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  28 грудня 2021 р.                                                                           №  99

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

Всеукраїнська  трудова  акція  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:

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.

В  2022  році  у  Всеукраїнській  трудовій  акції  школярів  та  учнівської
молоді  «Юннатівський  зеленбуд»  прийняли  участь  понад  230  учасників  з
різних областей України.

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 та  створення  нових  лісів,  лісопарків
навколо  населених  пунктів,  утримання  зелених  насаджень,
вирощування посадкового матеріалу декоративних дерев, кущів, квітів
під час трудової акції «Юннатівський зеленбуд»:

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

2. Бабійчук  Софію,  Попович  Софію,  вихованок  гуртка  «Майстерня
народної  творчості»  Еколого  –  натуралістичного  центру  дитячої
творчості  Ольгопільської  сільської  ради  Гайсинського  району
Вінницької області.

3. Баданюк  Валентину  Миколаївну,  керівника  гуртка  «Любування
природою»  Комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр
роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».

4. Бондаренко  Каріну,  ученицю  9  класу,  вихованку  гуртка  «Юні
садівники» Вінницької обласної станції юних натуралістів.

5. Бондарчука  Романа,  учня  9-Б  класу  Немирівського  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені
М.Д.  Леонтовича – гімназія»  Немирівської  міської  ради Вінницької
області.

6. Борщіюк  Анну,  Адамчук  Іванну,  вихованок  гуртка  «Ландшафтний
дизайн  з  елементами  комп’ютерного  проєктування»  Волинського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  Волинської  обласної
ради.

7. Будлянського  Данила,  учня  11  класу  Держаківського  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Носівської  міської  ради
Чернігівської області.

8. Верезій Валерію, ученицю 7 класу Воютинського ліцею Торчинської
селищної ради Волинської області.

9. Вернигор Оксану Олександрівну, вчителя біології Ірдинського ліцею
–  закладу  загальної  середньої  освіти  з  дошкільним  підрозділом
Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

10.Вихованці  учнівського  лісництва  «Зелений  світ»  Білківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Дашівської  селищної  ради
Іллінецького району Вінницької області.

11.Вихованців Вінницької обласної станції юних натуралістів.
12.Вихованців  гуртка  «Квіткова  планета»  закладу  позашкільної  освіти



«Станція юних натуралістів міста Ковеля» Ковелівської міської ради
Волинської області.

13.Вихованців  гуртка  «Квітникарі»  Браницької  гімназії  Бобровицької
міської ради Чернігівської області.

14.Вихованців  гуртка  «Любування  природою»  Комунального  закладу
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми
Черкаської обласної ради».

15.Вихованців гуртка «Людина і довкілля» Будинку дитячої та юнацької
творчості «Центр розвитку дітей та молоді» Бердянської міської ради
Запорізької області.

16.Вихованців  гуртка  «Мій  рідний  край,  моя  земля»  Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

17.Вихованців  гуртка  «Неорганічна  хімія»  комунального  закладу
«Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської області.

18.Вихованців гуртка «Основи екологічних знань» комунального закладу
–  центру  позашкільної  роботи  Путивльської  міської  ради  Сумської
області.

19.Вихованців  гуртка  «Саду  мого  дитинства»  Центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  м.  Миргорода
Полтавської області.

20.Вихованців  гуртка  «Учнівське  лісництво»  Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

21.Вихованців  гуртка  «Фотонатуралісти»  Шепетівського  міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Шепетівської міської ради Хмельницької області.

22.Вихованців гуртка «Юні квітникарі» Градизької гімназії імені Героя
України  Олександра  Білаша  Градизької  селищної  ради
Кременчуцького району Полтавської області.

23.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  Лебединського  центру
позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  відділу  Лебединської
міської ради Сумської області.

24.Вихованців  гуртка  «Юні  натуралісти-дослідники»  Енергодарського
центру туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради
Запорізької області.

25.Вихованців  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Кіцманської  гімназії
Кіцманської міської ради Чернівецького району Чернівецької області.

26.Вихованців  гуртка  «Юні  садівники»  Комунальної  організації
(установа,  заклад)  «Шостинська  міська  станція  юних  натуралістів»



Шостинської міської ради Сумської області.
27.Вихованців  гуртка  з  квітникарства  «Флоріум»  Будинку  дитячої  та

юнацької творчості при Теклинській гімназії – філії опорного закладу
«Балаклеївський  ліцей  імені  Євгенії  Гуглі  Балаклеївської  сільської
ради Черкаської області».

28.Вихованців  гуртка  з  квітникарства  «Флоріум»  Центру  дитячої  та
юнацької  творчості  Березняківської  сільської  ради  при  закладу
загальної середньої освіти с. Березняки Березняківської сільської ради
Черкаської області.

29.Вихованців  Маневицького  учнівського  лісництва  Маневицького
центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Маневицької  селищної  ради
Волинської області.

30.Вихованців  творчого  об’єднання  раннього  розвитку  дитини
«Пізнайко»  Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

31.Гузик Софію, Панасюк Ольгу, Саванчук Ольгу, Тирак Ірину, учениць
Корнинського  ліцею  імені  Свіржевського  Романа  Петровича
Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

32.Гурєєнкова  Едуарда,  Кравченко  Владислава,  Мороз  Євгена,
вихованців  учнівського  лісництва  «Дубок»  Комунального  закладу
позашкільної  освіти  «Голопристанський  міський  Центр  дитячої  а
юнацької  творчості»  Голопристанської  міської  ради  Херсонської
області.

