є неприпустимим. Адже об’єкти 

звинувачень не мають жодної фізичної можливості цю інформацію спростувати,але вона 

поширюється у засобах масової інформації та соціальних мережах. Ми з Вами разом самі колись 

розробляли правила, згідно з якими особи, які на думку Руху ЧЕСНО не відповідають критеріям 

Руху, протягом трьох днів після оприлюднення підозри мають змогу подати апеляцію на рішення 

Руху. Очевидно, що я був позбавлений такої можливості через те, що сама недостовірна 

інформація поширювалася в останній день передвиборчої кампанії та за один день до виборів. 

Якраз перед ефіром численних ток-шоу на олігархічних каналах, та каналах, що належать 

іноземним громадянам і російським державним пропагандистським структурам. Я навіть не 

припускаю думки, що така публікація, без можливості її заперечити протягом кампанії, ініційована 

представниками конкуруючих політичних сил. Тим більше, я ніколи не повірю, що за 

розповсюдження цієї інформації були заплачені гроші олігархами, що піддавалися нищівній 

критиці та викриттям на телеканалі, де я маю честь займатися творчою діяльністю. Прошу Вас 

ініціювати у русі розслідування через порушення авторами даної публікації правил Руху ЧЕСНО та 

спростувати інформацію, яка не відповідає дійсності. 


