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АНОНС ПОДІЙ 
 
23  квітня  2016  року  відбудеться  шоста  масштабна  Всеукраїнська  екологічна  акція  «Зробимо 

Україну чистою разом!». 
Це ‐ щорічна одноденна всеукраїнська соціально‐екологічна акція з прибирання та благоустрою 

засмічених зелених зон та місць громадського відпочинку. 
В  Миколаївській  області  акція  почнеться  22  квітня  на  рекреаційних  територіях  Очаківського 

району як обласна акція «Чистий Кінбурн».  
 

 
 

Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський» також долучився до цієї акції.  
Планується провести таке:  

• прибирання  прибережної  смуги    правого берега р.  Інгул  Софіївського  водосховища  на 
ділянках  від  с.  Новорозанівка  до  с.  Пелагеївка  Новобузького  району 22  квітня    (місце 
зустрічі ‐ стара насосна станція о 9.00); 

• прибирання  прибережної  смуги  лівого  берега  р.  Інгул  Софіївського  водосховища  
23 квітня (місце зустрічі – «Порожки» о 9.00); 

• конкурс  дитячого  малюнку  на  кращий  інформаційний  знак  проти  засмічення  
(21 березня – 20 квітня).   

 
Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до проведення акції «Зробимо Україну 

чистою разом!» на території регіонального ландшафтного парку «Приінгульський». 
   



 

 
ДАТИ ЕКОЛОГІЧНОГО КАЛЕНДАРЯ У БЕРЕЗНІ 

 

Березень – Всеукраїнська екологічна акція з охорони первоцвітів. 
3 березня – Міжнародний День енергозбереження. 
21 березня – Всесвітній день лісів. 
22 березня – Всесвітній день води (Всесвітній день охорони водних ресурсів). 
28 березня – Всесвітня акція "Година Землі". 

 
РОЗШИРЮЄМО КРУГОЗІР 

 
АКЦІЯ «ЗРОБИМО УКРАЇНУ ЧИСТОЮ РАЗОМ!» 

 
22  квітня  у  багатьох  країнах  світу  відзначають  Всесвітній  день  землі.  Основна  мета  свята  – 

закликати всіх жителів нашої планети об’єднати зусилля для захисту навколишнього середовища. 
В Україні пройде шоста наймасштабніша Всеукраїнька акція «Зробимо Україну чистою разом!», 

що  об’єднує жителів  усіх  регіонів  країни  для  прибирання  і  благоустрою  засмічених  зелених  зон  та 
місць громадського відпочинку.  

Акція «Зробимо Україну  чистою  разом!»  є  частиною всесвітнього  руху «Lets Do  It World»,  що 
об’єднав 11 мільйонів людей в 112 країнах. 

Ініціаторами  акції  в  Україні  є  молодіжний  рух  «Let’s  do  it,  Ukraine!».  Проект  вже  став 
найбільшим  соціальним  проектом  України,  завоював  велику  кількість  нагород  та  відзнак  (Effie, 
Срібний Меркурій, Globe Awards, Green Awards, etc.).  Ознайомитися  з  організацією можна  на  сайті 
http://www.letsdoit.ua. 

Акція  «Зробимо  Україну  чистою  разом!»  не  підтримує  жодної  політичної  партії  та  є 
некомерційним  проектом.  Це  соціальний  проект,  який  проводиться  виключно  на  громадських 
засадах. 

 

ПРОДОВЖУЄМО ЗНАЙОМСТВО З ПЕРВОЦВІТАМИ 
 

ПРОЛІСКА ДВОЛИСТА  
(Scilla bifolia L.; місцева назва — пролісок) 

 
 

Рослина  має  два,  рідко  три  прикореневих  листки. 
Оцвітина  проста,  віночкоподібна,  складається  з  шести 
простертих  блакитних  пелюсток.  Квітки  зібрані  по  2‐10  у 
рідкі китиці. 

