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Грановський: Кононенко не хотів, щоб про отруєння
хтось дізнався
Заяву в правоохоронні органи він теж не подавав.
Facebook

Twitter

Google+

Народний депутат від БПП і близький
соратник Ігоря Кононенка Олександр
Грановський підтвердив наявність проблем у
Кононенка в результаті отруєння ртуттю.
Подробиці він розповів Соні Кошкіній у

О Компании
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рамках програми "Лівий берег".

"Поїзд розвернули
на повній
швидкості". Лариса
Самсонова про
інклюзивність в

"Ігор не давав мені права говорити на цю
тему, але я дещо скажу. Наскільки я знаю, я
був першим, хто про це (отруєння - ред.)
дізнався. Ігор погано почувався, але не міг
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сам зрозуміти причини цього. Тоді я забив
на сполох і змусив його поїхати в профільний медичний заклад, щоб провести належне
обстеження. Я кажу про це спокійно, оскільки він особисто підтвердив таку проблему. Крім того,
Ігор прийняв тверде рішення не висловлюватися на цю тему, не звертатися в правоохоронні
органи, щоб не стати мішенню громадськості, спекуляцій на тему отруєння. І дуже шкодував, що
ця інформація стала відома... Він подзвонив (після того як LB.ua опублікував цю інформацію, ред.) дуже засмучений, оскільки розраховував, що ніхто про це не дізнається. Принаймні на цей
рахунок я не балакав. Мені здавалося, що він теж", - зазначив Грановський.

освіті

Діти з інвалідністю вчитимуться у
загальноосвітніх навчальних закладах за
допомогою асистентів. Для тих, хто має
комплексні порушення розвитку, відкриють
навчально-реабілітаційні центри. Медична
комісія зникне, відкриються інклюзивноресурсні центри. Як освіта ставатиме
інклюзивною - в інтерв'ю з директором
новоствореного директорату МОН Ларисою
Самсоновою.

Водночас, за словами нардепа, жодних заяв у правоохоронні органи Кононенко не подавав -

Андрей Старостин

"вирішив вчинити по-чоловічому".

Cанкції США проти
Росії: під загрозою
цілі галузі економіки

"Я думаю, він прийняв таке рішення, оскільки почув від лікарів, що - врешті-решт - вони
впораються з цією проблемою", - розповів він.
Хто міг організувати отруєння, Кононенко, за словами Грановського, не знає. І профільного
висновку лікарів, як і коли саме (відомо, що ртуть в організмі соратника Президента
накопичувалася протягом тривалого часу - ред.), на сьогодні немає.
Разом із тим Грановський не підтвердив факту зустрічі Ігоря Кононенка з екс-міністром екології
часів Віктора Януковича Миколою Злочевським у Відні, де саме проходив обстеження після
отруєння. Також він назвав фейковою фотографію із цієї зустрічі, яку поширили ЗМІ.
"Я не нічого не говоритиму, оскільки сам Ігор із цього приводу не висловлювався. Не вважаю, що
це етично", - коротко відрізав депутат.

Незважаючи на
відсутність очікуваних на
16 квітня нових санкцій США проти Росії - за
підтримку хімпрограми Сирії, санкції Америки
проти російських компаній від 6 квітня
завдають уже не тільки непрямої, а й
безпосередньої економічної шкоди господарці
РФ.

Всі публікації

Блоги
Андрій Лисюк

Не довести до ручки.
Як будуть карати за
сприяння самогубству

Окрім того, Грановський називає чутками інформацію про те, що Кононенко хоче відійти від
політики і виїхати з країни на кілька місяців.
"Уперше про це чую. Але знову ж, він жива людина, його ЗМІ часто атакують, а він обурюється з
цього приводу. ...Звичайно ж, він фонтанує іноді якимись емоціями, ідеями, але розмова про те,
що він хоче дистанціюватися і виїхати, далека від істини. Як і те, що він хоче дистанціюватися від

Щороку приблизно 800 тисяч
осіб вчиняють самогубство. Україна ж займає
одне з провідних місць у світі за кількістю
самогубств.

