
БЛАНК ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

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

1.  Назва проекту :  «Могилу прадіда врятуй від забуття» (відродження
історичного польського цвинтаря у Бердичеві)
2. Місце реалізації проекту (адреса, назва установи/закладу)
м.Бердичів,  вул. Пушкіна 105
3. Мета реалізації проекту
Відродження та збереження історичної пам’яті про наших дідів-прадідів, в
тому числі про видатні постаті (священики, лікарі, викладачі, громадські та
політичні  діячі),   що мешкали на території  міста,  повернення із  забуття
занедбаних  пам’яток  історії  ,  унікальних  нагробків,  плекання  польської
історичної спадщини, відомої далеко за межами країни.
4.  Опис  завдання  (повинен  містити  інформацію  про  те,  що  потрібно
зробити):
Польський (католицький) сектор міського кладовища на вул.Пушкіна, 105
містить сотні унікальних пам’ятників, про котрі вже сьогодні можна писати
наукові праці. Аби дотикнутись до витоків свого народу сюди прибувають
сотні  поляків,  в  тому  числі  Сенатори,  представники  уряду  Польщі  та
дипломатичного  корпусу.   Спільно  з  польською  молоддю  мною
проводилось  очищення  нагробків  від  сміття  та  рослинних  заростей,
відновлювались понівечені могили та надписи. Таким чином, під купами
сміття  та  мотлоху,  вдалось  відшукати  сенсаційні  поховання,  невідомі
раніше сучасникам.  Зокрема влітку  цього року мені  з  колегами вдалось
знайти та відновити поховання Маршалка Бердичівщини Е.Казімєрського з
1863 р.  
Перед  нами  -  величезний  обсяг  роботи  та  безліч  сенсаційних  знахідок.
Однак,   щоб праця була ефективною потрібна зацікавленість  не лише з
польської сторони, а перш за все з української. Тільки в такий спосіб наше
місто та держава продемонструє, що дійсно дбає про інтереси та розвиток
польської  національного  громади  й  збереження  історико-культурної
спадщини,  що належить  представникам всіх  титульних національностей
міста. 
Сотні  історичних  нагробків  даного  кладовища  ще  знаходяться  у
занедбаному  стані,  понівечені  вандалами.  Для  відновлення  потрібна
спеціальна техніка, матеріали та участь професійних реставраторів.  Адже,
скажімо,  такий  унікальний  пам’ятник  як  Ангел  на  постаменті  (склеп
родини  Паціорковських)  можна  повністю  відродити  лише  силами
кваліфікованих фахівців. 
Перелік робіт:
 Влаштування історико-релігійної алеї з твердим покриттям, котрою



нині  проходить  процесія  під  час  католицьких  урочистостей.  Від
центрального  майданчику  (неподалік  входу)  ліворуч  до  пам’ятника
настоятелю EDMUNDU BERNATOWICZU PROBOSZCZU KOŚCIOŁA FARY † 1841 † 1893R.
І   ДО   ПАМ’ЯТНИКА  KSIĘDZU KANONIKU JOZEFOWI KOZIŃSKIEMU PROBOSZCZU

BERDYCZOWSKIEMU ZMARŁ 20. I .1967 R.  З ВИХОДОМ НА ЦЕНТРАЛЬНУ АЛЕЮ.
В  ДАНИЙ  ЧАС  ЦЯ  СТЕЖИНКА  АБСОЛЮТНО  НЕПРИСТОСОВАНА  ДЛЯ  ПРОВЕДЕННЯ

ПРОЦЕСІЙ ТА ЕКСКУРСІЙ. 

5. Орієнтовна вартість реалізації проекту
100 тис. грн
6. Очікувана користь реалізації проекту
Дякуючи реалізації проекту Бердичів може вийти на цілком новий рівень
туристично-освітньої  привабливості,  що буде по достоїнству оцінено, як
звичайними  громадянами,  так  і   найвищим  керівництвом  України  та
Польщі.  З’явиться  справжній  шанс  продемонструвати  світовій  спільноті
(як  це  зроблено  на  польському цвинтарі  у  Житомирі)  нову,  до  сьогодні
майже  непізнану  сторінку  польської,  католицької   історії  міста  та
відродження  національних  громад  на  європейському  рівні.  З’явиться
шанс  надати   польському  цвинтарю  у  Бердичеві  статус   історико-
меморіального  музея-заповідника  та  внести  його до  Державного
реєстру  нерухомих  пам'яток  України.  Крім  того,  численна  римо-
католицька  громада  міста  отримає  облаштовану  історико-релігійну  алею
для проведення процесій.  
7. Фото локації (місця, де має бути реалізовано проект)











8. Мапа із зазначенням місця реалізації

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Бердичева,  мають паспорт та підтримують
даний проект. 

Список бердичівлян, які підтримують реалізацію (вказати назву проекту)
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Дата надходження проекту:  __________________
Включено до реєстру поданих проектів за №______________
ПІБ  та  підпис  особи,  що  реєструє:
_________________________________________
*Заповнює особа, яка реєструє проектну пропозицію

Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

від 01.06.2010 № 2297 – VI.


