
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

14.01.2020 Харків                    № 18 

 

Про підсумки проведення обласної 

виставки юних природоохоронців 

«Зимовий вернісаж» 

 
 

 

Відповідно до статті 8 Закону України про «Про позашкільну освіту», 

плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2019 рік, з метою пропаганди серед молоді бережливого 

ставлення до природи, збереження хвойних насаджень, формування практичних 

умінь і навичок учнів із виготовлення новорічно-різдвяних букетів і 

композицій, сприяння розвитку флористичного мистецтва на Харківщині, в 

період з 24.12.2019 по 09.01.2020 проведено обласну виставку юних 

природоохоронців «Зимовий вернісаж» (далі – Виставка). 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

н а к а з у ю:  

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців і призерів Виставки (додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників Виставки, які посіли перші, другі і треті місця, 

грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості». 

3. ВИЗНАЧИТИ учасників Виставки, які показали високий рівень 

виконання робіт, значний особистий внесок у справу збереження хвойних лісів 

Харківщини (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ учасників Виставки, які показали високий рівень 

виконання робіт, значний особистий внесок у справу збереження хвойних лісів 

Харківщини, грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості». 

5. Довести інформацію про результати проведення Виставки до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області (додаток 3). 

6. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

Директор         оригінал підписано    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 14.01.2020  № 18 
 

Список переможців і призерів  
обласної виставки юних природоохоронців 

«Зимовий вернісаж» в номінації «Новорічно-різдвяний букет» 
 

І місце -  ВОЛКОДАВ 
Валерія, 
ГОЛОВІНОВ Оскар 
 

-  вихованці гуртка «Природа рідного краю» 
Балаклійської станції юних натуралістів 
Балаклійської районної ради Харківської 
області (керівник – ПУРДЯ І.М.) 

І місце -  пошукова група 
юних натуралістів 

-  вихованці гуртків «Юні квітникарі» та  
«Юні зоологи» Покотилівської станції 
юних натуралістів Харківської районної 
ради Харківської області (керівники – 
ГЛУХОВЕЦЬКА В.В., ЗОРЯ Г.С.) 

І місце -  БЄЛІКОВА 
Вікторія, 
БЄЛІКОВА 
Альона 

-  учениця 6 класу, та учениця 10 класу 
Шевченківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 Шевченківської 
районної ради Харківської області, 
вихованки гуртка «Сувенір» 
Шевченківського будинку дитячої та 
юнацької творчості Шевченківської 
районної ради Харківської області 
(керівник – СТАВРУНОВА А.В.) 

ІІ місце -  ХАРЧЕНКО Софія 
 
 

-  вихованка гуртка «Історичне краєзнавство» 
Дергачівського Будинку дитячої та 
юнацької творчості Дергачівської районної 
ради Харківської області на базі 
Комунального закладу «Козачолопанський 
ліцей» Дергачівської районної ради 
Харківської області  
(керівник – ЛОБОЙКО Т.П.) 

ІІ місце -  ГРУБНИК Михайло 
 

-  учень 5 класу Високопільської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Валківської районної ради Харківської 
області (керівник – ГРУБНИК Л.В.) 

ІІ місце -  ЗОЛОТАРЬОВ 
Павло 

-  учень 9 класу Малокомишуваської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Ізюмської районної ради Харківської 
області (керівник – ЗОЛОТАРЬОВА О.С.) 
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ІІІ місце -  ДРОБИШОВА 
Марія 
 
 

-  вихованка гуртка «Образотворче 
мистецтво» Лозівського будинку дитячої 
та юнацької творчості Лозівської міської 
ради Харківської області (керівник – 
ТАРАСОВА В.А.) 
 

ІІІ місце -  ТІЛЬНА Поліна 
 

-  учениця 1 класу Олексіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Краснокутської районної ради Харківської 
області (керівник – Матерновська В.В.) 
 

ІІІ місце -  ЧАЙКА Ангеліна -  вихованка гуртка «Народна творчість» 
комунального закладу «Зміївський центр 
дитячої та юнацької творчості Зміївської 
районної ради Харківської області» 
(керівник – ВОСКОБОЙНИК О.В.) 

 
Список переможців і призерів  

обласної виставки юних природоохоронців 
«Зимовий вернісаж» в номінації «Стилізована ялинка» 

 

І місце -  ЗЕНЯ Софія, 
НАРОЖНИЙ 
Євгеній 
 

-  вихованці гуртка «Природа рідного краю» 
Балаклійської станції юних натуралістів 
Балаклійської районної ради Харківської 
області (керівник – МЕДЕНЦЕВА А.В.) 

