
Заходи спеціалізованих бібліотек України для дітей

з нагоди Року збереження природи та живого миру в Україні, 

оголошеного Президентом України



Видавнича діяльність:

Альманах за результатами Всеукраїнського конкурсу плакатів до Всесвітнього дня Землі «Майбутнє планети у наших руках!»

у рамках Року збереження природи та живого миру в Україні, оголошеного Президентом України (НБУ для дітей);

Бібліографічний огляд літератури «Жити в гармонії з природою» (Новомиргородська РБД Кіровоградської обл.);

Бібліографічний огляд «Скажи НІ — забрудненню Землі» (Устинівська дитяча бібліотека КЗ «Устинівська ЦБС» Устинівської

селищної ради Кіровоградської обл.);

Інформаційно-бібліографічний путівник «Живий світ Полтавщини» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного).

Книжкові виставки:

«Живемо в стилі ЕКО» (НБУ для дітей);

«Щоб земля була у квітах, бережіть природу, діти!» (Волинська ОБД);

«Бережіть і любіть красу земну» (Нововолинська МБД Нововолинської МЦБС Волинської обл.);

«Все про планету Земля: читай, слухай, дізнавайся» (бібліотека-філія для дітей Берестечківської центральної бібліотеки

Волинської обл.);

«Любімо світ, в якому ми живемо» (Торчинська бібліотека-філія для дітей КЗ «Торчинська публічна бібліотека» Волинської

обл.);

«



«Почути голос планети» (Шацька бібліотека для дітей Шацької публічної бібліотеки Волинської обл.);

«Я хочу, щоб яскравим цвітом планета чарувала нас!» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

«Жити в стилі «ЕКО» вчить бібліотека» (ЦДБ КЗ «Павлоградська МЦБС» Дніпропетровської обл.);

«Земля — планета, на якій Я живу» (бібліотека-філія № 11 для дітей КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської

ради Дніпропетровської обл.);

«У кожну пору року приваблива земля» (ОБД Житомирської ОР);

«Ми відповідальні за майбутнє» (Ружинська селищна бібліотека для дітей КЗ «Ружинська публічна бібліотека» Ружинської

селищної ради Житомирської обл.);

«Барвами буяє рік» (Коростенська міська бібліотека-філія № 3 для дітей Житомирської обл.);

«Відкрита долоня моєї землі» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

«Світ, який не повинен загинути» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

«По морях, по океанах» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

«Майбутнє планети у наших руках!» (Вільнянська бібліотека для дітей КУ «Вільнянська ЦБС» Вільнянської міської ради

Запорізької обл.);

«Захищаємо планету, рятуємо себе!» (селищна бібліотека для дітей КЗ «Новомиколаївська ЦСБ» Новомиколаївської селищної

ради Запорізької обл.);

«Від екології довкілля, до екології душі» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);



«Діти мріють про чисте майбутнє» (бібліотека-філія для дітей Публічної бібліотеки Березанської міської громади Київської

обл.);

«Стежинками царства живої природи» (міська бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Богуславської міської

ради Київської обл.);

«Нехай цвіте моя Земля!» (Бориспільська МБД Київської обл.)

«Земля хворіє: озирнись у турботі» (Вишнівська міська бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Вишневої міської

ради Київської обл.);

«Чарівний світ природи» (Ірпінська міська бібліотека-філія для дітей Ірпінської міської публічної бібліотеки імені Максима

Рильського Ірпінської міської ради Київської обл.);

«Земля — наша мати, будемо про неї дбати» (Васильківська МБД Київської обл.);

«В долі природи — наша доля» (бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Макарівської селищної ради Київської обл.);

«Загадки зеленої планети» (ЦБД Яготинської ЦБС Київської обл.);

«Природи щедрий дивосвіт» (міська бібліотека-філія для дітей № 1 КЗ «Боярська публічна бібліотека» Київської обл.);

«Нехай земля квітує всюди — природу збережемо, люди!» (Броварська МБД Київської обл.);

«Природа рідна наша втіха, тож хай вона не знає лиха» (бібліотека-філія № 1 для дітей Публічної бібліотеки відділу

культури Кагарлицької міської ради Київської обл.);



«Чарівне моє довкілля» (міська бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ «Ржищівська публічна бібліотека» Ржищівської міської

ради Київської обл.);

«Підводна експедиція» (бібліотека-філія № 21 МЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

«Почути голос планети» (ЦМБД МЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

«Любити і цінувати тваринний світ — право і обов’язок кожного» (КЗ «Міська дитяча бібліотека Світловодської міської ради»

Кіровоградської обл.);

«Природа захисту благає» (бібліотека-філія для дітей КЗ «Долинська центральна публічна бібліотека Долинської міської

ради» Кіровоградської обл.);

«Казки затишного лісу» (бібліотека-філія для дітей № 19 МЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

«У похід по рідному краю» (Витязівська сільська бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Кетрисанівської сільської

ради Кіровоградської обл.);

«Сади і ліси — окраса землі» (Побузька МБД Кіровоградської обл.);

«Природа — вічне джерело нашого життя» (Новгородківська бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська публічна бібліотека»

Новгородківської селищної ради Кіровоградської обл.);

«В долонях Всесвіту — Земля» (Новомиргородська РБД Кіровоградської обл.);

«Будь свідомим!» (бібліотека-філія № 21 ЦБД м. Львова);

«Природа нас і радує, й дивує» (бібліотека-філія № 7 ЦМБД ім.Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);



