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«06» березня 2018 р. № 27/1

Про підсумки проведення
Всеукраїнської виставки-конкурсу
«Український сувенір»

Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України плану
роботи НЕНЦ на 2018 рік, з 8 по 22 січня 2018 року Школою народних ремесел
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  МОН
України  була  проведена  виставка-конкурс  «Український  сувенір»  (далі-
конкурс), (положення, затверджене методичною радою НЕНЦ, протокол № 1 від
02.12.2008 р.; доповнений 5.12.2012 р.).

У Всеукраїнській виставці-конкурсі взяли участь понад 500 осіб: учні та
учнівські колективи закладів позашкільної та загальної середньої освіти різних
регіонів України та м. Києва, а також родинні колективи різних вікових груп,
дорослі шанувальники народної творчості. На огляд широкого загалу учнівської
молоді, педагогів, батьків, гостей Центру були представлені різноманітні творчі
роботи,  які  відповідають визначенню «український сувенір» і  які  є  зразками
традиційних  і  копіями  стародавніх  іграшок,  дизайнерські  вироби,  сучасні
саморобні  іграшки  і  предмети  вжитку.  В  роботах  поєднуються  національні
художні  та  виховні  традиції  із  елементами  творчого  мислення  сучасних
майстрів. 

Виставка-конкурс «Український сувенір» проводиться із метою виховання
національного  світогляду  учнівської  молоді  через  пізнання  народного
мистецтва;  залучення  молодого  покоління  до  джерел  і  процесу  творення
українського народного мистецтва; сприяння налагодженню духовного контакту
дитини та  батьків через  залучення їх до спільної творчості  на традиційному
ґрунті;  стимулювання  розвитку  творчого  пошуку,  художнього  смаку  при
виконанні креативних робіт з використанням традиційних матеріалів і технік;
співпраці  і  обміну  досвідом  між  осередками  дитячої  творчості,  культурно-
освітніми установами; популяризації дитячої художньої творчості через засоби
масової інформації.

За  умовами конкурсу, всі  учасники розподіляються за  такими віковими
категоріями:

• I вікова категорія-діти 6-11 років;

• II вікова категорія – підлітки 12-16 років;



• III вікова категорія – учасники від 17 років (дорослі).

Згідно з висновками журі та за активну участь у пошуково-дослідницькій
діяльності з питань пізнання джерел і процесу творення зразків декоративно-
ужиткового  мистецтва,  творчу  самореалізацію,  гармонічний  розвиток
талановитої учнівської молоді та готовність до соціокультурного діалогу в полі
етнічному світі

НАКАЗУЮ:

І. Нагороджуються грамотою НЕНЦ за І місце учасники I вікової
категорії (діти 6-11 років) Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український
сувенір»:

1. Кривобокова Марія, 8 років, учениця Мирноградської ЗОШ I-III ст. №5 ім.
Валерія  Доценка  Мирноградської  міської  ради  Донецької  області,  за
роботу «Квітковий оберіг» (91 бал).

2. Темченко  Марія,  9  років,  вихованка  Народного  художнього  колективу
студії образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ «Горицвіт»
КМР, м.Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Вершник»  -
свищик» (93 бали).

3. Чиннова  Марина,  9  років,  вихованка  Народного  художнього  колективу
студії образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ «Горицвіт»
КМР, м.Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Пташка»  -
свищик» (92 бали).

4. Буханець Богдан, 10 років, вихованець Народного художнього колективу
студії образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ «Горицвіт»
КМР, м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу «Зелений птах»
(91 бал).

5. Ляшенко  Олександра,  8  років,  вихованка  Народного  художнього
колективу студії образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ
«Горицвіт»  КМР,  м.Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Баран, що грає на трубі» - свищик » (92 бали).

6. Василенко  Олександра,  8  років,  вихованка  Народного  художнього
колективу студії образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ
«Горицвіт»  КМР,  м. Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Лисичка з колобком» - свищик» (92 бали).

7. Лагудкіна  Софія,  8  років,  вихованка  Народного  художнього  колективу
студії образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ «Горицвіт»
КМР,  м. Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Козлик  з
сопілкою» - свищик» (92 бали).

8. Погорілий  Володимир,  10  років,  вихованець  гуртка  «Декоративно-
вжиткове мистецтво»  Вишнівського центру творчості  дітей  та  юнацтва
Києво-Святошинського  району,  КЗ  Київської  обласної  ради  «Центр



творчості дітей та юнацтва Київщини», за роботу «Подарунок для мами»
(96 балів).

9. Правікова  Стелла,  7  років,  вихованка  гуртка  «Моделювання  іграшок-
сувенірів»  Комплексу  позашкільної  роботи  з  дітьми  та  юнацтвом
м.Рубіжне Луганської області, за роботу «Чим багаті, тим і раді» (91 бал).

10.Дацінько  Уляна,  вихованка  гуртка  «Студія  екодизайну»  Комунального
позашкільного  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Дніпровської  ради  Дніпропетровської  області»,  за
роботу «Коник-каталка» (виготовлена разом з татом, 98 балів).

11.Іванків  Лілія,  9  років,  вихованка  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»
Солотвинського будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанського
району Івано-Франківської області, за роботу «Лялька Катруся» (93 бали).

12.Васильченко  Олена,  11  років,  вихованка  гуртка  «Природа  і  фантазія»
ЦДЮТ  «Сонях»  м.  Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Народна лялька» (92 бали).

13.Крамаренко Марк,  6  років,  учень  1  класу  КЗШ  №  58  м.  Кривий  Ріг
Дніпропетровської області, за роботу «Коник-стрибунець» (97 балів).

14.Стариченко  Микита,  9  років,  вихованець  гуртка  «Захоплююче
лозоплетіння»  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»  Херсонської  обласної  ради»,  за  роботу  «Кошик  для  ягід»  (96
балів).

15.Кошеленко  Єлизавета,  7  років,  учениця  Погребівської  ЗОШ  I-III  ст.
Глобинської райради Полтавської області, за роботу «Українська скриня»
(разом з батьками; 92 бали);
Кошеленко  Валерія,  7  років,  учениця  Погребівської  ЗОШ  I-III  ст.
Глобинської райради Полтавської області, за роботу «Українська скриня»
(разом з батьками; 92 бали).

16.Бондаренко Вікторія,  9  років,  вихованка  гуртка  «Моделювання  одягу»
ЦДЮТ  «Мрія»  м.Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Сумочка для мобільного телефону» (98 балів);
Колодіна Марія, 10 років, вихованка гуртка «Моделювання одягу» ЦДЮТ
«Мрія» м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу «Сумочка для
мобільного телефону» (98 балів).

17.Зінченко Вероніка, 11 років, вихованка Зразкового художнього колективу
гуртка  «Травоплетіння»  Центру  технічної  творчості  та  професійної
орієнтації шкільної молоді Дарницької районної в місті Кієві Державної
Адміністрації, за роботу «Різдвяний оберіг» (96 балів).

18.Цивкалюк Катерина, 9 років, вихованка Зразкового художнього колективу
гуртка  «М’яка  іграшка»  Центру  технічної  творчості  та  професійної
орієнтації шкільної молоді Дарницької районної в місті Кієві Державної
Адміністрації, за роботу «Лялька «Козак Микола» (98 балів).



19.Цивкалюк  Єлизавета,  11  років,  вихованка  Зразкового  художнього
колективу  гуртка  «М’яка  іграшка»  Центру  технічної  творчості  та
професійної орієнтації шкільної молоді Дарницької районної в місті Кієві
Державної  Адміністрації,  за  роботу  «Лялька  «Дівчина  Катерина»  (98
балів).

20.Синиця  Юліанна,  учениця  2  класу  НЗ  «Токмацька  ЗОШ  I-III  ст.  №1
Токмацької  міської  ради  Запорізької  області»,  за  роботу  «Берегиня
сімейного роду», виконану разом з мамою Валінчус Юлією Миколаївною
(96 балів).

21.Циганкова  Катерина,  9  років,  учениця  Шевченківської  ЗОШ  I-III  ст.
Комиш-Зорянської  селищної  ради  Більмацького  району  Запорізької
області, за роботу «Коник» (96 балів).

22.Карнаух Ілля, 11 років, вихованець КЗ «Малобілозерська спеціалізована
естетична школа-інтернат II-III ст. «Дивосвіт» Запорізької обласної ради,
за роботу «Щедрий стіл» (91 бал).

23.Савенко Меланія, вихованка гуртка «Витинанка» Лосинівської ЗОШ I ст.
Лосинівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської області, за
роботу «Ранкова феєрія» (98 балів).

24.Петрик  Владислав,  учень  Лосинівської  ЗОШ  I-III  ст.  Лосинівської
селищної  ради  Ніжинського  району  Чернігівської  області,  за  роботу
«Булава  –  символ  гетьманської  влади»,  виконану  разом  з  дідусем,
Петриком Григорієм Миколайовичем (98 балів).

25.Мойсіяш  Марія,  10  років,  вихованка  Зразкового  колективу  «Вітрила
творчості» Сновського Центру дитячої та юнацької творчості Сновської
міської ради Чернігівської області, за роботу «Сова» (97 балів».

26.Шаповал  Діана,  10  років,  вихованка  гуртка  «Світ  майстрів»  Києво-
Святошинського  районного  центру  творчості  молоді  «ОБЕРІГ»  Києво-
Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області,  за
роботу  «Композиція  з  трьох  сувенірних  тарілок  в  українському  стилі»
(98 балів).

27.Лук’янчук  Уляна,  вихованка  гуртка  «Художня  вишивка»  Києво-
Святошинського  районного  центру  творчості  молоді  «ОБЕРІГ»  Києво-
Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області,  за
роботу «Новорічні мережки» (100 балів).

28.Лисак Евеліна, 8 років, вихованка гуртка «Джерело» Будинку дитячої та
юнацької творчості Вараської міської ради м.Вараш Рівненської області,
за роботу «Півник» (91 бал).

29.Абрамович Олена, 10 років, вихованка гуртка «Народні ремесла України»
КЗ ЧОЦЕНТУМ Чернівецької області, за роботу «Колядники» (93 бали).

30.Требик  Мирослав,  вихованець  гуртка  «Гончарик»  Хотинського  БДУМ
Чернівецької області, за роботу «Різдвяні баранці» (91 бал).



31.Діденко Олена,  9  років,  вихованка гуртка  «Майстри-чарівники» КПНЗ
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія» Криворізької  міської
ради Дніпропетровської області», за роботу «Юна Фрея» (92 бали).

32.Воронцова  Софія,  7  років,  вихованка  гуртка  «Декоративна  мозаїка»
КПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької
міської ради Дніпропетровської області», за роботу «Лялька» (93 бали).

33.Ларіонова Дарина, 9 років,  вихованка гуртка «Арт» БТУ Кир’яківської
ЗОШ  I-III  ст. Миколаївського  району  Миколаївської  області,  за  роботу
«Дівчата і казкові звірі» (99 балів);
Каратаєва  Влада,  9  років,  вихованка  гуртка  «Арт»  БТУ  Кир’яківської
ЗОШ  I-III  ст. Миколаївського  району  Миколаївської  області,  за  роботу
«Дівчата і казкові звірі» (99 балів).

34.Клімова  Ніка,  10  років,  вихованка  гуртка  «Образ»  Миколаївського
ОЕНЦУМ, за роботу «Казкові баранці» (99 балів);
Бараш  Олена,  10  років,  вихованка  гуртка  «Образ»  Миколаївського
ОЕНЦУМ, за роботу «Казкові баранці» (99 балів).

35.Андрєєва  Ксенія,  9  років,  вихованка  колективу  «Студія  морального
виховання» Сватівського районного молодіжного центру «Слобожанська
духовна криниця ім. М.Щепенка» м.Сватове Луганської області, за роботу
«Яблунева гілка» (98 балів).

36.Сокол Дар’я,  вихованка  Гуртка  народної  творчості  Донського еколого-
натуралістичного  центру  Волноваського  району  Донецької  області,  за
роботу «Дерево життя» (94 бали).

37.Пікінер  Інна,  7  років,  вихованка  гуртка  «Дитячий  вернісаж»  ЦДЮТ
«Мрія» Інгулецького району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за
роботу «Щасливе літо» (91 бал).

38.Іванова Юлія, 11 років, вихованка гуртка «Джерельце» Центру художньо-
естетичної  творчості  учнівської  молоді  Новомосковського  району,  м.
Перещепине  Новомосковського  району  Дніпропетровської  області,  за
роботу «Ой, у лузі червона калина…» (92 бали).

39.Медвідська  Ольга,  вихованка  гуртка  «Яворівська  забавка»  КЗ  ЛОР
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» за роботу «Розпис на дереві» (93 бали).

40.Васильченко  Олена,  11  років,  вихованка  гуртка  «Природа  і  фантазія»
ЦДЮТ «Сонях» Саксаганського району, м. Кривий Ріг Дніпропетровської
області, за роботу «Народна лялька» (92 бали).

41.Крамаренко Марк,  6  років,  учень  1  класу  КЗШ  №  58  м.  Кривий  Ріг
Дніпропетровської області, за роботу «Коник-стрибунець» (97 балів).

42.Рудницька Катерина, 9 років,  вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове
мистецтво» Зборівського районного центру дитячої та юнацької творчості
Зборівської  ОТГ м.  Зборів  Тернопільської  області,  за  роботу  «Різдвяна
шопка» (96 балів).



43.Наум  Юліана,  8  років,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі»  Міської
дитячої  екологічної  станції  м.  Івано-Франківськ,  за  роботу  «Колоритні
даруночки» (92 бали).

44.Сенчук Андрій, 11 років, вихованець гуртка «Точка зору» Міської дитячої
екологічної  станції  м.  Івано-Франківськ,  за  роботу  «Карпатський
гостинець» (96 балів).

45.Сай  Аліса,  10  років,  вихованка  гуртка  «Батерфляй»  КПНЗ  ЦДЮТ
«Ріднокрай»  КМР, м.  Кривий Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Янгол-охоронець» (5 ляльок-мотанок) (98 балів).