І місце -  КОРОБКА Анна -  вихованка гуртка художньої кераміки 
Красноградського районного центру 
дитячої та юнацької творчості 
Красноградської районної ради Харківської 
області (керівник – БІЛЕНКО Л.М.) 

І місце -  МАКСИМОВА 
Ольга 

-  вихованка Куп’янського будинку дитячої 
та юнацької творчості Куп’янської 
районної ради Харківської області 
(керівник – ХОЛОДНА В.М.) 

ІІ місце -  ЛІТВІНЕНКО 
Вікторія 
 

-  вихованка гуртка «Флористика та 
живопис» Барвінківського Будинку 
творчості дітей та юнацтва Барвінківської 
районної ради Харківської області 
(керівник – ДЗЮБА Т.В.) 

ІІ місце -  ГАЛЬЧЕНКО 
Михайло 
 

-  учень Комунального закладу «Балаклійська 
спеціальна школа» Харківської обласної 
ради (керівник – КОВРИГА О.І.) 

ІІ місце -  НЕСТЕРЕНКО 
Дмитро 

-  учень 10 класу Ізюмської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5 Ізюмської міської 
ради Харківської області (керівник – 
КАЗАКОВА Ю.Г.) 
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ІІІ місце -  МАТВІЙЧУК Софія -  учениця Красноградської гімназії «Гранд» 
Красноградської районної ради Харківської 
області (керівник – СЕМЕНІХІНА Н.А.) 

ІІІ місце -  ЛЯУБЕ Марія 
 

-  учениця Іванчуківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Ізюмської районної 
ради Харківської області (керівник – 
ДУДНИК О.В.) 
 

ІІІ місце -  МАЙСЬКА Валерія 
 

-  вихованка гуртка «Мистецтво нашого 
народу» Первомайського районного 
Будинку дитячої та юнацької творчості 
Первомайської районної державної 
адміністрації (керівник – БОРОВИК Л.І.) 
 

ІІІ місце -  ПОВАЛЯЄВ 
Микита 

-  вихованець гуртка «Технічний дизайн» 
комунального закладу «Зміївський центр 
дитячої та юнацької творчості Зміївської 
районної ради Харківської області» 
(керівник – ЗАТОЛОКІНА Т.В.) 

 
Список переможців і призерів  

обласної виставки юних природоохоронців 
«Зимовий вернісаж» в номінації «Креативність і неповторність» 

 

І місце -  КОСТЕНКО 
Любава 
 

-  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» (керівник – МАЛІЧЕНКО О.О.) 
 

І місце -  ЛАВРОВ Богдан -  учень 8 класу Ізюмської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 10 Ізюмської міської 
ради Харківської області (керівник – 
ЛАВРОВА С.В.) 

І місце -  СОРОКІНА Таміла -  вихованка гуртка «Флористика та 
фітодизайн інтер’єру» Комунального 
закладу «Харківський обласний Палац 
дитячої та юнацької творчості» (керівник – 
ПУЗЄЄВА С.М.) 

ІІ місце -  гурток «Юні 
художники» 
 

-  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«БОГОДУХІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ 
ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (керівник – 
СИНЄПОЛ Л.В.) 
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ІІ місце -  СІРА Катерина -  вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 
Золочівського будинку дитячої та юнацької 
творчості Золочівської районної ради 
Харківської області (керівник –  
КРИВЧАЧ В.В.) 

ІІ місце -  КОВАЛЕНКО Дар’я -  учениця 11 класу  Ізюмської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Ізюмської міської ради Харківської області 
(керівник – МАНЕРКО Л.Є.) 

ІІІ                                                                         
місце 

-  МАСЛІЙ 
Святослава, 
ЛІТВІНОВА 
Маргарита 
 
 

-  вихованці гуртка «Декоративно-ужиткове 
мистецтво» комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Вектор» Харківської  
міської ради (керівник – РУДЄВ Ю.П.) 
 

ІІІ місце -  КВІТКА Наталія, 
БЕРЕЖНА Ірина, 
ГУНДЯН Ірина, 
СОЛОВЙОВА 
Олександра 
 

-  учениці 10 класу Оскільського навчально-
виховного комплексу Оскільської сільської 
ради Ізюмського району Харківської 
області (керівники – КАЛІТА О.М.,  
ТЮТЮННИК М.В.) 
 

