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

НАКАЗ
м. Київ

«11» лютого 2016 р. № 7

Про підсумки Всеукраїнської 
новорічно-різдвяної виставки 
“Новорічна композиція”

З  метою  екологічного,  природоохоронного  та  естетичного  виховання
учнівської молоді та залучення до громадського руху за збереження від порубок
дерев  хвойних  порід  і  поширення  досвіду  цієї  діяльності  серед  молоді,
Національний еколого-натуралістичний центр  учнівської  молоді  Міністерства
освіти і  науки України з  20  грудня 2015 року по 25 січня 2016 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.

До уваги педагогів, гостей виставки, виконані учнями у різних номінаціях
за напрямом «Новорічна флористика»:  стилізована ялинка,  новорічний букет,
новорічна  композиція,  новорічний  вінок,  сюжетна  композиція,  новорічна
картина чи колаж, новорічний подарунок.

На розсуд широкого загалу учнівської  молоді,  педагогів  та  відвідувачів
НЕНЦ  було  представлено  близько  700  робіт  виконані  учнями  у  в  різних
техніках  та  з  найрізноманітніших  матеріалів,  що  надійшли  з  усіх  куточків
України.

Участь у виставці приймали як окремі учні та вихованці, так і учнівські
колективи позашкільних та загальноосвітніх закладів освіти.

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,  Волинської,  Львівської,  Одеської,
Хмельницької,  Чернігівської,  Рівненської,  Житомирської,  Харківської,
Чернівецької,  Миколаївської,  Херсонської,  Луганської,  Закарпатської,
Кіровоградської,  Івано-Франківської,  Донецької,  Тернопільської,  Сумської,
Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської та м.Київ. 

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



НАКАЗУЮ

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

1. Лигун  Ірину  Олександрівну,  вихованку  КЗ  "Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді"  смт  Кіровське
Дніпропетровського району Дніпропетровської області, за роботу "Святий
вечір";

2. Мотузко  Микиту  Олександровича,  вихованця  гуртка  "Вироби  з
природного  матеріалу",  керівник:  Сотник  В.В.,  Курахівської  гімназії
"Престиж" Донецької області, за роботу "Святкуймо разом!";

3. Пашкуй Міладу, ученицю Мукачівського НВК, керівник: Кисельова Л.І.,
Закарпатської області, за роботу "Казково-зимовий вернісаж";

4. Гончаренко Олександру Григорівну, Родіну Ольгу Вадимівну, вихованок
гуртка  "Моделювання  з  паперу, дерева,  тканини  та  авторська  лялька",
керівник:  Мартюк  Тетяна  Михайлівна,  Центру  розвитку  "Апельсин"  с.
Петропавлівська Борщагівка м. Києва, за роботу "Снігурі взимку";

5. Мельник Олександру, вихованку гуртка "Школа фітодизайну", керівник:
Таранюк  Оксана  Володимировна,  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів, за роботу "Романтичний вечір";

6. Дрогіну  Юлію,  ученицю  11-А  класу,  керівник:  Танадайчук  В.В.,
Бершадської ЗОШ І-ІІІ ст. №3  Вінницької області, за роботу "Новорічні
сувеніри";

7. Шишоліка  Адама, вихованця гуртка "Туристичний",  керівник:  Шишолік
Мирослава, Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва
Волинської  області, за роботу "Дарунок Панні Зимі";

8. Нікітюк Олександру, вихованку гуртка «Лозинка», керівник: Дика Надія
Володимирівна,  Рожищенського  будинку  дитячої  творчості  Волинської
області, за роботу "До кума Гнома на гостини - поїсти разом мандарини";

9. Шукаловича  Романа,  вихованця  гуртка  "Виготовлення  сувенірів",
керівник:  Нестерук  Алла  Костянтинівна,  Любешівського  будинку
творчості Волинської області, за роботу «Різдвяні зірки сяють»;

10.Россоху Діану Вікторівну, ученицю Лошкарівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник:
Дем'янчук  Н.М.,  Нікопольського  району  Дніпропетровської  області,  за
роботу "Новорічний оберіг";

11.Сергійчук  Тетяну,  вихованку  гуртка  "Флористика  та  фітодизайн
інтер'єру",  керівник:  Піддубна  Зінаїда  Миколаївна,  Житомирського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за
роботу "Запали громову свічу, щоб в Новому році не було війни";

12.Гаврилюк Анну, вихованку гуртка "Флористика та фітодизайн інтер'єру",
керівник:  Шевчук  Світлана  Іванівна,  Житомирського  обласного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  за  роботу
"Новорічний феєрверк";

13.Возного Дениса, вихованця гуртка "Основи екологічних знань", керівник:
Стадник  Оксана  Олександрівна,  Житомирського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за роботу "Дива на
Новий рік";



14.Мартинюк Аліну, вихованку гуртка "Юні квітникарі", керівник: Ковальчук
Ольга  Андріївна,  Житомирського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  за  роботу  "Казкова
новорічна ніч";

15.Вихованця  гуртка  "Юні  садівники",  керівники:  Гнітецька  Зоя
Костянтинівна, Кочук-Ященко Тамара Іванівна, Житомирського обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості,  за  роботу  "Новорічний
їжачок";

16.Ладані  Віталію,  вихованку гуртка "Веселий пензлик",  керівник:  Ладані
З.Ф.,  Великолучківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст. Закарпатської  області,  за  роботу
"Новорічна іграшка";

17.Удич Камілу, ученицю Ганичівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник: Аннишинець
М.М., Тячівського району Закарпатської області, за роботу "Санчата";

18.Скурчак  Діану  Володимирівну,  Кузь  Вікторію  Василівну,  вихованок
гуртка  "Виготовлення  сувенірів",  керівник:  Знак  Оксана  Богданівна,
Центру художньої  творчості  дітей,  юнацтва та  молоді  м.  Калуш Івано-
Франківської області, за роботу "Зимове вікно";

19.Теліжин Евеліну Анатоліївну, вихованку гуртка "Господарочка", керівник:
Мельникович Лідія Миронівна, Долинського районного будинку дитячої
та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу «Новорічна
мить»;

20.Харів Надію Любомирівну, ученицю Долинської спеціалізованої школи-
інтернату  І-ІІІ  ст.,  керівник:  Довганич  Оксана  Василівна,  Івано-
Франківської області, за роботу "Новорічний зорепад";

21.Вінника  Іллю,  Приступу  Катерину,  вихованців  гуртка  "Чарівна
майстерня"  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівськрї  молоді  Луганської  області,  за  роботу  "Йольське
поліно";

22.Борисенко Інну, вихованку гуртка "Народознавство", керівник: Лавренюк
Алла  Вікторівна,  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, за роботу
"Новорічна феєрія";

23.Рогаліну  Марину,  Ногу  Альону,  вихованок  гуртка  "Образотворче
мистецтво",  керівник:  Овсюхно  Марія  Петрівна,  Бориспільського
районного будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області,  за
роботу "Снігова королева";

24.Коненець  Таліну,  вихованку  гуртка  "Народна  творчість",  керівник:
Слободяник  Ольга  Петрівна,  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Рокитнянського району Київської області, за роботу "Зимова берегиня";

25.Васильєва  Єгора,  вихованця  гуртка  "Умілі  руки",  керівник:  Тарасенко
Валентина  Вікторівна,  Вишнівського  центру  дітей  та  юннацтва  м.
Вишневе Київської області, за роботу "Зимовий будиночок";

26.Гриб Вікторію, вихованку зразкової студії "Фітодизайн", керівник: Єріна
Людмила Леонідівна, Києво-Святошинського районного центру творчості
молоді «Оберіг» Київської області, за роботу "Різдвяне озеро";

27.Литвина  Дмитра,  вихованця  зразкової  студії  "Фітодизайн",  керівник:
Єріна  Людмила  Леонідівна,  Києво-Святошинського  районного  центру
творчості молоді «Оберіг» Київської області, за роботу "Новорічна";



28.Щербак  Яну, вихованку  зразкової  студії  "Фітодизайн",  керівник:  Єріна
Людмила Леонідівна, Києво-Святошинського районного центру творчості
молоді «Оберіг» Київської області, за роботу "Новорічна композиція";

29.Ведєньєва  Матвія,  Вишгородського  районного  центру  художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт", керівник: Кирієнко О.М.,
Київської області, за роботу "Сніговичок з торбинкою";

30.Пахомову  Тетяну,  вихованку  гуртка  "Декоративно  -  прикладне
мистецтво",  керівник:  Гарбар  Н.В.,  Києво-Святошинського  районного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді "ШАНС" Київської
області, за роботу "Святкова";

31.Недвигу Анастасію,  Рубан Єлизавету, вихованок гуртка "Планета  Hand
Made",  керівник:  Гавриленко Н.І.,  Олександрійського районного центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Кіровоградської  області,  за  роботу
"Мотузяне диво";

32.Вихованців  гуртка  "Флористика  та  фітодизайн"  Сєвєродонецького
міського центру еколого-натуралістичної творчості Луганської області, за
роботу "Новорічний вогник";

33.Хапрову Альону, вихованку гуртка "Юні квітникарі", керівник: Топалова
Т.М.,  Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді, за роботу "Снігова драбинка";

34.Петрову  Тетяну,  Георгієву  Дарину,  вихованок  гуртка  «Майстри-
чарівники»,  керівник:  Михайловська  М.І.,  Болградського  районного
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Одеської  області,  за  роботу
«Новорічна філігрань»;

35.Вихованців  гуртка  "Пізнай  себе",  керівник:  Лещенко  Інна  Вікторівна,
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
області, за роботу "Зелене диво";

36.Холодонко Анну, вихованку Обласної школи флористики та фітодизайну
Сумського  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю, за роботу "Різдвяний кошик";

37.Люту  Яну,  Лаврик  Мілу,  вихованок  Обласної  школи  флористики  та
фітодизайну Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю, за роботу "Різдвяна зірка";

38.Неселевську  Інну  Сергіївну,   вихованку  гуртка  «Флористика  та
фітодизайн»,  керівник:  Клепач  Людила  Володимирівна,  Ямпільської
районної  станції  натуралістів  Сумської  області,  за  роботу  «Різдвяні
вогники»;

39.Яциковську  Юлію,  студентку  Тернопільського  ВПУ  сфери  послуг  та
туризму,  за  професією  флорист,  квітникар,  керівник:  Місюрка  Ольга
Мирославівна, за роботу "Різдвяна куля";

40.Несен Марію, вихованку гуртка "Флористика", керівник: Шапошнік С.М.,
еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  "Харківський  обласний  Палац
дитячої та юнацької творчості", за роботу "Мелодії зими";

41.Гурковську Аліну, вихованку гуртка Юні квітникарі", керівник: Маліченко
О.О., еколого-натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості" за роботу "Новорічна парасолька";



42.Голбан  Любу,  вихованку  гуртка  "Виготовлення  сувенірів",  керівник:
Караван В.В., Великолепетиського центру дитячої та юнацької творчості
Херсонської області, за роботу "Новорічний сюрприз";

43.Вихованців  гуртка  "Господарочка",  керівник:  Окопнюк  В.М.,
Чорнобаївської  санаторної  загальноосвітньої  школи-інтетнату  І-ІІІ  ст.
Херсонської області, за роботу "Свято на кожному місці";

44.Усольцеву Світлану, ученицю 1 класу Херсонського навчально-виховного
комплексу №29 для дітей з вадами руху Херсонської області;

45.Розум'як  Ольгу  Валентинівну, вихованку  гуртка  "Аплікація  соломкою",
керівник:  Лиськова  Неля  Йосипівна,  Районного  будинку  школяра  при
Заліській-2  ЗОШ  м.  Кам'янця-Подільського  Хмельницької  області,  за
роботу "Різдвяне свято";

46.Калашнікова Владислава Сергійовича, вихованця гуртка "Крой та шиття",
керівник:  Матвійчук  Галина  Михайлівна,  Красилівського  районного
будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Хмельницької  області,  за  роботу
"Новорічний танок";

47.Дем'янчук Анну Олександрівну, вихованку гуртка  «Сувенір», керівник:
Комлєва С.І.,  Ізяславського будинку творчості  Хмельницької  області,  за
роботу «Святкова хатинка»;

48.Мотовилець  Вікторію,  ученицю  Банилово-Підгірнівської  гімназії,
керівник: Олійник Г.В., Сторожинецького району Чернівецької області, за
роботу "Різдвяний свічник";

49.Шкіль Анастасію, вихованку Чернівецького МПДЮ, керівник: Даниляк
Ж.В., за роботу "Новорічне диво";

50.Петриченка  Дмитра,  вихованця  гуртка  "Майстерність",  керівник:
Морозова  Галина  Іванівна,  Києво-Святошинського  районного  цетру
творчості молоді "ОБЕРІГ" Київської області, на базі НВК «Гімназія —
ЗОШ І ст.», за роботу «Новорічне мереживо».

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

1. Вихованців гуртка "Моделювання з паперу, дерева, тканини та авторська
лялька",  керівник:  Мартюк  Тетяна  Михайлівна,  Центру  розвитку
"Апельсин" с. Петропавлівська Борщагівка м. Києва, за роботу "Хоровод
біля ялинки";

2. Яновську  Лізу,  вихованку  Жмеринського  районного  будинку  творчості
школярів та юнацтва, керівник: Головня Валентина Василівна, Вінницької
області, за роботу "Сучасна ялинка";

3. Кітаєву  Дар'ю,  ученицю  8  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  с.  Буша  Ямпільського
району Вінницької області, за роботу "В чобітках, в мереживнім кожусі
йде ялинка до вас, друзі";

4. Манзюк  Євгенію  Романівну,  Манзюк  Єлизавету  Романівну,  вихованок
гуртка "Народознавство з елементами декоративного розпису", керівник:
Манзюк Ірина Андріївна,  міжшкільного навчально-виробничого центру
"Спадщина"  м.  Ладижина  Вінницької  області,  за  роботу  "Новорічне
диво";



5. Гаврилюк Вероніку, Влачигу Діану, Сливу Юлію, учениць Луцького НВК
"ЗОШ  І-ІІ  ст.  №24  -  технологічний  ліцей",  керівник:  Мазилюк  Надія
Генадіївна, Волинської області, за роботу "Символ Нового року";

6. Смаль  Вікторію,  вихованку  КЗ  "Іваничівський  будинок  дитячої  та
юнацької  творчості",  керівник:  Смаль  Неля  Вікторівна,  Волинської
області, за роботу "Фруктова ялинка";

7. Шаповалова Сергія, вихованця гуртка "Природа крізь призму англійської
мови", керівник: Мартиненко Наталія Євстафіївна, Луцької гімназії №21
ім.  М. Кравчука Волинської області, за роботу "Стилізована ялинка";

8. Шкляр  Катерину  Геннадіївну,  ученицю  Криворізької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ст.  №116,  керівник:  Ващук  Наталія  Анатоліївна,
Дніпропетровської області, за роботу "Квіткове поле";

9. Гречкосій  Вікторію  Володимирівну,  вихованку  гуртка  "Квітникарі-
аранжувальники",  керівник:  Сєльна  Людмила  Володимирівна,  КПНЗ
"Павлоградський  районний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської  молоді"  Дніпропетровської  області,  за  роботу  "Новорічна
ялинка";

10.Клюшеву Анастасію Сергіївну, члена  зразкового художнього колективу
гуртка  "Фантазії  з  бісеру",  керівник:  Снєгірьова  Ірина  Іванівна,  КПНЗ
"Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  "Мрія"  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області, за роботу "Ялинка з попкорну";

11.Щербакову Вікторію,  вихованку гуртка "Природа і  фантазія",  керівник:
Паук  Н.В.,  КПНЗ  "Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  "Сонях"  м.
Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу "Зимова ялинка";

12.Учнів  6-Д  класу,  керівник:  Ліснича  О.А.,  КЗО  "Навчально-виховний
комплекс  №131"  Дніпропетровської  міської  ради,  за  роботу  "Космічна
ялинка";

13.Бучину  Вероніку  Миколаївну, ученицю  КЗО  "Середня  загальноосвітня
школа №35", керівник: Дарашкевич О.В., м. Дніпропетровська, за роботу
"Новорічна ялинка";

14.Кондратець Поліну, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи №90,
керівник: Зражевська Людмила Вікторівна, Дніпропетровської області, за
роботу "Новорічна красуня";

15.Кнут  Єву,  вихованку  КПНЗ  "Станція  юних  техніків  Довгинцівського
району",  керівник:  Леврентьєва  Анастасія  Володимирівна,  м.  Кривого
Рогу Дніпропетровської області, за роботу "Креативна ялинка";

16.Терехова  Ярослава,  вихованця  КПНЗ  "Районна  станція  юних
натуралістів"  Красноармійської  районної  ради  Донецької  області,  за
роботу "Ялинка з рукавичками";

17.Єрьому Альону, вихованку КПНЗ "Районна станція  юних натуралістів"
Красноармійської районної ради Донецької області;

18.Коптєнкову Мартіну Романівну, вихованку гуртка "Вироби з природного
матеріалу",  керівник:  Сотник  В.В.,  Курахівської  гімназії  "Престиж"
Донецької області, за роботу "Ялинка злагоди та миру";

19.Митрюковського  Ігора  Володимировича,  вихованця  гуртка  "Вироби  з
природного  матеріалу",  керівник:  Сотник  В.В.,  Курахівської  гімназії
"Престиж" Донецької області, за роботу "Снігова ялинка";



20.Антал Валерію Іванівну, ученицю Крайниківської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник:
Берец  Ганна  Василівна,  Хустського  району  Закарпатської  області,  за
роботу "Ялинка-пір'їнка";

21.Васько  Даніеллу  Володимирівну,  вихованку  гуртка  "Фітодизайн",
керівник:  Федак  Мирослава  Сергіївна,  Виноградівського  районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області,
за роботу "Ялиночка моя! Яка ж бо ти гарненька";

22.Вихованців гуртка "Світ дизайну",  керівник: Калой Г.Ф., Мукачівського
будинку школяра Закарпатської області, за роботу "Новорічна ялинка";

23.Ком'яті  Камілу, вихованку гуртка "Знавці лікарських рослин",  керівник:
Мельник  І.О.,  Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області, за роботу "Зачарована красуня";

24.Вихованців  гуртка  "Квіткова  фантазія",  керівник:  Пловайко  М.М.,
Копиновецької ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської області, за роботу "Новорічна
красуня";