Проліска дволиста росте у листяних  і мішаних лісах, 
по  чагарниках.  Тіньовитривала  рослина.  Цвіте  у березні  ‐ 
квітні. Потребує дбайливого використання та охорони.  

Декоративна,  медоносна  і  лікарська  рослина. 
Проліска  дволиста  ‐  гарна,  декоративна  ранньовесняна 
рослина. Вона легко розселяється самосівом і вегетативно 
(цибулинками‐дітками).  

 
У  проліски  дволистої  відомі  форми  з  білими  і  рожевими  квітками.  З  квіток можна  одержати 

блакитну фарбу.  Зустрічається на території регіонального ландшафтного парку «Приінгульський»  у 
Табірній балці. 

 
   



 
 
 

ОБЛІК БРАНДУШКИ РІЗНОБАРВНОЇ 
 

 
 
 
Брандушка  різнобарвна  –  рідкісний  вид  флори  України,  занесений  до  Червоної  книги.  В 

Миколаївській  області  за  літературними  даними  відомо  не  більше  десяти  місцезнаходжень 
брандушки, одне із них – на території нашого парку. 

 
В  акції  брали  участь  співробітники  парку,  члени  гуртка  «Оберіг»  Софіївської  школи,  вчителі 

Андрусяк Г.В., Корнійчук У.П. Дякуємо усім учасникам заходу за плідну роботу! 
Ця місцевість – одне з наймасовіших місцезростань «червонокнижної» брандушки різнобарвної 

у Новобузькому районі Миколаївської області.  
 
 

 
 

 



 

 
ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ДИТЯЧОГО МАЛЮНКУ! 

 
Регіональний  ландшафтний  парк «Приінгульський»  оголошує  конкурс  дитячого малюнку  на 

кращий інформаційний знак проти засмічення. 
Мета конкурсу – привернути увагу населення до необхідності дотримання правил поводження 

зі сміттям на природі. 
До  участі  в  конкурсі  запрошуються  учні  загальноосвітніх  навчальних  закладів  Новобузького 

району. 
Період проведення: з 21 березня до 20 квітня 2016 року. 
Вимоги  до  робіт:  конкурсні  роботи  зображуються  як  інформаційний  знак,  що  закликає  не 

засмічувати  території,  забирати  сміття  з  собою,  дотримуватися  правил  поводження  зі  сміттям  на 
природі тощо. 

Роботи можуть  бути  як  у  чорно‐білому,  так  і  в  кольоровому  виконанні  в  будь‐якій  техніці.  Їх 
супроводжувати паспортом, де вказати прізвище,  ім’я,  вік конкурсанта, назву навчального закладу, 
клас. 

Критерії  оцінювання:  відповідність  темі  конкурсу,  оригінальність  ідеї,  композиційне  рішення, 
майстерність виконання. 

Роботи надсилати на електронну адресу pryingul@gmail.com. 
Підсумки конкурсу будуть оголошені 23  квітня та оприлюднені на сторінці парку в Facebook та 

під  час  всеукраїнської  акції  «Зробимо  Україну  чистою  разом!»  на  території  регіонального 
ландшафтного парку «Приінгульський». 

За  результатами  конкурсу  визначається  один  переможець.  В  якості  винагороди  за малюнком 
переможця  буде  виготовлено  та  встановлено  справжні  інформаційні  знаки  на  території  парку 
«Приінгульський». Прізвище автора ідеї зазначатиметься на знаку.  

Роботи  всіх  учасників  будуть  оформлені  в  електронний  збірник  та  розміщені  на  сайті  парку 
http://pryingul.inf.ua/ 

Додаткова інформація за тел.: 097‐174‐22‐95. 
 

* * * 
Бюлетень підготовлено співробітниками регіонального ландшафтного парку «Приінгульський». 

 
* * * 

Більше інформації на сайті http://pryingul.inf.ua. 
 

Чекаємо на Ваші зауваження та пропозиції на адресу pryingul@gmail.com  