46.Молчановська  Єлизавета,  11 років,  вихованка  гуртка  «Шедевр»  КПНЗ
ЦДЮТ «Ріднокрай» КМР, м.  Кривий Ріг  Дніпропетровської  області,  за
роботу «Подих весни» (комплект з 2-х робіт: «Дівчина Весна» та «Весна
на підвіконні») (97 балів).

47.Русан Софія, 8 років, вихованка гуртка «Берегиня» при Новосілківській
ЗОШ, Києво-Святошинського РЦЕНТУМ, м. Боярка Київської області, за
роботу «Прийшли щедрувати до вашої хати» (96 балів).

48.Сердюк  Софія,  11  років,  вихованка  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Школи народних ремесел НЕНЦ, за творчу роботу «Ранковий господар»
(94 бали).

49.Щадей  Анюта,  11  років,  вихованка  гуртка  «Моделювання  іграшок-
сувенірів»  Іршавської  райСЮН,  м.  Іршава  Закарпатської  області,  за
роботу «Любіть Україну…» (99 балів);
Жупанин  Юлія,  11  років,  вихованка  гуртка  «Моделювання  іграшок-
сувенірів»  Іршавської  райСЮН,  м.  Іршава  Закарпатської  області,  за
роботу «Любіть Україну…» (99 балів).

ІІ. Нагороджуються грамотою НЕНЦ за ІІ місце учасники I вікової
категорії (діти 6-11 років) Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український
сувенір»:

1. Іванова Софія,  9  років,  вихованка гуртків  «Виготовлення  сувенірів»  та
«Юні  етнографи»  КПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
«Гармонія»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області»,  за
роботу «Лялька» (84 бали).

2. Полячек Варвара, 7 років, вихованка гуртків «Виготовлення сувенірів» та
«Юні  етнографи»  КПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
«Гармонія»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області»,  за
роботу «Лялька» (87 балів).

3. Кладов  Артем,  11  років,  вихованець  гуртка  «Початкове  технічне
моделювання»  Лозівського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Лозівської міської ради Харківської області, за роботу «Коник-гойдалка»
(83 бали).



4. Лисиця Тетяна, 7 років, вихованка гуртка «Чарівниця» БТУ Баштанського
району Миколаївської області, за роботу «Фіранки «Солов’їні світанки»
(89 балів);
Верба Кирило,8 років, вихованець гуртка «Чарівниця» БТУ Баштанського
району Миколаївської області, за роботу «Фіранки «Солов’їні світанки»
(89 балів).

5. Ковальова Богдана, 11 років, вихованка гуртка «Арт-декор» Сватівського
районного  молодіжного  центру  «Слобожанська  духовна  криниця  ім.
М.Щепенка», м. Сватове Луганської області, за роботу «Янгол – оберіг»
(86 балів).

6. Ткач  Вікторія,  вихованка  гуртка  «Народні  ремесла»  Холминського
Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Корюківської  районної  ради
Чернігівської області, за роботу «Кіт – ласун» (89 балів).

7. Золотарьова Сніжана, 10 років, вихованка гуртка «Аплікація соломкою»
Новомиргородського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Новомиргородської  районної  ради  Кіровоградської  області,  за  роботу
«Дівчина – весна» (83 бали).

8. Колле-Васкевич Михайло, 11 років, вихованець творчої студії «Кракелюр»
на  базі  Тарасівської  ЗОШ  Києво-Святошинського  районного  центру
творчості  молоді  «ОБЕРІГ»  Києво-Святошинської  районної  державної
адміністрації Київської області, за роботу «Родинний свічник» (89 балів).

9. Полоцька  Софія,  8  років,  учениця  Пирогівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Глобинського району Полтавської  області,  за  роботу «Лялька мотанка»
(88 балів).

10.Іванчук  Владислав,  9  років,  вихованець  гуртка  «Писанкарство»
Вижницького  РБДЮТ,  м.Вижниця  Чернівецької  області,  за  роботу
«Великодній оберіг» (87 балів).

11.Піць Каріна, 11 років, вихованка Реваківського ЗНЗ І-ІІІ ст. Кіцманського
району Чернівецької області, за роботу «Барви України» (86 балів).

12.Дмитрієва  Ксенія,  9  років,  вихованка  гуртка  «Природа  і  фантазія»
Новоселицького  БДТ  Чернівецької  області,  за  роботу  «Гуцульські
коломийки» (85 балів).

13.Сацик  Анна,  11  років,  учениця  6-Б  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  с.  Седлище
Любешівського  району  Волинської  області,  за  роботу  «Новорічний
чобіток» (88 балів).

14.Мельник  Орися,  8  років,  вихованка  гуртка  «Світ  фантазій»  Шацького
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської  області,  за  роботу
«Різдвяні дзвоники» (87 балів).

15.Григораш  Ніка,  10  років,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники»  Великоновосілківської  районної  станції  юних
натуралістів, смт. Велика Новосілка Донецької області, за роботу «Лялька
– брязкальце» (87 балів)



16.Косович  Вероніка,  11  років,  вихованка  гуртка  «Декоративно-ужиткове
мистецтво»  при  Кривецькій  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Богородчанського  районного
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-Франківської  області,  за
роботу «Карпатська Осінь» (85 балів).

17.Корощенко  Дар’я,  10  років,  вихованка  гуртка  «Невгамон»
Енергодарського  навчально-виховного  комплексу  "дошкільний
навчальний  заклад  -  загальноосвітній  навчальний  заклад"  № 9
Енергодарської міської ради Запорізької області, за роботу «Я – майбутній
прем’єр-міністр України!» (83 бали).

18.Тещинська  Марія,  7  років,  учениця  Петрівського  НВК  Покровської
райради Донецької області, за роботу «Новорічна тарілочка» (82 бали).

19.Іванова Анастасія, 10 років, вихованка гуртка «Природа рідного краю», на
базі Піщанського НВК, КПНЗ «РайСЮН» Покровської райради Донецької
області, за роботу «Новорічний калейдоскоп» (82 бали).

20.Малтабар  Олександра,  10  років,  вихованка  гуртка  «Фітодизайн»
Великоновосілківського  РЦДЮТ,  смт.  Велика  Новосілка
Великоновосілківського району Донецької області,  за  роботу «Чарівний
кошик» (82 бали).

21.Вовкогон  Крістіна,  вихованка  гуртка  «Етнолялька»  Енергодарської
багатопрофільної  гімназії  «Гармонія»  Енергодарської  міської  ради
Запорізької області, за роботу «Вепська лялька» (85 балів).

22.Новик Карина, 9 років, вихованка гуртка «Джерельце» Центру художньо-
естетичної  творчості  учнівської  молоді  Новомосковського  району,  м.
Перещепине  Новомосковського  району  Дніпропетровської  області,  за
роботу «Великодній сувенір» (86 балів).

23.Гармашова  Каріна,  9  років,  вихованка  гуртка  «Писанкарство»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді,  м.  Шепетівка  Хмельницької  області,  за  роботу
«Декоративна тарілка» (82 бали).

24.Райта Орися, вихованка гуртка «Майстерня прикрас» Великомостівського
ЦДЮТ Сокальського району  Львівської  області,  за  роботу  «Світанкові
роси» (86 балів).

25.Гриб Єлизавета, 11 років, вихованка гуртка «Квіткова фантазія» Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Котелевської  районної  ради Полтавської
області, за роботу «Нерозлучники» (85 балів).

26.Колектив  вихованців  гуртка  «Етнолялька»  Оріхівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
ім. В. М. Леонтовича Засульської сільської ради Полтавської  області,  за
роботу «Берегиня Коляда» (86 балів).

27.Царенко Злата,  11  років,  учениця  6-А  класу  КГ  № 91  Саксаганського
району  м.Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Веселі
зайченята» (88 балів).



28.Дацків  Юрій,  11  років,  вихованець  гуртка  «Флористика  і  фітодизайн
інтер’єру» Скалатського БШ, Скалатської  ОТГ Підволочиського району
Тернопільської  області,  за  роботу  «Новорічно-різдвяні  листівки»
(86 балів).

29.Петрик  Ірина,  11  років,  вихованка  гуртка  «Декоративні  композиції»
КЗТМР «Центр творчості дітей та юнацтва» м. Тернопіль, за роботу «Від
Катерини до Стрітення» (83 бали);
Тимків  Юлія,  11  років,  вихованка  гуртка  «Декоративні  композиції»
КЗТМР «Центр творчості дітей та юнацтва» м. Тернопіль, за роботу «Від
Катерини до Стрітення» (83 бали).

30.Томашевська  Юлія,  10  років,  вихованка  гуртка  «Майстри  пензля»  при
ЗОШ  І-ІІІ  ст.  с.Озерна  Зборівського  району  Тернопільської  області,  за
роботу «Новорічні іграшки» (82 бали);
Хухрик Олександр,  11 років,  вихованець гуртка «Майстри пензля» при
ЗОШ  І-ІІІ  ст.  с.Озерна  Зборівського  району  Тернопільської  області,  за
роботу «Новорічні іграшки» (82 бали);

31.Дубляк Злата,  9  років,  вихованка гуртка «Еколозинка» Міської  дитячої
екологічної  станції  м.  Івано-Франківськ,  за  роботу  «Брязкальця»
(83 бали).

32.Гусєва Євгенія, 9 років, вихованка гуртка «Еколозинка» Міської дитячої
екологічної  станції  м.  Івано-Франківськ,  за  роботу «Меблі  для ляльки»
(84 бали).

33.Сидоренко Євгенія, 11 років, вихованка гуртка «Намистинка» МЦНТТУМ
м. Івано-Франківськ, за роботу «Українська пташка» (84 бали).

34.Бутрим  Андрій,  10  років,  учень  Заворицького  НВК,  с.  Заворичі
Броварського району Київської області, за роботу «Традиційний різдвяний
пряник» (83 бали). 

35.Коваленко Валентин,  вихованець  гуртка  «Аплікація  соломкою»  Школи
народних  ремесел  НЕНЦ,  м.  Київ,  за  роботу  «Українські  обереги»
(89 балів);
Яременко  Олег,  вихованець  гуртка  «Аплікація  соломкою»  Школи
народних  ремесел  НЕНЦ,  м.  Київ,  за  роботу  «Українські  обереги»
(89 балів);
Хмелєва Софія, вихованка гуртка «Аплікація соломкою» Школи народних
ремесел НЕНЦ, м. Київ, за роботу «Українські обереги» (89 балів);
Рижак  Вероніка,  вихованка  гуртка  «Аплікація  соломкою»  Школи
народних  ремесел  НЕНЦ,  м.  Київ,  за  роботу  «Українські  обереги»
(89 балів);
Салан  Катерина,  вихованка  гуртка  «Аплікація  соломкою»  Школи
народних  ремесел  НЕНЦ,  м.  Київ,  за  роботу  «Українські  обереги»
(89 балів);



Ларіонов Володимир,  вихованець гуртка  «Аплікація  соломкою» Школи
народних  ремесел  НЕНЦ,  м.  Київ,  за  роботу  «Українські  обереги»
(89 балів);
Різніченко  Милада,  вихованка  гуртка  «Аплікація  соломкою»  Школи
народних  ремесел  НЕНЦ,  м.  Київ,  за  роботу  «Українські  обереги»
(89 балів);
Литвин  Владислав,  вихованець  гуртка  «Аплікація  соломкою»  Школи
народних  ремесел  НЕНЦ,  м.  Київ,  за  роботу  «Українські  обереги»
(89 балів).

36.Коняхіна  Катерина,  11  років,  вихованка  гуртка  «Моделювання  та
конструювання  одягу»  Новопсковського  БДЮТ  Луганської  області,  за
роботу «Добробут у оселю» (80 балів).

37.Коваль  Павло,  11  років,  вихованець  гуртка  декоративно-ужиткового
мистецтва  КЗ  «Вінницький  районний  Будинок  дитячої  та  юнацької
творчості» Вінницької районної ради, за роботу «Швидше до перемоги!»
(89 балів).

38.Добровольський  Богдан,  10  років,  вихованець  гуртка  «Петриківський
розпис»  КЗ  «Мурованокуриловецький  районний  Будинок  дитячої  та
юнацької творчості» Вінницької області, за роботу «Різдвяна петриківка»
(89 балів).

39.Дармороз Максим, вихованець гуртка «Початкове технічне моделювання»
Томашпільського  будинку  дитячої  творчості  Томашпільської  ОТГ, смт.
Томашпіль Вінницької області, за роботу «Сувенірна дощечка» (86 балів).

40.Стрілець  Георгій,  8  років,  вихованець  гуртка  «Берегиня»  при
Новосілківській  ЗОШ,  Києво-Святошинського  РЦЕНТУМ,  м. Боярка
Київської області, за роботу «Дерев’яні санчата до композиції «Прийшли
щедрувати до вашої хати», за допомоги батьків (86 балів).

41.Буханець  Дар’я,  9  років,  вихованка  Народного  художнього  колективу
студії образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ «Горицвіт»
КМР,  м.Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Сусіди»
(86 балів).

42.Диптан  Олександра,  11  років,  вихованка  Зразкової  творчої  майстерні
«Світ  сувенірів»  Васильківського  міського  центру  творчості  дітей  та
юнацтва, м.Васильків Київської області, за роботу «У круговерті часу й
літ лишаємо яскравий слід» (89 балів).

43.Гордєєва  Олександра,  10  років,  вихованка  гуртка  «Фітодизайн»
Зразкового  творчого  об’єднання  «Флористична  майстерня  «Адоніс»
Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»,  м.  Бровари
Київської області, за роботу «Український етнограй» (89 балів).

44.Майорова  Юлія,  8  років,  учениця  Шевченківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Комиш-Зорянської  селищної  ради  Більмацького
району Запорізької області, за роботу «Український сувенір» (87 балів).



