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Вісник Національного природного парку 
“Подільські Товтри”

“Охорона природи – справа всенародна”

№3, березень-травень 2011 р.

Шановні подоляни!
З великим проханням до вас звертаюсь я, підсніжник. У 

мене ніжні зелені листочки, чарівна і незрівнянна біла квіточ-
ка з жовтенькою серединкою. Коли на полях, лугах, лісах тане 
сніг, я, відчувши перший подих тепла, оживаю. Я є першим 
вісником того, що вже зима позаду, а попереду найчарівні-
ша пора року весна. Моєю появою на світ захоплюється усе 
людство, починаючи від малечі до дорослого. Але, на жаль, іс-
нують і жорстокі люди. Замість того, щоб моєю незрівнянною 
красою милуватися, вони нас знищують, не усвідомлюючи те, 
як нам боляче. Адже в моїй великій родині гине багато братів, 
сестер, друзів.

Якби почула наш крик душі людина, яка нас знищує, як нам 
стає боляче і скорботно, то, мабуть, вона б ніколи цього не 
робила і закликала б усіх інших берегти нас. Але і цього зама-
ло, адже є люди, які на нашому горі створюють своєрідний бізнес. Знищуючи нас, вони отримують 
гроші, не розуміючи, що ми живі істоти, і хочемо жити так, як і вони.

Із року в рік нас стає дедалі менше. Порушуючи наш життєвий орган -цибулину, людина прирікає 
нас на загибель. Тому я звертаюсь до вас, шановні, милі, добрі люди, зжальтеся над нами, не губіть нас 
самі і не дозволяйте це робити іншим. Адже ми належимо до Червоної книги України як вимираючий 
вид. Із року в рік нас дедалі меншає через вашу жорстокість. Тому благаю, зупиніться, подаруйте нам 
радість життя. І якщо ваша рука наблизиться до ніжної квіточки, подумки скажіть собі: «Ні!»

А настане знову весна, і я даруватиму вам радість, намалюю на вашому обличчю посмішку, все-
лю спокій у вашу душу.

Бережіть нас, і ми віддячимо вам за доброту, турботу і ласку.
Гуменюк Наталя

учениця 5 класу, 10 років, Кам’янець-Подільська ЗОШ І-ІІ ст. № 11

ЗБЕРЕЖЕМО ПЕРВОЦВІТИ РІДНОГО КРАЮ!
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Традиція святкувати Всесвітній день води 22 
березня бере початок з 1992 року, коли в рам-
ках Конференції ООН по навколишньому се-
редовищу, що відбулася в Ріо-де-Жанейро, Ге-
неральна Асамблея ООН оголосила 22 березня 
Всесвітнім днем води, пов’язаним з охороною 
водних ресурсів.

 Природа щедро наділила Хмельницьку об-
ласть водними ресурсами. Правда, природних 
озер на її території обмаль (Святе, Теребіж, Го-
лубі озера, Лісова пісня, Горіле, Солонча, Берків 
ставок та низка інших невеличких озерець). В 
області налічується понад 3000 річок загальною 
протяжністю 10 000 км. Довжиною понад 10 км 
їх понад 120, і лише 10 річок мають довжину 
понад 100 км (Дністер, Південний Буг, Горинь, 
Збруч, Смотрич, Жванчик, Случ, Хомора).

Річки відносяться до трьох басейнів: Дністра, 
Південного Бугу та Дніпра і відзначаються дуже 
характерними планами.

Ріки басейну Дністра всі течуть на південь, 
строго паралельно одна до одної (Збруч, Смо-
трич, Жванчик, Тернава, Мукша, Студениця та 
ін). Річки центральної частини області – Півден-
ний Буг, його притоки та Случ і Хомора течуть 
на схід, а ріки північної частини – Горинь, Кор-
чик – на північ.

Річки південного напрямку (Дністровський 
басейн) на більшій частині течії виробили гли-
бокі каньйоноподібні долини. Річки східного 
напрямку мають неглибокі долини з пологими 
схилами і розгалуженою мережею балок, а річ-
ки північних напрямків течуть молодими неви-
робленими долинами майже без придолинних 
схилів.

