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

НАКАЗ
м. Київ

«27» грудня 2018 р. № 102

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

Всеукраїнську  трудову  акцію  школярів  та  учнівської  молоді
«Юннатівський  зеленбуд»  щорічно  проводить  Національний  еколого-
натуралістичний центр 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:

 «Зелене коло рідного краю» - передбачає створення нових лісів, лісових

смуг, лісопарків навколо населених пунктів.

 «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
Всеукраїнської  трудової  акції  школярів  та  учнівської  молоді
«Юннатівський зеленбуд» за І місце:

1. Вітель  Наталію,  вихованку  екологічних  гуртків  Центру  дитячої  та
юнацької  творчості  Новгород-Сіверської  міської  ради  Чернігівської
області  

2. Гаіну  Дар’ю,  ученицю  8  класу  Малокопанівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Центру  позашкільної  освіти  Голопристанської  райдержадміністрації
Херсонської області (90 балів);



3. Галтихіну  Евеліну, ученицю 9  класу, вихованку  гуртка  «Юні  екологи»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН
України м. Києва (90 балів);

4. Гаць  Юлію,  ученицю  7  класу  ОЗЗСО  «Любешівський  ліцей»
Любешівської  об’єднаної  територіальної  громади  Волинської  області
(90 балів);

5. Гіля  Яна,  учня  6  класу  філії  І-ІІ  ступенів  Семидубського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей»
Дубенського району Чернігівської області (90 балів);

6. Гребенюк  Христину,  ученицю  10  класу  Херсонської  спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  №30  з  поглибленим  вивченням  предметів
природничо-математичного  циклу  та  англійської  мови  Херсонської
міської ради Херсонської області (90 балів);

7. Загурську  Олександру,  вихованку  учнівського  лісництва  «Дивосвіт»
Окнянського  районного  будинку  юнацької  творчості  Одеської  області
(90 балів);

8. Кохальську  Анастасію,  ученицю  6  класу  Малокопанівської  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  Центру  позашкільної  освіти  Голопристанської
райдержадміністрації Херсонської області (90 балів);

9. Криницю Вікторію,  ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Юні екологи»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН
України м. Києва (90 балів);

10.Кухарик  Анастасію,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  с. Погулянка  Любешівського  району  Волинської  області
(90 балів);

11.Микитчук Ольгу, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Юні господарочки»
гімназії № 5 Чернівецького ОЦЕНТУМ (90 балів);

12.Ольшанського Олексія, учня 10 клас Херсонської спеціалізованої школи
І-ІІІ  ступенів  №30  з  поглибленим  вивченням  предметів  природничо-
математичного  циклу  та  англійської  мови  Херсонської  міської  ради
Херсонської області (90 балів);

13.Омельченка Олександра, учня 8 класу, вихованця гуртка «Юні екологи»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН
України м. Києва (90 балів);

14.Попову Вікторію, ученицю 8 класу Малокопанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Центру  позашкільної  освіти  Голопристанської  райдержадміністрації
Херсонської області (90 балів);

15.Сіньковського  Владислава,  учня  10  класу  Малокопанівської  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  Центру  позашкільної  освіти  Голопристанської
райдержадміністрації Херсонської області (90 балів);



16.Тодеряна Олексія, учня 9 класу, вихованця гуртка «Forest» Куликівського
навчально-виховного  комплексу  Герцаївського  району  Чернівецької
області (90 балів);

17.Федорюка  Мірчу,  вихованця  гуртка  «Фотонатуралісти»  Димківського
навчально-виховного комплексу Глибоцького Будинку творчості дітей та
юнацтва Чернівецької області (90 балів);

18.Шевченко Тетяну, ученицю 9 класу Опорного закладу «Окнянська ЗОШ»,
вихованку  учнівського  лісництва  «Дивосвіт»  Окнянського  районного
будинку юнацької творчості Одеської області (90 балів);

19.Щупаковського  Валентина,  вихованця  гуртка  «Юні  лсівники»  КЗ
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  при  Підлісненській  філії  КЗ  «Олександрівське
навчально-виховне  об’єднання  № 2»  Олександрівської  районної  ради
Кіровоградської області (90 балів).

ІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  призерів
Всеукраїнської  трудової  акції  школярів  та  учнівської  молоді
«Юннатівський зеленбуд» за ІІ місце:

1. Бекірову Вероніку, вихованку гуртка «Природа рідного краю» Генічеської
районної ради, ученицю 7 класу Щасливцівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Генічеського району Херсонської області (80 балів);

2. Бодюка Миколу, учня 9 класу, вихованця гуртка «Юні екологи» опорного
закладу  «Шпанівський  навчально-виховний  комлекс  «загальноосвітній
навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Рівненської районної ради Рівненської області (80 балів);

3. Гадько Юлію,  ученицю  10  класу  комунального  закладу  «СЗШ  № 19»,
вихованку  «Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської області (80 балів);

4. Давиденко Юлію, ученицю 10 класу комунального закладу «СЗШ № 44»
Кам’янської міської ради Дніпропетровської області (80 балів);

5. Дудчинка Іллю,  учня  9  класу Новогуйвинської  гімназії  Житомирського
району Житомирської області (80 балів);

6. Кашубу  Марту,  ученицю  10  класу  природничо-математичного  ліцею,
вихованку гуртка «CLOBE» Міської дитячої екологічної станції м. Івано-
Франківська (80 балів);

7. Корлонець  Ярославу,  ученицю  Сільницької  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Тульчинської районної ради Вінницької області (80 балів);

8. Кравчук Діану, вихованку гуртка «Юний еколог» загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 37 ім. В. Дробота Херсонської міської ради Херсонської
області (80 балів);



9. Пелих Діану, ученицю 9 класу загальноосвітньої школи № 22, вихованку
гуртка  «Аматори  рослинництва»  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції Івано-Франківської області (80 балів);

10.Ремінного Олега, учня Сільницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Тульчинської районної ради Вінницької області (80 балів);

11.Рочняка Богдана, учня 8 класу загальноосвітньої школи № 6, вихованця
гуртка  «Аматори  рослинництва»  Міської  дитячої  екологічної  станції
м. Івано-Франківська (80 балів);

12.Самбур  Аліну, ученицю  11  класу  Новомиколаївської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області
(80 балів);

13.Сауленко  Дар’ю,  ученицю  5  класу  Новоіванівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Арцизького району Одеської області (80 балів);

14.Славінського  Ярослава,  вихованця  гуртка  «Юний  еколог»
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37 ім. В. Дробота Херсонської
міської ради Херсонської області (80 балів);

15.Тарасову  Марію,  ученицю  8  класу  комунального  закладу  «Технічний
ліцей» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області (80 балів);

16.Федоренко  Анну,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи  № 15,
вихованку гуртка «Аматори рослинництва» Міської  дитячої  екологічної
станції м. Івано-Франківська (80 балів);

17.Цюпера Богдана, учня 4 класу загальноосвітньої школи № 8, вихованця
гуртка  «Юні  екологи»  Міської  дитячої  екологічної  станції  м. Івано-
Франківська (80 балів);

18.Черкашину Вікторію, ученицю 7 класу Вознесенської гімназії «Орієнтир»
Мелітопольської районної ради Запорізької області (80 балів);

19.Шульгу  Аліну, ученицю  Блистівського  навчально-виховного  комплексу
Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області (80 балів).

ІІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  призерів
Всеукраїнської  трудової  акції  школярів  та  учнівської  молоді
«Юннатівський зеленбуд» за ІІІ місце:

1. Богоріл Вікторію, вихованку гуртка «Лікарські рослини» Первомайської
міської станції юних натуралістів Миколаївської області (75 балів);

2. Грунтея  Василя,  учня  10  класу  Репужинецького  навчально-виховного
комплексу Заставнівського району Чернівецької області (75 балів);

3. Гулея  Івана,  вихованця  еколекторію  «Природа  –  наш  дім»
Старожадівського  навчально-виховного  комплексу  Сторожинецького
ЦЕНТУМ Чернівецької області (75 балів);



4. Димченко  Вероніку,  ученицю  8  класу,  вихованку  еколого-краєзнавчого
гуртка  «Гіпаніс»  Трихатської  ЗЗСО  Ольшанської  селищної  ради
Миколаївського району Миколаївської області (75 балів);

5. Дідича  Дениса,  вихованця  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»
Славутського міського дитячо-юнацького центру туризму та екологічної
роботи Хмельницької області (75 балів);

6. Задорожнього  Олександра,  учня  8  класу  Голопристанської  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  №4  Голопристанської  міської  ради  Херсонської  області
(75 балів);

7. Захарчука  Андрія,  вихованця  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»
Славутського міського дитячо-юнацького центру туризму та екологічної
роботи Хмельницької області (75 балів);

8. Качана Данила, учня 8 класу Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4
Голопристанської міської ради Херсонської області (75 балів);

9. Кліменко  Єву,  вихованку  гуртка  «Лікарські  рослини»  Первомайської
міської станції юних натуралістів Миколаївської області (75 балів);

10.Колтигіна  Івана,  вихованця  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»
Славутського міського дитячо-юнацького центру туризму та екологічної
роботи Хмельницької області (75 балів);

11.Комарову  Анжеліку,  вихованку  гуртка  «Лікарські  рослини»
Первомайської  міської  станції  юних натуралістів  Миколаївської  області
(75 балів);

12.Назарову  Софію,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Центру
дитячої та юнацької творчості м. Подільська Одеської області (75 балів);

13.Овчарук  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Лікарські  рослини»
Первомайської  міської  станції  юних натуралістів  Миколаївської  області
(75 балів);

14.Тимофійчук Владиславу, ученицю 8 класу Слобідського НВК Глибоцького
району Чернівецької області (75 балів);

15.Урсакі  Іоана,  учня  7  класу  Красноїльського  навчально-виховного
комплексу Сторожнецького району Чернівецького області (75 балів);

16.Чечуя  Артема,  учня  8  класу,  вихованця  еколого-краєзнавчого  гуртка
«Гіпаніс» Трихатської ЗЗСО Ольшанської селищної ради Миколаївського
району Миколаївської області (75 балів);

17.Чумака Дмитра, учня 8 класу Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4
Голопристанської міської ради Херсонської області (75 балів);

18.Швець  Єлизавету,  ученицю  8  класу,  вихованку  еколого-краєзнавчого
гуртка  «Гіпаніс»  Трихатської  ЗЗСО  Ольшанської  селищної  ради
Миколаївського району Миколаївської області (75 балів);

19.Юльчука  Олександра,  вихованця  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»
Славутського міського дитячо-юнацького центру туризму та екологічної
роботи Хмельницької області (75 балів).



ІV. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру Міністерства освіти і науки України колективи учнівської молоді за
утримання  зелених  насаджень  та  вирощування  посадкового  матеріалу
декоративних  дерев,  кущів,  квітів  під  час  Всеукраїнської  трудової  акції
школярів та учнівської молоді «Юннатівський зеленбуд»: 

І місце
1. Вихованців  1,  9,  10  класів  Виноградівського  закладу  повної  загальної

середньої  освіти  ім.  О.  М.  Соценка  Виноградівської  сільської  ради
Олешківського району Херсонської області;

2. Вихованців  10  класу  Рудьківської  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  Бобровицької
міської ради Чернігівської області;

3. Вихованців  10  класу  Рудьківської  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  Бобровицької
міської ради Чернігівської області;

4. Вихованців  11  класу  Павлоградської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 9 Дніпропетровської області;

5. Вихованців  11  класу  Павлоградської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 9 Дніпропетровської області;

