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

НАКАЗ
м. Київ

 «11» вересня 2015 р. № 48

Про підведення підсумків  IX Всеукраїнського 
зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх 
 і позашкільних навчальних закладів

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ півріччя 2015 року
за  основними  напрямами  позашкільної  освіти,  затвердженого  наказом
Міністерства освіти і науки України від 06.04.2015 № 400, Положення про
Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх  і позашкільних
навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки,
молоді  та  спорту  від  14.05.2012  №575,  спільного  наказу  Департаменту
освіти  і  науки  Хмельницької  обласної  державної  адміністрації  та
Хмельницького  обласного  управління  лісового  та  мисливського
господарства від 23.06. 2015 № 269-од/34, підсумкового рішення журі та з
метою відзначення  кращих учнівських лісництв і активних учасників IX
Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв  загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних закладів, який відбувся   08 по 11 вересня 2015
року на базі державних лісогосподарських підприємств і закладів освіти
Хмельницької області, 

НАКАЗУЮ:

1.  Нагородити  Почесною  грамотою  та  Дипломом  переможця
Департаменту  освіти  і  науки  Хмельницької  обласної  державної
адміністрації  та  Хмельницького  обласного  управління  лісового  та
мисливського господарства і  кубком Гран-прі  IX Всеукраїнського зльоту
учнівських  лісництв  загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних
закладів і  цінним подарунком -  фотопринтер «МФУ + СБПЧ для  Epson
Stylus XP 100» з комплектом фотопаперу NewToney 180 g/m2 100л. команду
юних  лісівників  Трушівського  шкільного  лісництва  «Лісівник»
Чигиринської районної ради Черкаської  області.

1.1. Нагородити Дипломом І ступеню Департаменту освіти і науки
Хмельницької  обласної  державної  адміністрації  та  Хмельницького
обласного  управління  лісового  та  мисливського  господарства  і  цінним
подарунком  -  бінокль  «Yukon  20х50  Woodworth»  за  зайняте  І  місце  і



високий рівень представленої лісогосподарської та дослідницької роботи
команду  юних  лісівників  Пліщинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Шепетівського району Хмельницької області.

1.2. Нагородити Дипломом ІІ ступеню Департаменту освіти і науки
Хмельницької  обласної  державної  адміністрації  та  Хмельницького
обласного  управління  лісового  та   мисливського  господарства  і  цінним
подарунком - фотоапарат «Canon IXUS 145 Silver» за зайняте ІІ місце та
високий рівень представленої лісогосподарської та дослідницької роботи:  

команду  юних  лісівників  Утківського  шкільного  лісництва
Харківської районної ради Харківської області;

команду  юних  лісівників  Компаніївського  учнівського  лісництва
«Зелена  планета»  Компаніївської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Кіровоградського району Кіровоградської області.

1.3.  Нагородити  Дипломом  ІІІ  ступеню  Департаменту  освіти  і
науки Хмельницької обласної державної адміністрації та  Хмельницького
обласного  управління  лісового  та   мисливського  господарства  і  цінним
подарунком - бінокль «Konus Army 10х50» за зайняте ІІІ місце та високий
рівень представленої лісогосподарської та дослідницької роботи:

команду  юних  лісівників  Дорогинського  та  Пилиповецького
учнівського лісництва Київської області;

команду  юних  лісівників  Карапчівського  учнівського  лісництва
Карапчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вижницького району
Чернівецької області;

команду  юних  лісівників  учнівського  лісництва  «Паросток»
Крижопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вінницької області.

2. Нагородити Грамотою Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації,  Хмельницького обласного   управління
лісового та мисливського господарства і цінними подарунками за високий
рівень  виконання  та  захисту  науково-дослідницької   роботи  і  зайняті
призові  місця юних лісівників  –  переможців  IX Всеукраїнського  зльоту
учнівських  лісництв  загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних
закладів: 

за  зайняте  І  місце  –  флеш-пам'ять  до  комп’ютера  64  GB «Silicon
Power Ultima II Silver»:

СЕМЕНЮК НАТАЛІЮ ПЕТРІВНУ, ученицю 11 класу, вихованку
Пліщинського  учнівського  лісництва  Пліщинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Шепетівського  району Хмельницької області.

за зайняте ІІ місце – флеш-пам'ять до комп’ютера 32 GB «Transcend
JetFlash 700 Black»:

ШУБІНА  ОЛЕГА,  учня  10  класу,  вихованця  Утківського
учнівського лісництва  Утківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Харківського району Харківської області.



