Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
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Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу
“Новорічна композиція”
за 2018 рік
З метою екологічного, природоохоронного та естетичного виховання
учнівської молоді та залучення до громадського руху за збереження від порубок
дерев хвойних порід і поширення досвіду цієї діяльності серед молоді,
відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти), затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки
України від 04.01.2018 року № 12, Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України з 20 грудня 2018
року по 20 січня 2019 року провів традиційний щорічний Всеукраїнський
новорічно-різдвяний конкурс ”Новорічна композиція”.
Завданнями цього конкурсу є пропаганда серед учнівської молоді
бережливого ставлення до природи; розвиток творчої ініціативи та пізнавальної
діяльності молоді; формування практичних умінь та навичок дітей та молоді
щодо виготовлення новорічно-різдвяних композицій, які символізують та
відображають Новорічну та Різдвяну флористику; сприяння розвитку
флористичного мистецтва в Україні.
На розсуд широкого загалу учнівської молоді, педагогів та відвідувачів
НЕНЦ було представлено близько 800 робіт, виконаних учнями у різних
техніках і у різних номінаціях та з найрізноманітніших матеріалів: стилізована
ялинка, новорічний букет, новорічна композиція, новорічний вінок, сюжетна
композиція, новорічна картина чи колаж, новорічний подарунок.
Участь у виставці брали як окремі учні та вихованці, так і учнівські
колективи закладів загальної середньої та позашкільної освіти з усіх областей
України.
З робіт, надісланих на конкурс, була створена виставка «Новорічна
композиція», де були представлені роботи вихованців творчих учнівських
об’єднань еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів,
Будинків дитячої та юнацької творчості, учнів загальноосвітніх шкіл.

За підсумками та оцінкою журі Всеукраїнського новорічно-різдвяного
конкурсу “Новорічна композиція”
НАКАЗУЮ:
І. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді переможців у номінації «Новорічна картина чи
колаж»:
За І місце:
1. Вихованців гуртка "Піксель" Сєвєродонецького міського Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, за
роботу "Сон друїда". Керівник: Матвієвська Оксана Володимирівна, керівник
гуртка "Піксель" Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Луганської області. ( 98 балів )
2. Ворожбит Анастасію, ученицю Бабинської загальноосвітньої школи
Кельменецького району Чернівецької області, за роботу "Казкова зима".
Керівник: Лук`янова О.В., вчитель Бабинської загальноосвітньої школи
Кельменецького району Чернівецької області. ( 96 балів )
3. Довжик Поліну Юріївну, ученицю 2 класу Комунального закладу
"Привільненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Привільненської
сільської ради Дубенського району Рівненської області, за роботу "Вечірня
казка", керівник: Довжик Тетяна Василівна. ( 95 балів )
4. Дюбу Інгу Олександрівну, вихованку зразкового творчого об'єднання
"Флористична майстерня "Адоніс" Дитячого естетико-натуралістичного центру
"Камелія" м. Бровари Київської області, за роботу "Казкова й загадкова хата на
чудеса і затишок багата". Керівник: Якуша Наталія Михайлівна, керівник
зразкового творчого об'єднання "Флористична майстерня "Адоніс" Дитячого
естетико-натуралістичного центру "Камелія" м. Бровари Київської області. (97
балів )
5. Єреміцю Ксенію, ученицю Великокучурівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Великокучурівської об`єднаної територіальної громади
Сторожинецького району Чернівецької області, за роботу "Снігурі", керівник:
Павловська Ю.Н., вчитель Великокучурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів
Великокучурівської
об`єднаної
територіальної
громади
Сторожинецького району Чернівецької області. ( 96 балів )
6. Ляш Лілію, Ляш Евеліну, вихованок гуртка "Домашні улюбленці"
Комунального закладу "Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради
Рівненської області, за роботу "Зимовий вечір", керівник: Гуменюк Катерина
Миколаївна. (95 балів )
7. Москальчук Владиславу, вихованку гуртка "Бісероплетіння"
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу

"Зима". Керівник: Гулей Альона Василівна, керівник гуртка "Бісероплетіння"
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області. (95 балів)
За ІІ місце:
1. Абрамову Вікторію, ученицю 8 класу Криворізької загальноосвітньої
школи №90 Дніпропетровської області, за роботу "Новорічний натюрморт",
керівник: Янович Юлія Станіславівна, вчитель образотворчого мистецтва
Криворізької загальноосвітньої школи №90 Дніпропетровської області. (87
балів )
2. Андріуцу Марію, ученицю 10 класу Комунального закладу освіти
"Середня загальноосвітня школа № 135" Дніпропетровської міської ради
"Художній гурток" комунального позашкільного навчального закладу "Будинок
дитячої творчості" Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за
роботу "В очікуванні Різдва", керівник: Шитко Ю.І. (86 балів )
3. Базанову Анастасію, вихованку гуртка "Природа та творчість"
Миколаївської міської станції юних натуралістів Миколаївської області, за
роботу "Вінтажна зима", керівник: Федоренко Ольга Олександрівна, керівник
гуртка "Природа та творчість" Миколаївської міської станції юних натуралістів
Миколаївської області. (85 балів )
4. Барбой Валерію, ученицю 11 класу Комунального закладу "Навчальновиховне об'єднання "загальноосвітня школа - інтернат І-ІІІ ст., ліцей "Сокіл",
центр позашкільного виховання "Оріон" м.Кропивницький" Кіровоградської
області", за роботу Гостинці з лісу", керівник: Балинська О.Л. (86 балів )
5. Бурлій Дениса Вікторовича, вихованця Народної образотворчої студії
"Палітра" Комунального закладу Таращанської районної ради "Таращанський
районний центр творчості дітей та юнацтва "Веселка" Київської області, за
роботу "Веселих свят", керівник: Бурлій Людмила Григорівна, керівник
Народної образотворчої студії "Палітра" Комунального закладу Таращанської
районної ради "Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва
"Веселка". (86 балів )
6. Вихованці гуртка "Юні бджолярі" Комунального позашкільного
навчального закладу "Районна станція юних натуралістів" Покровської
районної ради Донецької області, за роботу "Зимова казка", керівник:
Ставрієцька О.В., Комунальний позашкільний навчальний заклад "Районна
станція юних натуралістів" Покровської районної ради Донецької області. (87
балів )
7. Вихованців гуртка "Юні квітникарі" Кобеляцької філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської
області, за роботу "У Новорічну ніч святкову", керівник: Коваленко Раїса
Олексіївна, керівник гуртка "Юні квітникарі" Кобеляцької філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської
області. (86 балів )

8. Григорук Інну, вихованку гуртка "Образотворче мистецтво" Будинку
дитячої та юнацької творчості "Любешівської селищної ради" Волинської
області, за роботу "Новорічна казка". Керівник: Сірець Оксана Олександрівна,
керівник гуртка "Образотворче мистецтво" Будинку дитячої та юнацької
творчості "Любешівської селищної ради" Волинської області. (85 балів )
9. Длужинській Варварі, вихованці гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу: "Магія лісу". Керівник: Пузєєва С.М.,
керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (85 балів )
10. Задорожнього Дмитра, вихованця гуртка "Природа та творчість"
Миколаївської міської станції юних натуралістів Миколаївської області, за
роботу "Зимовий вечір". Керівник: Мельничук Анастасія Володимирівна,
керівник гуртка "Природа та творчість" Миколаївської міської станції юних
натуралістів Миколаївської області. (85 балів )
11. Зеневич Вікторію, вихованку гуртка "Берегиня" Центру дитячої та
юнацької творчості Новгорода-Сіверської міської ради Чернігівської області, за
роботу "Зимовий вечір". Керівник: Антрощенко Лариса Леонідівна, керівник
гуртка "Берегиня". (87 балів )
12. Калічаву Ліану, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Етно". Керівник: Пузєєва С.М.,
керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (86 балів )
13. Кіс Богдану, ученицю Репинського НВК І-ІІІ ст. Ужгородського району
Закарпатської області, за роботу "Новорічне диво". Керівник: Кінаш Г.І. (86
балів )
14. Ковальчук Юлію, ученицю 7 класу опорного закладу загальної
середьої освіти "Жидичинського ліцею" Жидичинської сільської ради
Ківерцівського району Волинської області, за роботу "Зимові розваги".
Керівник: Вовчук Оксана Андріївна, вчитель опорного закладу загальної
середньої освіти "Жидичинського ліцею" Жидичинської сільської ради
Ківерцівського району Волинської області. (85 балів )
15. Козленко Марію, вихованку Вишнівського центру творчості дітей та
юнацтва Київської області, за роботу "Символ року -2019. Керівник: Галушко
Н.П. (85 балів )
16. Колектив учнів Студії дизайну Здолбунівського районного центру
творчості дітей та юнацтва Здолбунівської районної ради Рівненської області, за
роботу "Христос ся рождає, славімо його". Керівник: Малярчук Катерина
Ярославівна. (86 балів )

