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Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc@nenc.gov.ua

НАКАЗ

«29» грудня 2020 р. № 74

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 2020 році у Всеукраїнській трудовій акції школярів та учнівської молоді
«Юннатівський  зеленбуд»  прийняли  участь  понад  550  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 у трудовій акції «Юннатівський зеленбуд»:

1. Рябоконь Катерину, ученицю 11-А класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
ім. М.Д. Леонтовича – гімназія» м. Немирів Вінницької області;

2. Вольську Софію, вихованку гуртка «Паросток» Коростівецької Філії І-
ІІ ступенів Опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6
с . Коростівці;
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3. Граур  Альону,  ученицю  11  класу  опорного  навчального  закладу  «
Заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  с  Велика  Кісниця
Ямпільського району Вінницької області»;

4. Огієвич  Станіслава,  вихованця  гуртка  «Лісовичок»  Дроздинського
закладу  загальної  середньої  освіти  Старосільської  ОТГ  Сарненського
району Рівненської області;

5. Іщенко  Евеліну,  ученицю  5  класу  ОЗ  «Вікнянський  ЗЗСО  І-ІІІ
ступенів» Заставнівського району Чернівецької області; 

6. Швець  Альбіну,  вихованку  Полянського  учнівського  лісництва
Чернівецької області;

7. Сидловського Сергія, вихованця гуртка «Драматичний театр» Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Окнянської  селищної  ради  Окнянського
району Одеської області;

8. Волкову  Вікторію,  вихованку  Ренійської  районної  станції  юних
натуралістів Одеської області;

9. Кордонця Ярослава,  учня Сільницької ЗШ І-ІІ ступенів Тульчинської
районної ради Вінницької області;

10. Ремінного  Олега,   учня  Сільницької  ЗШ  І-ІІ  ступенів  Тульчинської
районної ради Вінницької області;

11. Губницьку  Аліну,  ученицю  8-В  класу  Кременчуцької  гімназії  №26
Кременчуцької міської ради Полтавської області;

12. Бухвал Аліну, вихованку гуртка «Ландшафтний дизайн з елементами
комп`ютерного  проєктування»  Волинського  обласного  еколого-
натуралістичного центру Волинської обласної ради;

13. Чередько  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Ландшафтний  дизайн  з
елементами  комп`ютерного  проєктування»  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради;

14. Колеснік Юлію, вихованку гуртка «Юні лісівники» Загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів м. Берестечка Волинської області;

15. Ткачук Софію, вихованку гуртка «Юні лісівники» Загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів м. Берестечка Волинської області;

16. Луганського Вадима, вихованку гуртка «Юні лісівники – дендрологи»
КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської області;

17. Саідову Саміру, вихованку гуртка «Юні лісівники – дендрологи» КЗ
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської області;

18.Горленко  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Юні  екскурсоводи  –  краєзнавці»
Центру позашкільної освіти ім. О. Розумкова Бердичівської міської ради
Житомирської області;

19.Олійник Олександру, вихованку гуртка «Юні екскурсоводи – краєзнавці»
Центру позашкільної освіти ім. О. Розумкова Бердичівської міської ради
Житомирської області;

20.Дударь Анну, ученицю 10-А класу Новгород-Сіверської гімназії №1 ім.  Б.
Майстренка Чернігівської області;

21.Андроса  Сергія,  учня  11  класу  Чайкинського  навчально-виховного
комплексу Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області;
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22.Дацінько  Дар`ю,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»,
Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

23. Гаврилюк  Галину,  старосту  гуртка  «Зелена  планета  –  наш  дім»
комунального  закладу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №35
Вінницької міської ради»; 

24.Новосад Віолетту, ученицю 6 класу Новомиколаївської ЗШ І-ІІІ ступенів
Мелітопольської районної ради Запорізької області;

25.Дроботенко Марину, ученицю 8 класу НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ с.
Городок» - філію опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
села  Прилісне»  Прилісненської  ОТГ  Маневецького  району  Волинської
області;

26.Кузьмич Марію,    ученицю 8 класу НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ с.
Городок» - філію опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
села  Прилісне»  Прилісненської  ОТГ  Маневецького  району  Волинської
області.   

