
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ

Учнівський колектив 8 класу 

Красноградської гімназії «Гранд» Харківської області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 

створення і благоустрій парків, лісопарків, скверів, бульварів 
та інших об'єктів зеленого будівництва
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НАГОРОДЖУЄТЬСЯ

Листопад Катерина

учениця 8 класу Шевченківської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів 
Шевченківської районної ради Харківської області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 

створення і благоустрій парків, лісопарків, скверів, бульварів 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ

Вихованці шкільного лісництва «ЮЛІС» 

Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Великоолександрівського району Херсонської області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 

створення і благоустрій парків, лісопарків, скверів, бульварів 
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НАГОРОДЖУЄТЬСЯ

Учнівський колектив 7 класу 

Малоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Великоолександрівського району Херсонської області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 

створення і благоустрій парків, лісопарків, скверів, бульварів 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ

Вихованці екологічної бригади «Юні екологи» 

КЗ «Полтавський НВК №36»

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 
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НАГОРОДЖУЄТЬСЯ

Крачок Владислава

Вихованка гуртка «Шкільне лісництво» 
Собківського НВК І-ІІІ ступенів 

Уманської районної ради Черкаської області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 
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Вихованці гуртка «Юні садівники» 

Центру дитячої та юнацької творчості 
Уманської районної ради Черкаської області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 
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Вихованці екологічного загону 

Скородистицької ЗОШ І-ІІ ступенів «Школа життєтворчості» 
Іркліївської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 
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Вихованці гуртка «Юні рослинники» 

Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
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Сотник Анастасія

учениця 8 класу Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
Хмельницької області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 
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Вихованці гуртка «Юні лісівники» 

Старокривинського НВК Нетішинської ОТГ 
Хмельницької області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 
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Яцюк Сергій

учень 11 класу Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
Хмельницької області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 

створення і благоустрій парків, лісопарків, скверів, бульварів 
та інших об'єктів зеленого будівництва
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Вихованці Екологічного центру «Червона калина» 

Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Сумської області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 

створення і благоустрій парків, лісопарків, скверів, бульварів 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАГОРОДЖУЮТЬСЯ

Вихованці екологічного гуртка 

Червоновершської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Компаніївського району Кіровоградської області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 

створення і благоустрій парків, лісопарків, скверів, бульварів 
та інших об'єктів зеленого будівництва
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Вихованці гуртка «Природа рідного краю» 

Світловодської станції юних натуралістів 
Кіровоградської області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 
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НАГОРОДЖУЄТЬСЯ

Учнівський колектив 9 класу 

Озеренської гімназії Житомирського району 
Житомирської області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 
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та інших об'єктів зеленого будівництва

Наказ № 41                                                                                   від 29.05.2020 р.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук, 
професор Вербицький В. В.

Київ-2020



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ

Шлепак Анастасія

учениця 10 класу Житомирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №26

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 

створення і благоустрій парків, лісопарків, скверів, бульварів 
та інших об'єктів зеленого будівництва
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Вихованці гуртка «Природа рідного краю» 

Опорного загальноосвітнього навчального закладу 
«Рокитнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3» 

Рокитнівської райдержадміністрації Рівненської області

за зайняте І місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, 

створення і благоустрій парків, лісопарків, скверів, бульварів 
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Вихованці гуртка «Юні екологи» 

Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради 
Рівненської області
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Вихованці гуртка «Еколог» 

Миронівського центру дитячої та юнацької творчості 
Миронівської міської ради Київської області

за зайняте І місце
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Єфимова Вікторія

вихованка комунальної установи «Центр позашкільної освіти» 
Томаківської селищної ради Дніпропетровської області

за зайняте І місце
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