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«12» грудня 2016 р. № 79

Про підсумки проведення
Всеукраїнської трудової акції
школярів та учнівської молоді
«Юннатівський зеленбуд»

Всеукраїнська  трудова  акція  школярів  та  учнівської  молоді
«Юннатівський  зеленбуд»  щорічно  проводиться  Національним  еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України. Акція проходить під девізом «Садово-паркове мистецтво продовжують
юні».  Головною  метою  є  виховання  господаря,  формування  творчої
працелюбної  особистості,  економічної  і  екологічної  культури  учнів,
привернення  уваги  органів  влади,  громадськості  до  проблем  екології
навколишнього середовища. Трудова акція «Юннатівський зеленбуд» включає в
себе два розділи:

1. «Зелене коло рідного краю» - передбачає створення нових лісів, лісових
смуг, лісопарків навколо населених пунктів.

2. «Містам  і  селам  зелені  мережива»  -  створення  та  утримання  зелених
насаджень,  озеленення  вулиць  та  присадибних  ділянок,  вирощування
посадкового матеріалу декоративних дерев, кущів, квітів.
За  підсумками  журі  фінального  етапу  трудової  акції  «Юннатівський

зеленбуд»
НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців,
за практичні дії у трудовій акції «Юннатівський зеленбуд»:

1. Абрамова Олександра, учня 9 класу середньої загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  № 2  імені  воїна-інтернаціоналіста  С. В. Гаврилюка
смт Крижопіль Вінницької області (80 балів);

2. Алтухову Тетяну, ученицю 8 класу Кондратівської спеціалізованої школи
І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням  інформатики  і  програмування
Костянтинівського району Донецької області (65 балів);

3. Бандуру Ольгу, ученицю 8 класу обласного ліцею для обдарованих дітей з
сільської  місцевості,  вихованку  гуртка  «Аматори  зеленої  архітектури»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
області (65балів);

4. Баранівську  Анастасію,  ученицю  11  класу  Старосілецької  гімназії
Коростишівського району Житомирської області (75 балів);

5. Бойчеву Єлизавету, вихованку гуртка «Лікарські рослини» Первомайської
станції юних натуралістів Миколаївської області (70 балів);



6. Бойчук  Юлію,  ученицю  7  класу  Коростенського  міського  ліцею
Житомирської області (60 балів);

7. Бондаря  Андрія,  учня  8  класу  Комишівської  загальноосвітньої  школи
Ізмаїльського району Одеської області (60 балів);

8. Вільчинську  Єлизавету,  ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів с. Боголюби Луцького району Волинської області(60 балів);

9. Возняка Михайла, учня 8 класу загальноосвітньої школи № 15, вихованця
гуртка «Аматори зеленої архітектури» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської області (60балів);

10.Галтихіна Володимира, вихованця гуртка «Юні екологи» Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (80 балів);

11.Гамуляк  Роксолану,  ученицю  6  класу  загальноосвітньої  школи  № 5,
вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції Івано-Франківської області (60 балів);

12.Гамуляка Андрія, учня 9 класу загальноосвітньої школи № 5, вихованця
гуртка «Аматори зеленої архітектури» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської області (80 балів);

13.Гіль Анжеліку, ученицю 9 класу Майданської загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів Дубенського району Рівненської області (82 бали );

14.Гогуш Анну, ученицю 11 класу Вікнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Заставнівського району Чернівецької області (80 балів);

15.Голубенка  Євгенія,  учня  11  класу  Високопічської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  № 2 Житомирського району Житомирської  області
(80 балів);

16.Гурачок Вікторію, ученицю 10 класу середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  № 2  імені  воїна-інтернаціоналіста  С. В. Гаврилюка
смт Крижопіль Вінницької області (75 балів);

17.Демченко Тетяну, вихованку гуртка «Людина і довкілля» Шосткинської
міської станції юних натуралістів Сумської області (65 балів);