45.Юшкевич Ксенія, 10 років, вихованка Зразкового художнього колективу
гуртка «Кераміка» КПНЗ «Станція юних техніків Тернівського району»
КМР, м.  Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Свищики
«Веселі гуси» (88 балів).

ІІІ. Нагороджуються грамотою НЕНЦ за  ІІІ  місце  учасники
I вікової  категорії  (діти  6-11  років)  Всеукраїнської  виставки-конкурсу
«Український сувенір»:

1. Слюсаренко  Маргарита,  7  років,  вихованка  гуртка  «Мистецтво  рідного
краю»  КПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області», за роботу «Весела
родина» (78 балів).

2. Величенська Софія, вихованка гуртка «Початкове технічне моделювання»
БТУ Новобузького району Миколаївської області, за роботу «Скринька моїх
таємниць» (78 балів);
Гасанова Сурач, вихованка гуртка «Початкове технічне моделювання» БТУ
Новобузького  району  Миколаївської  області,  за  роботу  «Скринька  моїх
таємниць» (78 балів).

3. Кушнирік  Євген,  11  років,  вихованець  гуртка  «Студія  декоративно-
ужиткового мистецтва» Будинку творчості дітей та юнацтва, м. Мирноград
Донецької області, за роботу «Жар-птиця» (78 балів).

4. Губа  Іван,  11 років,  вихованець  гуртка  «Акварелька» КЗ «Волноваський
будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»,  м.  Волноваха  Волноваського
району Донецької області, за роботу «Різдвяна зірка» (71 бал).

5. Корольчук  Костянтин,  учень  Кам’янець-Подільської  ЗОШ  I-III  ст.  № 16
Хмельницької області, за роботу «Домашній оберіг» (78 балів).

6. Колектив  вихованців  гуртка  «Петриківський  розпис»  КЗ
«Новгородківський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»
Новгородківського району Кіровоградської області, за роботу «Подарунок
мамі» (73 бали).

7. Захарченко  Кіра,  учениця  Глобинської  гімназії  №  1  ім.  В.Є.Купченка,
м. Глобино Полтавської області, за роботу «Скринька «Маки» (78 балів).

8. Дмитруха  Діана,  9  років,  вихованка  студії  прикладного  мистецтва
«Чарівниця» Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва
Рівненської області, за роботу «Баранець» (78 балів).

9. Чинчик Лорідана, учениця 4 класу Молодійської ЗОШ Глибоцького району
Чернівецької області, за роботу «Булава» (79 балів).

10.Гуцуляк  Руслана,  10  років,  вихованка  гуртка  «Аплікація  та  плетіння
соломкою»  Сторожинецького  ЦЕНТУМ,  м.Сторожинець  Чернівецької
області, за роботу «Молода газдинонька (лялька-оберіг)» (78 балів).



11.Огородник  Ольга,  9  років,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники» Славутського еколого-натуралістичного центру школярів,
м. Славута Хмельницької області, за роботу «Різдвяний янгол» (78 балів);
Конончук  Богдана,  11  років,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники» Славутського еколого-натуралістичного центру школярів,
м. Славута Хмельницької області, за роботу «Різдвяний янгол» (78 балів).

12.Мельничук  Амалія,  11  років,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники» Славутського еколого-натуралістичного центру школярів,
м. Славута Хмельницької області, за роботу «Різдвяний янгол» (78 балів).

13.Бондаренко Ангеліна,  10 років,  вихованка гуртка «Керамічна майстерня»
Таращанського ЦДЮТ «Веселка», м. Тараща Київської області, за роботу
«Мотря скарбничка» (71 бал).

14.Гайдук Поліна, 9 років, вихованка гуртка «Юний еколог» Центру технічної
творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації, за роботу «Мишеня» (71 бал).

15.Адаменко  Софія,  8  років,  вихованка  гуртка  «Юний  еколог»  Центру
технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницької
районної  в  місті  Києві  державної  адміністрації,  за  роботу  «Пташеня»
(72 бали).

16.Оборкіна  Олександра,  7  років,  вихованка  гуртка  «Бджілки»
Енергодарського навчально-виховного комплексу "дошкільний навчальний
заклад - загальноосвітній навчальний заклад" № 9 Енергодарської міської
ради  Запорізької  області,  за  роботу  «Згадала  бабця,  як  була  молодою»
(78 балів).

17.Деркач Катруся, 8 років, вихованка гуртка «Мурашечки» Енергодарського
навчально-виховного  комплексу  "дошкільний  навчальний  заклад  -
загальноосвітній  навчальний  заклад"  №  9  Енергодарської  міської  ради
Запорізької  області,  за  роботу  «Неси,  лелеко,  щастя  в  кожну українську
родину» (79 балів).

18.Синявський  Ярослав,  8  років,  вихованець  гуртка  «Дружня  дітвора»
Енергодарського навчально-виховного комплексу "дошкільний навчальний
заклад - загальноосвітній навчальний заклад" № 9 Енергодарської міської
ради Запорізької області, за роботу «Цар пташиного подвір’я у червоному
жупані» (76 балів).

19.Полонська Марія, 11 років, вихованка гуртка «В’язання гачком» Будинку
творчості  дітей  та  юнацтва  м.  Мирноград  Донецької  області,  за  роботу
«Щастя в дім» (72 бали).

20.Матяш  Олександр,  6  років,  вихованець  гуртка  «Екосвіт»  Тячівського
райЕНЦ Закарпатської області, за роботу «Калатало» (73 бали).

21.Канаш  Ірина,  9  років,  вихованка  гуртка  «Хоббі-Бум»  Комплексу
позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області,
за роботу «Соняшник» (78 балів).



22.Гулік  Катерина,  8  років,  вихованка  гуртка  «Хоббі-Бум»  Комплексу
позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області,
за роботу «Український сувенір» (78 балів).

23.Гулік  Максим,  6  років,  вихованець  гуртка  «Хоббі-Бум»  Комплексу
позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області,
за роботу «Український сувенір» (72 бали).

24.Бережна  Софія,  7  років,  вихованка  гуртка  «Хоббі-Бум»  Комплексу
позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області,
за роботу «Український сувенір «Оберіг» (72 бали).

25.Дячук Аліна, 10 років, вихованка гуртка «Художні вироби з вовни» Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  м.  Шепетівка  Хмельницької  області,  за
роботу «Вертеп» (76 балів);
Сатановська Діана, 11 років, вихованка гуртка «Художні вироби з вовни»
Центру дитячої та юнацької творчості м. Шепетівка Хмельницької області,
за роботу «Вертеп» (76 балів).

26.Маліш  Софія,  учениця  3-Б  класу  Трускавецької  СЗШ  №  3  Львівської
області, за роботу «Веселий коник» (76 балів).

27.Волохов Ілля, учень Трускавецького НВК «СЗШ № 2 – гімназія» Львівської
області, за роботу «Рибки бажань» (78 балів).

28.Куліш  Соломія,  вихованка  гуртка  «Сувенір»  Миколаївського  районного
БДЮТ Львівської області, за роботу «Прилетіли ангелята» (79 балів).

29.Лютенко Аліса, 10 років, вихованка гуртка «Джерело творчості» Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Котелевської  районної  ради  Полтавської
області, за роботу «Лялька мотанка» (79 балів).

30.Хорошун  Владислав,  10  років,  учень  Білицької  дитячої  музичної  школи
Полтавської області, за роботу «Петриківський розпис» (76 балів).

31.Желізняк Віктор, учень 1-А класу СЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім.В.О. Нижниченка
Горішньоплавнівської міської ради, м. Горішні Плавні Полтавської області,
за роботу «Рідна хата» (72 бали).

32.Андрєєва Поліна, 7 років, вихованка гуртка «Природа і фантазія» ЦДЮТ
«Сонях», Саксаганського району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області,
за роботу «Подарунок від Поліни» (75 балів).

33.Сергієнко  Андрій,  10  років,  вихованець  гуртка  «Hand  made»  КНВК
«Імпульс» № 35, Саксаганського району м. Кривий Ріг Дніпропетровської
області, за роботу «Подарункова лопатка» (72 бали).

34.Кудлай  Григорій,  10  років,  вихованець  гуртка  «Hand  made»  КНВК
«Імпульс» № 35, Саксаганського району м. Кривий Ріг Дніпропетровської
області, за роботу «Сувенірний набір лопаток» (71 бал).

35.Гаркуша  Катерина,  10  років,  учениця  5-В  класу  А  класу  КСШ  №  74,
Саксаганського району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу
«Серветниця» (71 бал).



36.Дущак  Вікторія,  11  років,  вихованка  гуртка  «Лікарські  рослини»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді,  за  роботу  «Солодкий  Новий  рік»  (шоколадниця)
(72 бали);
Зімірська  Вікторія,  11  років,  вихованка  гуртка  «Лікарські  рослини»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді,  за  роботу  «Солодкий  Новий  рік»  (шоколадниця)
(72 бали).

37.Дроздовський Євгеній, 11 років, вихованець гуртка «Плетіння з природніх
матеріалів» Комунального закладу Сумської обласної ради – Конотопської
загальноосвітньої  санаторної  школи-інтернату  І-ІІ  ступенів  Сумської
області, за роботу «Мавка» (77 балів).

38.Івахненко Діана, 9 років, вихованка гуртка «М’яка іграшка» Охтирського
районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Сумської  області,  за
роботу «Корова «Зорька» (77 балів).

39.Кудлай Артем, 9 років, учень Заворицького НВК, с. Заворичі Броварського
району Київської області, за роботу «Щедрувальники» (76 балів).

40.Драчук Анастасія,  11 років,  вихованка гуртка «Образотворче мистецтво»
Школи  народних  ремесел  НЕНЦ,  за  творчу  роботу  «Хата  -  свічник»
(78 балів).

41.Коваленко  Валентин,  вихованець  гуртка  «Аплікація  соломкою»  Школи
народних ремесел НЕНЦ, за роботу «Українські обереги» (78 балів).

42.Бабак Владислава, 9 років, вихованка арт-студії «Салон Паперової Моди»
Новопсковського  БДЮТ  Луганської  області,  за  роботу  «Калинова  казка
України», виконану разом із мамою Мариною (78 балів);
Стрєльнікова Владислава, 9 років, вихованка арт-студії «Салон Паперової
Моди» Новопсковського БДЮТ Луганської  області,  за  роботу «Калинова
казка України», виконану разом із мамою Аліною (78 балів).

43.Бігарі  Петер,  8  років,  вихованець гуртка «Своїми руками» Берегівського
районного будинку дитячої творчості, м. Берегово Закарпатської області, за
роботу «Свято наближається» (76 балів).

44.Коваль  Катерина,  вихованка  гуртка  «Сувенір»  Козятинського  центру
дитячої та юнацької творчості,  м.  Козятин Вінницької області,  за  роботу
«Календар 2018» (76 балів).

45.Федусова  Каміла,  7  років,  вихованка  Народного  художнього  колективу
студії  образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ «Горицвіт»
КМР, м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу «Казковий птах»
(76 балів).

46.Печєніна Олександра, 10 років, вихованка Народного художнього колективу
студії  образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ «Горицвіт»
КМР, м.Кривий Ріг Дніпропетровської  області,  за  роботу «Білий птах» -
свищик»» (78 балів).



47.Оперук Максим, вихованець Ставищенського районного центру дитячої та
юнацької творчості Київської області, за роботу «Набір іграшок для малечі»
(79 балів).

48.Кострікова  Орина,  8  років,  вихованка  гуртка  «Солоне  тісто»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Київської
області, за роботу «У ставочку» (79 балів);
Бережняк Діана, 8 років, вихованка гуртка «Солоне тісто» Васильківського
міського центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу
«У ставочку» (79 балів).

49.Скороход Катерина, 8 років, вихованка Народної студії «Художня кераміка»
Іванківського районного центру дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області, за роботу «Веселунчик» (79 балів).

50.Горобій  Олександр,  6  років,  вихованець  Костянтинівського  районного
навчально-виховного  об’єднання  «Гімназія-Мала  академія  наук  № 1
«Таврія», с. Костянтинівка, Мелітопольський район, Запорізька область, за
роботу «Берегиня роду» (78 балів). 

51.Клименко  Дарина,  10  років,  вихованка  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості  Токмацької  міської  ради  Запорізької  області,  за  роботу
«Солом’яна лялька» (78 балів).

IV. Нагороджуються  грамотою  НЕНЦ  учасники  I  вікової
категорії (діти 6-11 років) Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український
сувенір» в номінації «Подарунок воїну АТО»: 

1. Ушакова Кристина, 7 років, вихованка гуртка «Лісовичок» КПНЗ «Центр
дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області», за роботу «Коник»;
Семін  Андрій,  7  років,  вихованець  гуртка  «Лісовичок»  КПНЗ  «Центр
дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області», за роботу «Коник».

2. Крилова Анастасія, 7 років, вихованка гуртків «Виготовлення сувенірів»
та  «Юні  етнографи»  КПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
«Гармонія»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області»,  за
роботу «Лялька».

3. Маслова Анна,  7 років,  вихованка гуртків «Виготовлення сувенірів» та
«Юні  етнографи»  КПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
«Гармонія»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області»,  за
роботу «Лялька».

4. Сільченко Крістіна, 7 років, вихованка гуртків «Виготовлення сувенірів»
та  «Юні  етнографи»  КПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
«Гармонія»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області»,  за
роботу «Лялька».



5. Коробкова Олена, 11 років, вихованка гуртка «Флористика і фітодизайн
інтер’єру» Миколаївського ОблЕНЦ, за роботу «Гостинці з Миколаєва від
святого Миколая».

6. Самійленко  Володимир,  вихованець  гуртка  «Флористика  і  фітодизайн
інтер’єру» Миколаївського ОблЕНЦ, за роботу «Гостинці з Миколаєва від
святого Миколая».

7. Мотузна  Аліна,  8  років,  вихованка  гуртка  «Виготовлення  іграшок-
сувенірів» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград Донецької
області, за роботу «Соломія».