ТИМЧІЙ  АННУ, ученицю  9-М  класу  навчально-виховного
комплексу  №  9  м.  Луцька,  вихованку  Боголюбського   учнівського
лісництва Луцького району Волинської області .

за зайняте ІІІ місце – флеш-пам'ять до комп’ютера 16 GB Kingston
DT Rubber Tank:

КУРКУ  ПАВЛІНУ,  ученицю  7  класу,  вихованка  Карапчівського
учнівського  лісництва  Карапчівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Вижницького району  Чернівецької області; 

МИРОНЕНКО  АНАСТАСІЮ, ученицю  6  класу,  вихованку
учнівського  лісництва  «Дивоствіт»  Врадіївської  районної  гімназії
Миколаївської області;

ПЕРЕВІЗНИК АЛІНУ, ученицю 11 класу, вихованку Трушівського
учнівського  лісництва  «Лісівник»  Трушівського  навчально-виховного
комплексу Чигиринського району Черкаської області.

2.1.Нагородити  Грамотою  Департаменту  освіти  і  науки
Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницького обласного
управління   лісового  та   мисливського  господарства  за  високий  рівень
виконання  і  захисту  науково-дослідницької   роботи  юних  лісівників–
учасників IX Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх
і позашкільних навчальних закладів:

МАЛОГО ВЛАДИСЛАВА,  учня  11 класу, вихованця  учнівського
лісництва  «Паросток»   Крижопільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Вінницького району Вінницької області;

БАЛАБУШКУ  ВІКТОРІЮ, ученицю  9-Б  класу,  вихованку
Компаніївського учнівського лісництва «Зелена  планета» Компаніївської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Кіровоградського  району
Кіровоградської області;

БЕЗВЕРХУ ІННУ, ученицю 11 класу, вихованку Павлоградського
учнівського  лісництва  Павлоградської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 12 Дніпропетровської області;

ГОРБАЧ АНАСТАСІЮ, ученицю 10 класу, вихованку Кам'янського
учнівського  лісництва  «Зелений  патруль»  Лісовосорочинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Прилуцького району Чернігівської
області.

СТУПІНУ  ВІКТОРІЮ, ученицю  10  класу,  вихованку
Старосільського  учнівського  лісництва  Старосільської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області;

ЛУЧАНСЬКУ АЛІНУ,  ученицю 11 класу, вихованку  учнівського
лісництва «Вікова діброва» Оженинського навчально-виховного комплексу
Острозького району Рівненської області.

3.Нагородити Грамотою Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації та Хмельницького обласного управління
лісового  та  мисливського  господарства  і  цінним  подарунком  -  бінокль
«Alpen Sport II 8х21 Green» за виставку-презентацію досягнень діяльності



учнівського  лісництва,  представлену  на  ІХ  Всеукраїнському  зльоті
учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів:

команду  юних  лісівників  учнівського  лісництва  «Совенятко»
Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області;

команду  юних  лісівників  Дорогинського  та  Пилиповецького
учнівського лісництва Київської області;

команду юних лісівників Красноокнянського учнівського лісництва
«Дивосвіт»  Красноокнянського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Одеської області.

3.1.Нагородити  Грамотою  Департаменту  освіти  і  науки
Хмельницької  обласної  державної  адміністрації  та  Хмельницького
обласного управління лісового та мисливського господарства за високий
рівень  представлення  досягнень  практичної  діяльності  учнівського
лісництва на виставці-презентації  ІХ Всеукраїнського зльоту учнівських
лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів:

команду  юних  лісівників  учнівського  лісництва  «Паросток»
Крижопільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  2  Вінницької
області;

команду  юних  лісівників  Боголюбського  учнівського  лісництва
Луцького району Волинської області;

команду  юних  лісівників  Павлоградського  учнівського  лісництва
Павлоградської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  12
Дніпропетровської області;

команду  юних  лісівників  Левківського  учнівського  лісництва
Левківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирського району
Житомирської області;

команду  юних  лісівників  Кам'яницького  учнівського  лісництва
Кам'яницької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Ужгородського
району Закарпатської області;

команду  юних  лісівників  екологічного  загону  «Паросток»
Токмацької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  5  Токмацького
району Запорізької області;