17. Кузюк Тетяну, ученицю Лазещинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів "Народна творчість" Закарпатської області, за роботу "Ангел надії".
Керівник: Васильчук С.І. (85 балів )
18. Масненьку Оксану, вихованку гуртка "Творчість і фантазія" КЗ "Центр
дитячої та юнацької творчості" Іллінецької районної ради Вінницької області, за
роботу "Мороз малює на вікні". Керівник: Гулеватенко Наталія Степанівна,
керівник гуртка "Креативне рукоділля" КЗ "Центр дитячої та юнацької
творчості" Іллінецької районної ради Вінницької області. (88 балів )
19. Міхєєву Анісію, вихованку гуртка "Основи фенології" Комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Чернівецької області, за роботу "Янгол Різдва". Керівник:
Хлус Лариса Миколаївна, к.б.н., методист комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». (89 балів
)
20. Олексик Аліну, ученицю Репинського НВК І-ІІІ ст. Ужгородського
району Закарпатської області, за роботу "Новорічне диво". Керівник: Кінаш Г.І.
(86 балів )
21. Пожарського Івана, учня 10 класу Комунального закладу "Центр
дитячої та юнацької творчості" Рокитнівської районної ради Рівненської
області, за роботу"З Новим роком". Керівник: Денисюк Олександр Петрович.
(85 балів )
22. Примак Катерину Вікторівну, вихованку Комунального закладу
"Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості" Донецької
області, за роботу "З Різдвом Христовим". Керівник: Вишневська Марина
Миколаївна, Комунальний заклад "Волноваський районний будинок дитячої та
юнацької творчості" Донецької області. (86 балів )
23.
Російчука
Владислава,
вихованця
гуртка
"Зернятко"
Катеринопільського районного Будинку дитячої та юнацької творчості
Черкаської області, за роботу "Сон зимової ночі". Керівник: Російчук Галина
Володимирівна, керівник гуртка "Зернятко" Катеринопільського районного
Будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області. (85 балів )
24. Самойленко Аліну, вихованку творчого об'єднання "Мальва" Будинку
дитячої та юнацької творчості Згурівського району Київської області, за роботу
"Оселя пані Зими". Керівник: Малафій Ніна Борисівна, керівник творчого
об'єднання "Мальва" Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського
району Київської області. (88 балів )
25. Святенка Владислава, вихованця гуртка "Основи екологічних знань"
Станції юних натуралістів м. Миколаєва Миколаївської області, за роботу
"Святкова зимонька". Керівник: Лєбєдєва Т.А., керівник гуртка "Основи
екологічних знань" Станції юних натуралістів м. Миколаєва Миколаївської
області. (87 балів )

26. Сорокіну Вікторію, вихованку творчого об'єднання "Мальва" Будинку
дитячої та юнацької творчості Згурівського району Київської області, за роботу
"Оселя пані Зими". Керівник: Малафій Ніна Борисівна, керівник творчого
об'єднання "Мальва" Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського
району Київської області. (86 балів )
27. Стецун Дарину, вихованку гуртка "Сувенір" Комунального закладу
"Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної
ради" Черкаської області, за роботу "З Новим роком". Керівник: Попова Галина
Миколаївна, керівник гуртка "Сувенір" Комунального закладу "Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради"
Черкаської області. (88 балів )
28. Членів гуртка "Умілі ручки" Безуглівського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний
заклад " І-ІІІ ст. Ніжинської районної ради Чернігівської області, за роботу
"Зимова казка". Керівник: Струк Тетяна Петрівна, керівник гуртка "Умілі
ручки". (86 балів )
29. Вихованців гуртка "Чарівний пензлик" Оржицького будинку дитячої
та юнацької творчості Полтавської області, за роботу "Казкові сніжинки".
Керівник: Ведмідь Т.М., керівнику гуртка "Чарівний пензлик" Оржицького
будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області. (86 балів )
30. Гульченка Олександра, вихованця гуртка "Початкове технічне
моделювання" Станції юних натуралістів м. Миколаєва Миколаївської області,
за роботу "Тунель "Новорічна куля". Керівник: Баранська А.О., керівник гуртка
"Початкове технічне моделювання" Станції юних натуралістів м. Миколаєва
Миколаївської області. (85 балів )
31. Ремську Олександру, вихованку гуртка "Початкове технічне
моделювання" Миколаївської області, за роботу "Тунель "Новорічна куля".
Керівник: Баранська А.О., керівник гуртка "Початкове технічне моделювання"
Станції юних натуралістів м. Миколаєва Миколаївської області. (85 балів )
32. Маслову Вероніку, вихованку гуртка "Флористика та фітодизайн
інтер'єру" Миколаївської області, за роботу «Новорічний настрій». Керівник:
Кустурова С.А. (86 балів )
33. Алексаняна Артура, вихованця гуртка "Основи екологічних знань"
Станції юних натуралістів м. Миколаєва Миколаївської області, за роботу
"Святкова зимонька". Керівник: Лєбєдєва Т.А., керівник гуртка "Основи
екологічних знань" Станції юних натуралістів м. Миколаєва Миколаївської
області. (86 балів )
34. Зварійчука Володимира, учня 6 класу Мішково-Погорілівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., вихованця гуртка "Студія образотворчого
мистецтва, за роботу "Святковий настрій". Керівник: Зварійчук С.О., керівник
гуртка
"Студія
образотворчого
мистецтва"
Мішково-Погорілівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Миколаївської області. (85 балів )