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

1. Колектив  учнів  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Павлівки
Калинівського району Вінницької області;

2. Вихованців  гуртка  «Основи екологічних  знань» Вінницької  обласної
станції юних натуралістів;

3. Колективу  вихованців  учнівського  лісництва  «Зелений  світ»
Білківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Дашівської  селищної  ради
Іллінецького району Вінницької області;

4. Колектив  гуртка  «Флоріум»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Балаклеївської  сільської  ради  при  ЗЗСО  І-ІІ  ступенів  с.  Теркліне
Черкаської області;

5. Колектив  гуртка  «Юні  городники»  комунального  закладу
«Шполянський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  учнівської
молоді»  Шполянської  міської  ради  об’єднаної  територіальної
громади Черкаської області; 

6. Колектив  гуртка  «Лікарські  рослини»  комунального  закладу
«Шполянський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  учнівської
молоді»  Шполянської  міської  ради  об’єднаної  територіальної
громади Черкаської області;

7. Учнів  3-А  класу  Бабинського  ліцею  Бабинської  сільської  ради
Гощанського району Рівненської області;

8. Колектив  учнів  шкільного  лісництва  «Юні  лісівники»  Тинненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Немовицької  сільської  ради
Сарненського району Рівненської області; 

9. Колектив гуртка «Юні квітникарі» ЗОШ №7 м. Чорноморськ Одеської
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області; 
10.Колектив гуртка «Лісовичок» 5-В класу Кам`янець-Подільської ЗОШ І-

ІІІ ступенів №7 Хмельницької області;
11.  Колектив  гуртка  «Юні  квітникарі»  Кам`янець-Подільського

позашкільного  навчально-виховного  об’єднання   Хмельницької
області; 

12.Колектив  вихованців  Міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської міської ради; 

13.Вихованців  агітбригади  «Зелений  патруль»  Комунального  закладу
позашкільної  освіти  «Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»
Опішнянської селищної ради Полтавської області; 

14.Вихованців  творчого  об’єднання  «Друзі  природи»   Криворудської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, яке працює при Семенівському Будинку дитячої
та юнацької творчості Полтавської області;

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

16.Вихованців  гуртка  «Саду  мого  дивосвіт»  Центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  м.  Миргород
Полтавської області;

17. Вихованців  гуртка  «Шкільне  лісництво»  Миргородської  районної
Станції юних натуралістів Полтавської області;

18.Колективу  учнів  5  класу  «Любителі  природи»  Майська  філія  І-ІІ
ступенів   «КОЗО  «Кислянська  ЗШ  І-ІІІ  ступенів»  Зайцівської
сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області;

19.Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Дитячо-юнацького центру
туризму та екологічної роботи м. Славута Хмельницької області;

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

21.Вихованців Левківського шкільного лісництва Опорного навчального
закладу  «Левківська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Житомирської районної ради Житомирської області; 

22.Колективу  учнів  9-Б  класу  Озерненської  гімназії  Житомирської
районної державної адміністрації Житомирської області;

23.Вихованців  гуртка  «Сучасне  озеленення»  Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-
франківської обласної ради; 

24.Колективу учнів Грем`яцької ЗОШ І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської
районної ради Чернігівської області;

25.Вихованців гуртка «Юні аматори зеленої архітектури»  Комунальний
позашкільний  навчальний  заклад  «Станція  юних  натуралістів»
Покровського  району  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області;

26. Учнівський  колектив  Івано-Франківського  обласного  центру
учнівської молоді; 

27.Вихованців  гуртків  «Відділу  Ботаніки»  Комунальна  організація
«Шосткинська  міська  станція  юних  натуралістів»  Шосткинської
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міської ради Сумської області;
28.Вихованців учнівського лісництва «Совенятко» Роменської ЗОШ І-ІІІ

ступенів №11 Сумської області; 
29.Вихованців  гуртка  «Основи  екологічних  знань»  Комунального

закладу  Путивльської  районної  ради  Сумської  області  –  Районний
центр позашкільної роботи;

