
      

  10 грудня 2021 р.                                                                                      № 88

Про підсумки проведення
Всеукраїнської акції
школярів та учнівської молоді
«Ліси для нащадків»

Всеукраїнська  акція  школярів  та  учнівської  молоді  «Ліси  для
нащадків»  проводиться  Національним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Державним
агентством лісових ресурсів України з вересня 2003 року. Акція передбачає в
період  осінніх  та  весняних  лісокультурних  робіт  посадки  лісу  за  участю
учнівської  молоді,  членів  учнівських  лісництв  та  студентів  навчальних
закладів  І-IV  рівнів  акредитації.  Програма  діяльності  закладів  загальної
середньої  освіти  областей  і  участь  у  Всеукраїнській  акції  «Ліси  для
нащадків» залишає широке поле діяльності для підвищення ефективності і
якості  учнівських  лісництв,  залучення  школярів  до  відтворення  лісових
ресурсів.  Більшість  освітніх  закладів  надавали  допомогу  лісництвам  у
посадці  лісу,  зокрема,  проводилась посадка саджанців листяних і  хвойних
порід  дерев,  збір  лікарської  сировини,  насіння,  закладались  парки,  садки,
висаджувались фруктові дерева.

З  метою  формування  екологічної  та  економічної  культури
підростаючого покоління, удосконалення форм і методів трудового навчання
і виховання, залучення до активної природоохоронної діяльності, у 2021 році
проходила Всеукраїнська акція «Ліси для нащадків». В ході практичних дій
трудової акції «Ліси для нащадків» та за підсумками журі фінального етапу



НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України
переможців Всеукраїнської  акції  школярів та учнівської  молоді  «Ліси
для нащадків», за відтворення лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу,
збір лікарської сировини:

за І місце (95 балів)

1. Агітбригаду  «Зелений  патруль»  Комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»
Опішнянської селищної ради Полтавської області.

2. Бех  Христину,  ученицю  10  класу  Гімназії  імені  В.П.  Фількова
Лугинської  селищної  ради  Лугинського  району  Житомирської
області.

3. Большакова Микиту, Власенко Миколу, Савченко Дар’ю, вихованців
учнівського  лісництва  «Дубок»  Комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Голопристанський  міський  Центр  дитячої  та
юнацької  творчості»  Голопристанської  міської  ради  Херсонської
області.

4. Вихованців  В'язівненського  учнівського  лісництва  Волинського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  Волинської  обласної
ради.

5. Вихованців  гуртка  «Природа  рідного  краю»  опорного  закладу
«Рокитнівський  ліцей  №  3»  Рокитнівської  селищної  ради
Сарненського району Рівненської області.

6. Вихованців  гуртка  «Учнівське  лісництво»  Комунального  закладу
«Бородянський Центр дитячої  та  юнацької  творчості»  Бородянської
селищної ради Київської області.

7. Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді»  на  базі  комунального  закладу  «Компаніївське
навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної ради.

8. Вихованців  гуртків  «Юні  охоронці  природи»  та  «Природа  рідного
краю», учнівський колектив Білоцерківської спеціалізованої школи І-
ІІІ  ступенів  №  9  з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов
Білоцерківської міської ради Київської області.

9. Гранецьку Анастасію, ученицю закладу загальної середньої освіти І-



ІІІ ступенів № 1 Жмеринської міської ОТГ Вінницької області.
10.Гриневич Тетяну, Борейчук Соломію, вихованок гуртка «Екологічне

краєзнавство»  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного
центру Волинської обласної ради.

11.Ілляшенко Кіріла,  вихованця учнівського лісництва «Паросток» ДП
«Сумське  лісове  господарство»,  Комунального  закладу  Сумської
міської  ради  –  Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді.

12.Касап  Антона,  учня  8  класу  закладу  освіти  «Новопідгороднянська
гімназія» Межівської селищної ради Дніпропетровської області.

13.Кіцан Дмитра, учня 8 класу Куликівської гімназії Герцаївської міської
ради Чернівецького району Чернівецької області.

14.Коц  Світлану,  ученицю  9  класу  Радомишльського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 4  –
заклад дошкільної освіти» імені Івана Самоплавського Житомирської
області.

15.Макодай  Олену,  ученицю  11-В  класу  Комунального  закладу
«Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
– гімназія № 6 Вінницької міської ради».

16.Мирошник Вадима, вихованця гуртка «Юні лісівники» комунального
позашкільного навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»,  учня  7  класу  комунального  закладу
«Обухівський  ліцей»  Обухівської  селищної  ради  Дніпровського
району Дніпропетровської області.

17.Міщеню  Єлісея,  Шпака  Даніїла,  вихованців  Дорогинського
учнівського лісництва Центру творчості  дітей та юнацтва,  учнів 11
класу Дорогинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Томашівської сільської ради Київської області.

18.Погожу  Діну,  ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи  №  10  м.
Чернівці, вихованку гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді.