6. Вихованців агітбригади «Едем» Голов’ятинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської області;

7. Вихованців Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-
Сіверської районної ради Чернігівської області;

8. Вихованців Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-
Сіверської районної ради Чернігівської області;

9. Вихованців  групи  «Екофорсаж»  Великоглушанської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Любешівського району  Волинської області;

10.Вихованців гуртка «ЕКОСВІТ» Баштанської міської ради будинок дитячої
та юнацької творчості Баштанської міської ради Миколаївської області;

11.Вихованців  гуртка  «Лікарські  рослини»,  переселенці  з  Донбасу
Шосткинської міської станції юних натуралістів Сумської області;

12.Вихованців  гуртка  «Любителі  живої  природи»  Опішнянського  будинку
дитячої та юнацької творчості Зіньківського району Полтавської області;

13.Вихованців  гуртка  «Основи  екологічних  знань»  Путивльського  центру
позашкільної роботи Сумської області;

14.Вихованців  гуртка  «Природа  і  творчість»  Кролевецької  станції  юних
натуралістів Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю;

15.Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  Кременчуцького  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області;

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



17.Вихованців гуртка учнівського лісництва комунального закладу «Будинок
школяра Любомльської міської ради» Волинської області;

18.Вихованців гуртка учнівського лісництва комунального опорного закладу
«Луківська  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів-ліцей»  Турійського
району Волинської області;

19.Вихованців гуртка учнівського лісництва комунального опорного закладу
«Луківська  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів-ліцей»  Турійського
району Волинської області;

20.Вихованців  екологічного  гуртка  «Еколог»  Красногорівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Білоцерківської  сільської  ради
Полтавської області;

21.Вихованців  Перепільчинецької  СЗШ  І-ІІІ  ступенів  Шаргородського
району Вінницької області; 

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

23.Вихованців  учнівського  лісництва  «Діброва»  Вовковиївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Демидівського району Рівненської
області;

24.Вихованців учнівського лісництва «Дубок» комунального позашкільного
навчального  закладу  «Голопристанський  міський  Центр  дитячої  та
юнацької творчості» Херсонської області;

25.Вихованців  учнівського  лісництва  «Святобор»  Лютенківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Гадяцького  районної  ради
Полтавської області;

26.Вихованців  учнівського  лісництва  «Совенятко»  Роменської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів №11 Роменської міської ради Сумської області;

27.Вихованців  шкільного лісництва загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
с. Крижівка Рожищенського району Волинської області;

28.Екологічну бригаду «Едельвейс» Овсюківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Гребінківської районної ради Полтавської області;

ІІ місце
1. Вихованців  «Юні  лісівники»  Райгородської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Бердичівського району Житомирської області;
2. Вихованців  1  класу  комунального  закладу  «Бабинська  загальноосвітня

школа  І-ІІІ  ступенів»  Бабинської  сільської  ради   Гощанського  району
Рівненської області;

3. Вихованців  3,  5,  7  класів  Дорогобузької  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Гощанської районної ради Рівненської області;

4. Вихованців  6-11  класів  Енергодарської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 7 м. Енергодара Запорізької області;



5. Вихованців  гуртка  «ЕКОЛАЙ»  Компаніївського  центру  дитячої  та
юнацької творчості Кіровоградської області;

6. Вихованців гуртка «Лікарські рослини» Енергодарського міського Центру
туризму, краєзнавства та спорту Запорізької області;

7. Вихованців гуртка «Лікарські  рослини» КЗ «Кіровоградський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

8. Вихованців  гуртка  «Народна  творчість»  Олександрівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каланчацької  селищної  ради
Херсонської області;

9. Вихованців  гуртка  «Природолюби»  Скородистицької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  «Школа  життєтворчості»  Іркліївської  ОТГ
Чорнобаївського району Черкаської області;