8. Павлова  Карина,  10  років,  вихованка  гуртка  «Виготовлення  іграшок-
сувенірів» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград Донецької
області, за роботу «Одарка».

9. Круц  Богдан,  10  років,  вихованець  гуртка  «Художнє  випилювання»
Сватівського  районного  молодіжного  центру  «Слобожанська  духовна
криниця  ім.  М.Щепенка»  м.  Сватове  Луганської  області,  за  роботу
«Сувенір «Герб і щит».

10.Юзвенко Тарас, 7 років, вихованець гуртка «Гармонія» Скалівського НВК
I-II ст. – дошкільний навчальний заклад Новоархангельського навчально–
виховного об’єднання №1 Новоархангельського району Кіровоградської
області, за роботу «Поличка – крамничка».

11.Горністова Оксана, 10 років, вихованка гуртка «Капітошка» Петрівського
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Петрівського  району
Кіровоградської області, за роботу «Любов до Батьківщини починається з
родини».

12.Журавель Дар’я, вихованка гуртка «Дивограй» КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ
ст.. № 26 Полтавської області, за роботу «Нерозлучники».

13.Холод Ніколь, учениця КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 26 Полтавської
області, за роботу «Підкова щастя». 

14.Бердаш  Орина,  9  років,  вихованка  гуртка  «Рукоділля»  позашкільного
навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
Горішньоплавнівської міської ради м. Горішні Плавні Полтавської області,
за роботу «Мішечок щастя».

15.Чаплигін  Данило,  учень  1  гласу  Горішньоплавнівської  спеціалізованої
ЗОШ  І-ІІІ  ст.  № 3  ім.  В.О.Нижниченка  м.Горішні  Плавні  Полтавської
області, за роботу «Моя сім’я – мій оберіг».

16.Колектив учнів 4 класу Броварківської ЗОШ І-ІІІ ст. Глобинського району
Полтавської області.

17.Колектив учнів 4 класу Броварківської ЗОШ І-ІІІ ст. Глобинського району
Полтавської області за роботу «Нерозлучники».

18.Вишневська  Софія,  8  років,  вихованка  гуртка  «Художня  обробка
деревини»  Дубровицького  центру  позашкільної  освіти  Рівненської
області, за роботу «Свистулька «Коник».



19.Помін  Карина,  10  років,  вихованка  гуртка  «Дизайн  одягу»  Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Вараської  міської  ради  м.  Вараш
Рівненської області, за роботу «Кошик із зайчиками».

20.Колектив  вихованців  гуртка  «Природа  і  фантазія»  Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області,
за роботу «Мішечок оберегів для воїнів АТО».

21.Криндач  Анастасія,  11  років,  вихованка  гуртка  «Валяння  вовною»
Глобинського  РЦДЮТ  Полтавської  області,  за  роботу  «Янгел  –
охоронець».

22.Єременко  Нікіта,  9  років,  вихованець  гуртка  «Умілі  руки»
Верхньосироватської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  Сумської
районної ради Сумської області, за роботу «Лелека щастя».

23.Стаканов  Артем,  6  років,  вихованець  гуртка  «Умілі  руки»
Верхньосироватської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  Сумської
районної ради Сумської області, за роботу «Баранчик».

24.Третяк Дмитро, 10 років, вихованець гуртка «Художня обробка деревини»
Кролевецької районної станції юних натуралістів, м. Кролевець Сумської
області, за роботу «Іграшка «Птахи».

25.Радченко  Лада,  11  років,  вихованка  гуртка  «Веселі  стрічки»
Комунального  закладу  «Березівський  центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Сумської області, за роботу «Сувенір «Млин».

26.Терещенко  Софія,  8  років,  вихованка  гуртка  «Сувенірна  мозаїка»
Глухівського міського центру позашкільної  освіти  Сумської  області,  за
роботу «Іграшка «Коза».

27.Лаірека-Кайкуліна  Каріна,  10  років,  вихованка  Татарбунарського
районного БДЮТ, м.Татарбунари Одеської області, за роботу «Лелека»

V. Нагороджуються  грамотою  НЕНЦ  за  участь  у
Всеукраїнській  виставці-конкурсі  «Український  сувенір»  діти  I  вікової
категорії (6-11 років):

1. Кальчев  Богдан,  8  років,  учень  3  класу  Баннівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Болградського району Одеської  області,  за  роботу «Чарівний птах» (до
70 балів).

2. Левік  Анна,  8  років,  вихованка гуртка «Плетінка» Петрівського центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Петрівського  району  Кіровоградської
області, за роботу «Лялька» (до 70 балів).

3. Мілліон  Поліна,  10  років,  вихованка  гуртка  «Майстер»  Києво-
Святошинського  районного  центру  творчості  молоді  «ОБЕРІГ»  Києво-
Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області,  за
роботу «Пан Коцький» (до 70 балів).



4. Галич  Соломія,  10  років,  вихованка  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Школи народних ремесел НЕНЦ, м.Київ, за творчі роботи «Фантастичний
феєрверк» та «Квіткова мрія» (до 70 балів).

5. Карімбердієва  Марія,  8  років,  вихованка  гуртка  «Аплікація  соломкою»
Школи народних ремесел  НЕНЦ, м.Київ,  за  творчі  роботи «Коник» та
«Дідух» (до 70 балів).

6. Карімбердієва Аліна,  10 років,  вихованка гуртка «Аплікація соломкою»
Школи народних ремесел НЕНЦ, м.Київ, за творчі роботи «Цукерниця»,
«Біля тину» та «Метелик» (до 70 балів).

7. Дубік  Ян,  10  років,  вихованець  гуртка  «Різьблення  по  дереву»  Школи
народних ремесел НЕНЦ, м.Київ, за роботу «Сім’я» (до 70 балів).

8. Шкребтієнко Артем, 11 років, вихованець гуртка «Різьблення по дереву»
Школи народних ремесел НЕНЦ, м.Київ, за роботу «Дзиґа (до 70 балів).

9. Бойко Данил, 11 років, вихованець гуртка «Різьблення по дереву» Школи
народних ремесел НЕНЦ, м.Київ, за роботу «Серветниця» (до 70 балів).

10.Сойко Віталій, 11 років, вихованець гуртка «Різьблення по дереву» Школи
народних ремесел НЕНЦ, м.Київ, за роботу «Рухомі білки» (до 70 балів).

11.Варавва  Сергій,  11  років,  вихованець  гуртка  «Різьблення  по  дереву»
Школи  народних  ремесел  НЕНЦ,  м.Київ,  за  роботу  «Стілець»  (до
70 балів).

12.Загорний  Антон,  11  років,  вихованець  гуртка  «Різьблення  по  дереву»
Школи  народних  ремесел  НЕНЦ,  м.Київ,  за  роботу  «Стілець»  (до
70 балів).

13.Черкас Ангеліна, 10 років, вихованка гуртка «Гончарик» Школи народних
ремесел  НЕНЦ,  м.  Київ,  за  роботи  «Заєць»,  «Вовк»,  «Олень»  (до
70 балів).

14.Білоус Кирил, 10 років, вихованець гуртка «Гончарик» Школи народних
ремесел НЕНЦ, м. Київ, за роботу «Світильник» (до 70 балів).

15.Поліщук Аліса, 9 років, вихованка гуртка «Гончарик» Школи народних
ремесел НЕНЦ, м. Київ, за роботу «Квітка» (до 70 балів).

16.Ващенко Даніїл, 10 років, вихованець гуртка «Гончарик» Школи народних
ремесел НЕНЦ, м. Київ, за роботу «Садок» (до 70 балів).

17.Гаджиєв Тимур, 11 років, вихованець гуртка «Гончарик» Школи народних
ремесел НЕНЦ, м. Київ, за роботу «Кружка» (до 70 балів).

18.Феоклістова  Кіра,  11  років,  вихованка  гуртка  «Гончарик»  Школи
народних ремесел НЕНЦ, м. Київ, за роботу «Скринька» (до 70 балів).

19.Маркулинець  Андріяна,  11  років,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники» Виноградівського районного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Виноградівської  районної  ради  Закарпатської
області,  за  роботу  «Сріблястим  інієм  притрушена  ялинка  чарівна»  (до
70 балів).



20.еремта  Степан,  11  років,  вихованець  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді  Виноградівської  районної  ради Закарпатської  області,  за  роботу
«Новорічні прикраси» (до 70 балів).

21.Суботіна Алевтина, 11 років, вихованка гуртка «Юні зоологи» Донського
еколого-натуралістичного  центру  Волноваського  району  Донецької
області, за роботу «Дівчинка - калинка» (до 70 балів).

22.Романченко  Владислав,  11  років,  вихованець  гуртка  «Юні  зоологи»
Донського  еколого-натуралістичного  центру  Волноваського  району
Донецької області, за роботу «З найкращими побажаннями» (до 70 балів).

23.Рудченко  Софія,  8  років,  вихованка  гуртка  «Народна  творчість»
Зміївського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Зміївської  районної
ради Харківської області, за роботу «Скринька» (до 70 балів).

24.Губенко  Аліна,  9  років,  вихованка  гуртка  національно-патріотичного
спрямування  «Джерело»  Сватівського  районного  молодіжного  центру
«Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка» м. Сватове Луганської
області, за роботу «Сімейний оберіг» (до 70 балів).

25.Расік  Михайло,  10  років,  вихованець  гуртка  «Початкове  технічне
моделювання»  Здолбунівського  районного  центру  творчості  дітей  та
юнацтва Рівненської області, за роботу «От би мені коника хто купив» (до
70 балів).

26.Поляков  Валерій,  учень  Опорного  закладу  «Орлівський  навчально-
виховний  комплекс  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -  дитячий
садок"  Кочубеївської  сільської  ради  об’єднаної  територіальної  громади
Високопільського  району  Херсонської  області,  за  роботу  «Лялька»  (до
70 балів).

27.Мельничук  Амалія,  11  років,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники»  Славутського  еколого-натуралістичного  центру
школярві,  м.  Славута  Хмельницької  області,  за  роботу  «Славутська
берегиня» (до 70 балів).
Гаврилюк  Людмила,  11  років,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники»  Славутського  еколого-натуралістичного  центру
школярві,  м.  Славута  Хмельницької  області,  за  роботу  «Славутська
берегиня».

28.Деревенко Діана, 10 років, вихованка гуртка «Чарівниця» Таращанського
ЦДЮТ «Веселка», м. Тараща Київської області, за роботу «Підкова» (до
70 балів).

29.Миненко  Марія,  9  років,  вихованка  гуртка  «Керамічна  майстерня»
Таращанського ЦДЮТ «Веселка», м. Тараща Київської області, за роботу
«Цукерниця» (до 70 балів).



30.Миндюк  Яна,  11  років,  вихованка  гуртка  «Писанкарство»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Івано-Франківської області, за роботу «Півники» (до 70 балів).

31.Мандзюк Вікторія, 8 років, вихованка гуртка «Мистецтво нашого народу»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Івано-Франківської області, за роботу «Троянди» (до 70 балів).

32.Притула  Ірина,  10  років,  вихованка  гуртка  «Фітодизайн»
Великоновосілківського  РЦДЮТ,  смт.  Велика  Новосілка
Великоновосілківського району Донецької області, за роботу «На щастя,
на здоров’я» (до 70 балів).

33.Романенко  Олександра,  9  років,  вихованка  Зразкового  художнього
колективу  гуртка  «Фантазії  з  бісеру»  »  ЦДЮТ  «Мрія»  Інгулецького
району м.  Кривий Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу «Собака –
символ року» (до 70 балів).

34.Клюшева Анастасія, 11 років, вихованка Зразкового художнього колективу
гуртка  «Фантазії  з  бісеру»  »  ЦДЮТ  «Мрія»  Інгулецького  району  м.
Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Різдвяна  зірка»  (до
70 балів).

35.Бай Валерія, 8 років, вихованка Зразкового художнього колективу гуртка
«Фантазії з бісеру» » ЦДЮТ «Мрія» Інгулецького району м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області, за роботу «Новорічна іграшка» (до 70 балів).

36.Мазур  Софія,  вихованка  гуртка  «Художня  вишивка»  Стрийського
районного БДЮТ Львівської  області,  за  роботу «Різдвяний подарунок»
(до 70 балів).

37.Мельник  Павло,  10  років,  вихованець  Яворівського  районного  ЦДЮТ
Львівської області, за роботу «Новорічна іграшка» (до 70 балів).
Дроф’як  Іван,  10  років,  вихованець  Яворівського  районного  ЦДЮТ
Львівської області, за роботу «Новорічна іграшка» (до 70 балів).

38.Водянко  Демян,  9  років,  вихованець  Золочівського  ЦДЮТ  Львівської
області, за роботу «Солом’яний баранчик» (до 70 балів).

39.Бухбіндер  Поліна,  10  років,  учениця  5-А  класу  КЗШ  №  119,
Саксаганського  району  м.  Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за
роботу «Чобіток від Миколая» (до 70 балів).

40.Щербак Валерія, 10 років, учениця 5-А класу КЗШ № 120, Саксаганського
району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу «Соняшник»
(до 70 балів).

41.Котович Юлія, 10 років, вихованка гуртка «Рослини – символи України»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, за роботу «Сніжинки» (до 70 балів).
Пона  Ілона,  10  років,  вихованка  гуртка  «Рослини  –  символи  України»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, за роботу «Сніжинки» (до 70 балів).



42.Пилипів Костянтин, 8 років, вихованець гуртка «Екологічна майстерня»
Міської  дитячої  екологічної  станції  м.  Івано-Франківськ,  за  роботу
«Українська хатинка» (до 70 балів).

43.Перепелюк Каміла, 9 років, вихованка гуртка «Юні квітникарі» Міської
дитячої екологічної станції м. Івано-Франківськ, за роботу «Баранець» (до
70 балів).

44.Мойсей Катерина,  8  років,  вихованка гуртка «Юні квітникарі» Міської
дитячої екологічної станції м. Івано-Франківськ, за роботу «Домовичок»
(до 70 балів).