33.Дроботенко Марину, Кузьмич Марію, учениць 9 класу Городоцької
гімназії  –  філії  опорного  закладу  загальної  середньої  освіти
«Прилісненський  ліцей»  Прилісненської  ТГ  Камінь  –  Каширського
району Волинської області.

34.Дулгерову Орину, Нотевську Вікторію, Старшинова Олега, Веліксар
Андрія, учнів 2 класу Болградського навчально-виховного комплексу
«Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей»  Болградської  міської
ради Одеської області.

35.Здобувачів освіти 4-А та 4-Б класів Терпіннівського опорного закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  «Джерело»  Терпіннівської
сільської ради Мелітопольського району Запорізької області.

36.Каменській  Ганні  Олегівні,  викладачу  хімії,  біології  і  екології
Державного  професійно-технічного  навчального  закладу
«Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»
Дніпропетровської області.

37.Квашиній  Наталії  Володимирівні,  бібліотекару  Державного



професійно-технічного  навчального  закладу  «Кам’янський  центр
підготовки  і  перепідготовки  робітничих  кадрів»  Дніпропетровської
області.

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

39.Літовець Дарину, ученицю 10 класу Куклинського ліцею Маневицької
селищної ради Волинської області.

40.Марченко  Альбіну,  здобувачку  освіти  9  класу  Філії
Великобілозерського навчально-виховного комплексу № 1 (школа –
дитячий  садок)  Великобілозерської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів № 3 Василівського району Великобілозерської сільської ради
Запорізької області.

41.Мутовчийську  А.І.,  заступника  директора  з  навчально-виховної
роботи  Виноградівського  закладу  загальної  середньої  освіти
Арцизької міської ради Болградського району Одеської області.

42.Ніколенко  Марію,  ученицю  7  класу  Енергодарської  гімназії  №  2
Енергодарської  міської  ради  Василівського  району  Запорізької
області.

43.Новожилову  Катерину,  ученицю  9  класу  Держаківського  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Носівської  міської  ради
Чернігівської області.

44.Педагогів  та  вихованців  Енергодарського  центру  туризму,
краєзнавства  та  спорту  Енергодарської  міської  ради  Запорізької
області.

45.Приходько  Світлану  Анатоліївну,  вчителя  початкових  класів
Ірдинського ліцею – закладу загальної середньої освіти з дошкільним
підрозділом  Білозірської  сільської  ради  Черкаського  району
Черкаської області.

46.Рослу Альбіну, Щекотурову Поліну, вихованок екологічної дружини
«Сютень», учениць 9 класу Долинської гімназії Новенської сільської
ради Мелітопольського району Запорізької області.

47.Саідову Саміру, Любчак Тетяну, учениць 7 класу Малокопанівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської міської ради,
вихованок  гуртка  «Юні  лісівники»  Комунального  закладу  «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної ради.

48.Самсоненко  Катерину,  здобувачку  освіти  7  класу  Петрівського
закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бобровицької міської
ради Чернігівської області.



49.Сапчева  Владислава,  Сапчева  В’ячеслава,  учнів  10-Б  класу
Городненського  закладу  загальної  середньої  освіти  Городненської
сільської ради Болградського району Одеської області.

50.Сокирко  Тетяну,  ученицю  11  класу  Коднянського  ліцею
Станишівської сільської ради Житомирської області.

51.Стеценко Надію Іванівну, вчителя зарубіжної літератури Ірдинського
ліцею – закладу загальної середньої освіти з дошкільним підрозділом
Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

52.Тараненко  Софію,  ученицю  8-Г  класу  Криворізького  навчально-
виховного комплексу № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
багатопрофільний ліцей «Імпульс» Дніпропетровської області.

53.Творче  об’єднання  «Друзі  природи»  Криворудського  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів,  яке  працює  при
Семенівському будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Полтавської
області.

54.Тихонюк  Ольгу,  П’ятковську  Вікторію,  Микитин  Христину,
Іванишина  Арсенія,  учнів  6  класу,  членів  учнівського  лісництва
Сопівського  ліцею  селищної  ради  Печеніжинської  ОТГ,  ДП
«Коломийське  лісове  господарство»,  вихованців  гуртка  «Юні
лісівники» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.

55.Тонкіх  Анастасію,  Солодюк  Софію,  вихованок  гуртка  «Юні
квітникарі»  Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді,  учениць  8  класу  Радсадівського  закладу
загальної середньої освіти Радсадівської сільської ради Миколаївської
області.

56.Урду  Маргариту  Семенівну,  заступника  директора  з  навчально-
виховної  роботи  Державного  професійно-технічного  навчального
закладу «Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих
кадрів» Дніпропетровської області.

57.Учнів  екологічної  варти  «Дивосвіт»  Кам’янець  –  Подільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Кам’янець – Подільської
міської ради Хмельницької області.

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

59.Учнівське самоврядування Рівненського закладу загальної середньої
освіти  Генічеської  міської  ради  Генічеського  району  Херсонської
області.

