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Про підсумки 

Всеукраїнського форуму 

юних екологів та аграріїв

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від  14.07.2021

№4/639-21  «Про  проведення  Всеукраїнського  форуму  юних  екологів  та

аграріїв», Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді

спільно з Одеським обласним гуманітарним центром позашкільної освіти та

виховання з 14 до 17 вересня 2021 року відбувся Всеукраїнський форум юних

екологів  та  аграріїв  «Збережемо  Україну  разом!»  (далі  Форум)  на  базі

Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія». 

Учасниками Форуму стали 77 представників з Вінницької, Волинської,

Донецької,  Дніпропетровської,  Закарпатської,  Київської,  Кіровоградської,

Луганської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,

Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей України. 

Під  час  Форуму  відбулися  заходи  спільні  з  Одеським  еколого-

натуралістичним  центром  «Афаліна»,  Державним  ПТНЗ  «Одеський

професійний ліцей технологій та дизайну», Українським науковим центром

екології  моря,  громадською організацією  «Центр  демократичного розвитку

«Сенергія».



НАКАЗУЮ:

І. Відзначити подякою Національного еколого-натуралістичного центру

учнівської  молоді  за  плідну  співпрацю  та  вагомий  внесок  у  формування

сучасної,  всебічно  розвинутої,  громадсько-свідомої  учнівської  молоді  у

рамках проведення Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв на базі

Українського дитячого центру «Молода гвардія» колективи установ-партнерів

проведення заходів Форуму та їх співробітників (додаток 1).

ІІ.  Відзначити  подякою  Національного  еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді за самовіддану працю, ентузіазм та ініціативність,

високий рівень проведення масових заходів з учнівською молоддю в рамках

Всеукраїнського  форуму  юних  екологів  та  аграріїв  педагогічний  колектив

еколого-натуралістичного  підрозділу  Одеського  обласного  гуманітарного

центру позашкільної освіти та виховання. 

ІІІ. Нагородити дипломом учасників Форуму, що посіли призові місця в

інтелектуально-ігровій  програмі  «Відкрий  для  себе  ліс» та  екологічному

квесті «Зелений фургон» (додаток 2).

ІV. Надати сертифікати учасників представникам областей України, що

взяли участь в заходах Форуму (додаток 3).

V. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Кацурак В.П.

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ



Додаток 1
до наказу НЕНЦ
від 23.09.2021 № 67

Список

установ-партнерів проведення заходів Форуму та їх співробітників, яким
висловлюється  подяка Національного еколого-натуралістичного центру за

плідну співпрацю та вагомий внесок у формування сучасної, всебічно
розвинутої, громадсько-свідомої учнівської молоді у рамках проведення

Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв

- Педагогічний колектив державного професійно-технічного навчального
закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну»;

- Колектив приватного підприємства «Інститут передових технологій»;
- Ульянова  Вікторія  Вікторівна  -  керівник  гуртків  комунального

позашкільного  навчального  закладу  «Одеський  еколого-
натуралістичний центр «Афаліна»;

- Кучерява  Марина  Василівна  -  керівник  гуртків  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Одеський  еколого-
натуралістичний центр «Афаліна»;

- Котельникова  Юлія  -  молодший науковий  співробітник  Українського
наукового центру екології моря;

- Філатова  Юлія  Юріївна  -  методист  науково-методичного  відділу
Українського дитячого центру «Молода гвардія»;

- Кочерба  Катерина  Василівна  -  методист  табору  «Сонячний»
Українського дитячого центру «Молода гвардія».



Додаток 2
до наказу НЕНЦ
від 23.09.2021 № 67

Список
учасників Форуму, що посіли призові місця

в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс» та
екологічному квесті «Зелений фургон»