45.Кулик Вероніка, 10 років, учениця Калитянської ЗОШ І-ІІІ ст., смт. Калита
Броварського району Київської області, за роботу «Українська дощечка»
(до 70 балів).

46.Гончарук Кароліна, 11 років, вихованка гуртка «Декоративно-прикладне
мистецтво»  Малолисоветського  НВК  «ЗОШ  І-ІІ  ступенів  –  дитячий
садок», с.Малі Лисовці Сквирського району Київської області, за роботу
«Жар-птиця» (до 70 балів).

VI. Нагороджуються  грамотою  НЕНЦ  за  І  місце  учасники
IІ вікової  категорії  (підлітки  12-16  років)  Всеукраїнської  виставки-
конкурсу «Український сувенір»:

1. Дручек  Владислав,  15  років,  вихованець  гуртка  «Художня  обробка
деревини»  Красноградського  районного  Центру  позашкільної  освіти
Красноградської районної державної адміністрації Харківської області, за
роботу «Дощечка кухонна» (96 балів).

2. Лемешко Софія, 14 років, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  №4»  Харківської  міської  ради
Харківської області, за роботу «Бичок» (92 бали).

3. Струкова  Каміла,  15  років,  учениця  9-А  класу  КЗ  «Спеціальний
навчально-виховний комплекс I-II ст. №2» Харківської обласної ради, за
роботу «Мамин рушник» (98 балів).

4. Кандуарова  Маргарита,  14  років,  вихованка  гуртка  «Арт»  БТУ
Кир’яківської ЗОШ I-III ст. Миколаївського району Миколаївської області,
за роботу «Дівчата і казкові звірі» (99 балів).

5. Лахтіонова Діана, 16 років, студентка Коледжу культури та мистецтв м.
Миколаїв, за роботу «Зимова фантазія» (99 балів).

6. Захарченко Владислав,  вихованець Звенигородського районного Центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської
області, за роботу «Весела собачка» (98 балів).

7. Мосієнко  Оксана,  14  років,  вихованка  гуртка  «Студія  декоративно-
ужиткового мистецтва» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград
Донецької області, за роботу «Відродженя» (99 балів).



8. Тумарець  Максим,  вихованець  гуртка  «Художня  обробка  деревини»
Сосницької ЗОШ I-II ст. Сосницької районної ради Чернігівської області,
за роботу «Тримач для книг» (100 балів).

9. Суманєєва  Олена,  вихованка  гуртка  «Петриківський  розпис»
Корюківського  районного  Центру  дитячої  і  юнацької  творчості
Корюківської районної ради Чернігівської області, за роботу «Чарівність»
(100 балів).

10.Коваленко Ксенія, 14 років, вихованка гуртка «Віночок» Центру дитячої
та  юнацької  творчості  «ЗОРІТ»  Новоукраїнської  міської  ради
Кіровоградської області, за роботу «Новорічна іграшка» (93 бали).

11.Руда  Єлизавета,  13  років,  вихованка  гуртка  «Декоративний  розпис»
Голованівського  районного  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Голованівського району Кіровоградської області, за роботу «Скарбничка»
(99 балів).

12.Перелевко  Анастасія,  13  років,  учениця  Іванівського  НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Надлацького  навчально-виховного  об  ’єднання  Новоархангельського
району Кіровоградської  області,  за  роботу «Піч –  берегиня»,  виконану
разом з батьками (100 балів).

13.Захарченко Владислав,  вихованець Звенигородського районного Центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської
області, за роботу «Весела собачка» (98 балів).

14.Ковригін Назар, вихованець Чорнобаївського районного Центру дитячої
та юнацької творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської області,
за роботу «Такса» (97 балів).

15.Паломніна Діана, 13 років, вихованка гуртка «Сувенір» на базі Юрівської
ЗОШ  Києво-Святошинського  районного  центру  творчості  молоді
«ОБЕРІГ»  Києво-Святошинської  районної  державної  адміністрації
Київської області, за роботу «Рюкзак «Україна» (100 балів).

16.Лозовенко Катерина, 13 років, вихованка гуртка «Фабрика декору» Києво-
Святошинського  районного  центру  творчості  молоді  «ОБЕРІГ»  Києво-
Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області,  за
роботу «Сумка «Українські маки»» (100 балів).

17.Демяненко Вікторія, 12 років, вихованка гуртка «Художня вишивка» на
базі  Крюківщинської  ЗОШ  Києво-Святошинського  районного  центру
творчості  молоді  «ОБЕРІГ»  Києво-Святошинської  районної  державної
адміністрації  Київської  області,  за  роботу  «Рушник  «Калинові  павичі»
(100 балів).

18.Вдовіна Юлія, 14 років, , вихованка гуртка «Сувенір» на базі Юрівської
ЗОШ  Києво-Святошинського  районного  центру  творчості  молоді
«ОБЕРІГ»  Києво-Святошинської  районної  державної  адміністрації
Київської області, за роботу «Рюкзак і косметичка «Ромашки» (99 балів).



19.Рахільчук Вікторія, 12 років, вихованка Києво-Святошинського районного
центру  творчості  молоді  «ОБЕРІГ»  Києво-Святошинської  районної
державної  адміністрації  Київської  області,  за  роботу  «Скатертина»  (99
балів).

20.Щукіна  Ванеса,  12  років,  вихованка  гуртка  «Екологічний  ляльковий
театр»  Миргородського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Полтавської  області,  за  роботу  «Народна
іграшка» (95 балів).

21.Орленко Світлана,  15  років,  учениця  Малобудищанської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Зінківського  району  Полтавської  області,  за  роботу  «Лялька-мотанка
Коляда» (97 балів).

22.Сульжук  Максим,  15  років,  вихованець  гуртка  «Різьба  по  дереву»
Гощанської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  смт.Гоща  Рівненської  області,  за  роботу
«Тріскачка» (98 балів).

23.Павлюк  Катерина,  16  років,  вихованка  гуртка  військово-патріотичного
виховання НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ДНЗ» Острозького району
Рівненської області, за роботу «Лялька-мотанка» (97 балів).

24.Шатіло Кіра, 16 років, вихованка Зразкового художнього колективу гуртка
«Кераміка» КПЗ «Станція юних техніків Тернівського району» КМР, м.
Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Серія  свищиків
«Народна іграшка» (97 балів).

25.Панцир Юліта, учениця 8 класу Просіцької загальньоосвітньої школи І-ІІ
ступенів  Сучевенської  сільської  ради  Глибоцького району Чернівецької
області, за роботу «Намисто» (94 бали).

26.Гірук Єлизавета, 13 років, вихованка гуртка «Вишиванка» Любомльського
Будинку школяра Волинської області, за роботу «Ангел» (97 балів).

27.Ганіна Анастасія, 15 років, вихованка Зразкового художнього колективу
ТО  «Берегиня»  Центру  технічної  творчості  та  професійної  орієнтації
шкільної  молоді  Дарницької  районної  в  місті  Києві  державної
адміністрації, за роботу «Ажурний гердан» (98 балів).

28.Яковленко Марія, 13 років, вихованка Зразкового художнього колективу
ТО «Світ іграшок» Центру технічної творчості та професійної орієнтації
шкільної  молоді  Дарницької  районної  в  місті  Києві  державної
адміністрації, за роботу «Опішнянський козел» (94 бали).

29.Борисовець Олена, 15 років, вихованка Зразкового художнього колективу
гуртка  «М’яка  іграшка»  Центру  технічної  творчості  та  професійної
орієнтації шкільної молоді Дарницької районної в місті Кієві Державної
Адміністрації, за роботу «Лялька «Баба Мотря» (98 балів).

30.Кравчук  Софія,  14  років,  вихованка  Зразкового  художнього  колективу
гуртка  «М’яка  іграшка»  Центру  технічної  творчості  та  професійної
орієнтації шкільної молоді Дарницької районної в місті Кієві Державної
Адміністрації, за роботу «Лялька «Парубок Богдан» (98 балів).



31.Таран Анастасія,  13 років,  вихованка Зразкового художнього колективу
гуртка  «М’яка  іграшка»  Центру  технічної  творчості  та  професійної
орієнтації шкільної молоді Дарницької районної в місті Кієві Державної
Адміністрації, за роботу «Лялька «Дівчина Даринка» (98 балів).

32.Бабенко Ярослав, 13 років, вихованець Зразкового художнього колективу
гуртка  «М’яка  іграшка»  Центру  технічної  творчості  та  професійної
орієнтації шкільної молоді Дарницької районної в місті Кієві Державної
Адміністрації, за роботу «Лялька «Підліток Тарас» (98 балів).

33.Пікінер Вікторія, 13 років, вихованка гуртка «Інтер’єрна іграшка» ЦДЮТ
«Мрія» Інгулецького району м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, за
роботу «Лялька мотанка «Веселка» (93 бали).

34.Гогільчин Ілона,  12  років,  вихованка гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Івано-Франківської області, за роботу «Осінній вернісаж» (92 бали).

35.Заровська  Марія,  12  років,  вихованка  гуртка  «Фітодизайн»  Зразкового
творчого  об’єднання  «Адоніс»  Дитячого  естетико-натуралістичного
центру «Камелія» КЗ Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини», за роботу «Зелений калейдоскоп»(93 бали).

36.Маковська  Євгенія,  12  років,  вихованка  гуртка  «Вироби  з  бісеру»
Іванківського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  КЗ
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», за
роботу «Пахощі літа» (98 балів).

37.Харченко Олександра,  вихованка  гуртка  «Моделювання  одягу»  ЦДЮТ
«Мрія» Інгулецького району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за
роботу «Лялька-мотанка» (99 балів);
Соколова Надія, вихованка гуртка «Моделювання одягу» ЦДЮТ «Мрія»
Інгулецького району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу
«Лялька-мотанка» (99 балів);
Колінько Софія, вихованка гуртка «Моделювання одягу» ЦДЮТ «Мрія»
Інгулецького району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу
«Лялька-мотанка» (99 балів).

38.Терешкова  Вероніка,  13  років,  вихованка  Зразкового  художнього
колективу  гуртка  «Фантазії  з  бісеру»  »  ЦДЮТ  «Мрія»  Інгулецького
району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу «Петриківські
дощечки» (92 бали).

39.Брижак Віолетта,  14 років,  вихованка Зразкового художнього колективу
гуртка  «Фантазії  з  бісеру»  »  ЦДЮТ  «Мрія»  Інгулецького  району  м.
Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу «Комплект «Україночка»
(98 балів).

40.Чхун  Данила,  16  років,  вихованець  гуртка  «Художнє  різьблення  та
обробка деревини» Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом



м.Рубіжне Луганської  області,  за  роботу «Полиця консольна «Ажурна»
(94 бали).

41.Почапський Михайло, 13 років, вихованець гуртка «Художнє різьблення
та  обробка  деревини»  Комплексу  позашкільної  роботи  з  дітьми  та
юнацтвом м.Рубіжне  Луганської  області,  за  роботу «Полиця консольна
«Квітка» (94 бали).

42.Бєлоіванєнко Денис, 14 років, вихованець гуртка «Художнє різьблення та
обробка деревини» Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом
м.Рубіжне Луганської області, за роботу «Полиця консольна «Дерев’яне
мереживо» (94 бали).

43.Марховська  Яна,  14  років,  вихованка  гуртка  «Юні  майстри  народних
ремесел»  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді,  м.  Шепетівка  Хмельницької  області,  за
роботу «Сумка з рогозу» (92 бали).

44.Коленчук  Дарина,  16  років,  вихованка  гуртка  «Юні  майстри  народних
ремесел»  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді,  м.  Шепетівка  Хмельницької  області,  за
роботу «Де згода в сімействі» (95 балів).

45.Дробецька  Юлія,  12  років,  учениця  СЗОШ  І-ІІІ  ст.  №3  ім.В.О.
Нижниченка  Горішньоплавнівської  міської  ради,  м.  Горішні  Плавні
Полтавської області, за роботу «Три покоління» (96 балів).

46.Підласний  Іван,  14  років,  вихованець  науково-технічного  об’єднання
«Прогрес»  Глобинського  РЦДЮТ,  м.Глобино  Полтавської  області,  за
роботу «Козак Голота» (92 бали).

47.Кравцова Валерія, 15 років, учениця 9 класу КЗШ № 13, Саксаганського
району  м.  Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Лялька-
берегиня» (91 бал).

48.Дмитрусь  Анастасія,  14  років,  вихованка  Бережанської  міської  школи
лідерів  учнівського  самоврядування  «Цвіт  нації»  Центру  дитячої  та
юнацької  творчості,  м.  Бережани  Тернопільської  області,  за  роботу
«Окаринка» (100 балів).

49.Обшарська  Катерина,  13  років,  учениця  Чортківської  гімназії  ім.
М.Шашкевича,  м.Чортків  Тернопільської  області,  за  роботу  «Сонячний
кінь» (91 бал).

50.Лахманю  Ірина,  вихованка  гуртка  «Кераміка»  Лановецького  районного
комунального  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  ,  м.Ланівці
Тернопільської області, за роботу «Зимовий передзвін» (91 бал).

51.Гриньків  Володимир,  16  років,  вихованець  гуртка  «Гончарик»  КЗТМР
«Школа  народних  ремесел»  м.  Тернопіль,  за  роботу  «Підсвічник»
(96 балів).

52.Чирко Олександр, 16 років,  вихованець гуртка «Художнє різьблення по
дереву» Білопільського районного Центру дитячої та юнацької творчості»



Сумської  області,  за  роботу  «Механічна  іграшка  «Вчуся  майструвати»
(94 бали).

53.Волянюк  Дар’я,  14  років,  вихованка  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Школи народних ремесел НЕНЦ, м.Київ, за творчу роботу «Птах щастя»
(93 бали).

