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ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1.

Пiдведення пiдсумкiв конкурсу <Обери чисте майбугнс) та визначенЕя переможцiв.

ПРИСУТНI:

Голова KoMicii:
1. Ляшкевич М. В.

Заступник голови KoMicii:
2. Мороз I.B.
Члени KoMicii:
3. Ковшь С.В.
4.

Ярощук К.В.
М.В.

5. Жилка

6. Кирiй Л.В.
7. Грущ"rський А.М.
8. Мельничук I.B.
9. Пiддубна З.Г.
10. Немцева М.М.

1l. Безсонова о.В.
12. Россошко Ю.М.

-

директор КП <КиiЪкомунсервiс>

- начальник вiддiлу екологiчноi полiтики, зв'язкiв з
|ромадськiстю та ЗМI КП <КиiЪкомунсервiс>;
- начzLльник вiддiлу поводження з вiдходами КП
<Киiвкомунсервiс>;
- фахiвець КП <Киiвкомунсервiс>;
-,Щепартамент житлово-комунilпьноi iнфраструктури

КМ!А;

-,Щепартамент житлово- комуна-пьн оi iнфраструктури

кМш;

- голова правлiння ПрАТ <КиТвспецтранс>;
- ТОВ <<Спецкомунтехнiка>;
- ТОВ <Селтiк>;
- ТОВ <Фiрма <Володар-Роз>;
- ТОВ <Крамар ЕКО>;
- ЩП <Фiрма <<Альтфатер КиТв>.

СЛУХАЛИ:
Голову Kolпicit: Ляulкевuча М, В.
Розповiв про важJIивiсть конкурсу, його метУ, завдання та нововведення у 2019
роцi, та критерii оцiнювання робiт KoHKypcaHTiB.
Засmупнuка zоловu Kolпicii: Мороза L В,
Розповiв про уIасникiв конкурсу та кiлькiсть поданих творчих робiт у 2019 роцi.
loBiB ДО вiдома iнформацiю що ца KoнKypci представлено бiльше 300 робiт. У
KoHKypci взялИ участЬ 1^rHi загаЛьноосвiтНiх та позашкiлЬних навчiL,Iьних заюrадiв з ycix
районiв м. Киева.
КОНКУРС проводився в шести номiнацiях в рiзних вiковими групах, а саме:
- аплiкацiя, кол€Dк з вiдходiв, (8-10 poKiB, 11-13 poKiB);
- екологiчний агiтацiйний плакат, банер, постер, (14-16 poKiB);
- cyBeHip, вирiб <Вдихни нове життя в смiтгя>, (s-10 poKiB, 11-13 poKiB);
- <Моднi фiшки>, (8-10 poKiB, 11-13 poKiB, 14-Тб poKiB);
- <Ша;lена кришечка>, (l1-13 poKiB, |4-16 poKiB);
- <европляха>ц (14-16 poKiB).
наголосив що цього року визначеннr{ переможцiв проходить в два етапи.
На ПеРшомУ етапi вiдбувалось онлайн-голосуваннrI за роботи KoHKypcaHTiB на сайтi КП

<КиТвкомунсервiс>,

яке

на

зiбрало

понад 22

тисячi

голосiв.

Другому, конкурсна комiсiя оцiнюе роботи з-понад трьохсот представлених,
приймаючи до уваги ре3ультати онлайн-голосування, та запропонував приступити
до

роботи.

Членами копкурспоi KoMicii було розглянуто, проаналiзовано
KoнKypcцi роботи у вiдповiдних номiнацiях та вiкових групах.

i

оцiнено Bci

УХВАЛИЛИ:

l.

Визнати переможцями i присудити в номiнацiях:
В номiнацii "Аплiкацiяо колаж з вiдходiв'' (BiKoBa категорiя 8-10 poKiB):
!иплом за I мiсце:

- Слфiмову Миколi

учню Комунального закJIаду <<Навчально-виховний
комплекс <спецiа-пiзована школа I ступеня з поглибленим вивченням
украihськоi мови - гiмназiя Ns 39 iM. гетьмана УкраТни Богдана Хмельницького>

Щеснянського району. (фото М1.1.69 ).
!ипломи за II мiсце:
Колективу ryртка <!екоративно-прикJIадне мистецтво. Лiпка> Спецiа-lliзованоi
школи I-III ступенiв Jtlb 138 з поглибленим вивченням предметiв природничого
циклу Шевченкiвського району. (фото Nsl.1.65 ).