19.Скобель  Розалію,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  філії
комунального  закладу  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний
центр  дітей  та  учнівської  молоді  «Шафран»,  ученицю  8  класу
опорного комунального закладу «Могилівська загальноосвітня школа
І-ІІІ  ступенів  ім.  І.М.  Шишканя»  Могилівської  сільської  ради
Дніпропетровської області.

20.Храмову Карину,  вихованку гуртка  «Юні  лісівники» Комунального



закладу  Сумської  міської  ради –  Сумський міський центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.

за ІІ місце (85 балів)

1. Васянович  Сваміра,  Тищенко  Анастасію,  вихованців  гуртка  «Юні
лісівники»  комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Центр
творчості  дітей  та  юнацтва  «Сузір’я»,  учнів  10  класу  комунального
закладу  «Кочерезький  навчально-виховний  комплекс  «Кочерезька
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дитячий  садок»  Вербківської
сільської ради Дніпропетровської області.

2. Верезій  Валерію,  вихованку  Воютинського  учнівського  лісництва
Воютинського ліцею Торчинської селищної ради Волинської області.

3. Вихованців  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»  Кременчуцького
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  м.  Кременчука
Полтавської області.

4. Вихованців  гуртка  «Учнівське  лісництво»  Івано-Франківського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Івано-
Франківської обласної ради.

5. Вихованців гуртка «Юні вихованці лісу» Сумівської філії Війтівського
опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  Гайсинського  району
Вінницької області.

6. Вихованців  гуртка  «Юні  знавці  рослин»  Центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргорода Полтавської
області.

7. Вихованців гуртка «Юні лісівники» Левківського ліцею Глибочицької
сільської ради Житомирського району Житомирської області.

8. Вихованців екологічних гуртків Центру дитячої та юнацької творчості
Іванківської селищної ради Київської області.

9. Вихованців Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту
Енергодарської міської ради Запорізької області.

10.Вихованців  Замшанівського  учнівського  лісництва,  навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий
садок» с. Замшани Волинської області.

11.Вишневського Євгена, Чубко Дмитра, вихованців гуртка «Дендрологія
з  основами  озеленення»  комунальний  заклад  освіти  «Обласний
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»
Дніпропетровської обласної ради, учнів 7 класу комунального закладу
освіти  «Середня  загальноосвітня  школа  № 76»  Дніпровської  міської



ради.
12.Колектив  учнівського  лісництва  «Паросток»,  учнів  Бродівського

опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  4
Золочівського району Львівської області.

13.Коромислову  Ніку,  Долбні  Станіслава,  учнів  7-Б  класу
Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням  предметів  філологічного  та  природничо-математичного
циклів Голопристанської міської ради Херсонської області.

14.Кравчук Анастасію, ученицю 8 класу Ружинської гімназії Ружинської
селищної ради Житомирської області.

15.Луганського Вадима, Адаменко Ганну, учнів 7 класу Малокопанівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської міської ради
Скадовського  району,  вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»
Комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

16.Мельник Ірину, ученицю 9 класу Полянського опорного закладу освіти
Клішківецької ОТГ Чернівецької області.

17.Негріняк  Катерину,  вихованку  гуртка  «Природа  і  фантазія»  Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Подільської  міської  територіальної
громади Подільського району Одеської області.

18.Учнівське лісництво «Лісовичок» Комунального закладу «Вільхівський
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Щастинського району
Луганської області».

19.Учнівське лісництво «Совенятко» Роменської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської області.

20.Учнівське  лісництво  Комунального  закладу  освіти  «Павлоградська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  12»  Павлоградської  міської
ради Дніпропетровської області.

21.Учнівський колектив 5 класу Повчанського закладу загальної середньої
освіти І-ІІ ступенів Лугинської селищної ради Коростенського району
Житомирської області.

22.Філіпову  Марію,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  комунального
закладу  «Дитячий-екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради,
ученицю  8  класу  комунального  закладу  «Середня  загальноосвітня
школа №28» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області.

за ІІІ місце (75 балів)

1. Білого Миколу, учня 11 класу Озерненської гімназії Новогуйвинської



об’єднаної територіальної громади Житомирської області.
2. Величко  Вікторію,  ученицю  8  класу  Головачанського  комунального

закладу  загальної  середньої  освіти  Терешківської  сільської  ради
Полтавської районної ради Полтавської області.

3. Вихованців  гуртка  «Учнівське  лісництво»  Івано-Франківського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Івано-
Франківської обласної ради.

4. Вихованців  гуртка  «Юні  валеологи»  Філії  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  у  Полтавському
районі  на  базі  Новоселівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Новоселівської сільської ради Полтавської області

5. Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  Пістинського  ліцею  Косівської
міської ради ТГ Івано-Франківської області.