25.Михальчика  Максима,  учня  5  класу, керівник:  Кухта  Наталія  Іванівна,
Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст.,  Тячівського району Закарпатської області, за
роботу "У гості до нас завітала вона, срібна, розкішна краса";

26.Думнича Івана,  учня Добрянської  ЗОШ І-ІІІ  ст.,  керівник:  Ілько Олена
Михайлівна,  Тячівського  району  Закарпатської  області,  за  роботу
"Новорічні подарунки»;

27.Добра  Романа,  учня  Буштинської  гімназії-інтернату, керівник:  Ливринц
Марина  Петрівна,  Тячівського району  Закарпатської  області,  за  роботу
"Лісова красуня";

28.Пашкову  Дарину,  ученицю  Руськополівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  керівник:
Шелемба Ганна Василівна, Тячівського району Закарпатської області, за
роботу "Новорічна красуня";

29.Луцьку  Іванну,  вихованку  гуртка  "Квітчання",  керівник:  Атаманчук
Наталія Іванівна,  Войнилівського центру дитячої та юнацької творчості
Івано-Франківської області, за роботу "Кавове дерево";

30.Коміницьку Анастасію Василівну, вихованку гуртка "Природа, фантазія,
творчість", керівник: Марінова Наталія Іванівна, Городенківської районної
станції юних натуралістів Івано-Франківської області, за роботу "Гірська
красуня";

31.Калугу  Марію,  вихованку  гуртка  "Юні  охоронці  природи",  керівник:
Черненко  Людмила  Михайлівна,  Києво-Святошинського  районного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської
області, за роботу "Лісова красуня";

32.Біловолову  Кіру,  ученицю  Малютянської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Києво
-Святошинського району Київської області, за роботу "Красуня ялинка";

33.Чернову Юлію, вихованку гуртка "Народознавство", керівник: Лавренюк
Алла  Вікторівна,  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, за роботу
"Веселих свят";

34.Мирончук  Марію,  вихованку  гуртка  "Народознавство",  керівник:
Лавренюк  Алла  Вікторівна,  Києво-Святошинського  районного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, за
роботу "Зіркова ялинка";



35.Подолянець  Валерію,  Музику  Світлану,  вихованок  гуртка  "Берегиня",
керівник: Данілова Ольга Миколаївна, Києво-Святошинського районного
центру Київської області, за роботу "З новим роком, Україно!";

36.Хмирову  Анастасію,  Хмирова  Михайла,  вихованців  гуртка  "Фантазія",
керівник:  Хмирова  Ірина  Миколаївна,  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  Згурівського  району  Київської  області,  за  роботу  "Зимова
ніжність";

37.Солодку  Юлію,  вихованку  гуртка  "Креативне  рукоділля"  Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва, керівник: Шульга Наталія Сергіївна,
Київської області, за роботу "Незвичайна ялинка";

38.Кучеряву Анну, вихованку  гуртка  «Майстерня  килимарства»,  керівник:
Кучерява  Наталія  Василівна,  Фастівської  школи  народної  майстерності
Київської області, за роботу "Веселкова ялинка";

39.Остапову  Софію,  вихованку  гуртка  "Умілі  руки",  керівник:  Тарасенко
Валентина  Вікторівна,  Вишнівського  центру  дітей  та  юннацтва  м.
Вишневе Київської  області,  за  роботи:  "Ялинка з  паперу" та "Красуня-
ялинка";

40.Миколаєнко Дмитрія, вихованця гуртка "Умілі руки", керівник: Тарасенко
Валентина  Вікторівна,  Вишнівського  центру  дітей  та  юннацтва  м.
Вишневе Київської області, за роботу "Лісова красуня";

41.Миселю Софію, вихованку зразкової студії "Фітодизайн", керівник: Єріна
Людмила Леонідівна, Києво-Святошинського районного центру творчості
молоді «Оберіг» Київської області, за роботу "Новорічна ялинка";

42.Коваленко  Богдана,  вихованця  Вишгородського  районного  центру
художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  "Дивосвіт",  керівник:
Залізняк А.В., Київської області, за роботу "Новорічна ялинка";

43.Носенко  Вікторію  Олександрівну,  вихованку  творчого  об'єднання
"Флористична майстерня "Адоніс", керівник: Якуша Наталія Михайлівна,
ДЕНЦ "Камелія" м. Бровари Київської області, за роботу "Лісове диво";

44.Учнів 8 класу Мілуватської ЗОШ І-ІІІ ст., Сватівського району Луганської
області, за роботу "Різдвяна красуня";

45.Бойченко  Анну,  ученицю  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №1  м.  Кремінна  Луганської
області, за роботу "Ялинонька";

46.Вихованців  гуртка  "Флористика  та  фітодизайн"  Сєвєродонецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Луганської області, за роботу "Стрічкова ялинка";

47.Сех Людмилу, вихованку гуртка "Образотворче мистецтво", керівник: Сех
Оксана Любомирівна, Малої академії мистецтв м. Комарно Городоцького
району Львівської області;

48.Возну  Анну,  ученицю  3  класу,  керівник:  Бідзінська  Віра  Михайлівна,
Новороздільського НВК "Лідер" Львівської області;

49.Довженко Катерину, вихованку творчого об'єднання "Фантазія", керівник:
Польщіна  І.А.,  БТУ  Баштанського  району  Миколаївської  області,  за
роботу "Підводна красуня";

50.Вареник  Софію,  ученицю  Первомайської  загальноосвітньої  школи  №5
Миколаївської області, за роботу "Ялинка-наречена";

51.Хощенко  Таїсію,  ученицю  4  класу,  керівник:  Михайлова  Юлія
Миколаївна,  Комсомольської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-



ІІІ ст. №4 з поглибленим вивченням англійської мови Полтавської області,
за роботу "Лісова красуня";

52.Ященко  Анну,  ученицю  8  класу,  керівник:  Задорожна  Світлана
Олександрівна, Полтавської гімназії №17, за роботу "Лісова красуня";

53.Вихованців  гуртка  "Юні  друзі  природи",  керівник:  Чайка  Тетяна
Василівна,  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді, за роботу "Новий рік в Україні";

54.Коновал  Олександру,  вихованку  гуртка  "Творча  майстерня",  керівник:
Калайда  О.В.,  Лубенської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  №7  імені
В.Роїк Полтавської області, за роботу "У вогниках ялиночка в новорічний
час, на гілках ялиночки тисячі прикрас";

55.Крайню Анастасію, вихованку зразкової  творчої  майстерні "Струмочок",
керівник:Гавриленко Людмила Іванівна, Зіньківського будинку дитячої та
юнацької творчості Полтавської області, за роботу "Ялинка";

56.Цимбалюк Анастасію,  ученицю 3 класу, керівник:  Власенко Валентина
Василівна, Комсомольської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. №4 з поглибленим вивченням англійської мови Полтавської області, за
роботу "Новорічна красуня України";

57.Вихованців  гуртка  "Юні  лісівники",  керівник:  Гришко  Юлія
Олександрівна,  Шишацької  філії  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  роботу  "Новорічна
ялинка";

58.Вихованців  студії  "Палітра",  керівник:  Чубаєвська  Валентина
Володимирівна,  Здолбунівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Рівненської області, за роботу "Ялиночка-україночка";

59.Сидорук  Софію,  вихованку  гуртка  "Народні  промисли",  керівник:
Репецька  Катерина  Миколаївна,  Млинівського  районного  будинку
творчості школярів Рівненської області, за роботу "Ялиночка";

60.Вихованців  гуртка  "Прикладні  мистецтва",  керівник:  Малеванчук
Людмила Іванівна, Острозького районного будинку школяра Рівненської
області, за роботу "Новорічна ялинка";

61.Вихованців  гуртка  "Народна  творчість",  керівник:  Гелешко  Надія
Віталіївна, Зорянського навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія"
Рівненського  району  Київської  області,  за  роботу  "Ялинка-STIGIS.
Пограйся зі мною!!!";

62.Шевич  Ірину,  вихованку  гуртка  "Сувенір",  керівник:  Серпутько  Леся
Іванівна,  Сарненської  гімназії  Рівненської  області,  за  роботу "Поліська
красуня";

63.Габор  Станіслава,  вихованця  гуртка  "Екологічний  дизайн",  керівник:
Дужук Сніжана Андріївна,  КЗ "Станція юних натуралістів" Рівненської
області, за роботу "Новорічна ялинка";

64.Ваннік  Устинію,  вихованку  гуртка  "Розпис  по  тканині",  керівник:
Дем'янюк Анна Геннадіївна, КЗ "Станція юних натуралістів" Рівненської
області, за роботу «Новорічна ялинка»;

65.Невідому  Ірину,  Гончаренко  Софію,  вихованок  Обласної  школи
флористики  та  фітодизайну  Сумського  обласного  центру  позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу "Christmas tree";



66.Мавенко Юлію, вихованку Обласної школи флористики та фітодизайну
Сумського  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю, за роботу "Казкова ялиночка";

67.Алексу  Вікторію  В'ячеславівну,  вихованку  гуртка  "Екологічне
краєзнавство",  керівник: Далудіна Марина Володимирівна,  Глухівського
міського  центру  позашкільної  освіти  Сумської  області,  за  роботу
"Новорічне диво";

68.Кордюкову  Карину  Дмитрівну,  вихованку  гуртка  "Основи  біоетики",
керівник: Далудіна Марина Володимирівна, Глухівського міського центру
позашкільної освіти Сумської області, за роботу "Новорічна красуня";

69.Радченка  Владислава  Андрійовича,  вихованця  Шосткинського міського
клубу дитячої та юнацької творчості "Орлятко", керівник: Ганцева Ірина
Вікторівна, Сумської області, за роботу "Стилізована ялинка";

70.Лозинську Ніну, вихованку гуртка Юні квітникарі", керівник: Маліченко
О.О., еколого-натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості", за роботу "Зимові сестрички";

71.Дмитренко Ганну, вихованку гуртка "Флористика",  керівник: Шапошнік
С.М., еколого-натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості", за роботу "Ялинка";

72.Кузнецову Ксенію, вихованку гуртка "Флористика", керівник: Шапошнік
С.М., еколого-натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості", за роботу "Ялинка-краса";

73.Михайленко  Ярославу,  вихованку  гуртка  "Юні  квітникарі",  керівник:
Маліченко  О.О.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  "Харківський
обласний Палац  дитячої  та  юнацької  творчості",  за  роботу "Новорічне
диво";

74.Петрийчук  Єкатерину,  ученицю  10  класу  спеціалізованої
загальноосвітньої  школи  №8  Новокаховської  міської  ради  Херсонської
області, за роботу "Ялинка-топотушка";

75.Коппель  Ксенію,  ученицю  5-А  класу,  керівник:  Коппель  О.Г.,
Цюрупинської гімназії Херсонської області, за роботу "Новорічна ялинка
від Папи Карло";

76.Бровченко  Руслана,  учня  2  класу,  керівник:  Бровченко  Н.Л.,
Круглоозерської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Голопристанського
району Херсонської області, за роботу "Ялинка моєї мрії";

77.Фесюк  Ірину,  вихованку  гуртка  "Фітодизайн",  керівник:  Камишенко
Лариса  Миколаївна,  Білозерської  районної  станції  юних  натуралістів
Херсонської області, за роботу "Святковий передзвін";

78.Сенчук  Ірину,  вихованку  гуртка  "Фітодизайн",  керівник:  Камишенко
Лариса  Миколаївна,  Білозерської  районної  станції  юних  натуралістів
Херсонської області, за роботу "Новорічний подарунок";

79.Лемеху  Софію  Дмитрівну,  вихованку  гуртка  ДПМ  "Умілі  ручки",
керівник:  Лемеха  І.О.,  Старокостянтинівського  НВК  "Спеціалізована
школа  І  ст.,  -  гімназія"  Хмельницької  області,  за  роботу  "Зелена
красунечка";

80.Кручик  Мар'яну  Михайлівну,  Бурик  Анжеліку  Олексіївну,  вихованок
гуртків  "Умілі  ручки"  та  "Чарівний  бісер",  керівники:  Кручик  І.В.,



Пилипчук В.В., Білогірського будинку творчості школярів Хмельницької
області, за роботу "Ялинка бажань";

81.Кавецьку  Аніту  Сергіївну,  ученицю  Приворотської  ЗОШ,  керівник:
Крузер  Ганна  Василівна,  Хмельницької  області,  за  роботу  "Новорічна
красуня";

82.Лосєву Вікторію,  ученицю 9  класу  Антипівського НВК Золотоніського
району, за роботу "Стилізована ялинка";

83.Ніконову  Катерину,  Ніконова  Ігора,  учнів  3  класу  Черкаської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3, за роботу "Ялинка-веселинка";

84.Тринаду  Аліну, вихованку Вижницького районного будинку  дитячої  та
юнацької  творчості,  керівник:  Малиш  Ю.Г.,  Чернівецької  області,  за
роботу "Новорічна красуня";

85.Мороз  Костянтина,  Бабич  Тетяну,  Хвостенко  Яну,  вихованців  гуртка
"Флористика",  керівник:  Мороз  Оксана  Миколаївна  Коропського
районного центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за
роботу "Стилізована ялинка";

86.Качкарду  Вікторію,  вихованку гуртка  "Світ  краси",  керівник:  Савченко
Лариса  Ростиславівна,  Куликівського  районного  центру  позашкільної
освіти Чернігівської області, за роботу "Ялинка-Українка";

87.Середу  Марину,  вихованку  гуртка  "Дивосвіт",  керівник:  Пономаренко
Світлана Павлівна, Березнянського будинку дитячої та юнацької творчості
Менської  районної  ради  Чернігівської  області,  за  роботу  "Новорічна
ялинка";

88.Савицьку  Вікторію,  вихованку  гуртка  "Сувенір",  керівник:  Савицька
Світлана  Анатоліївна,  Березнянського  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Менської районної ради Чернігівської області, за роботу "Етно-
ялинка";

89.Соловей Максима, учня 6 класу, керівник: Соловей Ольга Володимирівна,
Срібнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівської області, за роботу "Новий рік на
Україні";

90.Безручко Лілію Віталіївну, ученицю Блистівського НВК, керівник: Довбня
Вікторія  Володимирівна,  Новгород-Сіверського  району  Чернігівської
області, за роботу "Стилізована ялинка";

91.Петращука  Віталія-Василя,  вихованця  гуртка  "Рідне  слово",  керівник:
Гаврилиця М.М., Чернівецької області, за роботу "Новорічна ялинка";

92.Дринь Ірину, вихованку гуртка "Фантазія і природа", керівник: Кулібаба
Тетяна Антонівна, Ставищенського районного центру дитячої та юнацької
творчості Київської області, за роботу "Таємниці зимового лісу";

93.Древаль Анну, ученицю 10 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. №3, за роботу "Креативна ялинка".

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

1. Мороз  Аліну, вихованку  гуртка  «Бісероплетіння»,  керівник:  Корольова
Людмила  Леонідівна,  Центру  дитчої  творчості  «Надія»   м.
Першотравенська Дніпропетровської області, за роботу «З Новим роком»;

2. Лященко  Карину,  Ашихміну  Людмилу,  вихованок  студії  «Палітра»,
керівник:  Захваткіна  Катерина  Олексіївна,  Центру  дитячої  творчості



«Надія»  м.  Першотравенська  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Символ 2016»;

3. Пепелицю  Кіру  Сергіївну,  вихованку  гуртка  "Екологи-народознавці",
керівник: Павлова Юлія Вікторівна, Станції юних натуралістів м. Рубіжне
Луганської області, за роботу "Пташина їдальня";

4. Демчук Марію В'ячеславівну, вихованку гуртка "Прикладні мистецтва",
керівник: Гулеватенко Наталя Степанівна, КЗ «Центр дитячої та юнацької
творчості» Іллінецького району Вінницької області, за роботу "На свята
співаємо разом";

5. Учнівський  колектив  Євецько-Миколаївського  навчально-виховного
комплексу  "Школа-дошкільний  заклад",  керівники:  Губар  Лариса
Вікторівна,  Титаренко  Світлана  Григорівна,  Новомосковського  району
Дніпропетровської області, за роботу "Навіть маленьким комахам потібне
різдвяне тепло";

6. Кулинич  Даяну  Олександрівну,  КПНЗ  "Павлоградський  районний
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді",  керівник:
Сєліна  Людмила  Володимирівна,  Дніпропетровської  області,  за  роботу
"Зима";

7. Коріновську  Марину,  ученицю  10  класу,  керівник:  Причиська  Н.В.,
Криворізької загальноосвітньої школи № 68 Дніпропетровської області, за
роботу "Зимова феєрія";

8. Єсіпенко  Олену  В'ячеславівну,  вихованку  гуртка  "Народна  творчість",
керівник:  Марощук  Н.В.,  Донського  еколого-натуралістичного  центру
Волноваського району Донецької області, за роботу "Новорічна маска";

9. Сокол Дар'ю Василівну, вихованку гуртка "Народна творчість", керівник:
Марощук  Н.В.,  Донського  еколого-натуралістичного  центру
Волноваського району Донецької області, за роботу "Ялинка - Чарівниця";

10.Жидких Дмитра Сергійовича, вихованця гуртка "Юні зоологи", Донського
еколого-натуралістичного  центру  Волноваського  району  Донецької
області, за роботу "Ялинка-веселинка";

11.Зінкевич Валерію, вихованку КПНЗ "Районна станція юних натуралістів"
Красноармійської  районної  ради  Донецької  області,  за  роботу  "Зимова
казка";

12.Чернобай  Дарину  Дмитрівну, вихованку  гуртка  "Вироби  з  природного
матеріалу",  керівник:  Сотник  В.В.,  Курахівської  гімназії  "Престиж"
Донецької області, за роботу "Разом нам не холодно!";

13.Вихованців гуртка "Фітодизайн", керівник: Вірченко Сергій Михайлович,
Житомирської  районної  станції  юних  натуралістів,  за  роботу  "Свято
наближається";

14.Петраш Габріеллу Андріївну, вихованку гуртка "Фітодизайн",  керівник:
Шереш  Світлана  Станіславівна,  Виноградівського  районного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Закарпатської  області,  за
роботу "Ось і мавпи рік настав, всіх зі святом привітав!";

15.Бібу Станіслава Йосиповича, вихованця гуртка "Юні медики", керівник:
Глушко  Юлія  Василівна,  Виноградівського  районного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Закарпатської  області,  за
работу "Готуємось до свята";