10.Вихованців  гуртка  «Юний  натураліст»  Малинівського  навчально-
виховного комплексу  «Дошкільний навчальний  заклад-загальньоосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Гощанського району Рівненської області;

11.Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Мелітопольського  Будинку
дитячої та юнацької творчості Запорізької області;

12.Вихованців гуртка «Юні квітникарі» комунального закладу «Горянівський
навчально-виховний  комплекс»,  комунального  позашкільного
навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області;

13.Вихованців  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  степенів  № 1  м. Калинівка
Вінницької області;

14.Вихованців  колективу  комунального  закладу  «Черемошненська
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів»  Погребищенської  районної  ради
Вінницької області;

15.Вихованців  комунального  закладу  «Боровківська  СЗШ  І-ІІІ  ступенів»,
екологічну  групу  «Джерело»  еколого-натуралістичного  Центру
Верхньодніпровської державної адміністрації Дніпропетровської області;

16.Вихованців  Райківського  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Бердичівського району Житомирської області;

ІІІ місце
1. Вихованців  10  класу  Тавричанського  опорного  комунального  закладу

загальної  середньої  освіти  ім.  О.  Гатила  Тавричанської  сільської  ради
Каховського району Херсонської області;

2. Вихованців 2 класу спеціалізованої школи № 23 м. Чернівці;
3. Вихованців  гуртка  «Екологічна  бригада»  Сумського  міського  центру

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської області;
4. Вихованців гуртка «Зелений гомін» комунального закладу «Східненська

загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Музиківської  сільської  ради
Білозерського району Херсонської області»;



5. Вихованців гуртка «Юні квітникарі» Ямпільської районної станції юних
натуралістів Сумської області;

6. Вихованців  Семенівського опорного закладу загальної  середньої  освіти
Каховської районної ради Херсонської області.

V. Надати подяки 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
Всеукраїнської  трудової  акції  школярів  та  учнівської  молоді
«Юннатівський зеленбуд»:

1. Адаменко  Катерині  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»
Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області; 

2. Алексєєвій  Т.В.,  вчителю  хімії  Херсонської  спеціалізованої  школи
І-ІІІ  ступенів  №30  з  поглибленим  вивченням  предметів  природничо-
математичного  циклу  та  англійської  мови  Херсонської  міської  ради
Херсонської області;

3. Антоновій О. С.,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Центру
дитячої та юнацької творчості м. Подільська Одеської області;

4. Антонюку  Петру  Сергійовичу, керівнику  гуртка  учнівського  лісництва
комунального  закладу  «Будинок  школяра  Любомльської  міської  ради»
Волинської області;

5. Аперті Г. І.,  вчителю  екології  Куликівського  навчально-виховного
комплексу Герцаївського району Чернівецької області;

6. Баланюк  Т.М.,  вчителю  біології  та  хімії  Тавричанського  опорного
комунального  закладу  загальної  середньої  освіти  ім.  О.  Гатила
Тавричанської сільської ради Каховського району Херсонської області;

7. Башмат Галині Миколаївні,  вчителю біології  Семидубського навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей»
Дубенського району Чернігівської області;

8. Браташ В. С., методисту ЦЕНТУМ м. Чорноморськ Одеської області;
9. Бур’ян  Олені  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Екологічна  бригада»

Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Сумської області;

10.Буцан Г.В., керівнику гуртка «Природа і творчість» Кролевецької станції
юних натуралістів  Сумського обласного центру позашкільної  освіти та
роботи з талановитою молоддю;

11.Бущик Наталії Федорівні, вчителю біології ОЗЗСО «Любешівський ліцей»
Любешівської об’єднаної територіальної громади  Волинської області;

12.Васильчишин  Богдані  Богданівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Міської дитячої екологічної станції м. Івано-Франківська;



13.Веременчук  Інні  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
опорного  закладу  «Шпанівський  навчально-виховний  комлекс
«загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Рівненської районної ради Рівненської області;