54.Тураєва  Софія,  13  років,  вихованка  гуртка  «Бісероплетіння»  Школи
народних ремесел НЕНЦ, за творчі роботи «Гердан «Гжель», «Барвінок»,
«Медальйон «Сніжинка», «Кольє «Калина» (98 балів).

55.Поночевний Артем, 13 років, вихованець гуртка «Різьблення по дереву»
Школи  народних ремесел  НЕНЦ,  м.Київ,  за  творчу  роботу  «Настільна
лампа» (96 балів).

56.Федурця Іванка, вихованка гуртка «Творчі руки», м. Хуст Закарпатської
області, за роботу «Колоскова шишка» (99 балів).

57.Дувалка  Марта,  13  років,  вихованка  гуртка  «Декоративний  розпис»
Хустського центру позашкільної освіти, м.Хуст Закарпатської області, за
роботу «Органайзер для секретаря» (96 балів).

58.Шутка  Ангеліна,  12  років,  вихованка  гуртка  «Бісерок»  Іршавського
РБДТ , м.Іршава Закарпатської області,  за роботу «Український гердан»
(99 балів).

59.Порхун  Вікторія,  14  років,  виховака  гуртка  «Декоративний  розпис»
Ладижинського  міжшкільного  навчально-виробничого  центру
«Спадщина»,  м.  Ладижин  Вінницької  області,  за  роботу  «Декоративна
скриня «Скриня моя мальована» (97 балів);
Борсук  Дмитро,  14  років,  вихованець  гуртка  «Різьблення  по  дереву»
Ладижинського  міжшкільного  навчально-виробничого  центру
«Спадщина»,  м.  Ладижин  Вінницької  області,  за  роботу  «Декоративна
скриня «Скриня моя мальована» (97 балів).

60.Корженко Дар’я, вихованка гуртка «Чарівна лоза» Козятинського центру
дитячої та юнацької творчості, м. Козятин Вінницької області, за роботу
«Хлібниця» (97 балів).

61.Лазорик  Анна,  13  років,  вихованка  гуртка  «Моделювання  іграшок-
сувенірів» ЦДЮТ м. Березівка, Березівського району Одеської області, за
роботу «Лялька-мотанка «Меланка» (98 балів).

62.Кременчутська Валерія,  16 років,  учениця 9 класу навчального закладу
«Токмацька  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  1»  Токмацької  міської  ради  Запорізької
області, за роботу «Домовичок» (94 бали).

63.Шандер Марія, 13 років, вихованка КЗ «Малобілозерська спеціалізована
естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. «Дивосвіт» Запорізької обласної ради,
с.Мала  Білозерка  Василівського  району  Запорізької  області,  за  роботу
«Добрий ранок, Україно!» (98 балів).

64.Лобанова  Ольга,  учениця  7  класу  КЗ  «Новомиколаївська  спеціальна
загальноосвітня  школа-інтернат  «Паросток»  Запорізької  обласної  ради,



смт. Новомиколаївка, Новомиколаївського району Запорізької області, за
роботу «Мальовнича Україна» (93 бали).

65.Мялук Дарина, 12 років, вихованка народної студії декоративного розпису
«Цвіт  папороті»  Сквирського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості,  м.  Сквира  Київської  області,  за  роботу  «Козацька  шабля»
(100 балів).

66.Сторчеус  Ростислав,  15  років,  вихованець  гуртка  «Гончарики»  КЗ
«Миронівський  районий  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  м.
Миронівка Київської області, за роботу «Узварник» (100 балів).

67.Сакевич-Павлова  Анастасія,  12  років,  вихованка  народного  колективу
гуртка «Різьблення по дереву» Сквирського районного центру дитячої та
юнацької  творчості,  м.  Сквира  Київської  області,  за  роботу  «Набір
декоративних тарелей» (100 балів).

68.Білоус  Олена,  15  років,  вихованка  народної  школи  писанкарства
«Дивосвіт» Васильківського міського центру творчості дітей та юнацтва
Київської області, за роботу «Розквітай, Україно!» (100 балів).

69.Лобанова  Ольга,  12  років,  учениця  7  класу  КЗ  «Новомиколаївська
спеціальна  загальноосвітня  школа-інтернат  «Паросток»  Запорізької
обласної  ради,  смт.  Новомиколаївка  Запорізької  області,  за  роботу
«Мальовнича Україна» (93 бали).

70.Кравець  Дмитро,  12  років,  вихованець  КЗ  «Запорізька  спеціалізована
школа-інтернат  ІІ-ІІІ  ступеня  «Козацький  ліцей»  Запорізької  обласної
ради, за роботу «Коник-гойдалка» (96 балів).

71.Паливода Юлія, 16 років, учениця Розумівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької
області,  за  роботу  «Україночка  я,  україночка…  А  душа  –  смерекова
сопілочка». (93 бали).

72.Чинаніна Анна, 13 років, вихованка КЗ «Малобілозерська спеціалізована
естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. «Дивосвіт» Запорізької обласної ради,
с.Мала  Білозерка  Василівського  району  Запорізької  області,  за  роботу
«Козацькому роду нема переводу» (92 бали).

73.Троценко Дарія,  15  років,  вихованка  Зразкового  художнього  колективу
гуртка «Кераміка» КПНЗ «Станція юних техніків Тернівського району»
КМР, м.  Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Дзвіночок
«Коза» (98 балів).

VII.  Нагороджуються  грамотою  НЕНЦ  за  ІІ  місце  учасники
IІ вікової  категорії  (підлітки  12-16  років)  Всеукраїнської  виставки-
конкурсу «Український сувенір»:

1. Терент’єва Людмила, 12 років, вихованка гуртка «Моделювання іграшок-
сувенірів»  Куп’янського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості



Куп’янської  міської  ради  Харківської  області,  за  роботу  «Лялька
«Травниця» (84 бали).

2. Верба Анна, 14 років, вихованка гуртка «Чарівниця» БТУ Баштанського
району Миколаївської області, за роботу «Два півники горох молотили»
(89 балів);
Черевань  Анастасія,  14  років,  вихованка  гуртка  «Чарівниця»  БТУ
Баштанського  району  Миколаївської  області,  за  роботу  «Два  півники
горох молотили» (89 балів).

3. Польщина  Дар’я,  16  років,  вихованка  гуртка  «Візерунок»  БТУ
Баштанського  району  Миколаївської  області,  за  роботу  «Фіранки
«Солов’їні світанки» (89 балів).

4. Мовчан  Світлана,  14  років,  вихованка  гуртка  «Колорит»  БТУ
Кривобалківської  ЗОШ  I-III  ст.  Миколаївського  району  Миколаївської
області, за роботу «Наречена» (89 балів);
Кіпень  Ірина,  14  років,  вихованка  гуртка  «Колорит»  БТУ
Кривобалківської  ЗОШ  I-III  ст.  Миколаївського  району  Миколаївської
області, за роботу «Наречена» (89 балів).

5. Сімак  Семен,  14  років,  вихованець  гуртка  «Витинанка»  ЦПР  при
Лупарівській ЗОШ I-III  ст. Галицинівської  сільради Вітовського району
Миколаївської області, за роботу «Триптих «Різдвяні янголи» (89 балів).

6. Чаус  Віталіна,  13  років,  вихованка  гуртка  «Виготовлення  іграшок-
сувенірів» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград Донецької
області, за роботу «Наталка» (86 балів).

7. Садикова  Діана,12  років,  вихованка  гуртка  «Майстерня  Саморобника»
Сватівського  районного  молодіжного  центру  «Слобожанська  духовна
криниця ім. М.Щепенка» м. Сватове Луганської області, за роботу «Панно
«Мальва» (84 бали).

8. Фоменко  Анастасія,  12  років,  вихованка  гуртка  народної  творчості
«Дивосвіт» Сватівського районного молодіжного центру «Слобожанська
духовна  криниця  ім.  М.Щепенка»  м.  Сватове  Луганської  області,  за
роботу «Оберіг «Курка – ряба» (87 балів).

9. Сазонова Вікторія,  13 років,  вихованка гуртка «Плетінка» Петрівського
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Петрівського  району
Кіровоградської області, за роботу «Олень» (89 балів).

10.Петренко Марія, 12 років, вихованка Чорнобаївського районного Центру
дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської
області, за роботу «Весна – красна» (86 балів).

11.Потиюк  Ілона,  13  років,  вихованка  студії  дизайну  Здолбунівського
районного  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Рівненської  області,  за
роботу «Символ року» (84 бали).



12.Мудрак  Тетяна,  13  років,  вихованка  гуртка  «Природа  і  фантазія»
Новоселицького  БДТ  Чернівецької  області,  за  роботу  «Гуцульські
коломийки» (85 балів).

13.Микитюк  Ігор,  13  років,  вихованець  гуртка  «Моделювання  іграшок-
сувенірів»  Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Івано-Франківської області, за роботу «Домовичок» (86 балів).

14.Постоєнко  Валерій,  15  років,  учень  Сонцівського  НВК  Покровської
райради Донецької області, за роботу «Різдвяний вертеп» (87 балів).

15.Матвійченко  Анна,  вихованка  гуртка  «Етнолялька»  Енергодарської
багатопрофільної  гімназії  «Гармонія»  Енергодарської  міської  ради
Запорізької області, за роботу «Годувальниця» (82 бали).

16.Роман  Марія,  вихованка  гуртка  «Соломоплетіння»  Сколівського
районного БДЮТ Львівської області, за роботу «Підкова щастя» (81 бал).

17.Данилко  Вікторія,  учениця  КЗ  «Полтавька  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  26»
Полтавської  міської  ради  Полтавської  області,  за  роботу  «Лялька
«Триндичиха» (84 бали).

18.Шевчук  Ірина,  вихованка  Зразкової  студії  образотворчого  мистецтва
«Звичайне  диво»  Києво-Святошинського  районного  центру  творчості
молоді  «ОБЕРІГ»  Києво-Святошинського  району  Київської  області,  за
роботу «Україно моя» (88 балів).

19.Томашевська Уляна,  13 років,  вихованка гуртка «Майстри пензля» при
ЗОШ  І-ІІІ  ст.  с.Озерна  Зборівського  району  Тернопільської  області,  за
роботу «Новорічні іграшки» (82 бали);
Розвадовська Марія,  12 років,  вихованка гуртка «Майстри пензля» при
ЗОШ  І-ІІІ  ст.  с.Озерна  Зборівського  району  Тернопільської  області,  за
роботу «Новорічні іграшки» (82 бали).

20.Звонка  Діана,  12  років,  вихованка  гуртка  «Намистинка»  МЦНТТУМ
м.Івано-Франківськ, за роботу «Морський світ» (84 бали).

21.Токар  Діана,  13  років,  вихованка  гуртка  «Намистинка»  МЦНТТУМ
м.Івано-Франківськ, за роботу «Лісовий гість» (84 бали).

22.Влашин Марта,  12  років,  вихованка  гуртка  «Намистинка»  МЦНТТУМ
м.Івано-Франківськ, за роботу «Черепашка з кактусом» (84 бали).

23.Мироненко  Олеся,  12  років,  вихованка  гуртка  «Флористичні  барви»
Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласного  центру
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю,  за  роботу
«Пташка» (84 бали).

24.Удовиченко Юлія,  12  років,  вихованка  гуртка  «Виготовлення  іграшок-
сувенірів»  Охтирського  міського  центру  позашкільної  освіти  –  Мала
академія наук учнівської молоді, за роботу «Веселий півник» (83 бали).

25.Гуленко  Софія,  14  років,  вихованка  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Школи народних ремесел НЕНЦ, м. Київ, за творчу роботу «Дивовижний
павич» (84 бали).



26.Тригобчук Поліна, 15 років, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво»
Школи  народних  ремесел  НЕНЦ,  м.Київ,  за  творчу  роботу  «Сутінки»
(84 бали).

27.Троцій  Єлена,  14  років,  вихованка  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Школи  народних  ремесел  НЕНЦ,  м.Київ,  за  творчу  роботу  «Різдвяна
хата» (86 балів).

28.Кравцова Еліна, 12 років, вихованка гуртка «Зразковий художній колектив
Флористика»  Новопсковського  БДЮТ  Луганської  області,  за  роботу
«Капелюшок «Квітка рідного краю» (82 бали).

29.Гриненко  Ольга,  вихованка  Васильківської  міської  Станції  юних
натуралістів  Київської  області,  за  роботу  «Взяв  би  я  бандуру…»
(86 балів);
Сливко  Вікторія,  вихованка  Васильківської  міської  Станції  юних
натуралістів  Київської  області,  за  роботу  «Взяв  би  я  бандуру…»  (86
балів);
Барський  Михайло,  вихованець  Васильківської  міської  Станції  юних
натуралістів  Київської  області,  за  роботу  «Взяв  би  я  бандуру…»  (86
балів).

30.Романенко Микола, 13 років, учень Хустської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, м.Хуст
Закарпатської області, за роботу «Голодні пташечки» (85 балів).

31.Слава Анастасія, 14 років, вихованка гуртка «Народні ремесла України»
Будинку дитячої та юнацької творчості м. Перечин Закарпатської області,
за роботу «Український вітряк» (89 балів).

32.Чуфищук Андріана,  13  років,  вихованка гуртка «Іграшка Лазещинської
ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Рахівського  району  Закарпатської  області,  за  роботу
«Травниця» (87 балів).

33.Семурник  Олександр,  14  років,  вихованець  гуртка  «Народні  ремесла
України»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  м.  Перечин
Закарпатської області, за роботу «Попелюшка» (88 балів).

34.Попович Кирил, 12 років, вихованець гуртка «Умілі руки» Ужгородського
районного  центру  дитячої  творчості  Закарпатської  області,  за  роботу
«Новорічна галявина» (89 балів).

35.Литвиненко Марк, 12 років, вихованець Народного художнього колективу
студії образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ «Горицвіт»
КМР,  м.Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Козлик»
(86 балів).

36.Кульнєва  Софія,  14  років,  вихованка  Народного  художнього  колективу
студії образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ «Горицвіт»
КМР,  м.Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу  «Молоді»
(87 балів).



