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Про підсумки Всеукраїнської 
новорічно-різдвяної виставки 
“Новорічна композиція”

З метою екологічного, природоохоронного та естетичного виховання учнівської молоді
та залучення до збереження дерев хвойних порід і поширення досвіду цієї діяльності серед
молоді,  а  також  з  метою  розвитку  творчої  ініціативи  та  пізнавальної  діяльності  молоді;
формування  практичних  умінь  та  навичок  учнів  по  виготовленню  новорічно-різдвяних
композицій, які символізують та відображають новорічно-різдвяну флористику та сприяння
розвитку флористичного мистецтва в Україні Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України з 20 грудня 2014 року по 25 січня 2015
року провів традиційну щорічну новорічно-різдвяну виставку ”Новорічна композиція”.

Завданнями  даної  виставки  є  пропаганда  серед  учнівської  молоді  бережливого
ставлення  до  природи;  розвиток  творчої  ініціативи  та  пізнавальної  діяльності  молоді;
формування  практичних  умінь  та  навичок  учнів  по  виготовленню  новорічно-різдвяних
композицій, які символізують та відображають Новорічну та Різдвяну флористику; сприяння
розвитку флористичного мистецтва в Україні.

На розсуд широкого загалу учнівської молоді, педагогів та відвідувачів НЕНЦ було
представлено більше 600 робіт виконані учнями у в різних техніках та з найрізноманітніших
матеріалів, що надійшли з усіх куточків України.

На  виставці  були  представлені  роботи  вихованців  творчих  учнівських  об’єднань
еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів, Будинків дитячої та юнацької
творчості,  учнів  загальноосвітніх  шкіл,  з  таких  областей  України:  Київської,  Вінницької,
Луганської,  Волинської,  Львівської,  Одеської,  Хмельницької,  Чернігівської,  Рівненської,
Житомирської,  Харківської,  Чернівецької,  Миколаївської,  Херсонської,  Закарпатської,
Кіровоградської,  Івано-Франківської,  Донецької,  Тернопільської,  Сумської,  Полтавської,
Дніпропетровської, Черкаської та м.Київ. 

Участь у виставці приймали як окремі учні так і учнівські колективи позашкільних та
загальноосвітніх закладів освіти, віком від 6 до 18 років.

Презентовані на виставку роботи були виконані учнями у довільній формі за такими
номінаціями: стилізована ялинка, новорічний букет, новорічна композиція, новорічний вінок,
сюжетна композиція, новорічна картина чи колаж, новорічний подарунок.

Кожен рік  юннати створюють своєрідну  новорічно-різдвяну  галерею своїх  творчих
робіт виконаних на достатньо високому рівні. З дотриманням вимог конкурсу досить сильну
та  змістовну  експозицію  в  рамках  виставки  ”Новорічна  композиція”  було  презентовано
такими закладами: Волинським обласним еколого-натуралістичним центром,  комунальним
закладом “Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, еколого-натуралістичним
відділом КЗ “Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості”, КЗ “Чернігівська
обласна  станція  юних  натуралістів”,  Житомирським  обласним  центром  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, КЗ Київської обласної ради “Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини”.

За  підсумками  та  оцінкою  журі  Всеукраїнської  новорічно-різдвяної  виставки
“Новорічна композиція”
 



НАКАЗУЮ

І. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру переможців у
номінації  «Новорічна композиція»:

1. Романюк Олену,  вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн інтер'єру»,  керівник:
Власюк  О.Б.,  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  за  роботу
«Новорічна ніжність»;

2. Сергійчук  Дарію,  Розкошу  Олександра,  Теличук  Каріну,  вихованців  гуртка
«Чародійники» та  «Дозвілля»,  керівники:  Теличук О.М.,  Троскот Н.І.,  Бершадської
районної станції юних техніків Вінницької області, за роботу «Новорічне диво»;

3. Яроменко Аліну, вихованку гуртка «Школа фітодизайну», керівник: Таранюк Оксана
Володимирівна,  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів,  за  роботу  «Ріг
достатку»;

4. Лєсунова  Вадима,  вихованця  Ківерцівської  експериментальної  школи,  керівник:
Лєсунова Н.А., Волинської області, за роботу «Золото різдвяного дива»;

5. Гайдай Яну, Зеленську Яну, вихованок гуртка «Народна творчість», керівник: Жмакова
Любов  Петрівна,  Еколого-натуралістичного  центру  «Енергія»  м.  Жовті  Води
Дніпропетровської області, за роботу «Новорічні санчата»;

6. Ібрахімову Аліку, ученицю 10 класу КЗОСШ №76, вихованку гуртка «Юні аматори
зеленої  архітектури»,  керівник:  Положій  Лідія  Василівна,  Дніпропетровського
еколого-натуралістичного центру дітей  та  учнівської  молоді,  за  роботу «Новорічна
казка»;

7. Попову Владиславу Андріївну, вихованку гуртка «Флористика для дітей», керівник:
Горбулицька  Наталія  Павлівна,  Новомосковського  центру  позашкільної  роботи
Дніпропетровської області, за роботу «Диво у лісі під Новий рік»;

8. Сергійчук  Тетяну,  вихованку  Житомирського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, керівник: Піддубна Зінаїда Миколаївна,
за роботу «Підсвічник»;

9. Чихун  Анастасію,  вихованку  Житомирського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  керівник:  Стадник  Оксана
Олександрівна, за роботу «Якщо сніжинка розтане»;

10.Обривко Мікаеллу, вихованку гуртка «Дизайн та екологія», керівник: Погоріляк Н.М.,
Виноградівського райЕНЦ Закарпатської області, за роботу «Зимова фантазія»;

11.Параду Катерину Вікторівну, вихованку гуртка «Юні натуралісти», керівник: Федак
Мирослава  Сергіївна,  Виноградівського  районного  еколого-натралістичного  центру
учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Мчать санчата повні свята»;

12.Корнуту  Іванну,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Апшай  Валентина
Іванівна, Тячівського району Закарпатської області, за роботу «Різдвяна свічка»;

13.Токар  Аделіну,  ученицю  2  класу  Добрянської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу «Святковий кошик»;

14.Гуцуляк Анастасію, вихованку гуртка «Фітодизайн», керівник: Бошко Лідія Ігорівна,
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру дітей та юнацтва Івано-
Франківської області, за роботу «Різдвяна пуансетія»;

15.Філімонова Дениса,  вихованця гуртка «Образотворче мистецтво», керівник: Більчак
Наталія Василівна, Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для
дітей та юнацтва Івано-Франківської області, за роботу «Рукавичка»;

16.Каратник Анастасію, вихованку гуртка «Господарочка», керівник: Мельникович Лідія
Миронівна,  Долинського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської області, за роботу «Подорож доброго сніговика»;

17.Гриб  Вікторію,  вихованку зразкової  студії  «Фітодизайн»,  керівник:  Єріна  Людмила
Леонідівна, Києво-Святошинського районного центру «ОБЕРІГ» Київської області, за
роботу «Новорічний годинник»;



18.Коломієць Ольгу, вихованку Вишгородського районного центру художньої творчості
дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», керівник: Кириєнко О.М., Київської області, за
роботу «Дід Мороз та Снігурка»;

19.Савченко Світлану, вихованку гуртка «Соняшник», керівник: Лавренюк А.В., Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Київської області, за роботу «Веселого Різдва»;

20.Чикригіну  Віталіну, вихованку  гуртка  «Цікаве  лозоплетіння»,  керівник:  Тихоненко
Л.В., Васильківського районного ЦДЮТ на базі НВК «Ковалівська гімназія» Київської
області, за роботу «Трояндам зимно»;

21.Нощенко Лук'яну, вихованку гуртка «Цікаве лозоплетіння», керівник: Тихоненко Л.В.,
Васильківського  районного  ЦДЮТ  на  базі  НВК  «Ковалівська  гімназія»  Київської
області, за роботу «Ріг достатку»;

22.Кравець  Людмилу,  вихованку  гуртка  «Дизайн  студія»  Сватівського  РМЦ
«Слобожанська духовна криниця імені  М. Щепенка» Луганської  області,  за  роботу
«Мрії кози»;

23.Вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн», керівник: Винник Марина Петрівна,
Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Луганської області, за роботу «Санчата Діда Мороза»;

24.Метелицю Микиту, учня ЗОШ І-ІІІ  ст. №14 м.  Лисичанська Луганської  області,  за
роботу «Янгол на щастя»;

25.Василенко  Дарину,  Трубнікову  Анастасію,  Шумідуб  Світлану,  учнів  8,9  класів
Сєвєродонецької гімназії Луганської області, за роботу «Елегантність»;

26.Заплатинську  Марію,  Ломінську  Іванну,  вихованок  гуртка  «Вироби  з  соломки»,
керівник: Гарасим Марія Романівна, Перемишлянського ЦДЮТ Львівської області;

27.Лук'янчука Микиту, учня 2-А класу, керівник: Арікова Н.В., Одеської ЗОШ №60, за
роботу «Український віночок»;

28.Вихованців  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер'єру»,  керівник:  Мокляк  Аліна
Олексіївна,  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді, за роботу «Новорічні надії»;

29.Колонутову Ілону, ученицю 6 класу Івановоселищенської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ст. Глобинського району Полтавської області;

30.Вихованців  гуртка  «Природа  і  фантазія»,  керівник:  Телюк  Наталія  Василівна,
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, за роботу
«Чарівна парасолька»;

31.Гребіневича  Олександра,  вихованця  гуртка  «Початкове  технічне  моделювання»,
керівник:  Комар  Віктор  Степанович,  Сарненського  будинку  дітей  та  молоді
Рівненської області, за роботу «З добром у новий рік»;

32.Перету Катерину, вихованку гуртка «Народна творчість»,  керівник:  Поровчук Лідія
Леонідівна,  КЗ  «Районний  будинок  учнівської  молоді»  Дубенської  районної  ради
Рівненської області, за роботу «Ангели»;

33.Лебедюк Діану, вихованку гуртка «Мистецтво ікебани», керівник: Терновець Наталія
Василівна,  Рівненського районного будинку школяра Рівненської  районної  ради,  за
роботу «Новорічна феєрія»;

34.Габор Станіслава, Габор Мар'яну, вихованцям гуртка «Екологічний дизайн», керівник:
Дужук Сніжана Андріївна, КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради,
за роботу «Памороззю вкрита новорічна ніч»;

35.Рагуліну  Катерину, вихованку  обласної  заочної  школи  флористики  та  фітодизайну,
керівник:  Вознюк Любов Григорівна,  КЗ Сумської  обласної  ради «Обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю», за роботу «Подарунок від
Діда Мороза»; 

36.Мурай  Руслану,  вихованку  обласної  заочної  школи  флористики  та  фітодизайну,
керівник:  Лаврик  Олена  Олексіївна,  КЗ  Сумської  обласної  ради  «Обласний  центр



позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю»,  за  роботу  «Ніч  перед
Різдвом»;

37.Вихованцям гуртка «Флористика та фітодизайн інтер'єру», керівник: Шум'як Наталія
Романівна,  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, за роботу «Мішечок дарунків для пташки»;

38.Столяренко  Олену,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Шапошнік  С.М.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та
юнацької творчості», за роботу «Різдвяне сяйво»;

39.Огурцову  Аліку,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:
Шапошнік С.М., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний палац
дитячої та юнацької творчості», за роботу «Новорічна квітка»;

40.Несен Марію, вихованку гуртка «Флористика»,  керівник:  Шапошнік С.М.,  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та  юнацької
творчості», за роботу «Диво»;

41.Ковальову  Василину,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Шапошнік  С.М.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та
юнацької творчості», за работу «Дарунки»;

42.Огій  Марію,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Шапошнік  С.М.,  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та  юнацької
творчості», за роботу «Кошик натхнення»;

43.Челомбітько Аліну, вихованку гуртка «Юні  квітникарі»,  керівник:  Маліченко О.О.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та
юнацької творчості», за роботу «Дерево бажання»;

44.Юр'єву  Наталію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Маліченко  О.О.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та
юнацької творчості», за роботу «Зимовий космос»;

45.Сенчук  Ірину,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Камишенко  Л.М.,
Білозерської  райСЮН  Херсонської  області,  за  роботу  «Святковий  зимовий
подарунок»;

46.Слободянову Тетяну, вихованку гуртка «Рукоділля», керівник: Руденко О.В., ЗОШ №4
м. Первомайська Миколаївської області, за роботу «Новорічна композиція»;

47.Іщенко Ірину, вихованку  гуртка  «Майстерня»,  керівник:  Нужна  К.В.,  ЗОШ №3 м.
Первомайська Миколаївської області, за роботу «Новорічний аромат»;

48.Сидорук  Юлію  Іванівну,  Галощук  Дар'ю  Іванівну,  Тимченко  Юлію  Андріївну,
вихованок  гуртка  «Плетіння  на  спицях»,  керівник:  Голенко  Раїса  Дмитрівна,
Красилівського районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області,
за роботу «Друзі 2015 року»;

49.Різник Олену Іванівну, вихованку гуртка «Народні вироби з соломи», керівник: Жук
Тетяна  Анатоліївна,  Звенигородського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Черкаської області, за роботу «Різдвяна зірка»;

50.Гаврилюк Анну, вихованку гуртка «Майстерня рукодільниць», керівник: Процюк І.І.,
Новоселицького РБДТ Чернівецької області, за роботу «Новорічний чобіток»;

51.Музичук  Любов,  ученицю  ЗОШ І-ІІІ  ст,  керівник:  Книш  В.Л.,  с.  Рудники
Маневицького району Волинської області, за роботу «Два кольори життя».

ІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру переможців у
номінації  «Стилізована ялинка»:

1. Вихованців гуртка «Умілі руки», керівник: Майстренко Інна Олександрівна, Центру
художньо-естетичної  творчості  учнівської  молоді  м.  Перещепине Новомосковського
району  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «У  нашої  ялиночки  красива  кожна
гілочка»;

2. Вихованців  творчого об'єднання «Витівки.  Майстерня ляльок»,  керівник:  Данилова
О.О., Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді
«Дивосвіт» Київської області, за роботу «Святки»;



3. Щербатого  Олександра,  вихованця  гуртка  «Гобелен»,  керівник:  Щербата  Тетяна
Володимирівна, Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області, за
роботу «Ялинка»;

4. Вихованцяів  гуртка  «Палітра»,  керівник:  Голов'як  Ліля  Костантинівна,
Пустомитівського ЦДЮТ Львіської області;

5. Вихованців  гуртка  «Аплікація  із  соломи»,  керівник:  Бондар  Тетяна  Віталіївна,  КЗ
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, за роботу «Ялиночка»;

6. Янкову Яну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів»,  керівник:  Дмитрієва К.А.,
Новоселицького районного будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу
«Ялинка»;

7. Буймістрюк  Катерину,  Гречанюк  Ілону,  вихованок  гуртка  «Народна  творчість»,
керівник:  Доцин  Т.П.,  Кельменецького  РДЮЦ  Чернівецької  області,  за  роботу
«Новорічні гостини для багатої країни»;

8. Неїлик Лілію, ученицю Тростянецької СЗШ І-ІІІ ст. №2 Вінницької області, за роботу
«Ялинка»;

9. Мельниченко  Ольгу,  вихованку  креатив-студії  «Орхідея»,  керівник:  Мохар  І.А.,
Вінницького міського палацу дітей та юнацтва, за роботу «Зелена красуня»;

10. Марчук  Ліну,  ученицю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст,  керівник:  Книш В.Л.,  с.
Рудники Маневицького району Волинської області, за роботу «Ялиночка»;

11. Пащук  Олену,  вихованку  гуртка  «Природа  і  квілінг»,  керівник:  Плисюк  С.Ф.,
Володимир-Волинського центру позашкільної  освіти  Волинської  області,  за  роботу
«Сріблясте диво»;

12. Яворського Антона,  учня КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ  ст. №23 Луцької
міської  ради»,  керівник:  Герасимчук О.В.,  Волинської  області,  за  роботу «Різдвяна
ялинка»;

13. Дмитрук  Анну, вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер'єру»,  керівник:
Власюк  О.Б.,  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  за  роботу
«Новорічна красуня»;

14. Гаврилюк  Катерину,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер'єру»,
керівник:  Власюк О.Б.,  Волинського обласного еколого-натуралістичного центру, за
роботу «Золотиста красуня»;

15. Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»,  керівник:  Юхимчук  Валентина  Петрівна,
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру, за роботу «Екоялинка»;

16. Столярчук  Юлію,  ученицю  НВК  «Гімназія  №14  ім.  Василя  Сухомлинського»,
керівник: Лагода Т.А., м. Луцька Волинської області, за роботу «Новорічна красуня»;

17. Кирилюк Катерину, вихованку гуртка «Флористика та дизайн», керівник: Лінник Ж.В.,
Луцького палацу учнівської молоді, за роботу «Ялинка»;

18. Ткачук Юлію, ученицю Луцької ЗОШ І-ІІ ст. №11 — колегіум, керівник: Вавринчук
Н.М., Волинської області, за роботу «Новорічна казка»;

19. Штемпель  Аліну,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:
Шумук  Світлана  Сергіївна,  Шацького  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Волинської області, за роботу «Ялинка майбутнього»; 

20. Ковальову Вікторію, ученицю 8 класу КЗОСШ №76, вихованку гуртка «Дендрологія з
основами озеленення» Дніпропетровського еколого-натуралістичного центру дітей та
учнівської молоді, за роботу «Все истинно прекрасное приглушенно и разбавленно»;

21. Бондаренко Кирила, учня 6 класу КЗОСШ №76, вихованця гуртка «Юні квітникарі»,
керівник:  Лапіна  Ольга  Петрівна,  Дніпропетровського  еколого-натуралістичного
центру дітей та учнівської молоді, за роботу «Ялинкові мрії»;

22. Вихованців гуртка «Юні друзі природи», керівник: Ставрієцька Олена Володимирівна,
КПНЗ «РайСЮН» Красноармійського району Донецької області, за роботу «Снігова
красуня»;

23. Богатирьова  Андрія,  учня  Миролюбівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.,  керівник:  Зайцева  Олена
Володимирівна,  Красноармійського  району  Донецької  області,  за  роботу  «Чарівна
красуня»;

24. Диннік Катерину, вихованку Новоекономічної ЗОШ І-ІІІ ст., керівник: Д'яченко Л.О.,
Красноармійського району Донецької області, за роботу «Чарівна ялинка»;



25. Єрьому Альону, вихованку гуртка «Юні рослинники», керівник: Костантінова Раїса
Василівна, КПНЗ «РайСЮН» Красноармійського району Донецької області, за роботу
«Радіє світ, що прийшов Новий рік»;

26. Флєрко Діану, вихованку Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді,  керівник:  Шевчук  Світлана  Іванівна,  за  роботу  «Еко-
ялинка»;

27. Продеус  Ольгу,  ученицю  загальноосвітньої  школи  №7,  керівник:  Сидорина  Юлія
Миколаївна,  м.  Бердичева  Житомирської  області,  за  роботу  «Ось  ялиночка
прийшла...»;

28. Сердюченко Інну, ученицю Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ст.,  керівник: Мельничук Надія
Володимирівна, Житомирської області, за роботу «Стильна ялинка»;

29. Круглову  Каріну  Сергіївну,  Ковач  Олександру  Юріївну,  вихованок  гуртка
«Фітодизайн»,  керівник:  Федак  Мирослава  Сергіївна,  Виноградівського  районного
еколого-натралістичного центру  учнівської  молоді  Закарпатської  області,  за  роботу
«Ой струнка ялинка в нас! Скільки сяє тут прикрас!»;

30. Станко Аліну, Слиган  Людмилу, вихованок  гуртка  «Берегиня»,  керівник:  Шелемба
Ганна  Василівна,  Руськополівської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Тячівського  району  Закарпатської
області, за роботу «Ялинка»;

31. Железнякову Альону, ученицю гімназії  №50, керівник: Демченко Н.Ф.,  Ленінського
району м. Запоріжжя, за роботу «И вот она нарядная на праздник к нам пришла...»;

32. Вихованок гуртка «Фітодизайн», керівник: Яковенко А.Ю., КЗ «Запорізький обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ЗОР на базі Запорізької
спеціальної ЗОШ — інтернат №2, за роботу «Новорічна красуня»;

33. Вихованок гуртка «Фітодизайн», керівник: Яковенко А.Ю., КЗ «Запорізький обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ЗОР на базі Запорізької
спеціальної ЗОШ — інтернат №2, за роботу «Шовкове диво»;

34. Ковалишину Вероніку, ученицю КЗ «Дніпрорудненської ЗОШ», керівник: Давиленко
О.І., Василівської районної ради Запорізької області, за роботу «Зелена красуня»;

35. Плотнікову  Вікторію,  ученицю  9  класу,  керівник:  Олійник  С.М.,  КЗ  «Запорізька
спеціальна  ЗОШ-інтернат»  «Оберіг»  ЗОР,  за  роботу  «Ялиночка  сяє,  новий  рік
наближає»;

36. Вихованцям  9  класу, керівник:  Лаптєва  В.О.,  загальносвітнього  багатопрофільного
навчально-виховного комплексу №106 Хортицького району м. Запоріжжя, за роботу
«Ялинка»;

37. Кандибаку  Анну,  ученицю  4  класу,  керівник:  Шевченко  А.Л.,  Бердянської
загальносвітньої санаторної школи-інтернату Запорізької області, за роботу «Святкове
диво»;

38. Учнів  5-Б  класу,  керівник:  Довбиш  Т.А.,  гімназії  №50  м.  Запоріжжя,  за  роботу
«Новорічна красуня»;

39. Голіней  Вікторію,  вихованку гуртка «Юні  охоронці  природи»,  керівник:  Дем'янчук
Любов Василівна,  Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для
дітей та юнацтва Івано-Франківської області, за роботу «Екологічна ялинка»;

40. Суховій Ангеліну, вихованку гуртка «Природа і фантазія», керівник: Суховій Галина
Олександрівна,  Городенківської  районної  станції  юних  натуралістів  Івано-
Франківської області, за роботу «Дерево щастя»;

41. Штогрин Віталію, вихованку гуртка «Сувенір», керівник: Пулькас Надія Василівна,
Войнилівського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Калуського  району  Івано-
Франківської області, за роботу «Новорічна ялинонька»;

42. Васильків Марту Ростиславівну, вихованку гуртка «Юні овочівники», керівник: Шиян
Галина  Григорівна,  Івано-Франківської  дитячої  екологічної  станції,  за  роботу
«Екоялинка»;

43. Скороход Катерину, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» м. Біла
Церква Київської області, за роботу «З небес злетілись янголята»;

44. Булаву Анастасію,  вихованку Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія»,
керівник:  Якуша  Наталія  Михайлівна,  м.  Бровари  Київської  області,  за  роботу
«Новорічний янгол»;



45. Хмирову  Анастасію,  Хмирова  Михайла,  вихованців  гуртка  «Фантазія»,  керівник:
Хмирова  Ірина  Миколаївна,  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Згурівського
району Київської області, за роботу «Казкова ялинка»;

46. Вихованців  гуртка  «Фабрика  фантазій»,  керівник:  Бреяк  М.П.,  Вишгородського
районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської
області, за роботу «Диво-ялинка»;

47. Пелиха  Іллю,  вихованця  гуртка  «Декоративно-ужиткове  мистецтво»,  керівник:
Горобець  Галина  Миклаївна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Київської області, за роботу «Зимова красуня»;

48. Оберемок  Каріну,  вихованку  гуртка  «Декоративно-ужиткове  мистецтво»,  керівник:
Рижевська  Лариса  Євгеніївна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Київської області, за роботу «Новорічна красуня»;

49. Гараєву  Каріну,  ученицю  Княжицької  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Києво-Святошинського  району
Київської області, за роботу «Новорічна красуня»;

50. Ваврінчука  Кирила,  учня  Вишнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №4  Києво-Святошинського
району Київської області, за роботу «Ялинка моєї мрії»;

51. Турову  Альону, ученицю  Білогородської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №1  Києво-Святошинського
району Київської області, за роботу «Сучасна ялинка»;

52. Горіну Валерію,  вихованку гуртка «Незвичайне поряд»,  керівник:  Кондратьєва С.І.,
Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Знам'янської  міської  ради  Кіровоградської
області, за роботу «Новорічна ялинка»;

53. Волковінську  Діану,  вихованку  гуртка  «Мальва»,  керівник:  Сарданова  Т.С.,
Петрівського ЦДЮТ Кіровоградської області, за роботу «Ялинка з сюрпризом»;

54. Зайцеву  Світлану,  вихованку  гуртка  «Фріволіте»,  керівник:  Мартинюк  В.В.,
Маловисківського РБДЮТ Кіровоградської області, за роботу «Еко-ялинка»;

55. Темну  Каріну,  Меркушову  Аліну,  вихованку  гуртка  «Декоративно-прикладне
мистецтво», керівник: Рудь Я.Я., Олександрійського ЦДЮТ Кіровоградської області,
за роботу «Ялинка»;

56. Устенко Єлизавету, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво», керівник:
Бєлієва А.В., Олександрійського ЦДЮТ Кіровоградської області, за роботу «Ялинка-
веселинка»;

57. Вихованців гуртка «Флористика та фітодизайн», керівник: Винник Марина Петрівна,
Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  Луганської
області, за роботу «Італійська ялинка»;

58. Цикалова Андрія, учня 6 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №14 м. Лисичанська Луганської області,
за роботу «Чарівна ялинка»;

59. Уразовську Софію, ученицю Сєвєродонецького НВК «Спеціалізована школа-колегіум
НаУКМА» Луганської області, за роботу «Новорічна красуня»;

60. Гребеннікову  Ніну,  ученицю  Красноріченської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Кремінського  району
Луганської області, за роботу «Лісова красуня»

61. Федірко Андрія, Гарбича Олега, Кривінську Олену, вихованців гуртка «Пап'є-маше»,
керівник: Гарбич Надія Євгенівна, Новороздільського БДЮТ Львівської області;

62. Партику  Яну,  вихованку  гуртка  «Озеленення  інтер'єрів»,  керівник:  Валах  Ірина
Ігорівна,  КЗ  «Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

63. Борисенка  Артема,  вихованця  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Штурма  Тетяна
Константинівна,  КЗ «Львівський обласний центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

64. Алексія Нікіту, учня 2-В класу, керівник: Прищіпа О.Я., Одеської ЗОШ №54, за роботу
«Морська ялиночка»;

65. Зливко  Марію  Сергіївну, ученицю  Зіньківської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ст.  №2
керівник: Альошкіна Лариса Борисівна, Полтавської області, за роботу «Стилізована
ялинка»;

66. Тютюнник Діану Дмитрівну, ученицю Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №2
керівник: Альошкіна Лариса Борисівна, Полтавської області, за роботи «Стилізована
ялинка» та «Новорічний подарунок»;



67. Мікулін  Ірину,  вихованку  гуртка  «М'яка  іграшка»,  керівник:  Ліщук  Оксана
Север'янівна,  Районого  будинку  творчості  школярів  Млинівської  районної  ради
Рівненської області, за роботу «Ялиночка»;

68. Власову  Дарину,  Васильєву  Олександру,  вихованок  гуртка  «Мистецька  толока»,
керівник: Лєдяєва Оксана Петрівна,  ЗОШ  І-ІІІ ст. №1 ім. В. Короленка Рівненської
міської ради, за роботу «Поліська коляда»;

69. Рижу  Вікторію,  ученицю  9  класу,  керівник:  Ситай  Наталія  Миколаївна,
Володимирецького районного колегіуму Рівненської області, за роботу: «Ялинка»;

70. Чепик  Анну  Сергіївну,  вихованку  КЗ  «Шосткинський  міський  клуб  дитячої  та
юнацької творчості «Орлятко» Сумської області, за роботу «Стилізована ялинка»;

71. Кургаліну Альону Сергіївну, вихованку гуртка «Акваріумісти-початківці»,  керівник:
Темченко Яна Сергіївна, Глухівського міського центру позашкільної освіти Сумської
області, за роботу «Запах Різдва»;

72. Петрову  Дар'ю,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:
Шапошнік С.М., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний палац
дитячої та юнацької творчості», за роботу «Ялинка»;  

73. Семенцову Крістіну, вихованку гуртка «Юні квітникарі», керівник: Маліченко О.О.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та
юнацької творчості», за роботу «Ялинка-веселинка»;

74. Первушина Дениса, учня 8 класу, керівник: Колєснік Г.В., Веселівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Бвриславського району Херсонської області, за роботу «Ялинка Українка»;

75. Квач Дарію, ученицю 4-А класу, керівник: Могилко О.В., Голопристанської ЗОШ І-ІІІ
ст. Херсонської області, за роботу «Різдвяна феєрія»;

76. Григор'єву  Тетяну,  Бутузову  Марію,  вихованцок  гуртка  «Умілі  руки»,  керівник:
Панаріна С.М., Сиваської спеціалізованої ЗОШ - інтернат Херсонської обласної ради,
за роботу «Радуйся, Земле, рік новий народився»;

77. Довгу Ірину, вихованку гуртка «Фітодизайн», керівник: Камишенко Л.М., Білозерської
райСЮН Херсонської області, за роботу «Цитрусовий аромат свят»; 

78. Чечуй  Катерину,  ученицю  Ольшанської  ЗОШ,  керівник:  Слободян  Л.Б.,
Миколаївського  району  Миколаївської  області,  за  роботу  «Ой,  ти  ялинко,  із  кави
зерня»;

79. Чілікіну Ксенію, ученицю Зеленоярської ЗОШ Миколаївського району Миколаївської
області, за роботу «Казкова ялинка»;

80. Лакізу Марію Володимирівну, вихованку гуртка «Квіткове аранжування»,  керівник:
Марховська А.В.,  Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Хмельницької області, за роботу «Запашна ялиночка»;

81. Мазурець  Анну  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Квіткове  аранжування»,
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Хмельницької області, за роботу «Новорічна красуня»;

82. Косік Катерину, Одарчук Анну, Стефанову Наталію,  Бронич Анастасію,  вихованців
гуртка  «Захоплююче  лозоплетіння»,  керівник:  Верещук  Ганна  Йосипівна,
Славуцького  еколого-натуралістичного  центру  школярів  Хмельницької  області,  за
роботу «Коза-дереза»;

83. Учнів  4  класу,  керівник:  Паламарчук  Людмила  Фердинантівна,  Новоселицького
навчально-виховного  комплексу  «ЗОШ  І-ІІІ  ст. - ліцей»  Полонського  району
Хмельницької області, за роботу «Божої благодаті у Новому році»;

84. Басову Крістіну Семенівну, вихованку гуртка «Технічний дизайн», керівник: Балицька
Катерина  Олегівна,  Хмельницького  палацу  творчості  дітей  та  юнацтва,  за  роботу
«Новорічна ялинка»;

85. Дацкова Олексія, учня Думанівської ЗОШ І-ІІ ст., керівник: Дацкова О.М., Кам'янець-
Подільського району Хмельницької області, за роботу  «Ялинкове диво»;

86. Розум'як  Ольгу  Валентинівну,  вихованку  гуртка  «Аплікація  соломкою»,  керівник:
Лиськова Неля Йосипівна, Кам'янецького будинку школяра при Заліській ЗОШ І-ІІІ ст.
Хмельницької області, за роботу «Ранкове сяйво»;

87. Кухар Діану Олегівну, ученицю Пижівської ЗОШ, керівник: Чева Т.В., Новоушицького
району Хмельницької області, за роботу «Різдвяна ялинка»;



88. Даценко Альону  Вікторівну, вихованку  Черкаського районного  будинку  дитячої  та
юнацької творчості, за роботу «Ялинка для бабусі»;

89. Молнар Інну Вікторівну, ученицю Мехедівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник: Сосницький
Володимир Миколайович, Черкаської області, за роботу «Дерево мрій»;

90. Євсєєву  Олександру  Олегівну,  вихованку  художньої  студії  «Дивограй»,  керівник:
Людмила Бокарєва, Черкаського районного будинку дитячої та юнацької творчості, за
роботу «Ялинка-Крутелинка»;

91. Павленко  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Сувенір»,  керівник:  Савицька  С.А.,
Березнянського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Менського  району
Чернігівської області, за роботу «Арт-ялинка»;

92. Мороза  Костянтина,  Гриценко  Ірину,  Сагань  Каріну,  вихованців  гуртка  «Юні
флористи»,  керівник:  Мороз  Оксана  Миколаївна,  Коропського  районного  центру
дитячої творчості Чернігівської області, за роботу «Декоративна ялинка»;

93. Копилока Олексія,  Негрій Світлану, вихованців гуртка «Золоті  рученята», керівник:
Тищенко  Артем  Анатолійович,  Коропського  районного  центру  дитячої  творчості
Чернігівської області, за роботу «Новорічна красуня»;

94. Сазонову Таісію, Пахольчук Ксенію, вихованок студії фітодизайну «Лілея», керівник:
Пискун  Тетяна  Едуардівна,  Чернігівського  обласного  центру  науково-технічної
творчості учнівської молоді, за роботу «Новорічна фантазія»;

95. Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:  Мартинюк  Л.А.,
Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  за  роботу  «Новорічна
ялинка»;

96. Пішту  Наталію,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»,  керівник:  Пилипець  Ольга
Василівна, Тячівського району Закарпатської області, за роботу «Новорічна ялинка».

ІІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру переможців
у номінації  «Новорічна картина, колаж»:

1. Кравець  Євгена,  вихованця  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:
Моцяка Ірина Василівна,  Вінницької  обласної  станції  юних натуралістів,  за  роботу
«Зими квіткові візерунки»;

2. Кольцову Лесю, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів», керівник: Кольцова В.М.,
ЦПР м. Бар Вінницької області, за роботу «Снігова феєрія»;

3. Ткачук Анастасію, вихованку гуртка «Орігамі», керівник: Байгота Оксана Павлівна,
Луцького палацу учнівської молоді Волинської області, за роботу «Сніговик»;

4. Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Крикун  Галина  Віталіївна,
Дніпропетровського центру дітей та учнівської молоді, за роботу «Зимові новорічні
спогади і мрії»;

5. Целич  Каміллу, ученицю  7  класу  Дубівської  ЗОШ І-ІІ  ст.  №1  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу «Колаж»;

6. Вихованців гуртка «Юні хіміки», керівник: Субота Любов Василівна,  Синевирської
ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської області, за роботу «Картина з бісеру»;

7. Сову  Валентину,  вихованку  гуртка  «Макраме»,  керівник:  Саламащук  Тетяна
Володимирівна, Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості Івано-
Франківської області, за роботу «Таємнича маска»;

8. Міщук Діану Сергіївну, вихованку гуртка «Флористика», керівник: Марущак Оксана
Анатоліївна, Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, за роботу «Колаж
новорічний»;

9. Сахно Діану, вихованку Будинку художньої творчості дитячої та юнацької молоді м.
Переяслава-Хмельницького Київської області, за роботу «Новорічний гороскоп»;

10.Сірош Анну, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво», керівник: Гарбар
Н.В., Києво-Святошинського районного центру науково-технічної творчості учнівської
молоді «ШАНС», за роботу «Диптих «Колядники»;

11.Гуску Юлію, вихованку гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво», керівник: Гарбар
Н.В., Києво-Святошинського районного центру науково-технічної творчості учнівської
молоді «ШАНС», за роботу «Снігур»;



12.Головко  Діану,  вихованку  гуртка  «Коврова  вишивка»,  керівник:  Козленко  Лідія
Василівна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області,  за
роботи «Зимовий пейзаж» та «Хай щастить у рік кози»;

13.Рябчун  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»,  керівник:
Качурівська  Людмила  Василівна,  Вишнівського центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Київської області, за роботу «Снігурі»;

14.Москальчук  Владиславу, вихованку  гуртка  «Бісероплетіння»,  керівник:  Гончаренко
Маргарита  Сергіївна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської
області, за роботу «Зимова ніч»;

15.Олексу Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво», керівник: Качурівська
Людмила  Василівна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської
області, за роботи «Віхола» та «Сніговичок»;

16.Дмитруху Анастасію, вихованку гуртка «Шедевр», керівник: Дмитруха Н.М., Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Київської області, за роботу «Очікування свята»;

17.Яковець Валерію, ученицю Княжицької ЗОШ І-ІІ ст. Києво-Святошинського району
Київської області, за роботу «Снігурі на горобині»;

18.Бондаренко Богдану, вихованку гуртка  «Цікаве  лозоплетіння»,  керівник:  Тихоненко
Л.В., Васильківського районного ЦДЮТ на базі НВК «Ковалівська гімназія» Київської
області, за роботу «Нам є що захищати»;

19.Вихованців гуртка «Флористика та фітодизайн», керівник: Винник Марина Петрівна,
Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Луганської області, за роботу «Будиночок Діда Мороза»;

20.Фесенка Олексія, учня ЗОШ І-ІІІ ст. №6 м. Сватове Луганської області, за роботу «Хай
квітне наша Україна!»;

21.Вихованців гуртка «Сувенір», керівник: Кузьменкова Наталія, Лисичанського міського
центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю Луганської області, за роботу
«Зимова ніжність»;

22.Каут Катерину, вихованку гуртка Кремінського районного будинку дитячої творчості
Луганської області, за роботу «Зимовий вечір»;

23.Стасенко Катерину, вихованку гуртка «Лисичанського міського центру позашкільної
роботи  зі  школярами  та  молоддю  Луганської  області,  за  роботу  «Новорічна  ніч
чарівна»;

24.Іваненко Ольгу, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. №8 м. Рубіжне Луганської області, за роботу
«Ніч перед Різдвом»;

25.Лазебну  Олександру,  вихованку  гуртка  Марківського  районного  центру  дитячої
творчості, керівник: Меженська В.В., Луганської області, за роботу «Снігурі»;

26.Новіцьку  Анастасію,  вихованку  гуртка  Марківського  районного  центру  дитячої
творчості, керівник: Скиртач І.О., Луганської області, за роботу «Зимовий пейзаж»;

27.Вихованців гуртка «Виготовлення сувенірів», керівник: Павлова Ю.В., Рубіжанської
міської станції юних натуралістів Луганської області, за роботу «Колядники»;

28.Бишлягу Ірину, вихованку гуртка «Фітодизайн», керівник: Фролова Т.М., Котовського
районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Одеської  області,  за  роботу
«Катерина»;

29.Матерян Анну, Федчук Людмилу, Хомич Тетяну, вихованок гуртка науково-технічної
творчості  «Сувенір»,  керівник:  Адамович  Олена  Володимирівна,  Кузнецовського
будинку дитячої  та юнацької  творчості  Рівненської  області,  за  роботу «Новорічний
колаж»;

30.Сірош  Марію,  вихованку  гуртка  «Декоративно-прикладне  мистецтво»,  керівник:
Гарбар  Н.В.,  Києво-Святошинського районного центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді «ШАНС», за роботу «Зимова гілка»;

31.Омелян Анастасію, ученицю 7-Б класу, керівник: Сеник Леся Степанівна, Яворівської
ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Львівської області;



32.Мар'ян  Злату,  вихованку  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»,
керівник:  Якуша  Наталія  Михайлівна,  м.  Бровари  Київської  області,  за  роботу
«Романтичний світ»;

33.Кучер  Тетяну  Дмитрівну,  вихованку  гуртка  «Дитяча  студія  мистецтв»,  керівник:
Ташпулова  Тетяна  Володимирівна,  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Згурівського району Київської області, за роботу «Новорічний календар»;

34.Каратєєву Вікторію,  вихованку творчого об'єднання «Краса  і  мистецтво»,  керівник:
Полова З.Д., БТУ Баштанського району Миколаївської області, за роботу «Креативна
ялинка»;

35.Мартинюк  Єву,  вихованку  гуртка  «Флористика  і  фітодизайн  інтер'єру»,  керівник:
Топалова Т.М., Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді, за роботу «Зимова фантазія»;

36.Проценко Дарію, вихованку гуртка «Юні екологи», керівник: Семьніхіна О.Г.,  ЦПР
Новобузького району Миколаївської області, за роботу «Новорічний чобіток»;

37.Шишкар Христину, ученицю 9 класу, керівник: Вітчук Оксана Валеріївна, Бабинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Гощанського району Рівненської області, за роботу
«Різдво у серці»;

38.Дружиніну  Дар'ю  Євгеніївну,  ученицю  гуртка  «Юні  знавці  лікарських  рослин»,
керівник:  Щепетова  Віталіна  Юріївна,  Глухівського  міського  центру  позашкільної
освіти Сумської області, за роботу «Новорічний кошик»;

39.Васьків  Марію,  вихованку  гуртка  «Юні  рослинники»,  керівник:  Федун  Галина
Романівна,  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, за роботу «Ангели різдвяні у вишині небесній»;

40.Коробченко Євгенію, вихованку гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники», керівник:
Шапошнік С.М., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний палац
дитячої та юнацької творчості», за роботу  «Новорічна таємниця»;

41.Дмитренко  Ганну,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Шапошнік  С.М.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та
юнацької творчості», за роботу «Чарівна зима»;

42.Акберову Асмер, вихованку гуртка «Флористика», керівник: Шапошнік С.М., еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та  юнацької
творчості», за роботу Сонячне сяйво зими»;

43.Прокопенко  Лізу,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:
Шапошнік С.М., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний палац
дитячої та юнацької творчості», за роботу  «Фантазії»;

44.Ткаченко Світлану, вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Маліченко О.О.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та
юнацької творчості», за роботу «Бузкова мрія»;

45.Піскунову  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Маліченко  О.О.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та
юнацької творчості», за роботу «Різдвяний букет»;

46.Ткаченко  Олену,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Маліченко  О.О.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та
юнацької творчості», за роботу «Зимові фантазії»;

47.Мазуліна Владислава, вихованця гуртка «Юні квітникарі», керівник: Маліченко О.О.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та
юнацької творчості», за роботу «Казкова ялинка»;

48.Штепу Марка, вихованця гуртка «Фітодизайн», керівник: Донська Т.М., Харківського
центру дитячої та юнацької творчості №4, за роботу «Зимове віконце»;

49.Вихованців гуртка «Юні натуралісти», керівник: Кериченко Д.О., Генічеської райСЮН
Херсонської області, за роботу «Новорічно-різдвяне вітання»;



50.Вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:  Альонова  І.М.,  КЗ
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної
ради, за роботу «Новорічна феєрія»;

51.Токарську Ірину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво», керівник: Крюкова В.І.,
Веселинівського  районного  будинку  дитячої  творчості  Миколаївської  області,  за
роботу «Фіалкова ніжність»;

52.Чкан  Аліну,  вихованку  гуртка  «Аріадна»,  керівник:  Шевченко  Н.А.,  БТУ  на  базі
Шостаківської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського району Миколаївської області, за роботу
«Зимовий вечір»;

53.Бурдаш Анну, Назаренко Катерину, вихованок гуртка «Народна творчість», керівник:
Федоренко О.О, Миколаївської станції юних натуралістів, за роботу «Чарівна казка»;

54.Марінову Анастасію,  вихованку ЦПР Новобузького району, керівник:  Переста  В.І.,
Миколаївської області, за роботу «Я люблю Україну»;

55.Колісник Анастасію Олександрівну, вихованку гуртка «Художня вишивка», керівник:
Ленська  Тетяна  Миколаївна,  Красилівського районного будинку  творчості  дітей  та
юнацтва Хмельницької області, за роботу «Зимовий вечір»;

56.Жуйчук Ірину Олександрівну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів», керівник:
Федченко  Марія  Олегівна,  Красилівського  районного  будинку  творчості  дітей  та
юнацтва Хмельницької області, за роботу «Новорічна ніч»;

57.Кордонець  Христину  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Флористика  і  фітодизайн
інтер'єру»,  керівник:  Семенишина  Г.В.,  Шепетівського  міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,   Хмельницької  області,  за  роботу
«Господиня року»;

58.Дехтяр Оксану Володимирівну, Кондратюка Владислава Олексадровича,  вихованців
гуртка  «Народні  умільці»,  керівник:  Паламарчук  Володимир  Васильович,
Миролюбненської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Старокостянтинівського  району  Хмельницької
області, за роботу «Очікування новорічного дива»;

59.Галку  Владислава  Ігоровича,  вихованця  гуртка  «Умілі  руки»,  керівник:  Мельник
Тетяна  Григорівна,  Славуцького  еколого-натуралістичного  центру  школярів
Хмельницької області, за роботу «Ніч перед Різдвом»;

60.Коваль Настю, вихованку студії  «Флора»,  керівник:  Хулап Л.І.,  Черкаського центру
дитячої та юнацької творчості, за роботу «Зимова казка»;

61.Царюк Вікторію, вихованку гуртка «Оберіг» Тальнівського районного будинку дітей
та юнацтва Черкаської області, за роботу «Різдвяні колядники»;

62.Дорохова Вадима,  вихованця гуртка «Образотворче мистецтво», керівник: Качкарда
Галина  Олександрівна,  Куликівського  районного  центру  позашкільної  освіти
Чернігівської області, за роботу «Хурделиця-метелиця»;

63.Качкарду  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Паперовий  дивограй»,  керівник:  Савченко
Лариса  Ростиславівна,  Куликівського  районного  центру  позашкільної  освіти
Чернігівської області, за роботи «Снігурі» та «Снігова королева»;

64.Сапожнікову Аліну, вихованку студії фітодизайну «Дивосвіт», керівник: Півторацька
О.Г., на базі Деснянської гімназії Козелецького району Чернігівської області, за роботу
«Зимова смакота»;

65.Павлюченко  Мирославу  Олексіївну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:
Петренко Л.Б., Ніжинського будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу
«Ключі від 2015 року»;

66.Вихованців гуртка «Юні хіміки», керівник: Субота Л.В., Синевирської ЗОШ І-ІІІ ст.
Закарпатської області, за роботу «Картина з бісеру»;

67.Вихованцям гуртка «Художній», керівник: Газій І.І., Перечинського будинку дитячої
творчості Закарпатської області, за роботу «Вертеп»;

68.Новіцьку Ольгу, вихованку Центру позашкільної роботи м. Буча Київської області, за
роботу «Зимові рушники»;



69.Ковальчук  Олександру,  вихованку  Вишгородського  районного  центру  художньої
творчості  дитячої  та  юнацької  молоді  «Дивосвіт»  Київської  області,  за  роботу
«Чарівний олень»;

70.Васяновича  Артема,  вихованця  гуртка  «Едельвейс»,  керівник:  Васянович  Наталія
Сергіївна,  Згурівського районного будинку дитячої та юнацької творчості Київської
області, за роботу «Новорічна феєрія»;

71.Кравченко Лілію,  вихованку студії  декоративного мистецтва «Орнамент»,  керівник:
Маричева І.І., Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, юнацтва
та молоді «Дивосвіт» Київської області, за роботу «Новорічний пейзаж»;

72.Тимуру Наталію, вихованку гуртка «Чарівний пензлик», керівник: Красуліна-Кобель
Вікторія Вікторівна, КЗ «Центр позашкільної овіти м. Самбора» Львівської області.