команду  юних  лісівників  Порогівського  учнівського  лісництва
Порогівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Богородчанського
району Івано-Франківської  області;

команду юних лісівників учнівського лісництва «Зелена планета»
Компаніївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Компаніївського
району Кіровоградської  області;

команду юних лісівників Старосамбірського учнівського лісництва
Новоміської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Старосамбірського
району Львівської області;

команду  юних  лісівників  учнівського  лісництва  «Дивосвіт»



Врадіївської районної гімназії Миколаївської  області;
команду  юних  лісівників  учнівського  лісництва  Терешківської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавського району Полтавської
області;

команду юних лісівників  учнівського лісництва «Вікова діброва»
Оженинського  навчально-виховного  комплексу  Острозького  району
Рівненської області;

команду  юних  лісівників  Залозецького  учнівського  лісництва
«Лісовичок»  Зборівського  районного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Тернопільської  області;

команду  юних  лісівників  Утківського  учнівського  лісництва
Утківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Харківського  району
Харківської  області;

команду  юних  лісівників  Старосільського  учнівського  лісництва
Старосільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Великоолександрівського району Херсонської області;

учнівське  лісництво  Пліщинської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Шепетівського району Хмельницької області;

учнівське лісництво Михлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ізяславського
району Хмельницької області;

учнівське лісництво Масівецької ЗОШ І-ІІ ступенів Хмельницького
району Хмельницької області;

учнівське  лісництво  Кадиєвецької  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Кам'янець-
Подільського району Хмельницької області;

команду  юних  лісівників  Кам'янського  учнівського  лісництва
«Зелений  патруль»  Лісовосорочинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Прилуцького району Чернігівської області; 

команду  юних  лісівників  Трушівського  шкільного  лісництва
«Лісівник»  Трушівського  навчально-виховного  комплексу  Чигиринської
районної ради Черкаської  області;

команду  юних  лісівників  Карапчівського  учнівського  лісництва
Карапчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вижницького району
Чернівецької області.

4. Нагородити Грамотою Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної  державної  адміністрації  та  Хмельницького  обласного
управління   лісового   та   мисливського  господарства  і  заохочувальним
цінним  подарунком  -  пам'ять  до  комп’ютера  8  GB  «GoodRam  Colour
Ukraine  Blue/Yellow»   юних  лісівників  -  учасників  IX Всеукраїнського
зльоту учнівських  лісництв загальноосвітніх  і  позашкільних навчальних
закладів:

КУРКУ  ПАВЛІНУ, ученицю  7  класу,  вихованку  Карапчівського
учнівського  лісництва  Карапчівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Вижницького району Чернівецької області; 



МИРОНЕНКО  АНАСТАСІЮ, ученицю  6  класу,  вихованку
учнівського  лісництва  «Дивосвіт»  Врадіївської  районної  гімназії
Миколаївської області;

ЗУБКО БОГДАНА, учня 10 класу, вихованця учнівського лісництва
«Лісівник» Трушківського навчально-виховного комплексу Чигиринського
району Черкаської області.

5.Нагородити Грамотою Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації та Хмельницького обласного управління
лісового  та  мисливського  господарства  за  багаторічну  плідну  працю  в
галузі  лісового  господарства,  охорону  навколишнього  природного
середовища,  просвітницьку,  виховну  роботу  з  учнівською  молоддю  та
участь  в  організації  і  проведенні  ІХ Всеукраїнського зльоту учнівських
лісництв:

ВЕРБИЦЬКУ Тетяну  Анатоліївну,  заступника  директора  з
навчально-виховної  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді; 

ТАРАНЕНКО Вікторію Іванівну, заступника директора з науково-
методичної  роботи  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді; 

МАЗУРА Петра  Олександровича,  завідувача  науково-дослідною
лабораторією  садівництва  та  виноградарства  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 

МИКЛУША Степана  Івановича, доктора  сільськогосподарських
наук,  професора,  директора  інституту  лісового  і  садово-паркового
господарства Національного лісотехнічного університету України;

ГОРАЛЬ   Ольгу Олександрівну,  керівника гуртків Хмельницького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

ГРИГОРОВА Ігоря  Миколайовича, керівника  учнівського
лісництва,  директора  Масівецької  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  Хмельницького
району;

КЛОКА Євгенія  Артуровича, головного  спеціаліста  відділу
лісового  та  мисливського  господарства  Хмельницького  обласного
управління  лісового та мисливського господарства;