37.Дмитренко Тамара, 14 років, вихованка гуртка «Дизайн та конструювання
іграшки»  КЗ  Таращанської  районної  ради  «Центр  творчості  дітей  та
юнацтва «Веселка» Київської області, за роботу «Діти землі» (89 балів).

38.Чепурда  Діана,  14  років,  вихованка  Зразкової  творчої  майстерні  «Світ
сувенірів» Васильківського міського центру творчості дітей та юнацтва,
м.Васильків  Київської  області,  за  роботу  «У  круговерті  часу  й  літ
лишаємо яскравий слід» (89 балів).

VIII. Нагороджуються грамотою НЕНЦ за  ІІІ  місце  учасники
IІ вікової  категорії  (підлітки  12-16  років)  Всеукраїнської  виставки-
конкурсу «Український сувенір»:

1. Погореленко Крістина,  13  років,  вихованка гуртка  «Художня вишивка»
Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради
Харківської області, за роботу «Українська торба» (78 балів».

2. Загребельна  Галина,  15  років,  вихованка  Зразкового  об’єднання  юних
художників  «Колорит»  Нововодолазького  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Нововодолазької районної ради Харківської області, за роботу
«Птах щастя» (77 балів).

3. Іванова  Аліна,  14  років,  вихованка  гуртка  «Художня  вишивка»
Красноградського  районного  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Красноградської районної державної адміністрації Харківської області, за
роботу «Сумка в етностилі» (76 балів).

4. Гаспарян  Ані,  12  років,  вихованка  гуртка  «Художня  кераміка»  КЗ
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу
«Золота рибка» (79 балів).

5. Зароченцева  Кароліна,  13  років,  вихованка  гуртка  «Художня  обробка
соломки і прикладний декор» СЮТ м. Миколаїв, за роботу «Горлиця» (77
балів);
Бабіч  Діана,  13  років,  вихованка  гуртка  «Художня  обробка  соломки  і
прикладний декор» СЮТ м. Миколаїв, за роботу «Горлиця» (77 балів);
Бабіч Георгій, 13 років, вихованець гуртка «Художня обробка соломки і
прикладний декор» СЮТ м. Миколаїв, за роботу «Горлиця» (77 балів).

6. Іванова Юлія, 13 років, вихованка гуртка «Студія декоративно-ужиткового
мистецтва» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград Донецької
області, за роботу «Благословення матері» (76 балів).

7. Токарєва  Дар’я,  13  років,  вихованка  гуртка  «Студія  декоративно-
ужиткового мистецтва» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград
Донецької області, за роботу «Кошик з яблуками» (72 бали).

8. Геньба Поліна, 12 років, вихованка гуртка народної творчості «Барвик»
КЗ «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» м.
Волноваха  Волноваського  району  Донецької  області,  за  роботу
«Українська скарбничка» (72 бали).



9. Хотинська Анжеліка, 12 років, вихованка гуртка «Чарівний олівець» КЗ
«Волноваський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  м.
Волноваха  Волноваського  району  Донецької  області,  за  роботу
«Українська скарбничка» (74 бали).

10.Примак  Катерина,  13  років,  вихованка  гуртка  «Умілі  рученята»  КЗ
«Волноваський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  м.
Волноваха Волноваського району Донецької області, за роботу «Зірки на
Різдво» (71 бал).

11.Солодкий  Олег,  15  років,  вихованець  гуртка  «Різьблення  по  дереву»
Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва Корюківської районної
ради Чернігівської області, за роботу «Кухонний набір» (78 балів).

12.Завадська  Ірина,  12  років,  учениця  Шевченківської  школи-інтернату
Звенигородської районної ради Черкаської області, за роботу «Зірка» (79
балів).

13.Москаленко Юлія, вихованка КЗ «Тальнівський районний центр науково-
технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської районої ради»
Черкаської  області,  за  роботу  «Хліб  на  рушникові  –  мир  в  Україні»
(78 балів).

14.Щербак  Яна,  15  років,  вихованка народної  студії  «Фітодизайн» Києво-
Святошинського  районного  центру  творчості  молоді  «ОБЕРІГ»  Києво-
Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області,  за
роботу «Вечеря» (79 балів).

15.Бандура  Денис,  вихованець  гуртка  «Рідне  Полісся»  Лісівського  НВК
с.Лісове  Дубровицького  району  Рівненської  області,  за  роботу  «Коник
цяцькований з возом» (76 балів);
Колошинський  Оскар,  вихованець  гуртка  «Рідне  Полісся»  Лісівського
НВК  с.Лісове  Дубровицького  району  Рівненської  області,  за  роботу
«Коник цяцькований з возом» (76 балів);
Петрович  Вадим,  вихованець  гуртка  «Рідне  Полісся»  Лісівського  НВК
с.Лісове  Дубровицького  району  Рівненської  області,  за  роботу  «Коник
цяцькований з возом» (76 балів).

16.Шестобуз  Олег,  12  років,  вихованець  Сторожинецького  ЦДЮТ  м.
Сторожинець  Чернівецької  області,  за  роботу  «Бабця  з  характером»
(75 балів).

17.Іонова  Каріна,  14  років,  вихованка  гуртка  «Театр  мод  «Зоряночка»
Таращанського ЦДЮТ «Веселка», м. Тараща Київської області, за роботу
«Україночка» (76 балів).

18.Мельник  Лілія,  12  років,  вихованка  студії  «Фітодизайн»  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
с.Гораймівка  Маневицького  району  Волинської  області,  за  роботу
«Симфонія різдвяного неба» (78 балів).



19.Сердюк  Анастасія,  13  років,  вихованка  гуртка  «Художня  вишивка
стрічками»  КЗ  «Новопсковський  БДЮТ»,  смт.  Новопсков  Луганської
області, за роботу «Прикраса для справжньої україночки» (75 балів).

20.Коношко  Поліна,  12  років,  учениця  7  класу  КЗ  “Люботинська
спеціалізована  школа-інтернат І-ІІІ  ст. «Дивосвіт»  Харківської  обласної
ради,  м.  Люботин  Харківської  області,  за  роботу  «Дерево  життя»  (78
балів).

21.Пащенко  Дмитро,  12  років,  учень  6  класу  КЗ  “Люботинська
спеціалізована  школа-інтернат І-ІІІ  ст. «Дивосвіт»  Харківської  обласної
ради, м. Люботин Харківської області, за роботу «Козацькими шляхами»
(78 балів).

22.Пащенко  Дмитро,  12  років,  учень  6  класу  КЗ  “Люботинська
спеціалізована  школа-інтернат І-ІІІ  ст. «Дивосвіт»  Харківської  обласної
ради,  м.  Люботин  Харківської  області,  за  роботу  «Українська  зимова
казка» (78 балів).

23.Павлюченко  Мирослава,  12  років,  вихованка  Зразкового  художнього
колективу «Фітодизайн» Ніжинського Будинку дітей та юнацтва, м. Ніжин
Чернігівської області, за роботу «Кобзар» (78 балів).

24.Лоханська  Ірина,  вихованка  гуртка  «Етнолялька»  Енергодарської
багатопрофільної  гімназії  «Гармонія»  Енергодарської  міської  ради
Запорізької області, за роботу «Зайчик-засинайчик» (73 бали).

25.Бутенко  Дарина,12  років,  вихованка  гуртка  «Умілі  руки»  Центру
художньо-естетичної  творчості  учнівської  молоді  Новомосковського
району,  м.  Перещепине  Новомосковського  району  Дніпропетровської
області, за роботу «Калина» (78 балів).

26.Павліш  Вікторія,  вихованка  гуртка  «Філософія  квітки»  КЗ  «Центр
позашкільної  освіти  м.  Самбора»  Львівської  області,  за  роботу
«Новорічна прикраса» (78 балів).

27.Приходько  Неля,  вихованка  гуртка  «Патріот»  Сокальського  БДЮТ
Львівської області, за роботу «Ангелочок» (78 балів).

28.Ясінська  Вікторія,  вихованка  гуртка  «Бісероплетіння»  Дрогобицького
РЕНЦУМ Львівської області, за роботу «Панянка-галичанка» (76 балів).

29.Качалка Анна, 12 років, вихованка гуртка «Квіткова фантазія» Карлівської
районної станції юних натуралістів, смт. Карлівка Полтавської області, за
роботу «Лялька – мотанка» (78 балів).

30.Бошко  Аліна,  вихованка  гуртка  «Студія  екодизайну»  Комунального
позашкільного  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Дніпровської  ради  Дніпропетровської  області»,  за
роботу «Кухонна помічниця» (76 балів).

31.Сорока Ернест, 12  років,  учень 6-А класу КСШ № 74,  Саксаганського
району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу «Серветниця»
(71 бал).



32.Галюк  Марія,  12  років,  вихованка  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Школи  народних  ремесел  НЕНЦ,  м.Київ,  за  творчу  роботу  «Червоні
квіти» (77 балів).

33.Столітній  Георгій,  13  років,  вихованець гуртка «Різьблення по дереву»
Школи  народних  ремесел  НЕНЦ,  м.Київ,  за  творчу  роботу  «Санчата
Морозенка» (79 балів).

34.Сердюк  Анастасія,  13  років,  вихованка  гуртка  «Художня  вишивка
стрічками»  Новопсковського  БДЮТ  Луганської  області,  за  роботу
«Прикраса для справжньої україночки» (75 балів) ;
Кучерова  Валерія,  12  років,  вихованка  гуртка  «Художня  вишивка
стрічками»  Новопсковського  БДЮТ  Луганської  області,  за  роботу
«Прикраса для справжньої україночки» (75 балів).

35.Лявинець  Вероніка,  14  років,  вихованка  гуртка  «Бісероплетіння»
Свалявського  районного  будинку  школяра  Закарпатської  області,  за
роботу «Українські барви» (77 балів).

36.Поліщук Орися, вихованка гуртка «Чарівна лоза» Козятинського центру
дитячої та юнацької творчості, м. Козятин Вінницької області, за роботу
«Заєць-калатало» (79 балів).

37.Пушкарчук  Ярослав,  14  років,  вихованець  Народного  художнього
колективу студії образотворчих мистецтв «Журавочка» КПНЗ «МПДЮТ
«Горицвіт»  КМР,  м.Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області,  за  роботу
«Бандурист» (79 балів).

38.Лочоха Софія, 12 років,учениця 6 класу КЗ «Новомиколаївська спеціальна
загальноосвітня  школа-інтернат  «Паросток»  Запорізької  обласної  ради,
смт. Новомиколаївка Запорізької області, за роботу «Розписна шкатулка»
(78 балів);
Шейченко  Діана,  12  років,учениця  6  класу  КЗ  «Новомиколаївська
спеціальна  загальноосвітня  школа-інтернат  «Паросток»  Запорізької
обласної  ради,  смт.  Новомиколаївка  Запорізької  області,  за  роботу
«Розписна шкатулка» (78 балів).

39.Шелест Вікторія, 17 років, вихованка КЗ «Великобілозерський навчально-
виховний  комплекс  №1  (школа-дитячий  садок)  Великобілозерської
сільської ради Великобілозерського району Запорізької області, за роботу
«Оберіг роду» (78 балів).

40.Харченко  Олександр,  12  років,  вихованець  гуртка  «Золоті  ручки»  КЗ
«Вільнянська  спеціальна  загальноосвітня  школа-інтернат»  Запорізької
обласної  ради,  м.Вільнянськ  Запорізької  області,  за  роботу  «Птах  –
оберіг» (75 балів).

IX. Нагороджуються  грамотою  НЕНЦ  учасники  IІ  вікової
категорії  (підлітки  12-16  років)  Всеукраїнської  виставки-конкурсу
«Український сувенір» в номінації «Подарунок воїну АТО»:



1. Журавльова Валерія, 12 років, вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове
мистецтво»  БТУ  Корабельного  району  м.Миколаїв,  за  роботу  «Весела
корівка».

2. Нетрик Віолетта,  12 років,  вихованка гуртка «Флористика і  фітодизайн
інтер’єру» Миколаївського ОблЕНЦ, за роботу «Гостинці з Миколаєва від
святого Миколая».

3. Морозова  Марія,  13  років,  вихованка  гуртка  «В’язанчики»  КЗ
«Волноваський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  м.
Волноваха  Волноваського  району  Донецької  області,  за  роботу  «Голуб
миру».

4. Клименко  Марина,  13  років,  вихованка  гуртка  народної  творчості
«Чарівники» КЗ «Волноваський районний будинок дитячої  та  юнацької
творчості»  м.  Волноваха  Волноваського  району  Донецької  області,  за
роботу «Янгол охоронець».

5. Киричинська Дарія, учениця Кам’янець-Подільської ЗОШ I-III ст. № 16
Хмельницької області, за роботу «Щедра Україна».

6. Ткачова  Єлизавета,  12  років,  вихованка  гуртка  «Паперопластика»
Сватівського  районного  молодіжного  центру  «Слобожанська  духовна
криниця  ім.  М.Щепенка»,  м.  Сватове  Луганської  області,  за  роботу
«Соборна країна – наша Україна».

7. Бєлік  Денис,  12  років,  вихованець  гуртка  «Художнє  випилювання»
Сватівського  районного  молодіжного  центру  «Слобожанська  духовна
криниця  ім.  М.Щепенка»,  м.  Сватове  Луганської  області,  за  роботу
«Сувенір «Воля і єдність».

8. Карагеаур  Марк,  15  років,  вихованець  гуртка  «Технічна  творчість»
Знам’янського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Кіровоградської області, за роботу «Чарівна скрипка».

9. Бабій  Світлана,  12  років,  вихованка  Тальнівського  районного  будинку
дітей  та  юнацтва  Тальнівської  районної  ради  Черкаської  області,  за
роботу «Мапа України».

10.Чирук  Олександр,  12  років,  вихованець  гуртка  «Художня  обробка
деревини»  Дубровицького  центру  позашкільної  освіти  Рівненської
області, за роботу «Свистулька «Коник».

