
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
 

НАКАЗ 
    07. 12.   2018                                  м. Дніпро № 70/01-04 

 
 
Про проведення обласного масового  
заходу “Любов’ю родини зігріті”   
до Дня Святого Миколая,  
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження Плану обласних та 
участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей 
та учнівської молоді на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) 
та Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік”, з метою підтримки 
обдарованих дітей, формування екологічної свідомості і культури вихованців, 
заохочування юннатівського активу області до практичної еколого-
натуралістичної діяльності  

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Калашниковій Н.Д., завідувачу відділу організаційно-масової роботи 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) організувати та провести  
20-21 грудня 2018 року для вихованців закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму обласний масовий захід “Любов’ю родини зігріті”  
до Дня Святого Миколая згідно плану проведення заходу. 

2. Затвердити список учасників заходу (додаток 1).  
3. Покласти відповідальність за життя та здоров’я дітей в дорозі та під час 

проведення заходу на педагогічних працівників: 
 - Кужда Н.О.,керівника гуртка комунального позашкільного навчального 

закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради; 
-  Кириченко  К.Б.,  директора   комунального позашкільного навчального 
закладу     “Станція юних натуралістів” м. Павлограда; 
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- Сесь Л.М. керівника гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровського району; 

- Гончар А.В., керівника гуртка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради; 

- Колп С.В., керівника гуртка комунального закладу освіти 
“Магдалинівська районна станція юних натуралістів”; 
 - Тишкевича В.Т., керівника  гуртка комунального навчального закладу 
“Центр позашкільної освіти”  Вербківської сільської ради; 
         - Журавель В.Є., директора  філії “Шафран “КЗО “ОЕНЦДУМ”; 
 - Макаренко Л.Г.,  заст. директора з навчально-виховної роботи   КЗ 
“Слобожанський НВК №1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа II-III 
ступенів – Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради” 
Дніпровського району; 
  - Калашникову Н.Д., завідувача відділу організаційно-масової роботи, 
Положій О.П., Лапіну О.П., Крикун Г.В., Михайленко П.В.,  Стасенко А.В., 
Радзиковську Л.О ,  Кривулю І.Г., Мізін В.В, Іващенко Т.О.,  керівників гуртка 
КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

4. Бовикіній Л.К., заступнику директора з АГЧ, провести транспортне 
забезпечення заходу балансовим а/м ВАЗ-2111, державний номер АЕ 2105 ВІ 
(водій Маслак М.П.)  та паливно-мастильними матеріалами. 
 5. Бражник М.В., громадському інспектору з техніки безпеки 
КЗО “ОЕНЦДУМ”, провести інструктаж з техніки безпеки з учасниками 
заходу. 

6. Семі Г.А., головному бухгалтеру, провести фінансування заходу за 
рахунок видатків КЗО “ОЕНЦДУМ” по КПКВК 0611162 “Інші програми та 
заходи у сфері освіти” відповідно до затвердженого кошторису (додаток 2). 
 7. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
Майбороду І.О., заступника директора з навчальної роботи, контроль – 
залишаю за собою. 
 
 
Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”      Ю.Ф. ПЕДАН 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
 

Наказ комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” 
від  07.12. 2018  № 70/01-04 

 
Список  

учасників обласного масового заходу “Любов’ю родини зігріті” 
до Дня Святого Миколая 

 
№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я 

учасника 
Освітній заклад 

1 Шуляк 
Діана 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради 

2 
 

Юр’єва 
Анастасія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради 

3 
 

Белиба  
Данієла 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради 

4 
 

Філімоненко 
Марія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради 

5 Дзюба 
Яна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради 

6 Базавлуцька 
Анастасія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу  “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради 

7 Мелешко  
Анастасія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу  “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради 

Супроводжуюча особа: Кужда Наталія Олексіївна, керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради 

8 Бєлоус  
Артем 

вихованець комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради 

9 Сім'яник 
Єлізавета 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради 

10 Чупрун 
Валерія 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради 

11 
 

Ус  
Поліна 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради 

12 Тушева  
Ольга 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради 

13 
 

Кериченко 
Марія 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради 

14 Пригожев 
Кирило 

вихованець комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради 

Супроводжуюча особа: Гончар Алла Вікентіївна, керівник гуртка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради 