_

-

СеменюК

Христинi

вихованцi народного художнього колеюиву
<Конструювання м'якоi iграшки> Станцii юних TexHiKiB
- I]eHTpy науковотехнiчноi творчостi молодi. (фото }lЪ 1 . 1 .7 4 ).
.Щипломи за III мiсце:
БродОвськiЙ KapiHi - вихованцi гуртКа <ТрапЧанi потiШки> Палацу дiтеЙ та
юнацтва Печерського району. (фото J\bl.1.57 ).
ПедченкО
вихованцi гуртка <Трапчанi потiшки> Палацу дiтей та
юнацтва Печерського району. (фото Ml.1.5S ).
КуроЧкiнiЙ ПараскеВi - вихоВанцi гурТка <ТрапЧанi потiШки>> ПалаЦУ дiтеЙ та
юнацтва Печерського району. (фото М1.1.59 ).

-

-

Надii

-

В номiнаЦii "АплiКацiя, колаж з вiдходiв'' (BiKoBa категорiя 11-13 poKiB):
.Щиплом за I мiсце:

-

Лугай AHacTacii - 1^lеницi Спецiа-пiзованоi школи J\ъ 194 <Перспектива>>
Оболонського району. (фото Ml.2.62 ).
!ипломи за II мiсце:
СоляникУ Михайлу
)чню Спецiа;riзованоI школи Ns |94 <<Перспекгива>
Оболонського району. (фото М1.2.бЗ ).
- ТарабанькО Юлii 1"rеницi Комуна-ltьного закJIаду <<Навчально-виховний

-

-

комплекс <спецiалiзована школа I ступеня з поглибленим вивченIuIм
украiЪськоi мови - гiмназiя J\b 39 iM. гетьмана Украiни Богдана Хмельницького>

Щеснянського району. (фото Nэl.2.68 ).
!ипломи за III мiсце:
Бiлозуб AHacTacii
уrеницi СпецiаrriзованоТ школи Jф lg4 <<Перспектива>>
Оболонського району. (фото J\Ъ1.2.60 ).
Шевченко Каролiнi _ вихованцi гуртка <<Фантазiя> Будинку литячоi творчостi
Шевченкiвського району. (фото М1.2.195 ).
Колективу НавчzчIьно-виховного комплексу JS 30 <<Еконад>> (Спецiа.пiзована
школа ступеня
поглибленим вивченням iноземних
гiмназiя)
(фото
М1.2.209
.Щнiпровського району.
).

-

-

-

-

I

з

мов

В номiнацii "Екологiчний агiтацiйний плакат, банер, постер"

poKiB):

(BiKoBa категорiя l4-1б

[иплом за I мiсце:
- Клименко Mapii - ученицi Лiцею Ns З03 суспiльно-природничого профiлю
!арницького району. (фото J\b2. 1.30 l ).
!ипломи за II мiсце:
- РомашкО IBaHHi ученицi СпецiаrriзованоТ школи М 298 з поглибленим

-

вивченIцм англiйськоi мови оболонського району. (фото

ШевченкО

ЮлiТ

J\b2.1

.273)

}"леницi Середньоi загальноосвiтньоi школи

Ns

288

Святошинського району. (фото Ng2. 1. 100).
!ипломи за III мiсце:
Чернорук AHToHiHi
1^lеницi Спецiалiзованоi школи Jt 298 з поглибленим
вивченIшм англiйськоТ мови оболонського району. (фото Ns2.1 .274).
Кольцовiй олександрi - )п{еницi Спецiаrriзованоi школи I-III ступенiв JS 120 з

-

В

-

поглибленим вивченнrIм предметiв природничо-математичного

цикJIу

!нiпровського району. (фото J\b2.1 .l97).
ЗорькiнiЙ НадiТ ученицi Спецiалiзованоi школи I-Ш сryпенiв N9 7з з
поглибленим вивченЕям украiъськоI мови, лiтератури та украiъознавства
Шевченкiвського району. (фото Ns2. 1.20 1).

