
Василь Продан проти Олексія Каспрука. Чия правда? 

Автор: Волуца Лівія 

Секретар Чернівецької міської ради в ефірі програми «Чия правда?» 

(16.05.2019) на телеканалі «Чернівецький промінь» прокоментував 

«бездіяльність» міського голови Олексія Каспрука та відповів на запитання 

про стан справ у місті Чернівці. 

 

Теза №1 

«В усіх обласних центрах де знаходились приміщення Нацбанку, передались 

громаді. І тільки у нас чомусь хочуть передати комерційній структурі 

«Ощадбанк». Цю позицію чітко підтримує міський голова Олексій Каспрук, 

що треба не громаді передати, а комерційній структурі» (03:15-03:25) 

Вердикт: правда 

Докази та аргументи: Як видно на скріншоті відео, на засіданні під час 

розгляду питання про передачу держбанку чернівчанам міський голова міста 

Чернівців, проголосував проти, що підтверджує сказане Василем Проданом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=seHb6YSpgSg&t=2826s
https://www.youtube.com/watch?v=seHb6YSpgSg&t=2826s


Теза №2 

«Ми як депутати голосували за виділення коштів, для цього щоб за ці кошти 

вчили дітей плавати. Насправді ніяких дітей не вчили, і 400 000 грн. просто 

подарували приватній фірмі, басейну «Титан» (04:00-04:13). 

Вердикт: фактична помилка 

Докази та аргументи: Як свідчить наведений нижче документ, управління 

освіти Чернівецької міської ради уклали договір із ТОВ «БУКОІМПЕКС», а 

також задіяло басейн фітнес-центру «Титан». Василь Сафронович стверджує, 

що дітей нічому не вчили, однак згідно з документом, до програми 

долучились учні ліцею №4, гімназії №7, загальноосвітніх шкіл №14, 24, 33, 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теза№3 

«Я жодного дня не був у Партії регіонів…» (46:08-46:10). 

Вердикт: маніпуляція 

Докази та аргументи: В.С. Продан справді не був членом «Партії регіонів», 

принаймні його не було в списку цієї політичної сили. Однак, можливо, у 

2010 році він балотувався в депутати Чернівецької обласної ради від цієї 

партії, про що нібито свідчить поширені буковинськими інформаційними 

порталами скріни заяви, автобіографії та деяких інших документів.  

 

https://chas.cv.ua/politics/16677-hto-vi-ye-vasil-prodan-nashoukrayinec-chi-regonal.html


Проте в цих публікаціях відсутнє посилання на першоджерело інформації, а 

згодом на порталі «Чернівці таймс» з’являється стаття, у якій  спростовується 

оригінальність оприлюднених документів із коментарем від В.С. Продана: 

«Мені ніхто не телефонував з приводу публікації цього документу. Не 

цікавився моєю думкою. Хоча усі публікатори мають мій номер телефону і 

деякі особисто зі мною знайомі тривалий час. Це фальшивка. Мої політичні 

уподобання зовсім інші. Навіть деталі почерку розбіжні. Я просто не можу 

їх навіть повторити». Крім того, В.С.Продан прагне довести, що як лідер 

партії «Рідне місто» був антирегіоналом, на підтвердження чого наводить  

копії листа-скарги представників Партії регіонів Азарову.  

В.С. Продана немає у списках депутатів від «Партії регіонів», бо він є у 

списках від партії «Рідне місто». Проте аналіз складу фракцій Чернівецької 

міської ради VII скликання до 29.03.2018 року демонструє, що до 

депутатської фракції «Рідне місто», уповноваженим представником якої є 

Продан Василь Сафронович є Михайлішин В.М. - член Партії регіонів до 

квітня 2014 р., якого 31 березня 2011 року було обрано секретарем міської 

ради Чернівців. У той час народний депутат від «Батьківщини» Геннадій 

Москаль повідомив, що керує Чернівцями не В.М. Михайлішин, а саме 

В.С. Продан. 

 

Теза №4  

«Рішення про поновлення Олексія Каспрука не вступило в силу. Тобто це 

чітко привласнення владних повноважень. Це 353 стаття карного кодексу 

України, і він сам собі надав таке право. Якщо суд його негайно поновив на 

посаді, то повноважень йому не повернули. На сьогоднішній день рішення 

про припинення повноважень діюче» (14:39-15:07) 

«Вердикт: правда 

Докази та аргументи: Нижче поданий протокол сесії Чернівецької міської 

ради та рішення про дострокове припинення повноважень міського голови 

https://times.cv.ua/2014/03/06/brunkuvannya-kompromatu-komentar-vasylya-prodana/
http://buknews.com.ua/page/vasyl-prodan-kage-viryty-tilky-tym-papirtsiam-z-internetu-de-vin-antyrehional.html
https://www.chesno.org/politician/61762/
http://bukpravda.cv.ua/news/oblast/item/7383-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%83-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F%D1%85-%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%84%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88-%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F.html#.XZi_vUYzaaF


Олексія Павловича Каспрука, які підтверджують слова Василя Продана про 

припинення повноважень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижче, підтвердження того, що в 353 статті прописана кара за самовільне 

присвоєння владних повноважень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документа про відновлення повноважень немає, а це означає, що міський 

голова діє на незаконних підставах. З розпорядження, наведеного нижче, 

підтверджено те, що Олексій Павлович сам собі надав це право 

 

 

 

 

 



Теза №5 

«Юридичне управління напряму підпорядковується керівнику міста, 

відповідно звільнений він буде чи не звільнений залежитиме від Каспрука» 

(15:30-15:39). 

 

Вердикт: правда 

Докази та аргументи: Нижче подано підтвердження того, що Юридичне 

управління підпорядковується міському голові, тобто Олексію Каспруку, і 

він напряму зможе вплинути на рішення про його звільнення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