За ІІІ місце:
1. Іванову Анастасію, вихованку гуртка "Юні рослинники" Комунального
позашкільного навчального закладу "Районна станція юних натуралістів"
Покровської районної ради Донецької області, за роботу "Сніг іскриться, срібло
грає, світла мати розквітає - в яслах Боже є дитя!". Керівник: Константінова Р.В.,
керівник гуртка "Юні рослинники" Комунального позашкільного навчального
закладу "Районна станція юних натуралістів" Покровської районної ради
Донецької області. (75 балів )
2. Мазуліна Владислава, вихованця гуртка "Юні квітникарі" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Заметіль". Керівник: Маліченко О.О.,
керівник гуртка "Юні квітникарі" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (75 балів )
3. Дуб Анастасію, вихованку гуртка "Казковий світ театру"
Судововишнянського міського Будинку дитячої та юнацької творчості
Судововишнянської ОТГ Львівської області . Керівник: Янківська Марія
Богданівна, Судововишнянського міського Будинку дитячої та юнацької
творчості Судововишнянської ОТГ Львівської області. (76 балів )
4. Циглер Тетяну Олександрівну, вихованку Комунального закладу
"Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості" Донецької
області,за роботу "Присмак Нового року". Керівник: Бабченко Ольга
Володимирівна, Комунального закладу "Волноваський районний будинок
дитячої та юнацької творчості" Донецької області. (75 балів )
5. Абрамову Вікторію, ученицю 8 класу Криворізької загальноосвітньої
школи №90 Дніпропетровської області, за роботу "Новорічний натюрморт".
Керівник: Янович Юлія Станіславівна, вчитель образотворчого мистецтва
Криворізької загальноосвітньої школи №90 Дніпропетровської області. (76
балів )
6. Авад Аміру, вихованку гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного
відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості"
Харківської області, за роботу "Бабусині казки". Керівник: Пузєєва С.М.,
керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (76 балів )
7. Баталову Вікторію, ученицю 9 класу Криворізького природничонатуралістичного ліцею Дніпропетровської області, за роботу "Ніч перед
Різдвом".
Керівник:
Литвинова
О.М.,
Криворізький
природничонатуралістичний ліцей Дніпропетровської області. (75 балів )
8. Бензу Іванну, вихованку студії образотворчого мистецтва Будинку
дитячої та юнацької творчості м. Горохів Волинської області, за роботу "Різдво

Христове". Керівник: Шешко Людмила Василівна, керівник студії
образотворчого мистецтва Будинку дитячої та юнацької творчості м. Горохів
Волинської області. (77 балів )
9. Біляченко Єву, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Великий зимовий міст". Керівник:
Пузєєва С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу
КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (76 балів )
10. Болдирєву Євгенію, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Зимова ніч". Керівник: Пузєєва С.М.,
керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (76 балів )
11. Брагар Дар`ю, ученицю Херсонського Таврійського ліцею мистецтв
Херсонської міської ради Херсонської області, за роботу "Новорічне чудо",
керівник: Осинкіна Н.Д. (75 балів )
12. Великодну Богдану, вихованку Обласної школи флористики та
фітодизайну комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської області, за
роботу "Новорічна феєрія". Керівник: Гайкова Наталія Миколаївна, керівник
гуртків комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. (76 балів )
13. Вихованців Народної образотворчої студії "Палітра" Комунального
закладу Таращанської районної ради "Таращанський районний центр творчості
дітей та юнацтва "Веселка" Волинської області, за роботу "Ялинка". Керівник:
Бурлій Людмила Григорівна, керівник Народної образотворчої студії "Палітра"
Комунального закладу Таращанської районної ради "Таращанський районний
центр творчості дітей та юнацтва "Веселка". (77 балів )
14. Галку Вікторію, вихованку Великолепетиського центру дітей та
юнацтва Херсонської області , за роботу "Зима".(76 балів )
15. Драженко Олександру, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області .за роботу "Помаранчевий шлях". Керівник:
Пузєєва С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу
КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (76 балів )
16. Дяченко Кіру, вихованку гуртка "Початкове технічне моделювання"
Станції юних натуралістів м. Миколаєва Миколаївської області, за роботу
"Панно "Перший сніжок". Керівник: Баранська А.О., керівник гуртка

