
Звіт роботи парку РЛП «Гранітно-степове Побужжя»  

за 2019 рік 

 

На протязі 2019 року (січень - грудень) за рахунок цільового 

фінансування з обласного цільового фонду охорони навколишнього природного 

середовища парком були створенні сприятливі умови по виконанню Плану 

заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, а також проводилися природоохоронні  та еколого-

освітні заходи а саме: 

Природоохоронна діяльність (фото додаються): 

 - регулярно проводились перевірки, патрулювання території парку та 

рейди по виявленню та припиненню порушень природоохоронного 

законодавства шляхом об'їздів, обходів ділянок, а саме: 

1)    сумісно з працівниками НПП «Бузький Гард» відповідно до договору 

про сумісну діяльність в межах території ПЗФ вилучено 27 одиниць знарядь 

незаконного добування природних ресурсів без встановлення осіб, з яких: сітка 

типу «Доріжка» - 13 шт; «Екран» - 4 шт., сільця у кількості – 10 шт.; 

2) надано 3 приписи на усунення виявлених порушень 

природоохоронного законодавства, а саме: ліквідацію звалища господарських 

та побутових відходів та розміщення не капітальних тимчасових споруд По 

даним приписам порушення усуненні; 

3)   у звітному періоді проведено 9 рейдів працівниками служби 

державної охорони,  а саме з лісовою охороною ДП «Врадіївське лісове 

господарство» 5 рейдів,  2 спільні рейди з Державною екологічною інспекцією 

в Миколаївській області та 2 спільні рейди з НПП «Бузький Гард»; 

- проведені заходи по запобіганню пожеж в період високої пожежної 

безпеки, підготовлена техніка та протипожежний інвентар до 

пожеженебезпечного періоду (перезарядженні вогнегасники, виготовлені та 

встановлені протипожежні знаки), ) В I півріччі 2019 року проведено 2 

інструктажі з працівниками державної охорони та інших підрозділів парку з 

протипожежного захисту; 

- виготовлено та розповсюджено серед населення та відвідувачів парку 

1250  листівок з правилами пожежної безпеки на території ПЗФ та розклеєно по 

всіх місцях масового відпочинку. З відвідувачами парку було проведено 96 

профілактичних бесід, а саме  роз’яснювальна, профілактична та виховна 

робота на природоохоронну, протипожежну тематики та по правилам 

поводження на воді; 

- у звітному періоді на території парку (прибережна зона р. Кодима)  у 

жовтні місяці працівниками державної охорони  сумісно з службами МЧС  та 

працівниками ДП «Врадіївське лісове господарство» були ліквідовані 3пожежі. 

         -  з метою покращення доступності території у ІІ кварталі утримано 2,5 км 

доріг протипожежного призначення на урочище «Лівобережжя» (спланування 

та грейдерування); 

- відремонтовано та пофарбовано 5 шлагбаумів для обмеження 

перебування відвідувачів та автотранспорту в період високої пожежної безпеки, 

7 інформаційних щитів та 3 аншлаги. 



- у звітному періоді проведено 19 семінарів та навчань працівників 

служби державної охорони з вивчення нормативно-правової бази 

природоохоронного законодавства. 

Завдяки естетично поданій інформації та проведеним заходам відвідувачі 

парку були ознайомлені з правилами поведінки на території парку, що 

спонукало їх до додержання норм і правил в результаті чого не було грубих 

порушень природоохоронного законодавства.  

Рекреаційна діяльність (фото додаються): 

- проведений поточний ремонт 8 рекреаційних ділянок (відремонтовані 

дахи бесіок, туалети, столи, лавки); 

- побудована 1 нова бесідка з рекреаційним обладнанням;  

- побудований понтон для сплавів; 

 - побудовані 4 нові помости під палатки; 

- придбане нове обладнання (генератори 2 шт., ноутбуки -3 шт., принтер -1 

шт., мультимедійний проектор з екраном – 1 шт., бензопили 2 шт., туристичні 

столи, гамаки, посуд та інше) для роботи парку. 

- замовлена друкована рекламна продукція для забезпечення роботи 

візит-центру (банер 2х3 м).  

- до проведення загальнообласного заходу «День ПівденногоБугу» були 

виготовлені календарики кармані – 100 шт., евробуклети А-4 – 30 шт, блокноти 

А-5 -30 шт., та наклейки з логотипом парку 120шт. 

             Приблизна кількість відвідувачів (місцеве населення, туристи, екскурсії, 

наукові експедиції та практики) по території РЛП у 2019 році склала приблизно 

21 000 чоловік. 

На протязі звітного періоду було проведено 10 платних та 5 

безкоштовних екскурсій. 