ІІІ місце -  гурток «Юні знавці 
рослин» 

-  вихованці Краснокутського центру дитячої 
та юнацької творчості Краснокутської 
районної ради Харківської області 
(керівник – ЛУЧКА С.В.) 
 

ІІІ місце -  ПЛАХОТНЮК Гліб -  учень 3 класу комунального закладу 
«Лигівський ліцей» Сахновщинської 
районної ради Харківської області 
(керівник – ШКОЛІНА О.С.) 

 

 

 
Список переможців і призерів  

обласної виставки юних природоохоронців 
«Зимовий вернісаж» в номінації «За цікаве композиційне рішення» 

 
І місце -  ПУТІВСЬКА 

Вероніка, 
АФАНАСЬЄВА 
Віка, ПРОЦЕНКО 
Марія 
 

-  учні Кочетоцької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Чугуївської районної ради 
Харківської області, вихованці 
Чугуївського районного будинку дитячої 
творчості Чугуївської районної ради 
Харківської області  
(керівник – ПУТІВСЬКА І.М.) 
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І місце -  ЛАВРОВ Богдан -  учень 8 класу Ізюмської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 10 Ізюмської міської 
ради Харківської області 
(керівник – ЛАВРОВА С.В.) 

І місце -  БОЖКО Анна -  вихованка гуртка «В’язання гачком» 
Будинку дитячої та юнацької творчості 
Лозівської районної ради Харківської  
області (керівник – ГАПИЧ О.А.) 

ІІ місце -  СОЛЯНИК 
Анастасія 

-  учениця 8 класу Шевченківського ліцею 
Шевченківської районної ради Харківської 
області (керівник – СТАВРУНОВА А.В.) 

ІІ місце -  колектив учнів  
1 класу 

-  комунальний заклад «Самійлівський ліцей» 
Близнюківської районної ради Харківської 
області, вихованці Близнюківського 
Будинку дитячої та юнацької творчості 
Близнюківської районної ради Харківської 
області  (керівник – Москаленко Т.О.) 

ІІ місце -  АНТОНЕНКО 
Валентин 

-  учень 7 класу комунального закладу 
«Караванський ліцей Старовірівської  
сільської ради Нововодолазького району 
Харківської області» 
(керівник АНТОНЕНКО С.В.) 

ІІІ місце -  Вечеренко 
Анастасія 

-  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
комунального закладу «Центр дитячої та 
юнацької творчості № 2 Харківської 
міської ради» 
(керівник – ЗАХАРЕНКО О.І.) 

ІІІ місце -  БОРИСЕНКО Аліна -  вихованка гуртка «Фітодизайнер» 
Лозівської станції юних натуралістів 
Лозівської міської ради Харківської області 
(керівник – ШУКАЛЮКОВА Л.В.) 

ІІІ місце -  КОВАЛЬ Ігор -  учень 5 класу Коломацького ліцею імені 
І.Є. Єгорова Коломацької селищної ради 
Харківської області  

ІІІ місце -  колектив учнів  
11 класу 

-  комунальний заклад «Самійлівський ліцей» 
Близнюківської районної ради Харківської 
області, вихованці Близнюківського 
Будинку дитячої та юнацької творчості 
Близнюківської районної ради Харківської 
області  (керівник – ПАСІЧНИК Т.П.) 
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Список переможців і призерів  
обласної виставки юних природоохоронців «Зимовий вернісаж» в номінації  

«Фейєрверк глядацьких симпатій; журі аплодує» 

 

І місце -  ПОНЬКА Вероніка 
 

-  вихованка студії «Королівство мистецтв» 
комунального закладу «Центр дитячої та 
юнацької творчості № 7 Харківської 
міської ради» (керівник – КУЧМІЙ А.Ю.) 
 

І місце -  БОЖЕНКО 
Анастасія 
 

-  учениця 4 класу Павлівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Кегичівської районної ради Харківської 
області (керівник – КОТЯШ І.М.) 
 

ІІ місце -  КУЛИК Анна -  учениця 6 класу комунального закладу 
«Старовірівський ліцей Старовірівської 
сільської ради Нововодолазького району 
Харківської області»  
(керівник – КУЛИК О.М.) 

ІІ місце -  ГАВРИЛЕНКО 
Анна 

-  учениця 7 класу Бірківської філії 
комунального закладу «Липкуватівський 
ліцей Нововодолаької районної ради 
Харківської області» 

ІІІ місце -  ЗАБАЙРАЧНИЙ 
Михайло 

-  учень 1 класу Куп’янської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
імені Героя Радянського Союзу  
М.Ф. Хімушина Куп’янської міської ради 
Харківської області  
(керівник Віслогубова Н.М.) 

