
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry  @  mon  .  gov  .  ua

від   14.03.2014    №  _1/9-145_                   

від ___________ на №              

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим, 
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Про проведення фінального етапу
ХІІІ Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім»

Відповідно  до  наказів  Міністерства  від  27.12.2013  №  1842 «Про
затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з  дітьми  та
учнівською молоддю на 2014 рік» та від 14.05.2012  № 573 «Про затвердження
Положення  про  Всеукраїнський конкурс  «Земля  –  наш  спільний  дім»,
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  30  травня 2012  р.  за
№864/21176, Національний еколого-натуралістичний центр  учнівської  молоді
спільно з Вінницькою обласною станцією юних натуралістів з 13 до 15 травня
ц.р.  у  м.Вінниці  проводить  фінальний  етап  ХІІІ  Всеукраїнського  конкурсу
«Земля – наш  спільний дім». Тема заходу: «Охорона первоцвітів. Збереження
ранньоквітучих  рослин».  Положення  про  конкурс розміщено  на  сайті
www.nenc.gov.ua.

До  участі  в  заході  запрошуються  колективи  екологічної  просвіти
загальноосвітніх  і  позашкільних навчальних закладів Автономної  Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Заїзд і реєстрація учасників – 13 травня до 14.00 за адресою: м. Вінниця,
вул.  40-річчя  Перемоги,  2,  Вінницька  обласна  станція  юних  натуралістів.
Проїзд від залізничного вокзалу м. Вінниці: трамваєм № 4 до зупинки «Палац
дітей та юнацтва» або маршрутним таксі №29, №23-А до зупинки «Генерала
Арабея»;  від  центрального автовокзалу  –  трамваєм № 4 до зупинки «Палац
дітей  та  юнацтва»  або  маршрутним  таксі  №17-А  до  зупинки  «Генерала
Арабея».

З  метою  належної  організації  зустрічі  колективів  просимо  завчасно
повідомити оргкомітету час прибуття та номер потягу й вагону або автобусу.

Від’їзд  учасників  –  15  травня  після  15.00  год.  Керівників  колективів
просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях.

http://www.nenc.gov.ua/
mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Збереження  життя  та  здоров’я  учасників  забезпечують  керівники
колективів.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Заявки  на  участь  у  фінальному  етапі  конкурсу  та  сценарій  виступу
необхідно подати до 20 квітня 2014 року на електрону пошту:  vinsyn@ukr.net
або поштову адресу: 21000, м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 2, Вінницька
обласна станція юних натуралістів.

Детальна  інформація  у  м.  Києві  –  за  тел.:  0(44)  430-02-60,  430-04-91
(контактна  особа  –  Тараненко  Вікторія  Іванівна);   у  м.  Вінниці  –  за  тел.:
 0  (432)  611-656 (контактна  особа  –  Корінна  Тамара  Мирославівна);
e-mail:  nenc@nenc.gov.ua;   сайт:  www.  nenc.gov.ua.

Заступник Міністра –
керівник апарату            О. С. Дніпров

Середницька А. Д. 481-32-51
Вербицький В. В. 430-02-60
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