"Початкове технічне моделювання" Станції юних натуралістів м. Миколаєва
Миколаївської області. (77 балів )
17. Еберлі Ірину, вихованку гуртка "Світ навколо нас" Миколаївського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Миколаївської
області, за роботу "Зимова казка". Керівник: Юдіна А.М., керівник гуртка "Світ
навколо нас" Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Миколаївської області. (76 балів )
18. Єфанову Олександру, учня 7 класу комунального закладу
"Бабайківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Царичанської селищної
ради філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді” "Шафран" Дніпропетровської обласної ради
Дніпропетровської області, за роботу "Різдвяна ніч", керівник: Тарасенко Л.В.
(76 балів )
19. Зайцеву Софію, вихованку гуртка "Кольорові фантазії" Центру дитячої
та юнацької творчості "Гармонія" Криворізької міської ради Дніпропетровської
області, за роботу "Янгол Різдва". Керівник: Груша Людмила Геогіївна, керівник
гуртка "Кольорові фантазії" Центру дитячої та юнацької творчості "Гармонія"
Криворізької міської ради Дніпропетровської області. (75 балів )
20. Канаш Валерію, вихованку гуртка "Декоративно-прикладне
мистецтво" Києво-Святошинського районного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді "Шанс" Київської області, за роботу "Зимовий ліс".
Керівник: Гарбар Н.В., керівник гуртка "Декоративно-прикладне мистецтво"
Києво-Святошинського районного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді "Шанс" Київської області. (77 балів )
21. Карбушеву Анну, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Різдвяне диво". Керівник: Пузєєва
С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (77 балів )
22. Коваля Івана, вихованця Вишгородського районного центру художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської області. Керівник:
Маковська І.М., Вишгородський районний центр художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської області. (76 балів )
23. Колектив учнів 1 класу Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Хмельницької області, за роботу "Новорічний колаж". Керівник: Ващук Наталія
Леонідівна, вчитель Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької
області. (75 балів )
24. Кравчук Катерину .вихованку Комунального позашкільного
навчального закладу "Станція юних натуралістів Покровського району"

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Зимова
фантазія". Керівник: Бурко Світлана Миколаївна, Комунальний позашкільний
навчальний заклад "Станція юних натуралістів Покровського району"
Криворізької міської ради Дніпропетровської області. (76 балів )
25. Кузьмич Ніну, ученицю Навчально-виховного комплексу "Петрівська
загальноосвітня школа І-ІІ ст. - дошкільний навчальний заклад" Покровської
районної ради Донецької області, за роботу "Різдвяний вертеп". Керівник:
Беспала Н.М., Навчально-виховний комплекс "Петрівська загальноосвітня
школа І-ІІ ст. - дошкільний навчальний заклад" Покровської районної ради
Донецької області. (77 балів )
26. Кушнір Машу, вихованку "Юні рослинники" Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Київської області, за роботу "Символ року". Керівник: Аздравіна С.В., керівник
гуртків Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Київської області. (77 балів )
27. Лаптєву Катерину, ученицю 7 класу Криворізької загальноосвітньої
школи №19 Дніпропетровської області, за роботу "Новорічний пейзаж".
Керівник: Ратушна С.В., Криворізька загальноосвітня школа №19
Дніпропетровської області. (76 балів )
28. Лунгул Олександру, ученицю 7 класу Ананьївської загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ст. Ананьївського району Одеської області, за роботу
"Сніговик мрійник". Керівник: Дембицька Н.В., Ананьївської загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ст. Ананьївського району Одеської області. (75 балів )
29. Мовенко Юлію, вихованку Обласної школи флористики та
фітодизайну комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської області, за
роботу "Свято наближається". Керівник: Гайкова Наталія Миколаївна, керівник
гуртків комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. (78 балів )
30. Пакшаєва Валерія, вихованця гуртка "Аріадна" БТУ Миколаївського
району Миколаївської області, за роботу "Новорічний ранок". Керівник:
Шевченко Н.А., керівник гуртка "Аріадна" БТУ Миколаївського району
Миколаївської області. (78 балів )
31. Папку Вадима, вихованця гуртка " Умілі ручки" Коропського центру
дитячої та юнацької творчості Коропської селищної ради Чернігівської області,
за роботу "Зимова казка". Керівник: Квасніков Антон Сергійович, керівник
гуртків. (77 балів )
32. Пельц Наталію, вихованку гуртка "Фітодизайн" Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області, за роботу
"Зимова ніч". Керівник: Марущак Оксана Анатоліївна, керівник гуртка
"Фітодизайн" Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської області. (76 балів )