18.Едігарову  Есміральду,  ученицю  8  класу  Семенівського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
позашкільний  навчальний  заклад»  Каховського  району  Херсонської
області (65 балів);

19.Жернякову  Катерину,  ученицю  11  класу  Ларжанського  навчально-
виховного комплексу Ізмаїльського району Одеської області (75 балів);

20.Завалюк Юлію, вихованку учнівського лісництва «Екодім» комунального
закладу  «Навчально-виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів – гімназії № 6 Вінницької міської ради» (80 балів);

21.Зав’ялець  Яну,  вихованку  учнівського  лісництва  Карапчівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вижницького району Чернівецької
області (75 балів);

22.Ільєнка  Кирила,  вихованця  гуртка  «Людина  і  довкілля»  Шосткинської
міської станції юних натуралістів Сумської області (75балів);

23.Каліна  Андрія,  учня  9  класу,  вихованця  еколого-краєзнавчого  гуртка
«Гіпаніс»  Миколаївського  районного  будинку  творчості  учнів
Миколаївської області(70 балів);

24.Ковальову  Вікторію,  ученицю  10  класу  комунального  закладу  освіти
«Середня загальноосвітня школа № 76» Дніпропетровської міської ради,



вихованку  гуртка  «Флористика  та  зелена  архітектура»
Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру дітей та
учнівської молоді(75 балів);

25.Костюченко  Анну,  ученицю  9  класу  Сидорівської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області(70 балів);

26.Кошелюк  Світлану,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів с. Погулянка Любешівського району Волинської області(75
балів);

27.Криницю  Віолетту,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (75 балів);

28.Лагун Наталію, ученицю 8 класу Подільської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 9 Одеської області (65 балів);

29.Логвиненко  Тетяну,  вихованку  гуртка  «Лікарські  рослини»
Первомайської  станції  юних  натуралістів  Миколаївської  області  (65
балів);

30.Михайлову  Аріадну,  ученицю  11–А  класу  комунального  закладу
«Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 31 Вінницької міської ради» (80
балів);

31.Найдич  Олександру,  вихованку  гуртка  «Юні  виноградарі»,  ученицю
8 класу  Радсадівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Миколаївської районної ради Миколаївської області (65 балів);

32.Ніколенко  Надію,  ученицю  9–Б  класу  Ланчинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів, вихованку гуртка «Юні лісівники» Надвірнянського
районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-
Франківської області (70 балів);

33.Ошовську  Вікторію,  ученицю  10  класу  середньої  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  № 2 імені  воїна-інтернаціоналіста  С. В. Гаврилюка
смт Крижопіль Вінницької області (80 балів);

34.Палійчук Валентину, ученицю 9–Б класу Ланчинської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів, вихованку гуртка «Юні лісівники» Надвірнянського
районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-
Франківської області(75 балів);

35.Панаїда  Андрія,  вихованця  гуртка  «Лікарські  рослини»  Первомайської
станції юних натуралістів Миколаївської області (65 балів);

36.Пашкевича Богдана, учня 8-Б Голопристанської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської області (65 балів);

37.Пічнякова Назара, учня 8 класу Кондратівської спеціалізованої школи І-
ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням  інформатики  і  програмування
Костянтинівського району Донецької області (65 балів);

38.Пліс  Лілію,  ученицю  9  класу  комунального  закладу  освіти  «Середня
загальноосвітня школа № 76» Дніпропетровської міської ради, вихованку
гуртка «Флористика та зелена архітектура» Дніпропетровського обласного
еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді (75 балів);

39.Пухова  Антона,  вихованця  гуртка  «Юні  медики»  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Мелітопольської міської ради
Запорізької області 60 балів);

40.Реднікова Вадима, учня 8-Б Голопристанської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 4 Херсонської області (65 балів);



41.Роль  Олександру,  ученицю  7–А  класу  Криворізької  загальноосвітньої
школи  № 62,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»  станції  юних
натуралістів Жовтневого району Дніпропетровської області (60 балів);

