
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці 
у 2019 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

вс і ПШКШ є  обов \язковиМК ЛШ МПШНЕШШ

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Створення парку-музею Подільського каменю на території КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №19 ВМР».

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір витрат):
_І великий + малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впиіи 
масиву/мікрорайону) :
Старе місто

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Місто Вінниця, вулиця С. Наливайка, 17, комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №19 Вінницької міської ради»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Завершення роботи над створенням парку-музею Подільського каменю в мальовничому 
куточку Старого міста, забезпечення матеріальною, навчальною базою для здійснення 
екологічної, культурно-просвітницької роботи серед мешканців, гостей міста. Розширення 
знань про ландшафти, унікальні гірські породи Вінниччини. Створення та підтримання 
іміджу парку-музею як привабливого місця з наданням культурно-просвітницьких, 
науково-дослідних та туристичних послуг.

5. Опис проекту (основна мета проекту: проблема, на вирішення якої він спрямований: 
запропоновані рішення: пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов 'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):
Основна мета -  створення умов, сприятливих для вивчення південно-західної частини 
Українського кристалічного щита, його гранітів, гнейсів, метабазитів, пігматитів та інших 
кристалічних порід, які виходять на поверхню, створюючи неповторні «швейцарські 
пейзажі». Геологи вивчали кристалічні породи в межах Вінницької області, які були 
настільки різноманітними та маловідомими, що увійшли в геологічну літературу з 
місцевими назвами (вінніцит, сабаровіт та інші). Подільський камінь (різні види граніту, 
пісковику, вапняку) прикрашає не тільки територію України, але й зарубіжжя: Краків, 
Варшава, Мінськ та ін. Ми звикли до шліфованих та полірованих плит, але оригінальні
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природні брили чудово могли б прикрасити наші сквери, сади та вулиці. Кожен експонат як 
витвір природи може вбирати в себе одночасно кілька тем: історію краю, його прирсди і 
обов’язково витонченість форм. І кожна композиція по-своєму прикрасить наш парк-музей. 
Завдання -  розширити знання відвідувачів парку-музею Подільського каменю про 
кристалічні породи нашої області, мати можливість отримати естетичне задоволення від 
великого скульптора Природи.
Ландшафтне проектування та озеленення включатиме:

- Композиції з використанням Подільських каменів (великі кам’яні брили з кар'єрів 
Вінницької області, альпійські гірки, рокарій, японський садок, квітник з каменями);

- Озеленення території (газони, посадка квітів, дерев, кущів);
- Мощення доріжок з метою огляду експозиції музею;
- Установка альтанок, лавок, скульптурних форм.

Проект «Парк-музей Подільського каменю...» відповідає Стратегії розвитку міста 
«Вінниця-2020», зокрема стратегічному пріоритету №4 «Якість соціального життя» та 
цілі 1: Місто, дружнє до дитини, 
цілі 4: Місто культури.
цілі 5: Формування креативного міського середовища.
Краєзнавчий аспект нашого проекту відіграє велику роль для виховання патріотичних 
почуттів до «малої» Батьківщини у підростаючого покоління. Парк буде цікавим та 
унікальним і сприятиме зростанню позитивного іміджу і привабливості міста для його 
гостей.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які змомуть 
користуватися результатами проекту)
Бенефіціарами проекту є учні (442 чол.), працівники закладу (48 чол.), батьки та інші 
представники родин учнів (близько 1000 чол.), студенти-практиканти вінницького 
обласного гуманітарно-педагогічного коледжу та Вінницького державного педагогічного 
університету (60 чол.), вихованці та працівники комунального закладу «Вінницький 
обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» (56 чол.) та численні ості 
міста.

7 Ш ш • • _ _ • • • •••. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Реалізація проекту дасть можливість:

• Ознайомитись з геологічними породами Вінниччини.
• Створити місце для відпочинку.
• Організувати екскурсійні подорожі.
• Підвищити рівень охоплення дітей та підлітків, бажаючих займатися дослідженням 

рідного краю.
• Проводити фестивалі народної творчості, концерти, семінари, навчально-польову 

практику для учнів та студентів.
Проект буде нести в собі національне, культурне, естетичне та екологічне виховання 
громадян.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації).



Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Виготовлення для розміщення на одній з будівель 
школи банера із зображенням плану Парку-музею та 
карти кар’єрів Вінницької області 400 см хі 500 см

16500

2. Доставка експонатів гірських порід з кар’єрів 
Вінницької області

16000

3. Встановлення лавок садових, урн для сміття 14000

4. Встановлення бесідки великої «Зелений клас» для 
проведення культурно-просвітницьких заходів

15000

5. Виготовлення і встановлення інформаційних стендів 40000

6. Придбання саджанців листяних та хвойних дерев 62500

7. Придбання саджанців кущів хвойних, листяних, 
вічнозелених, витких рослин

22450

8. Придбання трав’янистих рослин 13000

РАЗОМ: 199450

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім 
його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж 
форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси podolfond@ukr.net 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адресі —
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту 
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернег (за
наявності).
Соціальна мережа Facebook, офіційний сайт Благодійного фонду «Подільська громада» 
https://gromada.vn.ua , офіційний сайт комунального закладу «Загальноосвітня школа МИ 
ступенів №19 Вінницької міської ради» http://sch 19.edu.vn.ua .

12. Інші додатки:

З

mailto:podolfond@ukr.net
https://gromada.vn.ua
http://sch




13. Автор проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (дані необхідно 
вписати чітко і зрозуміло).
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних 
Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про 
захист персональних даних" від 01.06.2010 року №2297-¥І. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моєї згоди.