30.Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»  Муровонокуриловецької
загальноосвітньої  санаторної  школи  –  інтернат  І-ІІІ  ступенів
Вінницької обласної ради;

31.Учнівський  колектив  3  класу  Муровонокуриловецької
загальноосвітньої  санаторної  школи  –  інтернат  І-ІІІ  ступенів
Вінницької обласної ради;

32.Учнівський  колектив  опорного  навчального  закладу  «Заклад
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №1  ім.  Т.  Шевченка  
м. Ямпіль Вінницької області»;

33.Учнівський колектив комунального закладу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради»; 

34.Вихованців  екодружини  «Юннат»  Астраханської  ЗШ  І-ІІІ  ступенів
Мелітопольської районної ради Запорізької області; 

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

36.Вихованці  екологічної  дружини  «Пролісок»  Вознесенської  гімназії
«Орієнтир» Мелітопольського району Запорізької області;

37.Вихованців гуртка «ЕКО-стиль» Коростишівського Будинку дитячої
творчості Коростишівської міської ради Житомирської області;

38.Вихованців  гуртка  «Квіткова  планета»  ЗПО  «Станція  юних
натуралістів міста Ковеля» Волинської області; 

39.Вихованців  Колківського  учнівського  лісництва  «Центр  розвитку  і
творчості  дітей  та  юнацтва»  Колківської  селищної  ради
Маневицького району Волинської області; 

40.Вихованців учнівського лісництва Сопівського ліцею селищної ради
Печеніжинської ОТГ Івано-Франківської області.

ІІІ. Надати  подяки  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. Любчик  Оксані  Володимирівні,  керівнику  учнівського  колективу
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Павлівки Калинівського району
Вінницької області;

2. Каліновській  Марті  Миколаївні,  керівнику гуртка  «Основи екологічних
знань» Вінницької обласної станції юних натуралістів;

3. Бондарчук Л.Л., вчителю біології НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. М.Д.
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Леонтовича – гімназія» м. Немирів Вінницької області;
4. Миколюк Людмилу Сергіївну, заступника директора з навчально-виховної

роботи  Білківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Дашівської  селищної  ради
Іллінецького району Вінницької області;

5. Якименко  О.П.,  вчителю  хімії  та  біології  Коростівецької  Філії  І-ІІ
ступенів Опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 с .
Коростівці;

6. Джосан  Альоні  Іванівні,  заступнику  директора  з  виховної  роботи
опорного навчального закладу « Заклад загальної  середньої освіти І-ІІІ
ступенів с Велика Кісниця Ямпільського району Вінницької області»;

7. Лифар Лідії Ярославівні, керівнику гуртка «Флоріум» Будинку дитячої та
юнацької творчості Балаклеївської сільської ради при ЗЗСО І-ІІ ступенів
с. Теркліне Черкаської області;

8. Майбороді  Людмилі  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  городники»
комунального  закладу  «Шполянський  центр  дитячої  та  юнацької
творчості  учнівської  молоді»  Шполянської  міської  ради  об’єднаної
територіальної громади Черкаської області;

9. Ковтюх  Катерині  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»
комунального  закладу  «Шполянський  центр  дитячої  та  юнацької
творчості  учнівської  молоді»  Шполянської  міської  ради  об’єднаної
територіальної громади Черкаської області;

10.Огієвич І.О. вчителю біології Дроздинського закладу загальної середньої
освіти Старосільської ОТГ Сарненського району Рівненської області;

11.Гречич  Раїсі  Дмитрівні,  вчителю початкових  класів  Бабинського  ліцею
Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області;

12.Омельковець  Олені,  керівнику  шкільного  лісництва  «Юні  лісівники»
Тинненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Немовицької сільської
ради Сарненського району Рівненської області;

13.Іщенко Катерині Василівні, вчителю біології,   керівнику проекту «Ліс це
життя  самої  планети»  ОЗ  «Вікнянський  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів»
Заставнівського району Чернівецької області;

14.Мельник О.Б., вчителю географії Полянського НВК Чернівецької області;
15.Островські Р.О., керівнику гуртка «Драматичний театр» Будинку дитячої