«Природа — душа Всесвіту» (Великомихайлівська бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Великомихайлівської

селищної ради Одеської обл.);

«Скарби заповідної природи України» (Захарівська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);

«Жива душа природи» (дитяча бібліотека м. Чорноморська Одеської обл.);

«Про Сонце, космос і планети» (бібліотека-філія для дітей Овідіопольської селищної ради Одеської обл.);

«Нехай Земля квітує всюди» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);

«Збережемо красу природи» (дитяча бібліотека КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);

«Найкраща музика — жива природа» (дитяча бібліотека КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);

«Довкілля моє неповторне» (дитяча бібліотека КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.);

«Збережемо природу для майбутнього народу» (дитяча бібліотека-філія № 3 КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);

«Відкрита долоня моєї Землі» (дитяча бібліотека КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Краснопільської селищної ради

Сумської обл.);

«Я можу врятувати планету» (Скала-Подільська бібліотека для дітей Скала-Подільської селищної ради Тернопільської обл.);

«Слухайте мову матері Землі» (Збаразька бібліотека-філія для дітей КУ «Публічна бібліотека Збаразької міської ради»

Тернопільської обл.);

«Людина і природа — гармонія або протистояння» (Кременецька міська бібліотека-філія для дітей Публічної бібліотеки ім.

Ю. Словацького Тернопільської обл.);



«Природа наша мати, треба її оберігати» (ЦБД у складі центральної публічної бібліотеки м. Монастириська Тернопільської

обл.);

«Рідна Україна. Світ природи» (Кременецька міська бібліотека-філія для дітей Публічної бібліотеки ім. Ю. Словацького

Тернопільської обл.).

«Земля наш дім і жити нам у ньому» (Скалатська ЦБД Тернопільської обл.);

«Моя блакитна планета — Земля» (бібліотека для дітей Вижницької міської ради Чернівецької обл.);

Культурно-просвітницькі заходи:

Всеукраїнський конкурс плакатів до Всесвітнього дня Землі «Майбутнє планети у наших руках!» у рамках Року збереження

природи та живого миру в Україні, оголошеного Президентом України (НБУ для дітей);

Екологічне хайку «Обіцянка Землі» (НБУ для дітей);

Екорісайклінг «Ми і сміття: історії з життя» (НБУ для дітей);

Екологічна дискусія «Відкриваємо секрети, щоб захистити планету» (НБУ для дітей);

Актуальні розмови: «Пригоди краплинки» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва);

«Аквакультура сучасної України» (бібліотека-філія № 22 ЦБД м. Львова);

Артмікс «Сміття як мистецтво» (бібліотека-філія № 21 ЦБД м. Львова);



Аукціони екознань: «Чи знаєш ти природу рідного краю?» (Ірпінська міська бібліотека для дітей — філія Ірпінської міської

публічної бібліотеки імені Максима Рильського Ірпінської міської ради Київської обл.);

«Зелений світ навколо нас» (міська бібліотека для дітей КЗ «Благовіщенська міська публічна бібліотека»

Кіровоградської обл.);

Бесіди: «Сортуй сміття заради майбутнього» (Волинська ОБД);

«Чи є життя без пластику?» (Волинська ОБД);

«У тандемі з природою» (Малинська МБД Житомирської обл.);

«Вплив воєнних дій на довкілля» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

«Майбутнє планети у наших руках» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Вільшанської селищної

публічної бібліотека імені Лідії Горячко Вільшанської селищної ради Кіровоградської обл.);

«Земля — наш спільний дім» (КЗ «Дитяча бібліотека» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської обл.);

«Йдемо в гості до природи» (Новоархангельська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);

«Простягаємо руки природі, щоб з нею жити в згоді» («Бібліотека для дітей» КЗ «Новгородківська публічна

бібліотека» Новгородківської селищної ради Кіровоградської обл.);

«Вчимося відпочивати на природі» (дитяча філія Новоукраїнської центральної бібліотеки Кіровоградської обл.);

«В долонях Всесвіту — Земля» (Захарівська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);

«Цінуй природу — бережи довкілля» (дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки Кролевецької міської ради

Сумської обл.);



«Смачний напій/шкідлива тара» у рамках проєкту «Будь в ЕКО-тренді» (Тернопільська ОБД);

«Світ у краплинці води» (Збаразька бібліотека-філія для дітей КУ «Публічна бібліотека Збаразької міської ради»

Тернопільської обл.);

«STOP сміття» (Підволочиська бібліотека для дітей Підволочиської селищної ради Тернопільської обл.);

Бібліоглобус «Ми відповідальні за майбутнє: доля планети у наших руках» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Бібліодайджести: «Вода-трудівниця, вода-мандрівниця» (ЦБД КЗ Білоцерківської міської ради «Білоцерківська ЦБС ім. Петра

Красножона» Київської обл.);

«Червона книга України» (бібліотека-філія № 42 ЦБД м. Львова);

«Горнись до природи — не матимеш пригоди» (Бібліотека-філія № 11 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);

Бібліопізнавалки з циклу «Про дива і таємниці природи-чарівниці»: «Я ходив сьогодні в ліс», «Грає сонце промінцями»,

«Тварини холодних країв» (Тернопільська ОБД);

Бібліоподорож «На чистих водах» (річки Тернопільщини) (Тернопільська ОБД);

Бібліотечний флешмоб «#Iovely_Ukraine» (ЦМБД ім.Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

Бібліотрансформери: «Дбаємо про довкілля відповідально і креативно» (бібліотека-філія № 9 КЗК «Міська дитяча бібліотека»