42.Рошошко  Алісу,  ученицю  7  класу  комунального  закладу  «Навчально-
виховний комплекс № 102» Дніпропетровської міської ради (60 балів);

43.Салащову Анастасію, ученицю 10 класу, вихованку гуртка «Світ навколо
нас» Зеленоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської
районної ради (70 балів );

44.Саліженко  Катерину,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (75 балів);

45.Скрипник  Яну,  ученицю  8  класу  Богородчанської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 2  Богородчанського  районного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Івано-Франківської  області
(65 балів);

46.Смішко Ольгу, ученицю 8-А класу комунального закладу  «Навчально-
виховний комплекс № 102» Дніпропетровської міської ради (70 балів);

47.Стасюк  Софію,  ученицю  8  класу  Чорноморівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Каховського району Херсонської області (60 балів);

48.Стефаненка  Олександра,  вихованця  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Бердянської  міської  станції  юних  натуралістів  Запорізької  області  (65
балів);

49.Сучок  Катерину,  ученицю  9  класу  Шевченківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Херсонської області (75 балів);

50.Тимощук  Іванну,  ученицю  11-Б  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів с. Троянівка Маневицького району Волинської  області  (80
балів);

51.Требушкіну  Юліану,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Бердянської  міської  станції  юних  натуралістів  Запорізької  області  (65
балів);

52.Фартушенко Валерія, учня 8 класу Кондратівської спеціалізованої школи
І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням  інформатики  і  програмування
Костянтинівського району Донецької області (65 балів);

53.Чернову Ірину, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Бердянської
міської станції юних натуралістів Запорізької області(65 балів);

54.Шаповала  Дмитра,  учня  8  класу  Семенівського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  позашкільний
навчальний заклад» Каховського району Херсонської області (65 балів);

55.Шевцову  Алісу,  ученицю  7  класу  комунального  закладу  «Навчально-
виховний комплекс № 102» Дніпропетровської міської ради (60 балів);

56.Шумейка  Владислава,  учня  9  класу  Сидорівської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області (70 балів).

ІI.  Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру Міністерства освіти і науки України колективи учнівської молоді за
створення нових лісів, лісопарків навколо населених пунктів, утримання
зелених  насаджень,  вирощування  посадкового  матеріалу  декоративних
дерев, кущів, квітів під час Всеукраїнської акції «Юннатівський зеленбуд»:



1. Вихованців  агітбригади  «Зелений  патруль»  Опішнянського  будинку
дитячої та юнацької творчості Зіньківського району Полтавської області;

2. Вихованців  гуртка  «Джерельце»  навчально-виховного  комплексу
«Білашівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-дитячий  садок»
Острозького району Рівненської області;

3. Вихованців гуртка «Екологічна агітбригада» Сумського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

4. Вихованців гуртка «Квіткова фантазія» Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

5. Вихованців  гуртка  «Народне  мистецтво»  Олександрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ Каланчацького району Херсонської області;

6. Вихованців гуртка «Саду мого дивосвіт» Дорогобузької загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Гощанського району Рівненської області;

7. Вихованців  гуртка  «Юний  еколог»  Берестовецької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області;

8. Вихованців гуртка «Юний еколог» Олексіївської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Нікопольського району Дніпропетровської області;

9. Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»  Ковельської  міської  станції  юних
натуралістів Волинської області;

10.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  Білопільського  районного  центру
дитячої та юнацької творчості Сумської області;

11.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»  Голопристанської
районної станції юних натуралістів Херсонської області;

12.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»  комунального  закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Дніпровського району Дніпропетровської області;

13.Вихованців  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Енергодарського  центру
туризму, краєзнавства та спорту Запорізької області;

14.Вихованців  гуртка «Юні  охоронці  природи» станції  юних натуралістів
Бердянської міської ради Запорізької області;

15.Вихованців  гуртка  «Юні  рослинники»  Снятинської  районної  станції
юннатів Івано-Франківської області;