ІV. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру переможців
у номінації  «Сюжетна композиція»:

1. Бондаренко  Карину,  вихованку  гуртка  «Барвінок»,  керівник:  Капканець  Д.О.,
Петрівського ЦДЮТ Кіровоградської області, за роботу «Казковий будиночок»;

2. Гудзенко Вероніку, Кучеренко Діану, вихованок Білоцерківського районного будинку
дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «Новорічна подорож»;

3. Добрянську Каріну, Гуменюка Іллю, вихованців гуртка «Сувенір», керівник: Гуменюк
Світлана  Олександрівна,  Козятинського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Вінницької області, за роботу «Мудра сова»; 

4. Пилипенко  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Іграшка»,  керівник:  Унковська  Марина
Юріївна, Гайсинського районного будинку школярів та молоді Вінницької області, за
роботу «Проводжай рік коня - зустрічай рік кози»;

5. Кравчук  Карину, Сас  Івана,  вихованців  гуртка «Виготовлення сувенірів»,  керівник:
Кучер Л.М., МНВЦ «Спадщина» м. Ладижина Вінницької області, за роботу «Святий
Миколай, до нас завітай!»;

6. Зінчук Ольгу, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст, керівник: Книш В.Л., с. Рудники Маневицького
району Волинської області, за роботу «З Новим роком, Україно!»;

7. Кушнірчук  Олену,  ученицю  ЗОШ І-ІІІ  ст,  керівник:  Книш  В.Л.,  с.  Рудники
Маневицького району Волинської області, за роботу «Красуня 2015 року»;

8. Вихованців  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Дударчук  Л.А.,  Ратнівського районного
центру дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської  області,  за  роботу «Хатинка для
гномів»;

9. Семенюка  Олега,  Арметук  Ольгу,  вихованців  художньої  студії  «Чарівна  палітра»,
керівник: Мельник О.А., Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва»
Волинської області, за роботу «Козлик й баранець ідуть — новорічну ніч несуть»;

10.Томчук Лілію, вихованку Будинку школяра смт Стара Вижівка, керівник: Цехош О.О.,
Староважівського району Волинської області, за роботу «Коза-Дереза»;

11.Васюту  Максима,  учня  ЗОШ  І-ІІ  ст.  №8  м.  Ковеля,  керівник:  Мрачковська  В.А.,
Волинської області, за роботу «Їде, їде Сніговик до нас на Новий рік»; 

12.Дрейчан Каріну, Омелянчук Катерину, вихованок гуртка «В'язання гачком», керівник:
Горохівська  Наталія  Сергіївна,  Камінь-Каширського  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Волинської області, за роботу «Ми святкуємо Новий рік»;

13.Бабарику Андрія Андрійовича, вихованця гуртка «Флористика для дітей», керівник:
Горбулицька  Наталія  Павлівна,  Новомосковського  центру  позашкільної  роботи
Дніпропетровської області, за роботу «Подарунки я в мішок складаю, і лиш тим я їх
вручаю, хто загадку відгадає або пісню заспіває...»;

14.Поліщук  Каріна,  учениця  Житомирської  міської  гуманітарної  гімназії  №23  ім.  М.
Очерета, керівник: Галанзовська О.А., за роботу «Зимові гості»;

15.Тимочко Марину, Виднянську  Маю,  вихованок  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн
інтер'єру», керівник: Панько В.М., Великоберезнянського ЦПР Запорізької області, за
роботу «Янголятка»;  



16.Кошана  Томаса  Степановича,  вихованця  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Федак
Мирослава Сергіївна,  Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Казковий вечір»;

17.Шереш Каріну Аттілівну, вихованку гуртка «Фітодизайн», керівник: Шереш Світлана
Станіславівна,  Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Ангели співають Різдво Христове
прославляють»;

18.Фіцай  Ніколь,  ученицю  2  класу  Ганичівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу «Різдвяні санчата»;

19.Гриценко  Вікторію,  ученицю  КЗ  «Запорізька  ЗОШ»,  керівник:  Косарь  Т.Д.,
Веселівського району Запорізької області, за роботу «Ялинка-топотунка»;

20.Ігнатову  Катерину,  Лобанову  Олександру,  вихованок  гуртка  «Юний  дизайнер»,
керівник: Алексєєва Л., Новомиколаївської СЗОШ - інтернату «Паросток» Запорізької
області, за роботу «Зимова казка»;

21.Яковенко  Софію,  вихованку  гуртка  «Віконце  в  природу»,  керівник:  Кузів  Галина
Володимирівна,  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді, за роботу «Новорічний сон»;

22.Пелих Вікторію Дмитрівну, вихованку гуртка «Флористика», керівник: Полуніна Ірина
Володимирівна,  міської дитячої екологічної станції  м.  Івано-Франківська,  за  роботу
«Новий рік спішить до нас»;

23.Лисенко Катерину, вихованку зразкової студії «Фітодизайн», керівник: Єріна Людмила
Леонідівна, Києво-Святошинського районного центру «ОБЕРІГ» Київської області, за
роботу «Новорічна подорож»;

24.Лозовенко  Катерину,  вихованку  студії  «Сувенірна  та  м'яка  іграшка»,  керівник:
Сухаренко  Анастасія  Олександрівна,  Києво-Святошинського  районного  центру
«ОБЕРІГ» Київської області за роботу «Символ року 2015»;

25.Синьооку  Ірину,  Мандрику  Марину,  вихованок  творчого  об'єднання  «Мальва»,
керівник:  Олійник  Олена  Петрівна,  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Згурівського району Київської області, за роботу «Різдвяний вертеп»;

26.Сливу Ольгу, вихованку гуртка «М'яка іграшка», керівник: Юрченко Олена Василівна,
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу «Мрії
збуваються»;

27.Орлюк  Аліну,  вихованку  гуртка  «Гармонія»,  керівник:  Чернявська  О.С.,
Таращанського ЦТДЮ «Веселка» Київської області, за роботу «Новорічний ліхтарик»;

28.Кухарську Світлану, вихованку гуртка «Соняшник», керівник: Лавренюк А.В., Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Київської області, за роботу «Подарунок від Святого Миколая»;

29.Гетьман Вікторію, вихованку гуртка «Соняшник», керівник: Лавренюк А.В., Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Київської області, за роботу «Веселі ведмежата»;

30.Сергійчук Аліну, вихованку гуртка «Основи біоетики», керівник: Парієнко С.В., КЗ
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді, за роботу «Зимова Україна»;

31.Нелень  Катерину, Сокирку  Наталію,  вихованок  гуртка  «Сувенір»,  Старобільського
районного  будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Луганської  області,  за  роботу  «В
очікуванні дива»;

32.Ісмаіло Максима, учня Троїцької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Луганської області, за роботу «З
Новим Роком!»;

33.Вихованців  гуртка  «Квітникарі-аранжувальники»,  керівник:  Прокопеня  Юлія
Сергіївна,  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді, за роботу «Подарунок Діду Морозу»;



34.Сагаль  Наталію,  ученицю  групи  №35,  керівник:  Пташник  Наталія  Броніславівна,
ДПТНЗ Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму, за роботу
«Оформлення столу»;

35.Гурковську  Аліку,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Маліченко  О.О.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та
юнацької творчості», за роботу «Новий рік на Червоній планеті»;

36.Шашкову Анастасію, вихованку гуртка «Природа і  фантазія»,  керівник: Яцушкевич
І.М., Генічеської райСЮН Херсонської області, за роботу «Коза і капуста»;

37.Шрамко Ольгу, вихованку гуртка «Ромашка», керівник: Яцушкевич І.М., Генічеської
райСЮН Херсонської області, за роботу «Серебряное копытце»;

38.Храмцову Катерину, ученицю ЗОШ №16 м. Херсона, за роботу «Проліски в Новорічну
ніч»;

39.Вихованку  гуртка  «Народна  творчість»,  керівник:  Беляєва  О.М.,  Шепетівського
міського центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької
області, за роботу «Святого року Вам»;

40.Вихованців гуртка «Лялечка»,  керівник: Канюк Ольга Іванівна,  ЦДЮТ Смілянської
РДА Черкаської області, за роботу «Новорічна сімейка»;

41.Петренко Марію Юріївну, вихованку Чорнобаївського районного центру дитячої  та
юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Щедрівочки»;

42.Броску  Марію,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Броска  Л.М.,
Сторожинецького РЦЕНТУМ Чернівецької області, за роботу «З новим 2015 роком!»

43.Пилипенко Катерину Ігорівну, вихованку гуртка «Флористика для дітей»,  керівник:
Горбулицька  Наталія  Павлівна,  Новомосковського  центру  позашкільної  роботи
Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Через  поле,  через  ліс,  з  пагорба  в  долину
подарунки зайчик у санчатах віз діткам на ялинку»;

44.Вихованців  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Герасимчук  Оксана  В'ячеславівна,
Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  за  роботу  «Веселий
сніговик».

V. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру переможців у
номінації  «Новорічний   букет  »:

1. Ольхову  Дар'ю,  ученицю  11  класу  Олександрівської  школи  Дніпропетровського
району,  вихованку  гуртка  «Флористи»,  керівник:  Кривуля  Ірина  Григорівна,
Дніпропетровського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської області, за
роботу «Зимова казка»;

2. Войкову  Аню,  Заславського  Клима,  вихованців  гуртка  «Декоративна  мозаїка»,
керівник:  Саюк  Тетяна  Іванівна,  КПНЗ  ЦДЮТ  «Гармонія»  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області, за роботу «Новорічний їжачок»;

3. Вихованців  Житомирського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді,  керівник:  Лятушинський  Сергій  Васильович,  за  роботу  «Букет
лісовика»;

4. Вихованців гуртка «Екологічний дизайн», керівник: Немеш Л.І., Міжгірської райСЮН
Закарпатської області, за роботу «Зимовий букет»;

5. Магочі  Андріану  Павлівну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Федак
Мирослава Сергіївна,  Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Букет Снігової королеви»;

6. Біляєву Єлизавету, вихованку Вишгородського районного центру художньої творчості
дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», керівник: Кириєнко О.М., Київської області, за
роботу «Новорічне диво»;

7. Вихованців  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн»,  керівник:  Матвієвська  Оксана
Володимирівна, Сєвєродонецького міського центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Луганської області, за роботу «Магнолія»;



8. Кучеренко  Альону,  вихованку  гуртка  «Умілі  рученята»  с.  Баранівка  Кременського
району Луганської області, за роботу «Букет замість ялинки»;

9. Калічаву  Ліану,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:
Шапошнік С.М., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний палац
дитячої та юнацької творчості», за роботу «Новорічна казка»;

10.Мароху Тараса Сергійовича, Дашковецького навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-
ІІІ  ст.,  дошкільний  навчальний  заклад»,  керівник:  Перекуча  Ніна  Олександрівна,
Старосинявського району Хмельницької  області,  за  роботу «Літні  зорі  у  новорічну
ніч»;

11.Демідову  Олександру  Олексіївну,  вихованку  гуртка  «Флористика  і  фітодизайн
інтер'єру»,  керівник:  Семенишина  Г.В.,  Шепетівського  міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької  області,  за  роботу
«Святковий букет»;

12.Соловей Аліну, вихованку гуртка «Природа і фантазія», керівник: Денисюк Наталія
Валеріївна, Бобровицького центру дитячої творчості  Чернігівської  області, за роботу
«Букет Снігової королеви»;

13.Бордакову Анну, вихованку  гуртка  «Струмочок  творчості»,  керівник:  Бурда  Тетяна
Іванівна, Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області, за
роботу «Новорічний букет»;

14.Овчарук Настю, Худолій Софію, Величко Ксенію, вихованок КПНЗ «Центр ДЮТТ»,
керівник:  Худолій  Т.М.,  Василівського  району  Запорізької  області,  за  роботу
«Новорічна ніч»;

15.Полянську Мілєну, вихованку гуртка «Природа навколо нас», керівник: Пазюк М.Г.,
Заставнівського РЕНЦДЮ Чернівецької області, за роботу «Новорічна композиція»;

16.Валаш  Надію,  вихованку  гуртка  «Природа  навколо  нас»,  керівник:  Демчук  І.Д.,
Сторожинецького РЦЕНТУМ на базі Глибочківської ЗОШ І-ІІ ст. Чернівецької області,
за роботу «Новорічний букет»;

17.Рискаль  Дарію,  вихованку  гуртка  «Едельвейс»,  керівник:  Васянович  Наталія
Сергіївна,  Згурівського районного будинку дитячої та юнацької творчості Київської
області, за роботу «Новорічний букет».

VI. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру переможців
у номінації  «Новорічний   вінок  »:

1. Горішевського  Назарія,  вихованця  гуртка  «Золота  соломка»,  керівник:  Горішевська
Вікторія  Володимирівна,  Гайсинського  районного  будинку  школярів  та  молоді
Вінницької області, за роботу «Новорічний вінок»;

2. Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»,  керівник:  Іщук  Г.І.,  Маневицького  районного
центру творчості дітей та юнацтва Волинської області, за роботу «Лісова фантазія»;

3. Манушарову  Ілону,  ученицю  4  класу   КЗ  «Підгородненська  СЗШ  №3»
Дніпропетровського  району,  вихованку  гуртка  «Студія  екодизайну»,  керівник:
Алексєєва  Ірина  Миколаївна,  ЦЕНТУМ  Дніпропетровського  району,
Дніпропетровської області за роботу «Снігурі»;

4. Розлуцьку  Дар'ю,  вихованку  гуртка  «Моделювання  іграшок-сувенірів»,  керівник:
Майстренко Олена  Олексіївна,  КПНЗ «СЮТ Довгинцівського  району»  м.  Кривого
Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Новорічний вінок»;

5. Сандрікову  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Фоміч  Ірина
Володимирівна, КПНЗ ЦДЮТ «Дружба» м. Кривого Рогу Дніпропетровської області,
за роботу «Різдвяний віночок»;

6. Дрозова Кирила Павловича, вихованця гуртка «Фітодизайн», керівник: Чабрун Галина
Василівна,  Виноградівського  районного  еколого-натралістичного  центру  учнівської
молоді Закарпатської області, за роботу «Зустріч природи з новорічними святами»;

7. Кучеряву Дарину, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн інтер'єру» Тячівського
району Закарпатської області, за роботу «Різдвяний оберіг»;



8. Тиводар  Олександру  Іванівну,  ученицю  10-А  класу,  керівник:  Тиводар  Марина
Михайлівна, Бедевлянської ЗОШ Тячівського району Закарпатської області, за роботу
«Новорічний вінок»;

9. Авраменка  Дмитра,  вихованця  гуртка  «Основи  екологічних  знань»,  керівник:
Авраменко Н.В., КЗ «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» ЗОР, за роботу «Інь і янь»;

10.Вихованців  гуртка  «Випалювання  по  дереву»,  керівник:  Коваленко  Ю.В.,  КЗ
«Районний центр дитячої та юнацької творчості» Гуляйпільського району Запорізької
області, за роботу «Зимовий настрій»;

11.Авраменко  Світлану  Русланівну,  ученицю  9  класу,  керівник:  Грєбеннікова  З.М.,
Новомиколаївської спеціалізованої загальноосвітньої школи №1 Запорізької області, за
роботу «Новорічний вінок»;

12.Євстафієву  Дар'ю,  ученицю  9  класу,  керівник:  Шевченко  А.Л.,  Бердянської
загальносвітньої  санаторної  школи-інтернату  Запорізької  області,  за  роботу
«Новорічна мить»;

13.Юхновську  Катерину,  вихованку  зразкової  студії  «Фітодизайн»,  керівник:  Єріна
Людмила Леонідівна, Києво-Святошинського районного центру «ОБЕРІГ» Київської
області, за роботу «Різдвяний вінок»;

14.Васяновича  Артема,  вихованця  гуртка  «Едельвейс»,  керівник:  Васянович  Наталія
Сергіївна,  Згурівського районного будинку дитячої та юнацької творчості Київської
області, за роботу «Новорічні дзвоники»;

15.Вихованців творчого об'єднання «Витівки. Сувенірна майстерня», керівник: Філенко
О.О., Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді
«Дивосвіт» Київської області, за роботу «Святковий вінок»;

16.Курсаїтова  Олександра,  вихованця  гуртка  «Соняшник»,  керівник:  Лавренюк  А.В.,
Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської області, за роботу «Різдвяний вінок»;

17.Ковтуненко Олександру, вихованку гуртка  «Вишиванка»,  керівник:  Чернієнко О.В.,
Бобринецького районного БДТ Кіровоградської області, за роботу «Різдвяний вінок»;

18.Дяченко  Анну,  ученицю  9  класу,  керівник:  Суміна  В.І.,  Іванівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Новоархангельського району Кіровоградської області, за роботу «Різдвяний вінок»;

19.Коваль Аліну, ученицю 2 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Сватове Луганської області, за
роботу «На мир, добро та надію»;

20.Учнів 5-В класу ЗСШ №17 м. Сєвєродонецька Луганської області, за роботу «Зимовий
настрій»;

21.Садикову  Даіну, Фоменко  Анастасію,  вихованок  гуртка  «Писанкарство»,  керівник:
Пономарьова  В.В.,  Сватівського  РМЦ  «Слобожанська  духовна  криниця  ім.  М.
Щепенка Луганської області, за роботу «Різдво»;

22.Лабінського  Валентина,  вихованця  гуртка  «Бісерне  рукоділля»,  керівник:  Утриско
Галина  Володимирівна,  Малої  академії  мистецтв  м.  Комарно  Городоцького району
Львівської області;

23.Сергеєву  Ольгу,  Гузій  Юлію,  вихованок  гуртка  «Юні  метеорологи»,  керівник:
Гайдаченко Людмила Павлівна, КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради, за роботу «Різдвяний віночок»;

24.Радченко  Владислава  Андрійовича,  вихованця  КЗ  «Шосткинський  міський  клуб
дитячої  та  юнацької  творчості  «Орлятко»,  Шосткинської  міської  ради  Сумської
області, за роботу «Новорічно-раздвяний вінок»;