16.Вихованців гуртка "Юні орнітологи", керівник: Ньорба І.М., Міжгірської
районної  станції  юних  натуралістів  Закарпатської  області,  за  роботу
"Снігурі";

17.Білей Ганну Русланівну, вихованку гуртка "Людина і довкілля", керівник:
Малешко  Ельвіра  Йосипівна,  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Закарпатської  області,  за
роботу "Мій будинок в очікуванні свята";

18.Новікова  Артема,  вихованця  гуртка  "Юні  рослинники",  керівник:
Аздравіна  С.В.,  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, за роботу
"Снігурі";

19.Горбуненко Вікторію, вихованку Народної образотворчої студії "Палітра",
керівник: Бурлій Людмила Григорівна, КЗ "Таращанський районний центр
творчості дітей та юнацтва "Веселка", за роботу "Новорічна";

20.Кирпатенко  Ірину, вихованку  Народної  образотворчої  студії  "Палітра",
керівник: Бурлій Людмила Григорівна, КЗ "Таращанський районний центр
творчості  дітей  та  юнацтва  "Веселка"  Київської  області,  за  роботу
"Веселих свят";

21.Павленко Андрія, вихованця дизайн студії "Колорит", керівник: Павленко
Юлія  Сергіївна,  КЗ  "Таращанський районний центр  творчості  дітей та
юнацтва "Веселка" Київської області, за роботу "Колядка";

22.Іванченко Анну, вихованку гуртка "Образотворче мистецтво",  керівник:
Ткалич  Л.В.,  Богуславського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Київської області, за роботу "Новорічна ніч";

23.Ющука Олексія, вихованця гуртка "Квілінг", керівник: Галушко Наталія
Петрівна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Києво-
Святошинського району Київської області, за роботу "Символ року";

24.Євтушенко Вікторію, вихованку Народної  образотворчої студії "Палітра",
керівник:  Бурлій  Людмила Григорівна,  КЗ  Таращанської  районної  ради
"Центр дітей та юнацтва "Веселка", за роботу "Коляда";

25.Марініну  Ілону, вихованку гуртка  "Образотворче  мистецтво",  керівник:
Козаченко  Надія  Володимирівна,  Білоцерківського  районного  будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області,  за  роботу  "Різдво
Христове";

26.Москальчук  Владиславу  Володимирівну,  вихованку  гуртка
"Бісероплетіння",  керівник:  Гончаренко  Маргарита  Сергіївна,
Вишнівського центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області,  за
роботу "Новорічний годинник";

27.Рибачук  Нікіту,  вихованця  гуртка  "Креативне  рукоділля",  керівник:
Шульга  Наталія  Сергіївна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та
юнацтва Київської області, за роботу "Зимова казка";

28.Гуску Анастасію, вихованку гуртка "Декоративно-прикладне мистецтво",
керівник: Гарбар Н.В., Києво-Святошинського районного центру науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  "ШАНС"  Київської  області,  за
роботу "Новорічна";

29.Кришнівську  Дашу,  вихованку  гуртка  "Декоративно-прикладне
мистецтво",  керівник:  Гарбар  Н.В.,  Києво-Святошинського  районного



центру науково-технічної творчості учнівської молоді "ШАНС" Київської
області, за роботу "Мадонна";

30.Недашківську  Вікторію,  вихованку  Вишгородського  районного  центру
художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  мололі  "Дивосвіт",  керівник:
Андрук Н.М., Київської області, за роботу "Подарунки від Санти";

31.Усатенко  Юлію  Сергіївну,  вихованку  творчого  об'єднання  "Адоніс",
керівник:  Зінченко  Світлана  Григорівна,  ДЕНЦ  "Камелія"  м.  Бровари
Київської області, за работу "А за вікном, зимовий сон...";

32.Сибірянську  Анну,  вихованку  гуртка  "Декоративно  -  прикладне
мистецтво",  керівник:  Гарбар  Н.В.,  Києво-Святошинського  районного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді "ШАНС" Київської
області, за роботу "Зимовий пейзаж";

33.Гассан Валерію, вихованку гуртка "Екологічний дизайн" Лисичанського
центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю Луганської області,
за роботу "Різдвяна феєрія";

34.Сокирку Наталію, вихованку гуртка "Сувенір" Старобільського районного
будинку творчості дітей та юнацтва Луганської молоді, за роботу "Зима";

35.Федик Андріану, вихованку гуртка "Іграшка-сувенір", керівник: Токарська
Світлана  Володимирівна,  Лопатинського  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Львівської області;

36.Корзуна  Павла,  учня  4-А  класу,  керівник:  Кміть  Галина  Романівна,
середньої загальноосвітньої школи № 22 ім. В. Стефаника м. Львова;

37.Шевченко Олену, вихованку гуртка "Аріадна", керівник: Шевченко Н.А.,
БТУ при Шосткінській ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського району, за роботу
"Обіцяю чудо";

38.Железняка  Івана,  вихованця  гуртка  "Природа  і  фантазія",  керівник:
Железняк Т.М.,  БТУ Кривоозерського району Миколаївської  області,  за
роботу "Птахи взимку";

39.Касімбекову  Юлію,  вихованку  гуртка  "Народна  творчість",  керівник:
Ємельянова І.Б., Миколаївської СЮН, за роботу "Снігурі";

40.Костенко Маргариту, вихованку гуртка  "Юні  природознавці",  керівник:
Попик  К.П.,  Первомайської  станції  юних  натуралістів  Миколаївської
області, за роботу "Новорічний настрій";

41.Демиденко  Анну,  вихованку  гуртка  "Юні  акваріумісти",  керівник:
Шинкарчук  Оксана  Вадимівна,  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, за роботу "Блискуча красуня";

42.Ємельянова  Арсена,  Теркуна  Вячеслава,  вихованців  гуртка  "Веселі
клаптики",  керівник:  Лисак  Людмила  Віталіївна,  Зіньківського будинку
дитячої та юнацької творчості  Полтавської області,  за роботу "Нарешті
дочекалися";

43.Вєтрову Аліну, вихованку гуртка "Клаптикова геометрія", керівник: Мурза
Ольга  Петрівна,  Степанського  будинку  дитячої  молоді  Сарненського
району Рівненської області, за роботу "Зимові розваги";

44.Сухинюка Артема, учня 1 класу, керівник: Сухинюк Геннадій Леонідович,
Рівненського навчально-виховного комплексу №17, за роботу "Мозаїчний
сніговик";

45.Вихованців  гуртка  "Народна  іграшка",  керівник:  Кисіленко  Вікторія
Никифорівна,  Рівненського  навчально-виховного  комплексу



"Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - ліцей" №19, за роботу "Відпочинок на
зимових канікулах";

46.Гаврилюк  Анастасію,  ученицю  4  класу,  керівник:  Гаврилюк  Світлана
Іванівна,  Рівненської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ст.  №15,  за  роботу
"Різдвяна ніч";

47.Гордієнко  Маргариту,  вихованку  гуртка  "Флористика",  керівник:
Шапошнік  С.М.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  "Харківський
обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості",  за  роботу  "Зимова
галявина";

48.Ткаченко Олену, вихованку гуртка "Юні квітникарі", керівник: Маліченко
О.О., еколого-натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості" за роботу "Святковий візерунок";

49.Безсмертну  Анастасію Анатоліївну, вихованку  гуртка  "Жива  вишивка",
керівник: Ленська Тетяна Миколаївна, Красилівського районного будинку
творчості  дітей  та  юнацтва  Хмельницької  області,  за  роботу  "Свято
наближається";

50.Полонську ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Хмельницької області, за роботу "Новорічна
казка";

51.Шевцову Надію Сергіївну, вихованку гуртка "Жива вишивка", керівник:
Ленська Тетяна Миколаївна, Красилівського районного будинку творчості
дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу "З Різдвом";

52.Процюка Назара, вихованця гуртка "Природне диво", керівник: Єгорова
Інна  Борисівна,  Хмельницького  палацу  творчості  дітей  та  юнацтва,  за
роботу "Подарунок від Діда Мороза";

53.Гень  Анну,  вихованку  гуртка  "Веселі  клаптики"  Катеринопільського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за
роботу "Різдвяні дзвіночки";

54.Шпака Юрія, вихованця гуртка "Чарівна ниточка" Лисянського районного
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Черкаської  області,  за  роботу
"Ялинка";

55.Присяжну Альону, вихованку Черкаського районного будинку дитячої та
юнацької  творчості  Черкаської  області,  за  роботу  "В  гостях  у  Святого
Миколая";

56.Боровик  Ганну,  вихованку  гуртка  "Мистецтво  нашого  народу"
Канівського  районного  будинку  школярів  та  юнацтва  на  базі
Келебердянського  НВК  Черкаської  області,  за  роботу  "Новорічна
композиція";

57.Полозюк Руслану, вихованку Тальнівської районної станції юних техніків
Черкаської області, за роботу "Вафліємська зірка";

58.Маковійчук Оксану, вихованку Вижницького районного будинку дитячої
та  юнацької  творчості,  керівник:  Карпюк Г.П.,  Чернівецької  області,  за
роботу "А за вікном — зима";

59.Грицюк  Олександру,  вихованку  гуртка  "Флористика  та  фітодизайн
інтер'єру",  керівник:  Грицюк  Т.П.,  КЗ  Чернівецький  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за роботу "Різдвяна
ніч";

60.Павлюченко  Мирославу  Олексіївну,  вихованку  зразкового  колективу
"Фітодизайн",  керівник:  Петренко  Лариса  Борисівна,  Ніжинського



будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу "2016 рік - рік
миру й добробуту";

61.Снігур  Вероніку,  вихованку  гуртка  "Юні  квітникарі-аранжувальники",
керівник: Седіна Альона Анатоліївна, Вінницької обласної станції юних
натуралістів, за работу "Зими квіткові візерунки";

62.Німченко  Марію,  вихованку  гуртка  "Шедевр",  керівник:  Дмитруха
Наталія  Миколаївна,  Києво-Святошинського районного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, за роботу
"Символ року".

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

1. Герасименко  Дарину  Володимирівну,  Гвоздецьку  Єлизавету  Андріївну,
вихованок гуртка "Моделювання з паперу, дерева, тканини та авторська
лялька",  керівник:  Мартюк  Тетяна  Михайлівна,  Центру  розвитку
"Апельсин"  с.  Петропавлівська  Борщагівка  м.  Києва,  за  роботу
"Новорічна казка" та «Зимовий пейзаж»;

2. Остапчук  Марту, вихованку  Ратнівського  районного  центру  дитячої  та
юнацької творчості,  керівник: Бірук Оксана Володимирівна,  Волинської
області, за роботу "Новорічна феєрія";

3. Пазь  Ірину  Леонідівну,  Узіюк  Дарину  Олегівну,  вихованку  гуртка
"В'язання  гачком",  керівник:  Горохівська  Наталія  Сергіївна,  Камінь-
Каширського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Волинської області, за роботу "Ми чекаємо гостей";

4. Канарову Вікторію, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст., керівник: Загорська Л.С.,  м.
Устилуг Волинської області, за роботу "В очікуванні свята";

5. Березовську  Марію,  ученицю  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  керівник:  Березовська
Світлана  Євгенівна,  с.  Літогоща  Рожищенського  району  Волинської
області, за роботу "Свято наближається";

6. Борсенко  Іванну,  вихованку  гуртка  "Флористика  для  дітей",  керівник:
Горбулицька  Наталія  Павлівна,  Новомосковського  центру  позашкільної
освіти Дніпропетровської області, за роботу "Я вірю в дива ялинкові, і в
казку для кожного з нас...";

7. Курбанову Альбіну Валишерівну, вихованку КНЗ "Лозуватська ЗОШ №2
І-ІІІ ст.,  керівник: Привс Т.М., Криворізького району Дніпропетровської
області, за роботу "Казкова подорож";

8. Свергун Ольгу Євгеніївну, вихованку гуртка "М'яка іграшка",  керівник:
Солодовникова  Тетяна  Миколаївна,  КНЗ  "Зеленопіліська  ЗОШ  І-ІІ  ст."
Криворізького району Дніпропетровської області, за роботу "Ось і випав
перший сніг";

9. Клюшеву Анастасію Сергіївну, члена  зразкового художнього колективу
гуртка  "Фантазії  з  бісеру",  керівник:  Снєгірьова  Ірина  Іванівна,  КПНЗ
"Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  "Мрія"  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області, за роботу "Сніговик-вартовий";

10.Лісову  Софію,  ученицю  Криворізької  загальноосвітньої  школи  №87,
керівник:  Гладченко  Наталія  Вікторівна,  Дніпропетровської  області,  за
роботу "Зимова симфонія";



11.Рамазян  Амалію,  вихованку  гуртка  "Сувенір",  керівник:  Кузьмінська
Оксана  Петрівна,  Корнинського  будинку  дитячої  творчості
Попільнянського  району  Житомирської  області,  за  роботу  "Зимова
фантазія";

12.Терпака Ігора, учня Буштинської гімназії-інтернату, керівник: Поп Лариса
Миколаївна,  Тячівського  району  Закарпатської  області,  за  роботу
"Вертеп";

13.Петрик Вікторію, ученицю ЗОШ І-ІІІст. с. Порошкова, керівник: Петрик
О.Й., Закарпатської області, за роботу "Чарівний сніговик";

14.Шаповалову  Анастасію,  Мельник  Аміну,  вихованок  гуртка  "Чарівна
голка",  керівник:  Ульяницька М.П.,  Семенівського навчально-виховного
комплексу Каховського району, за роботу "Міс Всесвіт";

15.Альошина Дениса, учня Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник: Церкунник
Марія Миколаївна,  Тячівського району Закарпатської області,  за роботу
"У гостях у Діда Мороза";

16.Чирка Тараса, вихованця гуртка "Друзі природи", керівник: Фоміна Олена
Леонідівна,  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, за роботу
"З Новим Роком!";

17.Хахуду  Анастасію,  вихованку  гуртка  "Народознавство",  керівник:
Лавренюк  Алла  Вікторівна,  Києво-Святошинського  районного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, за
роботу "Веселий сніговик";

18.Гетьман  Вікторію,  вихованку  гуртка  "Народознавство",  керівник:
Лавренюк  Алла  Вікторівна,  Києво-Святошинського  районного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, за
роботу "Новорічна фея";

19.Матвійок Людмилу, вихованку творчого об'єднання "Мальва",  керівник:
Коренчук  Олена  Петрівна,  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Згурівського району Київської області, за роботу "Царицині черевички";

20.Короткову  Емілію,  вихованку  гуртка  "Народна  іграшка",  керівник
Гороховська Світлана Валентинівна, КЗ "Таращанський районний центр
творчості дітей та юнацтва "Веселка", за роботу "Коляда йде";

21.Русан Катерину, вихованку гуртка "М'яка іграшка", керівник: Гороховська
Світлана  Валентинівна,  КЗ  "Таращанський  районний  центр  творчості
дітей та юнацтва "Веселка" Київської області, за роботу "Подарунок від
янгола";

22.Козиненка  Олександра,  вихованця  гуртка  "Креативне  рукоділля",
керівник: Шульга Наталія Сергіївна, Вишнівського центру творчості дітей
та юнацтва Київської області, за роботу «Щасливий Новий рік»;

23.Вихованців гуртка "Декоративні вироби з бісеру", керівник: Коробко А.В.,
Маловисківського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Кіровоградської області, за роботу "Різдвяні санчата";

24.Крячко Ольгу, вихованку гуртка "Народна творчість", керівник: Гребень
С.А.,  Новгородківського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Кіровоградської області, за роботу "Дід Мороз";



25.Вихованців  гуртка  "Юні  друзі  природи",  керівник:  Павлова  Юлія
Вікторівна, Станція юних натуралістів м. Рубіжне Луганської області, за
роботу "Колядники";

26.Клунну  Альбіну  Андріївну,  вихованку  гуртка  "Юні  друзі  природи",
керівник: Павлова Юлія Вікторівна, Станції юних натуралістів м. Рубіжне
Луганської області, за роботу "Трійка";

27.Путіліна Олексія,  учня 9-Б класу СЗШ І-ІІІ ст. №17 м. Сєвєродонецька
Луганської області, за роботу "Зимові фантазії";

28.Вихованців  гуртка  "Театр  моди"  Старобільського  районного  будинку
творчості дітей та юнацтва Луганської області, за роботу "Поспішаємо на
свято";

29.Васильєва  Андрія,  вихованця  гуртка  "Декоративна  композиція"
Рубіжанської міської станції юних техніків Луганської області, за роботу
"Друзі Діда Мороза";

30.Микало  Інну, вихованку  гуртка  "Дарунок",  керівник:  Максакова  Олена
Володимирівна,  Зіньківського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Полтавської області, за роботу "Новорічна лижня";

31.Рудь Анатолія, вихованця гуртка "Юні друзі природи", керівник: Ландик
І.В., Карлівської районної станції юних натуралістів Полтавської області,
за роботу "Новорічна казка";

32.Закладного  Станіслава,  вихованця  гуртка  "Юні  охоронці  природи",
керівник: Степаненко Марина Миколаївна, Шишацької філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської області, за роботу
"Хай ялинки ніколи не плачуть";

33.Вихованців  гуртка  "Екологічний  дизайн",  керівник:  Кухарська  Тетяна
Анатоліївна,  Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, за роботу "Новий рік у стилі "Еко";

34.Коробченко  Євгенію,  вихованку  гуртка  "Флористика",  керівник:
Шапошнік  С.М.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  "Харківський
обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості",  за  роботу  "Зимова
хатинка";

35.Ганщину Катерину, вихованку гуртка "Флористика", керівник: Шапошнік
С.М., еколого-натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості", за роботу "Ви вірите у чудо?";

36.Ушакову Софію, вихованку гуртка Юні квітникарі", керівник: Маліченко
О.О., Еколого-натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості", за роботу "Дива в капелюсі";

37.Падалку Олега, учня 1 класу Коробківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. Каховського район Херсонської області, за роботу "Дід Мороз";

38.Муц  Наталію,  ученицю  1  класу,   загальноосвітньої  школи  №3  м.
Генічеська  керівник:  Невеженко  А.В.,  Херсонської  області,  за  роботу
"Веселих свят!";

39.Муц  Юлію,  ученицю  7  -  В  класу,  керівник:  Дарморез  А.В.,
загальноосвітньої школи №3 м. Генічеська Херсонської області, за роботу
"Рік Мавпи-2016";

40.Посошко  Катерину,  вихованку  студії  "Крапелька",  керівник:  Посошко
О.В., Генічеської районної станції юних натуралістів Херсонської області,
за роботу "Смачних свят, Україно!";



41.Ілієву Дарину Сергіївну, ученицю Колибаївської  ЗОШ, керівник: Совяк
Олена Миколаївна, Хмельницької області, за роботу "Карнавал";

42.Творчу групу 1 та 2 класів НВК "Мої обрії" м. Хмельницького, за роботу
"Тиха ніч... В надії на чудо";

43.Сташкевич  Марину,  Вознюк  Крістіну,  вихованок  гуртка  "Плетіння  на
спицях", керівник: Голенко Раїса  Дмитрівна, Красилівського районного
будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Хмельницької  області,  за  роботу
"Мавпочка збирає друзів";

44.Зубенко Лілію, Безгубу Надію, вихованок Золотоніського Будинку дитячої
та юнацької творчості Черкаської області, за работу "У засніженому лісі
починаються дива";

45.Кривоноса  Володимира,  вихованця  студії  "Берегиня"  Тальнівського
районного  Будинку  дітей  та  юнацтва  Черкаської  області,  за  работу
"Різдвяні колядки";

46.Вихованців гуртка "Сюрприз" Смілянського районного центру дитячої та
юнацької творчості Черкаської області, за роботу "Новий рік веземо";

47.Кондратьєву Тетяну, вихованку гуртка "Умілі  руки" Катеринопільського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за
роботу "Наш будиночок";

48.Коновал  Вікторію,  вихованку  гуртка  "Фантазія"  Корсунь-
Шевченківського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Черкаської області, за роботу "Символ 2016 року";

49.Бондара  Вадима,  учня  Новоселицької  гімназії,  керівник:  Криган  Р.І.,
Чернівецької області, за роботу "Зимова феєрія";

50.Кондратенко Анастасію, Стукало Дарину, вихованок творчого об'єднання
"Народні ремесла", керівник: Костюк Галина Іванівна, Будинку дитячої та
юнацької  творчості  Згурівського  району  Київської  області,  за  роботу
"Новий рік заморського гостя починається в Україні".

