
Андронік Артем
учень 3 класу

ОНЗ "Романковецька гімназія ім. К.Ф. Поповича"
Чернівецької області

назва роботи "Величний Дністер"
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Бабич Поліна
учениця 2 класу

  Яринівської загальноосвітньої школи I-II ступенів
                     Сарненського району Рівненської області

назва роботи «Туман»
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Бондар Маргарита
                    учениця 4 класу

Великолугівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
  Пулинського району  Житомирської області

                       назва роботи «Топільче»
                     молодша вікова група

у номінації «Пейзаж»



Бродовський Дмитро
учень опорного загальноосвітнього навчального закладу

Радомишльської гімназії Житомирської області
назва роботи «Захід сонця над папірянським ставом»

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Веригін Богдан
учень 1 класу

Дудчинської загальноосвітньої школи I-III ступенів
  Каховського району  Херсонської області

                  назва роботи «І я, теж, потрібний»
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Вовченко Олександр
вихованець комунального закладу Таращанської районної ради

"Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва "Веселка"
Київської області

назва роботи "Літо"
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Волянюк Назарій
вихованець Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції

назва роботи «Лімниця у нашому селі»
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Галинська Олександра
учениця 1 класу

Опорного навчального закладу
Колосівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Веселинівського району Миколаївської області
назва роботи «Чарівна "Софіївка"»

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Галімон Анна
вихованка Первомайської станції юних натуралістів

Миколаївської області
назва роботи "Радонове озеро"

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Гиндич Артем
учень 2 класу

Миропільської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Романівського району Житомирської області

назва роботи "Її величність - Случ"
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Допіра Маргарита
вихованка Первомайської станції юних натуралістів

Миколаївської області
назва роботи "На переправі"

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Єсіпов Ілля
учень 3 класу

Пліщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Шепетівського району  Хмельницької області

                     назва роботи "І всюди ходить казка"
молодша вікова група

  у номінації «Пейзаж»



Захарченко Іван
учень 2 класу

Спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка
з поглибленим вивченням предметів суспільно гуманітарного циклу

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
назва роботи "Річковою галереєю мистецтва"

молодша вікова група
 у номінації «Пейзаж»



Зоря Кирило
вихованець Покотилівської станції юних натуралістів

Харківської районної ради
Харківської області

назва роботи «Дитячі мрії», «Казка»
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Іваненко Тимофій
вихованець Охтирського міського центру позашкільної освіти -

Мала академія наук учнівської молоді
Сумської області

назва роботи "Сонячний день"
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Кипоренко Іван
учень 2 класу

Надеждівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
                     Чаплинського району Херсонської області

назва роботи «Осінній етюд»
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Кирилов Iван
вихованець Первомайської станції юних натуралістів

Миколаївської області
назва роботи «Рiдний край»

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Князевич Тарас
вихованець Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді
Богородчанської районної ради Івано-Франківської області

назва роботи «Манявський водоспад»
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Колісніченко Марія
учениця 3 класу

Надеждівського закладу повної загальної середньої освіти
Херсонської області

назва роботи «Осінній тунель»
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Кривда Соломія
вихованка КЗ "ЦДЮТ"

Рокитнівського району Рівненської області
назва роботи «На озері»

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Крижанівська Яна
вихованка Путильського РЦДЮТ

Чернівецької області
назва роботи «У долині гір»

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Кутіщева Ельвіра
учениця 3 класу

Надеждівського закладу повної загальної середньої освіти
Херсонської області

назва роботи «І це моє село!!!»
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Кущенко Кіра
учениця 4 класу Херсонської ЗОШ І-ІІ ступенів № 5

Херсонської міської ради,
вихованка гуртка «Природа рідного краю»

комунального закладу «ЦЕНТУМ» Херсонської обласної ради
назва роботи «Мальовничі краєвиди Карпат»

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Кущенко Кіра
учениця 4 класу Херсонської ЗОШ І-ІІ ступенів №5

Херсонської міської ради,
вихованка гуртка «Природа рідного краю»

комунального закладу «ЦЕНТУМ» Херсонської обласної ради
назва роботи «Мальовничі краєвиди Карпат»

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Мильніков Максим
вихованець Енергодарського центру туризму краєзнавства та спорту

Запорізької області
назва роботи «Так починається ранок»

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Мосійчук Варвара
                       учениця 3 класу

    Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
                        Житомирської області
                       назва роботи «Біля Мирополя»

                     молодша вікова група
                      у номінації «Пейзаж»



Никитчук Олександр
                   учень 4 класу

Яринівської загальноосвітньої школи I-II ступенів
Сарненського району Рівненської області
              назва роботи «Перед грозою»
                    молодша вікова група

у номінації «Пейзаж»



Перцак Микола
вихованець Козівського дитячого парку

"Лісова пісня"
Тернопільської області

назва роботи "Квітуча магнолія — окраса нашого парку"
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Плиска Богдана
вихованка Путильського РЦДЮТ

Чернівецької області
назва роботи "У долині гір"

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Розовенко Максим
учень 2 класу

Макарівської філії І-ІІ ступенів
Андрушківської сільської ради (ОТГ) Попільнянського району

Житомирської області
назва роботи «Милування природою»

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Ступаков Сергій
учень 3 класу

Надеждівського закладу повної загальної середньої освіти
Херсонської області

назва робота «Мій брат-ліліпут»
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Талащук Артем
учень Борщівської гімназії Малолюбашанської сільської ради

Рівненської області
назва роботи «Ранкова роса»

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Ткачук Єлізавета
учениця 3 класу

ОНЗ "Романковецька гімназія ім. К.Ф. Поповича"
Сокирянського району
Чернівецької області

назва роботи "Дивовижні краєвиди"
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Томнюк Ангеліна
вихованка Путильського РЦДЮТ

Чернівецької області
назва роботи "Золота осінь"

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Тупчій Вікторія
вихованка Первомайської міської станції юних натуралістів

Миколаївської області
назва роботи «Бузькі пороги»

молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Уйбарі Володимир
учень 5 класу

Боронявського закладу загальної середньої освіти
Хустського району Закарпатської області

назва роботи «Водоспад Шипот»
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Фурманюк Оксана
учениця 3 класу

     Радивилівського навчально-виховного комплексу
  "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 - гімназія"
Радивилівського району Рівненської області

назва роботи «Лісове озерце»
молодша вікова група у номінації «Пейзаж»



Човганський Андрій
учень 2 класу

Слобідко-Красилівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Красилівського району

назва роботи «Калина в снігу»
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



Веденьєва Дарина
вихованка Долинської районної

Станції юних техніків
Івано-Франківської області

назва роботи «Оповиті туманом Карпати»
молодша вікова група
у номінації «Пейзаж»



                                       Штефюк Арсен
                 вихованець Сторожинецького ЦЕНТУМ

на базі Банилово-Підгірнівської гімназії
с. Банилів-Підгірний Сторожинецького району

Чернівецької області
назва роботи «Осінь у Карпатах»

молодша вікова група у номінації «Пейзаж»