ІІІ місце -  САМОЙЛОВ 
Богдан, учень  
7 класу 

-  Піщанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Куп’янської районної ради 
Харківської області   
(керівник – САМОЙЛОВА Н.Ю. 

ІІІ місце -  МОТРУНИЧ Марія, 
учениця 5 класу 

-  Гетьманівський ліцей Шевченківської 
районної районної ради Харківської області 
(керівник – БОЛЮХ Т.С.) 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від    14.01.2020  № 18 

 

 

Список учасників 

обласної виставки юних природоохоронців «Зимовий вернісаж», які показали 

високий рівень виконання робіт, значний особистий внесок у справу збереження 

хвойних лісів Харківщини 
 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. МАСЛІЙ 

Владислав, 

вихованець гуртка 

«Декоративно-

ужиткове 

мистецтво» 

 

Дергачівський Будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради на 

базі Комунального закладу 

«Дергачівський ліцей № 2» 

Дергачівської районної ради 

Харківської області  

МАСЛІЙ С.І. 

2. ГОЛОЛОБОВА 

Поліна 

 

Люботинський міський 

Будинок дитячої та юнацької 

творчості Люботинської 

міської ради Харківської 

області 

 

ГОЛОЛОБОВА 

Є.О. 

 

3. НЕСТЕРЕНКО 

Денис,  

ГРИЩУК Нікіта 

 

Комунальний заклад 

«Балаклійська спеціальна 

школа» Харківської обласної 

ради 

 

ЛИСАК Н.В., 

НЕЧИТАЙЛО Т.М. 

 

4. ГРЕЧКО Ігор, 

вихованець гуртка 

«Виготовлення 

сувенірів»  

 

районний центр дитячої та 

юнацької творчості 

Харківської районної ради 

Харківської області 

 

БЛІНОВА Г.О. 

 

5. МАЛОСТЕНКО 

Костянтин, 

вихованець гуртка 

«Флористика та 

фітодизайн 

інтер’єру» 

 

КЗ «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

 

ПУЗЄЄВА С.М. 

 

6. ФЕСЕНКО Дар’я, 

вихованка гуртків 

 

Пристанційна загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Дворічанської районної ради 

ФІЛІМОНОВА О.В. 

ЧУБ Г.М. 
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Харківської області, 

Дворічанський Центр дитячої 

та юнацької творчості 

Дворічанської районної ради 

Харківської області 

 

7. ЕЛЬ ФАР Аміра, 

вихованка гуртка 

«Декоративно-

ужиткове 

митсецтво» 

комунальний заклад «Центр 
позашкільної освіти «Вектор» 
Харківської  

міської ради 

ЕЛЬ ФАР І.Ю. 

8. АКУЛОВ Кирило, 

учень 10 класу  

Комунальний заклад 
«Харківська спеціальна школа 
№ 2» Харківської обласної ради 

СИРОМЯТНІКОВА 

Л.А. 

9. БОРОНА Софія, 

вихованка гуртка 

«Оригамі»  

Комунальний заклад «Центр 
дитячої та юнацької творчості 
№ 6 Харківської міської ради» 

ОДАРЧЕНКО Л.І. 

10. ТРЕНИК 

Єлизавета, 

вихованка гуртка 

«Моделювання 

іграшок-сувенірів» 

 

комунальний заклад «Центр 
позашкільної освіти «Мрія» 
Харківської міської ради» 
 

ГНАТЕНКО Я.М. 

11. СКОЧКО Діана, 

вихованка гуртків 

Печенізький центр дитячої та 
юнацької творчості Печенізької 
районної ради Харківської 
області 

ДОЛЖИКОВА А.В. 

12. ГРЕЧКО Ігор, 

вихованець гуртків 

районний центр дитячої та 
юнацької творчості Харківської 
районної ради Харківської 
області 

БЛІНОВА Г.О. 

13. СІМЕОН Елізабет, 

вихованка гуртка 

«Умілі руки» 

 

Балаклійський Центр дитячої та 
юнацької творчості 
Балаклійської районної ради 
Харківської області 

ТЕРЬОХІНА В.В. 

14. МАРАХОВСЬКА 

Лора, 

КОВАЛЕНКО 

Олександр, учні 

Комунальний заклад 
«Харківська спеціальна школа 
№ 3» Харківської обласної ради 

ХАЛЄЄВА В.О. 