- Макаренко Дар’я – учениця Костянтинівської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів  Балаклеївської  сільської  ради  Черкаської  області,  представниця
команди що посіла І місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для
себе ліс» та ІІ місце екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Скрипник Софія - вихованка Великописарівської станції юних натуралістів
Сумської  області,  представниця  команди  що  посіла  І  місце  в
інтелектуально-ігровій  програмі  «Відкрий  для  себе  ліс»  та  ІІ  місце
екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Глущенко  Анастасія  -  вихованка  Великописарівської  станції  юних
натуралістів Сумської області, представниця команди що посіла І місце в
інтелектуально-ігровій  програмі  «Відкрий  для  себе  ліс»  та  ІІ  місце
екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Клівач Олександра  –  учениця Лановецького закладу  загальної  середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  №1  імені  Юрія  Коваля  Лановецької  міської  ради
Кременецького району Тернопільської області, представниця команди що
посіла І місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс» та
ІІ місце екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Клівач Дарина - учениця Лановецького закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ  ступенів  №1  імені  Юрія  Коваля  Лановецької  міської  ради
Кременецького району Тернопільської області, представниця команди що
посіла І місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс» та
ІІ місце екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Паньків Анастасія – учениця Тернопільської загальноосвітньої школа І-ІІІ
ступенів  №8,  вихованка  Тернопільського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  представниця  команди  що
посіла І місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс» та
ІІ місце екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Ситнік  Ярослав  –  учень  Херсонського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  ІІ  ступеня-ліцей  журналістики,  економіки  та
правознавства» Херсонської міської ради, представник команди що посіла



І  місце  в  інтелектуально-ігровій  програмі  «Відкрий  для  себе  ліс»  та
ІІ місце екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Микитенко  Назарій  -  учень  опорного  загальноосвітнього  навчального
закладу  «Жоравський  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня
школа  І  -  ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)»
Яготинської  міської  ради  Київської  області,  представник  команди  що
посіла І місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс» та
ІІ місце екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Павленко  Олександр  –  учень  Немирівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. М.Д.Леонтовича-
гімназія» Немирівської  міської  ради  Вінницької  області,  представник
команди що посіла ІІ місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для
себе ліс» та ІІІ місце екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Березовська  Вікторія  –  учениця  комунального  закладу  «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 31» Вінницької міської ради, представниця команди
що посіла ІІ  місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе
ліс» та ІІІ місце екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Слободяник Юлія – учениця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26
Вінницької  міської  ради,  представниця  команди  що  посіла  ІІ  місце  в
інтелектуально-ігровій  програмі  «Відкрий  для  себе  ліс»  та  ІІІ  місце
екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Буран  Яна  –  учениця  комунального  опорного  навчального  закладу
«Краснопільська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Краснопільської
сільської  ради  Гайсинського  району  Вінницької  області»,  представниця
команди що посіла ІІ місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для
себе ліс» та ІІІ місце екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Чарська Вікторія  -  учениця комунального опорного навчального закладу
«Краснопільська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Краснопільської
сільської  ради  Гайсинського  району  Вінницької  області»,  представниця
команди що посіла ІІ місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для
себе ліс» та ІІІ місце екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Коломієць  Мирослава  –  учениця  Літинського  ліцею -  опорного  закладу
загальної  середньої  освіти  №  2  Літинської  селищної  ради  Вінницької
області, представниця команди що посіла ІІ місце в інтелектуально-ігровій
програмі «Відкрий для себе ліс» та ІІІ місце екологічному квесті «Зелений
фургон»;

- Ковальчук  Олена  –  учениця  комунального  закладу  «Писарівський  ліцей
Вінницького району Вінницької області», представниця команди що посіла
ІІ  місце  в  інтелектуально-ігровій  програмі  «Відкрий  для  себе  ліс»  та
ІІІ місце екологічному квесті «Зелений фургон»;
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- Маланій  Дар’я  –  учениця  комунального  закладу  «Калинівська
зальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  2-гімназія»  Вінницької  області,
представниця  команди  що  посіла  ІІ  місце  в  інтелектуально-ігровій
програмі «Відкрий для себе ліс» та ІІІ місце екологічному квесті «Зелений
фургон»;

- Нестеренко  Вероніка  –  учениця  Кремінського  ліцей  №  2  Кремінської
міської ради Луганської області, представниця команди що посіла ІІІ місце
в  інтелектуально-ігровій  програмі  «Відкрий  для  себе  ліс»  та  І  місце
екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Мізірний Михайло – учень Кремінського ліцею № 1 Кремінської міської
ради  Луганської  області,  представник  команди  що  посіла  ІІІ  місце  в
інтелектуально-ігровій  програмі  «Відкрий  для  себе  ліс»  та  І  місце
екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Барабаш  Олександр  –  учень  Крижанівського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-ліцей-дошкільний
навчальний заклад» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської
області представник команди що посіла ІІІ місце в інтелектуально-ігровій
програмі «Відкрий для себе ліс» та І місце екологічному квесті «Зелений
фургон»;

