
 
«09» грудня 2022 р.                                                                                            № 89 

 

Про підсумки Всеукраїнського екологічного  

хакатону для  учнівської молоді «X REALITY 

ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) у 2022 році 
 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік, затвердженого 

наказом Міністерством освіти і науки України від 15.12.2021 р. № 1379, листа 

Міністерства освіти і науки України від 04.10.2022 р. № 4/2835-22 «Про 

проведення фінального етапу Всеукраїнського екологічного хакатону «X 

REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon), листа НЕНЦ від 22 вересня 

2022 року № 176, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 

молоді МОН України спільно з КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 06-09 грудня 2022 року в онлайн 

форматі було проведено фінал Всеукраїнського екологічного хакатону для 

учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) 

«Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності екологізації 

лісогосподарського виробництва України» (далі – Хакатон). 

Подано 39 наукових індивідуальних і командних проєктів, авторами яких 

став 51 учень та вихованець закладів загальної середньої і позашкільної освіти. 

На ІІ етап Хакатону журі відібрало 26 кращих проєктів. 

На підставі протоколів засідання журі Хакатону та з метою відзначення 

переможців, призерів і активних учасників Хакатону  

 

НАКАЗУЮ:  

 

І. Визнати переможцями Всеукраїнського екологічного хакатону для 

учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) 

«Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності екологізації 

лісогосподарського виробництва України» та нагородити від Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України та 

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

(військової адміністрації) Дипломами І ступеня і цінними подарунками 

переможців Хакатону: 

1. Василець Павло, вихованець гуртка «Основи науково-дослідницької 

діяльності в галузі географії» КЗ «Харківська обласна Мала академія наук 

Харківської обласної ради», учень 11 класу КЗ «Харківська загальноосвітня 



школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради Харківської області імені 

Харківських дивізій» 

2. Гайдаш Катерина, учениця 10 класу КЗ «Вінницький ліцей № 33» 

3. Красін Михайло, учень 11 класу Комунального закладу освіти 

«Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

4. Осташевська Владислава, вихованка гуртка «Юний науковець» 

екологічного напрямку Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання, учениця 9 класу Ліцею «Фонтанський» 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 

5. Чебан Богдан, вихованець гуртка «Основи екологічного моніторингу» 

Комунального закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді", учень 10 класу Чернівецького ліцею № 13 

Чернівецької міської ради 

6. Нестор Вікторія, вихованка гуртка «Основи екологічного моніторингу» 

Комунального закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді", учениця 11 класу Чернівецького ліцею № 3 

медичного профілю Чернівецької міської ради. 

 

ІІ. Визнати призерами Всеукраїнського екологічного хакатону для 

учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) 

«Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності екологізації 

лісогосподарського виробництва України» та нагородити від Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України та 

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

(військової адміністрації) Дипломами ІІ ступеня і цінними подарунками 

учасників, які вибороли друге місце у фіналі: 

1. Нестор Олександра, вихованка гуртка «Основи екологічного 

моніторингу» Комунального закладу "Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді", студентка І курсу Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

2. Костенко Анастасія, учениця 9 класу Ліцею № 227 імені М.М.Громова 

м. Києва  

3. Савчук Андрій, вихованець гуртка «Основи науково-дослідницької 

діяльності» ліцею № 3 Ладижинської міської ради Гайсинського району 

Вінницької області, учень 9 класу Ліцею № 2 Ладижинської міської ради 

Гайсинського району Вінницької області 

4. Несінов Єгор, вихованець гуртка «Основи науково-дослідницької 

діяльності в галузі географії» КЗ «Харківська обласна Мала академія наук 

Харківської обласної ради», учень 9 класу КЗ «Харківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради Харківської області імені 

Харківських дивізій» 



5. Печенюк Артур, вихованець гуртка «Основи науково-дослідницької 

діяльності» Житомирського міського центру науково-технічної творчості  

учнівської молоді, учень 9 класу Житомирського ліцею № 30 

6. Дячишин Андріана, вихованка гуртка «Юні екологи» Львівського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