60.Учнівський колектив 1 класу Дорогобузької філії Бабинського ліцею



Бабинської сільської ради Рівненського району Рівненської області.
61.Учнівський  колектив  4  класу  Горбаківського  ліцею  Бабинської

сільської ради Рівненської області.
62.Учнівський  колектив  4-А  класу  Бабинського  ліцею  Бабинської

сільської ради Рівненської області.
63.Учнівський колектив 4-В класу Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора

Андрійовича  Затолокіна  Прилуцької  міської  ради  Чернігівської
області.

64.Учнівський  колектив  5  класу  Новопетрівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Широківської сільської ради Дніпропетровської
області.

65.Учнівський  колектив  6  –  7  класів  Гнатівської  гімназії  Губинської
селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області.

66.Учнівський колектив Комунального закладу «Криничанська середня
загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів № 1» Криничанської  селищної
ради Дніпропетровської області.

67.Учнівський  колектив  Павлоградської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  №  12  Павлоградської  міської  ради  Дніпропетровської
області.

68.Учнівський  колектив  Смілянського  шкільного  лісництва  Філії
опорного  закладу  освіти  «Балаклеївський  ліцей  імені  Євгенії  Гуглі
Балаклеївської  сільської  ради  Черкаської  області  Балаклеївська
гімназія «Гармонія».

69.Учнівський  колектив  Філії  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІ
ступенів  села  Клембівка  Ямпільської  міської  ради  Могилів  –
Подільського району Вінницької області.

70.Учнівський  колектив  Філії  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІ
ступенів  села  Клембівка  Ямпільської  міської  ради  Могилів  –
Подільського району Вінницької області.

71.Учнівський колектив Філії закладу середньої освіти І-ІІ ступенів села
Писарівка опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  села  Клембівка  Ямпільської  міської  ради
Вінницької області».

72.Учнівський та  колектив вчителів  Комунального  закладу навчально-
виховного  комплексу  «Довжанська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад» Підороднянської сільської
ради Тернопільського району Тернопільської області.

73.Федорка  Олександра,  здобувача  освіти  8  класу  Вертокиївської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Новогуйвинської  селищної



ради Житомирської області.
74.Хінельву  Мілану,  Звєрєву  Анастасію,  вихованок  Комунального

закладу  «Центр позашкільної  освіти» Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області.

75.Членів  Горошовецького  учнівського  лісництва,  вихованців  виїзної
очно  –  заочної  біологічної  школи  Чернівецького  обласного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  на  базі
Горошовецького  закладу  загальної  середньої  освіти  Юрковецької
сільської ради.

76.Шевчук Галину, Ужела Дмитра, Кащук Богдану, Савчука Владислава,
вихованців  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції
Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області.

77.Штирку  Олександру  Остапівну,  вчителя  географії  та  біології
Ірдинського ліцею – закладу загальної середньої освіти з дошкільним
підрозділом  Білозірської  сільської  ради  Черкаського  району
Черкаської області.

78.Ячимнській  Л.П.,  педагог-організатора  Виноградівського  закладу
загальної  середньої  освіти  Арцизької  міської  ради  Болградського
району Одеської області.

ІІ.  Надати подяку від Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  керівникам
учнівських  колективів  за  роботу  з  дітьми  щодо  вивчення  сучасних
технологій  вирощування  лісових  культур  та  втілення  своїх  знань  на
практиці під час акції «Юннатівський зеленбуд»:

1. Андрієць Людмилі Іванівні, вчителю хімії та біології Малокопанівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської міської ради
Херсонської області.

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

3. Бабарика  В.Г.,  керівнику  творчого  об’єднання  «Друзі  природи»
Криворудського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, яке
працює  при  Семенівському  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Полтавської області.

4. Богатирець  Валентині  Миколаївні,  вчителю  біології  Комунального
закладу «Криничанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №
1» Криничанської селищної ради Дніпропетровської області.



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

6. Валовій Олені Миколаївні, вчителю біології Криворізького навчально-
виховного  комплексу  № 35  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
багатопрофільний ліцей «Імпульс» Дніпропетровської області.

7. Ванзар Оксані Миколаївні, науковому консультанту, доценту кафедри
ботаніки  лісового  та  садово  –  паркового  господарства,  кандидат
біологічних наук.

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

9. Горбачук  Т.В.,  вчителю  Воютинського  ліцею  Торчинської  селищної
ради Волинської області.

10.Грерич Раїсі Дмитрівні, вчителю початкових класів Бабинського ліцею
Бабинської сільської ради Рівненської області.

11.Дорідовій  Юлії  Євгеніївні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»
Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді.

12.Драган  Ользі  Василівні,  вчителю  трудового  навчання  Корнинського
ліцею імені  Свіржевського  Романа  Петровича  Корнинської  сільської
ради Рівненського району Рівненської області.

13.Дудченко  Маргариті  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Лебединського  центру  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного
відділу Лебединської міської ради Сумської області.

14.Духаніній  Світлані  Анатоліївні,  вчителю  історії  та  географії
Долинської  гімназії  Новенської  сільської  ради  Мелітопольського
району Запорізької області.