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

1. Денисюк Валерію, ученицю 4-А класу, керівник: Деркач Олена Іванівна,
Житомирського екологічного ліцею, за роботу "Новорічний букет";

2. Філей  Наталію  Іванівну,  вихованку  гуртка  "Юні  квітникарі-
аранжувальники",  керівник:  Свищо  Оксана  Михайлівна,
Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді  Закарпатської  області,  за  роботу "В букеті  я  зібрала  свято -  до
Нового року готуюсь завзято";

3. Семенчук Анастасія Костянтинівна, учениця 9-Б класу, вихованка гуртка
«Творча майстерня», керівники: Семенчук О.І., керівник гуртка «Творча
майстерня», Малецька Л.Г., учитель біології, Пархоменко Т.М., заступник
директора  з  виховної  роботи,  учитель  біології,  Бахмацької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  №1  Чернігівської  області,  за  роботу
«Тепло різдвяних почуттів»;

4. Булаву  Анастасію  Сергіївну,  вихованку  творчого  об'єднання
"Флористичне об'єднання "Адоніс", керівник: Якуша Наталія Михайлівна,
ДЕНЦ "Камелія" м. Бровари Київської області, за роботу "Зимова магія
квітів";



5. Ткаченка  Дениса,  учня  Можняківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Новопсковського
району Луганської області, за роботу "Подарунок під ялинку";

6. Вихованців  гуртка  "Флористика  та  фітодизайн  інтер'єру",  керівник:
Мокляк  Аліна  Олексіївна,  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, за роботу "Зимові сни";

7. Ковальчук Ольгу, вихованку гуртка "Флора-декор", керівник: Гега Оксана
Дем'янівна  Сарненського  районного  будинку  дітей  та  юнацтва"
Рівненської області, за роботу "Різдвяний ліхтарик";

8. Сорочан  Дарину,  ученицю  5  класу  Чорнобаївської  санаторної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. Херсонської області, за роботу
"Зимове диво";

9. Ковінченко  Анастасію  Юріївну,  вихованку  гуртка  "Орігамі",  керівник:
Тосіч  Лариса  Миколаївна,  Центру  розвитку  "Апельсин"  с.
Петропавлівська Борщагівка м. Києва, за роботи "Новорічний букет" та
"Український сувенір".

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

1. Вихованців гуртка "Моделювання з паперу, дерева, тканини та авторська
лялька",  керівник:  Мартюк  Тетяна  Михайлівна,  Центру  розвитку
"Апельсин" с. Петропавлівська Борщагівка м. Києва, за роботу "Різдвяні
пригоди";

2. Гончаренко Олександру Григорівну, Родіну Ольгу  Вадимівну, вихованок
гуртка  "Моделювання  з  паперу, дерева,  тканини  та  авторська  лялька",
керівник:  Мартюк  Тетяна  Михайлівна,  Центру  розвитку  "Апельсин"  с.
Петропавлівська  Борщагівка  м.  Києва,  за  роботу "Різдвяний вінтажний
вінок";

3. Ситник Ольгу, вихованку гуртка "Народна творчість", керівник: Медяна
Інна Михайлівна, КЗ "Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької
творчості", за роботу  "Віночок";

4. Усенко  Валерію  Олександрівну,  вихованку  КПНЗ  "Павлоградський
районний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді",
керівник: Сєліна Людмила Володимирівна, Дніпропетровської області;

5. Брижак Віолету Олександрівну, члена зразкового художнього колективу
"Фантазії  з  бісеру",  керівник:  Снєгірьова Ірина Іванівна,  КПНЗ "Центр
дитячої та юнацької творчості "Мрія" м. Кривого Рогу Дніпропетровської
області, за роботу "Різдвяний вінок";

6. Солоненко Оксану, вихованку гуртка "Вишиваночка",  керівник:  Хоружа
О.С.,  КПНЗ "Центр дитячої та  юнацької  творчості  "Сонях" м.  Кривого
Рогу Дніпропетровської області, за роботу "Новорічний настрій";

7. Аврамчук  Катерину,  вихованку  КПНЗ  "Центр  дитячої  та  юнацької
творчості   "Гармонія",  керівник:  Аврамчук Надія Петрівна,  м.  Кривого
Рогу Дніпропетровської області, за роботу "Свято наближається";

8. Яковенко Варвару, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи №87,
керівник:  Чудновець  Світлана  Василівна,  Дніпропетровської  області,  за
роботу "Новорічна казка";

9. Єржова  Данила  Андрійовича,  вихованця  гуртка  "Бабусина  скриня",
керівник:  Ачкасова  Олена  Борисівна,  Криворізької  загальноосвітньої



школи  І-ІІІ  ст.  №46  Дніпропетровської  області,  за  роботу  "Новорічні
дива";

10.Дахно Анастасію, Пархоменко Вікторію, Шевченко Тетяну, учениць КЗО
"СЗШ №1", керівник: Зонтова Катерина Анатоліївна, Дніпропетровської
міської ради, за роботу "Новорічна казка";

11.Селімову Анастасію Дмитрівну, вихованку гуртка  "Народна  творчість",
керівник:  Марощук  Н.В.,  Донського  еколого-натуралістичного  центру
Волноваського району Донецької області, за роботу "Новорічний вінок";

12.Вихованців  гуртка  "Юні  друзі  природи",  керівник:  Адамович Анатолій
Олександрович,  Житомирського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  за  роботу  "Новорічний
вінок";

13.Невмержицьку  Анастасію,  вихованку  гуртка  "Лікарські  рослини",
керівник: Прохоренко Лариса Олександрівна, Овруцького центру дитячої
та юнацької творчості Житомирської області, за роботу "З Новим роком";

14.Буковецьку Наталію Василівну, вихованку "ЮДП", керівник: Буковецька
Наталія  Володимирівна,  Хустської  районної  станції  юних  натуралістів
Закарпатської області, за роботу "З Різдвом";

15.Кополович Аліну Іванівну, вихованку гуртка "Юні натуралісти", керівник:
Федак  Мирослава  Сергіївна,  Виноградівського  районного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Закарпатської  області,  за
роботу "Яскраві вогні новорічних прикрас";

16.Скунць  Світлану,  вихованку  гуртка  "Юні  квітникарі-аранжувальники",
керівник:  Свищо  О.М.,  Виноградівського  районного  еколого-
натуралістичного центру Закарпатської області, за роботу "Я дзвіночком
сповіщаю, хай мій рік всі зустрічають!";

17.Вакій  Оксану  Андріївну, вихованку  гуртка  "Юні  валеологи",  керівник:
Поп  Лариса  Миколаївна,  Тячівського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості, за роботу "З Новим роком";

18.Роман Крістіну, вихованку гуртка "Юні валеологи", керівник: Поп Лариса
Миколаївна,  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
Закарпатської області, за роботу "Віночок";

19.Холупняк Соломію Іванівну, вихованку гутртка "Господарочка", керівник:
Мельникович Лідія Миронівна, Долинського районного будинку дитячої
та  юнацької  творчості  Івано-Франківської  області,  за  роботу  "Лісова
симфонія";

20.Григорську Ярину Зеновіївну, вихованку гуртка "Господарочка", керівник:
Мельникович Лідія Миронівна, Долинського районного будинку дитячої
та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу "Новорічний
сувенір";

21.Міщук  Діану  Сергіївну,  вихованку  гуртка  "Флористика",  керівник:
Марущак  Оксана  Анатоліївна,  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції, за роботу "Ніжне сяйво";

22.Авраменко  Андрія,  вихованця  гуртка  "Народознавство",  керівник:
Лавренюк  Алла  Вікторівна,  Києво-Святошинського  районного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, за
роботу "Святковий оберіг";



23.Бойко  Тетяну,  вихованку  гуртка  "Дитяча  студія  мистецтв",  керівник:
Ташпулова Тетяна Володимирівна, Будинку дитячої та юнацької творчості
Згурівського району Київської області, за роботу "Різдвяна зіронька";

24.Вовченко  Марію,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва
"Берестяночка", керівник: Коробко Валентина Іванівна, Центру дитячої та
юнацької  творчості  "Соняшник"  м.  Білої  Церкви  Київської  області,  за
роботу "Я там, де витоки думок моїх і мрій";

25.Висовця Владислава, вихованця гуртка "Майстерня", керівник: Висовець
Лідія Олексіївна, Будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді
м.  Переяслава-Хмельницького  Київської  області,  за  роботу  "Новорічні
бажання";

26.Демиденко Сніжану, вихованку гуртка "Креативне рукоділля", керівник:
Шульга  Наталія  Сергіївна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та
юнацтва  Київської  області,  за  роботу  "Новорічний  вінок  з  природних
матеріалів";

27.Гончаренко  Катерину,  вихованку  гуртка  "Бісероплетіння",  керівник:
Гончаренко Маргарита Сергіївна, Вишнівського центру творчості дітей та
юнацтва Київської області, за роботу "Новорічне диво";

28.Волік  Анастасію,  вихованку  зразкової  студії  "Фітодизайн",  керівник:
Єріна  Людмила  Леонідівна,  Києво-Святошинського  районного  центру
творчості молоді «Оберіг» Київської області, за роботу "Різдвяний вінок";

29.Новікову Аліну, вихованку творчого об'єднання "Флористична майстерня
"Адоніс",  керівник:  Колесник  Оксана  Олексіївна,  ДЕНЦ  "Камелія"  м.
Бровари Київської області, за роботу "Добробут у хаті - країна багата";

30.Гуску  Юлію,  вихованку  гуртка  "Декоративно  -  прикладне  мистецтво",
керівник: Гарбар Н.В., Києво-Святошинського районного центру науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  "ШАНС"  Київської  області,  за
роботу "Віночок";

31.Галушку  Дарину,  ученицю  1  класу,  керівник:  Шанхазарова  А.П.,
Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Кіровоградської області,
за роботу "Різдвяний вінок";

32.Ільченко  Елеонору,  вихованку  гуртка  "Іграшка",  керівник:  Трикашова
О.В.,  Онуфріївського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Кіровоградської області, за роботу "Різдвяний вінок";

33.Штогріну Лілію, ученицю 4-А класу Сєвєродонецької гімназії Луганської
області, за роботу "Новорічний вінок";

34.Лук'яненка Віталія, учня 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №6 м. Сватове Луганської
області, за роботу "Новорічний віночок";

35.Чебакова  Демида,  учня  КЗ  "НВК  школа  І-ІІ  ст.  -  ліцей  "Гарант"  м.
Лисичанська Луганської області, за роботу "Синя гармонія";

36.Дідик  Вікторію,  вихованку  гуртка  "Чарівна  скринька"  Бараниківської
ЗОШ  Кремінського  району  Луганської  області,  за  роботу  "Новорічний
вінок";

37.Долинну   Анастасію,  вихованку  гуртка  "Квітковий  дизайн",  керівник:
Плесак Наталія Ярославівна, Рава-Руського міського будинку дитячої та
юнацької творчості Жовківського району Львівської області;



38.Вихованців  гуртка  "Юні  квітникарі",  керівник:  Катюха  Валентина
Василівна, КЗ "Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, за
роботу "Новорічний вінок";

39.Вихованців  гуртка  "Юні  квітникарі",  керівник:  Власюк  Лариса
Миколаївна,  КЗ  "Станція  юних  натуралістів"  Рівненської  області,  за
роботу "Різдвяний оберіг";

40.Рабенко Альону, вихованку Обласної школи флористики та фітодизайну
Сумського  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю, за роботу "Cristmas magic";

41.Влезько  Тетяну,  Панченко  Наталію,  вихованок  Обласної  школи
флористики  та  фітодизайну  Сумського  обласного  центру  позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу "Новорічна фантазія";

42.Ценінову  Ярославу,  Миронця  Артема,  вихованців  Обласної  школи
флористики  та  фітодизайну  Сумського  обласного  центру  позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу "Новорічна феєрія";

43.Липову Дарью,  вихованку Обласної  школи флористики та  фітодизайну
Сумського  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю, за роботу "Різдвяний вінок";

44.Кланчук  Ілону, вихованку  Обласної  школи  флористики та  фітодизайну
Сумського  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю, за роботу "Новорічне сяйво";

45.Сахарову  Анастасію,  Степаненко  Юлію,  вихованок  Обласної  школи
флористики  та  фітодизайну  Сумського  обласного  центру  позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу "Зимова казка";

46.Антипенко Марію Сергіївну, вихованку гуртка "Юні охоронці природи"
Глухівського міського центру позашкільної  освіти  Сумської  області,  за
роботу "Різдвяний віночок";

47.Чепик  Анну  Сергіївну,  Шосткинського  міського  клубу  дитячої  та
юнацької  творчості  "Орлятко",  керівник:  Ганцева  Ірина  Вікторівна,
Сумської області, за роботу "Новорічно-раздвяний вінок";

48.Ярецьку  Юлію,  вихованку  гуртка  "Юні  квітникарі-аранжувальники",
керівник:  Сворінь  Надія  Володимирівна,  Тернопільського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  за  роботу
"Різдвяний віночок";

49.Гороховського Олексія, вихованця гуртка "Юні друзі природи", керівник:
Мусяло  Марія  Ярославівна,  Зборівського  районного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Тернопільської  області,  за
роботу "Різдвяний вінок";

50.Калічаву  Ліану,  вихованку  гуртка  "Юні  квітникарі-аранжувальники",
керівник:  Шапошнік  С.М.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості", за роботу
"Зимовий вінок";

51.Ушахіну Ксенію, вихованку гуртка "Юні квітникарі", керівник: Маліченко
О.О., еколого-натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості", за роботу "Святкове коло";

52.Безсонова Михайла,  учня  Харківського навчально-виховного комплексу
№179,  керівник:  Плотнікова Олена Миколаївна,  за  роботу "Новорічний
віночок";



53.Весну Анну, Шуляк Катерину, учениць Жванецької ЗОШ, керівник: Пупен
Анастасія  Вікторівна,  Хмельницької  області,  за  роботу  "Різдвяний
віночок";

54.Кашубу Яну  Дмитрівну, вихованку  гуртка  "Іграшка-сувенір",  керівник:
Галазюк Ірина Леонідівна, Красилівського районного будинку творчості
дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу "На добро та достаток";

55.Поліщук  Владиславу  Володимирівну,  вихованку  гуртка  "Мистецтво
нашого народу", керівник: Партасюк Наталія Василівна, Красилівського
районного  Будинку  дітей  та  юнацтва  Хмельницької  області,  за  роботу
"Золотий віночок";

56.Ковтуна  Євгена,  вихованця  гуртка  "М'яка  іграшка",  Золотоніського
районного центру технічної творчості Черкаської області, за роботу "Хай
у рік мавпи здійсняться надії";

57.Тимощук  Марину,  вихованку  гуртка  "Господарочка"  Тальнівського
районного  Будинку  дітей  та  юнацтва  Черкаської  області,  за  роботу
"Різдвяний вінок";

58.Литвин  Владиславу,  вихованку  гуртка  "Біологія  людини",  керівники:
Сутяга  О.С.,  Литвин  Н.Г.,  Чернівецького  обласного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  за  роботу  "Новорічний
вінок";

59.Шамал  Наталію,  вихованку  гуртка  "Природа  і  фантазія",  керівник:
Денисюк  Наталія  Валеріївна,  Бобровицького  центру  дитячої  творчості
Чернігівської області, за роботу "Новорічна квітка";

60.Харченко  Діану,  вихованку  гуртка  "Дивосвіт",  керівник:  Пономаренко
Світлана Павлівна, Березнянського будинку дитячої та юнацької творчості
Менської  районної  ради  Чернігвської  області,  за  роботу  "Різдвяний
вінок";

61.Безручко Лілію Віталіївну, ученицю Блистівського НВК, керівник: Довбня
Вікторія  Володимирівна,  Новгород-Сіверського  району  Чернігівської
області, за роботу "Новорічний вінок";

62.Асаулюк Ольгу, вихованку гуртка "Декоративно - прикладне мистецтво",
керівник: Гарбар Н.В., Києво-Святошинського районного центру науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  "ШАНС"  Київської  області,  за
роботу "Снігова королева".

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

1. Поліщука  Андрія,  учня  Березівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  керівник:  Поліщук
Людмила  Василівна,  Любарського  району  Житомирської  області,  за
роботу "Новорічний сувенір";

2. Зорук Аліну Андріївну, вихованку гуртка "Моделювання з паперу, дерева,
тканини  та  авторська  лялька",  керівник:  Мартюк  Тетяна  Михайлівна,
Центру розвитку "Апельсин" с. Петропавлівська Борщагівка м. Києва, за
роботу "Різдвяний ангел".

