
Головач Тетяна Андріївна
                                               
                               

вихованка Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Хмельницької області

                                                        
                               

за зайняте І місце

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Чернецька Таїсія Олегівна

вихованка Покотилівської станції юних натуралістів 
Харківської районної ради Харківської області

                                                        
                               

за зайняте І місце

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Ковальова Ксенія Олегівна

вихованка Шосткинської станції юних натуралістів Сумської області
                                                        
                               
                                                                                    

за зайняте І місце

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Поліщук Поліна Олександрівна

вихованка КЗ «Кіровоградський ОЦЕНТУМ» на базі КЗ «Долинська 
ЗШ І-ІІІ ступенів №2 ім. А.С. Макаренка Долинської районної ради» 

Кіровоградської області
                                                        
                               
                                                                                    

за зайняте І місце

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Кодарук Сергій Миколайович

вихованець Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Закарпатської області

                                                        
                               
                                                                                    

за зайняте І місце

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Товтин Світлана Олександрівна

вихованка Тячівського районного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Закарпатської області

                                                        
                               
                                                                                    

за зайняте ІІ місце

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Макачева Марія Андріївна

вихованка КЗ «Кіровоградський ОЦЕНТУМ» на базі КЗ «Долинська 
ЗШ І-ІІІ ступенів №2 ім. А.С. Макаренка Долинської районної ради» 

Кіровоградської області
                                                        
                               
                                                                                    

за зайняте ІІ місце

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Охрименко Альона Олександрівна

вихованка Покотилівської станції юних натуралістів 
Харківської районної ради Харківської області

                                                        
                                                                                                                   

за зайняте ІІ місце

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Полюжин Лілія Ігорівна

вихованка гуртка «Яворівська забавка» у Львівському обласному 
центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Львівської області
                               
                                                                                    

за зайняте ІІ місце

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Москолець Єлизавета Романівна

вихованка КПНЗ «Станція юних натуралістів» ДМР 
Дніпропетровської області

за зайняте ІІІ місце

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Мартинчук Анна Миколаївна

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

                                                        
                               
                                                                                    

за зайняте ІІІ місце

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Кулаківський Святослав Валерійович

вихованець КЗ “Центр позашкільної освіти” 
Тетіївської міської ради Київської області

                                                        
                             
                                                                                    

за зайняте ІІІ місце

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

         



Бобровська Аліна Дмитрівна

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

                                                        
                               
                                                                                    

за участь

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Стафеєва Дарина Дмитрівна

вихованка Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Хмельницької області

                                                        
                               
                                                                                    

за участь

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Марчук Ірина Юріївна

вихованка Вінницької обласної станції юних натуралістів 
Вінницької області

                                                        
                           
                                                                                    

за участь

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Ткаченко Марія Олексіївна

вихованка Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 
Полтавської області

                                                        
                               
                                                                                    

за участь

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Флоряк Вікторія Андріївна

вихованка Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Чернівецької області

                                                        
                               
                                                                                    

за участь

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Карпенко Софія Валеріївна
                               

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

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Ткаченко Ольга
                                               
                               

вихованка Вінницької обласної станції юних натуралістів 
Вінницької області

                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Долгова Злата Миколаївна
                                      

вихованка КПНЗ «Станція юних натуралістів» ДМР 
Дніпропетровської області

                                                        
                              
                                                                                    

за участь

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Підлубний Леонід Павлович

вихованець КЗ «Кіровоградський ОЦЕНТУМ» на базі КЗ «Долинська 
ЗШ І-ІІІ ступенів №2 ім. А.С. Макаренка Долинської районної ради» 

Кіровоградської області
                                                        
                               
                                                                                    

за участь

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Дем'янюк Максим Леонідович

вихованець КЗ «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради 
Київської області

                                                        
                               
                                                                                    

за участь

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Самойленко-Кривонос Роман Андрійович

вихованець Нікопольського еколого-натуралістичного центру 
Дніпропетровської області