Найбільша з річок області – Дністер протяж-
ністю 160 км. Південна частина області помере-
жена низкою лівих приток Дністра з глибокими, 
часто каньйоноподібними долинами (Збруч, 
Смотрич, Жванчик, Жорнівка, Мукша, Багович-
ка, Дібруха, Данилівка, Батіг, Говірка, Жван, Ка-
люс, Студениця, Тернава, Теребіж, Лядова та ін.). 
Завдяки цим голубим водним стрічкам край на-
звали Кам’янецьким Придністров’ям.

Національний природний парк “Подільські 
Товтри” відповідно до вимог Літопису приро-
ди НПП постійно проводить вiдбір проб води з 
поверхневих водойм з метою перевiрки якостi 
води річок (Дністер, Збруч, Жванчик, Студени-
ця, Тернава, Смотрич, Мукша, Баговичка, Уши-
ця, Жван, Рудка, Дібруха), що розміщені на те-
риторії НПП.

В річках Студениця та Тернава скиди незна-
чних обсягів стічних вод від дрібних об’єктів іс-
тотного впливу не чинять і якість води в них за 
компонентами сольового складу оцінюється 1 
категорією, I класом. В річках Смотрич, Жванчик 
та Збруч значення показників сольового складу 
значно погіршуються за рахунок скидів стічних 
вод. Така вода відповідає вже 2 та 3 категоріям 
якості і оцінюється як „добра”, II класу якості. 
Різниця в сольовому складі дністровської води 
на ділянках впадання цих річок зумовлена ски-
дом недостатньо очищених і неочищених про-
мислових, комунально-побутових і зливових 
стічних вод.

Проте в різних річках басейну Дністра в меж-
ах НПП „Подільські Товтри” вода досить різної 
якості. Найгіршою вона була в р.Мукша і від-
повідала за своєю якістю класу IV, категорії 6, 
тобто була „поганою”, „брудною” при обчислен-
ні як за середніми, так і за найгіршими значен-
нями. Очевидно, значне забруднення р.Мукша 
та р.Дібруха спричинене скидом стічних вод м. 
Кам’янця-Подільського. Річки Мукша та Дібру-
ха є найбільш забрудненими річками НПП „По-
дільські Товтри”.

Проводиться також контроль якості джерель-
ної води: в Кам’янець-Подільській природоохо-
ронній дільниці (13 джерел); в Староушицькій 
природоохоронній дільниці (24 джерела); в 
Чемерівецькій природоохоронній дільниці (3 
джерела). Джерельні води часто характеризу-
ються підвищеною жорсткістю.   

Для НПП “Подільські Товтри” Всесвітній день 
води – одне з найважливіших міжнародних 
свят, що стосуються охорони навколишнього 
природного середовища. Вода – найцінніший 
дар природи, що забезпечує життя на землі, а 
прісна вода – один з найбільш цінних ресур-
сів XXI століття. Якість прісної води, придатної 
для споживання змінюється в бік погіршення. 
В Україні проблема доступності безпечної і не-
забрудненої води – одна з найбільш нагальних 
проблем. Захист і раціональне використання 
прісної води – головний шлях вирішення цієї 
проблеми, тісно пов’язаний зі збереженням і 
збалансованим використанням водозбірних 
площ річок. 

Шановні краяни, від кожного з нас залежить 
якість води – джерела, струмка, річки, так буде-
мо шанувати цей природний дар!

Ковальчук С.І., науковий співробітник НПП “Подільські Товтри,
Чайка Н.А., зав. науково-дослідною лабораторією

22 березня – Всесвітній день води
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1 квітня – День птахів

За календарем Міжнародних екологічних ак-
цій 1 квітня визначено Днем птахів. Мета цієї ак-
ції – звернути увагу людства на проблеми стану 
збереження пташиного світу, бо ці проблеми 
торкаються всіх країн і континентів. 

Птахи існують на планеті понад 150 мільйонів 
років, немає на землі такого куточка, де б їх не 
було. Природно при цьому, що їх зовнішній вигляд 
досить різноманітний і способи життя різняться.