номiнацii "CyBeHip, вирiб <<Вдихни нове життя

poKiB):

в смiття"

(BiKoBa категорiя 8-10

.Щиплом за I мiсце:

-

КУЧеРУ МаРКiянУ - учню гiмназii'-iнтернат J\Ъ 13 Солом'янського
району. (фото
Ns3.1.141).
!ипломи за II мiсце:
Кирилюк Майi - уlеницi Спецiа-iriзованоi школи-iнтернат I-II ступенiв J\Ъ 14 з
поглибленим вивченням предметiв художньо-естетичного цикJIу Щнiпровського
району. (фото ХЬ3. 1.8).
Одинцю Тимофiю - учню гiмназiТ-iнтернат JYs 13 Солом'янського району. (фото
Ns3.1.280).
!ипломи за III мiсце:
ГрiмсТ liaHi - rlениЦi гiмназii-iнтернаТ .hlъ 13 Солом'яНського району. (фото
Ns3.1 .|42).
Учням З-Б шracy Середньоi зага-гtьноосвiтньоТ школи I-III ступенiв J\b 228
Щнiпровського району. (фото .hlЪ3. 1 . 105).
Великану Руслану - учню гiмназii'-iнтернат J\Ъ 13 Солом'янського району. (фото

-

-

_
-

-

В

мз.1.|29).
номiнацii o'CyBeHip, вирiб <<Вдихни нове життя в смiття" (BiKoBa категорiя 11-13

poKiB):

Щиплом за I мiсце:
ХаРЧеНКО MapTi, Юсiнiй Лiлii, Чербi Стефанii - ученицям Спецiалiзованоi
ШКОЛИ Jф 82 iM. Т.Г. Шевченка Шевченкiвського
району. (фото J\Ъ3.2.2бS).
за
II мiсце:
!ипломи

-

-

Ушенку Ростиславу

-

учню Середньоi загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Ns

103 Щнiпровського району. (фото МЗ.2.1S1).

Коцуконь BapBapi

-

Jt

l94 <<Перспекгива>>
уrеницi Спецiа-lliзованоТ школи
Оболонського району. (фото NэЗ.2.24).
!ипломи за III мiсце:
- Шмат Русланi - 1"rеницi Комунального закJIаду <НавчilJIьно-виховний комплекс
<Спецiалiзована школа I ступеня з поглибленим вивченням украТнськоi мови

-

гiмназiя J\ъ 39 iM. гетьмана УкраiЪи Богдана Хмельницького) .Щеснянського

-

району. (фото Nч3.2.42).
Топаловiй Валентинi - 1.1еницi Спецiалiзованоi школи-iнтернат I-II ступенiв Ns
поглибленим вивченшIм предметiв художньо-естетичного циклу
,Щнiпровського району. (фото NЬ3.2.7).

|4 з

- Колективу гуртка

<сувенiрний> Навчально-виховного комплексу
та технiчноТ творчостi молодi Солом'янського

ДОПРОфеСiЙНОi пiдготовки
району. (фото J\Ъ3.2.6б).

В номiнацii "Моднi фiшки'' (BiKoBa категорiя 8-10 poKiB):
!иплом за I мiсце:
- ВишеНськiй Mapii ученицi Комуна.пьного закладу <<Навчально-виховний
комплекс <спецiалiзована школа I ступеня з поглибленим вивченнJIм
украiЪськоi мови - гiмназiя м 39 iM. гетьмана Украiни Богдана Хмельницького)
!еснянського району. (фото Nч4. 1 .89).

.Щипломи за II мiсце:

-

- вихованцi гуртка <Свiтлиця> Будинку дитячоi творчостi
Шевченкiвського району. (фото М4. 1. 1S9).
- Вихованцям гуртка <Бiсерне сяйво>> Палацу дiтей та юнацтва Печерського
району. (фото }lЪ4. 1.82).
Щипломи за III мiсце:
- КоролюК AHacTacii вихованцi гуртка <Оригамi плюс)) Булинку дитячоi
творчостi Шевченкiвського
(фото J\b4.1.190)
_ Храпачевському Михайлу -району.
учню СпецiалiзованоТ школи I-III сryпенiв J\Гs 264 з
поглиблениМ вивченнrIМ англiйськоi мовИ Щеснянського району. (фото
-

Агаповiй Мiланi

Ns4.1.287).

Зиско .Щаринi - вихованцi Студii дизайну iHTep'epy Станцii юних TexHiKiB
Центру науково-технiчноi творчостi молодi. (фото J&4. 1 Sб)

-

.

