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• Регіональний 
ландшафтний парк 
«Приінгульськикй» -
це природоохоронна 
рекреаційна установа.

• Площа – 3,2 тис. га.

• Знаходиться у 
Новобузькому р-ні 
Миколаївської обл.



Структура земель 

За землекористувачами: 

• 31,64 % - у постійному користуванні Парку (1033,9090 га)

• 26,67 % - землі запасу (871,3770 га)

• 25,63 % - постійне користування Регіонального офісу водних ресурсів у 
Миколаївській області (837,6200 га)

• 13,68 % - ДП "Баштанське лісове господарство" (447,0866 га)

• 2,38 % - інше (77,73 га).

У розрізі місцевих рад: 

• 36,35 % - Розанівська сільська рада 

• 25,79 % - Софіївська сільська рада 

• 19,32 % - Новобузька міська рада 

• 18,54 % - Кам’янська сільська рада 



Водойми на території Парку 

• Ділянка середньої течії р. Інгул

• Софіївське водосховище та 
винесена в натуру його 
прибережна захисна смуга

• Гирлова ділянка р. Березівка

• Гирлова ділянка р. Стовпова

• б. Сагайдак

• Ставки 











Річка Березівка

• Ліва притока р. Інгул

• Загальна довжина – 97,0 км

• Довжина в межах області -
5,00 км 

• Площа водозабору в межах 
України - 665,00 км2



Річка Стовбова

• Права притока р. Інгул

• Загальна довжина - 31,80 км

• Довжина в межах області -
9,00 км 

• Площа водозабору в межах 
України - 114,00 км2



Діяльність зі збереження водних ресурсів

• збір, узагальнення та аналіз відкритих даних

• контроль за дотриманням природоохоронного 
законодавства  

• проведення комплексних рейдів

• практичні природоохоронні заходи

• просвіта населення 



На території Парку знаходиться 1 пункт спостереження державної системи моніторингу

Збір, узагальнення та аналіз відкритих даних 



Збір, узагальнення та аналіз відкритих даних 



Перевищення нормативів 

Сульфати

• Вміст сульфатів в природних водах коливається в широких межах, 
обумовлений вимиванням солевмісних порід або скиданням у 
водойми промислових та побутових стічних вод. Наявність у воді
сульфатів більше 500 мг/л надає їй солонуватий присмак і призводить
до порушення роботи травної системи у людей.

Нітрати

• Постійне вживання води з підвищеним вмістом нітратів призводить до 
захворювань крові, серцево-судинної системи, викликає
метгемоглобінемію у дітей.



Контроль за дотриманням природоохоронного законодавства

• Забезпечено цілісність території РЛП та її збереження у природному стані.

• Проведено 101 рейд, у т. ч. 48 самостійних, 53 спільних. 

• Видано 429 інформаційних попереджень, 5 приписів. 

• Складено 77 протоколів. Матеріали передано до суду з 48 
правопорушень.

• Відшкодовано збитків на суму 160442,8 грн. 

• Накладено штрафів на суму 2499,0 грн.

• Діяло 2 спільні оперативні групи Новобузького лісництва та РЛП для 
мобільного реагування у випадку пожежі. 



Сприяння відновленню та збереженню водних біоресурсів 



Очищення узбережжя від сміття 



Створення водоохоронних насаджень 



Створення сприятливих умов для відпочинку



Просвіта населення, візит-центр



Еколого-освітній центр



Співпраця із іншими установами та громадами

• Надано підтримку у 
проведенні 3 всеукраїнських 
змагань з риболовлі (2018 р.).

• Проведено із залученням  
професійних експертів робочу 
нараду щодо розвитку 
зеленого туризму в місцевих 
громадах.
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