Криворізької міської ради Дніпропетровської обл.);

«Овочі та фрукти: суперпродукти» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г.Шевченка);

Виставки дитячих малюнків: «Природа очима дітей» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

«



«Збережемо дивосвіт землі» (Вільнянська бібліотека для дітей КУ «Вільнянська ЦБС»

Вільнянської міської ради Запорізької обл.);

«Чудеса живого світу» (Новоархангельська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);

«Жива планета» (Устинівська дитяча бібліотека КЗ «Устинівська ЦБС» Устинівської селищної

ради Кіровоградської обл.);

«Моя неймовірна Україна» (ЦМБД ім.Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

«Світ на долоні» (Захарівська РБД Одеської обл.);

«Доля рідної природи в наших руках» (Овідіопольська РБД Овідіопольської ЦБС Одеської обл.);

«Природа очима дітей» (Роздільнянська міська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);

«Наша планета — живий світ» (дитяча бібліотека КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);

«Екологія — тривоги і надії» (бібліотека для дітей Вижницької міської ради Чернівецької обл.);

Виховні години: «Майбутнє Землі в твоїх руках» (Івано-Франківська ОБД);

«Краса Землі — така велика сила» (Болградська РБД КУ «Болградської РЦБС» Одеської обл.);

«Жити із зеленим серцем» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);

Відеоекскурси: «Серце Землі у наших долонях» (Ружинська селищна бібліотека для дітей КЗ «Ружинська публічна

бібліотека» Ружинської селищної ради Житомирської обл.);

«Де Дніпро наш котить хвилі» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);



«Заповідними стежками України» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Вільшанської селищної

публічної бібліотека імені Лідії Горячко Вільшанської селищної ради Кіровоградської обл.);

«Давайте почуємо голос Землі» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва);

«Я з тваринами дружу» (дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки Кролевецької міської ради Сумської

обл.);

Відеоінформаційне сафарі «Цікавинки дикої природи: біорізноманіття, що нас оточує» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Відеокалейдоскопи: «Чарівні казки Клена» за мотивами казки Василя Сухомлинського «Осінні сни Клена» (КЗ «Запорізька

ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

«Квіти — це природи діти» (Вишгородська міська бібліотека-філія для дітей Київської обл.);

«Збережемо природу для мене, для тебе і для всього народу» (Таращанська бібліотека для дітей КЗ

Таращанської міської ради «Таращанська ЦБС» Київської обл.);

«Життя в стилі «ЕКО» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл.);

«Сині очі Карпат» (бібліотека-філія № 9 ЦБД м. Львова);

Відеопрезентації: «Птахи знайомі і невідомі» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

«Світ тварин великий і цікавий — вивчаймо й бережім його» (Таращанська бібліотека для дітей КЗ

Таращанської міської ради «Таращанська ЦБС» Київської обл.);



«Екоісторії для моїх маленьких друзів» у рамках екологічного проєкту «ЕКО-стиль твого міста»

(Кіровоградська ОБД ім. Т.Г.Шевченка);

«Скарби заповідної природи України» (бібліотека-філія № 8 для дітей КЗ «Світловодська МЦБС»

Кіровоградської обл.);

«Діти проти пластику» за книгою М. Дорі (бібліотека-філія № 42 ЦБД м. Львова);

«Правила поведінки в природі» (бібліотека-філія № 11 ЦМБД ім.Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

«Заповідні скарби світу» (бібліотека-філія № 4 КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБС для дітей» Одеської обл.);

«Загадки природи» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);

«Наші сусіди — кажани» (Воронізька дитяча бібліотека-філія КЗ «Шосткинської МЦБС» Сумської обл.);

«Енергетичні резерви України» (ЦБД Конотопської МЦБС Сумської обл.);

«Цікаві факти про нашу планету» (дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки Кролевецької міської ради

Сумської обл.);

Відеорепортажі: «Екологія: ми відповідальні за майбутнє» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

«Дивосвіт природи: царство флори і фауни» (бібліотека-філія № 22 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);

Відеотревел до дня довкілля «Ми всі у відповіді за природу» (Бориспільська МДБ Київської обл.);

Вікторини: «Дивосвіт природи» (Вінницька ОБЮ);



«Знаю. Вмію. Бережу» (бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Ратнівської селищної ради

Волинської обл.);

«Ці неймовірні тварини» (ОБД Житомирської ОР);

«Обирай світ, в якому тобі жити» (селищна бібліотека для дітей КЗ «Новомиколаївська ЦСБ» Новомиколаївської

селищної ради Запорізької обл.);

«Що ми знаємо про тварин» (бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська публічна бібліотека» Кіровоградської обл.);

«Лікарські рослини нашого краю» (КЗ «Олександрівська бібліотека для дітей» Кіровоградської обл.);

«Вчимося мудрості у природи» (Побузька МБД Побузької селищної ради Кіровоградської обл.);

«Живий світ України» (бібліотека-філія № 13 ЦБД м. Львова);

«В пташиному царстві» (бібліотека-філія для дітей Овідіопольської селищної ради Одеської обл.);

«Екологічна карта України» (МБД КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради» Одеської обл.);

«Блакитні очі Полісся» (Зарічненська бібліотека для дітей Рівненської обл.);

«Лікує природа» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);

«Ми знаєм все про край де ми живем!» (дитяча бібліотека КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);

«Таємничий світ рослин» (Підволочиська бібліотека для дітей Підволочиської центральної бібліотеки з філіями