В номiнацii "Моднi фiшки'' (BiKoBa категорiя 11-13 poKiB):
flиплом за I мiсце:
- ДрачУк AHacTacii - ученицi Лiцею М |44 iM.

Г. Ващенка

Солом'янського
району. (фото Nч4.2.8 l ).
!ипломи за II мiсце:
ХВОРОСТИНi Дар'i
ученицi Лiцею }lb 303 суспiльно-природничого профiлю
Щарницького району. (фото Nэ4.2.295).
ТарабанькО
1^rеницi Комунального закладу <<Навчально-виховний
комплекс <спецiалiзована школа I ступеня з поглибленим вивченнJIм
украiнськоi мови - гiмназiя J\b 39 iM. гетьмана УкраТни Богдана Хмельницького)
.Щеснянського району. (фото Nч4.2.80).
!ипломи за III мiсце:
- РябчУн Дар'i - уlеницi ГiмназiТ Ns 261Дарницького району. (фото .I\b4.2.155).
- Ткачук Маргаритi - вихованцi зразкового художнього колективу <<Ка,,tейдоскоп
майстерНостi> БулинкУ дитячоi творчостi Шевченкiвського району. (фото

-

Юлii

-

-

J\b4.2.191).

ЩеРбИНi

Веронiцi

1..rеницi Комуна-ltьного закладу <<Навчально-виховний

комплекс <спецiалiзована школа I ступеня з поглибленим вивченнlIм
украiнськоi мови - гiмназiя м 39 iM. гетьмана Украiни Богдана Хмельницького>
!еснянського району. (фото

J\Ъ4.2. 85).

В номiнацii "Моднi фiшки" (BiKoBa категорiя |4-1б poKiB):
!иплом за I мiсце:

-

9

кJIасу ФМ 71, ФМ 72 - Полiтехнiчного лiцею НТУУ (кпI)
Солом'янського району. (фото Nэ4.3.282).
!ипломи за II мiсце:
Вихованцям екологiчноi стулii <Едельвейс> Гiмназii м 261Дарницького
району.

-

КОЛеКТИВУ

(фото Nэ4.3.163).

-

СУПРУН Маринi
ученицi СпецiалiзованоТ школи I-III ступенiв J\Ъ З01 iM.
Ярослава Мулрого з поглибленим вивченнlIм англiйськоi мови !еснянського
району. (фото М4.3. 1 54).
!ипломи за III мiсце:
Смiрновiй Щар'i-1"lеницi ГiмназiiМ 261!арницького району. (фото Nч4.3.159)
ЩубореЗ Олександрi
у{ениЦi Гiмназii J\b 26|Щарницького району. (фото

-

-

}lь4.з.157).

-

Колективу 8-А кJIасу Середньоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв
Щнiпровського району. (фото М4.3. 16 1).

М

228

В номiнацiТ *Шалена кришечка", (BiKoBa категорiя 11-1З poKiB):
!иплом за I мiсце:
- ВiзiровiЙ Taicii, Букач Юлii rIеницям Лiцею J\Ъ

l44 iM. г. Ващенка
Солом'янського району. (фото Nч5. 1.4 1).
!ипломи за II мiсце:
ЯКИМеНКО MapiT - вихованцi СтудiТ дизайну iHTep'cpy Станцii юних TexHiKiB
t]ешгру науково-технiчноi творчостi молодi. (фото Nэ5. l .40).
КондРатенкУ
11З
учню СпецiалiзованоТ школи I_III ст.
технологiчного та спортивного профiлю навчаншI !арницького району. (фото

-

Андрiю

Ns5.1.39).
fiипломи за III мiсце:

(фото }lb5.1.92).

М

Спецiа.пiзованого навч€lJIьно-виховного комплексу
вивченIшм англiйськоТ мови !еснянського району.