МАМЧУРА Михайла  Олексійовича, керівника  учнівського
лісництва, директора Полянського НВК Шепетівського району;

ОВЧАРУКА Василя  Івановича, доктора  сільськогосподарських
наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України, завідувач
кафедри  плодоовочівництва,  лісового  та  садово-паркового  господарства
Подільського державного аграрно-технічного університету;

ПУСТИЛЬНОГО Валерія Леонідовича, директора ДП «Кам'янець-
Подільське лісове  господарство»;

ШЕВЧУКА Олександра  Валерійовича,  головного  лісничого  ДП
«Кам'янець- Подільське лісове  господарство»;

КОВАЛЬ Лілію Михайлівну, провідного інженера лісових  культур



ДП «Кам'янець- Подільське лісове господарство»;
ПЛІЩИНСЬКОГО Олега  Володимировича,  лісничого

Кадиївецького лісництва ДП «Кам'янець-Подільське лісове господарство»;
ОЛЬШЕВСЬКОГО Миколу  В'ячеславовича,  помічника  лісничого

Кадиївецького  лісництва  ДП  «Кам'янець-Подільське  лісове
господарство»;

ЗАБЛОЦЬКОГО Олександра Васильовича, головного лісничого ДП
«Шепетівське лісове  господарство»;

МАРТИНЮКА Юрія Володимировича, лісничого  Кам'янківського
лісництва ДП «Шепетівське лісове  господарство»;

ГРИГОРЧУК Тетяну  Володимирівну,  директора  Хмельницького
державного центру естетичного виховання учнівської молоді;

ЮРЧУК Світлану  Володимирівну,  методиста  Хмельницького
державного центру естетичного виховання учнівської молоді;

ФІНОВСЬКУ Валентину  Валеріївну,  культорганізатора
Хмельницького  державного  центру  естетичного  виховання  учнівської
молоді;

АВДЕЄВУ Людмилу  Ростиславівну,  методиста  Хмельницького
державного центру естетичного виховання учнівської молоді;

ГРАБАРЕЦЬ  Валентину  Миколаївну,  директора  навчально-
виховного комплексу № 1 м. Шепетівки ім. М. Дзявульського; 

НІКОЛАЙЧУК  Наталію  Євгеніївну,  методиста  науково-
методичного  центру  управління  освіти  і  науки  Кам'янець-Подільської
міської ради;

СОКАЛЬСЬКУ  Тетяну  Петрівну,  методиста  управління  освіти
Шепетівського міськвиконкому;

РОМАНІШЕНА Леоніда  Сергійовича,  вчителя  праці
спеціалізованої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  29  м.
Хмельницького;

народний  художній  колектив  України  ансамбль  стилізованого
бального танцю «Альборадо» Хмельницького палацу творчості  дітей та
юнацтва (керівник Мильнікова Наталія Володимирівна);

народний  художній  колектив  України  ансамбль  танцю
Хмельницького  палацу  творчості  дітей  та  юнацтва  «Подолянчик»
(керівник Гуреєв Іван Юрійович);

народний  художній  колектив  України  театр  пісні  «Злагода»
Хмельницького палацу творчості  дітей та  юнацтва (керівник Казімірова
Олена Іванівна);

народний  художній  колектив  України  студія  естрадного  співу
«Перлинки Поділля» Хмельницького палацу творчості  дітей та юнацтва
(керівник Ремська Діна Сергіївна);

Хмельницьку спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів
№ 29;

Хмельницький  спеціалізований  ліцей-інтернат  поглибленої
підготовки в галузі наук;



Шепетівський  навчально-виховний  комплекс  №  1  ім.  М.
Дзявульського;

Шепетівський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

Кам'янець-Подільський  міський  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді;

Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді;

Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської
молоді;

Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва;
Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс № 9;
Ботанічний  сад  Подільського  державного  аграрно-технічного

університету;
Пліщинську загальноосвітню школу  І-ІІІ  ступенів  Шепетівського

району;
Кадиєвецьку  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Кам’янець-

Подільського району;
Михлянську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Ізяславського

району;
Масівецьку  загальноосвітню  школу  І-ІІ  ступенів  Хмельницького

району; 
Хмельницький  обласний  центр  науково-технічної  творчості

учнівської молоді;
ВТЕРКОВСЬКОГО Ярослава Юрійовича, завідувача сектору кадрів

та  юридичного   забезпечення  Хмельницького  обласного  управління
лісового та мисливського господарства;