Тернопільської обл.);



Віртуальні екскурсії: «Великі проблеми маленької планети» (Горохівська МБД Волинської обл.);

«Що не сторінка — цікава тваринка» (Яготинська ЦБД Яготинської ЦБС Київської обл.);

«Під щитом Червоної книги України» (бібліотека-філія для дітей КЗ «Долинська центральна публічна

бібліотека Долинської міської ради» Кіровоградської обл.);

«Тече річка невеличка» (бібліотека-філія для дітей № 12 МЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

«Природа Тебе чекає не тільки в гості…» (Устинівська дитяча бібліотека КЗ «Устинівська ЦБС»

Устинівської селищної ради Кіровоградської обл.);

«Природні парки — диво з див» (бібліотека-філія № 9 ЦБД м. Львова);

«Хлюпоче в далечінь Дніпро широкий» (бібліотека-філія № 27 ЦБД м. Львова);

«Ліс — це диво, ліс — це казка, тож ходімо в ліс, будь ласка!» (бібліотека-філія № 48 КУ «МЦБС для

дітей» м. Одеси);

«Чорне море — Понтас еуксинос» (Вилківська МБД Одеської обл.);

«Прогрес і природа — межі ризику» (бібліотека-філія для дітей смт Суворове Одеської обл.);

«Краєвидами Тузлівських лиманів» (МБД КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради»

Одеської обл.);

«У царстві дивовижної краси» (МБД м. Чорноморська Одеської обл.);

«Сторінками Червоної книги» (Зарічненська дитяча публічно-шкільна бібліотека Рівненської обл.);



«Різнобарвний диво-грай» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);

«Наша планета — колиска життя» (дитяча бібліотека КЗ «Краснопільська публічна бібліотека»

Сумської обл.);

«Заповідними стежками Кролевеччини» (дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки Кролевецької

міської ради Сумської обл.);

«Щедрий голос природи змалку слухаю я» (Воронізька дитяча бібліотека-філія Шосткинської ЦБС

Сумської обл.);

«Не руйнуй гармонії земної» (Тернопільська ОБД);

«Природа — джерело життя і краси» (Почаївська МБД «Публічної бібліотеки» Почаївської міської ради

Тернопільської обл.);

«Природа — це казка, яку потрібно читати серцем» (дитяча публічно-шкільна бібліотека КЗ

«Централізована система публічно-шкільних бібліотек» Глибоцької селищної ТГ Чернівецької обл.);

«Збережемо красу землі» (Сторожинецька дитяча бібліотека КЗ «Сторожинецька бібліотечна

система» Сторожинецької міської ради Чернівецької обл.);

Віртуальні мандрівки: «Балакуни тропічних лісів» (Вінницька ОБЮ);

«Я у світі не один, що я знаю про тварин?» (бібліотека-філія № 13 для дітей КЗК «Міська дитяча

бібліотека» Криворізької міської ради Дніпропетровської обл.);



«Земля благає допомоги» у межах проєкту «Землі краса — краса життя» (Коростенська бібліотека-

філія № 3 для дітей Житомирської обл.);

«Вільшанське водосховище як дзеркало людської діяльності» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ»

Закарпатської ОР);

«Краса величних Карпат» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

«Якщо я зірву квітку, якщо ти зірвеш квітку…» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

«Лікує природа» із циклу біологічних знайомств із лікарськими травами (бібліотека-філія № 9 для

дітей КЗ Білоцерківської міської ради «Білоцерківська МЦБС ім. Петра Красножона» Київської обл.);

«Зелений світ навколо нас» (бібліотека для дітей КЗ Іванківської сільської ради «Іванківська публічна

бібліотека» Київської обл.);

«Збережи, де стоїш, де живеш» (бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Макарівської селищної

ради Київської обл.);

«Ми за життя без сміття» (бібліотека-філія для дітей № 12 МЦБС м. Кропивницького Кіровоградської

обл.);

«Цікавий світ навколо тебе» (Новомиргородська РБД Кіровоградської обл.);

«Заповідні куточки рідного краю» (Побузька МБД Кіровоградської обл.);

«Зелене диво планети» (бібліотека-філія № 9 ЦБД м. Львова);



«Наші птахи» за книгою Олеся Ільченка (бібліотека-філія № 13 ЦБД м. Львова);

«Що росте у парку» (бібліотека-філія № 36 ЦБД м. Львова);

«Миколаївщина, яку Я тебе люблю!» (ЦМБД ім.Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

«Софіївський парк» — шедевр світового садово-паркового мистецтва кінця XVII — початку XIX

століть» (ЦМБД ім.Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

«Жива душа — зелений дивосвіт» (бібліотека-філія № 4 ЦМБД ім.Ш. Кобера і В. Хоменка

м. Миколаєва);

«Сім природних чудес України» (бібліотека-філія № 5 ЦМБД ім.Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

«Неповторна природа Миколаївщини» (бібліотека-філія № 11 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м.