та  юнацької  творчості  Окнянської  селищної  ради  Окнянського  району
Одеської області;

16.Доброта  О.С.,  керівника  проекту  Ренійської  районної  станції  юних
натуралістів Одеської області;

17.Місяць Тетяні Петрівні, керівнику гуртка «Юні квітникарі» ЗОШ №7 м.
Чорноморськ Одеської області; 

18.Широкордюк  Анжелі  Валеріївні,  вчителю  німецької  мови  Кам`янець-
Подільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області;

19.Столяр О.В., керівнику гуртка «Юні квітникарі» Кам`янець-Подільського
позашкільного навчально-виховного об’єднання  Хмельницької області; 

20.Железняку  Василю Леонідовичу, вчителю  біології  Сільницької  ЗШ І-ІІ
ступенів Тульчинської районної ради Вінницької області;

21.Железняк  Валентині  Василівні,  вчителю  біології  Сільницької  ЗШ  І-ІІ
ступенів Тульчинської районної ради Вінницької області;
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22.Васильчишин  Богдані  Богданівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради; 

23.Шиян Галині Григорівні, Керівнику гуртка «Сучасне озеленення» Міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради; 

24.Левицькі  Ганні  Василівні,  керівнику  гуртка  «Куток  живої  природи»
Міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради; 

25.Шевчик Тетяні Олексіївні, вчителю біології Кременчуцької гімназії №26
Кременчуцької міської ради Полтавської області;

26.Кардаш  Тетяні  Григорівні,  керівнику  агітбригади  «Зелений  патруль»
Комунального закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої та юнацької
творчості» Опішнянської селищної ради Полтавської області; 

27.Бабариці  В.Г.,  керівнику  творчого  об’єднання  «Друзі  природи»
Криворудської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  яке  працює  при  Семенівському
Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області;

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

29.Макаренко  Тетяні  Віталіївні,  керівнику  гуртка  «Саду  мого  дивосвіт»
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород
Полтавської області;

30. Хазай Наталії Володимирівні, вчителю хімії та біології, керівнику гуртка
«Шкільне лісництво» Миргородської районної Станції юних натуралістів
Полтавської області;

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

32.Мороз  Надії  Дмитрівні,  учителю  біології,  керівнику  гуртка  «Юні
лісівники»  Загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  м.  Берестечка
Волинської області; 

33.Волк  Наталії  В’ячеславівні,  керівнику  проекту  «Майська  філія  І-ІІ
ступенів  «КОЗО «Кислянська ЗШ І-ІІІ ступенів»» Зайцівської сільської
ради Синельниківського району Дніпропетровської області;

34.Петрук С.М., гуртка «Юні охоронці природи» Дитячо-юнацького центру
туризму та екологічної роботи м. Славута Хмельницької області;

35.Фемич  Наталії  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва  «Дубок»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Голопристанський
міський центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської області; 

36.Андрієць Л.І., керівнику гуртка «Юні лісівники – дендрологи» КЗ «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
області;

37.Рощенко О.А., керівнику гуртка вихованку гуртка «Юні екскурсоводи –
краєзнавці» Центру позашкільної освіти ім. О. Розумкова Бердичівської
міської ради Житомирської області;

38.Остапчук Світлані Юріївні, керівнику Левківського шкільного лісництва
Опорного навчального  закладу  «Левківська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів» Житомирської районної ради Житомирської області;

39.Довгань  Надії  Петрівні,  учителю  біології  Озерненської  гімназії
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Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;
40.Кухар Ірині  Миколаївні,  керівнику гуртка «Сучасне озеленення» Івано-

Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Івано-франківської обласної ради;

41.Ковальчук  Людмилі  Михайлівні,  вчителю  біології  Новгород-Сіверської
гімназії №1 ім.  Б. Майстренка Чернігівської області;

42.Жорові  Олені  Петрівні,  керівнику  проекту  Чайкинського  навчально-
виховного  комплексу  Новгород-Сіверської  районної  ради  Чернігівської
області;