Президента", - резюмував нардеп.
Михайло Мозоль

Закарпатська
автономія для угорців:
сценарії дестабілізації
регіону

Докладно читайте в повному тексті інтерв'ю "Олександр Грановський: «Про отруєння Кононенка я
дізнався першим»".
ТЕМЫ: ОТРУЄННЯ, МИКОЛА ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, ОЛЕКСАНДР ГРАНОВСЬКИЙ, ІГОР КОНОНЕНКО

Facebook
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Дестабілізація будь-якого регіону України в
теперішніх умовах може стати загрозою не
лише територіальній цілісності, але й
виживання держави загалом.

Google+

НОВИНИ ПО ТЕМІ:

Генпрокурор РФ заявив, що Березовський поплатився життям за зв'язки зі
спецслужбами Британії

Всі записи блогів

18 квітня, 21:00

ОЗХЗ спростувала заяву Лаврова про отруєння Скрипалів хімічною речовиною BZ
18 квітня, 18:57

У Росії на мера Волоколамська, який виступав проти сміттєвого полігону, завели
справу
14 квітня, 00:57
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Вибір читачів
Друг мого ворога

Володимир Горбулін:
«Напад на Україну
призведе до нової
світової війни»
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"Шатун" нашого
карткового будиночка

Читайте у розділі
10:26

Україна пообіцяла МВФ безпеку для відділень Сбербанку
Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду забезпечити безпеку для
відділень банків з російським державним капіталом. Про це йдеться в
додатковому листі про наміри, надісланому…

Онлайн-трансляція засідання Ради

10:05

Верховна Рада сьогодні планує розглянути пропозиції Президента Петра
Порошенка до ветованого ним законопроекту №1076 про приватизацію
приміщень у гуртожитках. Про це йдеться в порядку…

10:00

Кличко за рік заробив 1,8 млн гривень
Мер Києва Віталій Кличко заповнив свою електронну декларацію за 2016 рік.
Згідно з документом, доходи Кличка становили 1,8 млн гривень, з яких 1,66 млн роялті. На банківських рахунках…

09:51

В Україну доставлено 635 Mitsubishi Outlander для поліції
У суботу, 1 квітня, в порту Чорноморська розвантажився грецький паром Neptune
Ithaki, що доправив 635 автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV для Національної
поліції України. Про це…

09:41

Агентство з повернення активів планує розпочати роботу восени
Національне агентство України з повернення активів, отриманих корупційним
шляхом, планує розпочати роботу восени. Про це сказав керівник агентства Антон
Янчук в інтерв'ю "Апострофу…

09:03

Марія Гайдар стала радницею Порошенка
Депутатка Одеської облради від БПП, колишня російська опозиціонерка Марія
Гайдар з 28 березня стала позаштатною радницею президента України Петра
Порошенка. Про це йдеться на сайті…

08:55

Призначено нового посла України в Румунії
Президент Петро Порошенко 4 квітня призначив нового посла України в Румунії.
Ним став Олександр Баньков, який раніше очолював департамент секретаріату
міністра закордонних справ України…

00:35

Соня Кошкина

Постскриптум. Безвіз: квіти запізнілі
Передчуваючи безвіз, на Банковій всерйоз розраховують: він стане її основним
електоральним козирем. Головним досягненням останніх років. Головним, тому що
інших практично немає. Начебто…

Проект Інституту Горшеніна

Редакція

Реклама на сайте

Пользовательское соглашение

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме гіперпосилання на LB.ua обов'язкове! Передрук, копіювання, відтворення або інше
використання матеріалів, що містять посилання на агентство "Українськi Новини" й "Українська Фото Група", заборонено.

Порошенко і
автокефалія: останній
бій, він важливий
найбільш