учениця 11 класу Сколівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 ім. Стефанії Вітрук 

7. Сонько Анна, вихованка гуртка «Кактусенята» Переяславського будинку 

художньої творчості, дітей, юнацтва та молоді, учениця 11 класу 

8. Савченко Маргарита, учениця 9 класу Черняхівського ліцею № 1 

Черняхівської селищної ради Житомирської області 

9. Кирій Марина, вихованка  гуртка «Основи науково-технічної будови» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості  учнівської 

молоді, учениця 8 класу Житомирського ліцею № 30 

10. Стецько Ярина, вихованка гуртка «Основи екологічного моніторингу» 

Комунального закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді", учениця 9 класу Чернівецького ліцею № 8 імені 

Т.Г. Шевченка Чернівецької міської ради. 

 

ІІІ. Визнати призерами Всеукраїнського екологічного хакатону для 

учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) 

«Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності екологізації 

лісогосподарського виробництва України» та нагородити від Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України та 

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

(військової адміністрації) Дипломами ІІІ ступеня і цінними подарунками 

учасників, які вибороли третє місце у фіналі: 

1. Кисельова Катерина, учениця 10 класу Пирятинського ліцею № 6 

Пирятинської міської ради Полтавської області 

2. Зелінська Соломія, вихованка Оженинського учнівського лісництва 

"Вікова діброва" ДП "Дубенський лісгосп", учениця 10 класу Оженинського 

ліцею ім. Т.Г.Шевченка Рівненської області 

3. Ткач Діана, вихованка Костянтинівського шкільного лісництва 

"Паросток" Комунального закладу "Станція юних натуралістів" Рівненської 

обласної ради, учениця 9 класу Костянтинівської гімназії Рівненської області 

4. Безпала Поліна, учениця 8 класу Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської 

міської ради Полтавської області 

5. Берідзе Раймонд, вихованець гуртка «Юний дослідник» Одеського 

комунального позашкільного закладу Еколого натуралістичного центру 

"Афаліна", гуртка "Юні науковці. Екологічний напрям" Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти та вихованняу, учень 8 класу 

Одеського ліцею № 2 Одеської міської ради (Одеський навчально-виховний 

комплекс "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови" Одеської міської ради Одеської області) 

6. Кіпер Артем, вихованець гуртка «Основи науково-дослідницької 

діяльності» ліцею № 3 Ладижинської міської ради Гайсинського району 



Вінницької області, учень 11 класу Ліцею № 3 Ладижинської міської ради 

Гайсинського району Вінницької області 

7. Хомяк Денис, вихованець гуртка "Юні лісівники" КЗ "Станція юних 

натуралістів" Рівненської обласної ради, учень 10 класу Вовковиївського ліцею 

Демидівської селищної ради Рівненської області 

8. Костильов Роман, вихованець гуртка "Основи екологічного моніторингу" 

Донецького обласного еколого - натуралістичного центру, здобувач освіти 

Краматорського вищого професійного торгово-кулінарного училища Донецької 

області 

9. Мерлан Володимир, учень 9 класу Тернівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ рівнів Джулинської сільської ради Гайсинського 

району Вінницької області 

10. Волк Владислав, вихованець гуртка «Основи науково-дослідницької 

діяльності», учень 10 класу Ліцею № 3 Ладижинської міської ради 

Гайсинського району Вінницької області. 

