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Матеріал, який було проаналізовано: «Звіт міського голові Одеси 

Генадія Труханова за рік» (30.11.2018). Міський голова Одеси Геннадій 

Труханов звітувався перед громадськістю про реалізовані проєкти й 

виконану в Одесі роботу за 2018-й рік, проте доповідав всупереч 

законодавству не державною українською, а російською мовою. 

Теза №1: «Наприклад, будинок Русова. На сьогодні це найзначущий 

об’єкт, візитівка Одеси, при цьому найскладніший і за обсягом робіт і з 

юридичного погляду. Сьогодні проведено укріплення фасаду будівлі по 

периметру посиленої несучої конструкції, монтаж сходів…» ( 33:40 – 34:00) 

Вердикт: правда  

Докази та аргументи: Згідно із документацією на сайті ProZorro, було 

замовлено «Виконання робіт з науково-технічного супроводу…», «Розробки 

технічної документації..» та ще низку робіт щодо об’єкту, який знаходиться 

за адресою  м. Одеса, вул. Садова, 21 (будинок Русова).  

На момент звіту ці роботи справді тривали, а їхні результати 

публікувалися на сторінці «Будинок Руссова. Історія Епохи» у Facebook.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZH0S6q4734c
https://www.youtube.com/watch?v=ZH0S6q4734c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-01-000113-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-10-18-001104-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-10-18-001104-c
https://www.facebook.com/DomRussova/


 

 

Теза №2: «У процесі робіт було знайдено чимало сюрпризів, зокрема 

амфітеатр, який ми вже відновили. Ще були відкриті підземні приміщення, 

де згідно із порадами краєзнавців ми розмістимо музей. Цього року ми 

плануємо завершити всі роботи із кровлею, колонами й опорними стінами. 

Обов’язковий пункт – благоустрій території навколо колонади й 

забезпечення доступу до неї маломобільних груп населення… Ми плануємо 

закінчення реставрацію Воронцовської колонади у 2019 році...» (36:14 – 

36:45) 

Вердикт: неправда. 

Докази та аргументи: реставрація Воронцовської колонади  і справді 

була завершена 31 серпня 2019 році, відбулося її урочисте відкриття.   

Проте аналіз конструкції й території навколо колонади викликає 

сумніви щодо зручного доступу маломобільних груп населення як на саму 

колонаду, так і у виставкову зону. У пораднику щодо облаштування 

доступного середовища зазначено, що для забезпечення доступності для 

людей із порушенням зору мають використовувати орієнтаційні підказки й 

контрастні предмети жовтого – червоного, білого – синього кольорів. На 

відкритих краях сходинок і пандуса мають бути бортики й поручні тощо.  На 

початку і вкінці поруччя можуть бути розміщені тактильні наклейки, що 

допоможуть орієнтуватися людині з. Є вимоги й до пандусу: «Якщо є сходи, 

то має бути і пандус, або інший альтернативний спосіб входу (ліфт чи 

підйомник). Як мінімум один вхід у будівлю громадського використання 

повинен завжди».  

https://www.youtube.com/watch?v=e1ZkZB2VD3E
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation-2018/poradnuk.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation-2018/poradnuk.pdf


Як свідчать фото самої колонади й виставкових приміщень всередині, 

простір не був облаштований під потреби маломобільних груп населення.  

Порівняймо: 

 

 

 

 



 

 

Теза №3: «Ми вручили ордери на квартири тим, хто чекав на це 10, 15 і 

навіть 20 років» (44:40 – 45:10) 

Вердикт: маніпуляція 

Докази і аргументи:  Отже, на підтвердження слів мера на офійіному 

сайті адміністрації розміщена інформація про вручення чотирьох ордерів: 

«ордер на двокімнатну квартиру вручений сім'ї, яка має статус багатодітної; 