25.Гречко  Руслану,  вихованку  обласної  заочної  школи  флористики  та  фітодизайну,
керівник:  Волощенко Ірина  Іванівна,  КЗ  Сумської  обласної  ради  «Обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю», за роботу «Різдвяна казка»;

26.Каланчук  Ілону,  вихованку  обласної  заочної  школи  флористики  та  фітодизайну,
керівник:  Лаврик  Олена  Олексіївна,  КЗ  Сумської  обласної  ради  «Обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю», за роботу «Різдвяний вінок»;



27.Гудиліну Анастасію, вихованку обласної заочної школи флористики та фітодизайну,
керівник:  Волощенко Ірина  Іванівна,  КЗ  Сумської  обласної  ради  «Обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю», за роботу «Новорічне диво»;

28.Деченко Вікторію,  вихованку  обласної  заочної  школи  флористики  та  фітодизайну,
керівник:  Волощенко Ірина  Іванівна,  КЗ  Сумської  обласної  ради  «Обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю», за роботу «Romantik»;

29.Лімбас  Дар'ю,  вихованку  обласної  заочної  школи  флористики  та  фітодизайну,
керівник:  Вознюк Любов Григорівна,  КЗ Сумської  обласної  ради «Обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю», за роботу «Рожеві мрії»;

30.Сасіну  Ангеліну,  вихованку  обласної  заочної  школи  флористики  та  фітодизайну,
керівник:  Вознюк Любов Григорівна,  КЗ Сумської  обласної  ради «Обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю», за роботу «Новорічна казка»;

31.Нікітіну Дар'ю Олександрівну, вихованку гуртка «Юні охоронці природи», керівник:
Кирпичко  Лідія  Віталіївна,  Глухівського  міського  центру  позашкільної  освіти
Сумської області, за роботу «Різдвяний віночок»;

32.Лопушняк  Анну,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:
Недопитальська  Марія  Зигмундівна,  Товстенського  БДЮТ  Заліщицького  району
Тернопільської області, за роботу «Різдвяний віночок»;

33.Вихованців гуртка «Народна творчість», керівник: Комаринець Світлана Семенівна,
Монастириського БДЮТ Тернопільскої області, за роботу «Вісники різдвяного дива»;

34.Лозинську  Ніну,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Маліченко  О.О.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та
юнацької творчості», за роботу «Щасливого Різдва»;

35.Чоботара Кирила, вихованця гуртка «Флористи», керівник: Сажнєва О.В., Генічеської
райСЮН Херсонської області, за роботу «Різдвяне коло»;

36.Вовк  Анну  Романівну,  вихованку  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»,  керівник:
Федченко  Марія  Олегівна,  Красилівського  районного  будинку  творчості  дітей  та
юнацтва Хмельницької області, за роботу «Новорічний оберіг»;

37.Коленчук  Дарину  Володимирівну, вихованку  гуртка  «Плетіння  з  верби»,  керівник:
Коленчук  О.І.,  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області, за роботу «Рік вівці несе нам свято!»;

38.Федорчук  Анастасію  Ігорівну,  вихованку  Старосинявського  будинку  творчості
школярів, керівник: Миколаєць Марина Степанівна, Хмельницької області, за роботу
«Новорічний віночок»;

39.Процюка Владислава, вихованця гуртка «Майстерня рукодільниць», керівник: Процюк
І.І., Новоселицького РБДТ Чернівецької області, за роботу «Новорічний вінок»;

40.Вихованців  гуртка  «Юні  ботаніки»,  керівник:  Горбатенко  Наталія  Василівна,  КЗ
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів», за роботу «Новорічний віночок».

41.Майстренко Олексія Олександровича, Семенець Лілію Олексіївну, вихованців гуртка
народознавства  «Джерельце»,  керівник:  Майстренко  Інна  Олександрівна,  Центру
художньо-естетичної  творчості  учнівської  молоді  м.  Перещепине Новомосковського
району Дніпропетровської області, за роботу «Щастя та миру моїй Україні»;

42.Дубову  Аліну,  вихованку  Миронівського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Київської області, за роботу «Мир у новому році»;

43.Данілову  Ірину,  вихованку  гуртка  «Декоративно-прикладне  мистецтво»,  керівник:
Гарбар  Н.В.,  Києво-Святошинського районного центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді «ШАНС», за роботу «Віночок»;

44.Учнів 8-А класу, керівник: Горбачевська Мирослава Степанівна, СЗШ №9 м. Стрий
Львівської області;

45.Шарко  Віру,  вихованку  гуртка  «Берегиня»,  керівник:  Токарська  Світлана
Володимирівна, Лопатинського будинку дитячої та юнацької творчості Радехівського
району Львівської області;



46.Головенко  Світлану,  вихованку  гуртка  «Іграшки-сувеніри»,  керівник:  Карпа  Леся
Володимирівна,  Рава-Руського  міського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Львівської області;

47.Вихованців  молодшої  групи,  керівник:  Осипчук  Оксана  Віталіївна,  Карпилівського
дошкільного навчального закладу «Барвінок» Рокитнівської районної ради Рівненської
області, за роботу «Віночок достатку».

VII. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру переможців
у номінації  «Новорічний подарунок»:

1. Круковець Ірину, вихованку Любешівського Будинку дитячої та юнацької творчості
Волинської області, за роботу «Новорічний чобіток»;

2. Каюка Олександра Анатолієвича, вихованця гуртка «Фітодизайн», керівник: Чабрун
Галина  Василівна,  Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Закарпатської  області,  за  роботу  «Новий  рік  спишить  до  нас,
подарунки діставать вже час»;

3. Мороз  Ольгу,  ученицю  11  класу  Тернівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу «Витівки дивакуватого годинникаря»; 

4. Черкун  Марію  Вікторівну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Федак
Мирослава Сергіївна,  Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Новий рік іде горами, у червоних
чобітках»;

5. Зельцову  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Моделювання  іграшок-сувенірів»,  керівник:
Юрчишин Леся Володимирівна, Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді
Калуської міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Новорічна гостя»;

6. Лапіна Максима, вихованця Вишгородського районного центру художньої творчості
дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», керівник: Кириєнко О.М., Київської області, за
роботу «Кізонька»;

7. Гакманюк  Богдану,  вихованку  гуртка  «Колаж»,  керівник:  Олійник  Г.В.,
Сторожинецького ЦДЮТ Чернівецької області, за роботу «Символ року»;

8. Яковлєву Юлію, студентку Чернівецького ВПХУ №5 Чернівецької області, за роботу
«Новорічний сувенір»;

9. Захожу  Олександру,  вихованку  гуртка  «М'яка  іграшка»,  керівник:  Шмачук  Любов
Несторівна,  Рівненської  гуманітарної  гімназії  Рівненської  міської  ради,  за  роботу
«Черевик бажань»;

10.Курсаїтову  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Соняшник»,  керівник:  Лавренюк  А.В.,
Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської області, за роботу «Новорічна кулька»;

11.Комар Наталію, вихованку гуртка Юні квітникарі», керівник: Моцяка І.В., Вінницької
обласної станції юних натуралістів, за роботу «Дзвіночок»;

12.Сергійчук  Софію,  вихованку  зразкової  школи  художніх  ремесел  «Полісяночка»,
керівник:  Бусел  Н.В.,  Маневицького районного центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Волинської області, за роботу «Символ року»;

13.Власик Руслану, Гуд Валерію, вихованок гуртка «Юні флористи», керівник: Пісоцька
О.В.,  Володимир-Волинського  центру  позашкільної  освіти  Волинської  області,  за
роботу «Підсвічник»;

14.Вихованців гуртка «Флористика та фітодизайн інтер'єру», керівник: Котик Мирослава
Євгеніївна,  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  за  роботу
«Новорічна прикраса»;

15.Козачук  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:
Піцик Марія Анатоліївна, Волинського обласного еколого-натуралістичного центру, за
роботу «Будиночок з сюрпризом»;



16.Андрощук  Анну,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:
Піцик Марія Анатоліївна, Волинського обласного еколого-натуралістичного центру, за
роботу «Годинник моєї мрії»;

17.Вихованців гуртка «Промінці надії», керівник: Волинець В.С., Луцького навчально-
реабілітаційного центру Волинської області, за роботу «Тризуб»;

18.Головія  Андрія,  учня  Ковельської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  керівник:  Каліба  Ярослава
Володимирівна, Волинської області, за роботу «Різдвяний дзвіночок»;

19.Кость  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Бісероплетіння»,  керівник:  Гаврилюк  Тетяна
Миколаївна,  Ківерцівського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
Волинської області, за роботу «Веселий сніговик»;

20.Товстик Тамару, ученицю 7 класу КЗ «Підгородненська СЗШ №3 Дніпропетровського
району, вихованка гуртка «Студія екодизайну», керівник: Алексєєва Ірина Миколаївна,
ЦЕНТУМ Дніпропетровського району, за роботу «Різдвяне дерево»;

21.Аврамчук  Катерину,  вихованку  гуртка  «Лісовичок»,  керівник:  Аврамчук  Надія
Петрівна,  КПНЗ ЦДЮТ «Дружба»  м.  Кривого  Рогу  Дніпропетровської  області,  за
роботу «Янгол Різдва»;

22.Танського Лева,  учня  Житомирської  ЗОШ І-ІІІ  ст. №21,  керівник:  Олійник  Тетяна
Володимирівна, за роботу «Чобіток від Миколая»;

23.Краснову  Вікторію,  вихованку  Житомирського  центру  творчості  дітей  та  молоді,
керівник: Сафонова Юлія Едуардівна, за роботу «Ялинкове намисто»;

24.Ладані Віталія Васильовича, вихованця гуртка «Чарівний пензлик», керівник: Ладані
Зоряна  Федорівна,  Великолучківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Мукачівського  району
Закарпатської області, за роботу «Український новорічний сувенір»;

25.Джурджу  Еріку,  ученицю  класу  Округлянської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу «Новорічна мотанка»;

26.Батовського  Максима,  учня  КЗ  «Широківська  ЗОШ»,  керівник:  Снєгірьова  О.В.,
Василівського району Запорізької області, за роботу «Оберіг Коза»;

27.Маринову  Софію,  Неткову  Марину,  вихованок  гуртка  «Юні  зоологи»,  керівники:
Просвіріна  І.Г.,  Яриш  К.В.,  Мелітопольського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Запорізької області, за роботу «Зимові візерунки»;

28.Сороку  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Соломоплетіння»,  керівник:  Зозук  Надія
Миколаївна,  Рожнятівського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської області, за роботу «Дзвоники різдвяні»;

29.Вихованців  гуртка  «Віконце  у  природу»,  керівник:  Чемна  Христина  Ярославівна,
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, за
роботу «Різдвяний ангелик»;

30.Шпінталь Христину Богданівну, вихованку гуртка «Фітодизайн», керівник: Шпінталь
Марія  Григорівна,  Івано-Франківської  дитячої  екологічної  станції,  за  роботу
«Різдвяний сувенір»;

31.Смолич  Богдану,  вихованку  Сквирського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості» Київської області, за роботу «Подарунок зайчику»;

32.Щербак  Яну,  вихованку  зразкової  студії  «Фітодизайн»,  керівник:  Єріна  Людмила
Леонідівна, Києво-Святошинського районного центру «ОБЕРІГ» Київської області, за
роботу «Різдвяний світильник»; 

33.Хмирову  Анастасію,  вихованку  творчого  об'єднання  «Мальва»,  керівник:  Олійник
Олена Петрівна, Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського району Київської
області, за роботу «Кізонька з подарунками»;

34.Мазурову  Женю,  вихованку  гуртка  «Декоративно-прикладне  мистецтво»,  керівник:
Гарбар  Н.В.,  Києво-Святошинського районного центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді «ШАНС», за роботу «Ялинкові прикраси»;

35.Гончаренко  Катю,  вихованку  гуртка  «Бісероплетіння»,  керівник:  Гончаренко
Маргарита Сергіївна,  «Шкатулка «Лебеді»,  «Шкатулка  «Подарунок мамі»,  «Кольє»,
«Веселі баранці»; 



36.Олексу Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво», керівник: Качурівська
Людмила  Василівна,   Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської
області, за роботи «Сніговичок» та «Віхола»;

37.Красюк  Марію,  вихованку  гуртка  «Зоряночка»,  керівник:  Модлінська  Т.Л.,
Таращанського ЦТДЮ «Веселка» Київської області, за роботу «Стильна україночка»;

38.Добрівську Злату, вихованку гуртка  «Джерело»,  керівник:  Кравцова Н.Ю.,   Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Київської області, за роботу «Коза-дереза»;

39.Волошину Олену, вихованку творчого об'єднання «Канзаші», керівник: Бабчук В.П.,
Добровеличківської  СЗОШ — інтернату І-ІІІ  ст. Кіровоградської  області,  за  роботу
«Новорічна підкова»;

40.Коряк  Поліну,  вихованку  гуртка  «Солоне  тісто»,  керівник:  Красюк  О.М.,
Лисичанського  міського  центру  позашкільної  роботи  зі  школярами  та  молоддю
Луганської області, за роботу «Новорічна фоторамка»;

41.Вихованців гуртка «Сувенір», керівник: Винник Марина Петрівна, Сєвєродонецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Луганської
області, за роботу «Новорічний черевичок Попелюшки»;

42.Бережну Ганну, ученицю 3-А класу Міловської ЗОШ І-ІІІ ст. Луганської області, за
роботу «Чарівна фея»;

43.Данелію Діану, вихованку гуртка «Народна творчісь», керівник Ласман Зоя Гордіївна,
Рубіжанської міської станції юних натуралістів Луганської області за роботу «Зимовий
пейзаж»;

44.Назаренко Івана,  учня  7-А  класу  Кремінської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  № 2  Луганської
області, за роботу «Коза-господарка року»;

45.Вихованців  гуртка  «Театр  моди»,  керівник  Кобиляцька  Т.О.,  Старобільського
районного будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області, за роботи «Веселий
сніговик» та «Санта та його друзі»;

46.Вихованців  гуртка  «Школа  краси»,  керівник  Горобець  К.  Н.,  Кремінської  школи-
гімназії Луганської області, за роботу «Царівна лісу»;

47.Мандзяк Катерину, вихованку гуртка «Бісероплетіння», керівник: Мандзяк Світлана
Орестівна, Старосамбірського ЦДТЮТ Львівської області;

48.Кіндрат  Соломію,  вихованку  гуртка  «Вишиваночка»,  керівник:  Чабан  Оксана
Степанівна, БДЮТ Шевченківського району м. Львова;

49.Вихованців  КЗ  «Ананьївська  загальноосвітня  школа-інтернат  І-ІІІ  ст.»,  керівник:
Дембицька Н.В., Одеської області, за роботу «Гуска — фотомодель»;

50.Марінову Габрієлу, ученицю 7-А класу, ЗОШ №4 м. Іллічівська Одеської області, за
роботу «Рукавичка»;

51.Учнів  8  класу,  вихованців  гуртка  «Іграшка-сувенір»,  керівник:  Смокова  Т.П.,
Суворівської ЗОШ Ізмаїльського району Одеської області, за роботу «Різдвяний вінок
«Ялинка»;

52.Крюгер Мішель, ученицю 4 класу, вихованку гуртка «Природа і творчість», керівник:
Баранова Н.М., Шабського НВК Білгород-Дністровського району Одеської області, за
роботу «Вівця Долі»;

53.Гінкул  Вероніку,  вихованку  гуртка  «Основи  екологічних  знань»,  керівник:  Гінкул
Марина  Василівна,  Станції юних  натуралістів  м.  Котовська  Одеської  області,  за
роботу «Коза - годувальниця»;

54.Захожу  Наталію,  вихованку  студії  «Палітра»,  керівник:  Ткачова  О.М.,
Роздільнянського ЦТДУМ Одеської області, за роботу «Ялинка»;

55.Вихованців  гуртка  «Фітодизайн  з  основами  художньої  майстерності»,  керівник:
Москаленко Анна Володимирівна, Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, за роботу  «Дерево щастя»;



56.Столицю Анастасію Олегівну, ученицю Зіньківської  спеціалізованої  школи І-ІІІ  ст.
№2,  керівник:  Лариса  Борисівна  Альошкіна, Полтавської  області,  за  роботу
«Новорічний подарунок»;