Птахи – найчисельніша група хребетних тва-
рин НПП “Подільські Товтри”, їх нараховуєть-
ся понад 200 видів. Близько половини з них 
є осілими, друга ж половина або прилітає на 
гніздування, або з’являється на зимівлі. Час-
тина видів зустрічається на прольотах під час 
осінніх чи весняних міграцій. Із 217 видів пта-
хів, поширених на території парку, близько 20 
включені до Червоної книги України. Впродовж 
року, на дротах ліній електропередач вздовж 

доріг, можна зустріти сорокопуда сірого який 
сидячи на дротах чатує на свою здобич – сірих 
полівок, лісових та польових мишей, білозубок, 
цвіркунів та інших дрібних тварин. Також до-
сить поширеним є представник дятлоподібних 
– жовна зелена, якого можна зустріти навіть в 
парках міст та сіл. До гніздових видів нпп на-
лежать представники совоподібних – пугач та 
сова болотяна. Пугач – найбільший серед усіх 
видів сов України, дуже пластичний вид щодо 
вибору місця існування та кормового раціону, 
в межах парку надає перевагу каньйоноподіб-
ним долинам р. Дністер та його лівих приток. 
Основними об’єктами живлення пугача є щур 
північний, хом’як звичайний, водяна полівка. 
Такі види як лелека чорний, гуска мала, гоголь, 
скопа, лунь польовий, змієїд, підорлик малий, 
журавель сірий – зустрічаються переважно під 
час прольотів або на зимівлі.

Велика частина видів птахів крім списків Чер-
воної книги України, охороняється загальноєв-
ропейськими (Європеський червоний список) 
та міжнародними природоохоронними доку-
ментами (охоронні списки МСОП, списки Берн-
ської, Бонської, Рамсарської та інших міжнарод-
них конвенцій і. т. д). 

Значення інших видів птахів, які не включен-
ні до “червоних” списків, надзвичайно вагоме, а 
подекуди й значніше від “червонокнижних”, так 
як їх частка в біоценозах значно більша і ці види 
виступають стабілізуючим фактором в перебігу 
природних процесів. Птахи забезпечують рівно-
вагу у ланцюгах живлення, сприяють біологічно-
му поширенню насіння плодових дерев та кущів, 
знищують велику кількість шкідливих комах та 
гризунів. Деякі види птахів є вибірковими у ви-
нищенні шкідників, а тому їх приваблення спри-
яє охоронні та збереженні лісів, садів та парків. 

Щороку працівники НПП та викладачі і сту-
денти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка проводять біо-
технічні заходи для збереження лісових масивів 
парку – вивішують штучні гніздівлі, переважно 
синичники, у заказниках Панівецька дача, До-
вжоцький та ін. Іноді до цієї акції долучаються 
учні навчальних закладів Кам’янця-Подільського. 
Першого квітня 2011 року допомогу у вивішу-
ванні синичників надавали учні гімназії №14.

Дребет М.В., науковий співробітник НПП “Подільські Товтри”
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Третя субота квітня – Всеукраїнський день 
довкілля.

Заходи, присвячені йому, спрямовані на по-
ліпшення стану навколишнього середовища, 
озеленення, очищення водних джерел, поши-
рення екологічних знань та ін. “День довкілля” 
був затверджений Указом Президента від 6 
серпня 1998 р. і відзначається в Україні щороку 
починаючи з 1999 року на підтримку ініціативи 
Міністерства охорони навколишнього природ-
ного середовища та ядерної безпеки України і 
громадських природоохоронних організацій, з 
метою розвитку діяльності, започаткованої Все-
українською акцією “Дерево-Життя” та іншими 
громадськими ініціативами.

До цього дня проводять і інші заходи. “Марш 
парків” – щорічна міжнародна екологічна акція, 
спрямована на підняття престижу заповідної 
справи та надання практичної допомоги приро-
доохоронним установам. Основні заходи “Мар-
шу парків” розпочинаються у День довкілля і 
завершаться в День Землі. Наказом Головного 
управління національних парків і заповідної 
справи призначено координатора для прове-
дення маршу в Україні. Це – Національна асоці-
ація природоохоронних територій України.

16 квітня – 
Всеукраїнський день 

довкілля

22 квітня – 
Всесвітній день Землі

22 квітня – Всесвітній день Землі (міжнарод-
на екологічна акція)

Початок було покладено в наслідок жахливої по 
своїм наслідкам аварії: в 1969 році в районі міста 
Санта-Барбара із нафтової свердловини розлила-
ся нафта. Численні простори прибережних океа-
нічних вод покрилися нафтовою плівкою. Морські 
тварини і птахи, що потрапляли в цей жирний 
слиз, гинули. Люди, що мешкали на узбережжі, ви-
йшли на очищення території і спробували вряту-
вати хоча б частину тварин, що потрапили в біду.

