
Астапенко 
Анастасія Володимирівна

учениця 6-В класу середньої загальноосвітньої 
школи № 46 Дніпровської міської ради 

Дніпропетровської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Білий Максим
Олександрович

вихованець закладу загальної середньої освіти – заклад
позашкільної освіти «Будинок дитячої та юнацької творчості»

Окнянської сільської ради Подільського району 
Одеської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Величко 
Ольга Володимирівна

вихованка гуртка «Петриківський розпис» 
Ірпінського центру позашкільної освіти 

Київської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Вітенко Назар

учень 5 – А класу Павлоградської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 11 Дніпропетровської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Заїка Єлизавета

вихованка НХК студії образотворчого мистецтва
«Журавочка» Комунального позашкільного навчального
ззакладу» Міський палац дитячої та юнацької творчості

«Горицвіт» Крриворізької міської ради 
Дніпропетровської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Кавеліна 
Карина Сергіївна

учениця 4 класу Малокохнівської гімназії № 14
Кременчуцького району Полтавської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Учнівський колектив 

гімназії № 1 імені Б. Майстренка державного ліцею 
імені Д. Ушинського загальноосвітньої школи № 2 

м. Новгород – Сіверський Чернігівської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Кривенко 
Владислава Юріївна

вихованка арт студії «Колорит» 
Васильківського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Логинов Нікіта

вихованець Комунального закладу 
«Татарбунарський будинок дитячої та юнацької творчості»

Татарбунарської міської ради 
Одеської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Логинова Ірина

вихованка Комунального закладу 
«Татарбунарський будинок дитячої та юнацької творчості»

Татарбунарської міської ради 
Одеської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Муратова Кіра Андріївна

вихованка «Студії образотворчого мистецтва» 
Центру дитячої та юнацької творчості 

Подільської міської ради Подільського району 
Одеської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Остроус 
Аліна Євгенівна

вихованка гуртка «Петриківський розпис» 
Вінницької обласної станції юних натуралістів

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Реута 
Дмитро Єгорович

учень 8-Б класу Кременчуцької гімназії № 20 
Полтавської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Рижок 
Соломія Юріївна

учениця 11 класу Комунального закладу 
«Сокальська станція юних техніків» 

Сокальської міської ради Львівської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Скрипник 
Анна Олександрівна

учениця 11-Б класу ліцею № 13 «Успіх» 
Полтавської міської ради Полтавської області;

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Циганко 
Ксєнія Максимівна

учениця 9- А класу Прилуцького закладу загальної середньої
освіти I- III ступенів № 6 (ліцей № 6) Прилуцької міської ради

Чернігівської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Цуман 
Софія Василівна

учениця 11-А класу Сарненського ліцею №1 
Рівненської області

переможець Всеукраїнського бліц – конкурсу 
ескізів муралів «Все буде Україна!»

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.