Миколаєва);

«Відкриваємо нові екологічні місцевості Одещини» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва);

«Синє та безкрає наше Чорне море» (бібліотека-філія № 39 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);

«Блакитна планета Океан» (бібліотека-філія № 45 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);

«Хто там кумкає в ставочку?» (бібліотека-філія № 2 КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБС для дітей»

Одеської обл.);

«Природа — джерело натхнення і краси» (Вараська МБД Рівненської обл.);

«Неси добро у світ природи» (Корецька МБД Рівненської обл.);



«Подивись, який він гарний, світ, в якому ти живеш» (дитяча бібліотека-філія Кролевецької міської

ради Сумської обл.);

«Маленькі чудеса у великій природі» (Тернопільська бібліотека-філія № 5 для дітей КУ «Тернопільська

МЦБС» Тернопільської міської ради);

«Живої природи душа промовляє» (Кельменецька дитяча бібліотека КУ «Кельменецька публічна

бібліотека» Чернівецької обл.);

Години екопорад: «Вода — стихія і надія, вода — то є життя» у межах проєкту «Несіть добро у світ природи» (Коростенська

бібліотека-філія № 1 для дітей ім. Лесі Українки Житомирської обл.);

«Кришталеві джерела» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

«Бережемо природу рідного міста» (КЗ «Міська дитяча бібліотека Світловодської міської ради»

Кіровоградської обл.);

«Екосередовище і сучасність» (бібліотека-філія № 8 для дітей КЗ «Світловодська МЦБС» Кіровоградської

обл.)

«Нам треба нашу Землю берегти, бо іншої у нас не буде» за книгою Т. Горицвіт «Міські пригоди Лісової

шишки» (бібліотека-філія № 21 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);

«Планета Земля чекає на захист» (ЦДБ КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБС для дітей» Одеської обл.);

«За життя без сміття» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);



«Екосередовище і сучасність» (Роменська ЦМБД Сумської обл.);

«Збережімо клімат для майбутніх поколінь» (Тернопільська ОБД);

«За день природу не врятувати» (Тернопільська бібліотека-філія № 4 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»

Тернопільської міської ради);

«Україна — наш дім, хай буде чисто і прекрасно в нім» (бібліотека-філія для дітей КУ «Публічна бібліотека

Збаразької міської ради» Тернопільської обл.);

Година екологічного дизайну: «А моя ялинка залишилась у лісі» (бібліотека-філія для дітей смт Колки Волинської обл.);

«Ялинка ХХІ століття» (бібліотека-філія № 21 МЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

Години інформації: «Таємниці підводних глибин» (Вінницька ОБЮ);

«Ми відповідальні за майбутнє» (Волинська ОБД);

«В долонях всесвіту Земля» (бібліотека для дітей смт Головне Волинської обл.);

«Земля, повітря і вода» (Луківська МБД КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» Луківської селищної

ради Волинської обл.);

«Збережемо ми природу — України гарну вроду» (бібліотека для дітей Публічної бібліотеки

Любешівської селищної ради Волинської обл.);

«Крізь рік із сонцем, метеликами та квітами» (Нововолинська МБД Нововолинської МЦБС Волинської

обл.);

«



«Наша планета — колиска життя» (Малинська МБД Житомирської обл.);

«За життя без сміття» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

«Ліс — симфонія природи» (Івано-Франківська ОБД);

«Біда забрала в мене щастя радіти теплому дощу...» (бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ Білоцерківської

міської ради «Білоцерківська МЦБС ім. Петра Красножона» Київської обл.);

«Буду я природі другом» (міська бібліотека-філія для дітей №1 КЗ «Боярська публічна бібліотека»

Київської обл.)

«Ти, я і все навкруг» (міська бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ «Ржищівська публічна бібліотека»

Ржищівської міської ради Київської обл.);

«Весни обірване суцвіття» (Кіровоградська ОБД ім. Т. Г.Шевченка);

«Чисте дихання планети» (Гайворонська бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ «Гайворонська міська

публічна бібліотека» Кіровоградської обл.);

«Про дива і таємниці природи-чарівниці» (бібліотека-філія № 21 МЦБС м. Кропивницького

Кіровоградської обл.);

«Природа: що залишимо нащадкам» (бібліотека-філія № 22 ЦДБ м. Львова);

«Таємниці зеленного світу» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва);



«Екологічне виховання — запорука збереження планети» (Цебриківська бібліотека для дітей КЗ

«Великомихайлівська ЦБС» Одеської обл.);

«Неси добро у світ природи» (Роздільнянська міська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);

«Ми за чисте повітря та блакитне небо» (Сільська дитяча бібліотека с. Старокозаче Білгород-

Дністровської ЦБС Одеської обл.);

«Збережемо довкілля» (Тарутинська РБД Тарутинської ЦБС Одеської обл.);

«Земля потребує захисту» (дитяча бібліотека м. Чорноморська Одеської обл.);

«Почати з себе, щоб врятувати планету» (ЦБД Конотопської МЦБС Сумської обл.);

«Захистимо природу — збережемо себе» (Роменська ЦМБД Сумської обл.);

«Довкілля: невидима загроза» (Тернопільська ОБД);

«Життя без пластику» (Тернопільська ОБД);

«Людина — природа — гармонія» (Центральна дитяча бібліотека КБУ «Чернівецька ЦБС»);

«Обіймемо Землю красою і любов’ю» (дитяча бібліотека ЦБС Сокирянської міської ради Чернівецької

обл.);

Дні екології: «Творчість дикої природи» у межах проєкту «Несіть добро у світ природи» (Коростенська міська бібліотека-

філія № 1 для дітей ім. Лесі Українки Житомирської обл.);



«Дивосвіт навколо нас» (Лугинська бібліотека для дітей Лугинської центральної бібліотеки Лугинської селищної

ради Житомирської обл.);

«Збережемо нашу землю голубою і зеленою!» (Витязівська сільська бібліотека для дітей» КЗ «Публічна