- Котовенко Анастасія – учениця комунального закладу загальної середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  №  2  Березівської  міської  ради  Одеської  області,
представниця  команди  що  посіла  ІІІ  місце  в  інтелектуально-ігровій
програмі «Відкрий для себе ліс» та І місце екологічному квесті «Зелений
фургон»;

- Чербаджи Ірина – учениця Вільненського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-дошкільний  навчальний  заклад»
Тарутинської селищної ради, представниця команди що посіла ІІІ місце в
інтелектуально-ігровій  програмі  «Відкрий  для  себе  ліс»  та  І  місце
екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Кісенко  Максим  –  учень  Криворудського  закладу  загальної  середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  Семенівської  селищної ради Полтавської  області,
представник команди що посіла ІІІ місце в інтелектуально-ігровій програмі
«Відкрий для себе ліс» та І місце екологічному квесті «Зелений фургон»;

- Онисько Руслана  –  учениця  Ужгородської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  №  19  Ужгородської  міської  ради  Закарпатської  області,
представниця  команди  що  посіла  ІІ  місце  в  інтелектуально-ігровій
програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Фенцик  Айдана  -  учениця  Ужгородської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  №  19  Ужгородської  міської  ради  Закарпатської  області,
представниця  команди  що  посіла  ІІ  місце  в  інтелектуально-ігровій
програмі «Відкрий для себе ліс»;



- Баник Ярослава – учениця Виноградівської загальноосвітньої школи  I-III
ступенів  №  1  Виноградівської  міської  ради  Закарпатської  області,
представниця  команди  що  посіла  ІІ  місце  в  інтелектуально-ігровій
програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Кузик Єва – учениця Середнянського опорного закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Середнянської селищної ради Закарпатської області,
представниця  команди  що  посіла  ІІ  місце  в  інтелектуально-ігровій
програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Гричениченко Анастасія – учениця комунальної організації «Шосткинська
спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  №1  Шосткинської  міської  ради
Сумської  області»,  представниця  команди  що  посіла  ІІ  місце  в
інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Кунцевська Тетяна –  учениця комунальної  організації  (установа,  заклад)
«Шосткинська  загальноосвітня  школа  I-III ступенів  №  5  Шосткинської
міської ради Сумської області», представниця команди що посіла ІІ місце в
інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Гончаров Анатолій – учень Смілянської загальноосвітньої школи I-III
ступенів  №1  Смілянської  міської  ради Черкаської  області,
представник  команди  що  посіла  ІІ  місце  в  інтелектуально-ігровій
програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Музика  Анастасія  –  учениця  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу № 3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н. Рибака
та  ліцей  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою»  Хмельницької
області, представниця команди що посіла ІІ місце в інтелектуально-ігровій
програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Ковтонюк  Надія  –  учениця  Шепетівської  загальноосвітньої  школи  I-III
ступенів № 6 Хмельницької області,  представниця команди що посіла ІІ
місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Філюк  Анастасія  -  учениця  Шепетівської  загальноосвітньої  школи  I-III
ступенів № 6 Хмельницької області,  представниця команди що посіла ІІ
місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Криворчук Владсилав – учень Шепетівського загальноосвітньої школи I-III
ступенів  № 8  Хмельницької  області,  представник  команди  що  посіла  ІІ
місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Реділа Софія – учениця Рівненської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів
№ 9 Рівненської міської ради Рівненської області,  представниця команди
що посіла ІІ  місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе
ліс»;

- Теличко Анастасія – учениця Калинівського закладу загальної  середньої
освіти Калинівської селищної ради Броварського району Київської області,



