
 

 
 

 
 

Західне кладовище 

  

21 вересня 2016 року на сесії Одеської міськради депутати ухвалили рішення про            
придбання споруд колишнього аеродрому «Застава-2» у авіакомпанії Одеса для         
розширення Західного кладовища. Придбані об’єкти знаходилися на земельній ділянці         
пдощею 143 Га. Вартість нерухомості скала 146 млн 850 тис грн. Офіційні джерела             
пояснювали необхідність придбання цієї території тим, що не вистачає площі для           
поховання людей[i]. 

Але відповідно до заяви депутатки Одеської міськради Ольги Квасніцької,         
придбана земля і так нележала громаді. 

Депутатка пояснила, що у 2012 році Одеська міська рада дійсно дозволила           
розробляти проект землеустрою по відведенню земельної ділянки на Тираспольському         
шосе, 22-г для ООО «Авіакомпанія «Одеса». Але це проект так і не було розроблено,              
тобто ділянка залишилася у комунальній власності. У 2016 році на відповідний запит до             
Департаменту комунальної власності ОМР надійшла відповідь: «…земельна ділянка, на         
якій розташовані будівлі і споруди за адресою: м. Одеса, Тираспольске шосе, 22-г, що             
планується викупити відповідно до рішення Одеської міської ради від 21.09.2016 р.           
відноситься до земель комунальної власності територіальної громади в особі Одеської          
міської ради, у користування або у власність юридичній або фізичній особі не            
передано»[ii].  

Проте, це не завадило одеським депутатам витратити майже 147 млн грн на            
придбання того, що і так нелажало громаді. 

Згідно оприлюдненим Міхаелем Саакашвілі паперам про чорну бузгалтерію мера         
Одеси Геннадія Труханова, за експертизу цьог об’єкта до злодіюватих кишень пішло 10            
000 доларів.[iii] 

Центральний координатор проекту «WikiInvestigation» Олександр Волошин      
прокоментував дану ситуацію: «На жаль, це не поодинокі випадки зловживання владою та            
проведення махінацій на місцевому рівні. У зв’язку із втіленням процесу децентралізації           
такі ризики ще неодноразово проявлятимуться, тому потрібно запроваджувати більщ         
жорсткі контрольні механізми». 
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[i] «Западное кладбище Одессы расширяют: территории захоронения       
хватит на 20 лет» - Режим доступу:       
http://timer-odessa.net/news/zapadnoe_kladbische_rasshiryayut_territorii_za
horoneniya_hvatit_na_20_let_413.html 
[ii] «Одеські антиробінгуди – забирають у міста і роздають         
багатим»Режим доступу:  
https://wikiinvestigation.org/article/state_and_municipal_property/%D0%9E
%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0
%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0/5d19
027f4a614874af10f56c 
[iii] Режим доступу: http://bit.ly/2xhNKCe 
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