бібліотека» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської обл.);

«Світ без сміття» (бібліотека-філія № 9 ЦБД м. Львова);

Екоакції: «Моя ялинка залишається в лісі» (Малинська МБД Житомирської обл.);

«Збережемо первоцвіти» (Романівська РБД Житомирської обл.);

«Врятуй і збережи!» (бібліотека-філія для дітей КЗ «Долинська центральна публічна бібліотека Долинської міської

ради» Кіровоградської обл.);

«Свій голос я віддаю на захист рідної природи» (КЗ «Олександрівська бібліотека для дітей» Кіровоградської обл.);

«Земля — сльозинка на щоці Всесвіту» (МБД КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради» Одеської обл.);

«Полтава — екомісто: це можливо?» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

«Під полиновою зорею» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);

«Батарейки — здавайтесь!» (Тернопільська ЦБД КУ «Тернопільська МЦБС» Тернопільської міської ради);

«Чисте довкілля сьогодні — безпечне майбутнє завтра» (міська спеціалізована бібліотека-філія для дітей

Хотинської міської ради Чернівецької обл.);

Екобаланси: «Сміттєва революція» (бібліотека-філія № 13 ЦБД м. Львова);



«Як розсортувати все на світі» (бібліотека-філія № 42 ЦДБ м. Львова);

Ековітальні: «Природа — наш спільний дім» (ЦМБД Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);

«Природа на твоїй долоні» (бібліотека-філія № 42 ЦБД м. Львова);

«Пташок викликаю із теплого краю» (бібліотека-філія № 4 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);

«Відкрита долоня моєї Землі» (бібліотека-філія № 19 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);

«Рослини лікують» (Кременецька міська бібліотека-філія для дітей Публічної бібліотеки ім.Ю. Словацького

Тернопільської обл.);

«Обіймемо землю красою і любов’ю» (КУ «Чернівецька ОБД»);

Екодесанти: «Там, де ростуть вічнозелені...» (бібліотека-філія № 36 ЦБД м. Львова);

«Компостуй по-європейськи» (Тернопільська ЦБД КУ «Тернопільська МЦБС» Тернопільської міської ради);

Екодослідження: «Що я можу зробити для збереження довкілля сьогодні?» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької

ОР);

«Людина сьогодні: творець чи руйнівник?» (Вишгородська міська бібліотека-філія для дітей Київської обл.);

«Що я можу зробити для планети» (ЦМБД МЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

«Усе починається з насіння…» (бібліотека-філія № 21 ЦБД м. Львова);

«Щоб врятувати морських гігантів» (бібліотека-філія № 27 ЦБД м. Львова);

Екозастереження: «Ліс просить нас про порятунок» (бібліотека-філія № 3 ЦБД м. Львова);



«Планета хоче жити!» (бібліотека-філія № 22 ЦБД м. Львова);

«Врахувати усе, що завтра стане сміттям» (бібліотека-філія № 42 ЦБД м. Львова);

«Мову рідної природи розуміти серцем вчись» (Берегометська селищна бібліотека для дітей Чернівецької

обл.);

Екоігри: «Земля — то неповторна казка, тож бережи її, будь ласка» (бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека»

Рожищенської міської ради Волинської обл.);

«Таємниці підводного світу» (бібліотека-філія № 20 для дітей КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської

ради Дніпропетровської обл.);

«Водичка, водичка, вмий моє личко» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

«Серце Землі в наших долонях» (міська бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Богуславської міської

ради Київської обл.);

«Сортуємо сміття граючись» (МБД КЗ «Благовіщенська міська публічна бібліотека» Кіровоградської обл.);

«Живої природи душа промовляє» (Вільшанська селищна бібліотека філія для дітей Вільшанської селищної

публічної бібліотека імені Лідії Горячко Вільшанської селищної ради Кіровоградської обл.);

«У світі тварин» (Гайворонська бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ «Гайворонська міська публічна бібліотека»

Кіровоградської обл.);

«Стежинка у світ природи» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл.);



«Земля не належить нам, це ми належим Землі» (дитяча філія Новоукраїнської центральної бібліотеки

Кіровоградської обл.);

«Нехай земля квітує всюди — природу збережемо, люди» (ЦМБД Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);

«Про дива і таємниці Природи-чарівниці» (бібліотека-філія № 8 для дітей КЗ «Світловодська МЦБС»

Кіровоградської обл.);

«Сортуємо органічні відходи» (бібліотека-філія № 27 ЦДБ м. Львова);

«Земля — наш спільний дім» (бібліотека-філія № 7 ЦМБД ім.Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

«Хай квітує наша земля» (бібліотека-філія для дітей смт Суворове Одеської обл.);

«Загадкові птахи» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);

«Йдемо в гості до природи» (ЦДБ Конотопської МЦБС Сумської обл.);

«Вибір за майбутнім» (дитяча бібліотека КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.);

«Повернемо Землі всі веселкові кольори» (дитяча бібліотека-філія Кролевецької міської ради Сумської обл.);

«Життя без сміття» (Роменська ЦМБД Сумської обл.);

«Природа любить тебе слухняного» (Кременецька міська бібліотека-філія для дітей Публічної бібліотеки ім. Юрія

Словацького Тернопільської обл.);

Екофішбоун «Люби свій край — про воду дбай» (ОБД Житомирської ОР);

Екофокус «Подбай сьогодні про майбутнє!» (бібліотека-філія № 27 ЦБД м. Львова);