6. Вихованців  еколого-натуралістичного  гуртка  «Паросток»  Опорного
закладу «Каланчацький заклад повної загальної середньої освіти № 1»
Каланчацької селищної ради Херсонської області.

7. Вихованців  Новорудського  учнівського  лісництва    Новорудської
гімназії-філії  Опорного  закладу  загальної  середньої  освіти
«Троянівський ліцей» Маневицької селищної ради Волинської області.

8. Вихованців  учнівського  лісництва  «ЮЛІС»  Старосільської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Великоолександрівського
району Херсонської області.

9. Вихованців  Цуманського  учнівського  лісництва,  Цуманського  ліцей
Цуманської селищної ради Волинської області.

10.Дячишин  Андріану,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»,  ученицю  10
класу  Комунального  закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
при Сколівському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2
ім. Стефанії Вітрук Стрийського району Львівської області.

11.Колядинську  Юлію,  Тимчук  Ангеліну,  вихованок  Маневицького
учнівського  лісництва  Маневицького  центру  дітей  та  юнацтва
Волинської області.

12.Парфенюк  Юлію,  ученицю  4  класу  Зорянського  ліцею  Зорянської
сільської ради Рівненського району Рівненської області.

13.Слуку  Роксолану,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  Комунального
закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  ученицю  9  класу
Туринківського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів
Жовківської міської ради Львівського району Львівської області.



14.Соломку  Олександра,  Мельник  Олександру,  учнів  8  класу
Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17.

15.Супрун Дар’ю, ученицю 5 класу Великобілозерської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів № 3 Запорізької області.

16.Учнівський  колектив  7  класу  Болградського  навчально-виховного
комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Болградської
міської ради Болградського району Одеської області.

17.Учнівський колектив П’ятківської гімназії Чуднівської територіальної
громади Житомирської області.

ІІ.  Надати  подяку  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 «Ліси для нащадків»:

1. Андрієць Людмилі Іванівні, вчителю хімії та біології Малокопанівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської міської ради
Скадовського району, керівнику гуртка «Юні лісівники» Комунального
закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Херсонської обласної ради.

2. Апетрі  Г.І.,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники  –  дендрологи»
Куликівської гімназії Герцаївської міської ради Чернівецького району
Чернівецької області.

3. Бовсуновській  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  Гімназії  імені  В.П.
Фількова  Лугинської  селищної  ради  Лугинського  району
Житомирської області.

4. Бугайовій  Галині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Любителі
домашніх  тварин»  Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді м. Кременчука Полтавської області.

5. Ванзар  Оксані  Миколаївні,  доценту  кафедри  ботаніки,  лісового  та
садово-паркового господарства, кандидат біологічних наук.

6. Вороновській  Марії  Василівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», вчителю
біології  Туринківського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів  Жовківської  міської  ради  Львівського  району  Львівської
області.

7. Гавриленко Тетяні Павлівні, керівнику учнівського лісництва «ЮЛІС»,



вчителю біології вищої категорії, вчитель – методисту Старосільської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Великоолександрівського
району Херсонської області.

8. Гальчинській  Оксані  Петрівні,  вчителю  Болградського  навчально-
виховного  комплексу  «Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей»
Болградської міської ради Болградського району Одеської області.

9. Геновій  Ганні  Степанівні,  вчителю  Болградського  навчально-
виховного  комплексу  «Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей»
Болградської міської ради Болградського району Одеської області.

10.Голяк Тетяні Петрівні, керівнику екологічних гуртків Центру дитячої
та юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської області.

11.Горай  Анастасії  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
комунального  закладу  «Дитячий-екологічний  центр»  Кам’янської
міської  ради,  учениця  8  класу  комунального  закладу  “Середня
загальноосвітня  школа  №28”  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської області.

12.Горбачук  Тетяні  Вікторівні,  керівнику  Воютинського  учнівського
лісництва Воютинського ліцею Торчинської селищної ради Волинської
області.

13.Гречновській  Галині  Володимирівні,  вчителю  біології  та  екології
Опорного  закладу  «Каланчацький  заклад  повної  загальної  середньої
освіти № 1» Каланчацької селищної ради Херсонської області.

14.Довгань  Надії  Петрівні,  вчителю  біології  Озерненської  гімназії
Новогуйвинської  об’єднаної  територіальної  громади  Житомирської
області.

15.Захарченко  Олені  Валеріївні,  керівнику гуртка  «Природа і  фантазія»
Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Подільської  міської
територіальної громади Подільського району Одеської області.

16.Зеленській  Вікторії  Володимирівні,  директору,  вчителю  географії  та
біології  Роменської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  11
Роменської міської ради Сумської області.

17.Капріян Вікторії Олександрівні, вчителю Зорянського ліцею Зорянської
сільської ради Рівненського району Рівненської області.

18.Кардаш Наталії Григорівні, керівнику агітбригади «Зелений патруль»
Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої та
юнацької творчості» Опішнянської селищної ради Полтавської області.