57.Чикалюк  Мирославу, вихованку  гуртка  «М'яка  іграшка»,  керівник:  Власюк  Галина
Віталіївна, КЗ «Соснівський центр еколого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої
творчості» Березнівського району Рівненської області, за роботу «Кізонька-красуня»;

58.Пилипей  Аліну,  ученицю  9  класу,  керівник:  Пилипей  Людмила  Степанівна,
Іллінського  навчально-виховного  комплексу  Гощанської  районної  ради  Рівненської
області, за роботу «Сніговик»;

59.Вихованців студії декоративно-прикладного мистецтва «Чарівниця», керівник: Менько
Ірина Володимирівна, Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва
Рівненської області, за роботу «Різдвяний ангел»;

60.Гарбузову  Надію  Сергіївну,  вихованку  гуртка  «Основи  біоетики»,  керівник:
Побережець  Марина  Володимирівна,  Глухівського  міського  центру  позашкільної
освіти Сумської області, за роботу «Кавовий присмак»;

61.Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:  Сворінь  Надія
Володимирівна, Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді, за роботу «Зимова феєрія»;

62.Гаврютіну Анастасію,  Тітченко Катерину, вихованок гуртка «Природа і  творчість»,
керівник:  Ємельянова  І.Б.,  Миколаївської  станції  юних  натуралістів,  за  роботу
«Маска»;

63.Варфоломєєва  Олександра,  учня  ЗОШ №1 м.  Снігурівка  Миколаївської  області,  за
роботу «Український глечик»;

64.Рошко Діану, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок і сувенірів», керівник: Бабашко
С.В., Миколаївської станції юних техніків, за роботу «Весела зимонька»;

65.Мельник  Світлану  Дмитрівну,  вихованку  гуртка  «Народна  творчість»,  керівник:
Славенська Софія  Іванівна»,  Красилівського районного будинку творчості  дітей  та
юнацтва Хмельницької області, за роботу «Ангел України»;

66.Підгородецького Арсена Віталійовича,  вихованця  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»,
керівник:  Федченко  Марія  Олегівна,  Красилівського  районного  будинку  творчості
дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Свято наближається»;

67.Ленську Дарію Миколаївну, вихованку гуртка «Художня вишивка», керівник: Ленська
Тетяна  Миколаївна,  Красилівського районного будинку творчості  дітей  та  юнацтва
Хмельницької області, за роботу «Зі святом, рідна ненько!»;

68.Бабенка  Артема,  вихованця  гуртка  «Природа  і  фантазія»,  керівник:  Бабенко Ольга
Миколаївна, Жашківського будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області,
за роботу «Новорічні іграшки»;

69.Привалко  Ганну,  вихованку  студії  декоративно-прикладного  мистецтва  «Оберіг»,
керівник:  Помаз Лариса Леонідівна,  Корюківської  гімназії  Чернігівської  області,  за
роботу «Топіарій АРОМАТ РАНКУ»;

70.Полюх Марину, вихованку гуртка «Веселкова палітра»,  керівник:  Вензловська І.П.,
Шацького  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської  області,  за  роботу
«Новорічна прикраса»;

71.Куницю Ольгу, вихованку гуртка «Паперове диво», керівник: Косянчук І.В., Камінь-
Каширського будинку дитячої та юнацької творчості Рівненської  області,  за  роботу
«Коза іде, рік веде»;

72.Ільніцьку  Яну,  вихованку  гуртка  «Оригамі»,  керівник:  Тісич  Лариса  Миколаївна,
Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області,  за  роботу
«Українська кізочка»;

73.Долинну  Софію,  Копійчак  Іванну, вихованок  гуртка  «Розмай»,  керівник:  Яворська
Оксана Миколаївна, Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ст. №4  Львівської області;

74.Дворського  Миколу,  вихованця  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Києво-Святошинського району Київської області, за роботу «Символ року»;



75.Пушкеля Олександра Олександровича, учня Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ
ст.  №2,  керівник:  Лариса  Борисівна  Аьошкіна,  Полтавської  області,  за  роботу
«Новорічний подарунок»;

76.Дубчак  Аліну,  вихованку  гуртка  «Оригамі»,  керівник:  Тісич  Лариса  Миколаївна,
Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області,  за  роботу
«Господиня року».

VIII.  Надати подяку Національного  еколого-натуралістичного  центру  за  цікаве
композиційне рішення представлених на виставку робіт таким учням та колективам:
1. Маслій  Ліні  Михайлівні,  вихованці  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Греян  Маниш
Граатівна,  Районного будинку дитячої творчості смт Теплик  Вінницької області, за роботу
«Зустріч-прощання»;
2. Ліваковській  Вікторії,  виховаці  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:
Моцяка Ірина Василівна, Вінницької обласної станції юних натуралістів, за роботу «Зірка»;
3. Моцяці Андрію, вихованцю гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники», керівник: Седіна
Альона Анатоліївна, Вінницької обласної станції юних натуралістів, за роботу «Новорічний
чобіток»;
4. Даліщук  Юлії,  вихованці  гуртка  «Школа  фітодизайну»,  керівник:  Таранюк  Оксана
Володимирівана, Вінницької обласної станції юних натуралістів, за роботу «Коза-дереза»;
5. Каратєєвій Вікторії, вихованці гуртка «Краса і мистецтво», керівник: Полова З.Д., БДЮТ
Баштанського району Вінницької області, за роботу «Креативна ялинка»;
6. Учням Зарічненської ЗОШ І-ІІ  ст. Тульчинського району Вінницької області,  за роботу
«Оберіг»;
7. Пилипчук  Вікторії,  вихованці  Любешівського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Волинської області, за роботу «Новорічна листівка»;
8. Мирончик  Дарині,  вихованці  гуртка  «Природа  і  квілінг»,  керівник:  Плисюк  С.Ф.,
Володимир-Волинського  центру  позашкільної  освіти  Волинської  області,  за  роботу
«Святкова прикраса»;
9. Косюку Віталію, вихованцю гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники», керівник: П'ятоха
Н.А.,  Володимир-Волинського  центру  позашкільної  освіти  Волинської  області,  за  роботу
«Різдвяний віночок»;
10. Вихованцям  гуртка  «Образотворче  мистецтво»,  керівник:  Радюк  Т.О.,  ЗОШ  №2  м.
Володимира-Волинського Волинської області, за роботу «З Новим роком, Україно»;
11. Шевчук  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Юні  друзі  природи»,  керівник:  Лещук  І.П.,
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру, за роботу «Новорічна прикраса»;
12. Учням  8  класу,  керівник:  Котюк  Оксана  Миколаївна,  «Гімназії  №21  ім.  Михайла
Кравчука» Луцької міської ради» Волинської області, за роботу «Новорічна скринька»;
13. Вихованцям  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:  Мартинюк  Л.А.,
Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  учням 5  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
с.Піддубці Луцького району Волинської області, за роботу «Новорічна іграшка»;
14. Ліннику  Назару, учню  Луцької  ЗОШ І-ІІІ  ст.  №19,  керівник:  Лінник  Ж.В.,Волинської
області, за роботу «І синички, й снігурі»;
15. Музичук Олені, вихованці Будинку школяра смт. Стара Важівка Волинської області, за
роботу «Щедрівочка щедрувала»;
16. Гірич Ользі, вихованці гуртка «Умілі руки», керівник: Цекот Юлія Леонідівна, Шацького
БДЮТ Волинської області, за роботу «Чарівна скринька»;
17. Раковець Софії, учениці 2 класу КЗО СЗШ №96, вихованці гуртка «Юні друзі природи»,
керівник:  Кривуля Ірина Григорівна,  Дніпропетровського еколого-натуралістичного центру
дітей та учнівської молоді, за роботу «На щастя, на здоров'я, на Новий рік, на нове літо, роди
Боже, жито й пшеницю»;
18. Азаровій  Катерині,  учениці  8  класу  КЗО СШ №76,  вихованці  гуртка  «Дендрологія  з
основами  озеленення»,  керівник:  Кривуля  Ірина  Григорівна Дніпропетровського  еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді, за роботу «Зимова феєрія»;
19. Ланге Єві, учениці 6 класу КЗОСШ №76, вихованці гуртка «Юні квітникарі», керівник:
Лапіна  Ольга  Петрівна,  Дніпропетровського  еколого-натуралістичного  центру  дітей  та
учнівської молоді, за роботу «В очікуванні дива»;



20. Нездійминозі  Ользі  Юріївні,  вихованці  гуртка  «Флористика  для  дітей»,  керівник:
Горбулицька  Наталія  Павлівна,  Новомосковського  центру  позашкільної  роботи
Дніпропетровської області, за роботу «Святкова ялинка»;
21. Сенець  Марії,  вихованці  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»,  керівник:  Томашевська  Н.А.,  Дніпропетровського  району  Дніпропетровської
області, за роботу «Ялинка з бісеру»;
22. КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Дніпропетровського
району Дніпропетровської області;
23. Литвин  Тетяні,  вихованці  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді», керівник: Хуторна Т.С., Дніпропетровського району Дніпропетровської області, за
роботу «Елки-палки»;
24. Панченко Анастасії,  вихованці КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді», керівник: Хуторна Т.С., Дніпропетровського району Дніпропетровської області, за
роботу «Феєрія»;
25. Вихованцям  гуртка  «Прикладне  мистецтво»,  керівник:  Білова-Брайченко  Олена
Валентинівна, ЦЕНТУМ Дніпропетровського району на базі КЗ Підгородненського НВК №1
Дніпропетровського району, за роботу «Різдвяний віночок»;
26. Анісімовій Ілоні Євгенівні, вихованці гуртка «Природа і фантазія», керівник: Артеменко
Тетяна Володимирівна, Софіївського районного будинку школяра Дніпропетровської області,
за роботу «В новий рік з миром»;
27. Ткалику Микиті, вихованцю гуртка «Початково-технічне моделювання», керівник: Ткалик
Жанна  Олександрівна,  КПНЗ  «СЮТ  Довгинцівського  району»  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області, за роботу «Добра ялинка»;
28. Соколовій  Карині,  вихованці  гуртка  «Гончарик»,  керівник:  Сапожник  Наталія
Володимирівна, КПНЗ «СЮТ Довгинцівського району» м. Кривого Рогу Дніпропетровської
області, за роботу «Святковий годинник»;
29. Кондратець  Поліні,  учениці  5-А  класу,  керівник:  Зражевська  Людмила  Вікторівна,
Криворізької загальноосвітньої школи №90 Дніпропетровської області, за роботу «Родинний
оберіг»;
30. Манзюку Владиславу, вихованцю гуртка «Майстерня іграшок»,  керівник:  Середа Юлія
Олександрівна,  КПНЗ  ЦДЮТ  «Дружба»  м.  Кривого  Рогу  Дніпропетровської  області,  за
роботу «Символ року»;
31. Беглянц Софії, вихованці гуртка «Лісовичок», керівник: Аврамчук Надія Петрівна, КПНЗ
ЦДЮТ  «Дружба»  м.  Кривого  Рогу  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Крихітка
ялиночка»;
32. Хмарі  Ніні,  учниці  4  класу,  керівник:  Міхєєва  Олена  Михайлівна,  Криворізької
спеціалізованої школи №9 Дніпропетровської області, за роботу «Святковий віночок»;
33. Тарасовій  Анні,  учениці  4  класу, керівник:  Тарасова  Любов  Степанівна,  Криворізької
педагогічної гімназії Дніпропетровської області, за роботу «Ялинкові прикраси»;
34. Білій Марії, учениці 4 класу, керівник: Біла Інна Владиславівна, Криворізької педагогічної
гімназії Дніпропетровської області, за роботу «Різдвяний ліхтарик»;
35. Бакатюк  Яні,  учениці  5  класу,  керівник:  Пащенко  Тетяна  Миколаївна,  Криворізької
загальноосвітньої школи №130 Дніпропетровської області, за роботу «Різдвяна ніч»;
36. Бакатюк Анастасії, учениці 5 класу, керівник: Панасюк Світлана Василівна, Криворізької
загальноосвітньої школи №130 Дніропетровської області, за роботу «Новорічна завірюха»;
37. Довгаль  Олені,  учениці  Удачненської  ЗОШ  І-ІІІ  ст,  керівник:  Сладких  Світлана
Олексіївна, Красноармійського району Донецької області, за роботу «Новорічне диво»;
38. Вихованцям  Житомирського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, керівник: Ковальчук Ольга Андріївна, за роботу «Свято наближається»;
39. Олексієнко Тетяні, вихованці Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді,  керівник:  Семеняк  Рита  Миколаївна,  за  роботу «Новорічний
декупаж»;
40. Гнітецькому Костянтину, учню Житомирської  ЗОШ І-ІІІ  ст. №21,  керівник:  Нарусевич
Світлана Олегівна, за роботу «Чарівний чобіток»;
41. Бахуринській Ірині,  вихованці центру позашкільної освіти м. Коростеня Житомирської
області, керівник: Бахуринська Валентина Іванівна, за роботу «Новорічна красуня»;



42. Бордюг  Ользі,  учениці  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст  №7  ім.  В.В.  Бражевського,
керівник: Погорєлова Н.І., м. Житомира, за роботу «Новорічна іграшка»;
43. Поліщук Олені, учениці Березівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник: Поліщук Любов Василівна,
Любарського району Житомирської області, за роботу «Символ року»;
44. Учням 6-А класу, керівник: Гребенюк Ірина Дмитрівна, загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
№8 м. Житомира, за роботу «Чарівна кулька»;
45. Страдецькій Олександрі,  учениці Житомирської ЗОШ №10, керівник: Тимчук А.М.,  за
роботу «Казкова кулька»;
46. Ковальчук Сергію, вихованцю Романівського БДТ, керівник: Савченко В.В., Житомирської
області, за роботу «Різдвяна ялинка»;
47. Орищук  Івану,  учню  Нехворощанської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  керівник:  Бражевська  Марія
Володимирівна, Андрушівського району Житомирської області, за роботу «З Новим роком,
Україно»;
48. Рожнятовській  Дар'ї,  учениці  Червоненської  ЗОШ І-ІІІ  ст.,  керівник:  Горбач Антоніна
Федорівна,  Андрушівського району  Житомирської  області,  за  роботу  «Новорічна  ялинка-
оберіг»;
49. Яненку Олександру, учню Житомирської ЗОШ І-ІІІ  ст. №30, керівник:  Яненко Наталія
Григорівна, за роботу «Чарівна ялинка»;
50. Учням  8-9  класів,  керівники:  Цапок  Олена  Василівна,  Курієць  Петро  Іванович,
Гізівщинської ЗОШ І-ІІ ст. Любарського району Житомирської області, за роботу «І знову в
казку»;
51. Цепурдей  Ніні,  вихованці  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Бігун  М.В.,  Мукачівського
райЕНЦ Закарпатської області, за роботу «Золотисте сяйво»;
52. Крупчинській  Валерії,  вихованці  гуртка  «Палітра»,  керівник:  Попадинець  Н.В.,
Перечинського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Закарпатської  області,  за  роботу
«Дівчина-ялинка»;
53. Столець  Світлані,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Болог  Н.В.,
Виноградівського райЕНЦ Закарпатської області, за роботу «Дуже гарна і розкішна у звірят
ялинка вийшла»;
54. Косику  Михайлу,  вихованцю  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Балог  Н.В.,
Винградівського райЕНЦ Закарпатської області, за роботу «Перед новорічним святом, я дари
везу малятам»;
55. Бомко  Сніжанні,  вихованці  Рахівського  районного  будинку  дитячої  творчості
Закарпатської області, за роботу «Парочка баранчиків»;
56. Хрипті Андріані Ярославівні, вихованці гуртка «Юні друзі природи», керівник: Лихтей
Тетяна Василівна, Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Закарпатської області, за роботу «Ялинка мережка»;
57. Логойді  Крістіні  Іванівні,  вихованці  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Шереш  Світлана
Станіславівна,  Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Закарпатської області, за роботу «Помічниця Діда Мороза»;
58. Крегулу  Андрію,  учню  4  класу  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу «Казкова ялинка»;
59. Бердар  Іванні,  учениці  7  класу  Дубівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  №1  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу «Чарівна ялинка»;
60. Дочинцю  Михайлу,  учню  8  класу  Тернівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу «Новий рік іде до нас»;
61. Зайцю Арсенію, учню 1 класу Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тячівського району Закарпатської
області, за роботу «Чарівна ялинка»;
62. Джуган  Василині,  учениці  8  класу,  Новоселецької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу «Ялинкова прикраса»;
63. Тиводар Василю, учню 2 класу Тячівської  ЗОШ №1 Тячівського району Закарпатської
області, за роботу «Ялинка»;
64. Сутулій  Вікторії,  учениці  7  класу  Чумалівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу «Новорічна красуня»;
65. Фіцай  Мар'яні,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Бердар  Тетяна
Олександрівна, Тячівського райЕНЦ Закарпатської області, за роботу «Миру всім»;