Еколабораторіуми: «Рятівники бджіл» (бібліотека-філія № 22 ЦБД м. Львова);

«Ти найпрекрасніше на світі, Чорне море» (бібліотека-філія № 9 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);

«Світ очима юного еколога» (Тростянецька дитяча бібліотека-філія КЗ «Тростянецька публічна

бібліотека» Сумської обл.);

Екологічні казки: «З природою живи у дружбі» за казкою Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка» (Васильківська МБД Київської обл.);

«Варті всі життя на землі» (МБД м. Чорноморська Одеської обл.);

«Що ти знаєш про природу?» (дитяча бібліотека КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);

Екологічні мозаїки: «Дивосвіт рідних берегів» (бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Ковельської ТГ Волинської обл.);

«Природи неповторну красу я серцем, словом, пензлем захищу» (Овруцька дитяча бібліотека Овруцької

міської ради Житомирської обл.);

«Обіймемо землю красою і любов'ю» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

«По землі крокує квітень з оберемком ніжних квітів» (міська бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна

бібліотека» Богуславської міської ради Київської обл.);

«Збережемо ми природу — України гарну вроду» (Вишгородська міська бібліотека-філія для дітей КЗ

«Публічна бібліотека Вишгородської міської ради» Київської обл.)

Екологічна скринька «Книга — скарб природи» (Троїцька дитяча бібліотека Любашівської селищної ради Одеської обл.);



Екологічна толока «Овруч — моє місто — зроблю його чистим!» (Овруцька дитяча бібліотека Овруцької міської ради

Житомирської обл.);

Екологічні асорті: «Наша планета — колиска життя» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

«Квіти в легендах, поезії, музиці» (дитяча бібліотека КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);

Екологічні анонси: «Людина і природа: правила гри» (бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Макарівської селищної

ради Київської обл.);

«Водні ресурси нашої планети» (Новгородківська бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська публічна

бібліотека» Кіровоградської обл.);

«Природа — джерело життя і краси» (Роменська ЦМБД Сумської обл.);

Екологічні барометри: «Чиста планета» (Шацька бібліотека для дітей Шацької публічної бібліотеки Волинської обл.);

«Збережемо планету разом» (Малинська МБД Житомирської обл.);

Екологічні бумеранги: «Нехай Земля квітує всюди — природу збережемо ми» (Турійська бібліотека для дітей Волинської

обл.);

«Життя у стилі «ЕКО» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

«Чому важливо берегти природу» (філія для дітей Публічної бібліотеки Бучанської міської ТГ

Київської обл.);

«Життя в борг» (бібліотека-філія № 22 ЦБД м. Львова);



«Ми тут гості, а природа — вічна!» (ЦБД м. Рівне);

Екологічні діалоги: «Сміття — проблема чи ресурс: досвід України і світу» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

«Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій Землі» (Бердичівська бібліотека-філія для дітей № 7

Публічної бібліотеки з філіями Бердичівської міської ТГ Житомирської обл.);

«Будь природі другом» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

«Будь природі щирим другом!» (Обухівська центральна публічна бібліотека для дітей Обухівської

міської ради Київської обл.);

«Нехай Чорнобильська біда остання буде на планеті» (бібліотека-філія для дітей № 13 МЦБС м.

Кропивницького Кіровоградської обл.);

«Доля планети у наших руках» (дитяча філія Новоукраїнської центральної бібліотеки Кіровоградської

обл.);

«Зона відчуження: жорстокий урок історії» (КЗ «Олександрівська бібліотека для дітей» Кіровоградської

обл.);

«Допоможи Чорному морю зараз» (бібліотека-філія № 3 КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБС для дітей»

Одеської обл.);

«Поговоримо про первоцвіт» (Тернопільська бібліотека-філія № 5 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»

Тернопільської міської ради);



«Земля не належить нам — ми належимо Землі» (КУ «Чернівецька ОБД»);

Екологічні калейдоскопи: «Мріємо про чисте довкілля» (Малинська МБД Житомирської обл.);

«Про дива і таємниці природи-чарівниці» (ЦБД КЗ Білоцерківської міської ради «Білоцерківська

ЦБС ім. Петра Красножона» Київської обл.);

«Чисте довкілля починається с тебе» (ЦБД Куяльницької сільської бібліотеки Одеської обл.);

«Зупинімось — останній шанс: ця планета не тільки для нас» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);

«Вода найсмачніша у рідному краї, з криниці, де батько і мати пили» (Тростянецька дитяча

бібліотека-філія КЗ «Тростянецька публічна бібліотека» Сумської обл.);

«Планета і Ти» (Підволочиська бібліотека для дітей Підволочиської селищної ради Тернопільської

обл.);

Екологічні лекторії: «Краса довкілля і поетичне слово!» (Іваничівська дитяча бібліотека КЗ «Центр культури, дозвілля та

спорту Іваничівської селищної ради» Волинської обл.);

«Торкнись краси природи серцем» (бібліотека для дітей Маневицької Публічної бібліотеки Маневицької

селищної ради Волинської обл.);

«Земля уваги потребує» (Волинська ОБД);

«Екологія — турбота кожного» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва);

«Екологія життя: обережно — пластик!» (МБД м. Чорноморська Одеської обл.);



«Квітучий сад чи сміттєзвалище» (Острозька МБД Рівненської обл.);

«Загляньмо в очі природі» (дитяча бібліотека-філія публічної бібліотеки Кролевецької міської ради

Сумської обл.);

«Вмійте природу любити, кожній стеблинці радіти» (дитяча бібліотека КЗ «Шосткинська МЦБС»