14.Верхоляк О. М.,  керівнику  еколекторію  «Природа  –  наш  дім»
Старожадівського  навчально-виховного  комплексу  Сторожинецького
ЦЕНТУМ Чернівецької області;

15.Воробей Т. І.,  керівнику  гуртка  «Юні  лсівники»  КЗ  «Кіровоградський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» при
Підлісненській філії КЗ «Олександрівське навчально-виховне об’єднання
№ 2» Олександрівської районної ради Кіровоградської області;

16.Гаврилюк Н. І., вчителю початкових класів СШ № 23 м. Чернівці;
17.Гарбарчук  Валентині  Михайлівні,  вчителю  біології  загальноосвітньої

школи  І-ІІІ  ступенів  с. Погулянка  Любешівського  району  Волинської
області;

18.Герасименко Олені Григорівні, вчителю початкових класів Дорогобузької
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Гощанської  районної  ради
Рівненської області;

19.Головатій  Маргариті  Лаврентіївні,  керівнику  гуртка  «Фотонатуралісти»
Димківського  НВК  Глибоцького  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва
Чернівецької області;

20.Гречиш Раїсі Дмитрівні, вчителю початкових класів комунального закладу
«Бабинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Бабинської  сільської
ради Гощанського району Рівненської області;

21.Гречіній  Валентині  Іванівні,  керівнику  комунального  закладу «СЗШ
№ 44» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області;

22.Гурин  Олені  Василівні,  вчителю  початкових  класів  Грем’яцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради
Чернігівської області;

23.Демих  Надії  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  аматори  зеленої
архітектури» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області;

24.Дзюбенко  Катерині  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН
України м. Києва;

25.Добрянській А. В., вчителю початкових класів м. Чернівці;
26.Довгій  Людмилі  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»  КЗ

«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

27.Дунай  Лілі  Олександрівні,  вчителю  біології  шкільного  лісництва
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с. Крижівка  Рожищенського
району Волинської області;



28.Дяченко  Світлані  Валеріївні,  вчителю  біології  Жаданівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Іллінецької  районної  ради
Вінницької області;

29.Есмановій  Н.М.,  керівнику  гуртка  «Основи  екологічних  знань»
Путивльського центру  позашкільної роботи Сумської області;

30.Железняк  Валентині  Василівні,  вчителю  біології  Сільницької
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Тульчинської  районної  ради
Вінницької області;

31.Железняку  Василю  Леонідовичу,  вчителю  біології  Сільницької
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Тульчинської  районної  ради
Вінницької області;

32.Жембій В. В.,  керівнику  Опорного закладу  «Окнянська  загальноосвітня
школа»,  учнівського  лісництва  «Дивосвіт»  Окнянського  районного
будинку юнацької творчості Одеської області;

33.Забуранній  Людмилі  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Юний  натураліст»
Крижопільської  СЗШ  І-ІІІ  ступенів  № 2  ім.  С. В. Гаврилюка
Крижопільського району Вінницької області;

34.Загубинозі Оксані Олексіївні, вчителю біології та хімії Скородистицької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  «Школа  життєтворчості»
Іркліївської ОТГ Чорнобаївського району Черкаської області;

35.Задвірному  Олександру  Петровичу,  керівнику  еколого-краєзнавчого
гуртка  «Гіпаніс»  Трихатської  ЗЗСО  Ольшанської  селищної  ради
Миколаївського району Миколаївської області;

36.Запорожець  Наталі  Володимирівні,  керівнику  гуртків  Чечельницької
районної станції юних натуралістів Вінницької області;

37.Захарчук В. В.,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»
Славутського міського дитячо-юнацького центру туризму та екологічної
роботи Хмельницької області;

38.Здрилюк О. Б.,  вчителю  української  мови  Слобідського  навчально-
виховного комплексу Глибоцького району Чернівецької області;

39.Зеленській  Вікторії  Володимирівні,  керівнику  учнівського  лісництва
«Совенятко» Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради
Сумської області;