19.Керівників  гуртків  Енергодарського  центру туризму,  краєзнавства  та
спорту Енергодарської міської ради Запорізької області.

20.Книш  Марині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»



комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».

21.Кондратовець  Наталії  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Природа
рідного  краю»  опорного  закладу  «Рокитнівський  ліцей  №  3»
Рокитнівської селищної ради Сарненського району Рівненської області.

22.Кондратович О.А., заступнику директора з навчально-виховної роботи
Білоцерківської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  9  з
поглибленим вивченням іноземних мов  Білоцерківської  міської  ради
Київської області.

23.Копилову О.В., вчителю географії Комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №
6 Вінницької міської ради».

24.Кордиш  Ірині  Вікторівні,  вчителю  Повчанського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІ  ступенів  Лугинської  селищної  ради
Коростенського району Житомирської області.

25.Кравченко Лідії Миколаївні, вчителю біології а хімії Головачанського
комунального  закладу  загальної  середньої  освіти  Терешківської
сільської ради Полтавської районної ради Полтавської області.

26.Кривулі Ірині Григорівні,  керівнику гуртка «Дендрологія  з основами
озеленення»  комунальний  заклад  освіти  «Обласний  еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської
обласної ради.

27.Кузьмінській  Валентині  Валентинівні,  методисту,  керівнику  гуртка
«Екологічний  Hand Made» Чернівецького  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.

28.Курилюк  Інні  Петрівні,  керівнику  Замшанівського  учнівського
лісництва, навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-
ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Замшани Волинської області.

29.Левченко  Катерині  Михайлівні,  керівнику  учнівського  лісництва
«Лісовичок»  Комунального  закладу  «Вільхівський  заклад  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Щастинського  району  Луганської
області».

30.Луць  Людмилі  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва
Новорудської  гімназії-філії  Опорного  закладу  загальної  середньої
освіти «Троянівський ліцей» Маневицької селищної ради Волинської
області.

31.Любимовській  Тетяні  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  валеологи»
Філії  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  у  Полтавському  районі  на  базі  Новоселівської



загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Новоселівської  сільської  ради
Полтавської області.

32.Макаренко  Тетяні  Віталіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  знавці  рослин»
Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  м.
Миргорода Полтавської області.

33.Малік  Лілії  Казимирівні,  вчителю  біології  Бродівського  опорного
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  № 4  Золочівського
району Львівської області.

34.Маловічку Віктору Олексійовичу, вчителю біології Великобілозерської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Запорізької області.

35.Мартинюку  Анатолію  Дмитровичу,  вчителю  біології  П’ятківської
гімназії Чуднівської територіальної громади Житомирської області

36.Маценко М.М., керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Сумівської
філії  Війтівського  опорного  закладу  загальної  середньої  освіти
Гайсинського району Вінницької області.

37.Медведюк  Ользі  Миколаївні,  керівнику  Маневицького  учнівського
лісництва Маневицького центру дітей та юнацтва Волинської області.

38.Мельник Д.С., вчителю біології Полянського опорного закладу освіти
Клішківецької ОТГ Чернівецької області.

39.Ніколаєнковій Ользі Віталіївні, керівнику гуртка «Юні лісівники» філії
комунального  закладу  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді «Шафран» Дніпропетровської області.

40.Ніколенко  Світлані  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Комунального  закладу  Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

41.Оберняк  Ларисі  Анатоліївні,  вчителю  біології  Радомишльського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№  4  –  заклад  дошкільної  освіти»  імені  Івана  Самоплавського
Житомирської області.

42.Омельчук  Г.Д.,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Білоцерківської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  9  з
поглибленим вивченням іноземних мов  Білоцерківської  міської  ради
Київської області.

43.Онищук  Ірині  Олексіївні,  вчителю  Житомирської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 17.

44.Остапчук  Світлані  Юріївні,  вчителю  біології  Левківського  ліцею
Глибочицької  сільської  ради  Житомирського  району  Житомирської
області.

45.П’ятковській  Любові  Іванівні,  вчителю  географії  Сопівського  ліцею



Печеніжинської селищної ради ТГ Коломийського району, керівнику
гуртка «Учнівське лісництво» Івано-Франківського обласного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Івано-Франківської
обласної ради.

46.Перетятько Світлані Іванівні, вчителю біології Комунального закладу
освіти  «Павлоградська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  12»
Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.

47.Петрик  Наталії  Іванівні,  керівнику  В'язівненського  учнівського
лісництва  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
Волинської обласної ради.

48.Петрик Наталії Олександрівні, вчителю української мови та літератури
Комунального закладу освіти «Павлоградська загальноосвітня школа І-
ІІІ  ступенів  №  12»  Павлоградської  міської  ради  Дніпропетровської
області.

49.Підлісній  Надії  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  –  методисту
Комунального  закладу  «Бородянський  Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Бородянської селищної ради Київської області.