15.Есмановій  Н.М.,  керівнику  гуртка  «Основи  екологічних  знань»
комунального  закладу  –  центру  позашкільної  роботи  Путивльської
міської ради Сумської області.

16.Задобрівській  Людмилі  Олександрівні,  завідувачці  відділу
екологічного  виховання,  викладачу  ОЗБШ  Комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді».

17.Заслонкіній  О.П.,  практичному  психологу,  керівнику  гуртків
Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».



18.Зеленській  Вікторії  Володимирівні,  керівнику  учнівського  лісництва
«Совенятко»,  директору  Роменської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської області.

19.Зінич  Людмилі  Миколаївні,  вчителю  біології  Куклинського  ліцею
Маневицької селищної ради Волинської області.

20.Капітоновій  Тетяні  Вікторівні,  вчителю  початкових  класів
Болградського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів – ліцей» Болградської міської ради Одеської області.

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

22.Кісільовій  Г.М.,  вчителю  біології  та  хімії  Вертокиївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новогуйвинської селищної ради
Житомирської області.

23.Ковалевській Людмилі Миколаївні, вчителю Терпіннівського опорного
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  «Джерело»
Терпіннівської  сільської  ради  Мелітопольського  району  Запорізької
області.

24.Кравчук Марії Петрівні,  вчителю Коднянського ліцею Станишівської
сільської ради Житомирської області.

25.Кузьмінській  Валентині  Валентинівні,  методисту,  керівнику  гуртків
Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».

26.Кулик  Тетяні  Вікторівні,  вчителю  біології  Гнатівської  гімназії
Губинської  селищної  ради  Новомосковського  району
Дніпропетровської області.

27.Левицькій Ганні Василівні, керівнику гуртка «Куточок живої природи»
Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської міської ради Івано-Франківської області.

28.Литовченко  А.М.,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»  Градизької
гімназії імені Героя України Олександра Білаша Градизької селищної
ради Кременчуцького району Полтавської області.

29.Лифар Лідії Ярославівні, керівнику гуртка з квітникарства «Флоріум»
Будинку дитячої та юнацької творчості при Теклинській гімназії – філії
опорного  закладу  ««Балаклеївський  ліцей  імені  Євгенії  Гуглі
Балаклеївської сільської ради Черкаської області».

30.Луцик  С.І.,  вчителю  Новопетрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Широківської сільської ради Дніпропетровської області.

31.Лящук  Т.П.,  вчителю  початкових  класів  Горбаківського  ліцею



Бабинської сільської ради Рівненської області.
32.Макаренко Тетяні Віталіївні, керівнику гуртка «Саду мого дитинства»

Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  м.
Миргорода Полтавської області.

33.Маловічку  Віктору  Олексійовичу,  вчителю  біології  Філії
Великобілозерського  навчально-виховного  комплексу  №  1  (школа  –
дитячий  садок)  Великобілозерської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів № 3 Василівського району Великобілозерської сільської ради
Запорізької області.

34.Медведюк  Ользі  Миколаївні,  керівнику  Маневицького  учнівського
лісництва  Маневицького  центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Маневицької селищної ради Волинської області.

35.Мединській  Катерині  Михайлівні,  вчителю Прилуцької  гімназії  № 5
імені  Віктора  Андрійовича  Затолокіна  Прилуцької  міської  ради
Чернігівської області.

36.Мельник  Надії,  керівнику  гуртка  «Учнівське  лісництво»  Івано-
Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді.

37.Мигуну  Павлу  Петровичу,  методисту,  керівнику  гуртка  «Юні
садівники» Вінницької обласної станції юних натуралістів.

38.Милюк Людмилі Сергіївні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи Білківської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів Дашівської
селищної ради Іллінецького району Вінницької області.

39.Михайловій  Л.А.,  заступнику  директора  з  навчально-методичної
роботи  Енергодарського  центру  туризму,  краєзнавства  та  спорту
Енергодарської міської ради Запорізької області.

40.Мінченко  Надії  Володимирівні,  керівнику  Смілянського  шкільного
лісництва Філії  опорного закладу освіти «Балаклеївський ліцей імені
Євгенії  Гуглі  Балаклеївської  сільської  ради  Черкаської  області
Балаклеївська гімназія «Гармонія».

41.Мужило  Віктору,  керівнику  гуртка  «Юні  садівники»  Комунальної
організації  (установа,  заклад)  «Шостинська  міська  станція  юних
натуралістів» Шостинської міської ради Сумської області.

42.Немченко  Ганні  Олексіївні,  керівнику  гуртка  «Людина  і  довкілля»
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  «Центр  розвитку  дітей  та
молоді» Бердянської міської ради Запорізької області.

43.Нікітюк Ірині Петрівні,  керівнику гуртка «Квіткова планета» закладу
позашкільної  освіти  «Станція  юних  натуралістів  міста  Ковеля»
Ковелівської міської ради Волинської області.



44.Огребі Людмилі Миколаївні, керівнику гуртка «Любування природою»
Комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».

45.Олійник Вероніці Михайлівні, вчителю біології та хімії Філії закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів  села  Клембівка  Ямпільської
міської ради Могилів – Подільського району Вінницької області.