Ця подія стала моделью можливої екологічної 
катастрофи і послужила поштовхом до появи в 
календарі Дня Землі – дати, коли людство по-
винно замислитися над своїм відношенням до 
всього живого і над наслідками своїх дій. Тради-
ція такого святкування вперше виникла саме у 
США, де 22 квітня 1970 р. в Нью-Йорку студенти, 
школярі та їхні вчителі організували національ-
ний День Землі. Вони запропонували зазирнути 
вглиб екологічних проблем і разом пошукати 
їх вирішення. День Землі було проголошено Ге-
неральним секретарем ООН в 1971 році. З 1990 
року цей день проголошено Міжнародним.

В Україні День Землі святкують регулярно, 
починаючи з 1992 року. День Землі – день між-
народних акцій на захист планети. Мета свята 
– пропаганда екологічних, біологічних, історич-
них знань про Київ, Україну, світ; ознайомлення 
з елементарними навичками перебування на 
природі, які дозволяють не шкодити їй.

Аналітична інформація 
щодо проведених заходів з підготовки та проведення „Дня довкілля"  

Національний природний парк "Подільські Товтри" 
 

№ 
з/п 

Назва 
територіального 

органу, урядового 
органу державного 

управління 
підприємства, 

установи, організації 

Площа нових 
лісових 

насаджень (ліси, 
полезахисні 

смуги, 
насадження у 

межах 
водоохоронних 

зон) 

Площа 
упоряд-
кованих 

територій 
парків, 

скверів, алей 

Створено 
нових парків 

Кількість 
посаджених 

дерев 

Кількість 
посаджених 

кущів 

Площа 
нових 

газонів, 
квітників 

Кількість 
ліквідованих 

стихійних 
сміттєзвалищ 

Кількість 
упорядкованих 
сміттєзвалищ 

Протяжність 
очищених від 
сміття берегів 

Кількість 
розчищених та 
упорядкованих 

джерел 

Кількість 
учасників 
заходів 

Витра 
чено 

коштів 

Кількість Площа 

  га га шт га шт шт га шт шт км шт чол грн 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  — — — — 700 — — — 2 6 12 62 — 
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КОНКУРС ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ 
“ПЛАНЕТА ОЧИМА ДІТЕЙ”

НПП “Подільські Товтри” в рамках акції “Між-
народний день землі” проводив конкурс дитя-
чої творчості серед учнів шкіл міста та районів 
з 04.04.11. по 06.54.11. Підсумки конкурсу підве-
дені 13.05.11. Журі конкурсу в складі: Кучинської 
О.П. – заст. директора з наукової  роботи, Дребе-
та М.В. – наук. співробітника, Дем’янової О.В. – 
фахівця з еколог. освіти визначили переможців.

Конкурс проводився в трьох номінаціях: пре-
зентації  “Як ми рятували планету”,презентації 
“Світ Подільських Товтр”, конкурс поробок 
“Створюємо з відходів”, на якому були пред-
ставдені різноманітні роботи з відпрацьваних 
матеріалів (пластикових пляшок, посуду, паке-
тів, упаковок та ін.). 

Переможцями в конкурсі презентацій стали 
Левко Анастасія 9 кл. та «Гурток Юні екологи» 
Староушицька спец. ЗОШ – І місце, Свідер Ірина 
10 кл. Чемеровецьке НВК №2 та Найчук Дарія 10 
кл. Більська ЗОШ – ІІ місце, учні Гуківської ЗОШ 
та учні Зарічанської ЗОШ – ІІІ місце. 

Кращими в конкурсі “Створюємо з відходів 
було визначено: Гордєєву Софію 3-А кл. ЗОШ 
№15, Муляр Олександра 1 кл. ЗОШ №7 Яошев-
ського Максима 5 кл Староушицька спец. ЗОШ. 

