Трагедія в Одесі
2 травня 2014 (6 років тому) – протистояння в Одесі:
унаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський
марш та пожежі загинуло 48 людей
Бійка була почата між проукраїнсько
налаштованими громадянами, ультрас
футбольнихклубів «Чорноморець» та
«Металіст»
з
одного
боку
й
проросійськими колабораціоністами з
іншого боку. Протистояння почалися
у центрі
міста
на
вулицях
Грецькій, Дерибасівській, Грецькій площі,
а
згодом
перейшли
у
гоніння
проросійських колабораціоністів по
більшій частині центра міста на їхнє місце дислокації, Куликове поле. Саме
там, на Куликовому полі, було найбільше жертв, зокрема, через підпал Будинку
профспілок, в якому вони сховались.
2 травня 2014 року на марш футбольних фанатів і проукраїнських сил у центрі
Одеси напали проросійські активісти з вогнепальною зброєю. Були вбиті шість
людей-учасників маршів. Згодом проукраїнські демонстранти зібралися вже на
нову демонстрацію і рушили на площу Куликове поле, де був розташований
наметовий табір проросійських активістів.
Проросійські активісти й їхні прихильники сховалися в будівлі Будинку
профспілок. Обидві сторони кидали одна в одну пляшки з займистою рідиною.
Внаслідок пожежі, що виникла в будинку, при спробах вистрибнути з нього і
внаслідок застосування проросійськими активістами вогнепальної зброї там
загинули ще 42 людини з обох сторін конфлікту. Також, у перебігу протистоянь
того дня було поранено близько 200 людей.
За даними прес-служби Національної гвардії України шість бійців цієї
військової формації зазнали ушкоджень( чотирьох із них було госпіталізовано).
За даними прес-служби МВС України під час пожежі у Будинку профспілок
загинуло 38 проросійськи налаштованих активістів( з них 30 померли від чадного
газу, а вісім загинули, випавши з вікон будівлі).
Однак, згодом, було уточнено, що у Будинку профспілок загинула всього 31
особа. Окрім того, за даними МВС, 50 осіб звернулося до медиків, з яких 10 –
поліціянти. А вже станом на 21 годину до медиків звернулося 123 людини, з яких
40 людей було госпіталізовано (17 осіб у тяжкому стані). Окрім того, за
попередніми даними 41 людина загинула.
Наступного дня, 3 травня, прокурор Одеської області повідомив, що у
результаті зіткнень усього загинуло 46 людей, з яких 8 загинули у наслідок падіння
з Будинку профспілок, а більше 200 звернулися за медичною допомогою.
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