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ВІДКРИТИЙ ЛИСТ УЧАСНИКІВ 
АНТИТРУХАНІВСЬКОГО МАЙДАНУ ОДЕСИ 

З огляду на вплив ситуації в Одесі на обстановку в Україні та Чорноморському регіоні 
вважаємо за необхідне звернути увагу на діяльність мера Одеси Геннадія Труханова, 
відомого багаторічними активними зв'язками з організованою злочинністю, в минулому – 
однієї з головних фігур Партії регіонів в Одесі, який нині спирається на власну партію 
«Довіряй ділам». 

У період Євромайдану 2013-2014 Труханов як депутат Верховної Ради України та 
контрольована ним де-факто міськрада заохочували божевільні жорстокі дії центральної 
влади Януковича проти мирних протестувальників. Після втечі Януковича та початку агресії 
Путіна в Криму одеська міськрада місяцями не висловлювала жодної офіційної позиції про 
те, що відбувається в країні. А Труханов, тим часом, відкрито підтримував одеських 
колаборантів і сепаратистів Куликова поля і співпрацював з пропутінською партією 
«Родина» (лідери якої пізніше зникли до РФ або воюють зараз на Донбасі на стороні 
російських військ і сепаратистів, котрі вбивають наших співгромадян). Це підігрівало 
протистояння в місті, призвело до організованих сепаратистами кривавих сутичок 2 травня 
2014 року. Загинули 48 людей. 

Завдяки брудній інформаційної кампанії по перекладанню відповідальності на своїх 
політичних опонентів – реальних прихильників незалежної України, Труханову вдалося в 
2014 році стати мером Одеси, спираючись на підконтрольний йому міський ресурс, 
заангажованість виборчих комісій. Труханов вдруге став мером у 2015 році, ще більш 
широко використавши адмінресурс у кампанії. Підрахунок голосів в обох випадках 
проходив з зафіксованими грубими порушеннями й фальсифікаціями. 

У 2016 році ім'я Труханова випливло в «Панамських документах», надійшли 
нові факти про його пряму участь в міжнародній злочинності. В Україні з'явився 
важливий фільм-розслідування про Труханова «Капітан під триколором». Тема наявності 
громадянства РФ у Труханова (тобто громадянин країни-агресора має доступ до державної 
таємниці) вимагає окремого ретельного розслідування. 

У квітні жителі Одеси вийшли на відкритий протест проти мера та організували 
безстроковий цілодобовий Антитруханівський майдан. На жаль, він навмисно ігнорується 
багатьма ЗМІ. 26 квітня сталося побиття активістів майдану, розграблення та 
пошкодження майна. Кілька злочинців були затримані, але розслідування майже не 
просувається й, по суті, заминається. Прес-конференція активістів у Києві та протест біля 
Адміністрації Президента України 19 травня майже не були висвітлені телебаченням. 
Очевидно, що Труханов користується незаслуженою підтримкою ряду впливових осіб. 
Громадську думку приглушено – не менше 20 телеканалів в Одесі перебувають під 
контролем Труханова та його союзників, замовчують або перекручують інформацію. 

Просимо сприяти об'єктивному, в тому числі міжнародному, розслідуванню діянь 
Труханова та пов'язаних з ним кримінальних елементів, доведення справи до правових 
наслідків. Притягнення Труханова до відповідальності – нагальна необхідна умова 
оздоровлення ситуації в Одесі. Україна не повинна залишатися злодійською беззаконною 
країною, Євромайдан був не дарма! 