50.Пліг  Тетяні  Володимирівні,  вчителю  біології закладу  освіти
“Новопідгороднянська  гімназія”  Межівської  селищної  ради
Дніпропетровської області.

51.Полтавець Світлані Владиславівні,  керівнику гуртка «Юні лісівники»
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  на  базі  комунального
закладу  «Компаніївське  навчально-виховне  об’єднання»
Компаніївської селищної ради.

52.Потапчуку  Валерію  Дмитровичу,  керівнику  гуртка  «Екологічне
краєзнавство»  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного
центру Волинської обласної ради.

53.Романишин  Ларисі  Мирославівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»,
вчителю  хімії  Комунального  закладу  Львівської  обласної  ради
«Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  при  Сколівському  закладу  загальної  середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  №  2  ім.  Стефанії  Вітрук  Стрийського  району
Львівської області.

54.Симон Т.О., вчителю біології Ружинської гімназії Ружинської селищної
ради Житомирської області.

55.Скворцовій Олені, вчителю загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №
1 Жмеринської міської ОТГ Вінницької області.

56.Стебко  Олені  Іванівні,  педагог-організатору  Роменської



загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради
Сумської області.

57.Стукал Ніні Іванівні, керівнику Дорогинського учнівського лісництва
Центру творчості дітей та юнацтва Київської області.

58.Тараненко  Ользі  Леонідівні,  вчителю  географії  Голопристанської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням
предметів  філологічного  та  природничо-математичного  циклів
Голопристанської міської ради Херсонської області.

59.Тишкевич  Володимиру  Терентійовичу,  керівнику  гуртка  «Юні
лісівники»  комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Центр
творчості  дітей  та  юнацтва  «Сузір’я»  Вербківської  сільської  ради
Дніпропетровської області.

60.Тодерян  О.В.,  керівнику  гуртка  «Foresta»  Куликівської  гімназії
Герцаївської міської ради Чернівецького району Чернівецької області.

61.Федоровій  Світлані  Анатоліївні,  керівнику  Цуманського  учнівського
лісництва,  Цуманського ліцей Цуманської селищної ради Волинської
області.

62.Федорчуку Тарасу Мирославовичу, керівнику гуртка «Юні лісівники»,
вчителю основ здоров’я Пістинського ліцею Косівської міської ради ТГ
Івано-Франківської області.

63.Фемич  Наталії  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва  «Дубок»
Комунального позашкільного навчального закладу «Голопристанський
міський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Голопристанської
міської ради Херсонської області.

64.Хом’яку Івану Владиславовичу, доценту кафедри екології та географії
Житомирського державного університету імені І. Франка.

65.Янушевич  І.І.,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Білоцерківської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  9  з
поглибленим вивченням іноземних мов  Білоцерківської  міської  ради
Київської області.

66.Ясько  Галині  Миколаївні,  вчителю  хімії  Дзвиняцького  ліцею
Дзвиняцької  сільської  ради  ТГ,  керівнику  гуртка  «Учнівське
лісництво»  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.

ІІІ. Педагогічний колектив Національного еколого – натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України
висловлює подяку директорам департаментів освіти і науки, керівникам
закладів  позашкільної  та  загальної  середньої  освіти за  організацію та



проведення Всеукраїнської акції «Ліси для нащадків» серед учнівської
молоді.

          Директор                                                          Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ


	НАКАЗУЮ:
	І. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків», за відтворення лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини:
	за І місце (95 балів)
	1. Агітбригаду «Зелений патруль» Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості» Опішнянської селищної ради Полтавської області.
	2. Бех Христину, ученицю 10 класу Гімназії імені В.П. Фількова Лугинської селищної ради Лугинського району Житомирської області.
	3. Большакова Микиту, Власенко Миколу, Савченко Дар’ю, вихованців учнівського лісництва «Дубок» Комунального позашкільного навчального закладу «Голопристанський міський Центр дитячої та юнацької творчості» Голопристанської міської ради Херсонської області.
	4. Вихованців В'язівненського учнівського лісництва Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради.
	5. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» опорного закладу «Рокитнівський ліцей № 3» Рокитнівської селищної ради Сарненського району Рівненської області.
	6. Вихованців гуртка «Учнівське лісництво» Комунального закладу «Бородянський Центр дитячої та юнацької творчості» Бородянської селищної ради Київської області.
	7. Вихованців гуртка «Юні лісівники» комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної ради.
	8. Вихованців гуртків «Юні охоронці природи» та «Природа рідного краю», учнівський колектив Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради Київської області.
	9. Гранецьку Анастасію, ученицю закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Жмеринської міської ОТГ Вінницької області.
	10. Гриневич Тетяну, Борейчук Соломію, вихованок гуртка «Екологічне краєзнавство» Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради.
	11. Ілляшенко Кіріла, вихованця учнівського лісництва «Паросток» ДП «Сумське лісове господарство», Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
	12. Касап Антона, учня 8 класу закладу освіти «Новопідгороднянська гімназія» Межівської селищної ради Дніпропетровської області.
	13. Кіцан Дмитра, учня 8 класу Куликівської гімназії Герцаївської міської ради Чернівецького району Чернівецької області.
	14. Коц Світлану, ученицю 9 класу Радомишльського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 – заклад дошкільної освіти» імені Івана Самоплавського Житомирської області.
	15. Макодай Олену, ученицю 11-В класу Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 6 Вінницької міської ради».
	16. Мирошник Вадима, вихованця гуртка «Юні лісівники» комунального позашкільного навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», учня 7 класу комунального закладу «Обухівський ліцей» Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області.
	17. Міщеню Єлісея, Шпака Даніїла, вихованців Дорогинського учнівського лісництва Центру творчості дітей та юнацтва, учнів 11 класу Дорогинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Томашівської сільської ради Київської області.
	18. Погожу Діну, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи № 10 м. Чернівці, вихованку гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
	19. Скобель Розалію, вихованку гуртка «Юні лісівники» філії комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді «Шафран», ученицю 8 класу опорного комунального закладу «Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя» Могилівської сільської ради Дніпропетровської області.
	20. Храмову Карину, вихованку гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
	за ІІ місце (85 балів)
	1. Васянович Сваміра, Тищенко Анастасію, вихованців гуртка «Юні лісівники» комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва «Сузір’я», учнів 10 класу комунального закладу «Кочерезький навчально-виховний комплекс «Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Вербківської сільської ради Дніпропетровської області.
	2. Верезій Валерію, вихованку Воютинського учнівського лісництва Воютинського ліцею Торчинської селищної ради Волинської області.
	3. Вихованців гуртка «Любителі домашніх тварин» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м. Кременчука Полтавської області.
	4. Вихованців гуртка «Учнівське лісництво» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.
	5. Вихованців гуртка «Юні вихованці лісу» Сумівської філії Війтівського опорного закладу загальної середньої освіти Гайсинського району Вінницької області.
	6. Вихованців гуртка «Юні знавці рослин» Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргорода Полтавської області.
	7. Вихованців гуртка «Юні лісівники» Левківського ліцею Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області.
	8. Вихованців екологічних гуртків Центру дитячої та юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської області.
	9. Вихованців Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької області.
	10. Вихованців Замшанівського учнівського лісництва, навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Замшани Волинської області.
	11. Вишневського Євгена, Чубко Дмитра, вихованців гуртка «Дендрологія з основами озеленення» комунальний заклад освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради, учнів 7 класу комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 76» Дніпровської міської ради.
	12. Колектив учнівського лісництва «Паросток», учнів Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 Золочівського району Львівської області.
	13. Коромислову Ніку, Долбні Станіслава, учнів 7-Б класу Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів Голопристанської міської ради Херсонської області.
	14. Кравчук Анастасію, ученицю 8 класу Ружинської гімназії Ружинської селищної ради Житомирської області.
	15. Луганського Вадима, Адаменко Ганну, учнів 7 класу Малокопанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської міської ради Скадовського району, вихованців гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.
	16. Мельник Ірину, ученицю 9 класу Полянського опорного закладу освіти Клішківецької ОТГ Чернівецької області.
	17. Негріняк Катерину, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості Подільської міської територіальної громади Подільського району Одеської області.
	18. Учнівське лісництво «Лісовичок» Комунального закладу «Вільхівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Щастинського району Луганської області».
	19. Учнівське лісництво «Совенятко» Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської області.
	20. Учнівське лісництво Комунального закладу освіти «Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12» Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.
	21. Учнівський колектив 5 класу Повчанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Лугинської селищної ради Коростенського району Житомирської області.