15 Колп  
Євгенія  

вихованка комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція 
юних натуралістів”  
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16 Гезь 
Карина 

вихованка комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція 
юних натуралістів” 

17 Скляр 
Анастасія 

вихованка комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція 
юних натуралістів” 

18 Арефіна 
Владислава 

вихованка комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція 
юних натуралістів” 

19 Сплендор 
Матвій 

вихованець комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція 
юних натуралістів” 

20 Чихійчин 
Анна 

вихованка комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція 
юних натуралістів” 

21 Прокопюк 
Данило 

вихованець комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція 
юних натуралістів” 

Супроводжуюча особа: Колп Світлана Анатоліївна, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Магдалинівська районна станція юних натуралістів” 

22 Заворозка 
Віталій 

вихованець комунального навчального закладу «Центр позашкільної освіти» 
Вербківської сільської ради 

23 Чорнявська 
Єлизавета 

вихованка комунального навчального закладу “Центр позашкільної освіти” 
Вербківської сільської ради 

24 Куделя 
Віктор 

вихованець комунального навчального закладу “Центр позашкільної освіти” 
Вербківської сільської ради 

25 Васько 
Світлана 

вихованка комунального навчального закладу “Центр позашкільної освіти” 
Вербківської сільської ради 

26 Криворучко 
Юлія 

вихованка комунального навчального закладу “Центр позашкільної освіти” 
Вербківської сільської ради 

27 Лященко 
Микола 

вихованець комунального навчального закладу “Центр позашкільної освіти” 
Вербківської сільської ради 

28 Кіяхов 
Іван 

вихованець комунального навчального заклад у “Центр позашкільної освіти” 
Вербківської сільської ради 

Супроводжуюча особа: Тишкевич Володимир Терентійович, керівник гуртка комунального  
навчального закладу “Центр позашкільної освіти” Вербківської сільської ради 

29 Хохлова 
Ангелина 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради 

30 Хохлова 
Оксана 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради 

31 Чижоу 
Мей Лин 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради 

32 Жигайло 
Діана 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради 

33 Дудник  
Степан 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради 

34 Михлик 
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради 

35 Донець 
Євгеній 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради 

36 Березіна 
Юлія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради 

Супроводжуюча особа: Сесь Людмила Михайлівна, керівник гуртка комунального позашкільного 
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навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради 

37 Журавель 
Дарія 

вихованка філії “Шафран”комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

38 Межирицька 
Альбіна 

вихованка філії “Шафран”комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

39 Смоляга  
Діана 

вихованка філії “Шафран”комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

40 Серга  
Єва 

вихованка філії “Шафран”комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

Супроводжуюча особа: Журавель Владислав Євгенович, директор філії “Шафран” комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

41 Кириченко 
Єлизавета 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

42 Лохбаум  
Аріна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

43 Кириченко 
Михайло 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

44 Рижанков 
Тимур 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

45 Летінецька 
Іванна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

46 Сидорова 
Олеся 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

47 Солдатова 
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

Супроводжуюча особа: Кириченко Катерина Борисівна, директор комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда 

48 Антіпова  
Олександра 

вихованка комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс №1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа II-III ступенів – Центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради» Дніпровського району 

49 Циганок 
Марія 

вихованка комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс №1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа II-III ступенів – Центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради» Дніпровського району 

50 Семочко 
Віталій 

вихованець комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс №1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа II-III ступенів – Центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради» Дніпровського району 

51 Гудкова 
Софія 

вихованка комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс №1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа II-III ступенів – Центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради» Дніпровського району 

52 Корецький 
Андрій 

вихованець комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс №1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа II-III ступенів – Центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради» Дніпровського району 

53 Васюхно 
Єлизавета 

вихованка комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс №1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа II-III ступенів – Центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради» Дніпровського району 

54 Назаренко 
Ярослава 

вихованка комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс №1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа II-III ступенів – Центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради» Дніпровського району 

Супроводжуюча особа: Макаренко Лідія Григорівна, вчитель біології, заступник директора з 
навчально-виховної роботи комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний комплекс  
№1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа II-III ступенів – Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради» Дніпровського району 

55 Лузан 
Валерія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
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56 Снігірьова 
Валерія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