 
Балинський Владислав (хімік, біолог, член журналістсько-експертної «Групи 2 травня»), 

Голубєв Михайло (шаховий гросмейстер, журналіст), Домбровський Станіслав (поет), Єрмошкін Сергій 
(громадський активіст, юрист), Кікнадзе Шорена (громадський активіст), Михайлик Олег (громадський 
активіст, директор компанії), фон Нордгейм Віталій (одесит), Штекель Леонід (головний редактор 
Odessa Daily) 

 
9 червня 2016 року 

 



To: President of Ukraine Petro Poroshenko 
Cc: US Embassy in Ukraine, embassies of the EU countries іn Ukraine 

 
 
June 9, 2016 

OPEN LETTER FROM THE PARTICIPANTS IN THE ANTI-TRUKHANOV MAIDAN IN ODESSA 

Given the impact of Odessa on the situation in Ukraine and the whole Black Sea region, we consider it necessary to 
draw your attention to the mayor of Odessa, Gennadiy Trukhanov, known for his long-standing active links with 
organized crime, who has been one of the main figures of the Party of Regions in Odessa in the past, and is now relying 
on his own party, Doveryai delam (Trust Deeds). 

In the period of the all-Ukrainian Euromaidan 2013-2014, Trukhanov, as a member of the Supreme Rada and also the 
Odessa City Council, de facto controlled by him, encouraged the crazy, brutal actions of Yanukovych and the latter's 
government against the peaceful protesters in Kiev. After the flight of Yanukovych to Russia and Putin's aggression in 
Crimea, the Odessa City Council for months expressed no official position on what was happening in our country. 
Trukhanov, at the same time, openly supported the Odessa separatists and the collaborators of the "Kulikovo 
pole" movement and collaborated with the pro-Putin party "Rodyna" (whose leaders later escaped to Russia one 
after another, or are now fighting in Donbass on the side of the Russian troops and the local separatists who are killing 
our citizens). This fueled the tension in the city and led to the bloody clashes on May 2, 2014, organized by the 
separatists. As many as 48 people tragically died. 

Nevertheless, due to, inter alia, a dirty misinformation campaign aimed at shifting political liability onto his opponents, 
the real supporters of an independent Ukraine, Trukhanov managed in 2014 to become the mayor of Odessa, backed by 
city resources of all kinds that were controlled by him and the obvious partisanship of the electoral commissions. 
Trukhanov again became mayor in 2015, using the administrative resources in the campaign even more. The vote-
counting in both cases was accompanied by the committing of crude violations and falsifications. 

In 2016 Trukhanov's name popped up in the Panama Papers, and new information about his direct involvement 
in international crime was obtained. In Ukraine, an important journalistic video investigation about Trukhanov, 
"Captain under the Tricolor" was released. The topic of Trukhanov's reported Russian citizenship (which gives a citizen 
of the aggressor country access to Ukrainian state secrets) requires a separate, careful examination. 

In April, citizens of Odessa came to an open protest against the mayor and organized a permanent non-stop Anti-
Trukhanov Maidan. Which, unfortunately, is deliberately ignored by the many media outlets. On April 26 the beating of 
the Maidan activists and the destruction of their property occurred. Several criminals were caught quickly, but the 
investigation is going slowly and essentially has been sabotaged. The press conference of the activists in Kiev and their 
protest near the Presidential Administration on May 19 were hardly covered on TV. It is obvious that Trukhanov enjoys 
the undeserved support of some influential persons. Public opinion is being suppressed - at least 20 local TV channels 
in Odessa are under the control of Trukhanov and his allies, and are ignoring or falsifying the information. 

Please contribute to an objective, international investigation of Trukhanov’s deeds and those of the criminals 
associated with him, which will eventually lead the case to legal consequences. Making Trukhanov liable for crimes is a 
necessary condition for improving the situation in Odessa. Ukraine should not be a thieves’, lawless country any more. 
The Euromaidan was not in vain! 