 Завдяки проведеним заходам парк збільшив  кількість  відвідувачів  

(місцеве населення, туристи, екскурсії, наукові експедиції ) по території РЛП та 

отримав власних надходжень  104250,00 грн.(від рекреаційної діяльності 

104000,00 грн.), що  майже в 4 рози більше ніж в минулому році. 

Еколого-освітня діяльність (фото додаються): 

1. Проведення благодійної акції «Нагодуй пташеня» 

Протягом січня лютого під час благодійної акції «Нагодуй пташеня» було 

проведено еколого-освітній захід в Мигіївській Загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів. 

В рамках заходу було прочитано лекцію «Збережи та нагодуй птахів». Під 

час перегляду презентації діти дізналися цікаві факти про птахів, як 

змайструвати годівничку, як правильно вішати без шкоди для дерев і чим 

правильно годувати птахів взимку. 

Діти, які відвідують гурток «Добродії» змайстрували годівниці, які 

розвішали на території школи для постійної підгодівлі птахів.  

2. Проведення благодійної акції «Врятуймо первоцвіти»  

З метою донесення до мешканців рідного села Мигія заклику збереження 

перших вісників весни, учні Мигіївської ЗОШ долучилися до створення 

листівок «Збережи первоцвіти», та провели флешмоб, роздавали листівки з 

інформацією про те, що первоцвіти занесені до Червоної книги України та 

потребують захисту, а їх збір та продаж є забороненими. На гуртку «Добродії», 



дітям проведено лекцію про «Первоцвіти», задля кращого засвоєння матеріалу 

вони відтворили на малюнках ці квіти в акварельній техніці.  

3.  Благодійна акція «Посади дерево миру» 

День довкілля або день навколишнього середовища відзначається в 

Україні щорічно у третю суботу квітня з 1998 року згідно з Указом Президента 

України «Про День довкілля» № 855/98. Цього дня працівники парку, студенти 

Мигіївського коледжу та учні Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів провели суботник 

та висадку дерев (спонсорська допомога – куші та сирійський бузок). 

4. Еколого-освітній захід до Міжнародного дня пам’яті жертв Чорнобиля 

З метою гідного вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС, посилення уваги суспільства  до проблем подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи працівники парку зі  школярами провели 

екологічну годину «Біль Чорнобиля з роками не згасає», під час якої  присутні 

дізнались про вибух, який спричинив катастрофу глобальних масштабів та до 

яких страшних наслідків для усього живого це призвело. Під час заходу учні 

уважно переглянули  документальний фільм  «Чорнобиль – чорний біль 

України» . Школярі ознайомились з творами українських письменників, що 

присвячені темі Чорнобильської трагедії, ділилися враженнями про почуте. 

Хвилиною мовчання присутні вшанували тих, кого сьогодні вже немає з нами. 

5. Проведення лекції «Використання сонячної енергії» 

Для того, щоб привернути увагу до можливості використання 

відновлюваних джерел енергії, Європейське відділення Міжнародного 

товариства сонячної енергії з 1994 року ініціювало проведення щорічного Дня 

Сонця. З дітьми, що відвідують гурток «Добродії» провели лекцію на тему  

«Використання сонячної енергії», після чого учні продемонстрували свої 

знання у вікторині. Після лекції діти намалювали малюнки на тему «Сонце в 

нашому житті», які є чудовим доповненням до Дня Сонця, а сам процес 

творчості допоміг усвідомити важливість тематики. 

6. Загальнообласний захід «День ПівденногоБугу» 

15 травня  до Дня Південного Бугу провели конференцію «Проблеми та 

перспективи розвитку водного басейну південного Бугу» на базі Мигіївської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. Протягом березня і квітня місяців  відбувалася підготовка 

до конференеції. Було розроблено запрошення для участі та надіслано по 

школам, навчальних закладах Миколаївської області. Тематичні напрями 

конференції: 

1. Фізико-географічні та історичні особливості бассейну річки Південний 

Буг. 

2. Екологічна ситуація та головні проблеми природокористування в 

басейні Південного Бугу. Зелений туризм  як один із різновидів екологічного 

туризму. 

3. Стратегічні цілі, завдання та шляхи поліпшення екологічної ситуації 

прибережних територій та басейну річки Південний Буг. 

Розробили макет буклетів з основними відомостями про конференцію, 

також був замовлений банер з логотипом «Гранітно-степове Побужжя», та 

працівниками парку був зроблений карказ для встановлення фотозони. 

Участь в конференції взяли школи Первомайського та Врадіївського 

районів. 



Діти підготували доповіді та призентації і захистили їх. 