                                                        
                               
                                                                                    

за участь

у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Гурський Назар Михайлович

вихованець Козівського дитячого парку «Лісова пісня» 
Козівського р-ну Тернопільської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Мартинюк Богдан Іванович

вихованець Волинського обласного еколого-натуралістичного центру 
Волинської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Карасьова Дар'я Ігорівна

вихованка КЗ «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради 
Київської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Рубіжанська Дар'я Русланівна

вихованка Покотилівської станції юних натуралістів 
Харківської районної ради Харківської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Савченко Руслана Святославівна



вихованка КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 
Борзнянського району Чернігівської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Головко Альбіна Олексіївна

вихованка Покотилівської станції юних натуралістів 
Харківської районної ради Харківської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Богданова Анастасія Андріївна



вихованка гуртка «Юні охоронці природи» КПНЗ «РайСЮН» 
Покровської районної ради Донецької області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Майко Анастасія Олегівна

вихованка КПНЗ «Станція юних натуралістів» 



Дніпровської міської ради Дніпропетровської області
                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Глушко Інна Юріївна
вихованка КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 



Чернігівської області
                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Шарило Артем Юрійович

вихованець КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 



Чернігівської області
                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Кізенко Олексій Павлович
                                                                                                                             

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



                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Романенко Сніжана Іванівна



вихованка КЗ «Кіровоградський ОЦЕНТУМ» на базі КЗ «Долинська 
ЗШ І-ІІІ ст. №2 ім. А.С. Макаренка Долинської районної ради» 

Кіровоградська область
                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Жура Єлизавета



вихованка Шосткинської міської станції юних натуралістів 
Сумської області

                                                        
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Мунтян Дмитро Дмитрович



учень Калаглійської ЗОШ І-ІІІ ступенів Одеської області
                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Петканич Аміна Мирославівна



вихованка Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Закарпатської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Салецька Аліна Сергіївна

вихованка Ківерцівського центру позашкільної освіти 



Волинської області
                                                        
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Фролов Владислав Володимирович

вихованець Великописарівської станції юних натуралістів 



Великописарівської районної ради Сумської області
                                                        
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Крецул Єлизавета Євгенівна



учениця Калаглійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 
вихованка Овідіопольського районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості Одеської області
                                                        
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Цюпка Софія Юріївна



вихованка Комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Львівської області
                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Чорнобай Ліана Віталіївна



вихованка Вінницької обласної станції юних натуралістів 
Вінницької області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Островська Владислава Анатоліївна

вихованка КЗ «Кіровоградський ОЦЕНТУМ» на базі 



КЗ «Долинської ЗШ І-ІІІ ст. №2» Кіровоградської області
                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Хацкевич Марія Дмитрівна

вихованка КЗПО «Обласний еколого-натуралістичний центр» 



Житомирської обласної ради Житомирської області
                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Гайдук Анна Вікторівна



вихованка Львівського обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Львівської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Члек Олександра Сергіївна

вихованка КЗПО «Обласний еколого-натуралістичний центр» 



Житомирської обласної ради Житомирської області
                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Костинюк Ірина Юріївна



вихованка Вінницької обласної станції юних натуралістів
Вінницької області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Долгова Дарина Миколаївна



вихованка КПНЗ «Станція юних натуралістів» ДМР 
Дніпропетровської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Казанцев Костянтин Олександрович



вихованець Шепетівського ЦЕНТУМ Хмельницької області
                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

                                                                                                                                                             

Свєженцева Вероніка Михайлівна



вихованка КЗО «НВК №104» ДМР Дніпропетровської області
                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Кравченко Святослав Тарасович



вихованець Комунального закладу «Роменський центр позашкільної 
освіти та роботи з талановитою молоддю» Сумської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Петренчук Олег Петрович



вихованець Лановецького міського комунального будинку
дитячої та юнацької творчості Тернопільської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Стадник Діана Вадимівна



вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний 
еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 

Житомирської області
                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Чебан Андрій Олександрович



