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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) 
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