16.Вихованців  гуртків  «Любителі  домашніх  тварин»  Тернопільського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

17.Вихованців  гуртків  Чечельницької  районної  станції  юних  натуралістів
Вінницької області;

18.Вихованців  екологічного  загону  «Дивосвіт»  Семенівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 5 Чернігівської області;

19.Вихованців  екологічної  бригади  «Юний  натураліст»  Коломацької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавського району Полтавської
області;

20.Вихованців клубу «Дивосвіт» Маркушівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Бердичівського району Житомирської області;

21.Вихованців  пошукового  загону  «Сьорчинг»  Горішньоплавнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської області;

22.Вихованців  Тавричанського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Каховського району Херсонської області;



23.Вихованців  творчого  об’єднання  «Друзі  природи»  Криворудської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Семенівського району Полтавської
області;

24.Вихованців  учнівського  лісництва  «Зелений  світ»  Білківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Іллінецького  району  Вінницької
області;

25.Вихованців  учнівського  лісництва  «Совенятко»  Роменської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області;

26.Команду  «Юні  лісівники»  Райгородської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Житомирської області;

27.Учнівський колектив 10-11 класів Височанської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області;

28.Учнівський  колектив  11  класу  Верхньорогатської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Херсонської області;

29.Учнівський колектив 5-9 класів Української загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Талалаївського району Чернігівської області;

30.Учнівський колектив 5-Б класу Любимівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад  № 1  Каховського  району
Херсонської області;

31.Учнівський  колектив  6,  8,  10  класів,  вихованців  гуртка  «Людина  і
довкілля»  Сторожинецького  районного  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  на  базі  Михальчанської  загальноосвітньої
школи Чернівецької області;

32.Учнівський колектив 7 класу Каланчацької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2 Херсонської області;

33.Учнівський  колектив  7  класу  Лолинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів Долинського району Івано-Франківської області;

34.Учнівський  колектив  7  класу  Малинівського  навчально-виховного
комплексу Гощанського району Рівненської області;

35.Учнівський  колектив  7-11  класів  Олександрівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Семенівського району Чернігівської області;

36.Учнівський  колектив  7-А  та  8  класів  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів № 17 м. Мирноград Донецької області;

37.Учнівський колектив 8 класу Костянтинівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Горностаївського району Херсонської області;

38.Учнівський колектив 8 класу Озерянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Варвинського району Чернігівської області;

39.Учнівський колектив 8-Б класу Любимівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад  № 1  Каховського  району
Херсонської області;

40.Учнівський колектив 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
м. Жмеринки Вінницької області;

41.Учнівський колектив 9 та 10 класів Новомиколаївської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області;

42.Учнівський колектив 9-Б класу Голопристанської спеціалізованої школи
І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням  предметів  філологічного  та
математично-природничого циклів Херсонської області;



43.Учнівський  колектив  Великокринківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Глобинського району Полтавської області;

44.Учнівський колектив Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 2 Херсонської області;

45.Учнівський колектив загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Муравище
Ківерцівського району Волинської області;

46.Учнівський  колектив  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 1
м. Калинівка Вінницької області;

47.Учнівський  колектив  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 6
м. Мирноград Донецької області;

48.Учнівський  колектив  Комишанської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 26 Херсонської області;

49.Учнівський  колектив  комунального  закладу  «Богданівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Павлоградського  району
Дніпропетровської області;

50.Учнівський  колектив  комунального  закладу  «Навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназії» № 6 Вінницької
міської ради;

51.Учнівський  колектив  комунального  закладу  «Сніжнянська
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів»  Погребищенського  району
Вінницької області;

52.Учнівський колектив Красноставського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Лугинського району Житомирської області;

53.Учнівський  колектив  середньої  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 2  імені  воїна-інтернаціоналіста  С. В. Гаврилюка
смт Крижопіль Вінницької області;

54.Учнівський  колектив  Криничненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Устинівського району Кіровоградської області;

55.Учнівський  колектив  Немирівського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 1  імені М. Д. Леонтовича  –
гімназія» Вінницької області;

56.Учнівський  колектив  Райківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Бердичівського району Житомирської області;

57.Учнівський  колектив  Репужинецького  навчально-виховного  комплексу
Заставнівського району Чернівецької області;

58.Учнівський  колектив  Томаківського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
№ 1 Дніпропетровської області.

