
  

   Битик Кіра 

вихованка гуртка «Креативне рукоділля» Переяславського будинку 
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Бориспільського 
району Київської області, з роботою: «Думай про майбутнє – 

пам’ятай про сьогодення, тому зціли планету любов’ю і турботою»

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Возняк Тетяна

учениця Олександрівського закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Тростянецької селищної ради Гайсинського району 

Вінницької області 

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Ганаковська Мілана 
учениця Опорного навчального закладу «Войнилівський ліцей» 

Войнилівської селищної ради Калуського району Івано-
Франківської області, з роботою: «Весняний сувенір».

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Доброгорська Єлизавета

учениця Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ 
Кам’янського району Дніпропетровської області, з роботою: 

«Кіт у квітах»

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Захаревич Анастасія

вихованка народної студії «Художня кераміка» Центру дитячої 
та юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської 

області, з роботою: «Зелена планета»

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Зборовська Злата

вихованка гуртка «Вишивка срічками» Центру дитячої та 
юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської 
області, з роботою: «Краса природи – справжнє диво, все 

неповторне і живе»

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Козаченко Марія

учениця опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської області, 

з роботою: «Бджоли линуть до квіток, назбирать смачний медок»

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Корчагіна Маргарита

ученица Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ 
Кам’янського району Дніпропетровської області, з роботою: 

«Макова фантазія»

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Костик Аліна

учениця Великопавлівської спеціалізовано школи І-ІІІ ступенів 
Зіньківської міської ради Полтавської області, з роботою: 

«Котик серед квітів»

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Крутій Злата

учениця 4-А класу Комунального загальноосвітнього 
навчального закладу «Школа № 18 м. Бердичів Житомирської 

області»

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Мельника Андрій

учень 3-Б класу Джулинського опорного закладу загальної 
середньої освіти Джулинської сільської ради Вінницької області 

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Мосоха Анастасія

учениця Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської ради 
Полтавської області, з роботою: «Чарівний краєвид 

Полтавщини»

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Нестор Владислава

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

роботою: «Гармонія природи»

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Пастух Софія

учениця 4-А класу Джулинського опорного закладу загальної 
середньої освіти Джулинської сільської ради Вінницької області, 

з роботою: «Любіть природу»

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Савляк Вікторія

вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» Центру науково-
технічної дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради 

Закарпатської області, з роботою: «Польові квіти»

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Свердлик Поліна

вихованка народної студії декоративного розпису «Цвіт 
папороті» сквирського центру дитячої та юнацької творчості 
Сквирської міської ради Київської області, з роботою: «Жар – 

птиця»

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Сойма Мар’яна

вихованка гуртка «Бісероплетіння» Центру науково-технічної 
дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради 
Закарпатської області, з роботою «Веселі тваринки»

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Степаненко Денис

учень Чайкинського навчально – виховного комплексу 
Новгород– Сіверської міської ради Чернігівської області

За I місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Богданович Вероніка 
учениця 4 класу Вараського ліцею № 1 Вараської міської 

територіальної громади Рівненської області 

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Богданович Катерина 
вихованка народної студії «Художня кераміка» Центру дитячої 

та юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської 
області, з роботою: «Відродження планети»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Зейда Еліна 
вихованка гуртка «Екодизайн» Комунального закладу «Будинок 
дитячої та юнацької творчості» м. Березне Березнівської міської 

ради Рівненського району Рівненської області, з роботою: 
«Маки»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

     Ілейко Ангеліна 
учениця Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка 

Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області 

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Ілляшенко Людмила 
Учениця  Великобудищанського спеціалізованого закладу 

освіти І-ІІІ ступенів Великобудищанської селищної ради 
Полтавської області, з роботою: «Весняне диво»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Клюй Павло 
учень Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка 

Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області, з 
роботою: «Несу дрібниці, але не пластик»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Кобилінська Анна 
учениця  3  класу  Коднянського  ліцею Станишівської  сільської 
ради Житомирської області, з роботою: «Сонях – символ життя»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Коменчук Юлія 
учениця Олександрівського закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Тростянецької селищної ради Гайсинського району 

Вінницької області 

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Кондратенко Кіріл 
вихованець гуртка «Сувенір» Переяславського будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Бориспільського 
району Київської області, з роботою: «Небесні квіти»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

 Кузьмич Лілія 
вихованка гуртка «Мешканці живого куточка» Фастівської 

станції юних натуралістів Київської області 

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Мазур Анна – Марія 
учениця Тернівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

рівнів Джулинської селищної ради Гайсинського району 
Вінницької області, з роботою: «Красуня весна»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Момот Вероніка 
вихованка гуртка «Квітникарство» Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Найман Анастасія 
вихованка гуртка «Паперопластика» Центру науково-технічної 

дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради 
Закарпатської області, з роботою: «Весна»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Негода Альбіна 
учениця опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської області, 

