
Фотозвіт про діяльність регіонального ландшафтного парку 

«Приінгульський» у 2020 році 

  
Фото. Захід до Міжнародного дня водно-болотних 

угідь 

Фото. Участь в презентації видання 

«Регіональні ландшафтні парки Миколаївщини» 

 
 

Фото.Виїзне засідання депутатів обласної ради до 

Новобузького району. Огляд еколого-освітнього 

центру  

Фото. Участь в нарадах 

 
 

 

Фото. Семінар у польових умовах щодо 

налагодження співробітництва між РЛП та 

закладами культури Баштанської ОТГ  

Фото. Урочисте зібрання.колективу та 

представників місцевої громади з нагоди 

Всесвітнього дня довкілля 



 

 

У період жорсткого карантину готувалися онлайн 

огляди про РЛП «Приінгульський» 

 

Наприклад, відомості про РЛП «Приінгульський» 

-  

https://www.youtube.com/watch?v=NiBmqy6MWlM 

 
 Фото. Екскурсія для представників Первинної 

профспілкової організації Новобузької ЦРЛ 

  
Фото. Профілактичні бесіди з пішими туристами Фото. Залучення до Приінгулля В.І.Нікітіна, 

учасника Інгульської експедиції, яка працювала 

до створення Софіївського водосховища. 

  
Фото. Аархеологічна робота з уточнення 

розташування та дослідження окремих пам’яток 

Фото. Спільні рейди 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNiBmqy6MWlM%26fbclid%3DIwAR25xY3F8fz7UIadI2qu9FaANBnyyRN81PU1TpkDUHa6dytuWfaXUwV8rSA&h=AT3FTUzIAyRsp5__dwLoMbGDTCxrYHDd2YyfKApBp0DbuB4xpQSNDVjYAQ89Y_ejLVGCrr-kkR59t2STXawpTgtYJuZLT1HQEVJ5TcymVMmHBEPMQRdTWDkkhLi3hEhF6wpXRVSqnIQfKJAAVEbNhWY71aPry4SkumqPwQnbOq9ukIT-2x62ZuItJhpr7b7q7FuI3E8Zx3fsTYeMHFv1csofPgRnXx8zPVxqAephBEJekHFJBiVcG2JQ9Cj0bObu9jammVENEgTgwzOgIfvmIWgOb4bSwXNJ2ewydfl3vLUG8J4W6GVTqro_m8epQp3IOGK9tUXhgxFcAwRnKcT0-zR0ziMQSDFl6q9NkWxSeXZMsICvtP2sTRxeNCjfImy6mIC6Zyss--_S1Xr4V_WBtGuf9Pk9tLuLQoj4GAoeDyF8sD19zRMZgBBQa5BDglMmZLjd85evDFEubcAwJ05fx4eDdggx814gsA-oKpaH2WhR3PWBuPGEBOQBsMm4v0KL35f-3Bu1kSig89FSTdrgARoUyiomQ75Cz1O6LutKonCp9pbwEWwLXWDgwUfwgVV8ejQAJlghMDXiEjBxd9KLrFaVWcU


  

Фото.  Співорганізація І кубку  клубу 

«ЧЕМПІОН» зі спортивної ловлі риби фідером 

(для місцеввих) 