вихованець Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Чернівецької області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Біла Марія Андріївна



вихованка Волинського обласного еколого-натуралістичного центру 
Волинської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Івашков Максим Ігорович



вихованець Козівського дитячого парку «Лісова пісня» 
Тернопільської області

                                                        
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Чебан Катерина Олександрівна

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



Чернівецької області
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Орел Богдан Павлович

вихованець КЗО "СЗШ №54" ДМР Дніпропетровської області
                                                        
                               



                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Дуніна Ольга Богданівна
                   

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

                               
                                                                                  



за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Голуб Андрій Іванович
                   

вихованець Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
центру

учнівської молоді Полтавської області
                               
                                                                                  

за участь



                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Ольчакова Поліна Ігорівна
                   

вихованка КЗ “Центр позашкільної освіти” Тетіївської міської ради
 Київської області

                               
                                                                                  

за участь



                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Богданова Тетяна В'ячеславівна
                   

вихованка Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Полтавської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   



у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Волков Артем Вікторович
                   

вихованець Калаглійської ЗОШ Овідіопольського району 
Одеської області

                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі



патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Приходько Анна Сергіївна
                   

вихованка гуртка «Тварини в нашому житті» КЗ «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради Херсонської області
                                                        
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»



                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Рейпаші Ангеліна Вікторівна
                   

вихованка Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Закарпатської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         



Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Головко Мирослава Анатоліївна
                   

вихованка КПНЗ «Станція юних натуралістів» ДМР 
Дніпропетровської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         



Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Цуркан Анатолій Олександрович
                   

вихованець Калаглійської ЗОШ Овідіопольського району 
Одеської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Долгова Зоряна Миколаївна
                   

вихованка КПНЗ «Станція юних натуралістів» ДМР 
Дніпропетровської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Копиця Руслан Олександрович
                   

вихованець Калаглійської ЗОШ Овідіопольського району 
Одеської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Горохова Яна Євгеніївна
                   

вихованка Калаглійської ЗОШ Овідіопольського району 
Одеської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Кострубей Максим Миколайович
                   

вихованець Калаглійської ЗОШ Овідіопольського району 
Одеської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Паласюк Вікторія Богданівна
                   

вихованка Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Тернопільської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Гошевська Оксана Іванівна
                   

вихованка гуртка «Юні охоронці природи» КПНЗ «РайСЮН»
Покровської райради Донецької області

                                                        
                               

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Гацюк Андрій Андрійович



                   

вихованець Калаглійської ЗОШ Овідіопольського району 
Одеської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Федорова Вікторія Євгенівна
                   



вихованка Калаглійської ЗОШ Овідіопольського району 
Одеської області

                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Качинська Наталія Юріївна
                   

вихованка Ківерцівського центру позашкільної освіти 
Волинської області



                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Буряк Софія Максимівна
                   

вихованка Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Полтавської області

                                                        
                               



                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Чайковська Вікторія Богданівна
                   

вихованка Львівського обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Львівської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь



                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Загуба Кирил Віталійович
                   

вихованець КЗО “НВК №104” ДМР Дніпропетровської області
                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   



у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»

                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Чикалюк Уляна Олександрівна
                   

вихованка Покотилівської станції юних натуралістів 
Харківської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі



патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Єлагіна Ніколетта Олександрівна
                   

вихованка Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Закарпатської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»



                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Бурянська Єлизавета Сергіївна
                   

вихованка Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Закарпатської області

                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         



Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.

Марховська Яна Русланівна
                   

вихованка Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Хмельницької області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Сакалюк Юлія
                   

вихованка КЗ «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради 
Київської області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.



Коленчук Дарина Володимирівна
                   

вихованка Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Хмельницької області

                                                        
                               
                                                                                  

за участь

                                                   
у Всеукраїнському фестивалі

патріотичних дій «Марафон любові до рідного краю»
                                                                         

Наказ № 50/2                                                                                    від 28.08.2020 р.