представниця  команди  що  посіла  ІІ  місце  в  інтелектуально-ігровій
програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Карабут  Ярослава  –  учениця  комунального  закладу  «Компаніївське
навчально-виховне  об'єднання»  Компаніївської  селищної  ради
Кіровоградської  області,  представниця  команди  що  посіла  ІІ  місце  в
інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Федорович  Євген  -  учень  опорного  загальноосвітнього  навчального
закладу  «Жоравський  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня
школа  І  -  ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)»
Яготинської  міської  ради  Київської  області,  представник  команди  що
посіла ІІ місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Микулець  Максим  –  учень  опорного  загальноосвітнього  навчального
закладу  «Жоравський  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня
школа  І  -  ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)»
Яготинської  міської  ради  Київської  області,  представник  команди  що
посіла ІІ місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Божко Каріна – учениця Білецької  загальноосвітньої школи І-ІІ  ступенів
ім.Соломії Крушельницької, вихованка Тернопільського обласного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  представниця  команди  що
посіла ІІІ місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Табаків Аліна -  учениця Білецької  загальноосвітньої школи І-ІІ  ступенів
ім.Соломії Крушельницької, вихованка Тернопільського обласного еколого-
натуралістичного  центру учнівської молоді, представниця Тернопільської
області,  команди  що  посіла  ІІІ  місце  в  інтелектуально-ігровій  програмі
«Відкрий для себе ліс»;

- Дячук Діана – учениця Скалатської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Скалатської міської ради Підволочиського району Тернопільської області,
представниця  команди  що  посіла  ІІІ  місце  в  інтелектуально-ігровій
програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Пелещук Анастасія – учениця Тернопільської загальноосвітньої школи I-III
ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради
Тернопільської  області,  представниця  команди  що  посіла  ІІІ  місце  в
інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Середа Тетяна – учениця Рівненської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів
№ 9 Рівненської міської ради Рівненської області,  представниця команди
що посіла ІІІ місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе
ліс»;

- Кирилова  Олександра  –  вихованка  Великописарівської  станції  юних
натуралістів Сумської області, представниця команди що посіла ІІІ місце в
інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс»;



- Фролов  Владислав  -  вихованець  Великописарівської  станції  юних
натуралістів Сумської області, представник команди що посіла ІІІ місце в
інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Бессараб  Софія  -  учениця  Єлизаветівського закладу  загальної  середньої
освіти І-ІІІ ступенів Мар'їнської міської військово-цивільної адміністрації
Покровського району Донецької області, представниця команди що посіла
ІІІ місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Омелич  Кирило  –  учень  Єлизаветівського  закладу  загальної  середньої
освіти І-ІІІ ступенів Мар'їнської міської військово-цивільної адміністрації
Покровського району Донецької області, представник команди що посіла
ІІІ місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе ліс»;

- Перекопай  Олександра  –  учениця  опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  «Жоравський  навчально-виховний  комплекс
«Загальноосвітня школа І  -  ІІІ  ступенів - дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок)»  Яготинської  міської  ради  Київської  області,  представниця
команди що посіла ІІІ місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий
для себе ліс»;

- Бондаренко  Тетяна  -  учениця  опорного  загальноосвітнього  навчального
закладу  «Жоравський  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня
школа  І  -  ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)»
Яготинської міської ради Київської області, представниця команди команди
що посіла ІІІ місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе
ліс»;

- Колоднюк Софія – учениця Шепетівського навчально-виховного комплексу
№ 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей     ім. Героя
України М. Дзявульського» Хмельницької області, представниця команди
що посіла ІІІ місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий для себе
ліс»;

- Лихобаба  Олександра  -  учениця  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу  № 1  у  складі:  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  та  ліцей
ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, представниця
команди що посіла ІІІ місце в інтелектуально-ігровій програмі «Відкрий
для себе ліс»;

- Миропольська  –  Котик  Дарья  -  учениця  Шепетівського  навчально-
виховного комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та
ліцей  ім.  Героя  України  М.  Дзявульського»  Хмельницької  області,
представниця  команди  що  посіла  ІІІ  місце  в  інтелектуально-ігровій
програмі «Відкрий для себе ліс».