ордер на однокімнатну квартиру вручений одеситу, який має два статусу - 

ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інваліда війни; ордер 

на однокімнатну квартиру отримав одесит, який перебував на квартирному 

обліку з 2009 року в статусі дитини-сіроти. Також Одеський міський голова 

вручив ключі від трикімнатної квартири загальною площею 142 кв. метра 

новоствореному дитячому будинку сімейного типу на базі прийомної сім'ї, в 

якій будуть виховуватися п'ятеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування». Звернемо увагу, що Г. Труханов говорить лише 

про квартири т.зв. «відумерлої спадщини», тобто житло, на яке не виявилося 

спадкоємців ні згідно із законом, ні за заповітом або жоден зі спадкоємців не 

прийняв спадок, або всі спадкоємці його були позбавлені. Така спадщина 

часто стає об’єктом афер. І, з одного боку, те, що «відумерла спадщина» 

надійшла людям, які мають у цьому нагальну потребу, можна записати на 

користь міського голови, але, з іншого боку, це аж ніяк не впливає 

розв’язання проблеми забезпечення житлом одеситів. Так, згідно із 

http://old.omr.gov.ua/ua/news/112888/
https://dumskaya.net/news/nehoroshie-kvartiry-chernye-notariusy-i-mertvye-095037/


програмою надання державної підтримки за Державною житловою 

програмою будівництва придбання житла на 30.11.2018 (звіт мера міста) було 

зареєстровано 577 звернень від людей, з яких лише 18 отримали позитивне 

рішення, зокрема 9 із заяв включено до розгляду 20.11.2018. А на 10.10.2019 

кількість заяв - 753. Перед звітом мера ордери на «відумерлу спадщину» 

отримало 4 родини. 

 

Теза №4: «Крім того, вперше за роки незалежності України ми будемо 

зводити у Київському районі міста дитячий дім творчості. Проєкт уже 

зроблений, пройшов усі процедури. Я думаю, що ми найближчим часом 

перейдемо до реалізації даного плану. Це буде відбуватися…на території біля 

школи №33. Це найбільша школа із найбільшою територією» (43:06-43:20) 

Вердикт: маніпуляція 

Докази та аргументи:  Як і при аналізі попередніх тез впадає в очі той 

факт, що в звіті про роботу Г. Труханов насамперед говорить про майбутні 

проєкти, уживаючи форму майбутнього часу, замість того, щоб озвучувати 

інформацію про вже виконане за фактом. Згідно із укладеним договором із 

підрядником роботи, вартістю 74 610 300,00 UAH, мали були закінчити в 

2019 р, але невдовзі був укладений договір на пролонгацію будівництва до  

2020 року.  

 

 

 

https://od.molod-kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/ZhYTLOVI-PROHRAMY/DostupneZhytlo/dodatok810102019.pdf
https://od.molod-kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/ZhYTLOVI-PROHRAMY/DostupneZhytlo/dodatok810102019.pdf
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-20-000860-c


Проте звертаємо увагу на таку деталь, що мер говорить про зведення 

будівлі центру дитячої та юнацької творчості, розташованої за адресою: 

м.Одеса, вул. Косманавта Комарова, 8, але за фактом відбувається 

«Реконструкція будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІ ступенів, 

розташованої за адресою: м.Одеса, вул. Косманавта Комарова, 8». 

 

 

 

 

Теза №4: «Бюджет міста Одеси на 2018 рік склав 12,39 млрд. гривень» 

(06:15-06:20) 

Вердикт: фактична помилка 

Докази й аргументи: За оперативними даними станом на 29.12.2018 р 

доходи загального фонду бюджету міста Одеси (без міжбюджетних 

трансфертів) за 2018 рік (без одного банківського дня) склали 6 483,3 

млн.грн. Згідно із рішенням Одеської міської ради № 3175-VII від 25.04. 2018 

загальний фонд бюджету становить 9 917 152,7 тис.  грн. Тож не зрозуміло, 

якими даними оперував Г. Труханов, визначаючи бюджет Одеси на 2018 рік 

у розмірі 12, 39 млрд. гривень.  

http://old.omr.gov.ua/ru/news/113872/
http://old.omr.gov.ua/ru/news/113872/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://omr.gov.ua/ua/acts/council/106352/