33. Петричук Анастасію Іванівну, вихованку гуртка "Паперопластика"
Долинського районного Будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Різдвяне сяйво". Керівник: Витвицький Ігор
Любомирович, керівник гуртка "Паперопластика" Долинського районного
Будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області. (77 балів)
34. Петричук Анастасію Іванівну, вихованку гуртка "Паперопластика"
Долинського районного Будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Новорічні прикраси". Керівник: Витвицький
Ігор Любомирович, керівник гуртка "Паперопластика" Долинського районного
Будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області. (75 балів )
35. Пилипенко Анну Олександрівну, вихованку гуртка "Природотерапія"
Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради
Сумської області, за роботу "Новорічний настрій". Керівник: Шепетова Віта
Юріївна, Глухівський міський центр позашкільної освіти Глухівської міської
ради Сумської області. (77 балів )
36. Посохову Крістіну Вікторівну, вихованку гуртка "Виготовлення
сувенірів" комунального позашкільного навчального закладу "Станція юних
техніків Покровського району" Криворізької міської ради Дніпропетровської
області, за роботу "Різдвяний вертеп". Керівник: Кулик Алла Миколаївна,
керівник гуртків комунального позашкільного навчального закладу "Станція
юних техніків Покровського району" Криворізької міської ради. (75 балів )
37. Прокопенко Єлизавету, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Зимовий етюд". Керівник: Пузєєва
С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (75 балів )
38. Рог Євгенію, ученицю 6 класу комунального закладу "Новов’язівська
опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів", вихованку комунального закладу
позашкільної освіти "Районний центр дитячої та юнацької творчості "Світанок"
Юріївської районної ради Дніпропетровської області, за роботу "Снігурі",
керівник: Доценко О.М. (75 балів )
39. Садикову Діану Дмитрівну, вихованку гуртка "Майстерня
Саморобника" Сватівського районного молодіжного центру "Слобожанська
духовна криниця ім. М.Щепенка" Луганської області, за роботу Панно "Вперед
до Нового року!". Керівник: Садикова Людмила Олександрівна, Сватівського
районного молодіжного центру "Слобожанська духовна криниця ім.
М.Щепенка" Луганської області. (77 балів )
40. Сарвадій Тетяну Юріївну, ученицю Крайниківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації Закарпатської
області, за роботу "Ялинка". Керівник: Ларь Наталія Юріївна, керівник гуртка,

Хустського районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області.
(76 балів )
41. Середу Василя, вихованця Києво-Святошинського районного центру
творчості молоді "ОБЕРІГ" м. Боярка Київської області, за роботу "Олені".
Керівник: Морозова Галина Іванівна, Києво-Святошинський районний центр
творчості молоді "ОБЕРІГ" м. Боярка Київської області. (77 балів )
42. Соколовську Кетіно, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Чарівна листівка". Керівник: Пузєєва
С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (77 балів )
43. Хмелевського Віталія, вихованця студії "Флора" Комунального
закладу "Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради" Черкаської області, за роботу "Різдвяна ніч". Керівник: Хулап
Людмила Іванівна, керівник студії "Флора" Комунального закладу "Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради"
Черкаської області. (78 балів )
44. Чуб Анастасії Володимирівні, вихованці гуртка "Образотворче
мистецтво" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради
Хмельницької області, за роботу "В очікування свята". Керівник: Ставінська
Ольга Григорівна, керівник гуртка "Образотворче мистецтво" Будинку творчості
дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області. (75 балів )
45. Шевченка Анатолія, учня 9 класу Херсонської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 47 Херсонської міської ради Херсонської області, за
роботу "Теплота віконця".(76 балів )
46. Яремко Ірину, вихованку "Світ краси" Куликівського центру
позашкільної освіти Куликівської селищної ради Чернігівської області, за
роботу "Новорічний ріг достатку". Керівник: Качкарда Галина Олександрівна,
керівник гуртка образотворчого мистецтва "Світ краси". (77 балів )
47. Новаковську Наталію, вихованку гуртка "Аматори рослинництва"
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Івано-Франківської області, за роботу "Сніговик". Керівник: Баша Тетяна
Василівна, керівник гуртка "Аматори рослинництва" Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської області. (76 балів )
48. Дюженкову Аліну Артемівну, вихованку гуртка "Виготовлення
іграшок" Сватівського районного молодіжного центру "Слобожанська духовна
криниця ім. М.Щепенка" Луганської області, за роботу "Новий рік у гномів".
Керівник: Мельник Наталія Олександрівна, Сватівського районного
молодіжного центру "Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка"
Луганської області. (78 балів )

ІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді переможців у номінації «Новорічна композиція»:
За І місце:
1.Коваль Катю, вихованку гуртка "Чарівна петриківка" Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу "Новорічний
настрій". Керівник: Максименко Ольга Олександрівна, керівник гуртка "Чарівна
петриківка" Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області.
(98 балів )
2. Вакуліч Софію, ученицю 8 класу Навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІ ст. - дитячий навчальний заклад с. Городок" - філія
опорного закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с.Прилісне" Прилісненської
сільської ради Маневицького району Волинської області, за роботу "Добрий
сніговик". Керівник: Терещенко Ніна Михайлівна. (98 балів )
За ІІ місце:
1. Андрієнко Каріну, ученицю 7 класу комунального закладу освіти
"Середня загальноосвітня школа № 116" Криворізької міської ради ,вихованку
Комунального закладу позашкільної освіти "Центр позашкільної освіти "Терни"
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Місячне
сяйво", керівник: Андрієнко О.Л. (87 балів )
2. Антонюк Софію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
с.Березовичі Володимир-Волинського району Волинської області, за роботу
"Зимові фантазії". Керівник: Шпига Оксана Іванівна, учитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. с.Березовичі Володимир-Волинського району Волинської області.
(87 балів )
3. Богдаш Юлію, вихованку Обласної школи флористики та фітодизайну
комунального закладу "Недригайлівський будинок дитячої та юнацької
творчості Недригайлівської селищної ради Сумської області", за роботу
"Новорічне дерево бажань". Керівник: Дяченко Лариса Леонідівна, керівник
гуртків комунального закладу "Недригайлівський будинок дитячої та юнацької
творчості Недригайлівської селищної ради Сумської області". (86 балів )
4. Бубен Анастасію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
с.Березовичі Володимир-Волинського району Волинської області, за роботу
"Зимові фантазії". Керівник: Шпига Оксана Іванівна, вчитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. с.Березовичі Володимир-Волинського району Волинської області.
(87 балів )
5. Буромського Владислава, вихованця гуртка "Сувенір" Будинку дитячої
та юнацької творчості Згурівського району Київської області, за роботу
"Подарунки вже чекають". Керівник: Буромська Олена Володимирівна, керівник
гуртка "Сувенір" Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського району
Київської області. (87 балів )

6. Вихованців гуртка "Флористика та фітодизайн" Комунального закладу
позашкільної освіти "Обласний еколого-натуралістичний центр" Житомирської
обласної ради Житомирської області, за роботу "В очікуванні дива". Керівник:
Ковальчук Ольга Андріївна, керівник гуртка "Флористика та фітодизайн"
Комунального закладу позашкільної освіти "Обласний еколого-натуралістичний
центр" Житомирської обласної ради Житомирської області. (87 балів )
7. Вихованців гуртка "Юні орнітологи" Комунального закладу
позашкільної освіти "Обласний еколого-натуралістичний центр" Житомирської
обласної ради Житомирської області, за роботу "Зимовий настрій". Керівник:
Баята Катерина Олександрівна, Члек Олена Олександрівна, керівники гуртків
Комунального закладу позашкільної освіти "Обласний еколого-натуралістичний
центр" Житомирської обласної ради Житомирської області. (87 балів )
8. Габор Станіслава, Сінчука Дмитра, вихованців гуртка " Екологічний
дизайн" Комунального закладу "Станція юних натуралістів" Рівненської
обласної ради Рівненської області, за роботу "Сніговичок-веселунчик",
керівник: Дужук Сніжана Андріївна. (88 балів )
9. Гладкого Олександра, вихованця гуртка " Природа рідного краю"
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Тернопільської області, за роботу "Лісові вогники", керівник: Сидій
Уляна Ярославівна. (88 балів )
10. Гошен Аліну, вихованку Комунального закладу освіти "Широківський
центр дитячої творчості" Широківської селищної ради Дніпропетровської
області, за роботу "Новорічні подарунки", керівник: Любич Н.М. (86 балів )
11. Дайнеко Карину, вихованку гуртка "Юні квітникарі" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Зимові прянощі". Керівник:
Маліченко О.О., керівник гуртка "Юні квітникарі" еколого-натуралістичного
відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості"
Харківської області. (86 балів )
12. Дмитрієву Ксенію, вихованку гуртка "Природа і фантазія"
Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу
"Зимовий калейдоскоп". Керівник: Олійник Н.Д., керівник гуртків
Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області. (88 балів )
13. Заєць Іванну Валентинівну, вихованку гуртка "Фітотерапія"
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Хмельницької області, за роботу "Новорічна казка дитинства". Керівник:
Чумак Ірина Миколаївна, керівник гуртка Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області. (87
балів )
14. Кисильовій Софії, вихованці студії "Флора" Комунального закладу
"Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної
ради" Черкаської області, за роботу "Новорічна казка". Керівник: Хулап

