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Шановний Олександре Владиславовичу!
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин (далі – Комітет) відповідно до плану роботи Комітету
в рамках здійснення контрольної функції 24-31 травня 2021 року проводив
моніторингові візити до місць компактного проживання національних меншин,
у ході яких відбувались зустрічі з представниками громадських об'єднань
національних меншин.
Зокрема, 26 травня ц.р. в приміщенні Одеської обласної державної
адміністрації члени Комітету разом з представниками місцевої влади та
громадських об’єднань національних меншин обговорили стан забезпечення
прав та потреб національних меншин в Одеській області. В ході обговорення
голова Одеського товариства Спілки поляків України ім. А. Міцкевича Світлана
Зайцева-Великодня підняла проблемне питання щодо діяльності робочої групи з
питань увічнення пам’яті жертв політичних репресій, останки яких знаходяться
у м. Одеса, район 6-го км. Овідіпольської дороги.
Як поінформувала С. Зайцева-Великодня, ця територія з 1937 року була
спецоб’єктом НКВС, де співробітники УНКВС по Одеській області закопували
тіла розстріляних «ворогів народу». За попередніми та неповними даними в роки
«Великого терору» 1937-1938 років там було таємно поховано понад 8 тисяч
жертв політичних репресій Одещини, серед яких представники понад 60
національностей.
Створена при Одеській міській раді робоча група повинна організувати
повне дослідження всієї території (дільниця під кадастровим номером
5110137300:65:006:0006 розміром 4,75 га) для точного визначення місць всіх
могильників для подальшої організації робіт з ексгумації останків всіх жертв
репресій, проведення судово-медичної експертизи та їхнього ритуального
поховання з належною пошаною.

С. Зайцева-Великодня також повідомила, що відповідно до Закону України
«Про охорону культурної спадщини» 8 квітня 2021 року до Міністерства
культури та інформаційної політики України було подано прохання щодо
надання Дозволу на проведення пошукових земельних робіт. Однак, на жаль, на
це прохання від МКІП не надійшло жодної відповіді і тим самим було
заблоковано пошукову діяльність робочої групи.
У ході обговорення зазначеного питання С. Зайцева-Великодня зауважила,
що польовий сезон вже розпочато, термін його обмежений і вкрай необхідні
роботи можуть бути зірвані. Без них же прийняття Одеською міською радою
рішення про ексгумацію останків всіх жертв репресій, проведення судовомедичної експертизи та їхнього ритуального поховання неможливо. Тому дозвіл
МКІП на проведення пошукових робіт в районі 6-го км. Овідіпольської дороги
(м. Одеса) є вкрай необхідним вже зараз.
Комітет на своєму засіданні (2 червня ц.р.) розглянув питання щодо
підсумків моніторингових візитів та ухвалив рішення: надіслати звернення
Комітету до центральних органів виконавчої влади щодо вжиття необхідних
заходів для врегулювання піднятих (виявлених в ході візитів) проблем.
Враховуючи вищевикладене, просимо Вас, шановний Олександре
Владиславовичу, дати доручення розглянути викладену ситуацію та надати
відповідь авторам вищезгаданого листа до Міністерства культури та
інформаційної політики України щодо надання Дозволу на проведення
пошукових земельних робіт (вих.№ 18/21 від 8 квітня 2021 року) (додається).
Також будемо вдячні за інформування Комітету стосовно розгляду даних
питань.
Додаток: лист до МКІП щодо надання Дозволу на проведення пошукових земляних
робіт (№18/21 від 08.04.2021) на 1 аркуші.

З повагою
Голова Комітету
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