40.Кадельчук  Наталі  Євгенівні,  вчителю  біології  Гармацької
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Барського  району  Вінницької
області;

41.Кардаш Наталії Григорівні, керівнику  гуртка «Любителі живої природи»
Опішнянського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Зіньківського
району Полтавської області;

42.Кифоренко О. Б.,  вчителю  географії  та  біології  комунального  закладу
«Каташинська  СЗШ  І-ІІ  ступенів»  Чечельницького  району  Вінницької
області;



43.Клімарчук Олесі  Володимирівні,  вчителю  біології  Великоглушанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Любешівського району Волинської
області;

44.Кобзарьовій  Ірині  Василівні,  вчителю  біології  Рудьківської  ЗЗСО
І-ІІІ ступенів Бобровицької міської ради Чернігівської області;

45.Копчук О. П.,  вчителю Репужинецького навчально-виховного комплексу
Заставнівського району Чернівецької області;

46.Кофан  Олені  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «ЕКОСВІТ»  будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Баштанської  міської  ради  Миколаївської
області;

47.Коценко  Зінаїді  Іванівні,  вчителю  біології  комунального  закладу
«Черемошненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Погрибищенської
районної ради Вінницької області;

48.Лар М. А.,  вчителю  біології,  керівнику  екологічної  групи  «Джерело»
еколого-натуралістичного  Центру  Верхньодніпровської  державної
адміністрації Дніпропетровської області;

49.Левицькій Галині Василівні,  керівнику гуртка «Аматори рослинництва»
Міської дитячої екологічної станції м. Івано-Франківська;

50.Лук’янову О. П.,  вчителю  географії  та  екології  Козятинської  середньої
загальноосвітньої  НВК:  І-ІІІ  ступенів  «Школа  –  дитячий  садок»  № 9
Вінницької області;

51.Маляренко  Л.С,  керівнику  гуртка  «Юний  еколог»  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  37  ім.  В.  Дробота  Херсонської  міської  ради
Херсонської області;

52.Марчук  Аллі  Леонідівні,  керівнику  гуртка  учнівського  лісництва
комунального  опорного  закладу  «Луківська  загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів-ліцей» Турійського району Волинської області;

53.Мінченко Н. В.,  керівнику  Смілянського  шкільного  лісництва  ДП
«Смілянський лісгосп» Черкаської області;

54.Мірік О. М.,  керівнику-організатору  Красноїльського  навчально-
виховного комплексу Сторожнецького району Чернівецької області;

55.Мужилі  Віктору  Івановичу,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»,
переселенцю з Донбасу Шосткинської міської станції юних натуралістів
Сумської області;

56.Нікітюк Ірині Петрівні,  керівнику гуртка «Юні квітникарі» Ковельської
станції юних натуралістів Волинської області; 

57.Обертинській Оксані Петрівні, вчителю географії колективу комунального
закладу «Ситковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Ситковецької
селищної ради Немирівського району Вінницької області;

58.Остапенко Тамарі  Миколаївні,  керівнику  екологічного  гуртка  «Еколог»
Красногорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів Білоцерківської
сільської ради Полтавської області;



59.Пелагечі  О.О.,  керівнику  Семенівського  опорного  закладу  загальної
середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області;

60.Полтавець С. В.,  керівнику  гуртка  «ЕКОЛАЙ»  Компаніївського  центру
дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області;

61.Поляєвій  Ю.А.,  керівнику  Семенівського  опорного  закладу  загальної
середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області;

62.Роговій  Тетяні  Андріївні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Полтавської області;

63.Салібєєвій В. В.,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Мелітопольського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Запорізької
області;

64.Сежченко  Інні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»
Енергодарського  міського  Центру  туризму,  краєзнавства  та  спорту
Запорізької області;

65.Симоненко  Наталі  Миколаївні,  керівнику  екологічної  бригади
«Едельвейс»  Овсюківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Гребінківської районної ради Полтавської області;