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Прізвище, ім'я, по батькові* Контактні дані Підпис

Дручинський Андрій 
Михайлович

Поштова алпеса: м. Вінниця, вул. 
Б / .  $

e-mail: Dodolfondfa)ukr.net
i l l ....................і і

№
тел.:

Серія іа
Ні
паспорту 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у разі відсутності
автора (без довіреності)

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані

Загороднн Тетяна 
Вячеславівна e-mail:; t

7 /2 -------

№ тел.(

"  _  <
А ?
Ж и

*  Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: □  чол. □  жін.
Вік: О  16-18 О  1 9 -3 1 0  3 1 -4 0 0  4 1 -5 0 0  5 1 -6 0 0  понадбО
Рід занять: О  Студент О  Працюю Г- Безробітний О Пенсіонер" і Підприємець



Додаток
до Форми проекту

Список мешканців міста Вінниці, які підтримують цей проект, що 
реалізовуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив

м. Вінниці у 2019 році (окрім авторів проекту)

Назва проекту
Створення парку-музею Подільського каменю на території комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Вінницької міської ради»
Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних 
даних Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України "Про захист 
персональних даних" від 01.06.2010 року №2297-УІ. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї 
згоди.

№
п/п

Ім’я та Прізвище Адреса проживання Серія та 
№ паспорту

Підпис
А -

1
Котловий Олександр 
Іванович

(21000), м. Вінниця,
*

АВ

2
Костюк Володимир 
Миколайович

(21008), м. Вінниця, 
в

------------- ,  —  .

А А ^АА г  у

9  -

3
Остапчук Андрій 
Анатолійович

(21000), м. Вінниця,
Е '  ОДИ, 
€

АА /

- 4

4
Гончарук Інна 
Олександрівна

j v«/v//, та* и іш іИ Ц Я ,

в; ци,
AD. 1

АВ
z  ?  

( f t  £

5 Полубуткіна Вікторія 
Вікторівна

(21000), м. Вінниця, 
і і

МО
і

6
Ліневич Наталія 
Василівна

(21000), м. Вінниця,
1,

АВ
&

7
Філіпова Наталія 
Юріївна

(21000). м. Вінниця, 
1 ко,
(

AM

8 Загородня Тетяна 
Вячеславівна

м. Вінниця, вул. АА

9
Царук Оксана Леонідівна (21000), м. Вінниця, 

В)
КІ _ _

AT %
10

Асаулюк Марія 
Олександрівна

(21000), м. Вінниця,
В'•
к

АВ

/с.
[і] і /

б
і



Додаток
до Форми проекту 

Складові завдання проекту (деталізований кошторис)

№
п/п Складові завдання Кількість Вартість,

гри
Рослини

Дерева хвойні
1. Ялина блакитна 5 шт. 6000
2. Ялина конічна 5 шт. 3000
3. Ялина гніздова 10 шт. 4000
4. Сосна кримська 7 шт. 1400
5. Сосна гірська 5 шт. 2000
6. Туя західна 10 шт. 3000
7. Туя шаровидна 10 шт. 2500

Кущі хвойні і вічнозелені
8. Самшит 100 шт. 1000
9. Магонія падуболиста 10 шт. 2000
10. Ялівець козацький 10 шт. 1500
11. Ялівець віргінський 10 шт. 2000
12. Ялівець низький 10 шт. 1250

Дерева листяні
13. Магнолія різні сорти 3 шт. 3000
14. Церціс 3 шт. 3000
15. Клен бордоволистий шаровидний 2 шт. 3000
16. Клен жовтолистий шаровидний 2 шт. 3000
17. Клен строкатолистий 1 шт. 1500
18. Тюльпанове дерево 2 шт. 2000
19. Бук червонолистий 2 шт. 3000
20. Яблуня ягідна 2 шт. 2000
21. Глід махровий 2 шт. 2000
22. Слива пурпурна 3 шт. 2400
23. Сакура махрова 2 шт. 2400
24. Сакура поникла 2 шт. 2500
25. Сакура бордоволиста 2 шт. 2400
26. Шовковиця плакуча 2 шт. 2000
27. Береза плакуча 2 шт. 1600
28. Платан 2 шт. 800
29. Каштан рожевоквітковий 2 шт. 20 30
ЗО. Катальпа бігнонієлиста 2 шт. 20Э0

Кущі листяні
31. Спіреї різні сорти 15 шт. 1530
32. Жасмини різні сорти 10 шт. 2030
33. Гортензія деревовидна різні сорти 10 шт. 3030
34. Кизильники різні сорти 10 шт. 2000
35. Троянди паркові 100 шт. 1030
36. Керія японська 3 шт. 300
37. Гібіскус сірійський 10 шт. 1500

Виткі рослини
38. Хвильовик 3 шт. 900
39. Кампсіс 5 шт. 500
40. Виноград різні сорти 10 шт. 1000
41. Кліматиси різні сорти 10 шт. 1000

Трав’янисті рослини
42. Насіння трави 5 кг 1000



43. Лілейники колекція 2000
44. Піони колекція 2000
45. Іриси колекція 2000
46. Хризантеми колекція 2000
47. Флокси волосисті колекція 1000
48. Злакові різні сорти колекція 1000

Ґрунтопокривні трав’янисті рослини
49. Флокси миловидні колекція 10С0
50. Очітки малі колекція 500
51. Очітки високі колекція 500

Матеріали і обладнання

52. Банер із зображенням карти кар’єрів Вінницької області та 
плану Парку-музею 400 см ХІ500 см 1 шт. 16500

53. Камінь піщаник для доріжок 6000
54. Камінь валун для створення ландшафтних композицій 5000
55. Камінь для висипок 5000
56. Лавки садові 10 шт. 10000
57. Урни для сміття 10 шт. 4000
58. Бесідка велика «Зелений клас» 1 шт. 15000
59. Виготовлення і встановлення інформаційних стендів 10 шт. 40000
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