46.П’ятковській  Любові  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва,
вчителю географії  Сопівського ліцею селищної  ради Печеніжинської
ОТГ, керівнику гуртка «Юні лісівники» Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської
обласної ради.

47.Панасюк Ларисі Іванівні,  вчителю біології  Корнинського ліцею імені
Свіржевського  Романа  Петровича  Корнинської  сільської  ради
Рівненського району Рівненської області.

48.Пелих  Оксані  Вікторівні,  вчителю  біології  Кам’янець  –  Подільської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів № 6 Кам’янець – Подільської
міської ради Хмельницької області.

49.Перетятько  Світлані  Степанівні,  вчителю  біології  Павлоградської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 12  Павлоградської  міської
ради Дніпропетровської області.

50.Попазовій Олені Іванівні,  вчителю географії  Городненського закладу
загальної середньої освіти Городненської сільської ради Боградського
району Одеської області.

51.Попович Олесі В’ячеславівні,  керівнику гуртка «Майстерня народної
творчості»  Еколого  –  натуралістичного  центру  дитячої  творчості
Ольгопільської  сільської  ради  Гайсинського  району  Вінницької
області.

52.Потапчуку  Валерію  Дмитровичу,  керівнику  гуртка  «Ландшафтний
дизайн  з  елементами  комп’ютерного  проєктування»  Волинського
обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради.

53.Рихло Оксані, керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Кіцманської
гімназії Кіцманської міської ради Чернівецького району Чернівецької
області.

54.Сапчевій  Ганні  Василівні,  вчителю  історії  Городненського  закладу
загальної середньої освіти Городненської сільської ради Болградського
району Одеської області.

55.Сідько  Ользі  Михайлівні,  вчителю  біології  Браницької  гімназії
Бобровицької міської ради Чернігівської області.

56.Сойко  Тетяні  Михайлівні,  вчителю  біології  Петрівського  закладу



загальної  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів  Бобровицької  міської  ради
Чернігівської області.

57.Стебко  Олені  Іванівні,  педагог  –  організатору  Роменської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради
Сумської області.

58.Терещенко Ніні Михайлівні,  вчителю біології  Городоцької  гімназії  –
філії  опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  «Прилісненський
ліцей» Прилісненської ТГ Камінь – Каширського району Волинської
області.

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

60.Фемич  Наталі  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва  «Дубок»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Голопристанський
міський Центр дитячої а юнацької творчості» Голопристанської міської
ради Херсонської області.

61.Філюк  Олені  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Фотонатуралісти»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Шепетівської міської ради Хмельницької області.

62.Фуштей  Іллі  Дмитровичу,  керівнику  Горошовецького  учнівського
лісництва,  директору  Горошовецького  закладу  загальної  середньої
освіти Юрковецької сільської ради Чернівецької області.

63.Хлус Ларисі Миколаївні,  методисту, викладачу ОЗБШ Комунального
закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді», кандидат біологічних наук, доцент.

64.Цвілій  Я.С.,  вчителю  Енергодарської  гімназії  №  2  Енергодарської
міської ради Василівського району Запорізької області.

65.Цибі  Наталії  Геннадіївні,  вчителю  початкових  класів  Рівненського
закладу  загальної  середньої  освіти  Генічеської  міської  ради
Генічеського району Херсонської області.

66.Чайці Тетяні Василівні, керівнику гуртка «Мій рідний край, моя земля»
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.

67.Чеканніковій  Ганні  Ігорівні,  керівнику  гуртка  «Неорганічна  хімія»
комунального  закладу  «Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської
міської ради Дніпропетровської області.

68.Чорному  Станіславу,  вчителю  біології  та  географії  Держаківського
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Носівської  міської
ради Чернігівської області.

69.Шакулі Віолеті Василівні, вчителю Терпіннівського опорного закладу



загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  «Джерело»  Терпіннівської
сільської ради Мелітопольського району Запорізької області.

70.Шиян  Галині  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-Франківської
міської ради Івано-Франківської області.

71.Штаб Наталії Іванівні, вчителю Дорогобузької філії Бабинського ліцею
Бабинської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

72.Яремко Оксані Романівні, вчителю біології та екології Комунального
закладу навчально-виховного комплексу «Довжанська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Підороднянської
сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

73.Яриш Ксенії Володимирівні, керівнику гуртків Комунального закладу
«Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької
області.

74.Ясінській  Н.В.,  директору,  керівнику  гуртка  «Юні  натуралісти-
дослідники» Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту
Енергодарської міської ради Запорізької області.