3. Семенченко Надію Олексіївну, вихованку гуртка "Моделювання з паперу,
дерева,  тканини  та  авторська  лялька",  керівник:  Мартюк  Тетяна
Михайлівна, Центру розвитку "Апельсин" с. Петропавлівська Борщагівка
м. Києва, за роботу "Новорічна пташка";



4. Кеуш  Наталію  Андріївну,  Кеуш  Ксенію  Андріївну,  вихованок  гуртка
"Моделювання з паперу, дерева, тканини та авторська лялька", керівник:
Мартюк  Тетяна  Михайлівна,  Центру  розвитку  "Апельсин"  с.
Петропавлівська Борщагівка м. Києва, за роботу "Новорічні котики";

5. Вихованців  гуртка  "Вернісаж",  керівник:  Унковська  Марина  Юріївна,
Гайсинського районного будинку школярів та молоді Вінницької області,
за роботу "Містерія різдвяної ночі";

6. Штойко  Тетяну,  вихованку  фольклорно-етнографічного  гуртка
"Бохоняни",  керівник:  Іванькова  Оксана  Володимирівна,  Вінницької
обласної станції юннатів, за роботу "Веселий сніговик";

7. Вихованців  гуртка  "Паперопластика",  керівник:  Косянчук  Ірина
Володимирівна,  НВК  "ЗОШ  І-ІІІ  ст.  -  гімназія  №2"  м.  Камінь-
Каширського Волинської області,  за  роботу "Мавпа вогняна іде,  Новий
рік нам веде";

8. Куприянчик  Софію,  вихованку  гуртка  "Юні  екологи",  керівник:  Іщук
Галина  Іванівна,  Маневицького  районного  центру  творчості  дітей  та
юннацтва Волинської області, за роботу "Лісова фантазія";

9. Яценюк Анну, Півень Олександру, вихованок гуртка "Природа і квілінг",
керівник:  Плисюк Світлана  Федорівна,  Володимир-Волинського центру
позашкільної освіти Волинської області, за роботу "Святкова прикраса";

10.Гречанюк Олександру Леонідівну, вихованку гуртка "Народна творчість",
керівник:  Довгаль  Алла  Петрівна,  Ківерцівського  еколого-
натуралістичного  центру  Волинської  області,  за  роботу  "Символ  2016
року";

11.Яворського  Антона,  учня  7-А  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №23,  керівник:
Герасимчук  Оксана  В'ячеславівна,  м.  Луцька  Волинської  області,  за
роботу "Новорічний ангел";

12.Бікєєва  Максима,  учня  7-А  класу   ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №23,  керівник:
Герасимчук  Оксана  В'ячеславівна,  м.  Луцька  Волинської  області,  за
роботу "Новий рік з ароматом кави";

13.Шпак  Єву,  вихованку  гуртка  "Вишиваночка",  керівник:  Хоружа  О.С.,
КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості "Сонях" Дніпропетровської
області, за роботу "Чобіток Діда Мороза";

14.Нагорну Валерію, вихованку гуртка "Сувенір hand made", керівник: Кулик
А.М.,  КПНЗ  "Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  "Сонях"
Дніпропетровської області, за роботу "Вогняна мавпочка";

15.Сверидова  Арсенія,  Завгороднього  Дмитра,  Коноваленка  Данила,
вихованців  КЗО  "Середня  загальноосвітня  школа  №58",  керівник:
Маленкіна  Юлія  Олександрівна,  Дніпропетровської  міської  ради,  за
роботу "Диво святкове";

16.Павлову  Валерію,  вихованку  КПНЗ  "Станція  юних  натуралістів",
керівник: Пеня Людмила Миколаївна, Дніпропетровської міської ради, за
роботу "Хай Новий рік несе добробут";

17.Бутенка  Влада,  вихованця  гуртка  "Фітодизайн",  керівник:  Фоміч  Ірина
Володимирівна, КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості "Дружба" м.
Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу "Підсвічник";

18.Щіголеву  Аміну  Сергіївну,  вихованку  гуртка  "Вироби  з  природного
матеріалу",  керівник:  Сотник  В.В.,  Курахівської  гімназії  "Престиж"



Донецької області, за роботи "Весела ялинка" та "Я - Мороз, Червоний
Ніс...";

19.Безверхого  Романа,  Сірик  Анастасію,  вихованців  гуртка  "Захоплююче
лозоплетіння",  керівник:  Човнюк Людмила  Степанівна,  Житомирського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за
роботи "Мавпочка" та "Сніговик";

20.Вихованців гуртка "Знавці лікарських рослин", керівник: Мельник Оксана
Іванівна,  Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Закарпатської області, за роботу "Зимова фантазія";

21.Логойду  Крістіну  Іванівну,  вихованку  гуртка  "Фітодизайн",  керівник:
Шереш  Світлана  Станіславівна,  Виноградівського  районного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  області  Закарпатської  області,  за
роботу "Часу місяць цей не гає у кришталь річки вдягає";

22.Павлович  Олександру,  вихованку  гуртка  "Образотворче  мистецтво",
керівник:  Русинкович  О.М.,  Ужгородського  районного  центру  дитячої
творчості Закарпатської області, за роботу "Танок янголів";

23.Рошко  Анастасію,  ученицю  Малоугольківської  ЗОШ  І-ІІ  ст. №  2,
Тячівського  району  Закарпатської  області,  за  роботу  "Новорічний
подарунок";

24.Мазур  Марію  Русланівну,  вихованку  гуртка  "Макраме",  керівник:
Васильєва  Світлана  Миколаївна,  Центру  художньої  творчості  дітей,
юнацтва  та  молоді  м.  Калуш  Івано-Франківської  області,  за  роботу
"Підковка";

25.Павлюк  Віру,  Гайферука  Дмитра,  Грималюка  Петра,  Нагірняк  Іванну,
вихованців гуртка "Юні квітникарі-аранжувальники", керівник: Невиняк
Уляна Юріївна, Івано-Франківського обласного центру учнівської молоді,
за роботу "Новорічні прикраси";

26.Суслик  Євгенію,  вихованку гуртка "Сувенір",  керівник:  Суслик Оксана
Михайлівна, Войнилівського центру дитячої та юнацької творчості Івано-
Франківської області, за роботу "Новорічний годинник";

27.Іваночко Ольгу Ігорівну, вихованку гуртка "Світ очима дітей", керівник:
Більчак  Наталія  Василівна,  Надвірнянського  районного  еколого-
натуралістичного  центру  для  дітей  та  юнацтва  Івано-Франківської
області, за роботу "Різдвяний дзвін";

28.Суховій Ангеліну Іванівну, вихованку гуртка "Юні лісівники", керівник:
Суховій  Галина  Олександрівна,  Городенківської  районної  станції  юних
натуралістів Івано-Франківської області, за роботу "Ялинкові прикраси";

29.Осовського Віктора, вихованця гуртка "Соняшник", керівник: Лавренюк
Алла  Вікторівна,  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, за роботу
"Ялинкові прикраси";

30.Ходаківську Катерину, Швиденко Вікторію, вихованку гуртка "Берегиня",
керівник: Данілова Ольга Миколаївна, Києво-Святошинського районного
центру Київської області, за роботу "Колекція ялинкових прикрас";

31.Кучер  Тетяну,  вихованку  гуртка  "Дитяча  студія  мистецтв",  керівник:
Ташпулова Тетяна Володимирівна, Будинку дитячої та юнацької творчості
Згурівського району Київської області, за роботу "Господиня року";



32.Гулембу  Аліну,  вихованку  гуртка  "Художня  вишивка",  керівник:
Злочевська  Альона  Євгеніївна,  КЗ  "Таращанський  районний  центр
творчості  дітей  та  юнацтва  "Веселка"  Київської  області,  за  роботу
"Подарунок для Снігуроньки";

33.Ткаченко Єлизавету, вихованку Зразкової студії образотворчої діяльності
"Райдуга", керівник: Грущак Світлана В'ячеславівна, Будинку дитячої та
юнацької  творчості  м.  Борисполя  Київської  області,  за  роботу
"Прогулянка родини сніговиків";

34.Гриб  Марину,  вихованку  гуртка  "Сувенір",  керівник:  Жовнір  Оксана
Миколаївна,  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  м.  Ірпеня  Київської
області, за роботу "Дід Мороз";

35.Тритініченко Вікторію Валеріївну, вихованку гуртка "Орігамі", керівник:
Тосіч  Лариса  Миколаївна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та
юнацтва Київської області, за роботу "Український сувенір";

36.Дубчак  Аліну,  вихованку  гуртка  "Орігамі",  керівник:  Тосіч  Лариса
Миколаївна, Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської
області, за роботу "Орігамі";

37.Чорну Дарину, вихованку гуртка "Живопис", керівник: Левченко Світлана
Василівна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської
області, за роботу "Сніговик";

38.Головко Діану, вихованку гуртка "Коврова вишивка", керівник: Козленко
Лідія  Василівна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Київської області, за роботу "Зимова фантазія";

39.Данілову Ірину, вихованку  гуртка  "Декоративно-прикладне  мистецтво",
керівник: Гарбар Н.В., Києво-Святошинського районного центру науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  "ШАНС"  Київської  області,  за
роботу "Іграшки";

40.Литвиненко  Мирославу,  вихованку  Вишгородського  районного  центру
художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  "Дивосвіт",  керівник:
Кривонос О.В., Київської області, за роботу: "Різдвяний заєць";

41.Пахомову  Катерину,  вихованку  гуртка  "Декоративно  -  прикладне
мистецтво",  керівник:  Гарбар  Н.В.,  Києво-Святошинського  районного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді "ШАНС" Київської
області, за роботу "Подарунок";

42.Нікітіну  Анастасію,  вихованку  гуртка  "Незвичайне  поряд",  керівник:
Кондратьєва  С.І.,  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  м.  Знам'янка
Кіровоградської області, за роботу "Новорічна композиція";

43.Данелія  Діану  Жульєнівну,  вихованку  гуртка  "Народна  творчість",
керівник:  Ласман  Зоя  Гордіївна,  Станції  юних натуралістів  м.  Рубіжне
Луганської області, за роботу "Різдвяний хор";

44.Єрмолову  Дар'ю  Олегівну,  вихованку  гуртка  "Народна  творчість",
керівник:  Ласман  Зоя  Гордіївна,  Станції  юних натуралістів  м.  Рубіжне
Луганської області, за роботу "Новорічний сувенір";

45.Рубашку Матвія,  учня 2-Б класу ЗОШ І-ІІІ  ст. №10 м. Сєвєродонецька
Луганської області, за роботу "Будинок Діда Мороза";

46.Єрисковську  Анну,  ученицю  3  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №6  м.  Сватове
Луганської області, за роботу "Новорічна мавпа";



47.Жукова  Назара,  учня  1-Г  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №8  м.  Лисичанська
Луганської області, за роботу "Сімейний оберіг";

48.Дідик  Вікторію,  Назарко  Ольгу,  Назарко  Олесю,  вихованців  гуртка
"Чарівна скринька" Бараниківської ЗОШ Кремінського району Луганської
області, за роботу "Козачок готується до Нового року";

49.Риб'янцеву  Валерію,  вихованку  гуртка  "Театр  моди"  Старобільського
районного  будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Луганської  області,  за
роботу "Сніговий поштар";

50.Шпотя Анастасію Володимирівну, вихованку гуртка «Народна творчість»,
керівник:  Ласман  Зоя  Гордіївна,  Станції  юних натуралістів  м.  Рубіжне
Луганської області, за роботу "Новорічна таріль";

51.Ониськів  Юлію,  вихованку  гуртка  "Народна  іграшка",  керівник:
Тимчишин Людмила Мирославівна,  Новороздільського будинку дитячої
та юнацької творчості Львівської області;

52.Польщіну  Дар'ю,  вихованку  творчого  об'єднання  "Фантазія",  керівник:
Польщіна  І.А.,  БТУ  Баштанського  району  Миколаївської  області,  за
роботу "Помічник Діда Мороза";

53.Секу  Марину,  Печену  Настю,  вихованок  гуртка  "Флористика  і
прикладний  дизайн",  керівник:  Чудіна  Л.В.,  Станції  юних  натуралістів
при ЗОШ - інтернат №5 м. Миколаєва, за роботу "Святковий янгол";

54.Репетуєву  Калину,  вихованку  КЗ  «Южненська  авторська  М.П.  Гузика
експериментальна спеціалізована загальноосвітня школа — комплекс І-ІІІ
ст. м. Южне», керівник: Михайловська М.І., Одеської області, за роботу
«Гном-чарівник»;

55.Вихованців  еколого-природничого гуртка  "Екологічна  Варта",  керівник:
Кравченко Людмила Володимирівна, Гадяцької спеціалізованої школи №3
із  поглибленим  вивченням  англійської  мови  Гадяцького  району
Полтавської області, за роботу "Новорічний дарунок Діда Мороза";

56.Єсіпову Софію, вихованку гуртка "Бісероплетіння", керівник: Гаврилюк
Василина  Федорівна,  Млинівського  районного  будинку  творчості
школярів Рівненської області, за роботу "Подих свята";

57.Свірчевську  Софію,  вихованку  гуртка  "Художня  вишивка",  керівник:
Кичалюк  Валентина  Леонідівна,  Острозького  районного  будинку
школяра, Рівненської області, за роботу "Різдвяний настрій";

58.Галуху Вікторію,  вихованку гуртка  "М'яка  іграшка",  керівник:  Савочка
Тетяна  Павлівна,  Степанського  будинку  дитячої  молоді  Сарненського
району Рівненської області, за роботу "Мавпочка — 2016”;

59.Лаврик  Мілу,  вихованку  Обласної  школи  флористики  та  фітодизайну
Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи  з молоддю, за
роботи "Підставка" та "Різдвяний дзвоник";

60.Іллюченко Анну Володимирівну, вихованку гуртка "Блакитний патруль",
керівник:  Іллюченко  Тетяна  Вікторівна,  Глухівського  міського  центру
позашкільної  освіти  Сумської  області,  за  роботу  "У  рибному  царстві
Новий рік";

61.Чех  Богдана,  учня  3-А  класу,  керівник:  Гричишин  Марія  Іванівна,
Теребовлянської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №2  Тернопільської  області,  за  роботу
"Новорічний дзвінок";



62.Козік Каріну Євгенівну, вихованку гуртка "Художня вишивка", керівник:
Ротман  Ольга  Олександрівна,  Красилівського  районного  будинку
творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу "Новорічна
прикраса";

63.Гаруліч  Вікторію  Вікторівну,  вихованку  гуртка  "Народна  творчість",
керівник:  Ротман  Ольга  Олександрівна,  Красилівського  районного
будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Хмельницької  області,  за  роботу
"Новорічний сюрприз";

64.Котюк Любов Віталіївну, ученицю Полонської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, керівник:
Качуровська О.С., Хмельницької області, за роботу "Новорічна книга";

65.Іванишину Світлану Сергіївну, вихованку НВК №6, керівник: Карпанасюк
В.М.,  м. Хмельницька, за роботу "Символ року";

66.Сизоненко  Анну,  вихованку  художньої  студії  "Дивограй"  Черкаського
районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості,  за  роботу  "Різдвяні
ангели";

67.Стригун  Настю,  вихованку  гуртка  "Природа  і  фантазія"  Тальнівського
районного будинку дітей та юнацтва, за роботу "Щедрий Дід Мороз";

68.Штефуряк Анастасію, вихованку гуртка "Умілі руки", керівник: Вакарюк
Т.Ю.,  Путильського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Чернівецької області, за роботу "Мій рік";

69.Душину Діану Миколаївну, вихованку гуртка "Чарівний бісер", керівник:
Магоня  Ніна  Володимирівна,  Чайкинського НВК Новгород-Сіверського
району Чернігівської області, за роботу "Шкатулка";

70.Татарчук  Анастасію  Олександрівну,  вихованку  гуртка  "Художня
вишивка",  керівник:  Ротман  Ольга  Олександрівна,  Красилівського
районного Будинку творчості та юнацтва Хмельницької області, за роботу
"М'який подарунок";

71.Гулей Ангеліну, вихованку гуртка "Мистецтво нашого народу, керівник:
Збоян  Н.М.,  Перечинського  будинку  дитячої  та  юннацької  творчості
Закарпатської  області,  за  роботу  "А  ми  гарна  парочка  -  Панас  та
Одарочка".