ПОЄНКО  Тетяну   Михайлівну, провідного   інженера   лісових
культур ДП «Славутське  лісове  господарство»;

ТОПОЛЬСЬКОГО Віктора  Івановича,  лісничого  Червонозірського
лісництва ДП  «Хмельницьке  лісомисливське  господарство»;

МАРТИНОВА  Ігоря   Дмитровича,  лісничого   Михельського
лісництва ДП  «Ізяславське  лісове  господарство»;

ШЕВЧУКА  Олексія  Олексійовича,   лісничого   Бохнянського
лісництваДП «Летичівське  лісове  господарство»;

ЖИЛЮКА  Анатолія  Миколайовича, лісничого  Ярмолинецького
лісництва ДП  «Ярмолинецьке  лісове  господарство»;

СУПРУНОВСЬКУ Катерину  Володимирівну, провідного
спеціаліста сектору кадрів та  юридичного  забезпечення Хмельницького
обласного управління  лісового та мисливського господарства;

МЕЛЬНИКА Віктора  Івановича, доктора  біологічних  наук,
професора,  академіка  УАН,  завідувача  відділу  природної  флори
Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України;

ТОНКОГЛАЗ Іванну Миколаївну, керівника гуртків Хмельницького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;



ГАВРИЛЮК  Людмилу Анатоліївну,  старшого інспектора відділу
лісового  та  мисливського  господарства  Хмельницького  обласного
управління  лісового та мисливського господарства;

ЗВЕДЕНЮКА Миколу  Андрійовича,  керівника  учнівського
лісництва,  вчителя хімії  Пліщинської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів Шепетівського
району;

ЛИСЮКА Михайла  Анатолійовича, керівника  учнівського
лісництва,  директора  Михлянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ізяславського
району;

ЛОБОДУ Анатолія  Федоровича, головного  спеціаліста  відділу
лісового  та  мисливського  господарства  Хмельницького  обласного
управління  лісового та мисливського господарства;

СОПУШИНСЬКОГО  Івана  Миколайовича,  доктора
сільськогосподарських наук, доцента кафедри ботаніки, деревинознавства
та  недеревних  ресурсів  лісу  Інституту  лісового  і  садово-паркового
господарства Національного лісотехнічного університету України;

МИРНУ  Лілію  Анатоліївну,  методиста  біології  Хмельницького
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

МІХАЙЛИЦЮ Інну Валеріївну, керівника гуртків Хмельницького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

АЛХАЗОВА Юрія  Петровича,  керівника  гуртків  Хмельницького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

КЛІЩАР Ларису  Миколаївну,  керівника  гуртків  Хмельницького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

МЕЛЬНИК Тетяну  Петрівну,  заступника  директора  з
адміністративно-господарської  частини  Хмельницького  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

ВАЖЕЛЬСЬКУ Катерину  Олександрівну,  завідувачку
організаційно-методичним  відділом  Хмельницького  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

ЗОТОВУ Олену  Василівну,  методиста  Хмельницького  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

ДЕМЧУК Лесю Олександрівну, заступника директора з навчально-
виховної  роботи  Хмельницького  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;

ДЕМЧИШИНУ Зою Іванівну, методиста Хмельницького обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

СТРЕМЕЦЬКОГО  Станіслава  Францовича,  директора
спеціалізованої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  29  м.
Хмельницького;

ГРИЩУКА Віктора  Дмитровича,  директора  навчально-виховний
комплекс № 10 м. Хмельницького;

КУРМАНСЬКОГО Юрія  Івановича,  директора  Хмельницького
спеціалізованого ліцею-інтернату  поглибленої підготовки в галузі науки;

ТКАЧУКА Романа Миколайовича, директора Пліщинської ЗОШ І-



ІІІ ступенів Шепетівського району;
САСЮКА Володимира  Михайловича,  директора   ДП

«Шепетівський держлісгосп»;
САВЧУКА  Михайла  Вікторовича,  лісничого  Пліщинського

лісництва ДП «Шепетівський лісгосп»;
КИРИЛЬЧУК Анну  Олександрівну,  інженера  лісових  культур

Пліщинського лісництва ДП «Шепетівський лісгосп»;
МАНІЙЧУК Тетяну Леонідівну, директора Шепетівського міського

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
ПИПИЧ Олену Василівну, директора  Шепетівської спеціалізованої

