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

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ

Столярова Аліна

учениця 8 класу Сподобівської філії КЗ «Старовірівський ліцей» 
Шевченківської районної ради Харківської області

за зайняте ІІ 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

Ласка Даниїл

учень 9 класу КЗ «Утківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Мереф`янської міської ради Харківської області

за зайняте ІІ місце

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

Шкільне лісництво та гурток «Юні лісівники» 

КЗ «Утківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Мереф`янської міської ради Харківської області

за зайняте ІІ місце
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НАГОРОДЖУЄТЬСЯ

Марущак Евеліна

учениця 7 класу Есхарівської ЗОШ 
Чугуївського районного Будинку дитячої творчості 

Харківської області

за зайняте ІІ місце

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

Троян Анастасія

учениця 8 класу Великолепетинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
Великолепетинського району Херсонської області

за зайняте ІІ місце

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

Єрмолаєв М.

вихованець  гуртка «Юний еколог» 
Херсонської ЗОШ № 37 ім. В. Дробота Херсонської міської ради

за зайняте ІІ місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
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Творче об’єднання «Друзі природи»

Семенівського Будинку дитячої та юнацької творчості 
Полтавської області

за зайняте ІІ місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
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Вихованці шкільного лісництва 

Вороньківського ліцею ім. О. Д. Перелета 
Чорнухинської районної ради Полтавської області

за зайняте ІІ місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
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Вихованці екологічного об’єднання «Дивосвіт»

Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради 
Черкаської області

за зайняте ІІ місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
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Вихованці гуртка «Юні лісівники»

Нетішинського центру туризму і краєзнавства учнівської молоді
Хмельницької області

за зайняте ІІ місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
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Вихованці гуртка «Людина і довкілля»

Славуцького Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної роботи
Хмельницької області

за зайняте ІІ місце
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Григоришина Вероніка

вихованка гуртка «Юні зоологи»
Позашкільного навчально-виховного об’єднання

Кам`янець-Подільської міської ради Хмельницької області

за зайняте ІІ місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
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Учнівський колектив 

ОКЗ «Могилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя»
Могилівської сільської ради Дніпропетровської області

за зайняте ІІ місце

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

Житомирського дошкільного навчального закладу №39

за зайняте ІІ місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
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Федорович Дарина

учениця 8 класу Ружинської гімназії Житомирської області

за зайняте ІІ місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
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Учнівський колектив 

КЗ «Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів №9» 
Павлоградської міської ради Дніпропетровської області

за зайняте ІІ місце

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