VIII.  Надати подяку Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  за  цікаве  композиційне  рішення  представлених  на
виставку робіт таким учням та колективам:

1. Мартинюку  Богдану,  вихованцю  гуртка  "Юні  квітникарі-
аранжувальники", керівник: Мартинюк Лариса Антонівна, ЗОШ №17 м.
Луцька Волинської області, за роботу "Лісова красуня";

2. Дудко Валерії, вихованці КЗО "УВО №28", керівник: Богуславська Л.В.,
Дніпропетровської міської ради, за роботу "Стежками Берендея"; 

3. КПНЗ Центр дитячої та юнацької творчості "Надія", керівник: Баранова
Галина Олександрівна, м. Першотравенська Дніпропетровської області; 

4. КЗ  "Жемчужненський  навчально-виховний  комплекс  "Жемчужненська
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкільний заклад" Юріївської
районної ради Дніпропетровської області;

5. Козоріз  Карині,  вихованці  гуртка  "Юні  аматори  зеленої  архітектури",
учениці  6-Б   класу  КЗО  СЗШ  №101  м.  Дніпропетровська,  за  роботу
"Сніговик";



6. Вихованцям гуртка  "Умілі  руки",  керівник:  Ткачова  Надія  Михайлівна,
вчитель початкових класів, Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. Нікопольського району Дніпропетровської області;

7. Литвиновій Ксенії, Ковінько Анастасії, вихованкам  гуртка "Декоративна
мозаїка",  керівник:  Саюк  Тетяна  Іванівна,  КПНЗ  "Центр  дитячої  та
юнацької  творчості  "Гармонія"  м.  Кривого  Рогу  Дніпропетровської
області, за роботу "Ялинкове диво";

8. Пришедько Жанні, учениці Криворізької загальноосвітньої школи №108,
керівник:  Саюк  Тетяна  Іванівна,  Дніпропетровської  області,  за  роботу
"Зимовий сюрприз";

9. Яворович  Наталії  Сергіївні,  учениці  Криворізької  Тернівської  гімназії,
керівник:  Чигринець  Інна  Григорівна,  Дніпропетровської  області,  за
роботу "Феєрія";

10.Зуєвій  Анастасії  Сергіївнї,  вихованці  гуртка  "Юні  друзі  природи",
керівник:  Легостаєва  Марина  Сергіївна,  Зеленодольського  центру
позашкільної роботи Апостолівського району Дніпропетровської області,
за роботу "З Новим роком";

11.Зюзь Олені, вихованці групи продовженого дня, керівник: Мельник Т.В.,
НВК "Дошкільний навчальний заклад  -  загальноосвітня  школа  І  ст. №
249” м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу "У символах
наша сила";

12.Трегубенко Альоні, вихованці КЗО "Середня загальноосвітня школа №10
ім. І.І. Манжури" Дніпропетровської обласної ради, за роботу "Різдвяний
оберіг";

13.Труфановій Аріні, вихованці КЗО "Середня загальноосвітня школа №42"
Дніпропетровської міської ради, за роботу "Різдвяний віночок";

14.Ткалик  Микиті,  вихованцю  гуртка  "Початково-технічне  моделювання",
керівник: Ткалик Жанна Олександрівна, КПНЗ "Станція юних техніків"
Довгинцівського району" м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за
роботу "Ніжність";

15.Шинкаренко  Максиму, члену  Клубу  авіаторів  Довгинцівського  району,
керівник: Бугайова Тетяна Євгенівна, м. Кривого Рогу Дніпропетровської
області, за роботу "Янголятко";

16.Герасимовій Марині, учениці Криворізької загальноосвітньої школи №94,
керівник: Казмірук Катерина Миколаївна, Дніпропетровської області,  за
роботу "Різдвяний вінок";

17.Гребенюк Ірині,  вихованці  гуртка  "Фітодизайн",  керівник:  Фоміч  Ірина
Володимирівна, КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості "Дружба", м.
Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу "Різдвяний вінок";

18.Ступнікову  Кирилу  Андрійовичу, учню  Криворізької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №52, керівник: Ісакова Н.П., Дніпропетровської області, за
роботу "Різдвяний вінок";

19.Пітух  Світлані  Юріївні,  вихованці  гуртка  "Флористика  і  фітодизайн
інтер'єру",  керівник:  Бурко  Світлана  Миколаївна,  керівник  гуртка-
методист, КПНЗ "СЮН Жовтневого району" м. Кривого Рогу, за роботу
"Різдвяний віночок";

20.Брюхову  Марію  Максимівну,  вихованку  гуртка  "В'язання  гачком",
керівник:  Коршок  Світлана  Володимирівна,  КЗ  "Центр  профільного



навчання  та  дитячої  творчості"  м.  Вільногорська  Дніпропетровської
області, за роботу "Новорічний оберіг";

21.Вихованцям гуртка народознавства  "Джерельце", керівник: Майстренко
Інна  Олександрівна,  Центру  художньо-естетичної  творчості  м.
Перещепине  Новомосковського  району  Дніпропетровської  області,  за
роботу "Добра та достатку до кожної хати";

22.КЗ  "Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді"  смт
Кіровське  Дніпропетровського  району  Дніпропетровської  області,  за
участь;

23.КЗО "Середня загальноосвітня школа №35" Дніпропетровської області;
24.КЗО "Тернівський ліцей" Дніпропетровської області;
25.Макаровій  Аліні  Дмитрівні,  Салдецькому Максиму Дмитровичу, учням

Євецько-Миколаївського  навчально-виховного  комплексу  "Школа-
дошкільний  заклад",  керівник:  Артеменко  Тетяна  Григорівна,
Новомосковського району Дніпропетровської області, за роботу "Святкова
ялинка";

26.Федчук  Діані  Віталіївні,  учениці  Криворізької  Тернівської  гімназії,
керівник:  Чигринець  Інна  Григорівна,  Дніпропетровської  області,  за
роботу "З Новим  роком!";

27.Дарич Катерині, учениці 3-В класу, керівник: Корінчук Т.С., Криворізької
загальноосвітньої  школи  №41  Дніпропетровської  області,  за  роботу
"Зустріч Нового Року в лісі";

28. Литвиненко Дмитру, учню Криворізької загальноосвітньої школи №108,
керівник:  Прахова  Тетяна  Юліусівна,  Дніпропетровської  області,  за
роботу "Снігурі";

29.Кожушко Вікторії Юріївні, вихованці гуртка "Креатив", керівник: Довбня
Лариса  Валеріївна,  КЗ  "Центр  профільного  навчання  та  дитячої
творчості"  м.  Вільногірська  Дніпропетровської  області,  за  роботу
"Новорічна ялинка";

30.Мицик Стефанії,  учениці 8-Б класу, керівник: Лясов І.Г.,  Криворізького
природно-наукового ліцею Дніпропетровської області, за роботу "Застигла
миттєвість";

31.Гаман Владу, учню КЗО "Середня загальноосвітня школа №16", керівник:
Корольова  А.В.,  Дніпропетровської  міської  ради,  за  роботу  "Полум'я
свічі";

32.Беглянц  Софії,  Родіній  Маші,  вихованкам  гуртка  "Художня  творчість",
керівник: Аврамчук Надія Петрівна,  КПНЗ "Центр дитячої та юнацької
творчості  "Гармонія"  м.  Кривого  Рогу  Дніпропетровської  області,  за
роботу "Святкові сніжинки";

33.Супрун Єлизаветі, вихованці КЗО "Середня загальноосвітня школа №65",
керівник: Капінус Н.В., Дніпропетровської міської ради, за роботу "Еко-
ялинка";

34.Гринько  Софії,  вихованці  гуртка  "Моделювання  іграшок-сувенирів",
керівник: Майстренко Олена Олексіївна, КПНЗ "Станція юних техніків"
Довгинцівського району м.  Кривого Рогу Дніпропетровської  області,  за
роботу "Новорічні прикраси";



35.Теребньовій Тетяні, учениці Криворізької загальноосвітньої школи №108,
керівник: Міхєєва Юлія Сергіївна, Дніпропетровської області, за роботу
"Новорічне кошеня";

36.Середі  Ярославу,  вихованцю  гуртка  "Майстерня  іграшок",  керівник:
Середа Юлія Олександрівна, КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості
"Дружба" м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу "Різдвяна
прикраса";

37.Партигіній  Анастасії,  вихованці  гуртка "Майстерня  іграшок",  керівник:
Середа Юлія Олександрівна, КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості
"Дружба" м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу "Різдвяна
зірка";

38.Харитоновій  Анастасії,  вихованці  гуртка  "Арт  кристал",  керівник:
Савенко Інна Миколаївна,  КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості
"Дружба" м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу "Різдвяна
зірочка";

39.Усатенко Олександру, учню Криворізької загальноосвітньої школи №84,
керівник:  Рябушкіна  Оксана  Валеріївна,  Дніпропетровської  області,  за
роботу "Янголятка";

40.Демедюку  Роману,  вихованцю  гуртка  "Майстерня  іграшок",  керівник:
Середа Юлія Олександрівна, КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості
"Дружба"  м.  Кривого  Рогу  Дніпропетровської  області,  за  роботу
"Новорічна куля";

41.Колпаку Іллі та Колпаку Назару, вихованцям гуртка "Технічний дизайн",
керівник:  Куліненко Тетяна Дмитріївна,  КПНЗ "Станція юних техніків"
Довгинцівського району" м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за
роботу "Новорічні прикраси";

42.Степанищеву Артему Андрійовичу, учню Криворізької загальноосвітньої
школи  №116,  керівник:  Степанищева  Віра  Олександрівна,
Дніпропетровської  області,  за  роботи  "Різдвяна  красуня"  та  "Жовта
мавпочка";

43.Вихованцям гуртка "Умілі  руки",  керівник:  Онекієнко Ніна Григорівна,
Олексіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Нікопольської  районної
ради Дніпропетровської області;

44.Вишневецькій Ангеліні Олегівні, учениці Криворізької загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ст.  №67,  керівник:  Єрьоменко  Олеся  Валеріївна,
Дніпропетровської області, за роботу "Новорічна казка";

45.Комаровій  Вероніці  Віталіївні,  учениці  Криворізької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ст.  №16,  керівник:  Ващук  Наталія  Анатоліївна,
Дніпропетровської області, за роботу "Вишиваночка";

46.Новосьолову Тимофію Павловичу, учню Криворізької загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ст.  №116,  керівник:  Остапенко  Маргарита  Григорівна,
Дніпропетровської області, за роботу "Царівна Либідь";

47.Ігнатченко  Єлізаветі  Олександрівні,  вихованці  гуртка  "М'яка  іграшка",
керівник:  Анісімова  Таісія  Миколаївна,  КЗ  "Софіївський  районний
Будинок  школяра"  Дніпропетровської  області,  за  роботу  "Новорічна
красуня";

48.Соколовській  Яні  Миколаївні,  виховаці  гуртка  "Еколого  -  естетична
студія",  керівник:  Артеменко  Тетяна  Володимирівна,  КЗ  "Софіївський



районний  будинок  школяра"  Дніпропетровської  області,  за  роботу
"Солодка ялиночка";

49.Мироненко Катерині, вихованці гуртка "Флористика для дітей", керівник:
Горбулицька  Наталія  Павлівна,  Новомосковського  центру  позашкільної
роботи Дніпропетровської області, за роботу "Я хочу наблизити свято, і
вогник надії та щастя в серцях всіх людей запалити";

50.Романенко Олександрі Сергіївні, члену зразкового художнього колективу
гуртка  "Фантазії  з  бісеру",  керівник:  Снєгірьова  Ірина  Іванівна,  КПНЗ
"Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  "Мрія"  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області, за роботу "Казкова ялинка";

51.Олейник  Олександрі,  учениці  5-А  класу,  керівник:  Корінчук  Т.С.,
Криворізької загальноосвітньої школи №41 Дніпропетровської області, за
роботу "Ялинка із стрічок";

52.Рожкову Єгору, Бахметьєву Іллі, Посадову Даніїлу, учням КЗО "Середня
загальноосвітня школа №62" Дніпропетровської міської ради, за роботу
"В школі народилася ялинка";

53.Кірілах Валентину, вихованцю КЗО "Середня загальноосвітня школа №5”,
керівник:  Шкураток  В.В.,  Дніпропетровської  міської  ради,  за  роботу
"Жива ялинка хай живе в лісі";

54.Молдаван Надії,  вихованці  КЗО "Навчально-виховний комплекс №102",
керівник: Дементовська Алла Іванівна, Дніпропетровської міської ради, за
роботу "Політ зимової фантазії";

55.Травниковій  Катерині,  учениці  Криворізької  педагогічної  гімназії,
керівник:  Біла  Інна  Василівна,  Дніпропетровської  області,  за  роботу
"Вітамінна ялинка";

56.Чемерис  Євгенії,  вихованці  гуртка  "Паперопластика",  керівник:  Хисна
Ірина Юріївна, КПНЗ "Станція юних техніків Довгинцівського району" м.
Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу "Ялинка";

57.Білоножко Вероніці,  вихованці  гуртка "Декоративна мозаїка",  керівник:
Саюк  Тетяна  Іванівна,  КПНЗ  "Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
"Гармонія" м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу "Зимова
феєрія";

58.Михальчук Юлії Олександрівні, вихованці гуртка "Моделювання іграшок-
сувенірів", керівник: Ісакова Наталія Петрівна, КПНЗ "СЮТ Жовтневого
району"  м.  Кривого  Рогу  Дніпропетровської  області,  за  роботу
"Аромоялинка";

59.Товстяк  Тамарі  Віталіївні,  вихованці  гуртка  "Екодизайн",  керівник:
Алексєєва Ірина Миколаївна,  Центру еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Дніпропетровської області, за роботу "Ялинка";

60.Кравчук Катерині Сергіївні, вихованці гуртка "Флористика і фітодизайн
інтер'єру",  керівник:  Бурко  Світлана  Миколаївна,  керівник  гуртка-
методист, КПНЗ "СЮН Жовтневого району" м. Кривого Рогу, за роботу
"Новорічний топіарій";

61.Леньковій  Тетяні  Олександрівні,  вихованці  гуртка  "Креатив",  керівник:
Довбня Лариса Валеріївна, КЗ "Центр профільного навчання та дитячої
творчості" м. Вільногірська Дніпропетровської області, за роботу "Ялинка
в горщику";



62.Малієнко  Ангеліні  Анатоліївні,  вихованці  гуртка  "Креатив",  керівник:
Довбня Лариса Валеріївна, КЗ "Центр профільного навчання та дитячої
творчості"  м.  Вільногірська  Дніпропетровської  області,  за  роботу
"Об'ємна ялинка";

63.Дрягіній  Христині  Дмитрівні,  вихованці  гуртка  "В'язання  гачком",
керівник:  Коршок  Світлана  Володимирівна,  КЗ  "Центр  профільного
навчання  та  дитячої  творчості"  м.  Вільногірська  Дніпропетровської
області, за роботу "В'язана ялинка";

64.Худяковій Валерії, вихованці гуртка "В'язання гачком", керівник: Коршок
Світлана  Володимирівна,  КЗ  "Центр  профільного  навчання  та  дитячої
творчості" м. Вільногірська Дніпропетровської області, за роботу "В'язана
ялинка";

65.Соболєвській  Уляні  Анатоліївні,  вихованці  гуртка  "В'язання  гачком",
керівник:  Коршок  Світлана  Володимирівна,  КЗ  "Центр  профільного
навчання  та  дитячої  творчості"  м.  Вільногірська  Дніпропетровської
області, за роботу "В'язана ялинка";

66.Денисенко  Марині  Олександрівні,  вихованці  гуртка  "Юні  користувачі
ПК", керівник: Денисенко Марина Олександрівна, КЗ "Центр профільного
навчання  та  дитячої  творчості"  м.  Вільногірська  Дніпропетровської
області, за роботу "Новорічна прикраса";

67.Риженко  Альоні  Дмитрівні,  вихованці  гуртка  "Умілі  руки",  керівник:
Майстренко  Інна  Олександрівна,  КПНЗ  "Центр  художньо-естетичної
творчості  міста  Перещепене"  Новомосковського  району
Дніпропетровської області, за роботу "Лісова красуня";

68.Мороз  Анастасії,  вихованці  гуртка  "Юні  аматори  зеленої  архітектури",
учениці 11-А класу КЗО СЗШ №101 м. Дніпропетровська;

69.Півень Аделіні Вікторівні, вихованці гуртка "В'язання гачком", керівник:
Коршок  Світлана  Володимирівна,  КЗ  "Центр  профільного  навчання  та
дитячої творчості" м. Вільногірська Дніпропетровської області, за роботу
"В'язана ялинка";

70.Головіну  Єлизавету,  вихованку  гуртка  "Чарівний  олівець",  керівник:
Філоненко  Тетяна  Олександрівна,  Волноваського  районного  будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Донецької  області,  за  роботу "Різдвяний
подарунок";

71.Козаренко  Миколі,  вихованцю  КПНЗ  "Районна  станція  юних
натуралістів"  Красноармійської  обласної  ради  Донецької  області,  за
роботу "Святкова ялинка";

72.Дзюбак  Івану  Геннадійовичу,  Ступіну  Кирилу  Ігоровичу,  вихованцям
гуртка  "Вироби  з  природного  матеріалу",  керівник:  Сотник  В.В.,
Курахівської  гімназії  "Престиж"  Донецької  області,  за  роботу  "Ялинка
натхнення";

73.Левандівській Єві, вихованці Новогуйвинської гімназії, керівник: Шевчук
Валентина Андріївна,  Житомирського району Житомирської  області,  за
роботу "Новорічні розваги";

74.Оніщенко Наталії,  вихованці  Малинського центру  дитячої  та  юнацької
творчості,  керівник:  Тимошенко В.П.,  Житомирської  області,  за  роботу
"Вітальна листівка";



75.Мацолі  Аліні,  учениці  Грушівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тячівського  району
Закарпатської області, за роботу "Лісова міні-міс 2016";

76.Дорошенко  Юлії,  вихованці  гуртка  "Дизайн",  керівник:  Пецкар  Т.В.,
Свалявського  районного  будинку  школяра  Закарпатської  області,  за
роботу "Новорічний букет";

77.Вихованцям  гуртка  "Екологічний  дизайн",  керівник:  Немеш  Л.І.,
Міжгірської райСЮН Закарпатської області, за роботу "Зимовий букет";

78.Пацкан Мирославі, вихованці гуртка "Юні садівники", керівник: Пацкан
Світлана  Михайлівна,  Хустської  районної  станції  юних  натуралістів
Закарпатської області, за роботу "Різдвяний віночок";

79.Кукуль Вікторії,  виховнці  гуртка "Паперова пластика",  керівник:  Троян
Н.П.,  Іршавської  районної  станції  юних  натуралістів   Закарпатської
області, за роботу "Нескінченний віночок";

80.Пецкар Мирославі, учениці Свалявської гімназії, керівник: Маліхіна Н.В.,
Закарпатської області, за роботу "Різдвяний віночок";

81.Талпош Мар'яні Михайлівні, вихованці гуртка "Юні охоронці природи",
керівник: Ковтун Єлизавета Юліусівна, Хустської районної станції юних
натуралістів Закарпатської області, за роботу "Веселих свят";

82.Гречці Марії Іванівні, вихованці гуртка "Флористика", керівник: Волошин
Рената  Юріївна,  Хустської  районної  станції  юних  натуралістів
Закарпатської області, за роботу "Новорічна ніч";

83.Тарош  Олекандрі,  вихованці  гуртка  "Народна  творчість",  керівник:
Маланка  Т.Ф.,  Іршавської  районної  станції  юних  натуралістів
Закарпатської області, за роботу "Зимова фантазія";

84.Густей Наталії,  вихованці гуртка "Юні валеологи",  керівник: Поп Л.М.,
Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  Закарпатської
області, за роботу "Сніговичок";

85.Карабиньош  Наталії,  вихованці  гуртка  "Екологи-краєзнавці",  керівник:
Монич  Олена  Іванівна,  Хустської  районної  станції  юних  натуралістів
Закарпатської області, за роботу "Новорічна гірлянда";

86.Ігнат Мар'яні Михайлівні, вихованці гуртка "Юні тваринники", керівник:
Ігнат  Оксана  Василівна,  Хустської  районної  станції  юних  натуралістів
Закарпатської області, за роботу "Новорічна композиція";

