
 

 

 
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

 «28» лютого 2018 р. № 62 

 На № ___ від ___________ 

Директорам обласних еколого-

натуралістичних центрів (станцій юних 

натуралістів) 

 

Про проведення Всеукраїнського  

конкурсу «Земля – наш спільний  

дім» у 2018 році 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерством від 

04.01.2018 № 12, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України спільно з Комунальним закладом 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» з 29 

до 31 травня 2018 року у м. Києві планується проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля – наш 

спільний дім» Положення про захід розміщено на сайті www.nenc.gov.ua. 

Тема конкурсу у 2018 році - «Раціональне природокористування». 

Конкурс відбудеться на базі Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді (м. Київ, вул. Вишгородська, 19). 

До участі в ІІІ етапі Конкурсу запрошуються колективи екологічної 

просвіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти, які стали 

переможцями ІІ етапу Конкурсу у складі 7 осіб: 6 учнів та 1 керівника. 

Заїзд учасників конкурсу 29 травня 2018 року до 11.00 год. за адресою: 

м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді. Проїзд від центрального залізничного вокзалу м. Києва: 

тролейбусним маршрутом № 33, маршрутним таксі № 558 або № 181 (18+7) 

до зупинки «Мостицька». 

Від’їзд – 31 травня після 13.00 год. 

Проїзд, проживання та харчування учасників здійснюється за рахунок 

відряджаючої сторони. 

Орієнтовні витрати на 1 особу: 

• проживання: діти - 150 грн. на добу, керівники - 250 грн. на добу; 
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• харчування – 80 грн. на добу. 

Більш детальна інформація про проведення Конкурсу буде надіслана 

додатково. 

Контактні особи: у м. Києві Радченко Тамара Дмитрівна - тел.  

(044) 430-43-90; у м. Біла Церква - Нестерук Тамара Василівна, директор 

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» - тел. (04563) 5-85-39. 

 

 

Директор, 

доктор педагогічних наук,  

професор       В. В. Вербицький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вик. Т.В. Нестерук. т.( 04563) 5-85-39 

Т.Д.Радченко, т. (044) 430-43-90 


