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

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ

Пустовойтов Ярослав

учень 9 класу Моначинівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Куп’янського районного будинку дитячої та

юнацької творчості Харківської області

за зайняте ІІІ 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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Виховська Євгенія

вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості

за зайняте ІІІ місце

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

вихованка гуртка «Основи біології» 
Новокаховського Будинку дитячої творчості Херсонської області

за зайняте ІІІ місце

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

Центру дитячої та юнацької творчості м. Херсон

за зайняте ІІІ місце

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

КЗ «Полтавська загальноосвітня школа №38 Полтавської міської ради»

за зайняте ІІІ місце

у виконанні завдань Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:
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Вихованці пошукового загону «Мандрівники» 

Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9

за зайняте ІІІ місце

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

КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27»
Полтавської міської ради Полтавської області

за зайняте ІІІ місце

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

Дунаєвецької Станції юних натуралістів Хмельницької області

за зайняте ІІІ місце

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

Житомирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №28 ім. І. Виговського

за зайняте ІІІ місце

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

учень 7 класу опорного закладу Пулинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Пулинського району Житомирської області

за зайняте ІІІ 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

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

Учнівський колектив 

Комунального позашкільного навчального закладу 
«Станція юних натуралістів Тернівського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області

за зайняте ІІІ місце

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

Комунального позашкільного закладу «Станція юних натуралістів» 
Дніпровської міської ради

за зайняте ІІІ місце

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