ІІІ.  Надати  подяки  від  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам
учнівських  колективів,  за  роботу  з  дітьми  по  вивченню  сучасних
технологій  вирощування  лісових  культур  та  втіленню  своїх  знань  на
практиці під час акції «Юннатівський зеленбуд»:

1. Абрамовій  Руслані  Степанівні,  керівнику  учнівського  лісництва
Крижопільської  СЗШ  І-ІІІ  ступенів  № 2  Крижопільського  району
Вінницької області;



2. Андрієць Л. І.,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»
Голопристанської  районної  станції  юних  натуралістів  Херсонської
області;

3. Антоновій  Ользі  Семенівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»
Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Одеської області;

4. Бабарик  Валентині  Геннадіївні,  керівнику  гуртка  «Друзі  природи»
Криворудської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Семенівського
району Полтавської області;

5. Балабась Інні Віталіївні, керівнику клубу «Комек» Горішньоплавнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської області;

6. Баланюк Т. М.,  вчителю  хімії  та  біології  Тавричанського  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Каховського району Херсонської області;

7. Башмат  Галині  Миколаївні,  вчителю  біології  Майданської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Дубенського  району  Рівненської
області;

8. Березіцькій  Мирославі  Мирославівні,  керівнику  гуртків  «Любителі
домашніх  тварин»  Тернопільського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;

9. Біленькій  Ользі  Василівні,  вчителю  біології  комунального  закладу
«Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 31 Вінницької міської ради»;

10.Бобовській Світлані Михайлівні, вчителю біології комунального закладу
«Сніжнянська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів»  Погребищенського
району Вінницької області;

11.Боброву  Віктору  Михайловичу,  вчителю  біології  Озерянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Варвинського району Чернігівської
області;

12.Бондарчук Лесі  Леонідівні,  вчителю біології  Немирівського навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 1
імені М. Д. Леонтовича – гімназія» Вінницької області;

13.Бортновській  Тетяні  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Юний  еколог»
Олексіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Нікопольського
району Дніпропетровської області;

14.Бур’ян  Олені  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Екологічна  агітбригада»
Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді;

15.Васильчишин Богдані Богданівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-Франківської
області;

16.Вільчинській  Ользі  Михайлівні,  вчителю  образотворчого  мистецтва
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  с. Боголюби  Луцького  району
Волинської області;

17.Віслогузовій  Валентині  Олександрівні,  вчителю  біології
Новомиколаївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Мелітопольської районної ради Запорізької області;

18.Власюк  Інні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Квітковий  дивосвіт»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської області;



19.Вовкобрун Л. М.,  вчителю  біології  Томаківського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний
заклад» № 1 Дніпропетровської області;

20.Возняку  Віталію  Євстафійовичу,  керівнику  гуртка  «Зелений  патруль»
Горішньоплавнівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступені  № 2
Полтавської області;

21.Гарбарчук  Валентині  Михайлівні,  вчителю  біології  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  с. Погулянка  Любешівського  району  Волинської
області;

22.Гетьману  Віктору  Мартиновичу,  вчителю  біології  Комишівської
загальноосвітньої школи Ізмаїльського району Одеської області;

23.Глущенко  Оксані  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Білопільського районного центру дитячої та юнацької творчості Сумської
області;

24.Голіней  Любові  Василівні,  вчителю  біології  Ланчинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, керівнику гуртка «Юні лісівники»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Івано-Франківської області;

25.Гуртяк  Валентині  Федорівні,  вчителю  біології  Богданівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Павлоградського  району
Дніпропетровської області;