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

          Директор                                                           Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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	36. Каменській Ганні Олегівні, викладачу хімії, біології і екології Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» Дніпропетровської області.
	37. Квашиній Наталії Володимирівні, бібліотекару Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» Дніпропетровської області.
	38. Кіцан Дмитра, учня 8 класу Куликівської гімназії Герцаївської міської ради Чернівецького району Чернівецької області.
	39. Літовець Дарину, ученицю 10 класу Куклинського ліцею Маневицької селищної ради Волинської області.
	40. Марченко Альбіну, здобувачку освіти 9 класу Філії Великобілозерського навчально-виховного комплексу № 1 (школа – дитячий садок) Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Василівського району Великобілозерської сільської ради Запорізької області.
	41. Мутовчийську А.І., заступника директора з навчально-виховної роботи Виноградівського закладу загальної середньої освіти Арцизької міської ради Болградського району Одеської області.
	42. Ніколенко Марію, ученицю 7 класу Енергодарської гімназії № 2 Енергодарської міської ради Василівського району Запорізької області.
	43. Новожилову Катерину, ученицю 9 класу Держаківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Носівської міської ради Чернігівської області.
	44. Педагогів та вихованців Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької області.
	45. Приходько Світлану Анатоліївну, вчителя початкових класів Ірдинського ліцею – закладу загальної середньої освіти з дошкільним підрозділом Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.
	46. Рослу Альбіну, Щекотурову Поліну, вихованок екологічної дружини «Сютень», учениць 9 класу Долинської гімназії Новенської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області.
	47. Саідову Саміру, Любчак Тетяну, учениць 7 класу Малокопанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської міської ради, вихованок гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.
	48. Самсоненко Катерину, здобувачку освіти 7 класу Петрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бобровицької міської ради Чернігівської області.
	49. Сапчева Владислава, Сапчева В’ячеслава, учнів 10-Б класу Городненського закладу загальної середньої освіти Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.
	50. Сокирко Тетяну, ученицю 11 класу Коднянського ліцею Станишівської сільської ради Житомирської області.
	51. Стеценко Надію Іванівну, вчителя зарубіжної літератури Ірдинського ліцею – закладу загальної середньої освіти з дошкільним підрозділом Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.
	52. Тараненко Софію, ученицю 8-Г класу Криворізького навчально-виховного комплексу № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – багатопрофільний ліцей «Імпульс» Дніпропетровської області.
	53. Творче об’єднання «Друзі природи» Криворудського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, яке працює при Семенівському будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області.
	54. Тихонюк Ольгу, П’ятковську Вікторію, Микитин Христину, Іванишина Арсенія, учнів 6 класу, членів учнівського лісництва Сопівського ліцею селищної ради Печеніжинської ОТГ, ДП «Коломийське лісове господарство», вихованців гуртка «Юні лісівники» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.
	55. Тонкіх Анастасію, Солодюк Софію, вихованок гуртка «Юні квітникарі» Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, учениць 8 класу Радсадівського закладу загальної середньої освіти Радсадівської сільської ради Миколаївської області.
	56. Урду Маргариту Семенівну, заступника директора з навчально-виховної роботи Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» Дніпропетровської області.
	57. Учнів екологічної варти «Дивосвіт» Кам’янець – Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Кам’янець – Подільської міської ради Хмельницької області.
	58. Учнівське лісництво «Совенятко» Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської області.
	59. Учнівське самоврядування Рівненського закладу загальної середньої освіти Генічеської міської ради Генічеського району Херсонської області.
	60. Учнівський колектив 1 класу Дорогобузької філії Бабинського ліцею Бабинської сільської ради Рівненського району Рівненської області.
	61. Учнівський колектив 4 класу Горбаківського ліцею Бабинської сільської ради Рівненської області.
	62. Учнівський колектив 4-А класу Бабинського ліцею Бабинської сільської ради Рівненської області.
	63. Учнівський колектив 4-В класу Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської області.
	64. Учнівський колектив 5 класу Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Широківської сільської ради Дніпропетровської області.
	65. Учнівський колектив 6 – 7 класів Гнатівської гімназії Губинської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області.
	66. Учнівський колектив Комунального закладу «Криничанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Криничанської селищної ради Дніпропетровської області.
	67. Учнівський колектив Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.
	68. Учнівський колектив Смілянського шкільного лісництва Філії опорного закладу освіти «Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі Балаклеївської сільської ради Черкаської області Балаклеївська гімназія «Гармонія».
	69. Учнівський колектив Філії закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Клембівка Ямпільської міської ради Могилів – Подільського району Вінницької області.
	70. Учнівський колектив Філії закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Клембівка Ямпільської міської ради Могилів – Подільського району Вінницької області.
	71. Учнівський колектив Філії закладу середньої освіти І-ІІ ступенів села Писарівка опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів села Клембівка Ямпільської міської ради Вінницької області».
	72. Учнівський та колектив вчителів Комунального закладу навчально-виховного комплексу «Довжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Підороднянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.
	73. Федорка Олександра, здобувача освіти 8 класу Вертокиївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новогуйвинської селищної ради Житомирської області.
	74. Хінельву Мілану, Звєрєву Анастасію, вихованок Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області.