66.Скибі  Н.В.,  курівнику  гуртка  «Зелений  гомін»  комунального  закладу
«Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської
ради Білозерського району Херсонської області;

67.Солов’янчик Н.Ю., керівнику гуртка «Природа рідного краю» Генічеської
районної ради  Херсонської області;

68.Стахурській  Н.М.,  керівнику  гуртка  «Народна  творчість»
Олександрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каланчацької
селищної ради Херсонської області;

69.Стефановій  Тетяні  Володимирівні,  вчителю  біології  Перепільчинецької
ЗСШ І-ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької області;

70.Таран  Людмилі  Анатоліївні,  вчителю  біології  Енергодарської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 7  м. Енергодара  Запорізької
області;

71.Таращенко Л.Л.,  керівнику  вихованців  8  класу  Голопристанської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів №4 Голопристанської міської ради Херсонської області;

72.Ткаченко С. В.,  вчителю  біології  Вознесенської  гімназії  «Орієнтир»
Мелітопольської районної ради Запорізької області;

73.Ткачовій  Вірі  Сергіївні,  вчителю  біології  Павлоградської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Дніпропетровської області;

74.Тодерян О. В.,  керівнику  гуртка  «Forest»  Куликівського  навчально-
виховного комплексу Герцаївського району Чернівецької області;

75.Фемич  М.І.,  керівнику  учнівського  лісництва  «Дубок»  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Голопристанський  міський  Центр
дитячої та юнацької творчості» Херсонської області.



76.Форостян Яні Сергіївні, керівнику учнівського лісництва «Зелений світ»,
вчителю Білківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відділу освіти,
культури,  молоді  та  спорту  Дашівської  селищної  ради  Іллінецького
району Вінницької області;

77.Фумжи Є. Н.,  вчителю  Новоіванівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів  Арцизького району Одеської області;

78.Хавлук Катерині Юріївні, керівнику екологічного проекту Центру дитячої
та  юнацької  творчості  Новгород-Сіверської  міської  ради  Чернігівської
області;

79.Хуторній  Тетяні  Сергіївні,  вчителю  біології  комунального  закладу
«Горянівський  навчально-виховний  комплекс»,  керівнику  гуртка  «Юні
квітникарі»  комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Дніпровської
районної ради Дніпропетровської області; 

80.Целіщевій  Валентині  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»
Первомайської міської станції юних натуралістів Миколаївської області;

81.Чадник  Людмилі  Іванівні,  вчителю  технологій  Вовковиївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Демидівського району Рівненської
області;

82.Чередниченко  Марині  Григорівні,  керівнику  агітбригади  «Едем»
Голов’ятинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Смілянської
районної ради Черкаської області;

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

84.Чорнобривець  Тетяні  Олегівні,  керівнику  учнівського  лісництва
Лютенківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Гадяцького
районної ради Полтавської області;

85.Шиян  Галині  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Аматори  рослинництва»
Міської дитячої екологічної станції м. Івано-Франківська;

86.Шульзі  Інні  Михайлівні,  вчителю  біології  Блистівського  навчально-
виховного  комплексу  Новгород-Сіверської  районної  ради  Чернігівської
області;

87.Юрчук  Тетяні  Володимирівні,  вчителю  біології  Калинівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 – гімназії Вінницької області;

88.Яремчук Тетяні Сергіївні, вчителю зарубіжної літератури Малинівського
НВК  «Дошкільний  навчальний  заклад-загальньоосвітня  школа
І-ІІІ ступенів» Гощанського району Рівненської області;

89.Яровій-Боровик М. Я.,  керівнику  Новогуйвинської  гімназії
Житомирського району Житомирської області;



90.Ярошенко  Світлані  Володимирівні,  вчителю  хімії  та  біології
Павлоградської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 9
Дніпропетровської області.

VІ. 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  трудової  акції  школярів  та
учнівської молоді «Юннатівський зеленбуд» серед учнівської молоді.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


