
Борунов Максим
учень 1 класу

Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10
Хмельницької області

назва роботи «Рідні краєвиди»
молодша вікова група

у номінації «Репортажний портрет» («номінація ім. В.В. Мельничук»)



Бритов Андрій
вихованець Васильківської міської станції

юних натуралістів Київської області
назва роботи «Сестричка "лисичка"»

молодша вікова група
                                  у номінації «Репортажний портрет» 
                                       («номінація ім. В.В. Мельничук»)



Ганенко Вікторія
учениця 5 класу

    Ярмолинецького навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 і гімназія"

Хмельницької області
назва роботи «Вірний друг»

молодша вікова група
у номінації «Репортажний портрет» («номінація ім. В.В. Мельничук»)



Глуховецький Артур
вихованець Покотилівської станції юних натуралістів

Харківської районної ради
Харківської області

назва роботи «Маленьке сонечко»
молодша вікова група

у номінації «Репортажний портрет» («номінація ім. В.В. Мельничук»)



Гурковська Аріна
учениця 3 класу опорного навчального закладу

Гребінківського навчально-виховного комплексу
Васильківського району Київської області

назва роботи «Замріяна…»
молодша вікова група

у номінації «Репортажний портрет» («номінація ім. В.В. Мельничук»)



Єремейчук Ірина
учениця Карпилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Рівненської області
назва роботи «Моє дитинство»

молодша вікова група
у номінації «Репортажний портрет» («номінація ім. В.В. Мельничук»)



Котик Марина
вихованка КЗ "ЦДЮТ" Рокитнівського району

Рівненської області
назва роботи «Оксаночка»

молодша вікова група
у номінації «Репортажний портрет» («номінація ім. В.В. Мельничук»)



Марчук Вероніка
вихованка комунального закладу

"Степанський Будинок дітей та молоді"
Сарненського району Рівненської області
назва роботи «Зимова казка Максима»

молодша вікова група
у номінації «Репортажний портрет» («номінація ім. В.В. Мельничук»)



Мостов Владислав
вихованець Рівненського районного

Центру дитячої та юнацької творчості
Рівненської районної ради Рівненської області

назва роботи «Чекаю свято»
молодша вікова група

у номінації «Репортажний портрет» («номінація ім. В.В. Мельничук»)



Оліфер Максим
вихованець Позашкільного навчального закладу

«Центр творчості дітей та юнацтва»
Деснянської селищної ради Чернігівської області

назва роботи «І на оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і
буде мати, І будуть люди на землі»

молодша вікова група
у номінації «Репортажний портрет» («номінація ім. В.В. Мельничук»)



Омельчак Соломія
вихованка комунального закладу «Ярмолинецький районний Будинок

дитячої та юнацької творчості»
Ярмолинецького району Хмельницької області

назва роботи «Жіночність»
молодша вікова група

у номінації «Репортажний портрет» («номінація ім. В.В. Мельничук»)



Подолянко Анна
вихованка БДЮТ Монастирищенської районної ради

Черкаської області
назва роботи «Барвисту хустку зав’яжу»,

«У бабусиній хустині»
молодша вікова група

у номінації «Репортажний портрет» («номінація ім. В.В. Мельничук»)



Прокопенко Олександр
вихованець Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості

Лохвицького району Полтавської області
назва роботи «Посмішка»

молодша вікова група
у номінації «Репортажний портрет» («номінація ім. В.В. Мельничук»)



Цюпер Богдан
вихованець Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції

назва роботи «Шквал Емоцій»
молодша вікова група

у номінації «Репортажний портрет» («номінація ім. В.В. Мельничук»)