15. РЕЗНІК Вероніка, 

вихованка 

Комунальний заклад «Центр 
дитячої та юнацької творчості 
№ 4 Харківської міської ради» 

ОТКОЛЕНКО Інна 

16. ЛЕБЕДЕНКО 

Владислав, учень 

Комунальний заклад 
«Харківська спеціальна школа 
№ 5» Харківської обласної ради 

ЛУПАНДІНА В.М. 

17. ВОРОБЙОВ Кам’яноярузький навчально- ПАВЛЕНКО І.Г. 



 

 

 

10 

Кирило, учень  

6 класу 

виховний комплекс Чугуївської 
районної ради Харківської 
області  

18. ХИЖНЯК Софія, 

вихованка гуртка 

«Паперопластика» 

комунальний заклад «Станція 
юних техніків № 3 Харківської 
міської ради» 

МОРОЗІКОВА О.В. 

19. СКРЯГА Андрій, 

учень 

Підлиманнська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів-філія 
Борівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Борівської 
районної ради Харківської 
області імені Героя Радянського 
Союзу В.С. Колісника 

МАЛЄВА Л.М. 

20. Гурток 

образотворчого 

мистецтва 

Комунальний заклад 

«Харківська санаторна школа 

№ 9» Харківської обласної 

ради 

ДОЛЖЕНКО І.В. 

 

21. Пошукова група 

учнів 7 класу 

Комунальний заклад 

«Харківська санаторна школа 

№ 13» Харківської обласної 

ради 

КОСЕНКОВА О.П. 

22. КИТАЄВА 

Олександра, 

вихованка гуртка 

«Паперопластика» 

 

Куп’янський центр дитячої та 

юнацької творчості 

Куп’янської міської ради 

Харківської області  

 

ТЮПА Т.М. 

 

23. ТКАЧЕНКО Уляна, 

учениця 

 

Комунальний заклад 

«Кочетоцька санаторна 

школа» Харківської обласної 

ради 

ТКАЧЕНКО І.В. 

 

24. КРУМПАН 

Данило, 

вихованець гуртка 

«Умілі ручки» 

Первомайський будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради 

Харківської області 

ЛЄВИКІНА О.М. 

 

 

25.  ГОРНЄВА 

Сніжана, учениця 

10 класу 

комунальний заклад  

«Харківська спеціальна школа 

№ 2» Харківської обласної 

ради 

ІЩЕНКО О.В. 

26. ГАПОНОВА 

МАРІЯ, учениця 

Комунальний заклад 

«Мереф’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6» Мерефянської 

міської ради Харківського 

району Харківської області 

ЛИСТОПАД М.А. 

 

Директор  оригінал підписано     Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 14.01.2020  № 18 
 

 

Інформація  

про результати проведення обласної виставки 

юних природоохоронців «Зимовий вернісаж» 

 

Відповідно до статті 8 Закону України про «Про позашкільну освіту», 

плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2019 рік, в період з 24.12.2019 по 09.01.2020 проведено 

обласну виставку юних природоохоронців «Зимовий вернісаж» (далі – 

Виставка). 

Виставка проводилася з метою формування екологічної, естетичної, 

трудової культури учнівської молоді, пропаганди збереження хвойних дерев і 

навколишнього природного середовища, розвитку флористичного мистецтва на 

Харківщині. 

У виставці взяли участь 980 учнів закладів позашкільної та загальної 

середньої освіти з 38 районів (міст) області та м. Харкова, а також об’єднаних 

територіальних громад: Нововодолазької, Великобурлуцької, Зачепилівської, 

Коломацької, Мереф’янської, Наталинської, Оскільської, Старовірівської. 

Активну участь у акції взяли учні закладів загальної середньої освіти 

обласного підпорядкування: комунального закладу «Харківська санаторна 

школа № 9» Харківської обласної ради, комунального закладу «Харківська 

санаторна школа № 13» Харківської обласної ради, комунального закладу 

«Кочетоцька санаторна школа» Харківської обласної ради, комунального 

закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради, 

комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 2» Харківської 

обласної ради, комунального закладу «Харківська спеціальна школа №3» 

Харківської обласної ради, комунального закладу «Балаклійська спеціальна 

школа» Харківської обласної ради. 

Учасники представили 290 індивідуальних і колективних експонатів, 

продемонструвавши фантазію, креативний підхід, позитивний настрій. 

Журі відзначило творчий підхід, оригінальність, інноваційність, 

змістовність флористичних композицій юних природоохоронців закладів освіти 

області та м. Харкова. 

 

 

Директор  оригінал підписано     Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