З кращих робіт організова виставка, що діє в 
візит-центрі НПП. Переможці нагороджені гра-
мотами та пам’ятними подарунками, всі діти, що 
приймали участь в конкурсі отримали пам’ятні 
дипломи.
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Молодіжна науково-практична конференція 
“Молоді дослідники – природі Поділля”

Міжнародна наукова конференція 
“Охорона довкілля та проблеми 

збалансованого природокористування”

28 квітня 2011 року відбулась Міжрегіональ-
на молодіжна науково-практична конференція 
“Молоді дослідники – природі Поділля”, яка була 
присвячена 15-річчу створення національного 
природного парку “Подільські Товтри”. Органі-
затори конференції: НПП “Подільські Товтри” 
(дир. Янковський О.Й.), Товариство подільських 
природодослідників та природолюбів” (кер. 
Любінська Л.Г.), природничий факультет КПНУ 
ім. Огієнка, Кам’янець-Подільський районний 
осередок ВЕЛ (кер. Кучинська О.П.) У конферен-
ції приймали участь юні науковці Китайгород-
ського НВК, Староушицької ЗОШ екологічного 
напрямку, Кам.-Под. військового ліцею, студен-
ти КПНУ.

У своїх доповідях учасники конференції тор-
калися проблем антропогенного впливу на 
ландшафтні комплекси р. Збруч (Червінський 
Віталій – студент 5 курсу), р. Мукша (Федчук Ро-
ман – 5 курс), р. Смотрич (Войталюк Наталія – 4 
курс), проблем утворення і поширення антро-
погенних ландшафтів (Юхимчук Олександр – 4 
курс), оптимізації природокористування басей-
ну р. Студениці (Леонтюк Анастасія – 5 курс). 
Було охарактеризовано географічний потенціал 
водних ресурсів Хмельницького Придністер’я 
(Гарбар Владислав – 4 курс), проаналізовано ге-

оморфологічні параметри річкових долин при-
ток Дністра (Мала Оксана – магістрантка). Про-
блему складування побутових відходів в межах 
сільських територій було окреслено студентом 
2 курсу Підгорним Назарієм. Також були пред-
ставлені роботи, що стосувалися аналізу роду 
Astragalus в умовах НПП «Подільські Товтри» 
(Ніколаєва Наталія – студентка 4 курсу), аналі-
зу запасів здобичі сорокопуда сірого в умовах 
Кам’янецького Придністер’я (Чарановська Яна 
– студентка 5 курсу).

Цікаву доповідь представив Чернецький 
Сергій – студент 5 курсу, голова студентського 
екологічного руху «Дружина охорони природи 
(ДОП) «Зелені Товтри». Сергій ознайомив усіх з 
історією створення «Дружини охорони приро-
ди», завданнями руху і заходами, в яких беруть 
участь члени ДОП, а також закликав усіх учасни-
ків конференції долучитись до справ «рухівців».

Не може не радувати те, що поряд зі студен-
тами старших курсів, свої перші дослідницькі 
кроки представили учні молодшої школи – 
Райчук Ілля та Овчарук Олександр з Китайго-
родської загальноосвітньої школи (науковий 
керівник – Н.В. Скаржинська). Старша школа 
була представлена була учнями Гораївської 
ЗОШ (Овчарук Каріна, науковий керівник – С.Р. 
Овчарук), Староушицької СЗОШ (Левко Анаста-
сія, Горгулько Анна, науковий керівник – М.В. 
Юрченко), Китайгородської ЗОШ (Ткачук Іван-
на, науковий керівник – М.М. Волоховський), 
Кам’янець-Подільського ліцею з посиленою 
військовою фізичною підготовкою (Паштепа 
Дмитро, науковий керівник – Н.С. Миронюк).

На завершення роботи було внесено пропо-
зиції продовжувати і надалі проведення конфе-
ренції «Молоді дослідники – природі Поділля» 
із залученням школярів міста, особливо тих, які 
є членами Малої Академії наук або займаються 
науковою роботою.

10-11 травня 2011 року на теренах 
Кам’янеччини відбулась Міжнародна наукова 
конференція “Охорона довкілля та проблеми 
збалансованого природокористування”, при-
свячена 15-річчю функціонування НПП “По-
дільські Товтри”. В підготовці заходу прийняли 

участь Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка (ректор Заваль-
нюк Олександр Михайлович), національний 
природний парк “Подільські Товтри” (дирек-
тор Янковський Олег Йосипович), Камянець-
Подільський районний осередок ВЕЛ (голова 
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Міжнародна науково-практична конференція 
“Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення 

еволюції Землі”
16-20 травня 2011р. в м.Кам’янці-Подільському 

відбулася II Міжнародна науково-практична 
конференція “Геологічні пам’ятки – яскраві 
свідчення еволюції Землі”. Конференція орга-
нізована Національним науково-природничим 
музеєм НАН України. До складу організаційного 
комітету ввійшли і представники НПП “Поділь-
ські Товтри”, на території якого проходили по-
льові екскурсії учасників конференції.