66. Думничу Івану, учню 5 класу Добрянської ЗОШ І-ІІІ ст. Тячівського району Закарпатської
області, за роботу «Ех, ви сани, мої сани»;
67. Мацолі  Станіславу,  учню  4  класу,  Грушівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу «Новорічна пригода»;
68. Соболь  Ганні,  учениці  7  класу  Тересвянської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу «Стилізована ялинка»;
69. Поповичу  Михайлу,  учню  7  класу  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу «Зелена ялинка»;
70. Кабалюк  Ангеліні,  учениці  5  класу  Тересвянської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу «Новорічна картина»;
71. Вихованцям гуртка «Екологічний дизайн», керівник: Немеш Лариса Іванівна, Міжгірської
райСЮН Закарпатської області, за роботу «Зимовий букет»;
72. Немеш Ангеліні,  вихованці  гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники»,  керівник:  Бабич
Віталіна Василівна, Тячівського райЕНЦ Закарпатської області, за роботу «Різдвяні ангели»;
73. Крупію  Сергію,  учню  8  класу  КЗ  «Полтавський  навчально-виховний  комплекс»
Гуляйпільського району Запорізької області, за роботу «Лісова красуня»;
74. Масляніковій  Карині,  Єрмарченко  Вікторії,  вихованкам  гуртка  «Квітникарі-
аранжувальники», керівник: Корзун С.А., Запорізького міського палацу дитячої та юнацької
творчості, за роботу «Святкова красуня»;
75. Котовій  Валерії,  Черепановій  Дар'ї,  вихованкам  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»,
керівник: Філатова М.Л., Бердянської станції юних натуралістів Запорізької області, за роботу
«Коза — символ 2014 року»;
76. Учням  6  класу,  керівник:  Кравчук  Л.В.,  КЗ  «Малобілозерська  ЗОШ»  Василівського
району Запорізької області, за роботу «Різдвяний вінок»;
77. Бобко  Володимиру  Вікторовичу,  вихованцю  гуртка  «Тістопластика»,  керівник:
Чернявська  Л.О.,  Новомиколаївського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Запорізької
області, за роботу «Символ наступаючого року»;
78. Яцейко Соломії, вихованці гуртка «Творча майстерня юнната», керівник: Типусяк Уляна
Миронівна,  Надвірнянського  районного  еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та
юнацтва Івано-Франківської області, за роботу «Соняшник»;
79. Кулак  Каріні,  Теліжин  Евеліні,  вихованкам  гуртка  «Господарочка»,  керівник:
Мельникович  Лідія  Миронівна,  Долинського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Івано-Франківської області, за роботу «Новий рік іде — настрій всім несе»;
80. Скіцько  Юлії,  вихованці  гуртка  «Український  сувенір»,  керівник:  Олексюк  Лариса
Олександрівна,  Коломийського  навчально-виховного  центру  творчості  учнівської  молоді
Івано-Франківської області, за роботу «Новорічна феєрія»;
81. Кузів  Богдані,  вихованці  гуртка  «Соломоплетіння»,  керівник:  Янюк  Галина  Петрівна,
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Калуша Івано-Франківської області,
за роботу «Ангел з зіркою»;
82. Триндей Юлії, вихованці гуртка «Соломоплетіння»  Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді м. Калуша Івано-Франківської області, за роботу «Ангел з ліхтариком»;
83. Гаврилюку  Віталію,  вихованцю  гуртка  «Студія  образотворчого  мистецтва»,  керівник:
Ґудзик  Тетяна  Іванівна,  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді, за роботу «Новорічна іграшка»;
84. Коретчук  Євгенії,  вихованці  гуртка  «Віконце  в  природу»,  керівник:  Кузів  Галина
Володимирівна, Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді, за роботу «Гілка ялинки»;
85. Вихованцям  гуртка  «Творча  майстерня  юнната»,  керівник:  Грабівчук  Мирослава
Василівна,  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді, за роботу «Оберіг для дому»;
86. Сулеймановій Надії, учениці Великокрупільського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. -
дитячий сад», керівник: Колюх В.А., Згурівського району Київської області,  з роботою «З
Новим роком»;
87. Семенюк  Олені,  вихованці  гуртка  «Художня  кераміка»,  керівник:  Борсук  Оксана
Олексіївна, Києво-Святошинського районного центру науково-технічної творчості учнівської
молоді «ШАНС», за роботу «Новорічна композиція»;



88. Щербань Марині, Олексан Христині, вихованкам гуртка «Художня кераміка», керівник:
Борсук  Оксана  Олексіївна, Києво-Святошинського  районного  центру  науково-технічної
творчості учнівської молоді «ШАНС», за роботу «Новорічний вінок»;
89. Ярмоленку Володимиру, Овсюк Анжеліці, вихованцям гуртка «Чарівний світ», керівник:
Котенко Валентина Олексіївна, Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської
області, за роботу «Зимовий двір»;
90. Лудченко  Вікторії,  вихованці  гуртка  «Чарівний  світ»,  керівник:  Котенко  Валентина
Олексіївна,  Вишнівського центру творчості  дітей та  юнацтва Київської  області,  за  роботу
«Новорічна ялинка для нашого двору»;
91. Чорній  Дарині,  вихованці  гуртка  «Чарівний  світ»,  керівник:  Котенко  Валентина
Олексіївна,  Вишнівського центру творчості  дітей та  юнацтва Київської  області,  за  роботу
«Експозиція ялинки для Майдану»;
92. Сафончику Дмитру, вихованцю гуртка «Декоративно-ужиткового мистецтва», керівник:
Левківська  Вікторія  Іванівна,  Вишнівського центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської
області, за роботу «Сані»;
93. Трачук Софії, вихованці гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво», керівник: Левченко
Світлана Василівна, Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області, за
роботу «Прикраси для ялинки»;
94. Козидуб  Олександрі,  вихованці  гуртка  «Паперопластика»,  керівник:  Козидуб  М.О.,
Таращанського ЦТДЮ «Веселка» Київської області, за роботу «Дідусеве дитинство»;
95. Диптану  Даніїлу,  вихованцю  гуртка  «Шедевр»,  керівник:  Дмитруха  Н.М.,  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області, за роботу «Подарунок від Діда Мороза»;
96. Леоновій Лізі, учениці Гореницької ЗОШ І-ІІІ ст. Києво-Святошинського району Київської
області, за роботу «Новорічна ніч»;
97. Хахуді  Анастасії,  учениці  Боярської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №3  Києво-Святошинського  району
Київської області, за роботу «Весела парочка»;
98. Лаптєву  Денису,  учню  Вишнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №2  Києво-Святошинського  району
Київської області, за роботу «Ялинкова гілочка»;
99. Шаплюк  Анні,  вихованці  гуртка  «Цікаве  лозоплетіння»,  керівник:  Тихоненко  Л.В.,
Васильківського районного ЦДЮТ на базі НВК «Ковалівська гімназія» Київської області, за
роботу «Ретро кошик»;
100. Жугану Антону, вихованцю гуртка «Сувенір», керівник: Жуган Н.Ю., Знам'янського
районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Зимова
композиція»;
101. Рудій  Дарії,  вихованці  гуртка  «Юні  друзі  природи»,  керівник:  Гавінська  Н.В.,
Новопразького  БДЮТ  Олександрійського  району  Кіровоградської  області,  за  роботу
«Ялиночка красуня»;
102. Цепляєвій  Аліні,  вихованці  гуртка  «Фантазія»,  керівник:  Павленко  Н.Г.,
Знам'янського районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за
роботу «Ялиночка красуня»;
103. Дейнезі Катерині, вихованці гуртка «Вироби з шкіри», керівник: Лавренюк Н.В.,
Побузького ЦДЮТ Кіровоградської області, за роботу «Новорічний оберіг»;
104. Воробйовій  Єлизаветі,  вихованці  гуртка  «Сувенір»  Старобільського  районного
будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області, за роботу «Зелена красуня»;
105. Симонову Максиму,  учню  СЗШ №14  м.  Сєвєродонецька  Луганської  області,  за
роботу «Новорічна фантазія»;
106. Кмінецькій  Марії,  учениці  СЗШ №18  м.  Сєвєродонецька  Луганської  області,  за
роботу «Новорічний віночок»;
107. Полтавець  Карині,  вихованці  гуртка  «Декоративно-ужиткове  мистецтво
Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області, за роботу
«Лісова казка»;
108. Малишу А.,  учню 10 класу ЗОШ І-ІІІ  ст. №6 м.  Рубіжне Луганської  області,  за
роботу «Різдвяні клопоти»;
109. Пруловій Аліні, учениці ЗОШ №9 м. Рубіжне Луганської області, за роботу «Кошик
бажань»;



110. Учням 5 класу НВК «Невська ЗОШ-ДНЗ» Кремінського району Луганської області,
за роботу «Новорічна красуня»;
111. Сагадієвій Софії, учениці Новодружеської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 м. Лисичанська
Луганської області, за роботу «Козенятко миру»;
112. Гоголь Діані, вихованці гуртка Марківського районного центру дитячої творчості,
керівник Скиртач І. О., Луганської області, за роботу «Сніговик»;
113. Бережній Ганні, учениці 3-А класу Міловської ЗОШ І-ІІІ ст. Луганської області, за
роботу «Ялинкові прикраси»;
114. Курячій  Богдані,  вихованці  гуртка  Марківського  районного  центру  дитячої
творчості,  керівник: Загребельна Тетяна, Луганської області,  за роботу «Дід Мороз приніс
подарунки»;
115. Тимошенко  Ксенії,  вихованці гуртка  Марківського  районного   центру  дитячої
творчості; керівник: Загребельна Тетяна,  Луганської області, за роботу «На зустріч Новому
року»;
116. Меженському  Владиславу,  вихованцю  гуртка  Марківського  районного  центру
дитячої  творчості,  керівник:  Меженська  Вікторія,  Луганської  області,  за  роботу  «Свято
наближається»; 
117. Попуц  Анні,  вихованці  гуртка  «В'язання»,  керівник:  Попуц  Леся  Гнатівна,
Мостиського районного БДЮТ Львівської області;
118. Куліш  Софії,  вихованці  гуртка  «Сувенір»,  керівник:  Кулачковська  Христина
Іванівна, Миколаївського районного БДЮТ Львівської області;
119. Концевій Василині, вихованці гуртка «Моделювання одягу», керівник: Бусько Ірина
Олександрівна, Кам'янка-Бузького ЦТДЮ Львівської області;
120. Виздрі Ірині, Купровській Діані, Франків Анастасії, вихованкам гуртка «Іконопис»,
керівник: Опалинська Лідія Адамівна, Городоцької районної Малої академії мистецтв ім. П.
Андрусіва Львівської області;
121. Рябезі  Яні,  вихованці гуртка «Народні промисли»,  керівник:  Стецюк Олександра
Василівна, Сокальського БДЮТ Львівської області;
122. Фульмас  Марії,  вихованці  гуртка  «Природа,  фантазія,  творчість»,  керівник:
Данилович Ірина Євгенівна, Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру,
за роботу «Ялиночка»;
123. Шашуркіній Христині,  вихованці  гуртка  «Юні  художники-анімалісти»,  керівник:
Юсупов Ю.М.,  Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру, за  роботу
«Слава Героям! Слава Україні»;
124. Вихованцям  гуртка  «Юні  художники-анімалісти»,  керівник:  Кунцьо  Ірина
Володимирівна, Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру, за роботу
«Різдвяний віночок»;
125. Станєвій  Аліні,  учениці  1-А  класу  Одеської  ЗОШ №82,  за  роботу  «Іграшки  на
ялинку»;
126. Самарській  Єлизаветі,  учениці  Одеської  ЗОШ №54,  керівник:  Георгієнко З.І.,  за
роботу «Кучерява ялинка»;
127. Плінчу Дмитру Леонідовичу, учню Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №2
керівник:  Лариса  Борисівна  Альошкіна,  Полтавської  області,  за  роботу  «Стилізована
ялинка»;
128. Столиці Анастасії Олегівні, учениці Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №2,
керівник:  Лариса  Борисівна  Альошкіна,  Полтавської  області,  за  роботу  «Новорічний
подарунок»;
129. Филь Анжеліці Станіславівні, учениці Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.
№2, керівник:  Лариса  Борисівна  Альошкіна,  Полтавської  області,  за  роботу  «Сюжетна
композиція»;
130. Півень Анастасії Сергіївні, учениці Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №2,
керівник:  Лариса  Борисівна  Альошкіна,  Полтавської  області,  за  роботу  «Сюжетна
композиція»;
131. Воловик  Аліні,  Савчук  Олегу,  вихованцям  гуртка  «Народні  вироби»,  керівник:
Черниш Анна Валеріївна, Мізоцького будинку школярів та молоді Здолбунівської районної
ради Рівненської області, за роботу «Новорічна композиція»;



132. Вихованцям гуртка «Флористика і фітодизайн інтер'єру», керівник: Мисак Галина
Ярославівна,  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, за роботу «Новорічно-різдвяний оберіг»;
133. Яциковській  Юлії,  учениці  групи  №25,  керівник:  Місюрка  Ольга  Миронівна,
ДПТНЗ Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму, за роботу
«Новорічний віночок»;
134. Папурі Іванні, учениці Тернопільської СЗОШ-інтернат І-ІІІ ст., керівник: Попович
Наталія Вікторівна, за роботу «Новорічний вінок»;
135. Онищуку  Віктору,  учню  Кременецької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  керівник:  Мишко  Тетяна
Ілівна, Тернопільської області, за роботу «Ялинка»;
136. Солтис Христині, вихованці гуртка «Квілінг», керівник: Санчук Ольга Богданівна,
Борщівського БДТ Тернопільської області, за роботу «Чарівна красуня»;
137. Вихованцям  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн»,  керівник:  Мусяло  Марія
Ярославівна, Зборівського РЦЕНТУМ Тернопільської області, за роботу «Різдвяний вінок»;
138. Вихованцям гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники», керівник: Михайлиця Ірина
Павлівна,  Тернопільського обласного центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді, за роботу «Зимове мереживо»;
139. Кузнецовій Ксенії,  вихованці гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники», керівник:
Шапошнік С.М., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний палац дитячої
та юнацької творчості», за роботу «Зимовий ліс»;
140. Ганшиній  Катерині,  вихованці  гуртка  «Флористика»,  керівник:  Шапошнік  С.М.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та  юнацької
творчості», за роботу «Зимовий візерунок»;
141. Рижих  Марії,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,  керівник:
Шапошнік С.М., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний палац дитячої
та юнацької творчості», за роботу «Чарівна гілочка»;
142. Бадашко Саші, вихованці гуртка «Флористика», керівник: Шапошнік С.М., еколого-
натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості», за
роботу «Лісова казка»;
143. Міхайленко  Ярославі,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Маліченко
О.О., еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний палац дитячої та юнацької
творчості», за роботу «Світ мій, дзеркальце, скажи...»;
144. Сіденко  Ользі,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»,  керівник:  Маліченко  О.О.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та  юнацької
творчості», за роботу «Зачарованість»;
145. Лебідь  Ользі  Марківні,  вихованці гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,
керівник: Ірза Надія Миколаївна, Лозівської станції юних натуралістів Харківської області, за
роботу «Снігур»;
146. Тегелевовій  Анжеліці  Володимирівні,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники»,  керівник:  Ірза  Надія  Миколаївна,  Лозівської  станції  юних  натуралістів
Харківської області, за роботу «Різдвяний віночок»;
147. Шуляк  Ірині,  вихованці  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Поливанова  О.І.,
Харківського центру дитячої та юнацької творчості №4 Харківської міської ради, за роботу
«Теплий годинник»;
148. Труфановій  Карині,  вихованці  гуртка  «Фітодизайн»,  керівник:  Отколенко  І.М.,
Харківського центру дитячої та юнацької творчості №4 Харківської міської ради, за роботу
«Ажурна ялинка»;
149. Вихованцям  гуртка  ««Образотворче  мистецтво»,  керівник:  Крюкова  В.І.,
Веселинівського районного будинку дитячої творчості Миколаївської області, за роботу «За
п'ять хвилин до Нового року»;
150. Хортів  Аміні,  вихованці  гуртка  «Народна  творчість»,  керівник:  Драгульова  Л.І.,
ДЮЦ Вознесенського району Миколаївської області, за роботу «Ялинонька»;
151. Максимовій Анні, учениці ЗОШ №54, керівник: Івашкіна А.М., м. Миколаєва, за
роботу «Сувенір «Карнавал»;
152. Чорній Надії, учениці Мішково-Погорілівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник: Запотоцька
Л.В., Миколаївської області, за роботу «Новорічна ялинка»;