 
Vladislav Balinskyy (chemist, biologist, the member of the journalistic-experts’ "May 2 Group"), Stas 
Dombrovskiy (poet), Sergey Ermoshkin (civil activist, lawyer), Mikhail Golubev (chess grandmaster, 
journalist), Shorena Kiknadze (civic activist), Oleg Mykhaylyk (civic activist, company chief executive), Vitaliy 
von Nordheim (citizen of Odessa), Leonid Shtekel (editor-in-chief of Odessa Daily) 
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9 июня 2016 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО УЧАСТНИКОВ АНТИ-ТРУХАНОВСКОГО МАЙДАНА ОДЕССЫ 

Учитывая влияние ситуации в Одессе на обстановку в Украине и Черноморском регионе, считаем 
необходимым обратить внимание на деятельность мэра Одессы Геннадия Труханова, известного многолетними 
активными связями с организованной преступностью, в прошлом - одной из главных фигур Партии Регионов в 
Одессе, ныне опирающегося на собственную партию "Доверяй делам". 

В период Евромайдана 2013-2014 Труханов как депутат Верховной Рады и контролируемый им де-факто 
горсовет поощряли безумные жестокие действия центральной власти Януковича против мирных 
протестующих. После бегства Януковича и агрессии Путина в Крыму, одесский горсовет месяцами не выражал 
никакой официальной позиции о происходящем в стране. А Труханов, тем временем, открыто поддерживал 
одесских коллаборантов и сепаратистов Куликова поля и сотрудничал с пропутинской партией 
«Родына» (лидеры которой позднее скрылись в РФ или воюют сейчас на Донбассе на стороне российских 
войск и местных сепаратистов, убивающих наших сограждан). Это подогревало противостояние в городе, 
привело к организованным сепаратистами кровавым столкновениям 2 мая 2014 года. Погибли 48 человек. 

Тем не менее, благодаря, в том числе, грязной информационной кампании по переадресации ответственности 
на своих политических оппонентов - реальных сторонников независимой Украины, Труханову удалось в 2014 
году стать мэром Одессы, опираясь на подконтрольный ему городской ресурс, ангажированность 
избирательных комиссий. Труханов повторно стал мэром в 2015 году, еще более широко использовав 
админресурс в кампании. Подсчет голосов в обоих случаях проходил с зафиксированными грубыми 
нарушениями и фальсификациями. 

В 2016 году имя Труханова всплыло в Панамских Документах, поступили новые данные о его прямом 
участии в международной преступности. В Украине появился важный фильм-расследование о Труханове 
«Капітан під триколором». Тема наличия гражданства РФ у Труханова (что предоставляет доступ к 
государственной тайне гражданину страны-агрессора) требует отдельного тщательного прояснения. 

В апреле жители Одессы вышли на открытый протест против мэра и организовали бессрочный круглосуточный 
Анти-Трухановский Майдан. К сожалению, он намеренно игнорируется многими СМИ. 26 апреля произошло 
избиение активистов майдана и разгром имущества. Несколько преступников были пойманы, но 
расследование идет вяло и, по существу, заминается. Пресс-конференция активистов в Киеве и протест у 
Администрации Президента 19 мая почти не были освещены телевидением. Очевидно, что Труханов 
пользуется незаслуженной поддержкой ряда влиятельных лиц. Общественное мнение приглушено - не 
менее 20 телеканалов в Одессе находятся под контролем Труханова и его союзников, и замалчивают либо 
подтасовывают информацию. 

Просим способствовать объективному, в том числе международному, расследованию деяний Труханова и 
связанных с ним криминальных элементов, доведению дела до правовых последствий. Привлечение Труханова 
к ответственности - совершенно необходимое условие оздоровления ситуации в Одессе. Украина не должна 
оставаться воровской беззаконной страной, Евромайдан был не зря! 

 
Владислав Балинский (химик, биолог, член журналистско-экспертной "Группы 2 мая"), Михаил Голубев 
(шахматный гроссмейстер, журналист), Станислав Домбровский (поэт), Сергей Ермошкин (гражданский активист, 
юрист), Шорена Кикнадзе (гражданский активист), Олег Михайлик (гражданский активист, директор компании), 
Виталий фон Нордгейм (одессит), Леонид Штекель (главный редактор "Odessa Daily") 