	22. Філіпову Марію, вихованку гуртка «Юні лісівники» комунального закладу «Дитячий-екологічний центр» Кам’янської міської ради, ученицю 8 класу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №28» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області.
	за ІІІ місце (75 балів)
	1. Білого Миколу, учня 11 класу Озерненської гімназії Новогуйвинської об’єднаної територіальної громади Житомирської області.
	2. Величко Вікторію, ученицю 8 класу Головачанського комунального закладу загальної середньої освіти Терешківської сільської ради Полтавської районної ради Полтавської області.
	3. Вихованців гуртка «Учнівське лісництво» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.
	4. Вихованців гуртка «Юні валеологи» Філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі на базі Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоселівської сільської ради Полтавської області
	5. Вихованців гуртка «Юні лісівники» Пістинського ліцею Косівської міської ради ТГ Івано-Франківської області.
	6. Вихованців еколого-натуралістичного гуртка «Паросток» Опорного закладу «Каланчацький заклад повної загальної середньої освіти № 1» Каланчацької селищної ради Херсонської області.
	7. Вихованців Новорудського учнівського лісництва Новорудської гімназії-філії Опорного закладу загальної середньої освіти «Троянівський ліцей» Маневицької селищної ради Волинської області.
	8. Вихованців учнівського лісництва «ЮЛІС» Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області.
	9. Вихованців Цуманського учнівського лісництва, Цуманського ліцей Цуманської селищної ради Волинської області.
	10. Дячишин Андріану, вихованку гуртка «Юні екологи», ученицю 10 класу Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» при Сколівському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 ім. Стефанії Вітрук Стрийського району Львівської області.
	11. Колядинську Юлію, Тимчук Ангеліну, вихованок Маневицького учнівського лісництва Маневицького центру дітей та юнацтва Волинської області.
	12. Парфенюк Юлію, ученицю 4 класу Зорянського ліцею Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.
	13. Слуку Роксолану, вихованку гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», ученицю 9 класу Туринківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області.
	14. Соломку Олександра, Мельник Олександру, учнів 8 класу Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17.
	15. Супрун Дар’ю, ученицю 5 класу Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Запорізької області.
	16. Учнівський колектив 7 класу Болградського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Болградської міської ради Болградського району Одеської області.
	17. Учнівський колектив П’ятківської гімназії Чуднівської територіальної громади Житомирської області.
	ІІ. Надати подяку 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 «Ліси для нащадків»:
	1. Андрієць Людмилі Іванівні, вчителю хімії та біології Малокопанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської міської ради Скадовського району, керівнику гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.
	2. Апетрі Г.І., керівнику гуртка «Юні лісівники – дендрологи» Куликівської гімназії Герцаївської міської ради Чернівецького району Чернівецької області.
	3. Бовсуновській Тетяні Миколаївні, вчителю Гімназії імені В.П. Фількова Лугинської селищної ради Лугинського району Житомирської області.
	4. Бугайовій Галині Володимирівні, керівнику гуртка «Любителі домашніх тварин» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м. Кременчука Полтавської області.
	5. Ванзар Оксані Миколаївні, доценту кафедри ботаніки, лісового та садово-паркового господарства, кандидат біологічних наук.
	6. Вороновській Марії Василівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», вчителю біології Туринківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області.
	7. Гавриленко Тетяні Павлівні, керівнику учнівського лісництва «ЮЛІС», вчителю біології вищої категорії, вчитель – методисту Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області.
	8. Гальчинській Оксані Петрівні, вчителю Болградського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Болградської міської ради Болградського району Одеської області.
	9. Геновій Ганні Степанівні, вчителю Болградського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Болградської міської ради Болградського району Одеської області.
	10. Голяк Тетяні Петрівні, керівнику екологічних гуртків Центру дитячої та юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської області.
	11. Горай Анастасії Анатоліївні, керівнику гуртка «Юні лісівники» комунального закладу «Дитячий-екологічний центр» Кам’янської міської ради, учениця 8 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа №28” Кам’янської міської ради Дніпропетровської області.
	12. Горбачук Тетяні Вікторівні, керівнику Воютинського учнівського лісництва Воютинського ліцею Торчинської селищної ради Волинської області.
	13. Гречновській Галині Володимирівні, вчителю біології та екології Опорного закладу «Каланчацький заклад повної загальної середньої освіти № 1» Каланчацької селищної ради Херсонської області.
	14. Довгань Надії Петрівні, вчителю біології Озерненської гімназії Новогуйвинської об’єднаної територіальної громади Житомирської області.
	15. Захарченко Олені Валеріївні, керівнику гуртка «Природа і фантазія» Центру дитячої та юнацької творчості Подільської міської територіальної громади Подільського району Одеської області.
	16. Зеленській Вікторії Володимирівні, директору, вчителю географії та біології Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської області.
	17. Капріян Вікторії Олександрівні, вчителю Зорянського ліцею Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.
	18. Кардаш Наталії Григорівні, керівнику агітбригади «Зелений патруль» Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості» Опішнянської селищної ради Полтавської області.
	19. Керівників гуртків Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької області.
	20. Книш Марині Володимирівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» комунального позашкільного навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
	21. Кондратовець Наталії Олександрівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю» опорного закладу «Рокитнівський ліцей № 3» Рокитнівської селищної ради Сарненського району Рівненської області.
	22. Кондратович О.А., заступнику директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради Київської області.