школи-інтернату  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням  окремих
предметів і курсів;

ТКАЧ Людмилу  Іонівну,  директора  Кам'янець-Подільського
міського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

КОЗЛОВУ Олену  Володимирівну,  директора  Кам’янець-
Подільської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Славутинка»;

ОСАДЧУК Наталію  Вікторівну,  директора  навчально-виховного
комплексу № 9 м. Кам’янця-Подільського;  

ПИЛИПАК Марину Миколаївну, директора Хмельницького палацу
творчості дітей та юнацтва;

ГРАБАР Катерину  Петрівну,  директора  Кадиєвецької  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів Кам'янець-Подільського району;

БУДНИК Світлану  Дмитрівну,  керівника  учнівського  лісництва
Кадиєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Кам'янець-Подільського району;

ХРУСЛОВУ  ОЛЕНУ  ПАВЛІВНУ, вчителя  біології  Утківської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Харківського району Харківської
області

ПОЛТАВЕЦЬ  СВІТЛАНУ  ВЛАДИСЛАВІВНУ, керівника
Компаніївського учнівського лісництва «Зелена планета» Компаніївського
району Кіровоградської області;

СТУКАЛ НІНУ ІВАНІВНУ, керівника Дорогинського учнівського
лісництва Фастівського району Київської області;

ЛЕКУ  АЛЛУ  КОРНЕЛІВНУ, керівника  учнівського  лісництва
Карапчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вижницького району
Чернівецької області;

АБРАМОВУ  РУСЛАНУ  СТЕПАНІВНУ,  керівника  учнівського
лісництва  «Паросток»  Крижопільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 2 Крижопільского району Вінницької області.

6. Нагородити Дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і  науки України за плідну
практичну  лісогосподарську  діяльність,  природоохоронну  роботу  та
високий рівень знань у галузі лісового господарства, представлених юним
лісівниками  на  ІХ  Всеукраїнському  зльоті  учнівських  лісництв
загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів  у  Хмельницькій



області:
-  учнівське  лісництво  «Паросток»  Крижопільської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вінницької області;
-  Боголюбське  учнівське  лісництво  Луцького  району  Волинської

області;
- учнівське лісництво Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів № 12 Дніпропетровської області;
-  учнівське  лісництво  Левківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів Житомирського району Житомирської області;
-  учнівське лісництво Кам'яницької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ

ступенів Ужгородського району Закарпатської області;
-  екологічний  загін  «Паросток»  Токмацької  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 5 Токмацького району Запорізької області;
-  учнівське  лісництво  Порогівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів Богородчанського району Івано-Франківської  області;
-  учнівське  лісництво  «Зелена  планета»  Компаніївської

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Компаніївського  району
Кіровоградської  області;

-  Дорогинське  та  Пилиповецьке  учнівські  лісництва  Київської
області;

-  учнівське  лісництво  Новоміської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Старосамбірського району Львівської області;

-  учнівське  лісництво  «Дивосвіт»  Врадіївської  районної  гімназії
Миколаївської  області; 

-  учнівське  лісництво  «Дивосвіт»  Красноокнянського  будинку
дитячої та юнацької творчості Одеської області;

- учнівське лісництво Терешківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Полтавського району Полтавської  області;

-  учнівське лісництво «Вікова діброва» Оженинського навчально-
виховного комплексу Острозького району Рівненської області;

-  учнівське  лісництво  «Совенятко»  Роменської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області;

-  Залозецьке  учнівське  лісництво  «Лісовичок»  Зборівського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Тернопільської  області;

-  учнівське  лісництво  Утківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Харківського району Харківської  області;

- учнівське лісництво Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Великоолександрівського району Херсонської області;

-  учнівське  лісництво  Пліщинської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Шепетівського району Хмельницької області;

-  учнівське  лісництво  Михлянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Ізяславського району Хмельницької області;

-  учнівське  лісництво  Масівецької  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Хмельницького району Хмельницької області;



- учнівське лісництво Кадиєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Кам'янець-
Подільського району Хмельницької області;

-  Кам'янське  учнівське  лісництва  «Зелений  патруль»
Лісовосорочинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Прилуцького
району Чернігівської області; 

-  учнівське  лісництво  «Лісівник»  Трушівського  навчально-
виховного комплексу Чигиринської районної ради Черкаської  області;

- учнівське лісництво Карапчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Вижницького району Чернівецької області.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