87.Цугоркі  Андріані  Михайлівні,  вихованці  гуртка  "Фотонатуралісти",
керівник:  Шпір  Лариса  Іванівна,  Хустської  районної  станції  юних
натуралістів Закарпатської області, за роботу "Ялинка-дивинка";

88.Фальч Юліанні, вихованці гуртка "Фотонатуралісти", керівник: Товт Ю.С.,
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  за  роботу
"Святкова історія";

89.Микулянець Петру, учню Нересницької  ЗОШ І-ІІІ  ст.,  керівник:  Шутак
Лариса Василівна,  Тячівського району Закарпатської  області,  за  роботу
"Аромат  ялинки, блискітки";

90.Оніщук Владиславу, учню  Тересвенської  ЗОШ І-ІІІ  ст.,  керівник:  Драч
Леся  Василівна,  Тячівського  району  Закарпатської  області,  за  роботу
"Новорічна композиція";

91.Лембей Андріані,  вихованці  гуртка  "Квітникарі",  керівник:  Стрижакова
Алла  Василівна,  Хустської  районної  станції  юних  натуралістів
Закарпатської області, за роботу "Новорічний оберіг";



92.Довжанин Дарині Юріївні, вихованці гуртка "Фотонатуралісти", керівник:
Шпір  Лариса  Іванівна,  Хустської  районної  станції  юних  натуралістів
Закарпатської області, за роботу "Новорічний подарунок";

93.Мацолі Катерині Василівні, учениці Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник:
Танчинець Ангеліна Василівна, Хустського району Закарпатської області,
за роботу "Новорічні дзвіночки";

94.Чайниковій  Андріані,  вихованці  гуртка  Рахівського  районного  будинку
дитячої  та  юнацької  творчості,  керівник:  Ліщук  М.І.,  Закарпатської
області, за роботу "Сувенірна скринька";

95.Продану Василю, учню Грушівської ЗОШ І ст., керівник: Продан Олена
Іванівна, Тячівського району Закарпатської області, за роботу "Новорічна
цукерка";

96.Маркуш Вікторії, учениці Буштинської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник: Новорічні
дзвіночки",  Тячівського  району  Закарпатської  області,  за  роботу
"Новорічні дзвіночки";

97.Дудлі Аліні, учениці Буштинської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник: Микулін Віта
Леонідівна,  Тячівського  району  Закарпатської  області,  за  роботу
"Новорічна іграшка";

98.Бондарчук  Дарині,  вихованці  Углянського  НВК  "Первоцвіт",  керівник:
Рошко Надія  Михайлівна,  Тячівського району Закарпатської  області,  за
роботу "З Новим роком"

99.Думнич Олександру, учню Округленської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник: Думнич
Світлана Василівна, Тячівського району Закарпатської області, за роботу
"Солодкий смак Нового року";

100. Довгій Павлу, вихованцю  гуртка  "Юні  друзі  природи",  керівник:
Сасин  Оксана  Василівна,  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного  центру  Закарпатської  області,  за  роботу
"Нерозлучники";

101. Вихованцям  гуртка  "Паперопластика",  керівник:  Ледчак  Г.М.,
Репинської ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської області, за роботу "Лісова казка";

102. Якиму Віктору, вихованцю гуртка "Екологи-краєзнавці",  керівник:
Курятник  Любов  Михайлівна,  Хустської  районної  станції  юних
натуралістів Закарпатської області, за роботу "Ялинка";

103. Кайло  Тетяні  Василівні,  вихованці  гуртка  "Захоплююче
лозоплетіння", керівник: Цугорка Оксана Василівна, Хустської районної
станції  юних  натуралістів  Закарпатської  області,  за  роботу  "Ялинка
юнната";

104. Попович  Аліні  Михайлівні,  Пийтер  Аліні  Ярославівні,  ученицям
Крайниківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  керівник:  Ханат  Марія  Матвіївна,
Хустського району Закарпатської області, за роботу "У казковому лісі";

105. Малько Данієлі  Василівні,  вихованці  гуртка "Людина і  довкілля",
керівник:  Малешко Ельвіра  Йосипівна,  Тячівського районного еколого-
натуралістичного центру Закарпатської області, за роботу "Ялинка";

106. Рошканюк  Аліні,  учениці  1  класу,  керівник:  Бенца  Вікторія
Петрівна,  Тернівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Тячівського  району  Закарпатської
області, за роботу "Лісова красуня";



107. Горі  Олександрі,  вихованці  Буштинської  гімназії-інтернату,
керівник:  Ізай  Наталя  Василівна,  Тячівського  району  Закарпатської
області, за роботу "Ялинка";

108. Зелез  Тетяні,  Бунич  Катерині,  Кучук  Іванні,  вихованкам  гуртка
"Флористика та фітодизайн інтер'єру", керівник: Кухар Ірина Миколаївна,
Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді, за роботу "Різдвяний віночок";

109. Маліновській Анастасії  Романівні,  вихованці гуртка "Фітодизайн",
керівник: Шпінталь Марія Григорівна, Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції, за роботу "Трояндове Різдво";

110. Круку Богдану, вихованцю гуртка "Сувенір", керівник: Крук Галина
Петрівна,  Войнилівського центру дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської області, за роботу "Віночок золото Різдва";

111. Ткачук  Оксані  Володимирівні,  вихованці  гуртка  "Перлинка",
керівник: Максимчук Наталія Іванівна,  Тлумацького будинку дитячої та
юнацької  творчості  Івано-Франківської  області,  за  роботу  "Зимовий
етюд";

112. Федоренко  Анні  Олегівні,  вихованці  гуртка  "Квітникарі-
аранжувальники",  керівник:  Бойко Надія  Юхимівна,  Івано-Франківської
міської  дитячої  екологічної  станції,  за  роботу  "Білий  сніг  на  зеленому
листі";

113. Мартинюк Інні, вихованці гуртка "Юні знавці лікарських ростин",
керівник:  Матіїшин  Галина  Миколаївна,  Богородчанського  районного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Івано-
Франківської області, за роботу "Новорічний підсвічник";

114. Пилипів  Іллі  Володимировичу,  вихованцю  гуртка  "Юні
натуралісти",  керівник:  Пилипів  Надія  Миколаївна,  Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції, за роботу "Новорічна феєрія";

115. Кукурудз Уляні Богданівні, вихованці гуртка "Природа крізь призму
англійської  мови",  керівник:  Шпінталь  Уляна  Богданівна,  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції,  за  роботу  "Різдвяний
віночок";

116. Гондурак Мар'яні, Семчук Ірині, Штефлюк Діані, вихованкам гуртка
"Юні  квітникарі-аранжувальники",  керівник:  Шульдис  Світлана
Дмитрівна,  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, за роботу "Святкові рукавички";

117. Ковальській Юліанні, Пєсковій Христині, Ковальській Ілоні, Якубів
Анні, вихованкам гуртка "Флористика та фітодизайн інтер'єру", керівник:
Кухар  Ірина  Миколаївна,  Івано-Франківського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  роботу  "Новорічні
магнітики";

118. Снєжко  Арсену,  вихованцю  гуртка  "Юні  квітникарі",  керівник:
Лидик  Оксана  Іванівна,  Міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської міської ради, за роботу "Прикраси на ялинку";

119. Сусідці  Галині  Олександрівні,  вихованці  гуртка  "Юні  друзі
природи",  керівник:  Суховій  Галина  Олександрівна,  Городенківської
районної станції юних натуралістів Івано-Франківської області, за роботу
"Вітальна листівка";



120. Якимець  Анастасії,  вихованці  гуртка  "Умілі  руки",  керівник:
Федорів Мар'яна Зіновіївна, Войнилівського центру дитячої та юнацької
творчості Івано-Франківської області, за роботу "Ялинка з шишками";

121. Пашкевич  Вікторії,  вихованці  гуртка  "Квітчання",  керівник:
Атаманчук Наталія Іванівна, Войнилівського центру дитячої та юнацької
творчості Івано-Франківської області, за роботу "Ароматна ялинка";

122. Васильків  Марті  Ростиславівні,  вихованці  гуртка  "Юні  екологи",
керівник: Васильчишин Богданна Богданівна, Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції, за роботу "Різдвяне квітуче дерево";

123. Шатун  Вірі,  вихованці  гуртка  "Зелена  економіка",  керівник:
Малишева  Тетяна  Василівна,  Києво-Святошинського  районного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, за
роботу "Новорічна ялинка";

124. Новікову Артему, вихованцю гуртка "Юні рослинники",  керівник:
Аздравіна  Світлана  Володимирівна,  Києво-Святошинського  районного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  за  роботу
"Альтернативна ялинка";

125. Адаменко  Юліані,  вихованці  гуртка  "Едельвейс",  керівник:
Васянович  Наталія  Сергіївна,  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Згурівського району Київської області, за роботу "Різдвяний букет";

126. Полонському  Андрію,  вихованцю  гуртка  "Едельвейс",  керівник:
Васянович  Наталія  Сергіївна,  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Згурівського району Київської області, за роботу "Новорічні дзвоники";

127. Вихованцям  гуртка  Вишгородського  районного  центру  художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт", керівник: Громадська І.М.,
Київської області, за роботу "Зустрічаймо Новий рік!";

128. Ткач Таїсії, вихованці Васильківського районного центру дитячої та
юнацької творчості, керівник: Руденко Раїса Іванівна, Київської області, за
работу "Зимова ніч";

129. Жук  Юлії,  вихованці  гуртка  "Креативне  рукоділля",  керівник:
Шульга  Наталія  Сергіївна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та
юнацтва Київської області, за роботу "Іскриста красуня";

130. Лаптєвій  Аліні,  вихованці  гуртка  "Живопис",  керівник:  Левченко
Світлана  Василівна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Київської області, за роботу "У новорічну ніч";

131. Колесник Юлії, вихованці гуртка "Палітра", керівник: Колюх В.А.,
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Згурівського  району  Київської
області, за роботу "Новорічний потяг";

132. Чубовій  Альоні,  вихованці  гуртка  "Сувенірна  лялька",  керівник:
Бабакіна Ірина Вікторівна, учениця НВК «Спеціалізована загальноосвітня
школа І – ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов – ЗОШ №
5» Обухівської міської ради Київської області, за роботу "Колядники";

133. Іваньковій Дарині,  вихованці студії  "Художня вишивка",  керівник:
Кулініч  Емілія  Борисівна,  Києво-Святошинського  районного  центру
творчості молоді "ОБЕРІГ" на базі Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Києво-
Святошинського району Київської області, за роботу "Свіча життя";

134. Шаповал  Діані,  вихованці  студії  "Художня  вишивка",  керівник:
Іванькова Світлана Леонідівна, Києво-Святошинського районного центру



творчості  молоді  "ОБЕРІГ"  Київської  області,  за  роботу  "Новорічна
шкатулка";

135. Шатун  Вірі,  вихованці  студії  "Рукоділля",  керівник:  Приходько
Олена  Володимирівна,  Києво-Святошинського  районного  центру
творчості молоді "ОБЕРІГ" Київської області, за роботу "Скарб Снігової
королеви";

136. Оберемок Каріні, вихованці гуртка "Креативне рукоділля", керівник:
Шульга  Наталія  Сергіївна,  Вишнівського  центру  творчості  дітей  та
юнацтва Київської області, за роботу "Колядники";

137. Кривицькій  Саші,  вихованці  гуртка  "Декоративно-прикладне
мистецтво",  керівник:  Гарбар  Н.В.,  Києво-Святошинського  районного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді "ШАНС" Київської
області, за роботу "Ялинка";

138. Свицькому Данилу, вихованцю Вишгородського районного центру
художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  "Дивосвіт",  керівник:
Кирієнко О.М., Київської області, за роботу "Ялинонька-красунечка";

139. Скотаренко Валерії,  вихованці  Вишгородського районного центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Шанс", керівник: Кирієнко
О.М., Київської області, за роботу "Новорічна красуня";

140. Мазуровій  Жені,  вихованці  гуртка  "Декоративно  -  прикладне
мистецтво",  керівник:  Гарбар  Н.В.,  Києво-Святошинського  районного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді "ШАНС" Київської
області, за роботу "Ялинка";

141. Авраменко  Богдану,  вихованцю  гуртка  "Умілі  руки",  керівник:
Садовенко  Т.В.,  Могутненського  навчально-виховного  комплексу
Кіровоградського району, за роботу "Різдвяні квіти";

142. Вихованцям  гуртка  "Юні  лісівники",  керівник:  Оноприюк  Н.І.,
Олександрійської  станції  юних  техніків  Кіровоградської  області,  за
роботу "Новорічний оберіг";

143. Недвизі  Анастасії,  Рубан  Єлизаветі,  вихованкам  гуртка  "Планета
Hand  Made",  керівник:  Гавриленко  Н.І.,  Олександрійського  районного
центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу
"Мотузяне диво";

144. Головань Валерії, вихованці гуртка "Рукотворці", керівник: Киритів
М.В.  Добровеличківського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Кіровоградської області, за роботу "Зима";

145. Слюсаренко  Катерині,  вихованці  гуртка  "Сувенірний",  керівник:
Медведєва  О.Н.,  Дмитровської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Устинівського району Кіровоградської області, за роботу "Ялинка";

146. Ковальовій Олені, учениці 6-А класу ЗОШ І-ІІІ СТ. №8 м. Сватове
Луганської області, за роботу "Зимова феєрія";

147. Стецюк  Вікторії,  учениці  10  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №6  м.  Сватове
Луганської області, за роботу "Солодкий подарунок";

148. Болтихову Олександру Євгеновичу, вихованцю гуртка "Юні  друзі
природи", керівник: Павлова Юлія Вікторівна, Станції юних натуралістів
м. Рубіжного Луганської області, за роботу "Снігурі";

149. Семененко Валерії,  учениці  3  класу Оборотнівської  ЗОШ І-ІІІ  ст.
Сватівського району Луганської області, за роботу "Різдвяний вечір";



150. Рухло Аллі, вихованці гуртка "Чарівна майстерня" Будинку дитячої
творчості  м.  Кремінна  Луганської  творчості,  за  роботу  "З  Новим  2016
роком!";

151. Сігіді  Валерію,  учню  2-Б  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №10  м.
Сєвєродонецька Луганської області, за роботу "Зимова казка";

152. Султан  Марії,  учениці  Мілуватської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Сватівського
району Луганської області, за роботу "Крижаний палац»;

153. Дунаєвському Роману, учню 8 класу НВК "Єпіфаніська ЗОШ І-ІІ ст.
-  ДНЗ"  Кремінського району Луганської  області,  за  роботу "Новорічна
композиція";

154. Віннику  Іллі,  Соболєвій  Олені,  вихованцям  гуртка  "Чарівна
майстерня"  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді   Луганської  області,  за  роботу  "Щасливий
кіт";

155. Гарькавенко Денису, учню 5-Б класу ЗОШ І-ІІІ ст. №8 м. Сватове
Луганської області, за роботу "Сніговик-пустунчик";

156. Кретинці  Аліні,  вихованці  гуртка  "Технічний  дизайн  дому",
Рубіжанської міської станції юних техніків Луганської області, за роботу
"Чарівний чобіток»;

157. Карпенко Єлизаветі,  Зьомі Маргариті,  ученицям школи-гімназії  м.
Кремінна Луганської області, за роботу "Різдвяні янголи";

158. Лібровському Ярославу, Голосному Дмитру, учням 1-Б класу ЗОШ
І-ІІІ ст. №8 м. Сватове Луганської області, за роботу "На санчатах Діда
Мороза";

159. Казанцеву  Івану, учню  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  м.  Лисичанська  Луганської
області, за роботу "Зірка щастя";

160. Небесній  Анастасії,  учениці  ЗОШ І-ІІІ  ст. №8 м.  Сєвєродонецька
Луганської області, за роботу "Лісова красуня";

161. Учням  2  класу  Топольської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Троїцького  району
Луганської області, за роботу "Казкова ялинка";

162. Учням 5- Б класу ЗОШ І-ІІІ ст. №10 м. Сєвєродонецька Луганської
області, за роботу "Подарунки Святого Миколая";

163. Левкут  Мар'яні,  вихованці  гуртка  "Веселка",  керівник:  Левкут
Оксана Богданівна, Городоцької районної Малої академії мистецтв ім. П.
Андрусіва Львівської області;

164. Барану Михайлу, вихованцю гуртка "Сувенірна та м'яка іграшка",
керівник: Іванусь Галина Іванівна, Будинку дитячої та юнацької творчості
м. Белза Сокальського району Львівської області;

165. Шульц Андріані, вихованці гуртка "Саду мого дивосвіт", керівник:
Куличик  Ольга  Антонівна,  Бориславської  міської  станції  юних
натуралістів Львівської області;

166. Гаврилику  Тарасу,  учню  9  класу,  керівник:  Мороз  Ірина
Ярославівна,  Черницького  НВК  Миколаївського  району  Львівської
області;

167. Магометі Вікторії,  вихованці гуртка «Робота з бісером», керівник:
Рожнятовська Наталія Василівна, Стрийського районного будинку дитячої
та юнацької творчості Львівської області;



168. Бандерич  Юлії,  вихованці  гуртка  "Художнє  в'язання",  керівник:
Герман  Ірина  Ярославівна,  Сколівського районного будинку дитячої  та
юнацької творчості Львівської області;

169. Ільницькій  Яні,  Романів  Діані,  вихованкам  гуртка  "Образотворче
мистецтво", керівник: Сабат Ольга Володимирівна, Судововишнянського
будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Мостиського району Львівської
області;

170. Бобровій  Марії,  вихованці  гуртка  "Образотворче  мистецтво",
керівник: Звіжанська Наталія Михайлівна, Самбірського районного БУТ
Львівської області;

171. Логину  Віталію,  вихованцю  гуртка  "Фантазія",  керівник:  Бубній
Галина  Михайлівна,  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  м.  Белза
Сокальського району Львівської області;

172. Ільчишин  Жанні,  вихованці  гуртка  "Розмай",  керівник:  Яворська
Оксана  Миколаївна,  Новороздільненської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.№4  Львівської
області;

173. Кухар  Вікторії,  вихованці  гуртка  "Фітодизайн",  керівник:  Варпач
Наталія  Петрівна,  Стрийського районного будинку дитячої  та  юнацької
творчості Львівської області;

174. Затворницькій Марії, вихованці гуртка "У світі дизайну", керівник:
Стінська  Ганна  Ярославівна,  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Франківського району м. Львова;