43.Гурині Олені Василівні, вчителю початкових класів Грем`яцької ЗОШ І-ІІІ
ступенів Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області;

44.Цимбал Тамілу Володимирівну, керівника гуртка «Юні аматори зеленої
архітектури»   Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  «Станція
юних  натуралістів»  Покровського  району  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області;

45.П’ятковські  Любові  Іванівні,  керівнику учнівського лісництва,  вчителю
географії Сопівського ліцею селищної ради Печеніжинської ОТГ  Івано-
Франківської області;

46. Мужило  Віктору, керівнику  відділу  Ботаніки  Комунальної  організації
«Шосткинська міська станція юних натуралістів» Шосткинської  міської
ради Сумської області;

47.Зеленські  Вікторії  Володимирівні,  керівнику  учнівського  лісництва
«Совенятко»,  директору  Роменської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №11  Сумської
області; 

48.Стебко  Олені  Іванівні,  педагогу-організатору  Роменської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів №11 Сумської області; 

49.Есманові  Наталії  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Основи  екологічних
знань»  Комунального  закладу  Путивльської  районної  ради  Сумської
області – Районний центр позашкільної роботи;

50.Бур’ян  Олені  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного  краю»,
Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

51.Давидюк  Тетяні  Василівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»
Муровонокуриловецької загальноосвітньої санаторної школи – інтернат І-
ІІІ ступенів Вінницької обласної ради;

52.Давінчук  Тетяні  В’ячеславівні,  педагогу  –  організатору  опорного
навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1
ім. Т. Шевченка м. Ямпіль Вінницької області»;

53.Стецюк  Л.І.,  заступнику  директора  з  навчально-вихованої  роботи
комунального  закладу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №35
Вінницької міської ради»; 

54.Чайці  В.В.,  вчителю  біології  та  екології  комунального  закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради»; 

55.Куцмай  О.П.,  вчителю  біології  та  екології  комунального  закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради»; 

56.Мамотові  Юлії  Вікторівні,  керівнику  екодружини  «Юннат»,  вчителю
біології Астраханської ЗШ І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради
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Запорізької області; 
57.Немченко  Ганні  Олексіївні,  керівнику  гуртка  «Людина  і  довкілля»

Будинку дитячої та юнацької творчості «Центр розвитку дітей та молоді»
Бердянської міської ради Запорізької області; 

58. Ткаченко  Світлані  Володимирівні,  керівнику  екологічної  дружини
«Пролісок» Вознесенської гімназії «Орієнтир» Мелітопольського району
Запорізької області; 

59. Четвертак Тетяні Леонідівні, вчителю біології Новомиколаївської ЗШ І-ІІІ
ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області;

60.Віслогузові  Валентині  Олександрівні,  вчителю  біології
Новомиколаївської  ЗШ  І-ІІІ  ступенів  Мелітопольської  районної  ради
Запорізької області;

61.Войціцькі  Людмилі  Генріхівні,  керівнику  гуртка  «ЕКО-стиль»
Коростишівського  Будинку  дитячої  творчості  Коростишівської  міської
ради Житомирської області;

62.Нікітюк  Ірині  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Квіткова  планета»  ЗПО
«Станція юних натуралістів міста Ковеля» Волинської області; 

63.Терещенко Ніні Михайлівні, вчителю біології НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –
ДНЗ с. Городок» - філію опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів  села  Прилісне»  Прилісненської  ОТГ  Маневецького  району
Волинської області;   

64.Калуш Наталії  Віталіївні,  керівнику Колківського учнівського лісництва
«Центр розвитку і творчості дітей та юнацтва» Колківської селищної ради
Маневицького району Волинської області; 

65.Стороженко  Валентині  Петрівні,  керівнику  проекту,  педагогу
Муровонокуриловецької загальноосвітньої санаторної школи – інтернат І-
ІІІ ступенів Вінницької обласної ради;

66.Сідлецькі  Лілії  Валеріївні,  керівнику  проекту,  педагогу
Муровонокуриловецької загальноосвітньої санаторної школи – інтернат І-
ІІІ ступенів Вінницької обласної ради;

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

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