	75. Членів Горошовецького учнівського лісництва, вихованців виїзної очно – заочної біологічної школи Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на базі Горошовецького закладу загальної середньої освіти Юрковецької сільської ради.
	76. Шевчук Галину, Ужела Дмитра, Кащук Богдану, Савчука Владислава, вихованців Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області.
	77. Штирку Олександру Остапівну, вчителя географії та біології Ірдинського ліцею – закладу загальної середньої освіти з дошкільним підрозділом Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.
	78. Ячимнській Л.П., педагог-організатора Виноградівського закладу загальної середньої освіти Арцизької міської ради Болградського району Одеської області.
	ІІ. Надати подяку від Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам учнівських колективів за роботу з дітьми щодо вивчення сучасних технологій вирощування лісових культур та втілення своїх знань на практиці під час акції «Юннатівський зеленбуд»:
	1. Андрієць Людмилі Іванівні, вчителю хімії та біології Малокопанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської міської ради Херсонської області.
	2. Апетрі Г.І., керівнику гуртка «Юні лісівники – дендрологи» Куликівської гімназії Герцаївської міської ради Чернівецького району Чернівецької області.
	3. Бабарика В.Г., керівнику творчого об’єднання «Друзі природи» Криворудського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, яке працює при Семенівському будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області.
	4. Богатирець Валентині Миколаївні, вчителю біології Комунального закладу «Криничанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Криничанської селищної ради Дніпропетровської області.
	5. Бондарчук Лесі Леонідівні, вчителю біології Немирівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені М.Д. Леонтовича – гімназія» Немирівської міської ради Вінницької області.
	6. Валовій Олені Миколаївні, вчителю біології Криворізького навчально-виховного комплексу № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – багатопрофільний ліцей «Імпульс» Дніпропетровської області.
	7. Ванзар Оксані Миколаївні, науковому консультанту, доценту кафедри ботаніки лісового та садово – паркового господарства, кандидат біологічних наук.
	8. Васильчишин Богдані Богданівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області.
	9. Горбачук Т.В., вчителю Воютинського ліцею Торчинської селищної ради Волинської області.
	10. Грерич Раїсі Дмитрівні, вчителю початкових класів Бабинського ліцею Бабинської сільської ради Рівненської області.
	11. Дорідовій Юлії Євгеніївні, керівнику гуртка «Юні квітникарі» Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
	12. Драган Ользі Василівні, вчителю трудового навчання Корнинського ліцею імені Свіржевського Романа Петровича Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області.
	13. Дудченко Маргариті Юріївні, керівнику гуртка «Юні лісівники» Лебединського центру позашкільної освіти еколого-натуралістичного відділу Лебединської міської ради Сумської області.
	14. Духаніній Світлані Анатоліївні, вчителю історії та географії Долинської гімназії Новенської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області.
	15. Есмановій Н.М., керівнику гуртка «Основи екологічних знань» комунального закладу – центру позашкільної роботи Путивльської міської ради Сумської області.
	16. Задобрівській Людмилі Олександрівні, завідувачці відділу екологічного виховання, викладачу ОЗБШ Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
	17. Заслонкіній О.П., практичному психологу, керівнику гуртків Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
	18. Зеленській Вікторії Володимирівні, керівнику учнівського лісництва «Совенятко», директору Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської області.
	19. Зінич Людмилі Миколаївні, вчителю біології Куклинського ліцею Маневицької селищної ради Волинської області.
	20. Капітоновій Тетяні Вікторівні, вчителю початкових класів Болградського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Болградської міської ради Одеської області.
	21. Кардаш Наталії Григорівні, керівнику агітбригади «Зелений патруль» Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості» Опішнянської селищної ради Полтавської області.
	22. Кісільовій Г.М., вчителю біології та хімії Вертокиївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новогуйвинської селищної ради Житомирської області.
	23. Ковалевській Людмилі Миколаївні, вчителю Терпіннівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Джерело» Терпіннівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області.
	24. Кравчук Марії Петрівні, вчителю Коднянського ліцею Станишівської сільської ради Житомирської області.
	25. Кузьмінській Валентині Валентинівні, методисту, керівнику гуртків Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
	26. Кулик Тетяні Вікторівні, вчителю біології Гнатівської гімназії Губинської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області.
	27. Левицькій Ганні Василівні, керівнику гуртка «Куточок живої природи» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області.
	28. Литовченко А.М., керівнику гуртка «Юні квітникарі» Градизької гімназії імені Героя України Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської області.
	29. Лифар Лідії Ярославівні, керівнику гуртка з квітникарства «Флоріум» Будинку дитячої та юнацької творчості при Теклинській гімназії – філії опорного закладу ««Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі Балаклеївської сільської ради Черкаської області».
	30. Луцик С.І., вчителю Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Широківської сільської ради Дніпропетровської області.
	31. Лящук Т.П., вчителю початкових класів Горбаківського ліцею Бабинської сільської ради Рівненської області.
	32. Макаренко Тетяні Віталіївні, керівнику гуртка «Саду мого дитинства» Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргорода Полтавської області.
	33. Маловічку Віктору Олексійовичу, вчителю біології Філії Великобілозерського навчально-виховного комплексу № 1 (школа – дитячий садок) Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Василівського району Великобілозерської сільської ради Запорізької області.
	34. Медведюк Ользі Миколаївні, керівнику Маневицького учнівського лісництва Маневицького центру творчості дітей та юнацтва Маневицької селищної ради Волинської області.
	35. Мединській Катерині Михайлівні, вчителю Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської області.
	36. Мельник Надії, керівнику гуртка «Учнівське лісництво» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
