
Уланов Віталій Павлович

                                              
                               

учасник загону  «ЗЗЛ – Засновники Зеленого Листа», вихованець 
Петрівського ЦДЮТ Кіровоградської області

                                                        
                               

за зайняте І місце

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Борисенко Аліна Андріївна

                                              
                               

учасниця загону «Дивокрай», вихованка Донецького облЕНЦ, 
ученицю Краматорського НВК (ЗШ № 6 ДНЗ) Донецької області

                                                        
                               

за зайняте ІІ місце

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Боряк Катерина Вікторівна

                                              
                               

учасниця загону «Діти природи», вихованка  Центру дитячої та 
юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області
                                                        
                               

за зайняте ІІІ місце

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Багрій Наталя Володимирівна

                                              
                               

вихованка Дрогобицького РЕНЦУМ Львівської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Беспалова Анастасiя Вiкторiвна
                                              
                               

вихованка гуртка «Екодизайн» Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Дніпровського р-ну 

Дніпропетровської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Горленко Ольга Сергіївна
                                              
                               

вихованка Центру позашкільної освіти 
ім. О. Разумкова м. Бердичів Житомирської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Гуменчук Анастасія Олександрівна
                                              
                               

учениця КУОНЗ «Романівська гімназія» Житомирської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Змієвський Мар'ян Стефанович
                                              
                               

вихованець Житомирського ОЕНЦ, учня КУОНЗ «Романівська 
гімназія» Житомирської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Коверчук Анастасія Ярославівна
                                              
                               

учениця КУОНЗ «Романівська гімназія» Житомирської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Коверчук Софія Ярославівна
                                              
                               

учениця КУОНЗ «Романівська гімназія» Житомирської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Корнійчук Катерину Сергіївну
                                             
                               

вихованка Центру позашкільної освіти 
ім. О. Разумкова м. Бердичів Житомирської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Кулагіна Анна Вікторівна
                                              
                               

вихованка Чернігівської станції юних натуралістів
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Літвінчук Анна Володимирівна
                                              
                               

вихованка гуртка “Любителі домашніх тварин” Центру 
позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. Бердичів 

Житомирської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Максимишин Анна Віталіївна
                                              
                               

вихованка КЗЛОР «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Пелещук Анастасія Андріївна
                                              
                               

вихованка Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Теличко Анастасія Артурівна
                                              
                               

вихованка Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» 
м. Бровари Київської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Унинець Анна Русланівна
                                              
                               

вихованка Львівського міського дитячого 
еколого-натуралістичного центру

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Яроцька Анастасія Іванівна
                                              
                               

вихованка Центру позашкільної освіти 
ім. О. Разумкова м. Бердичів Житомирської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Албов Богдан Олександрович
                                              
                               

вихованець КЗО «ОЕНЦДУМ» Дніпропетровської області
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Альонова Вікторія Володимирівна
                                              
                               

вихованка комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Бойко Іван Володимирович
                                              
                               

вихованець Яготинського БДЮТ Київської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Вихор Анна Олександрівна
                                              
                               

вихованка Одеського навчально-виховного комплексу №49 
«Спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Одеської міської ради Одеської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Гаврилюк Анастасія Сергіївна
                                              
                               

вихованка Комунального закладу «Станція юних натуралістів» 
Рівненської обласної ради

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Глоба Любов Олександрівна
                                              
                               

вихованка Центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Херсонської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Горленко Ольга
                                              
                               

вихованка Центру позашкільної освіти 
ім. О. Разумкова м. Бердичів Житомирської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Гребеннiкова Анастасiя Василiвна
                                              
                               

учениця Одеського навчально-виховного комплексу №49
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Гресько Михайло Михайлович
                                              
                               

вихованець гуртка «Основи фенології» Чернівецького обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Демченко Ірина Володимирівна
                                              
                               

вихованка Броварського палацу дитячої та юнацької творчості 
Київської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Єгорова Дарія Сергіївна
                                              
                               

вихованка Комунального позашкільного навчального закладу 
«Станція юних натуралістів Покровського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області
                                                        

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Знак Ірина Вікторівна
                                              
                               

вихованка Львівського обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді

                                                        

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Іллюк Анастасія Анатоліївна
                                              
                               

вихованка Петрівського районного центру дитячої та юнацької 
творчості  Петрівської районної ради Кіровоградської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Кабанець Вероніка Віталіївна
                                              
                               

с. Гензерівка Київської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Кавалжи Олег Миколайович
                                              
                               