Сумської обл.);

«Сортуй сміття — врятуй життя» (Тернопільська ОБД);

Екологічні радари: «Жити в стилі «еко» вчить бібліотека» (Волинська ОБД);

«Вони завжди готові радувати нас» (ОБД Житомирської ОР);

«Природа шукає захисту» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

«Станьмо на захист природи» (бібліотека-філія для дітей № 12 МЦБС м. Кропивницького Кіровоградської

обл.);

Екологічний ринг «Природа — джерело життя і краси» (Тарутинська дитяча бібліотека Одеської обл.);

Екологічний тренажер «Жити в злагоді з природою» (бібліотека-філія № 5 КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБС для дітей»

Одеської обл.);

Екологічний турнір «Збережемо планету блакитною» (спеціалізована міська бібліотека-філія для дітей Хотинської міської

ради Чернівецької обл.);

Ентомологічна розвідка «Бабки, бджоли, метелики» (бібліотека-філія № 9 ЦБД м. Львова);



Інтерактивні заняття: «ЕКО: творимо красу й бережемо природу» (Волинська ОБД);

«Пластмасовий вік» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

Інформаційні досьє: «Чепурики — захисники довкілля» (ОБД Житомирської ОР);

«Знай, люби, бережи» (бібліотека для дітей КЗ Іванківської сільської ради «Іванківська публічна

бібліотека» Київської обл.);

«Наші вірні друзі» (Новомиргородська РБД Кіровоградської обл.);

«Тварини — будівельники і винахідники» (ЦБД м. Львова);

«Сміття у нашій їжі» (бібліотека-філія № 13 ЦБД м. Львова);

«Як допомогти безпритульним тваринам» (бібліотека-філія № 22 м. Львова);

«Природа — неповторна казка, тож бережи її, будь ласка» (бібліотека-філія № 6 ЦМБД ім. Ш. Кобера і

В. Хоменка м. Миколаєва);

«Екологічна безпека України» (бібліотека для дітей КЗ «Болградська ЦБС» Одеської обл.);

«Живемо в стилі «ЕКО»: десятка корисних порад» (Березнівська бібліотека-філія для дітей Рівненської

обл.);

Природничі акорди: «Життя в стилі «ЕКО» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

«Хто в зоопарку живе» (Бориспільська МБД Київської обл.)

«Десятка тварин «Червоної книги України» (ЦБД м. Львова);



«Пернаті віртуози» (бібліотека-філія № 27 ЦБД м. Львова);

Тематичні години: «Життя в краплині води» (Андрушівська МБД Андрушівської міської ради Житомирської обл.);

«Тоді з Прип’яті вивезли душу…» за книгою А. Андржеєвського «Чорнобильський пес Аксель» (КЗ

«Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

«Довкілля — неповторна казка, тож бережи його, будь ласка» (Івано-Франківська ОБД);

«Людина і природа: гармонія та конфлікт» (Ірпінська міська бібліотека для дітей-філія Ірпінської міської

публічної бібліотеки імені Максима Рильського Ірпінської міської ради Київської обл.);

«Цікавий світ навколо тебе» (міська бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ «Ржищівська публічна бібліотека»

Київської обл.)

«Лелеко, лелеко прилети до нас з далека» (Яготинська міська бібліотека-філія для дітей Київської обл.);

«Правильно сортуємо — Землю рятуємо!» (бібліотека-філія № 36 ЦБД м. Львова);

«Таємниці світового океану» (Центральна дитяча бібліотека КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);

«Відкрита долоня моєї землі» (Володимирецька бібліотека для дітей Рівненської обл.);

«Збереження природних ресурсів — вимога часу» (Центральна дитяча бібліотека Конотопської МЦБС

Сумської обл.);

«Як бути дружнім до навколишнього середовища» (Сарненська бібліотека для дітей Рівненської обл.);

«Королівство овочів та фруктів» (Роменська ЦМБД Сумської обл.);



«Планета в твоїх долонях» (бібліотека-філія для дітей № 2 КБУ «Чернівецька ЦБС»);

Флешбек «Чорна трагедія на кольоровій Землі» (КЗ «Дитяча бібліотека» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської обл.);

Фотоекспозиції: «У долонях природи» (бібліотека-філія для дітей № 19 МЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

«Земля сміється квітами» (ЦБД м. Львова);

«Україна естетична» (ЦМБД ім.Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

«Дивовижний світ природи» (бібліотека-філія № 3 ЦМБД ім.Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

«Мандруємо Україною» (бібліотека для дітей КЗ «Болградська ЦБС» Одеської обл.);

«Квітни, рідне місто» (Вилківська МБД Одеської обл.);

«Природа мого краю» (ЦБД у складі центральної публічної бібліотеки м. Монастириська Тернопільської

обл.);

Шортаркуш «Вода — основа життя» (дитяча бібліотека КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);

Aqua-пізнання «Колиска життя» (бібліотека-філія № 9 ЦБД м. Львова);

Animal story «Турбота як робота» (бібліотека-філія для дітей № 19 МЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

Nature-вернісаж «Те, що нас оточує» (бібліотека-філія № 36 ЦБД м. Львова);

Story-time для малюків «Діти проти пластику» (дитяча філія Новоукраїнської центральної бібліотеки Кіровоградської обл.);

Web-еко знайомство «Ліси світу» (КЗ «Софіївська дитяча бібліотека» Софіївської селищної ради Дніпропетровської обл.).