	37. Мигуну Павлу Петровичу, методисту, керівнику гуртка «Юні садівники» Вінницької обласної станції юних натуралістів.
	38. Милюк Людмилі Сергіївні, заступнику директора з навчально-виховної роботи Білківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області.
	39. Михайловій Л.А., заступнику директора з навчально-методичної роботи Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької області.
	40. Мінченко Надії Володимирівні, керівнику Смілянського шкільного лісництва Філії опорного закладу освіти «Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі Балаклеївської сільської ради Черкаської області Балаклеївська гімназія «Гармонія».
	41. Мужило Віктору, керівнику гуртка «Юні садівники» Комунальної організації (установа, заклад) «Шостинська міська станція юних натуралістів» Шостинської міської ради Сумської області.
	42. Немченко Ганні Олексіївні, керівнику гуртка «Людина і довкілля» Будинку дитячої та юнацької творчості «Центр розвитку дітей та молоді» Бердянської міської ради Запорізької області.
	43. Нікітюк Ірині Петрівні, керівнику гуртка «Квіткова планета» закладу позашкільної освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля» Ковелівської міської ради Волинської області.
	44. Огребі Людмилі Миколаївні, керівнику гуртка «Любування природою» Комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».
	45. Олійник Вероніці Михайлівні, вчителю біології та хімії Філії закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Клембівка Ямпільської міської ради Могилів – Подільського району Вінницької області.
	46. П’ятковській Любові Іванівні, керівнику учнівського лісництва, вчителю географії Сопівського ліцею селищної ради Печеніжинської ОТГ, керівнику гуртка «Юні лісівники» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.
	47. Панасюк Ларисі Іванівні, вчителю біології Корнинського ліцею імені Свіржевського Романа Петровича Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області.
	48. Пелих Оксані Вікторівні, вчителю біології Кам’янець – Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Кам’янець – Подільської міської ради Хмельницької області.
	49. Перетятько Світлані Степанівні, вчителю біології Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.
	50. Попазовій Олені Іванівні, вчителю географії Городненського закладу загальної середньої освіти Городненської сільської ради Боградського району Одеської області.
	51. Попович Олесі В’ячеславівні, керівнику гуртка «Майстерня народної творчості» Еколого – натуралістичного центру дитячої творчості Ольгопільської сільської ради Гайсинського району Вінницької області.
	52. Потапчуку Валерію Дмитровичу, керівнику гуртка «Ландшафтний дизайн з елементами комп’ютерного проєктування» Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради.
	53. Рихло Оксані, керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Кіцманської гімназії Кіцманської міської ради Чернівецького району Чернівецької області.
	54. Сапчевій Ганні Василівні, вчителю історії Городненського закладу загальної середньої освіти Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.
	55. Сідько Ользі Михайлівні, вчителю біології Браницької гімназії Бобровицької міської ради Чернігівської області.
	56. Сойко Тетяні Михайлівні, вчителю біології Петрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бобровицької міської ради Чернігівської області.
	57. Стебко Олені Іванівні, педагог – організатору Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської області.
	58. Терещенко Ніні Михайлівні, вчителю біології Городоцької гімназії – філії опорного закладу загальної середньої освіти «Прилісненський ліцей» Прилісненської ТГ Камінь – Каширського району Волинської області.
	59. Тодерян О.В., керівнику гуртка «Foreste» Куликівської гімназії Герцаївської міської ради Чернівецького району Чернівецької області.
	60. Фемич Наталі Іванівні, керівнику учнівського лісництва «Дубок» Комунального закладу позашкільної освіти «Голопристанський міський Центр дитячої а юнацької творчості» Голопристанської міської ради Херсонської області.
	61. Філюк Олені Володимирівні, керівнику гуртка «Фотонатуралісти» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Шепетівської міської ради Хмельницької області.
	62. Фуштей Іллі Дмитровичу, керівнику Горошовецького учнівського лісництва, директору Горошовецького закладу загальної середньої освіти Юрковецької сільської ради Чернівецької області.
	63. Хлус Ларисі Миколаївні, методисту, викладачу ОЗБШ Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», кандидат біологічних наук, доцент.
	64. Цвілій Я.С., вчителю Енергодарської гімназії № 2 Енергодарської міської ради Василівського району Запорізької області.
	65. Цибі Наталії Геннадіївні, вчителю початкових класів Рівненського закладу загальної середньої освіти Генічеської міської ради Генічеського району Херсонської області.
	66. Чайці Тетяні Василівні, керівнику гуртка «Мій рідний край, моя земля» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
	67. Чеканніковій Ганні Ігорівні, керівнику гуртка «Неорганічна хімія» комунального закладу «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області.
	68. Чорному Станіславу, вчителю біології та географії Держаківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Носівської міської ради Чернігівської області.
	69. Шакулі Віолеті Василівні, вчителю Терпіннівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Джерело» Терпіннівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області.
	70. Шиян Галині Григорівні, керівнику гуртка «Юні квітникарі» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області.
	71. Штаб Наталії Іванівні, вчителю Дорогобузької філії Бабинського ліцею Бабинської сільської ради Рівненського району Рівненської області.
	72. Яремко Оксані Романівні, вчителю біології та екології Комунального закладу навчально-виховного комплексу «Довжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Підороднянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.
	73. Яриш Ксенії Володимирівні, керівнику гуртків Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області.
	74. Ясінській Н.В., директору, керівнику гуртка «Юні натуралісти-дослідники» Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької області.
	ІІІ. Педагогічний колектив Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України висловлює щиру подяку директорам департаментів освіти і науки, керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти за організацію проведення Всеукраїнської акції «Юннатівський зеленбуд» серед учнівської молоді.
	