учень Одеського навчально-виховного комплексу № 49
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Калинка Анастасія Костянтинівна
                                              
                               

учениця спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим 
вивченням предметів природничо-математичного циклу 
ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Калинка Софія Костянтинівна
                               
                               

учениця спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим 
вивченням предметів природничо-математичного циклу 
ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області
                                                        

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Каменярський Владислав Вікторович
                               
                               

вихованець Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Конарева Ганна Віталіївна
                               
                               

вихованка Комунального позашкільного навчального закладу 
«Станція юних натуралістів» Дніпровської міської ради 

Дніпропетровської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Корнійчук Катерина Андріївна
                               
                               

вихованка гуртка «Юні екскурсоводи-краєзнавці» Центру 
позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. Бердичів 

Житомирської області
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Корольова Поліна Юріївна
                               
                               

вихованка Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» 
Кам'янської міської ради Дніпропетровської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Котвицька Анастасія Олегівна
                               
                               

учениця Одеського навчально-виховного комплексу № 49, 
спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області
                                                        

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Кужиль Іванна Романівна
                               
                               

вихованка Комунального закладу «Станція юних натуралістів» 
Рівненської обласної ради Рівненської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Кузик Олег Іванович
                               
                               

вихованець Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді

                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Лебідь Валерія Олександрівна
                               
                               

вихованка Центру дитячої та юнацької творчості (с. Петрово) 
Кіровоградської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Лошкарьова Софія Євгенівна
                               
                               

учениця Костянтинівської ЗОШ № 9 Донецької області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Ляшук Анастасія Анатоліївна
                               
                               

вихованка Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Майборода Володимир Миколайович
                               
                               

вихованець Васильківської міської станції юних натуралістів 
Київської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Маршалко Катерина Владиславівна
                               
                               

учениця Костянтинівської ЗОШ № 9 Донецької області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Махінько Єлизавета Анатоліївна
                               
                               

учениця СЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Л.І. Бугаєвської м. Горішні Плавні 
Полтавської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Мацелюх Анна Степанівна
                               
                               

вихованка КЗ ЛОР «Лівівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Микичук Ольга Юріївна
                               
                               

вихованка Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Михайленко Вікторія Олександрівна
                               
                               

вихованка Чернігівської станції юних натуралістів
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Мізірний Михайло Юрійович
                               
                               

вихованець Луганського обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Миргородський Богдан Андрійович
                               
                               

вихованець Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Нестор Вікторія Олександрівна
                               
                               

вихованка КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»

                                                        

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Нестор Олександра Олександрівна
                               
                               

вихованка КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Олійник Олександра Олександрівна
                               
                               

вихованка ЦПО ім. Разумкова м. Бердичів Житомирської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Осінній Ростислав
                               
                               

вихованець Комунального позашкільного навчального закладу 
«Станція юних натуралістів» Павлоградської міської ради 

Дніпропетровської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Пігулевська Вероніка Вікторівна
                               
                               

учениця Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Ірпінь 
Київської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Піціва Тетяна Михайлівна
                               
                               

вихованка Чернігівського обласного юнацького центру
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Сiнченко Альона Евгенiївна
                               
                               

вихованка Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Самойленко-Кривонос Pоман Андрiйович
                               
                               

вихованець Нiкопольського еколого-натуралicтичного центру 
Дніпропетровської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Середа Поліна Олександрівна
                               
                               

вихованка Комунального позашкільного навчального закладу 
«Станція юних натуралістів Тернівського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Смірнова Валерія Володимирівна
                               
                               

вихованка Волинського обласного еколого-натуралістичного центру 
Волинської обласної ради

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Стасевич Анжела Андріївна
                               
                               

вихованка Волинського обласного еколого-натуралістичного центру 
Волинської обласної ради

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Татарин Тадей Андрійович
                               
                               

вихованець Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Торченюк Анна Олександрівна
                               
                               

вихованка Комунального закладу «Станція юних натуралістів» 
Рівненської обласної ради Рівненської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Ходаківський Владислав Олександрович
                               
                               

вихованець Васильківської міської станції юних натуралістів 
Київської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Худий Олександр Олександрович
                               
                               

вихованець Комунального закладу «Чернівецький обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Шумал Софія Сергіївна
                               
                               

вихованка Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
Волинської обласної ради

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.



Яковенко Єгор Юрійович
                               
                               

вихованець Васильківської міської станції юних натуралістів 
Київської області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському зборі лідерів
Дитячого екологічного парламенту

                                                                         

Наказ № 50/1                                                                                   від 28.08.2020 р.