26.Дзюбенко  Катерині  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

27.Дідичук  Діані  Миколаївні,  вчителю  біології  Райгородської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Бердичівського  району
Житомирської області;

28.Долговій  Яні  Миколаївні,  керівнику  учнівського  лісництва  «Зелений
світ»  Білківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Іллінецького
району Вінницької області;

29.Дорідовій  Юлії  Євгенівні,  керівнику  гуртка  «Юні  виноградарі»
Радсадівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Миколаївського
району Миколаївської області;

30.Дуженкові  Олені  Валеріївні,  вчителю  біології  Криворізької
загальноосвітньої школи № 62 Дніпропетровської області;

31.Жабровцю  Олександру  Михайловичу,  вчителю  Високопічської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 2  Житомирського  району
Житомирської області;

32.Задвірному  Олександру  Петровичу,  керівнику  еколого-краєзнавчого
гуртка  «Гіпаніс»  Миколаївського  районного  будинку  творчості  учнів
Миколаївської області;

33.Запорожець  Наталії  Володимирівні,  керівнику  гуртків  Чечельницької
районної станції юних натуралістів Вінницької області;

34.Захарченко  Олені  Олександрівні,  вчителю  біології  Олександрівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Семенівського  району
Чернігівської області;

35.Зеленській  Вікторії  Володимирівні,  керівнику  учнівського  лісництва
«Совенятко»  Роменської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 11
Сумської області;



36.Іванюк О. М., вчителю біології та хімії Криничненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Устинівського району Кіровоградської області;

37.Іщенко К. В.,  вчителю  біології  Вікнянської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Заставнівського району Чернівецької області;

38.Камінській  Ользі  Василівні,  вчителю  Коростенсько  міського  ліцею
Житомирської області;

39.Кардаш  Наталії  Григорівні,  керівнику  гуртків  Опішнянського  будинку
дитячої та юнацької творчості Зіньківського району Полтавської області;

40.Квік  Ірині  Ярославівні,  вчителю  біології  Красноставського  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальній заклад І-ІІ ступенів –
дошкільний  навчальний  заклад»  Лугинського  району  Житомирської
області;

41.Кіраль  Ірині  Василівні,  вчителю  хімії  та  біології  Коломацької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавського району Полтавської
області;

42.Книш  Марині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники-
дендрологи»  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Дніпровської  райдержадміністрації
Дніпропетровської області;

43.Копилову Олегу Валерійовичу, вчителю географії комунального закладу
«Навчально-виховний  комплекс  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
гімназія № 6 Вінницької міської ради»;

44.Корнієнко  Сергію  Володимировичу,  керівнику  гуртка  «Людина  і
довкілля»  Шосткинської  міської  станції  юних  натуралістів  Сумської
області;

45.Кот  Ользі  Василівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»  Ковельської
міської станції юних натуралістів Волинської області;

46.Кривулі  Ірині  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Флористика  та  зелена
архітектура»  Дніпропетровського  обласного  еколого-натуралістичного
центру дітей та учнівської молоді;

47.Кущенку  Едуарду  Борисовичу, педагогу-організатору  об’єднання  «Юні
екологи»  Кондратівської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  з
поглибленим вивченням інформатики і програмування Костянтинівського
району Донецької області;

48.Леці А. К.,  керівнику  учнівського  лісництва  Карапчівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вижницького району Чернівецької
області;

49.Лисак Катерині, вчителю біології  Великокринківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Глобинського району Полтавської області;

50.Луєнко  Світлані  Володимирівні,  вчителю  біології,  керівнику  гуртка
«Юний  еколог»  Берестовецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Борзнянського району Чернігівської області;

51.Макаровій  Ользі  Андріївні,  вчителю біології  Ларжанського навчально-
виховного комплексу Ізмаїльського району Одеської області;

52.Мамчур  Людмилі  Василівні,  керівнику  гуртка  «Юні  рослинники»
Устянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Снятинської районної
станції юних натуралістів Івано-Франківської області;