Додаток 3
до наказу НЕНЦ
від 23.09.2021 № 67

Список

учасників Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв, що отримали
сертифікати за участь в заходах Форуму

- Семенюк  Олександра  –  учениця  комунального  закладу  загальної
середньої  освіти  «Заборольський  ліцей  № 32  Луцької  міської  ради»
Волинської  області,  учасниця Всеукраїнського форуму юних екологів
та аграріїв;

- Кузьмін Святослав – учень Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 111 Криворізької міської ради Дніпропетровської області,
учасник Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Янченко Мирослав – учень Криворізької загальноосвітньої школи I-III
ступенів № 123 Криворізької міської ради Дніпропетровської області,
учасник Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Грудницька Аріна – учениця Криворізької загальноосвітньої школи I-III
ступенів № 123 Криворізької міської ради Дніпропетровської області,
учасниця Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Румбах  Софія  –  учениця  комунального  закладу  «Ліцей  №  1»
Кам’янської  міської  ради  Дніпропетровської  області,  учасниця
Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Сахно Мар’яна – учениця Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 12 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області,
учасниця Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Тарасенко  Аліна  –  учениця  Єлизаветівського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Мар'їнської міської військово-цивільної
адміністрації  Покровського  району  Донецької  області,  учасниця
Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Корнієнко  Ксенія  –  учениця  Єлизаветівського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Мар'їнської міської військово-цивільної
адміністрації  Покровського  району  Донецької  області,  учасниця
Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Наконечна Кристина – учениця комунального закладу «Святогірський
заклад загальної  середньої  освіти І-ІІІ  ступенів  Святогірської  міської



ради»  Донецької  області,  учасниця  Всеукраїнського  форуму  юних
екологів та аграріїв;

- Омелич  Вікторія  –  учениця  Єлизаветівського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Мар'їнської міської військово-цивільної
адміністрації  Покровського  району  Донецької  області,  учасниця
Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Честа Дарина – учениця Єлизаветівського закладу загальної середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  Мар'їнської  міської  військово-цивільної
адміністрації  Покровського  району  Донецької  області,  учасниця
Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Михалчич Аліна – учениця Буштинського закладу загальної середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  Буштинської  селищної  ради  Тячівського району
Закарпатської області, учасниця Всеукраїнського форуму юних екологів
та аграріїв;

- Лазорко  Анна  -  учениця  Буштинського  закладу  загальної  середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  Буштинської  селищної  ради  Тячівського району
Закарпатської області, учасниця Всеукраїнського форуму юних екологів
та аграріїв;

- Лазорко Іванна  -  учениця  Буштинського закладу  загальної  середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  Буштинської  селищної  ради  Тячівського району
Закарпатської області, учасниця Всеукраїнського форуму юних екологів
та аграріїв;

- Вінніченко Софія – учениця Новоукраїнського навчально-виховнийого
комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням
англійської  мови  -  гімназія  «Лідер»  Новоукраїнської  міської  ради
Кіровоградської  області,  учасниця  Всеукраїнського  форуму  юних
екологів та аграріїв;

- Стоян  Анна  –  учениця  комунального  закладу  «Плетеноташлицький
ліцей»  Злинської  сільської  ради  Кіровоградської  області,  учасниця
Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Волкова Алевтина – учениця Одеської загальноосвітньої школи № 65  І-
ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради  Одеської  області,  учасниця
Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Кравченко  Ангеліна  –  учениця  Тарутинського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-ліцей-дошкліьний
навчальний  заклад»  Тарутинської  селищної  ради  Одеської  області,
учасниця Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Тішаков Ростислав – учень Криворудського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Семенівської селищної ради Полтавської області,
учасник Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Лотош Владислав – учень Криворудського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Семенівської селищної ради Полтавської області,
учасник Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;



- Шахрай  Ольга  –  учениця  Рівненської  загальноосвітньої  школа  І-ІІІ
ступенів № 9 Рівненської міської  ради Рівненської  області,  учасниця
Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Івашків Софія – учениця Скалатської загальноосвітньої школи  I-
III ступенів  Скалатської  міської  ради  Підволочиського  району
Тернопільської  області,  учасниця  Всеукраїнського  форуму  юних
екологів та аграріїв;

- Колеснік Софія – учениця Гімназії  №4 ім. Валі Котика Шепетівської
міської ради Хмельницької області, учасниця Всеукраїнського форуму
юних екологів та аграріїв;

- Андрійчук  Катерина  –  учениця  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей
ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, учасниця
Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв;

- Царенко  Софія  –  учениця  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей
ім.  Героя  України  М.  Дзявульського»  Хмельницької  області,
представниця Хмельницької області, учасниця Всеукраїнського форуму
юних екологів та аграріїв.
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