
  

  Коваленко Олександр
учень Лутовинівської гімназії Козельщинської селищної ради 

Кременчуцького району Полтавської області 

За I місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Остапчук Тимофій, Неживенко Максим, 
Батрак Катерина 

учні 4 класу Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 
Полтавської області 

За I місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Пінчук Назарій
учень 2-В класу Чернігівської загальноосвітньої школи № 20 

Чернігівської області 

За I місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Портянко Ілля
учень 2-А класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

24 Черкаської міської ради Черкаської області 

За I місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Фалатюк Марія
учениця Комунального навчального закладу  «загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2 Козятинської міської ради Вінницької області»

За I місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Аттюшков Володимир
учень Новгород – Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка м. 

Новгород – Сіверський Чернігівської області 

За II місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Гайдук Маргарита
учениця 4-Б класу Радивилівського ліцею № 2 ім. П.Г. Стрижака 

Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області 

За II місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Гайдук Матвій
учень 1-Б класу Радивилівського ліцею № 2 ім. П.Г. Стрижака 

Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області 

За II місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Мокляк Вікторія
вихованка гуртка «Анімація» Ірпінського центру позашкільної освіти 

Ірпінськї міської ради Київської області 

За II місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Перетятко Маргарита 
вихованку гуртка «Основи художнього мистецтва» Сквирського 
центру дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради 

Київської області 

За II місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Самойленко Марина
учениця 3 класу Дівичківського навчально-виховного об’єднання 

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної 
освіти» Бориспільського району Київської області 

За II місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Єльнікова Ізабелла
учениця Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа № 55 
інформаційно – технологічного профілю» Дніпровської міської ради 

За III місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

    Кандюк Андріана
учениця 4-А класу Солотвинського ліцею Солотвинської селищної 

ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

За III місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Клочанов Тимофій, Клочанова Зоя
вихованці гуртка «Екотеатр» Центру еколого-натуралістичної 
творчості «Юннати» Боярської міської ради Київської області 

За III місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Лавицька Поліна
учениця Новгород – Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка м. 

Новгород – Сіверський Чернігівської області 

За III місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Перепічаєнко Анастасія
учениця Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради ОТГ 

Черкаської області 

За III місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Решетник Ілля
учень 4-Б класу Радивилівського ліцею № 2 ім. П.Г. Стрижака 

Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області 

За III місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Шпаківський Дмитро
учень Гадзинської гімназії Глибочицької сільської ради 

Житомирського району Житомирської області 

За III місце

у номінації: «Один день з життя природи»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022