57 Єрмакова 
Валерія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

58 Овчаренко 
Вероніка 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

Супроводжуюча особа: Радзіковська Лілія Олексіївна, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

59 Іващенко 
Семен 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

60 Манзюк 
Вадим 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

61 Денисенко 
Дар’я 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

62 Мельник 
Олена 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

63 Мельник 
Олександр 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

Супроводжуюча особа: Стасенко Анастасія Віталіївна, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

64 Буличевська 
Катерина 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

65 Карпов  
Артур 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

66 Понька  
Єва 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

67 Чубко  
Дмитро 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

68 Шевчук 
Михайло 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

Супроводжуюча особа: Кривуля Ірина Григорівна, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

69 Кондратьєва 
Дар’я 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

70 Кіжло  
Софія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

71 Бовикін  
Лука 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

Супроводжуюча особа: Михайленко Петро Васильович, керівник гуртка комунального  закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

72 Гордєєва 
Таісія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

73 Горпинич 
Богдан 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

74 Брусняк 
Софія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

Супроводжуюча особа: Мізін Валерія Вікторівна, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

75 Показньова 
Олена 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

76 Санду  
Ольга 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

77 Бушина  вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
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Ольга центр дітей та учнівської молоді” 
78 Рудаков 

Кирило 
вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
 

79 Скібіда  
Софія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

80 Стрижак  
Діана 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

81 Банний 
Олександр 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

82 Бутенко 
Влада 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

83 Кирпа 
Соломія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді 

84 Терещенко 
Катерина 

вихованка комунального  закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

85 Кононихін 
Денис 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

86 Лі  
Римма 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

87 Мисюра 
Родіон 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

88 Павленко 
Надія 

вихованка комунального  закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді 

89 Півторак 
Артем 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

90 Показнєв 
Максим 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

91 Сергеєва 
Злата 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

92 Попов 
Дмитро 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

93 Пузерей 
Дарина 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

94 Чепіга 
Назар 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

95 Черняховська 
Єлизавета 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

Супроводжуюча особа: Положій Лідія Василівна, керівник гуртка комунального  закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

96 Кобус 
Арсеній 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

97 Албов  
Богдан 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

98 Ковцуняк 
Вікторія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

99 Лук’яненко 
Єва 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

100 Гаймуренко 
Альона 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

Супроводжуюча особа: Крикун Галина Віталіївна, керівник гуртка комунального  закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
101 Ганічева вихованка комунального  закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
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Аліна центр дітей та учнівської молоді” 
102 Нижник 

Артем 
вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
 

103 Мандрик 
Кирил 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

104 Полегенький 
Дмитро 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

105 Ярошенко 
Богдан 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

106 Понікаревич 
Надія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

107 Палухін 
Сергій 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

108 Шевчук  
Ріта 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

109 Шум  
Аня 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

110 Березін 
Марко 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді ” 

111 Зуєв 
Михайло 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді ” 

112 Ізмайлова 
Амелія 

вихованка комунального  закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

113 Лапін  
Давід 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

114 Лисак 
Семен 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

115 Мілюхін 
Платон 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

116 Понька 
Злата 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

117 Прокопенко 
Кирило 

вихованець комунального  закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді 

118 Сергєєва 
Лілія 

вихованка комунального  закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді 

119 Ситник 
Варвара 

вихованка комунального  закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді 

120 Спицька 
Владислава 

вихованка комунального  закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді 

121 Яцькова  
Єва 

вихованка комунального  закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді ” 

Супроводжуюча особа: Лапіна Ольга Петрівна, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
122 Гатило 

Ірина 
вихованка  комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

123 Рудакова 
Антоніна 

вихованка  комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

124 Баглай 
Марія 

вихованка  комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

125 Єфремова 
Надія 

вихованка  комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

126 Мількевич вихованка  комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
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Світлана центр дітей та учнівської молоді” 
127 Гут 

Владислава 
вихованка  комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
 

128 Павлішин 
Данил 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

129 Петренко 
Дмитро 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

130 Полтораков 
Максим 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

Супроводжуюча особа: Калашникова Ніна Дмитрівна, керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

 
 
Завідувач відділу                                                           
організаційно-масової роботи 
КЗО “ОЕНЦДУМ”                                                           Н.Д. КАЛАШНИКОВА 

 