Після офіційної частини, відбувся концерт-нагородження учнів. В рамках 

конференції був проведений: 

- крнкурс на кращого декламатора власного вірша про Південний Буг та 

його притоки); 

- конкурс малюнків «Південний Буг річка дитинства»; 

- конкурс робіт юних фотоаматорів «Мій рідний край». 

Діти проявили свій талант, свою креативність та небайдужість до стану і 

проблем Південного Бугу. 

Працівники парку приготовали для гостей та учасників конференції 

смачний обід, після чого завдяки спонсорської допомоги мали можливість на 

рафтах сплавитися Південним Бугом. Спочатку провели інструктаж та підібрали 

спорядження для учасників сплаву. Діти  отримали неймовірні емоції  та враження! 

(Додаток 3) 

7. Екскурсія для учнів 7 класу до дня «Біологічного різноманіття» 

20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 22 травня 

Міжнародним днем біологічного різноманіття.  

Щорічне відзначення Міжнародного дня біологічного різноманіття – 

чудова нагода ще раз згадати про необхідність збереження біорізноманіття та 

усвідомити відповідальність за збереження цієї дорогоцінної спадщини для 

нинішніх та прийдешніх поколінь.  

Працівники парку організували для учнів 7 класу Мигіївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів екскурсію до «Рибацької стежки» . 

8. Еколого-освітній захід до українського дня навколишнього середовища 

Головною метою заходу було в пропагуванні екологічних знань, 

формуванні екологічної культури учня, який здатний мислити екологічно та 

турбуватися про навколишнє середовище в якому він живе. Загалом День 

довкілля дозволяє оцінити стан природного середовища, в якому ми живемо, 

надає можливість уважніше замислитися над діями, вчинками та майбутніми 

кроками, які кожен з нас зробить у своєму житті для збереження, відновлення 

довкілля та з’ясувати свою роль у збереженні нашої планети, її екосистеми і 

ресурсів. 

 Разом з краєзнавчим гуртком Мигіївської ЗОШ дітям організували тур 

«Вихідного дня» на острів Мигіївський.  

9. Еколого-освітніі заходи до Міжнародного дня туризму 

           З цієї нагоди під гаслом "З туризмом по життю" РЛП "Гранітно-

степове Побужжя", гурток "Добродії" разом з Мигіївською ЗОШ запланували 

проведення низку різнопланових заходів, а саме: 

- бесіди спілкування; 

- інформаційні години; 

- вікторини; 

- імідж-коктелі; 

- гра «Світами за скарбами»; 

-леп-бук «Моя країна. Прекрасна і незалежна» 

Інтелектуальна гра "Світами за скарбами", в якій взяли участь діти 

середніх та старших класів, отримали масу позитивних вражень, відкрили для 

себе щось нове та цікаве! 



        Перемогу з невеликим відривом отримала команда «Шредінгера» 

Адміністрація парку «Гранітно-степове Побужжя» привітала переможців 

грамотами та солодкими призами. Домашнім завданням учням було 

підготувати леп-бук «Моя країна. Прекрасна і незалежна». Кожному класу за 

допомогою жеребкування випала тема.  

10. Еколого-освітній захід «Всесвітній день миття рук»  

15 жовтня в дитячому  садку «Калинонька» м.Первомайськ проведена 

виховна бесіда з дітьми, що така проста гігієнічна процедура, як миття рук, 

здатна попередити не тільки зараження організму шкідливими вірусами та 

інфекціями, але зробити життя людини більш комфортним, приємним і 

безпечним. 

11. Проведено благодійну акцію до Міжнародного дня без паперу: «Аркуш 

не викидай – природу зберігай!» 

Місце проведення: Лисогірська ЗОШ І-ІІІ ст. 

В рамках благодійної акції «Аркуш не викидай – природу зберігай!» 

проведено виставку дитячих робіт « Подаруй друге життя паперу» 

12.Всеукраїнська екологічна акція «Збережи ялинку» 

В рамках акції: 

- Виготовлення і розповсюдження 50 інформаційних листівок 

присвячених збереженню хвойних насаджень. 

- Проведення конкурсу серед учнівської молоді «Замість ялинки – 

зимовий букет». 

- Виготовлення штучних ялинок з вторинного матеріалу. 

- Виготовлення новорічних прикрас з фетру. 

- Проведення майстер класу по виготовленню новорічної листівки в стилі 

декупаж. 

- Проведення конкурсу віршів, казок, оповідань новорічної тематики 

серед членів гуртка «Добродії». 

- Проведення Новорічного КВК: конкурс знавців традицій, казок, 

прислів’їв про ялинку та новорічну тематику. 
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