
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«08» квітня 2015 р. № 24

Про підсумки проведення 
Міжнародного дня Землі та
Дня довкілля 

З метою активізації просвітницької роботи з питань охорони довкілля через багатий
досвід  діяльності  учнівських  лісництв  України,  за  результатами  підсумків
широкомасштабних  акцій  “Ліси  для  нащадків”,  “Юннатівський  зеленбуд”,  Національним
еколого-натуралістичним центром учнівськї молоді 8 квітня 2015 року запрошено команду
вихованців  гуртка  “Юні  лісівники”  учнівського  лісництва  “Зелена  Хвиля”  Ірпінського
еколого-технічного центру творчості школярів та молоді Київської області для участі у заході
на  території  дендропарку  “Юннатський”  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. На підставі вищесказаного

НАКАЗУЮ:
1.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру учнівської
молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  вихованців  гуртка  “Юні  лісівники”
учнівського  лісництва  “Зелена  Хвиля”  Ірпінського  еколого-технічного  центру
творчості  школярів  та  молоді  Київської  області  за  впорядкування  і  оздоровлення
довкілля,  посадку  дерев  і  створення  пам'ятної  ділянки  на  території  дендропарку
“Юннатський”

1. Танцюру Інессу — ученицю 8 класу Ірпінської ЗОШ № 3 Київської області;
2. Єлісєєву Анастасію – ученицю 8 класу Ірпінської ЗОШ № 3 Київської області;
3. Ясінську Вероніку — ученицю 8 класу Ірпінської ЗОШ № 3 Київської області;
4. Пашинську Валерію — ученицю 8 класу Ірпінської ЗОШ № 3 Київської області;
5. Онофрійчук Мирославу — ученицю 8 класу Ірпінської ЗОШ № 3 Київської області;
6. Буток Дарину — ученицю 8 класу Ірпінської ЗОШ № 3 Київської області;
7. Левченка Данила — учня 8 класу Ірпінської ЗОШ № 3 Київської області;
8. Антонова Данила – учня 8 класу Ірпінської ЗОШ № 3 Київської області;
9. Іванова Єгора – учня 8 класу Ірпінської ЗОШ № 3 Київської області.

2. Висловити подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю з дітьми, особистий
вагомий внесок по впорядкуванню і оздоровленню довкілля, посадку дерев і створення
пам’ятної ділянки на території дендропарку “Юннатський” та втіленню своїх знань на
практиці:

1. Стишак Лілії Юріївні — керівнику гуртка “Юні лісівники” учнівського лісництва “Зелена
Хвиля”  Ірпінського  еколого-технічного  центру  творчості  школярів  та  молоді  Київської
області;
2. Опенько Світлані Миколаївні — завідувачу еколого-натуралістичного відділу Ірпінського
еколого-технічного центру творчості школярів та молоді Київської області.
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