Тематика конференції:
Геологічні пам’ятки (визначення, класифіка-

ція, геологічна будова, літолого-стратиграфічні 
та мінералогічні особливості, кореляція тощо).

Законодавча база геологічної спадщини. Ак-
туальність і перспективи утворення геологіч-
них парків.

Типізація, стандартизація та універсалізація 
геологічної спадщини.

Менеджмент, моніторинг та охорона геоло-
гічної спадщини, небезпека її знищення. Гео-
екологічний аспект.

Туризм і популяризація геологічних пам’яток 
(учбові геологічні практики, геологічні стежки, 
маршрути, інформаційна підтримка, археоло-
гічний аспект тощо).

Геологічні пам’ятки – музеї та літотека під від-
критим небом. Геологічна спадщина в експози-
ціях музеїв.

В доповідях запропоновані палеонтологічні 
маршрути України. Цікавими також є ініціатива 
створення першого національного геологічно-
го парку в Азербайджані та характеристика гід-
рогеологічних пам’яток України.

 В ході конференції відбулися польові екс-
курсії до скельного Бакотського монастиря та 
на відслонення р.Тернава (с.Китайгород).

В конференції приймали участь близько 50-ти 
учасників з різних регіонів Україна та ближньо-
го зарубіжжя (Росія, Азербайжан, Польща). До 
конференції розроблений довідник “Геологічна 
екскурсія”, що включає опис чотирьох маршру-
тів по геологічних пам’ятках нашого регіону.

Кучинська Олександра Петрівна), Товариство 
Подільських природодослідників та природо-
любів (голова Любінська Людмила Григорівна). 

На сьогодні проблеми охорони довкілля та 
раціонального використання природних ре-
сурсів не втрачають своєї актуальності. Цим і 
пояснюється те, що щирокий спектр досліджу-
ваних екологічних проблем розглядався на 
8-ми секціях:

Біоекологія та менеджмент природозаповід-
ного фонду; Географічні засади вирішення еко-
логічних проблем; Екологічна безпека продук-
тів харчування; Екологічна освіта та виховання; 
Екологічні проблеми життєдіяльності сучасної 
людини; Еколого-економічна ефективність 
управління якістю довкілля; Проблеми екології 
та неоекології; Проблеми техноекології та інже-
нерного захисту довкілля.

Кожна секція, окрім пленарного засідання, 
охоплювала до 20-ти доповідей з результатів 
наукової роботи представників майже всіх про-
відних вузів України.

 Атмосфера спілкування учасників конферен-
ції сприяла обміну досвідом та ознайомленню з 

новими науковими відкриттями в галузі охорони 
довкілля. Розглядались різноманітні пропозиції 
шляхів вирішення екологічних проблем кожного 
конкретного регіону України, а саме оптимізація 
землекористування в межах екомереж, заходи 
боротьби з заростанням водосховищ р. Дніпра, 
оцінювання небезпеки поліетеленової упаковки 
при зберіганні харчових продуктів, впроваджен-
ня натурального землеробства як основи еколо-
гічної безпеки продуктів харчування.

 Учасники конференції ознайомились з іс-
торичними та архітектурними пам’ятками міс-
та, відвідали музей природи НПП “Подільські 
Товтри” та ряд об’єктів природно-заповідного 
фонду (геологічну пам’ятку природи загально-
державного значення “Китайгородське відсло-
нення”, Бакотський скельний монастир та ВБУ 
“Бакотська затока”) національного природного 
парку, 15-ти річчя функціонування якого відмі-
чатиметься 27 червня 2011р. 

Радо вітали учасників конференції ЗОШ смт.
Стара-Ушиця та с. Китайгород, де функціонують 
еколого-просвітні центри та музейні кімнати з 
цікавими експонатами.
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Далі буде