	23. Копилову О.В., вчителю географії Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 6 Вінницької міської ради».
	24. Кордиш Ірині Вікторівні, вчителю Повчанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Лугинської селищної ради Коростенського району Житомирської області.
	25. Кравченко Лідії Миколаївні, вчителю біології а хімії Головачанського комунального закладу загальної середньої освіти Терешківської сільської ради Полтавської районної ради Полтавської області.
	26. Кривулі Ірині Григорівні, керівнику гуртка «Дендрологія з основами озеленення» комунальний заклад освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради.
	27. Кузьмінській Валентині Валентинівні, методисту, керівнику гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
	28. Курилюк Інні Петрівні, керівнику Замшанівського учнівського лісництва, навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Замшани Волинської області.
	29. Левченко Катерині Михайлівні, керівнику учнівського лісництва «Лісовичок» Комунального закладу «Вільхівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Щастинського району Луганської області».
	30. Луць Людмилі Іванівні, керівнику учнівського лісництва Новорудської гімназії-філії Опорного закладу загальної середньої освіти «Троянівський ліцей» Маневицької селищної ради Волинської області.
	31. Любимовській Тетяні Сергіївні, керівнику гуртка «Юні валеологи» Філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі на базі Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоселівської сільської ради Полтавської області.
	32. Макаренко Тетяні Віталіївні, керівнику гуртка «Юні знавці рослин» Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргорода Полтавської області.
	33. Малік Лілії Казимирівні, вчителю біології Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 Золочівського району Львівської області.
	34. Маловічку Віктору Олексійовичу, вчителю біології Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Запорізької області.
	35. Мартинюку Анатолію Дмитровичу, вчителю біології П’ятківської гімназії Чуднівської територіальної громади Житомирської області
	36. Маценко М.М., керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Сумівської філії Війтівського опорного закладу загальної середньої освіти Гайсинського району Вінницької області.
	37. Медведюк Ользі Миколаївні, керівнику Маневицького учнівського лісництва Маневицького центру дітей та юнацтва Волинської області.
	38. Мельник Д.С., вчителю біології Полянського опорного закладу освіти Клішківецької ОТГ Чернівецької області.
	39. Ніколаєнковій Ользі Віталіївні, керівнику гуртка «Юні лісівники» філії комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді «Шафран» Дніпропетровської області.
	40. Ніколенко Світлані Вікторівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
	41. Оберняк Ларисі Анатоліївні, вчителю біології Радомишльського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 – заклад дошкільної освіти» імені Івана Самоплавського Житомирської області.
	42. Омельчук Г.Д., керівнику гуртка «Природа рідного краю» Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради Київської області.
	43. Онищук Ірині Олексіївні, вчителю Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17.
	44. Остапчук Світлані Юріївні, вчителю біології Левківського ліцею Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області.
	45. П’ятковській Любові Іванівні, вчителю географії Сопівського ліцею Печеніжинської селищної ради ТГ Коломийського району, керівнику гуртка «Учнівське лісництво» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.
	46. Перетятько Світлані Іванівні, вчителю біології Комунального закладу освіти «Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12» Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.
	47. Петрик Наталії Іванівні, керівнику В'язівненського учнівського лісництва Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради.
	48. Петрик Наталії Олександрівні, вчителю української мови та літератури Комунального закладу освіти «Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12» Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.
	49. Підлісній Надії Анатоліївні, керівнику гуртка – методисту Комунального закладу «Бородянський Центр дитячої та юнацької творчості» Бородянської селищної ради Київської області.
	50. Пліг Тетяні Володимирівні, вчителю біології закладу освіти “Новопідгороднянська гімназія” Межівської селищної ради Дніпропетровської області.
	51. Полтавець Світлані Владиславівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної ради.
	52. Потапчуку Валерію Дмитровичу, керівнику гуртка «Екологічне краєзнавство» Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради.
	53. Романишин Ларисі Мирославівні, керівнику гуртка «Юні екологи», вчителю хімії Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» при Сколівському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 ім. Стефанії Вітрук Стрийського району Львівської області.
	54. Симон Т.О., вчителю біології Ружинської гімназії Ружинської селищної ради Житомирської області.
	55. Скворцовій Олені, вчителю загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Жмеринської міської ОТГ Вінницької області.
	56. Стебко Олені Іванівні, педагог-організатору Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської області.
	57. Стукал Ніні Іванівні, керівнику Дорогинського учнівського лісництва Центру творчості дітей та юнацтва Київської області.
	58. Тараненко Ользі Леонідівні, вчителю географії Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів Голопристанської міської ради Херсонської області.
	59. Тишкевич Володимиру Терентійовичу, керівнику гуртка «Юні лісівники» комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва «Сузір’я» Вербківської сільської ради Дніпропетровської області.
	60. Тодерян О.В., керівнику гуртка «Foresta» Куликівської гімназії Герцаївської міської ради Чернівецького району Чернівецької області.
	61. Федоровій Світлані Анатоліївні, керівнику Цуманського учнівського лісництва, Цуманського ліцей Цуманської селищної ради Волинської області.
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	63. Фемич Наталії Іванівні, керівнику учнівського лісництва «Дубок» Комунального позашкільного навчального закладу «Голопристанський міський Центр дитячої та юнацької творчості» Голопристанської міської ради Херсонської області.
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	66. Ясько Галині Миколаївні, вчителю хімії Дзвиняцького ліцею Дзвиняцької сільської ради ТГ, керівнику гуртка «Учнівське лісництво» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.
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