нАц1онАльний пРиРодний пдрк
(мАлш пол|сся>
нАкАз
ц.04.2017

м. 1зяслав

жц

[1ро результати проведення конкурсних
заход!в в рамках щор!нно! акц!'{
<<Р1айбутне л1су у тво11
руках>
Б1дпов1дно до поло)кення про проведення щор|нно? Акц||
!ертсавного
агентства л|сових ресурс|в }кра!ни <<Р1айбутнс ,|.у
тво]х
у
руках), до
установи на конкурс м.}лтонк!в над|йш:ло 215 роб!т, на конкурс твор1в _ 60
роб1т в1д унасник1в 1з 41-го навч€|"льного зак.,1аду м. 1зяслава й м. ё,."у'.,
1зяславського 1! славутського
15яс.]1авського
€лавутського районтв
1{ременець 1ерноп|льс:
1ерноп|льсько| обл.. 3а
район|в та м. |{ременець
результатами проведених конкурсних заход1в серед утн|всько? молод| на
кращий тв|р та кращий ма"л}онок за темо}о <.|{тодин{ 1 л|с>>,

Ё{А(А39}Ф:
1'Ёагоро дити переможц|в конкурсу [рамотами

|'1одарунками в ном|нац|| <(ращий ма_глтоною> :
1зяславоький район:
- Р|ельник Ал!на, учениця 8-Б класу 1зяславського

нг]п <йале

нвк ]ф 5;
- {ецелпок }|азар!й, унень 9 класу й'якот|всько| 3о1ш !-|11

!енисток [.А.;
- Бслясва ФлексанАР8, г{ениця 1-Б класу 1зяславського

1!{иронток Ё.|{.;

_ }(овальчук {енис,
учень
Романток т.м.

з

класу 1{луб|всько]

|!ол|сся> та

€[.,

нвк .]\ъ 7,

3Ф1]_1 1-111 €1.,

[лавутський район:
- Р1уляр 1}[аксим, учень 3-Б класу €лавутсько| 3Ф11] 1_1|1 ст.
]\гр 1;
_
- |унинський
\у'!|дг!сь[{![[1 Артьом,
,Ё|'Р!'ь0!и' учень о
6 класу (лавутсько|
славутсько1 301п
3о1п {-11|
1-111
кер|вник: Рафаенкова 3.А.;

_

|ринько Б1ктор!я, утениця 6-А

3аг€ш1ьноосв1тньо]

т;|коли 1-111 ст., л|цето

_ }{!колайнук Арсен,
г{ень
кер!вник: Баськ|вська [ .|{.

2. Багородити

к.,1асу

3

клйсу

€лавутського

<<}сп|ю>>>,

кер|вник:
кер1вник:
кер1вник:

ст.

]\гр

"7,

нвк

<€пец|ал|зовано|
кер|вник: 1!1арнук |.}Ф.;

нвк ''дн3 - 3о1п 1 ст.''-м.

€лавути,

перемох<ц1в конкурсу [рамотами Ё|{[{ <<Р1але |{ол|ссл> та
г1одарунками в ном!нац1| <(ращий тв|р>>:
1зяславський район:
- ({ерняк .{рослав' учень 11 класу Р|пк|вського ЁБ1( (3о1п 1-111 ступен|в _
дитячий садок)' кер1вник: 3ахарнук й.й.;

_

3ахарнук 1}1ар!я' учениця 8 класу ||лужненського'нвк,
кер1вник:

Близьнлок
_

1канук

Романток

Ё.й..

к"'.[""а'

м.в.

г{ениця 7 класуБорис1вського
- |

нвк,

кер1вник:

€ авутський район:
л
Бел!нська |{атал!я, утенитля7 класу [орицького
нвк, кер1вник:
Романнук Ф.1.;
_ Ё!к!тюк
-{,рослав' г{ень 9 класу [оловл|вського нвк, д\ууд9дд.
йуравська Ё.&1.;
_ !!ол!щук |лона,
учениця 6 шласу йирутинського нвк, кер1вник: [|ток о.п.
3. Б|дзначити 1школи
уиасниц1 подяками за активну г{асть в конкуроах.
4. |{онтроль за виконанн'{м
цього нак€ву з€!"ли1па}о за собото.
_

кер!вник:

{иректор

9.

А.в. €асюк

".

