
Авдєєва Варвара Сергіївна

учениця 4-Б класу загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 16 Краматорської міської ради

Донецької області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Баранець Дарина Ігорівна

учениця 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 Здолбунівської міської ради

Рівненської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Бушуєва Анастасія
Андріївна

учениця 7 класу Комунального закладу 
«Нікопольська середня загальноосвітня школа № 21»

Дніпропетровської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Васюра Надія Павлівна

учениця 6 класу Смілянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 Смілянської міської ради

Черкаської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Войцеховська Наталія
Олександрівна

учениця опорного закладу «Цибулівський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»

Монастиришенської міської ради Черкаської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Грищенко Олександра

учениця 6-А класу спеціалізованої загальноосвітньої
середньої школи № 1 з поглибленим вивченням

іноземних мов м. Чернігова

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Жура Олександра
Олександрівна

учениця 8 класу опорного закладу загальної середньої
освіти «Пулинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Пулинської селищної ради Житомирського району»
Житомирської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Карпєєва Софія
Олександрівна

вихованка гуртка «Природа і малюнок» 
Комунального позашкільного навчального закладу

«Міський Центр дитячої творчості» 
Білгород – Дністровської ТГ Одеської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Кобзар Кіра

учениця 6-А класу спеціалізованої загальноосвітньої
середньої школи № 1 з поглибленим вивченням

іноземних мов м. Чернігова

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Кочукова Яна Юріївна

учениця 9 класу Комунального закладу 
«Нікопольська середня загальноосвітня школа № 21»

Дніпропетровської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Лінник Варвара
Олександрівна

учениця 7-Б класу Синельниківського ліцею № 2
Синельниківської міської ради 

Дніпропетровської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Михайлюк Тетяна Ігорівна

вихованка гуртка «Юні охоронці природи»
Чернівецького міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді
Чернівецької міської ради

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Піхотова Діана Миколаївна

вихованка гуртка «Юні охоронці природи»
Чернівецького міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді
Чернівецької міської ради

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Музика Христина

учениця Пирятинського ліцею № 6 
Пирятинської міської ради 

Полтавської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Порохня Дар’я

учениця Комунального закладу загальної середньої
освіти «Кушугумська гімназія «Інтелект»

Кушугумської селищної ради Запорізького району
Запорізької області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Тимофєєва 
Валентина Михайлівна

керівник гуртка Кам’янського професійного ліцею
Дніпропетровської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Швець 
Карина Сергіївна

учениця 10 класу Радомишльської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 Житомирської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Ярова Валентина

учениця Ренійської філії № 1 опорного закладу
«Ренійський заклад загальної середньої освіти № 6»

Ренійської міської ради Одеської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Ященко Даниїл

учень 2-В класу Чернігівського колегіуму № 11
Чернігівської міської ради Чернігівської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.