 

ІV. Вручити Дипломи фіналіста Всеукраїнського екологічного хакатону 

для учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) 

«Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності екологізації 

лісогосподарського виробництва України» від Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України та Департаменту 

освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (військової 

адміністрації) учасникам, чиї проєкти потрапили у перший тур ІІ етапу 

Хакатону: 

1. Танасійчук Артур, вихованець гуртка «Основи науково-дослідницької 

діяльності», учень 11 класу Ліцею № 3 Ладижинської міської ради 

Гайсинського району Вінницької області 

2. Фещук Анастасія, учениця 9 класу Черняхівського ліцею № 1 

Черняхівської селищної ради Житомирської області 

3. Ковпач Денис, учень 9 класу Черняхівського ліцею № 1 Черняхівської 

селищної ради Житомирської області 

4. Дзюблик Вадим, учень 9 класу Черняхівського ліцею № 1 Черняхівської 

селищної ради Житомирської області 

5. Осташевський Нікіта, вихованець гуртка «Юний науковець» екологічного 

напрямку Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 

виховання, учень 7 класу Ліцею «Фонтанський» Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

6. Барабаш Олександр, вихованець «Юний науковець» екологічного 

напрямку Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 

виховання, учень 10 класу Ліцею «Крижанівський» Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

7. Осадчук Денис, учень 9 класу Тернівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ рівнів Джулинської сільської ради Гайсинського району Вінницької 

області 



8. Ціханевич Дмитро, учень 9 класу Тернівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ рівнів Джулинської сільської ради Гайсинського 

району Вінницької області 

9. Колесник Владислав, учень 9 класу Тернівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ рівнів Джулинської сільської ради Гайсинського 

району Вінницької області. 

 

ІV. Вручити Дипломи Всеукраїнського екологічного хакатону для 

учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) 

«Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності екологізації 

лісогосподарського виробництва України» від Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України та Департаменту 

освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (військової 

адміністрації) учасникам І етапу Хакатону: 

1. Меренкова Олена, вихованка гуртка «Юний науковець» екологічного 

напрямку Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 

виховання, учениця 9 класу Ліцею «Крижанівський» Фонтанської сільської 

ради Одеського району Одеської області 

2. Шевченко Тимофій, вихованець гуртка «Юний науковець» екологічного 

напрямку Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 

виховання, учень 9 класу Ліцею «Крижанівський» Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

3. Саєнко Лілія, учениця 11 класу Шандриголівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області 

4. Савін Роман, вихованець гуртка "Основи екологічного моніторингу" 

Донецького обласного еколого - натуралістичного центру, здобувач освіти 

Краматорського вищого професійного торгово-кулінарного училища Донецької 

області 

5. Хуторянець Єва, вихованка гуртка «Основи науково-дослідницької 

діяльності в галузі географії» КЗ «Харківська обласна Мала академія наук 

Харківської обласної ради», учениця 9 класу КЗ «Харківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради Харківської області імені 

Харківських дивізій» 

6. Сидорчук Ілля, вихованець гуртка «Основи науково-дослідницької  

діяльності» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, учень 9 класу Житомирського ліцею № 30 

7. Паненко Мішель, вихованка гуртка "Біологія" Харківського Палацу 

дитячої та юнацької творчості, учениця 10 класу Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 138 Харківської міської ради Харківської області 

8. Ткаченко Софія, вихованка гуртка «Екологія рослин» біологічного 

факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 

учениця 11 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 138 

Харківської міської ради Харківської області 



9. Довбецький Дмитро, вихованець гуртка «Юні лісівники» Львівського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, учень 7 

класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Радехова Львівської області 

10. Груздєва Ярослава, учениця 10 класу Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 151 Харківської міської ради Харківської області 

11. Бейгул Ілля, вихованець гуртка «Екологічна журналістика» Центру 

еколого-натуралістичної творчості Білоцерківської міської ради, учень 8 класу 

Білоцерківської гімназії слов'янських мов-початкова школа № 1 Білоцерківської 

міської ради Київської області 

12. Лукашенко Анастасія, вихованка гуртка «Основи науково-дослідницької  

діяльності» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, учениця 9 класу Житомирського міського ліцею № 1 

13. Мороз Даніїл, вихованець гуртка «Основи науково-дослідницької  

діяльності» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, учень 7 класу Житомирського ліцею № 30 

14. Желізко Марина, учениця 10 класу Коростенського міського ліцею № 5 

Житомирської області. 

