
Антоненко Дарина
вихованка НХК студії образотворчого 

мистецтва «Журавочка» Комунального позашкільного
навчального закладу «Міський палац 

дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» 
Криворізької міської ради Дніпропетровська області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Борисюк Яна

учениця Ренійсьої 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.



Гадомська Анна
Сергіївна

студентка І-І курсу навчально – виховного комплексу
«Ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер»

Смілянської міської ради Черкаської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Копаниця Ярослав
Васильович

вихованець гуртка «Основи біології» Комунального
закладу «Міський еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді», учень 10 класу 
Марганецької гімназії Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Малярець 
Єлизавета Іванівна
учениця 9 класу Комунального закладу загальної

середньої освіти № 47 м. Дніпро 
Дніпропетровської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Михайленко 
Анастасія Ігорівна

учениця 8 класу опорного закладу 
«Ромоданівський ліцей» Миргородського району

Полтавської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Мірошниченко 
Олена Романівна

вихованка закладу позашкільної освіти 
Центру дитячої творчості Бобровицької міської ради

Ніжинського району Чернігівської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Пустовіт 
Аліна Володимирівна

учениця 4 класу Городищенської дитячої 
школи мистецтв ім. С.С. Гулака – Артемовського

Черкаської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Хоменко 
Оксана Віталіївна
вихованка гуртка «Образотворче мистецтво»

Миронівського центру дитячої та юнацької творчості
Київської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.



Шалигін Віталій
Євгенійович

вихованець гуртка «Спадщина» 
Комунального позашкільного навчального закладу
«Центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області

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

Наказ № 58                                                     від 25 липня 2022 р.