з роботою: «Весна іде, красу несе»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Палашкевич Марія 
вихованка Комунального закладу позашкільної освіти 

«Обласний еколого – натуралістичний центр» Житомирської 
обласної ради, з роботою: «Екологічна сумка з мотивами 

природи»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Перепілка Анастасія 
учениця Пам’ятненського ліцею Чулаківської сільської ради 

Скадовського району Херсонської області, з роботою: «Весняне 
диво»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Рокітянська Владислава 
учениця Веренчанського опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів імені І. Вільде Чернівецької області, з 
роботою: «Синє небо, жовті квіти – як метелику не радіти»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Свистун Поліна
 учениця загальноосвітньої школи № 1 імені Пушкіна міста 

Мукачева Закарпатської області, з роботою: «Лавандове гніздо»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Семаль Вадим, Граб Емілія, Граб Василь
учні 3 класу Раківської гімназії Ужгородського району 

Закарпатської області, з роботою: «Серце природи»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

    Сторожевська Вікторія
учениця 3-А класу Джулинського опорного закладу загальної 

середньої освіти Джулинської сільської ради Вінницької області 

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Штемпель Софія 
вихованка гуртка «Декоративно – ужиткове мистецтво» 

Комунального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості» 
м. Березне Березнівської міської ради Рівненського району 

Рівненської області, з роботою: «Яблуня моєї бабці»

За II місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Андрієнко Владислава 
учениця Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ 

Кам’янського району Дніпропетровської області, з роботою: 
«Квіткова фантазія»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

    Андріяш Артем
учень 2 класу Сільницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Тульчинської міської ради Вінницької області, з роботою: 
«Весняний настрій»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Апостолов Георгій
учень 1-Б  Томаківського ліцею № 1 Томаківської селищної ради 

Дніпропетровської області 

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Баканова Дар’я
учениця Козаче – Лагерської філії ліцею № 1 Горностаївської 

селищної ради Каховського району Херсонської області 

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Білан Денис 
учень опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської області 

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

    Буркеня Лілія
учениця Печенюгівського навчально-виховного комплексу 
Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області, з 

роботою: «Сині волошки»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Видрик Артем
вихованець Комунального закладу позашкільної освіти 

Гребінківської селищної ради «Центр дитячої та юнацької 
творчості» Київської області 

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Запаринюк Інна
учениця Спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим 
вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка м. 

Бердичева Житомирської області 

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Іванюк Софія
вихованка гуртка «Декоративно – ужиткове мистецтво» 

Комунального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості» 
м. Березне Березнівської міської ради Рівненського району 

Рівненської області, з роботою: «Весняні барви»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Ігнатова Аліна 
учениця опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської області 

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Кандзюба Варвара
учениця Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ 

Кам’янського району Дніпропетровської області, з роботою: «З 
любов’ю до природи»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Козлова Варвара
учениця Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ 

Кам’янського району Дніпропетровської області, з роботою: «За 
чисту планету»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Коржинська Аліна
учениця Олександрівського закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Тростянецької селищної ради Гайсинського району 

Вінницької області 

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Коток Евеліна
учениця 4 класу Тинненського ліцею Немовицької селищної 

ради Сарненського району Рівненської області 

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Левчук Діана
учениця Комунального навчального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 Козятинської міської ради 
Хмільницького району Вінницької області», з роботою: 

«Подарунок моїй матусі»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Мазур Поліна
вихованка гуртка «Валяння вовни» Сквирського центру дитячої 

та юнацької творчості Сквирської міської ради Київської області, 
з роботою: «Сальвія»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Мирошкіна Вікторія
учениця Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ 

Кам’янського району Дніпропетровської області, з роботою: 
«Лісове життя»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Новіцька Альона
учениця 3-Д класу Екологічного ліцею № 24 м. Житомира, з 

роботою: «Весняна сумочка»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Петришак Софія
вихованка гуртка «Виготовлення іграшок - сувенірів» Центру 

позашкільної освіти Надвірнянської селищної ради Івано-
Франківської області, з роботою: «Полуничка»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Писаренко Даніела
вихованка гуртка «Природа рідного краю» Комунального 
закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 
творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської 

області 

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Смирнова Діана
учениця Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка 

Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області 

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Снітко Марія
учениця Блистівського навчально-виховного комплексу 

Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області, з 
роботою: «Лісові дзвіночки»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Степанець Тая
учениця Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської ради 
Полтавської області, з роботою: «Краса природи – справжнє 

диво»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Шведюк Тетяна
вихованка гуртка «Голочка» Комунального закладу 

«Великолепетиський центр дитячої та юнацької творчості» 
Великолепетиської селищної ради Каховського району 

Херсонської області, з роботою: «Мрія»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

    Яблонська Тетяна
вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Андрушівської міської ради 
Бердичівського району Житомирської області, з роботою: «А у 

полі соняшники»

За III місце

у номінації: «Екологічна сумка з мотивами 
природи»

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022