153. Харчуку  Іллі  Анатолійовичу,  вихованцю  гуртка  «Образотворче  мистецтво»,
керівник: Марценюк Оксана Миколаївна, Красилівського районного будинку творчості дітей
та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Казкова ніч»;
154. Дзюмці Юлії Анатоліївні, вихованці гуртка «Художня вишивка», керівник: Ленська
Тетяна  Миколаївна,  Красилівського  районного  будинку  творчості  дітей  та  юнацтва
Хмельницької області, за роботу «Диво-ялинка»;
155. Мокомел  Владиславі  Євгенівні,  Оліщук  Юлії  Сергіївні,  вихованкам  гуртка
«Образотворче  мистецтво»,  керівник:  Марценюк  Оксана  Миколаївна,  Красилівського
районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Новорічні
гості»;
156. Татарчук Анастасії Олександрівні, вихованці гуртка «Вишивка», керівник: Ротман
Оля  Олександрівна,  Красилівського  районного  будинку  творчості  дітей  та  юнацтва
Хмельницької області, за роботу «Зустріч»;
157. Вихованцям гуртка «Конструювання одягу», керівник: Потапова Світлана Петрівна,
Красилівського  районного  будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Хмельницької  області,  за
роботу «Лісова красуня»;
158. Кашубі  Устину  Васильовичу,  вихованцю  гуртка  «Юний  художник»,  керівник:
Кутвіцька  Лариса  Володимирівна,  Красилівського  районного  будинку  творчості  дітей  та
юнацтва Хмельницької області, за роботу «Новорічна казка»;
159. Жуйчук  Ірині  Олександрівні,  вихованці  гуртка  «Іграшка-сувенір»,  керівник:
Галазюк Ірина Леонідівна,  Красилівського районного будинку творчості  дітей та  юнацтва
Хмельницької області, за роботу «Новорічні подарунки природи»;
160. Мисько  Валентині  Олександрівні,  вихованці  зразкового  художнього  колективу
студія «Сувенір», керівник: Семенюк Надія Степанівна, Красилівського районного будинку
творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Різдвяна ялинка»;
161. Шкаровецькій Маргариті Володимирівні, вихованці гуртка «Умілі руки», керівники:
Прокоп'юк Борис Іванович, Супотніцька Олена Григорівна, Мшанецького  НВК «ЗОШ І-ІІІ
ст., - дошкільний навчальний заклад»  Старосинявського району Хмельницької  області,  за
роботу «Лялька-мотанка»;
162. Котику Сергію Івановичу, вихованцю гуртка «Умілі руки», керівники: Прокоп'юк
Борис  Іванович,  Супотніцька  Олена  Григорівна,  Мшанецького  НВК «ЗОШ І-ІІІ  ст.,  -
дошкільний навчальний заклад» Старосинявського району Хмельницької області, за роботи
«Новорічний гномик», «Птах миру»;
163. Сидорчук  Каріні  Олександрівні,  вихованці  гуртка  «Виготовлення  іграшок-
сувенірів»,  керівник  Петрук  Світлана  Миколаївна,  Славутського  еколого-натуралістичого
центру школярів Хмельницької області, за роботу «Здійснення бажань»;
164. Петрощук  Анні  Олександрівні,  вихованці  гуртка  «Природне  диво»,  керівник:
Єгорова  Іванна  Борисівна,  Хмельницького палацу  творчості  дітей  та  юнацтва,  за  роботу
«Різдвяна ялинка»;
165. Прут Дар'ї, вихованці гурта «Юні охоронці природи», позашкільного навчального
закладу «Краєзнавчий центр» м. Нетішина Хмельницької області, за роботу «Ялинка»;
166. Кавунцю Миколі  Сергійовичу, вихованцю гуртка «Народна  творчість»,  керівник:
Беляєва О.М., Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Хмельницької області, за роботу «Дід Мороз та літо»;
167. Житніковській  Вікторії  Валентинівні,  вихованці  гуртка  «Народна  творчість»,
керівник:  Беляєва О.М.,  Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області, за роботу «Прикраса «Святкова»;
168. Поліщуку Сергію Сергійовичу, вихованцю гуртка «Плетіння  з  верби»,  керівник:
Коленчук О.І., Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Хмельницької області, за роботу «Раз, два, три! Ялиночка світи!;
169. Коленчук Дарині Володимирівні, вихованці гуртка «Плетіння з верби», керівник:
Коленчук О.І., Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Хмельницької області, за роботу «Якщо будете працювати натхненно і завзято, то коза
в новому році принесе вам свято»;



170. Водясовій Діані Олегівні, вихованці гуртка «Плетіння з верби», керівник: Коленчук
О.І.,  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Хмельницької області, за роботу «Святковий настрій»;
171. Ткачуку  Костянтину  Валерійовичу,  учню  3-Б  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №12  ім.  Л.
Дмитерка м. Кам'янця- Подільського Хмельницької області, за роботу «Новорічний вінок»;
172. Любі Данилу Юрійовичу, учню 2-Б класу ЗОШ І-ІІІ ст. №12 ім. Л. Дмитерка м.
Кам'янця- Подільського Хмельницької області, за роботу «Стилізована ялинка»;
173. Ставській Божені Русланівні, учениці 2-А класу ЗОШ І-ІІІ ст. №12 ім. Л. Дмитерка
м. Кам'янця- Подільського Хмельницької області, за роботу «Новорічна композиція»;
174. Куземі Вікторії Сергіївні, учениці 2-А класу ЗОШ І-ІІІ ст. №12 ім. Л. Дмитерка м.
Кам'янця- Подільського Хмельницької області, за роботу «Стилізована ялинка»;
175. Попіль  Наталії  Володимирівні,  Рудій Дарині  Олександрівні,  вихованцям  гуртка
«Юні  квітникарі»,  керівник:  Барбак  Любов  Миколаївна,  Чорнянської  ЗОШ  І-ІІ  ст.
Старокостянтинівського району Хмельницької області, за роботу «Дари українських лісів і
полів»;
176. Цицюрі  Анні  Ярославівні,  вихованці  гуртка  «Юні  екологи»,  керівник:  Романюк
Н.В.,  Ілляшівської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Старокостянтинівського району Хмельницької  області,  за
роботу «Лісова красуня»;
177. Потаповій  Інні  Юріївні,  учениці  Кам'янець-Подільської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №10,
керівник: Нетяга Ольга Вікторівна, Хмельницької області, за роботу «Новорічний привіт»;
178. Олейніченко Юлії  Кирилівні,  вихованці НВК «СЗОШ -  ліцей «Успіх»,  керівник:
Олейніченко  Ірина  Леонідівна,  вчитель  трудового  навчання,,  м.  Славути  Хмельницької
області, за роботу «Новорічний гамі»;
179. Косік  Діані  Юріївні,  вихованці  гуртка  «Захоплююче  лозоплетіння»,  керівник:
Верещук  Ганна  Йосипівна,  Славуцького  еколого-натуралістичного  центру  школярів
Хмельницької області, за роботу «Зимова радість»;
180. Власюк  Анастасії  Ігорівні,  Корольовій  Анастасії  Сергіївні,  вихованцям гуртка
«Захоплююче  лозоплетіння»,  керівник:  Верещук  Ганна  Йосипівна,  Славуцького  еколого-
натуралістичного центру школярів Хмельницької області, за роботу «Подих зими»;
181. Черніхівській Марії  Сергіївні,  вихованці гуртка «Флористика», керівник: Гузенко
Тетяна Миколаївна,  Славуцького еколого-натуралістичного центру школярів  Хмельницької
області, за роботу «Новорічний снігур»;
182. Петрук Аліні Павлівні, вихованці гуртка «Флористика», керівник: Гузенко Тетяна
Миколаївна, Славуцького еколого-натуралістичного центру школярів Хмельницької області,
за роботу «Скринька-сюрприз»;
183. Басістій  Вікторії  Михайлівні,  вихованці  Славуцького  еколого-натуралістичного
центру школярів, керівник: Лаврук Галина Володимирівна, Хмельницької області, за роботу
«Сніговик»;
184. Лисюк  Лізі  Олександрівні,  Малогловецю  Сергію  Володимировичу,  учням
Червонівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.,  керівник:  Рижук  Юлія  Юріївна,  Полонського  району
Хмельницької області, за роботу «Новорічна подорож»;
185. Матвійчук  Владі  В'ячеславівні,  вихованці  гуртка  «Чарівний  бісер»,  керівник:
Яремова Алла Миколаївна,  Будинку творчості  школярів Полоцького району Хмельницької
області, за роботу «Новорічний віночок»;
186. Чорній Софії Валеріївні,  учениці Прислуцької  ЗОШ  І-ІІІ ст.,  керівник: Руденкова
Світлана Володимирівна, Полонського району Хмельницької області, за роботу «На гостину
до Діда Мороза»;
187. Чернушич  Крістіні,  вихованці  гуртка  «Акварель»,  керівник:  Сніховська  Н.А.,
Грицівської ШСЗ на базі Судилківської ЗОШ І-ІІІ ст. Шепетівського району Хмельницької
області, за роботу «Дивні кульки на ялинці...»;
188.  Судилківській ЗОШ І-ІІІ ст. Шепетівського району Хмельницької області;
189. Кондрацькому Владу, учню 3-А класу Судилківської ЗОШ І-ІІІ ст. Шепетівського
району Хмельницької області, за роботу «Вінок»;
190. Шестопаловій  Дар'ї  Валеріївні,  учениці  7-В  класу  Судилківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Шепетівського району Хмельницької області, за роботу «Вінок»;



191. Лацко  Клаудії,  вихованці  Берегівського  районного  освітньо-культурного  центру
національних меншин,  керівник:  Вагрін Єва Миколаївна,  Закарпатської  області,  за  роботу
«Різдвяне диво»;
192. Курміні Тетяні Юріївні,  учениці Воронковецької ЗОШ І-ІІІ ст.,  керівник: Павлюк
Віктор Сергійович, Старокостянтинівського району Хмельницької області, за роботу «Боже,
Вкраїну храни»;
193. Соломюку Владиславу Вікторовичу, учню Сковородківського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. -
дошкільний  навчальний  заклад»,  керівник:  Драчук  Галина  Петрівна,  вчитель  біології,
Старокостянтинівського району Хмельницької області, за роботу «Подарунок Лісовичка»;
194. Кобялко  Тетяні  Олександрівні,  учениці  Струзької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  керівник:
Ягольницька Ольга Костянтинівна, Новоушицького району Хмельницької області, за роботу
«У передчутті свята»;
195. Петрик  Анастасії  Денисівні,  вихованці  гуртка  «Народні  промисли»,  керівник:
Максимчук Світлана Анатоліївна, Новоушицького районного будинку дитячої творчості, за
роботу «Різдвяний вертеп»;
196. Пархомець Ірині  Борисівні,  вихованці гуртка «Технічне моделювання», керівник:
Пархомець Борис Петрович, Новоушицького районного будинку дитячої творчості, за роботу
«Сніговик біля ялинки»;
197. Шаповалу Антону Івановичу, вихованцю гуртка «Технічне моделювання», керівник:
Макогончук  С.О.,  Новоушицького районного будинку дитячої  творчості,  за  роботу  «Дід
Мороз»;
198. Пилип'юк  Василині,  вихованці  Вижницького  РБДЮТ,  керівник:  Пилипко  Л.Б.,
Чернівецької області, за роботу «Надвечір'я Різдва Христового»;
199. Джус Софії, вихованці гуртка «Вишивка», керівник: Трофанюк О.В., ПНЗ «Школа
мистецтв» м. Новодністровськ Чернівецької області, за роботу «Коза-Дереза»;
200. Вихованцям гуртка «Флористи», керівник: Філін Олена Юріївна, КЗ «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів», за роботу «Різдвяний коктейль»;
201. Слюсар  Дарині,  вихованці  гуртка  «Природа  і  фантазія»,  керівник:  Дідовець
Світлана Вікторівна, Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Чернігівської області,
за роботу «Зимова мелодія»;
202. Носаченко Катерині,  члену  студії  декоративно-прикладного  мистецтва  «Оберіг»,
керівник: Помаз Лариса Леонідівна,  Корюківської гімназії  Чернігівської області,  за роботу
«Царівна-ялинка»;
203. Помазу  Максиму,  члену  студії  декоративно-прикладного  мистецтва  «Оберіг»,
керівник: Помаз Лариса Леонідівна,  Корюківської гімназії  Чернігівської області,  за роботу
«Засяяла Віфліємська зоря»;
204. Тригуб Світлані,  вихованці гуртка «Юний митець»,  керівник:  Лавренова Наталія
Юріївна, Коропського районного центру дитячої творчості Чернігівської області, за роботу
«Новорічна фінтазія»;
205. Буряк  Аліні,  учениці  Дігтярівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Срібнянського  району
Чернігівської області, за роботу «Щедрий новий рік»;
206. Дунаєвецькій районній станції юних натуралістів Хмельницької області;
207. Шевчук Ірині,  учениці  Руднянської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Броварського району Київської
області, за роботу «Новорічний віночок»;
208. Бадюк  Василю  Олександровичу,  учню  1-А  класу  Судилківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Шепетівського району Хмельницької області, за роботу «Ялинкова прикраса»;
209. Прокопчуку Давиду, учню 3 класу Тячівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Тячівського району
Закарпатської області;
210. Драженко  Олександрі,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»,
керівник:  Шапошнік  С.М.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний
палац дитячої та юнацької творчості», за роботу «Яскрава казка». 
211. Степановій Аріні, вихованці гуртка КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості №4»
м. Харкова, за роботу «Кумедний сніговик»;
212. Городову Микиті, вихованцю  гуртка КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості №4»
м. Харкова, за роботу «Аромати року».



IX. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру за
багаторічну працю в підготовці переможців Новорічно – різдвяної виставки

«Новорічна композиція» 
213.  Лавренюк  Аллу  Вікторівну,  керівника  гуртка  «Соняшник»,  Києво-

Святошинського районного центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Київської області;

214. Єріну  Людмилу Леонідівну, керівника зразкової  студії  «Фітодизайн»,  Києво-
Святошинського районного центру «ОБЕРІГ» Київської області;

215. Якушу Наталію Михайлівну, керівника зразкової творчої майстерні «Адоніс»
Дитячого естетико – натуралістичного центру «Камелія» Київської області;

4. Шапошнік  Світлану  Миколаївну,  керівника  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники»,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний
палац дитячої та юнацької творчості»;

5. Маліченко  Олену  Олексіївну,  керівника  гуртка  «Юні  квітникарі»,  еколого-
натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний палац дитячої  та  юнацької
творчості»;

6. Лаврик  Олену  Олексіївну,  керівника  обласної  заочної  школи  флористики  та
фітодизайну, КЗ Сумської обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю»; 

7. Волощенко  Ірину  Іванівну,  керівник  обласної  заочної  школи  флористики  та
фітодизайну, КЗ Сумської обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю»;

8. Колектив  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, директор: Зельська Олена Миколаївна, Луганської області;

9. Сєвєродонецький міський центру дитячої та юнацької творчості, директор: Буряк
Ніна Дмитріївна, Луганської області;

Керівництво та науково – педагогічний колектив Національного еколого -
натуралістичного центру учнівської молоді висловлюють подяку директорам

департаментів освіти і науки обласних держадміністрацій, директорам позашкільних
закладів, директорам загальноосвітніх шкіл за організацію участі учнівської молоді у

Всеукраїнській новорічно –різдвяній виставці “Новорічна композиція”.

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький
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