175. Живчик  Олені,  вихованці  гуртка  "Яворівська  забавка",  керівник:
Келембет  Олександра  Володимирівна,  КЗ  ЛОР  "Львівський  обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

176. Зварійчуку Володимиру, вихованцю гуртка "Студія образотворчого
мистецтва"  Мішково-Погорілівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Жовтневого району Миколаївської області, за роботу "Янголятко";

177. Семченко  Анастасії,  вихованці  ДУМ,  керівник:  Чупахіна  А.М.,
загальноосвітньої школи №1 м. Очакова Миколаївської області, за роботу
"Горобина";

178. Петровій  Діані,  учениці  Баратівської  ЗОШ,  керівник:  Ґудзь  А.Я.,
Снігурівського  району  Миколаївської  області,  за  роботу  "Зимова
фантазія";

179. Колективу ДУМ, керівник: Івашкіна А.М., загальноосвітньої школи
№54 м. Миколаєва, за роботу "Перший день зими";

180. Мись Марії, вихованці гуртка "Палітра", керівник: Войстренко С.О.,
Снігурівської районної гімназії Миколаївської області, за роботу "Щедрі
дарунки Діда Мороза";

181. Мальці  Насті,  Садовець  Владі,  вихованкам  гуртка  "Флористика  і
прикладний  декор",  керівник:  Чудіна  І.М.,  Миколаївського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  работу  "Ялинка
"Сувенір"; 

182. Пустовій  Анастасії,  вихованці  навчально-виховного  комплексу
«Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №1», керівник: Левчук М.А., Одеської області, за
роботу «Ялинковий капелюшок»;



183. Скрипник  Юліані,  Скрябіковій  Маргариті,  ученицям  Петрівської
ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Комінтернівського  району  Одеської  області,  за  роботу
«Солодка парочка»;

184. Івахненко  Єлизаветі,  учениці  8  класу,  керівник:  Коман  Т.В.,
Новомиколаївської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Комінтернівського  району  Одеської
області, за роботу «Кришталеві квіти»;

185. Пазиній Анастасії, учениці 10 класу, керівник: Дембицька Н.В., КЗ
«ЗОШ  І-ІІІ  ст.  -  інтернат»  м.  Ананьєва  Одеської   області,  за  роботу
«Сніговик»;

186. Шахайді  Данилу,  учню  Єреміївської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  керівник:
Короленко  О.П.,  Роздільнянського  району  Одеської  області,  за  роботу
«Спритний лижник»;

187. Тулянцевій Юлії,учениці ЗОШ І-ІІІ ст. №19, керівник: Верес Л.О.,
м. Южне Одеської області, за роботу «Новорічна красуня»;

188. Вихованці гуртка "Флористика та фітодизайн інтер'єру",  керівник:
Гришко Юлія Олександрівна,  Шишацької  філії  Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, за роботу "Різдвяний
вінок";

189. Зіньківську спеціалізовану школу І-ІІІ ст. №1 Полтавської області;
190. Логвиновській  Юлії,  вихованці  гуртка  "Технічне  моделювання",

керівник: Корнієнко Анатолій Борисович, Хорольського районного центру
дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу "Різдвяний
кошик";

191. Чичук Еліні Миколаївні, вихованці гуртка "Дизайн", керівник: Неля
Сасовська,  Рівненськьго  НВК  №2  "Школа-ліцей",  за  роботу  "Доброго
Різдва";

192. Бикова  Артема  Миколайовича,  вихованця  гуртка  "Квілінг",
керівник: Анжеліка Каліновська, Рівненського НВК №2 "Школа-ліцей", за
роботу "В небі зірка засяяла";

193. Франкевич Анастасії Олександрівні, вихованці гуртка "Юні знавці
лікарських рослин", керівник: Щепетова Віталіна Юріївна, Глухівського
міського  центру  позашкільної  освіти  Сумської  області,  за  роботу
"Новорічна зірка";

194. Давидюк  Юлії  Миколаївні,  вихованці  гуртка  «Флористика  та
фітодизайн»,  керівник:  Клепач  Людила  Володимирівна,  Ямпільської
районної  станції  натуралістів  Сумської  області,  за  роботу  «Новорічні
сни»;

195. Клепач  Костянтину  Костянтиновичу,  вихованцю  гуртка
«Український  народний  сувенір»,  керівник:  Клепач  Людмила
Володимирівна, Ямпільської районної станції Сумської області, за роботу
«Зачарована красуня»;

196. Косенко  Ілоні  Вадимівні,   вихованці  гуртка  «Флористика  та
фітодизайн»,  керівник:  Клепач  Людмила  Володимирівна,  Ямпільської
районног станції натуралістів Сумської області, за роботу «Аромат нового
року»;

197. Кадиляк Анастасії, студентці Тернопільського ВПУ сфери послуг та
туризму, за  професією  флорист, квітникар,  керівник:  Пташник  Наталія
Брониславівна, за роботу "Різдвяний вінок";



198. Вихованцям  гуртка  «Турисько-краєзнавчий»,  керівник:  Цукеняк
Оксана Віктрівна, Теребовлянського центру туризму, краєзнавства, спорту
та  екскурсій  учнівської  молоді  Тернопільсьої  області,  за  роботу
"Різдвяний віночок";

199. Бодасюку  Назарію,  вихованцям  гуртка  "Мальовничий  світ",
керівник:  Корната Марія Петрівна, Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Збаразького
району Тернопільської області, за роботу "Ніч перед Різдвом";

200. Кашицькій  Юлії,  вихованці  гуртка  "Географічне  краєзнавство",
керівник: Турчик Володимир Іванович, Теребовлянського центру туризму,
краєзнавства,  спорту  та  екскурсій  учнівської  молоді  Тернопільської
області, за роботу "Чобіток достатку";

201. Вихованцям гуртка "Образотворче мистецтво", керівник: Саландяк
Галина Богданівна,  Підгаєцького центру дитячої  та  юнацької  творчості
Тернопільської  області,  за  роботу  "Хай  в  кожну  українську  родину
різдвяна зірка мир і спокій принесе";

202. Учням  7  класу,  керівник:  Олійник  Ірина  Володимирівна,
Плотницької ЗОШ І-ІІ ст. Тернопільського району Тернопільської області,
за роботу "Новорічний вернісаж";

203. Нос  Єлизаветі  Максимівні,  вихованці  гуртка  "Фітодизайнер",
керівник  гуртка:  Шукалюкова  Людмила  Валентина,  Лозівської  міської
ради Харківської області, за роботу "Після заметілі",

204. Ткаченко  Світлані,  вихованці  гуртка  Юні  квітникарі",  керівник:
Маліченко  О.О.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  "Харківський
обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості",  за  роботу  "Зимовий
букет";

205. Сіденко  Ользі,  вихованці  гуртка  Юні  квітникарі",  керівник:
Маліченко  О.О.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  "Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості",  за роботу "Сріблястий
етюд";

206. Колесник  Дар'ї,  вихованці  гуртка  "Флористика",  керівник:
Шапошнік  С.М.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  "Харківський
обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості",  за  роботу  "Зимова
блакить";

207. Подпорінову  Сергію,  вихованцю  гуртка  "Юні  квітникарі-
аранжувальники",  керівник:  Шапошнік  С.М.,  еколого-натуралістичного
відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості",
за роботу "Новорічний кошик";

208. Сурніній  Оксані,  вихованці  гуртка  Юні  квітникарі",  керівник:
Маліченко  О.О.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  "Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості", за роботу "Годинник в
Новий рік";

209. Кальченко  Тетяні,  вихованці  Богодухівського  центру  дитячої  та
юнацької  творчості,  керівник:  Усатенко  О.В.,  Харківської  області,  за
роботу "З Новим роком!";

210. Подорожко  Наташі,  вихованці  гуртка  "Юні  квітникарі-
аранжувальники",  керівник:  Шапошнік  С.М.,  еколого-натуралістичного
відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості",
за роботу "Чарівна ялинка";



211. Піскуновій  Софії,  вихованці  гуртка  Юні  квітникарі",  керівник:
Маліченко  О.О.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  "Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості", за роботу "Нічна краса";

212. Кравцову Максиму, Харченко Катерині,  вихованцям Золочівського
будинку дитячої та юнацької творчості, керівник: Сім'ян Юлія Олегівна,
Харківського району Харківської області, за роботу "Новорічне диво"; 

213. Акопян Олені, вихованці гуртка "Юні квітникарі-аранжувальники",
керівник:  Шапошнік  С.М.,  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості", за роботу
"Ялинка-перлинка";

214. Кононенко  Надії,  учениці  8  класу,  вихованці  гуртка  "Юні
майстрині",  керівник:  Колодич  О.О.,  Чорнанської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. Каховської районної ради Херсонської області, за роботу
"Підвісна композиція "Янголи";

215. Штаку  Вікторії,  учениці  5  класу,  керівник:  Столковська  Т.О.,
Чистопільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Верхньорогачицького
району Херсонської області, за роботу "Синьо-зелене диво";

216. Вихованцям  гуртка  "Захоплююче  лозоплетіння",  керівник:  Піскун
Є.В.,   КЗ  "Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді"
Херсонської обласної ради;

217. Писарчук Крістіну Іванівну, вихованку гуртка «Сувенір», керівник:
Комлєва С.І.,  Ізяславського будинку творчості  Хмельницької  області,  за
роботу «Новорічний сувенір»;

218. Чаплинця  Артема  Олександровича,  вихованця  гуртка  «Природа  і
фантазія»,  керівник:  Демкіна  В.М.,   Ізяславського  будинку  творчості
Хмельницької області, за роботу «Новорічна ялинка»;

219. Вихованцям  гуртка  «Народні  умільці»,  керівник:  Шкоднік  З.Г.,
Михлянської ЗОШ І-ІІІ ст. Ізяславського району Хмельницької області, за
роботу «Символ 2016 року»;

220. Ковтонюк  Мирославу,  вихованку  гуртка  «Сувенір»,  керівник:
Комлєва С.І.,  Ізяславського будинку творчості Хмельницької області, за
роботу «Різдвяний сувенір»;

221. Грабарчуку Артему Павловичу, вихованцю гуртка «Юний еколог»,
керівник: Демкіна В.М.,  Ізяславського будинку творчості Хмельницької
області, за роботу «Віночок добра»;

222. Демкіну  Жанну  Володимирівну,  вихованку  гуртка  «Екологи»,
керівник: Демкіна В.М.,  Ізяславського будинку творчості Хмельницької
області, за роботу «Білий мішка»;

223. Вознюк  Миколі  Анатолійовичу,  Сікорському  Назару
Володимировичу,  вихованцям  гуртка  "Народні  умільці",  керівник:
Паламарчук  Володимир  Васильович,  Миролюбненської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Старокостянтинівського району Хмельницької області;

224. Учням 6 класу, керівник:  Деркач Анна Вікторівна,  Решнівецького
НВК Старокостянтинівського району Хмельницької області;

225. Новоушицькому  районному  будиноку  дитячої  творчості
Хмельницької області;



226. Ватажук  Марії  Вікторівні,  вихованці  гуртка  "Народна  творчість",
керівник: Ротман О.О., Красилівського районного будинку творчості дітей
та юнацтва Хмельницької області, за роботу "Новорічна феєрія";

227. Учням  6  класу  Онацьківецького  НВК  Полонського  району
Хмельницької області, за роботу "Новорічний букет";

228. Ільчишиній  Іванні,  учениці  Завалецької  ЗОШ,  керівник:  Лабуняк
Наталія Михайлівна, Хмельницької області, за роботу "Диво-шишки";

229. Вихованцям  гуртка  "Юні  майстри   народних  ремесел",  керівник:
Коленчук  Олена  Іванівна,  Шепетівського  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, за роботу "Різдвяний вінок";

230. Вихованцям гуртка  "Народна  творчість",  керівник:  Беляєва  Ольга
Михайлівна,  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Хмельницької  області,  за  роботу "Зимовий
вечір";

231. Миронюк Вірі, вихованці гуртка "Природне диво", керівник: Єгора
Іванна Борисівна, Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва", за
роботу "Різдвяний вінок";

232. Поворозник  Олені,  Бузі  Марині,  Поліщук  Яні,  Сологуб  Аліні,
вихованкам  гуртка  "Творча  майстерня",  керівник:  Самборська  Олена
Валентинівна, Навчально-виховного об'єднання №23 м. Хмельницька, за
роботу "Чарівний віночок";

233. Берегельській  Світлані,  вихованці  гуртка  "Технічний  дизайн",
керівник: Балицька Катерина Олегівна, Хмельницького палацу творчості
дітей та юнацтва, за роботу "Новорічний віночок";

234. Славутському  еколого-натуралістичному  центру  школярів
Хмельницької області;

235. Вихованцям гуртка "Креативне рукоділля", керівник: Короташ Т.В.,
Судилківського НВК Шепетівського району Хмельницької області;

236. Хролинській загальноосвітній школі І-ІІ ст. Хмельницької області;
237. Хмельницькому палацу творчості дітей та юнацтва;
238. Великомацевицькому  НВК  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  -

дошкільний  навчальний  заклад"  Старокостянтинівського  району
Хмельницької області;

239. Вороноковцькій  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ст.
Старокостянтинівського району Хмельницької області;

240. Вихованців  гуртка "Плетіння з  верби",  керівник:  Коленчук Олена
Іванівна,  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської молоді Хмельницької області,  за роботу "Пухнаста
красуня";

241. Шевчуку  Владиславу  Володимировичу,  вихованцю  гуртка
"Образотворче  мистецтво",  керівник:  Марценюк  Оксана  Миколаївна,
Красилівського  районного  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва
Хмельницької областу, за роботу "Дідусь Мороз";

242. Синиці  Катерині  Вікторівні,  вихованці  гуртка  "Образотворче
мистецтво", керівник: Шпаченко Ніна Іванівна, Красилівського районного
будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Хмельницької  області,  за  роботу
"Надвечір'я";



243. Оліщук Юлії Сергіївні, вихованці гуртка "Образотворче мистецтво",
керівник:  Марценюк  Оксана  Миколаївна,  Красилівського  районного
будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Хмельницької  області,  за  роботу
"Новорічний сюрприз";

244. Леончук Олені Володимирівні, вихованці Морозівської ЗОШ І-ІІ ст.,
керівник:  Гуляк  І.О.,  м.  Красилова  Хмельницької  області,  за  роботу
"Ангел миру";

245. Канарчуку  Андрію  Генадійовичу,  вихованцю  гуртка  "Іграшка-
сувенір", керівник: Галазюк Ірина Леонідівна, Красилівського районного
будинку Хмельницької області, за роботу "Чарівний чобіток";

246. Семенчук Оксані Володимирівні, вихованці гуртка "Жива вишивка",
керівник: Ленська Тетяна Миколаївна, Красилівського районного будинку
творчості  дітей  та  юнацтва  Хмельницької  області,  за  роботу  "Веселих
свят";

247. Паляруш Юлії Василівні, вихованці гуртка "Юні екологи", керівник:
Романюк Наталія  Андріївна,  Ілляшівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ст. Старокостянтинівського району Хмельницької  області,  за  роботу "У
зимовому лісі";

248. Райметодкабінету м. Кам'янця-Подільського Хмельницької області;
249. Учням  Прислуцького  НВК  "ЗОШ  І-ІІІ  ст.  -  ДНЗ",  керівник:

Руденкова  С.В.,  Полонського  району  Хмельницької  області,  за  роботу
"Новорічна коляда";

250. Марховській  Яні  Русланівні,  вихованці  гуртка  "Юні  квітникарі"
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області, за роботу "Сучасна ялинка";

251. Бондаревій Наталії, вихованці гуртка "Квітникарі-аранжувальники"
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області, за роботу "Новорічна красуня";

252. Лакізі  Марії  Володимирівні,  вихованці  гуртка  "Квіткове
аранжування",  керівник:  Марховська  Аліна  Василівна,  Шепетівського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Хмельницької області, за роботу "Новорічний маскарад";

253. Бабаку  Тарасу  Вадимовичу,  вихованцю  гуртка  "Умілі  руки",
керівник:  Бабак  Наталія  Леонідівна,  Стецьківського  НВК
Старокостянтинівського  району  Хмельницької  області,  за  роботу
"Новорічна красуня";

254. Куніцкій  Тетяні,  Овчарук  Каріні,  Степанюк  Вікторії,  вихованкам
Красилівського Будинку творчості дітей та юнацтва, керівник: Потапова
Світлана Петрівна, Хмельницької області, за роботу "Новорічна ялинка";

255. Блажко  Катерині,  вихованці  Хмельницького  палацу  дітей  та
юнацтва, керівник: Сімцова Н.П., за роботу "Ялинка";

256. Шевчук  Ірині  Василівні,  вихованці  гуртка  "Іграшка-сувенір",
керівник: Галазюк Ірина Леонідівна,  Красилівського районного будинку
творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу "Ніжність";

257. Стаднік Іванні Миколаївні, Головченко Росіні Михайлівні, Коберник
Ользі  Анатоліївні,  вихованкам  гуртка  "Народна  творчість",  керівник:
Стаднік Іванна Миколаївна, Красилівського районного будинку творчості
дітей та юнацтва" Хмельницької області, за роботу "Казкова ялиночка";



258. Учням Судилківської  ЗОШ І – ІІІ  ст.,  керівник:  Сніховська Надія
Андріївна, Шепетівського району Хмельницької області;

259. Шкуматовій  Крістіні,  учениці  Новоселицької  гімназії,  керівник:
Ковдриш А.М., Чернівецької області, за роботу "Новорічна красуня";

260. Притуляку Артему, вихованцю Підзахаричівського НВК "Перлина
гуцульщини", керівник: Кушнір В.І.,  Путильського району Чернівецької
області, за роботу "Вінок-оберіг";

261. Рижко  Лоредані,  Дущаку  Дмитру,  учням  Марщинецького  НВК
Новоселицького району, керівник:  Бойко Х.А.,  Чернівецької  області,  за
роботу "Зимова красуня";

262. Бровко  Валерії,  учениці  Носівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №1,  керівник:
Чистоткіна Валентина Борисівна, Чернігівської області, за роботу "Краса
та щедрість української землі";

263. Кундюбі  Сніжані,  учениці  8-А  класу,  керівник:  Кратко  Алла
Михайлівна, Носівської районної гімназії Чернігівської області, за роботу
"Новорічний подарунок";

264. Учням  7  класу, Студинського НВК,  Новгород-Сіверського району
Чернігівської області, за роботу "Гілка ялини".

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