 

V. Вручити Почесні Грамоти Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді МОН України представникам Оргкомітету з 

підготовки і проведення, представникам журі, представникам підприємств-

партнерів, які забезпечили високий рівень організації і проведення «X 

REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) «Інноваційні технологічні 

рішення для підвищення ефективності екологізації лісогосподарського 

виробництва України»: 

САКРІЄР Оксана Леонідівна, директор Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації (військової адміністрації); 

ГОЛОВЧЕНКО Людмила Юріївна, директор КЗ «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», представник 

оргкомітету; 

ГРИЦКУ Вероніка Степанівна, кандидат географічних наук, заступник 

директора з навчально-методичної роботи КЗ «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», представник журі; 

ЧЕБАН Тетяна Никодимівна, заступник директора з виховної роботи КЗ 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», представник оргкомітету; 

КУЗЬМІНСЬКА Валентина Василівна, методист КЗ «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», представник журі; 

ГОНЧАР Василь Борисович, начальник управління лісового та мисливського 

господарства Чернівецької обласної військової адміністрації; 

ПИЛИПЮК Володимир Миколайович, голова Чернівецької обласної 

організації «Товариство лісівників України»;  

СОБКО Тарас Михайлович, головний спеціаліст управління лісового та 

мисливського господарства Чернівецької обласної військової адміністрації, 

представник журі; 



ЯКОВИШИН Вадим Михайлович, кандидат сільськогосподарських наук, 

лісничий Буденецького лісництва ДП «Чернівецький лісгосп», представник 

журі; 

РОМАНЮК Василь Костянтинович, інженер відділу лісового господарства ДП 

«Чернівецький лісгосп», представник журі; 

ЧОРНЕЙ Ілля Ілліч, доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки, 

лісового та садово-паркового господарства Навчально-наукового інституту 

біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, голова журі; 

ДАНІЛОВА Ольга Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, представник журі; 

ХУДИЙ Олександр Олексійович, студент II курсу Навчально-наукового 

інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, вихованець секції «Індивідуальна робота 

еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ,президент 

юннатівського парламенту КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді», представник журі; 

МОСКАЛИК Галина Георгіївна, кандидат біологічних наук, доцент Кафедри 

екології та біомоніторингу Навчально-наукового інституту біології, хімії та 

біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

представник журі; 

РУДЕНКО Світлана Степанівна, доктор біологічних наук, професор Кафедри 

ботаніки та екології Донецького національного університету імені Василя 

Стуса, представник журі; 

ГРИЦЮК Ганна Борисівна, директор Чернівецького ліцею № 3 медичного 

профілю Чернівецької міської ради, представник оргкомітету;  

ЯКІВЧИК Олександр Васильович, вчитель інформатики Чернівецького ліцею 

№ 3 медичного профілю Чернівецької міської ради, представник оргкомітету; 

БУДЖАК Тетяна Віталіївна, заступник директора з наукової роботи 

Чернівецького ліцею № 3 медичного профілю Чернівецької міської ради, 

представник журі; 

БІЛОКОНЬ Микола Васильович, начальник управління екології та Природних 

ресурсів Чернівецької обласної військової адміністрації, представник журі. 

 

VІ. Вручити Грамоти Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді МОН України науковим і педагогічним керівникам 

учнівських проєктів, які забезпечили високий рівень підготовки учасників на 

етапах організації і проведення «X REALITY ECOLOGICAL HACK» (Eco-

Hackathon) «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України»: 

1. Берднікова Оксана Ігорівна, вчитель географії ліцею «Крижанівський» 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, керівник 

гуртка «Юний науковець» екологічного напрямку Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання 



2. Білоус Ірина Володимирівна, учитель біології Харківської ЗОШ № 151, 

кваліфікаційна категорія:«спеціаліст вищої категорії»  

3. Гавриленко Тетяна Іванівна, учитель біології та хімії Пирятинського 

ліцею № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області  

4. Герасимов Олександр Олексійович, керівник гуртків-методист ліцею № 3 

Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області 

5. Головчанська Тетяна Олександрівна, вчителька хімії Шандриголівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької 

