
Требование опровержения 
 

Доброго дня, шановні журналісти! 
 

2-ого квітня видання “КиевВласть” опублікувало статтю журналіста 
Олександра Глазунова 
(посилання:http://kievvlast.com.ua/text/rukovodstvo-ku-kievskij-molodez
hnyj-tsentr-podozrevayut-v-raspile-3-mln-byudzhetnyh-griven ), в якій 
зокрема йдеться про нібито підозри та розслідування з боку 
правоохоронних органів по відношенню до керівницства Київського 
молодіжного центру та діяльності нашої організації. Цитую 
“Руководство КУ “Киевский молодежный центр” подозревают в 
распиле 3 млн бюджетных гривен”. Така інформація, а тим паче такі 
вислови на адресу Київського молодіжного центру жодним чином не 
відповідають дійсності. 
 

Усі проекти, згадувані у матеріалі журналіста Олександра Глазунова 
були проведені Київським молодіжним центром у повному обсязі та 
у вказані строки, про що свідчать фото- та відео-матеріали у 
додатку до листа. До того ж, жодного розслідування щодо діяльності 
КМЦ правоохоронними органами не ведеться. 
 

На жаль, жоден журналіст видання “КиевВласть” не звернувся за 
коментарем до Київського молодіжного центру або особисто до 
мене із запитом щодо підтвердження або спростування цієї 
інформації. 
 

У зв’язку із вищевикладеною інформацію, а також із урахуванням 
додатків, які прикріплені до листа, просимо терміново опублікувати 
спростування статті від 02.04.2019 авторства Олександра Глазунова 
(посилання:http://kievvlast.com.ua/text/rukovodstvo-ku-kievskij-molodez
hnyj-tsentr-podozrevayut-v-raspile-3-mln-byudzhetnyh-griven ) щодо 
діяльності Київського молодіжного центру. 
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Зокрема, найбільше мене та усю команду Київського молодіжного 
центру обурили наступні вислови: 

● “Руководство КУ “Киевский молодежный центр” подозревают 
в распиле 3 млн бюджетных гривен”; 

● “в итоге никакие услуги “Киевскому молодежному центру” не 
были оказаны, а деньги просто были поделены между 
участниками схемы”; 

● “Как выяснили правоохранители, указанные в договорах 
услуги фактически не предоставлялись, а бюджетные 
средства обналичивались указанными субъектами 
хозяйствования и вместе с документами предоставлялись 
директору КУ “Киевский молодежный центр” и/или ее 
заместителю. После этого деньги, дескать, “делили”; 

● “Отметим, KV не удалось найти через поисковые системы 
никаких упоминаний об этих феерических мероприятиях 
нигде, кроме как, собственно на портале электронных 
закупок. Кроме того, фигуранты дела, “разыгрывали 
междусобойчики”. 

Та інші вислови, що носять неправдивий характер. 
Сподіваємось, що даний матеріал - просто прикра похибка, через 
відсутність достовірних даних. Висловлюємо свою повагу виданню 
“КиевВласть” та очікуємо спростування. Якщо для публікації 
спростування, знадобиться додаткова інформація щодо діяльності 
Київського молодіжного центру, ми будемо раді надати усі необхідні 
матеріали. 
 
 
 

03.04.2019  
 

 
 
-- 
З повагою, Київський молодіжний центр 
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вул. Богдана Хмельницького, 51Б, 
Тел.: (044) 221-92-11 
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https://www.facebook.com/KmcpKiev 
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