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

НАКАЗ
м. Київ

«16» квітня 2016 р. № 30

Про підсумки проведення
Дня довкілля,
Міжнародного дня Землі

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 учнівської молоді
16  квітня  2016  року  запрошено  команду  вихованців  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.

НАКАЗУЮ:
1. Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натурнальстичного

центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  команду
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  Іннесу  –  ученицю  9  класу,  вихованку  гуртка  «Юні
лісівники»  шкільного  лісництва  Ірпінського  еколого-технічного  центру
творчості школярів та молоді, Київської області.

2. Антонова Данила – учня 9 класу, вихованця гуртка «Юні лісівники»
шкільного лісництва Ірпінського еколого-технічного центру творчості школярів
та молоді, Київської області.

3. Кірлася Владислава – учня 9 класу Ірпінського еколого-технічного
центру творчості школярів та молоді, Київської області.

4. Мажніченко  Марину  –  ученицю  9  класу  Ірпінського  еколого-
технічного центру творчості школярів та молоді, Київської області.

5. Степанюка Богдана – учня 9 класу Ірпінського еколого-технічного
центру творчості школярів та молоді, Київської області.

6. Гаврилюка  Петра  –  учня  9  класу  Ірпінського  еколого-технічного
центру творчості школярів та молоді, Київської області.

7. Голубовського  Романа  –  учня  9  класу  Ірпінського  еколого-
технічного центру творчості школярів та молоді, Київської області.

8. Довженок  Оксану  –  ученицю  9  класу  Ірпінського  еколого-
технічного центру творчості школярів та молоді, Київської області.



9. Пашинську  Валерію  –  ученицю  9  класу  Ірпінського  еколого-
технічного центру творчості школярів та молоді, Київської області.

10. Черненко Оксану – ученицю 9 класу Ірпінського еколого-технічного
центру творчості школярів та молоді, Київської області.

11. Можарівську  Арину  –  ученицю  8 класу,  вихованку  гуртка  «Юні
друзі  природи» Ірпінського еколого-технічного центру творчості  школярів  та
молоді, Київської області.

12. Андріуцу  Валерію  –  ученицю  9  класу  Ірпінського  еколого-
технічного центру творчості школярів та молоді, Київської області.

13. Костюченко  Альбіну  –  ученицю  9  класу  Ірпінського  еколого-
технічного центру творчості школярів та молоді, Київської області.

14. Шевченко  Вероніку  –  ученицю  9  класу  Ірпінського  еколого-
технічного центру творчості школярів та молоді, Київської області.

15. Харченко  Сергія  –  учня  9  класу  Ірпінського  еколого-технічного
центру творчості школярів та молоді, Київської області.

16. Луференко  Олександру  –  ученицю  9  класу  Ірпінського  еколого-
технічного центру творчості школярів та молоді, Київської області.

17. Шевчук  Єлизавету  –  ученицю  9  класу  Ірпінського  еколого-
технічного центру творчості школярів та молоді, Київської області.

18. Роговик Софію – ученицю 9 класу Ірпінського еколого-технічного
центру творчості школярів та молоді, Київської області.

19. Товстенко Тетяну – ученицю 9 класу Ірпінського еколого-технічного
центру творчості школярів та молоді, Київської області.

20. Цикалюка Богдана – учня 9 класу Ірпінського еколого-технічного
центру творчості школярів та молоді, 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, та створення пам’ятної ділянки
на території дендропарку «Юннатський»:

1. Стишак Лілії Юріївні – керівнику гуртка «Юні лісники» шкільного
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.

3. Мяляренку Ярославу Олександровичу – начальнику відділу освіти і
науки Ірпінської міської ради, Київської області.

4. Рибаку Роману Васильовичу – директору ДП «Київський лісгосп».
5. Кушнерик  Людмилі  Володимирівні  –  помічнику  лісничого

Ірпінського лісництва ДП «Київський лісгосп».

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