області 

6. Дзюбенко Олена Володимирівна, керівник екологічного гуртка 

«Кактусенята» і гуртка «Основи наукових досліджень (Екологія) МАН 

КОКПНЗ Переяславського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді, кандидат біологічних наук, доцент Університету Григорія Сковороди в 

Переяславі 

7. Довбецька Марія Романівна, заступник директора школи з виховної 

роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Радехова Радехівської 

міської ради Львівської області 

8. Задерей Олександр Вікторович, керівник гуртка «Юний науковець. 

Екологічний напрям» Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної 

освіти та виховання та гуртка «Юний дослідник» КЗПО   Одеський Еколого-

натуралістичний центр «Афаліна» 

9. Зима Світлана Сергіївна, учитель біології ліцею № 227 імені 

М.М.Громова м. Києва 

10. Коречко Лідія Юхимівна, керівник шкільного лісництва, вчитель біології 

та хімії Костянтинівської гімназії Сарненської міської ради Львівської області 

11. Никирса Тетяна Дмитрівна, кандидат біологічних наук, провідний 

науковий співробітник Чернівецького обласного краєзнавчого музею 

12. Ніколенко Юлія Вячеславівна, вчитель біології Дніпровського ЛІТ 

13. Осташевська Марина Сергіївна, вчитель біології та хімії  ліцею 

«Крижанівський» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області 

14. Панкратьєва Вікторія Вікторівна, вчитель біології КЗ «Харківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради Харківської 

області імені Харківських дивізій»; керівник гуртка КЗ «Харківська обласна 

Мала академія наук Харківської обласної ради», кандидат географічних наук 

15. Пастух Олена Василівна, заступник директора з виховної роботи 

Тернівського ЗЗСО І-ІІІ рівнів Джулинської сільської ради 

16. Романишин Лариса Мирославівна, вчитель хімії Сколівського ЗЗСО І-ІІІ 

ст. № 2 ім. Стефанії Вітрук, керівник гуртка "Юні екологи"Львівського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

17. Склярова Тетяна Іллівна, вчитель біології Харківської загальноосвітньої 

школи № 138, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист 

18. Сорочук Світлана Іванівна, вчитель географії та природознавства; 

керівник учнівського лісництва "Вікова діброва" Оженинський ліцей імені 

Тараса Григоровича Шевченка Острозької міської ради Рівненської області  



19. Ущапівська Наталія Миколаївна, викладач Коростенського міського 

ліцею № 5 Житомирської області 

20. Хлус Лариса Миколаївна, кандидат біологічних наук , доцент, методист, 

керівник гуртків Комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

21. Чандик Людмила Іванівна, вчитель технологій Вовковиївського ліцею 

Демидівської селищної ради Рівненської області 

22. Челнокова Наталя Анатоліївна, керівник гуртка Центру еколого-

натуралістичної творчості Білоцерківської міської ради Київської області 

23. Шлапак Наталія Григорівна, вчитель біології та хімії Черняхівського 

ліцею № 1 Черняхівської селищної ради Житомирської області 

24. Шубін Анатолій Григорович, вчитель фізики ліцею №30 м. Житомира, 

керівник гуртка ЖМЦНТТУМ 

25. Федоренко Антоніна Олександрівна, вчителька біології  ліцею № 30 

м. Житомира 

26. Шубчинський Василь Дмитрович, завідувач відділу екології та 

природоохоронної роботи Донецького обласного еколого-натуралістичного 

центру. 

 

VІІ. Висловити подяку партнерам, які надали подарунки для фіналістів 

Всеукраїнського екологічного хакатону для учнівської молоді «X REALITY 

ECOLOGICAL HACK» (Eco-Hackathon) «Інноваційні технологічні рішення для 

підвищення ефективності екологізації лісогосподарського виробництва 

України».  

 

 

 
 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 