- Стаднику

-

Павлу
Оболонського району. (фото Nэ5. 1.47).
ВаХРУшевiЙ Христинi, Калiнiченко ЮлiТ

,Царницького району. (фото J\b5. 1.20З).

|94
- ученицям школи

<Перспектива)

I-III ступенiв Jrl! 280

В номiнацii 66IIIал9ца кришечка", (BiKoBa категорiя l4-1б poKiB):
!иплом за I мiсце:
- Ромашко IBaHHi, Буфiус елизаветi, Щорохiнiй Ba_llepii, Гринюк AHacTaciT,
Щрагiнiч Катеринi - }rеницям Спецiа;riзованоi школи Jt 298 оболонського

району. (фото М5.2.269).
!ипломи за II мiсце:
!еНИСЮКУ Щмитру - учню Спецiальноi школи-iнтернат I-II ступенiв J\b 7 MicTa
ГолосiiЪського району. (фото М5.2.259).
ЩУМаНСькiй Слизаветi - )п{еницi Комунального закладу <<Навчатtьно-виховний
комплекс <спецiалiзована школа I ступеня з поглибленим вивченнJIм
YKPaiHcbKoT мови - гiмназiя Jt З9 iM. гетьмана УкраiЪи Богдана Хмельницького>
,Щеснянського району. (фото J\Ъ5.2.46).
.Щипломи за III мiсце:
- ВеРеЩака Сабiнi - ученицi Лiцею Np 22'7 iMeHi М.М. Громова ГолосiiЪського
району. (фото М5.2.230).
- ВеРещака Сабiнi - ученицi Лiцею Np 227 iMeHi М.М. Громова ГолосiiЪського
району. (фото М5.2.23 1).

-

-

-

Верещака Златi

-

ученицi Лiцею Ns 227 iMeHi

району. (фото Nэ5.2.229).

м.м.

В номiнацii "€вропляхаrr, (BiKoBa категорiя Т4-Iб рокiв):
!иплом за I мiсце:
_ ФедоРченкУ IBaHy rIню Спецiа;riзованоТ школи

Громова ГолосiiЪського

Ns |g4

<<Перспектива>>

Оболонського району. (фото J\Ьб. 1.52).
!ипломи за II мiсце:
Безуглому,Щенису - учню Спецiа-lriзованоi школи Jrгs 194 <Перспектива>
Оболонського району. (фото J\Ъ6. 1.4S).
СолоВйовУ МаксимУ - учню СпецiалiзованоТ школи J\ъ 194 <<Перспекгива>>
Оболонського району. (фото JrlЪ6. 1.53).
!ипломи за III мiсце:
БариШевiй Щар'Т - 1^rеницi Спецiа-пiзованоТ школи м 194 <<Перспектива>
Оболонського району. (фото J\Ъ6. 1.49).
СтолЮку Матвiю - учню Спецiалiзованоi школи Jt 194 <<Перспектива>
Оболонського району. (фото М6. 1.50).
Чекотило Полiцi - уrеницi СпецiалiзованоТ школи м l94 <<Перспектива>>
Оболонського району. (фото Nч6. 1 .54).

_

-

-

-

2. За вагомий внесок у справу екологiчного виховання дiтей та молодi
ПОДЯКаМИ:

,

нагородити

Гiмназiя-iнтернат Jъ 1з солом,янського району MicTa киева.
Спецiа;riзована школа-iнтернат I-II ступенiв Ns 14 з поглибленим
вивченням предметiв художньо-естетичного циклу Щнiпровського
району MicTa Кисва.

3. Нагородити Подяками за вагомий внесок в органiзацii конкуру <обери чисте

майбугне> партнерiв конкурсу:
1. ПрАТ <КиiЪспецтранс).
2. ТОВ <<Спецкомунтехнiка>.
3. ДП <Фiрма <Альтфатер-КиiЪ>.
4. ТоВ (СЕЛТIК).
5. ТОВ <Крамар-Еко>.
6. ТОВ <Фiрма <Володар-Роз>.
7.,.ЩепартамеЕт житлово-комунiшьноi iнфраструктури

КМДА

4. Урочисте нагородженшI переможцiв конкурсу дитячоi та юнацькоТ творчостi
<Обери чисте майбутнс> вiдбулеться 22 TpaBHrI о 12.00 в актовiй залi НПУ iM. м.п.
!рагоманова за адресою: вул. Пирогова, 9.

КошсурС дрrгячоi та юнчшркоi творчостi кобери чисте майбугне>

Конкурсна lЬщiсiя

Голова KoMicii:

Ляшкевич М.В.

Застугпплlс голови KoMicii:

Мо}оз I.B.

Цlеrпа KoMicii:
KoBalTb С.В.

Ярощук К.В.

ЖшlкаМ.В.
Кирй Л.В.
Грущlшlськtй А.М.
ничук I.B.
Пiддубна З.Г,

Безсонова о.В.

Россошко Ю.М.