11.Дащенко Анна, вихованка гуртка «Вироби з бісеру» РЦЕНТУМ Києво-
Святошинського району Київської області, за роботу «Святковий стільчик
– подарунок воїну».

12.Рожкова  Іванна,  13  років,  учениця  Гутівського  НВК  (загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад)  Богородчанської
районної  ради  Івано-Франківської  області,  за  роботу  «Український
прапор».



13.Колектив  вихованців  еколого-природничого  гуртка  «Екологічна  Варта»
Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Полтавської області, за
роботу «Оберіг неньки України – руками юннатів».

14.Топчеєв  Юрій,  13  років,  вихованець  науково-технічного  об’єднання
«Прогрес»  Глобинського  РЦДЮТ  Полтавської  області,  за  роботу
«Декоративна таріль «Слава Україні!»

15.Захарченко  Дар’я,  13  років,  учениця  8-Б  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  9,
м. Подільськ Одеської області, за роботу «Щаслива сім’я».

Х. Нагороджуються  грамотою  НЕНЦ  за  участь  у
Всеукраїнській  виставці-конкурсі  «Український  сувенір»  діти  IІ  вікової
категорії (12-16 років):

1. Сілівончик Діана, вихованка гуртка «Народна лялька» КЗ «Центр дитячої
та  юнацької  творчості  Долинської  районної  ради»  Долинського району
Кіровоградської області, за роботу «Берегиня роду» (до 70 балів).

2. Цимбаленко Ростислав,  13  років,  вихованець гуртка  «Майстер»  Києво-
Святошинського  районного  центру  творчості  молоді  «ОБЕРІГ»  Києво-
Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області,  за
роботу «Тарілка, глечик» (до 70 балів).

3. Зорько  Анна,  13  років,  вихованка  студії  «Намистинка»  на  базі
Крюківщинської ЗОШ І-ІІІ ст. Києво-Святошинського районного центру
творчості  молоді  «ОБЕРІГ»  Києво-Святошинської  районної  державної
адміністрації Київської області, за роботу «Ключниця «Казкові сни» (до
70 балів).

4. Степаненко Владислава,  13 років,  вихованка гуртка «Гончарик» Школи
народних ремесел НЕНЦ, м. Київ, за роботу «Троянди» (до 70 балів).

5. Реплюк Марина,  12  років,  вихованка гуртка  «Флористика і  фітодизайн
інтер’єру» Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Виноградівської районної ради Закарпатської області, за
роботу «Україночка» (до 70 балів).

6. Мадяр  Маргарита,  12  років,  вихованка  гуртка  “Екологічний  дизайн»
Донського  еколого-натуралістичного  центру  Волноваського  району
Донецької області, за роботу «Моя країна - Україна» (до 70 балів).

7. Жидких Дмитро, 14 років, вихованець гуртка «Юні зоологи» Донського
еколого-натуралістичного  центру  Волноваського  району  Донецької
області, за роботу «Моя Батьківщина - Україна» (до 70 балів).

8. Романушко Олексій, 13 років, вихованець художньої студії «Акварелька»
Дубровицького НВК «Ліцей-школа», м.Дубровиця Рівненської області, за
роботу «От би мені коника хто купив – як би того коника я любив!» (до
70 балів).

9. Куніцька Валерія, 12 років, вихованка гуртка «Флористика і фітодизайн
інтер’єру»  Славутського  еколого-натуралістичного  центру  школярів,  м.



Славута  Хмельницької  області,  за  роботу  «Український  віночок»  (до
70 балів).
Бунда  Світлана,  12  років,  вихованка  гуртка  «Флористика  і  фітодизайн
інтер’єру»  Славутського  еколого-натуралістичного  центру  школярів,  м.
Славута Хмельницької області,  за роботу «Український віночок» (до 70
балів).

10.Красілич  Марія,  12  років,  вихованка  гуртка  «Писанкарство»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Івано-Франківської області, за роботу «Півники» (до 70 балів).

11.Гогільчин Марія,  14 років,  вихованка гуртка «Флористика і  фітодизайн
інтер’єру»  Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  Івано-Франківської  області,  за  роботу  «Літнє  тепло»  (до
70 балів).

12.Мандзюк Андріана, 12 років, вихованка гуртка «Екологічна майстерня»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Івано-Франківської області, за роботу «Українська пані» (до 70 балів).

13.Галушка Юлія,  учениця 7 класу Вільшанської  ЗОШ І-ІІ  ст. Засульської
сільської  ради  Полтавської  області,  за  роботу  «Підкова  достатку»  (до
70 балів).

14.Криштопа Інна, 15 років, вихованка гуртка «Умілі руки» Бугаївської ЗОШ
І-ІІІ ст., с. Бугаївка Глобинського району Полтавської області, за роботу
«Підкова на щастя» (до 70 балів).

15.Куркчі  Микола,  12  років,  вихованець  гуртка  «Фітодизайн»
Великоновосілківського  РЦДЮТ,  смт.  Велика  Новосілка
Великоновосілківського району Донецької області, за роботу «Новорічний
гість» (до 70 балів).

16.Сербіна  Катерина,  12  років,  вихованка  гуртка  «Вмілі  рученята»
Великоновосілківського  РЦДЮТ,  смт.  Велика  Новосілка
Великоновосілківського  району  Донецької  області,  за  роботу  «Веселий
домовичок» (до 70 балів).

17.Гук  Анна,  вихованка  гуртка  «Етнолялька»  Енергодарської
багатопрофільної  гімназії  «Гармонія»  Енергодарської  міської  ради
Запорізької області, за роботу «Ловець снів» (до 70 балів).
Шокал  Катерина,  вихованка  гуртка  «Етнолялька»  Енергодарської
багатопрофільної  гімназії  «Гармонія»  Енергодарської  міської  ради
Запорізької області, за роботу «Ловець снів» (до 70 балів).

18.Колонутова  Ілона,  14  років,  вихованка  гуртка  «Валяння  вовни»
Глобинського  РЦДЮТ Полтавської  області,  за  роботу  «Хато  моя,  біла
хато…»(до 70 балів).

19.Карибіна Альона, 13 років, учениця 9 класу КЗШ № 113 Саксаганського
району, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області,  за роботи «Писанки»
(до 70 балів).



20.Ткач Тетяна, 17 років, учениця 11-А класу КЗШ № 120 Саксаганського
району, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за роботу «Український
віночок» (до 70 балів).

21.Остяк  Тетяна,  14  років,  учениця  Іванчанської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Збаразького  району  Тернопільської  області,  за  роботу  «Сувенір»  (до
70 балів).

XI. Нагороджуються  грамотою  НЕНЦ  за  І  місце  учасники
IІІ вікової категорії (молодь від 17 років, дорослі) Всеукраїнської виставки-
конкурсу «Український сувенір»:

1. Тищенко  Наталія  Юріївна,  керівник  гуртка  «Етно  лялька»,  вчитель
початкових  класів  Клесівської  ЗОШ  I-II  ст.  –  ліцею  смт.  Клесів
Сарненського  району  Рівненської  області,  за  роботу  «Мати  з
немовлятами» (100 балів).

2. Філоненко Тетяна Олександрівна, керівник гуртка «Чарівний олівець» КЗ
«Волноваський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  м.
Волноваха Волноваського району Донецької області, за роботу «Дерево-
оберіг» (92 бали).

3. Пономарьова  Вікторія  Володимирівна,  керівник  гуртка  народної
творчості  «Дивосвіт»  Сватівського  районного  молодіжного  центру
«Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка» м. Сватове Луганської
області, за роботу «Лялька «Ганнуся» (99 балів).

4. Павленко  Наталія  Олексіївна,  керівник  гуртка  «Пісочна  анімація»
Сватівського  районного  молодіжного  центру  «Слобожанська  духовна
криниця  ім.  М.Щепенка»  м.  Сватове  Луганської  області,  за  роботу
«Гердан «Слобожанські мотиви» (99 балів).

5. Кошеленко  Олександр  Юрійович,  Кошеленко  Алла  Станіславівна,
мешканці с. Погреби Глобинського району Полтавської області, за роботу
«Українська скриня» (разом із доньками; 92 бали).

6. Притуляк Владислав, 18 років, вихованець гуртка «Автентична вишивка
та народне мистецтво» Вінницької обласної станції юних натуралістів, за
роботу «Кошик з лози» (99 балів).

7. Гребеньова  Юлія,  18  років,  вихованка гуртка  «Автентична  вишивка та
народне  мистецтво»  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів,  за
роботу «Рушничок на святковий кошичок» (100 балів).

8. Пашкевич  Ольга  Вікторівна,  вчитель  інформатики  Болградського  НВК
"Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-ліцей", м. Болград Одеської області,
за роботу «Ляльки» (96 балів).

XIІ. Нагороджується  грамотою  НЕНЦ  за  ІІ  місце  учасник
IІІ вікової категорії (молодь від 17 років, дорослі) Всеукраїнської виставки-
конкурсу «Український сувенір»:



1. Парінцева Ольга Іванівна, керівник гуртка «Чарівний світ природи», на
базі  Новоекономічного  ДНЗ,  КПНЗ  «РайСЮН»  Покровської  райради
Донецької області, за роботу «Господиня» (84 бали).

ХІІІ. Нагороджуються  грамотою  НЕНЦ  за  участь  у
Всеукраїнській  виставці-конкурсі  «Український  сувенір»  представники
IІІ вікової категорії ( від 17 років):

1. П’ятниця  Наталія  Петрівна,  керівник  гурткової  роботи  КПНЗ  «Центр
дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області», за роботу «Єдина Україна» (до 70 балів).

2. Мартиненко  Поліна,  17  років,  вихованка  гуртка  «Образотворче
мистецтво»  Люботинського  міського  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  Люботинської  міської  ради  Харківської  області,  за  роботу
«Сонячні квіти» (до 70 балів).

3. Тетерюк Дар’я Вікторівна, керівник гуртка народної творчості «Барвик»
КЗ «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» м.
Волноваха Волноваського району Донецької області,  за роботу «Любіть
Україну, як сонце любіть…»(до 70 балів).

4. Паскал  Олена  Миколаївна,  керівник  гуртка  «В’язанчики»  КЗ
«Волноваський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»
м. Волноваха  Волноваського  району  Донецької  області,  за  роботу
«Козаки» (до 70 балів).

5. Шпіньва  Людмила  Олексіівна,  керівник  гуртка  «Акварелька»  КЗ
«Волноваський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»
м. Волноваха Волноваського району Донецької області, за роботу «Любіть
Україну, як сонце любіть…»(до 70 балів).

XІV.  Нагороджуються  грамотою  НЕНЦ  за  участь  у
Всеукраїнській  виставці-конкурсі  «Український  сувенір»  учнівські
колективи:

1. Колектив  вихованців  гуртка  «Чарівна  майстерня»  (керівник  Винник
Марина  Петрівна)  Сєвєродонецького  міського  Центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, за роботу
«Коза – український оберіг».

2. Колектив  вихованців  гуртка  «Країна  майстрів»  (керівник  Мосюндзь
Наталія  Іванівна)  Бричківського  сільського  клубу Полтавського  району
Полтавської області, за роботу «Янгол охоронець».

3. Колектив  вихованців  гуртка  «Натхнення»  (керівник  Левчук  Андрій
Олегович) Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва
Рівненської області, за роботу «Набір ялинкових прикрас «Свята, їдіть на
наш поріг!»



4. Колектив  вихованців  гуртка  «Пісочна  анімація»  (керівник  Павленко
Наталія  Олексіівна)  Сватівського  районного  молодіжного  центру
«Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка» м. Сватове Луганської
області, за роботу «Доброго ранку, Україно!».

5. Колектив вихованців гуртка «Одяг для ляльок» (керівник Кошева Наталія
Олексіївна) Сватівського районного молодіжного центру «Слобожанська
духовна  криниця  ім.  М.Щепенка»  м.  Сватове  Луганської  області,  за
роботу «Всі ми діти України».

6. Колектив  вихованців  гуртка  «Кераміка»  (керівник  Марусик  Р.В.)
Заставнівського  ЕНЦДЮ  Чернівецької  області,  за  роботу  «Щаслива
пара».

7. Колектив вихованців гуртка «Квілінг» (керівник Голик Марія Андріївна)
Таращанського ЦДЮТ «Веселка», м. Тараща Київської області, за роботу
«Годинник».

8. Колектив  вихованців  гуртка  «Берегиня»  (керівник  Філіпова  О.В.)
Комплексу  позашкільної  роботи  з  дітьми  та  юнацтвом  м.  Рубіжне
Луганської області, за роботу «Український хлопець».

Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді висловлює щиру подяку керівникам обласних державних
департаментів освіти і  науки,  керівникам закладів загальної середньої та
позашкільної освіти за високий рівень організації участі у Всеукраїнській
виставці-конкурсі «Український сувенір» на місцевому рівні:

1. Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини».

2. Комунальний  заклад  «Запорізький  обласний  Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради.

3. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Міський палац дитячої
та юнацької творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради.

4. Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  "Центр  дитячої  та
юнацької творчості "Ріднокрай" Криворізької міської ради.

5. Вінницька обласна станція юних натуралістів.
6. Закарпатський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської

молоді.
7. Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  «Центр  дитячої  та

юнацької творчості «Сонях» Криворізької міської ради.
8. Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
9. Тернопільський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді.
10.Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості Донецької

області.



11.Комунальний  заклад  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».

12.Сватівський  районний  молодіжний  центр  «Слобожанська  духовна
криниця ім. М. Щепенка» районної ради Луганської області.

13.Комунальний  заклад  Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

14.Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
15.Центр  технічної  творчості  та  професійної  орієнтації  шкільної  молоді

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
16.Миколаївський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської

молоді.
17.Комунальний  заклад  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненької  обласної

ради.
18.Комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими

дітьми Черкаської обласної ради».
19.Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької

творчості».
20.Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
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