53.Мирній  Галині  Миколаївні,  керівнику  гуртків  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

54.Науменко Т. В.,  вчителю  біології  Томаківського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» № 1 Дніпропетровської області;

55.Наумчук Майї Миколаївні, вчителю Райківської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Бердичівського району Житомирської області;

56.Немченко Ганні  Олексіївні,  керівнику гуртка «Юні  охоронці  природи»
станції юних натуралістів Бердянської міської ради Запорізької області;

57.Нестеренко  Ірині  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Дендрологія»
комунального  закладу  освіти  «Навчально-виховний  комплекс»  № 102
Дніпропетровської міської ради;

58.Олєшкевич Тамарі  Миколаївні,  керівнику гуртка  «Юні  друзі  природи»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів Жовтневого району» Дніпропетровської області;

59.Павленко Тетяні Анатоліївні, вчителю біології Немирівського навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 1
імені М. Д. Леонтовича – гімназія» Вінницької області;

60.Павленчик Наталії Миколаївні, вчителю Сидорівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області;

61.Палій Н. В.,  вчителю  біології  Репужинецького  навчально-виховного
комплексу Заставнівського району Чернівецької області;

62.Приходько  Ніні  Олександрівні,  вчителю  біології  Височанської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Борзнянського  району
Чернігівської області;

63.Пуляєвій Ю. А.,  вчителю  біології  Семенівського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  позашкільний
навчальний заклад» Каховського району Херсонської області;

64.Савосько В. М., керівнику екологічного загону «Дивосвіт» Семенівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 5 Чернігівської області;

65.Самойловій  Вікторії  Валеріївні,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Енергодарського  центру  туризму,  краєзнавства  та  спорту
Запорізької області;

66.Сачук  Аллі  Георгіївні,  вчителю біології,  керівнику  гуртка  «Саду  мого
дивосвіт»  Дорогобузької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Гощанського району Рівненської області;

67.Семенюк Лілії Василівні,  керівнику Троянівського шкільного лісництва
Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва Волинської
області;

68.Сидоровій Валентині Миколаївні, керівнику гуртка «Юні медики» центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Мелітопольської
міської ради Запорізької області;

69.Скрипник Наталії Іванівні, керівнику гуртка «Флористика та фітодизайн
інтер’єру»  Богородчанського районного центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Івано-Франківської області;

70.Соловей  Тамілі  Миколаївні,  вчителю  біології  та  географії  Української
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Талалаївського  району
Чернігівської області;



71.Сопрович Т. І., вчителю початкових класів СШ № 23 м. Чернівці;
72.Стасюк О. М.,  вчителю  біології  Чорноморівської  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Каховського району Херсонської області;
73.Томчук  Людмилі  Василівні,  вчителю  біології,  керівнику  клубу

«Дивоцвіт»  Маркушівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Бердичівського району Житомирської області;

74.Федорняк О. В.,  вчителю  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  № 17
м. Мирноград Донецької області;

75.Четвертак  Тетяні  Леонідівні,  вчителю  біології  Новомиколаївської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Мелітопольської  районної  ради
Запорізької області;

76.Шандрі  Наталії  Валеріївні,  вчителю  іноземної  мови  Малинівського
навчально-виховного комплексу Гощанського району Рівненської області;

77.Швед  Галині  Григорівні,  вчителю  Старосілецької  гімназії
Коростишівського району Житомирської області;

78.Шинкарук  Тетяні  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Джерельце»  навчально-
виховного комплексу «Білашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
дитячий садок» Острозького району Рівненської області;

79.Шиян  Галині  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Аматори  зеленої
архітектури»  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції
Івано-Франківської області.

IV. Педагогічний колектив Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України висловлює
щиру  подяку  директорам  департаментів  освіти  і  науки,  керівникам
загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів  за  організацію
проведення  Всеукраїнської  акції  «Юннатівський  зеленбуд»  серед
учнівської молоді.

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