Фото. Відзнято відеоролик для просуванян 

послуги - https://youtu.be/4YYwC6u_xgE 

  
Фото. Організація водних прогулянок  Фото. Екскурсія для туристичної групи 

  
Фото. Виявлення порушників  Фото. Організація сімейного відпочинку  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4YYwC6u_xgE%3Ffbclid%3DIwAR2elTG-6pPA7LNcykUN0HXj75MSEZEXZx9HHfdyoF9LFtZKM3UFqQpVamg&h=AT02CUV2kvRfqQM8a5txqHwW9dDOkU7uom9SLTc3PhGgGkdRgkCDdsX-GsGJI2v56GgFNaVGZe6hJlALxaS-M68l4cADFYNo0ssJh-PM8MxSDA-SWMnGVa6LnPPxFjR6d77uf8x7YumSK8MNjPZ-7gD4fEhu_2Zw6ayVVcBFtAPtvBB-6MGZbPg9n02lSfxOwnwmtCiwgggFy0zenT-nZLSihf1zjROzDFTdQLp9E-ubLY2xuCdyRyOUV2YetqsG-lCXccBu0K2SvYDm-Vpmo_tBXfEbKlCU7tQrlhbWRIsk2hm2LsqmW7eNc2QhfBI118CRTgHEr5vZJMO4iTuPWyXIYQi6mujgEd9hJSwoiJicnTR3atA0DsrgZvUN9wA7ytPeT3qFHJ-vyXmAgPpMOy0wmV2tFP9e7jOFTCtZdTFzmxvPxIRDC1p1vb9BP-DNU8PfUbafftSr1g2lzYLAd5SmL610-SFjZl1RGR_bRUuQMFyOlXHEReI9xaCEFBpUEXWh_oGKecW5n5X89n_Ru8XIdosc87yRjZH3S0yMYwvCBTojIECRpuIJMVNh63Pwv-jSfxXHUkfrFReATOCG


  
Фото.Ліквіданція засмічення  Фото.Екскурсія для туристів 

  

Фото. Учасники Всеукраїнського арт-пленеру на  

екскурсії в «Садибі Тропіних» 

Фото. Восьмикласники Новобузько ЗОШ І-ІІ ст 

із вчителем – варіант занять під час 

карантинних обмежень  

  
Фото. Використання столу для пісочної анімації Фото. День знань для учнів Новобузької ЗОШ  



  
Фото. Приведенян території у належний 

санітарно-естетичний стан 

Фото. До Міжнародного дня чистих берегів 

традиційно відбулась акція з очистки 

прибережної зони від сміття 

  
Фото. Водна прогулянка та екскурсія для дітей та 

молоді  

Фото. Учні Майорівської школи на екскурсії 

  
Фото. Виявлення незаконних знарядь лову Фото. Використання мультимедійної пісочниці 

під час заходу  



 

 

Фото. Еколого-освітній захлід для учнів 

Софіївської школи з нагоди Міжнародного дня 

туризму 

Фото. Результат використання столу для 

пісочної анімації 

  
Фото. Екскурсія для учасників Миколаївських 

міських екологічних читань 

Фото. Під час спільного рейду на Софіївському 

водосховищі  

  

Фото. Збір посадкового матеріалу для відновлення 

порушених ділянок 

Фото. Просушування зібраного насіннєвого 

матеріалу 



 
 

Фото. Збір експонатів  Фото. Засідання науково-технічної ради 

  
Фото. Свідоцтва про проходження курсу 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців 

Фото. Під час спільного рейду служби 

державної охорони природно-заповідного 

фонду - РЛП "Приінгульський" та 

Миколаївського рибоохоронного патруля 

 

 

 

 
Фото. Участь в онлайн-курсі підвищення 

кваліфікації за темою "Система екологічної 

освітньо-виховної роботи в установах природно-

заповідного фонду" 

Фото. Підсадка жолудів на ділянці, яка нині 

знаходиться у постійному користуванні РЛП, а 

до цього розорювалася. Традиційна акція 

«Посади жолудь» 



  

Фото. Замітка у ФБ про заміри на станції 

моніторингу якості повітря  

Фото. Еколого-освітній захід у Новобузькій 

ЗОШ І-ІІ ст. № 9 з нагоди 18-ї річниці створення 

РЛП «Приінгульський» 

  
Фото. Ремонт приміщення  Фото. Ремонт приміщення 

  
Фото. Підготовка до оформлення авто Фото. Монтаж системи охоронної сигналізації  

 

 

 

 



Окремі публікації в новобузькій районній газеті «Вперед» 

 

 

 

 



 