Людмила Іванівна, керівник студії "Флора" Комунального закладу "Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради"
Черкаської області. (89 балів )
15. Короцинського Єгора Сергійовича, вихованця гуртка "Фітодизайн"
Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, за роботу
"Чарівне Різдво". Керівник: Петренко Лариса Борисівна, керівник гуртка
"Фітодизайн" Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Чернігівської області. (88
балів )
16. Корчик Дарину, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
с.Березовичі Володимир-Волинського району Волинської області, за роботу
"Зимові фантазії". Керівник: Шпига Оксана Іванівна, учитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. с.Березовичі Володимир-Волинського району Волинської області.
(88 балів )
17. Метелешко Вероніку, ученицю Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованку
Тячівського районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області,
за роботу "Чарівний колодязь". Керівник: Дзябко Тетяна Миколаївна, вчитель
початкових класів Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської області. (85 балів )
18. Михайлову Марію, вихованку гуртка "Юні квітникарі" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Щедрий вечір". Керівник: Маліченко
О.О., керівник гуртка "Юні квітникарі" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (86 балів )
19. Неговелову Катерину, вихованку Обласної школи флористики та
фітодизайну комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської області, за
роботу "Різдвяна мрія". Керівник: Вознюк Любов Григорівна, керівник гуртків
комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю. (87 балів )
20. Носальського Дмитра, учня 6 класу комунального закладу
"Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів"
Великолепетиського району Херсонської області, за роботу "Святкове диво",
керівник: Носальська О.В. (86 балів )
21. Олексюк Соломію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
с.Березовичі Володимир-Волинського району Волинської області, за роботу
"Зимові фантазії". Керівник: Шпига Оксана Іванівна, учитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. с.Березовичі Володимир-Волинського району Волинської області.
(88 балів )
22. Омеляненко, учня КЗ "Люботинська спеціалізована школа-інтернат ІІІІ ст. "Дивосвіт" Харківської обласної ради Харківської області, за роботу
"Різдвяна зірочка". Керівник: Руденко Ольга Миколаївна, КЗ "Люботинська

спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. "Дивосвіт" Харківської обласної ради
Харківської області. (87 балів )
23. Риженко Альону Дмитрівну, ученицю 8 класу комунального закладу
освіти "Перещепинський опорний освітній заклад" Новомосковського району,
вихованку гуртка "Умілі руки" комунального закладу освіти "Центр художньоестетичної
творчості
учнівської
молоді
Новомосковського
району
Дніпропетровської області" Дніпропетровської області, за роботу "Хай ангел
мир несе у кожну українську хату!". Керівник: Майстренко Інна Олександрівна,
керівник гуртка комунального закладу освіти "Центр художньо-естетичної
творчості учнівської молоді Новомосковського району Дніпропетровської
області". (87 балів )
24. Савелову Дар`ю, ученицю 10 класу комунального закладу освіти
"Середня загальноосвітня школа № 76" Дніпропетровської міської ради,
вихованку гуртка "Юні аматори зеленої архітектури" Комунального закладу
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”
Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської області, за роботу
"Новорічна феєрія", керівник: Положій Л.В. (86 балів )
25. Сороку Інну, вихованку гуртка "Сувенір" Лохвицького міського центру
дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу "Чарівний
годинник". Керівник: Каблучка Світлана Іванівна, керівник гуртка "Сувенір"
Лохвицького міський центр дитячої та юнацької творчості Полтавської області.
(88 балів )
26. Фарафонову-Нєкрасову , вихованку гуртка "Юні квітникарі" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Музика природи". Керівник:
Маліченко О.О., керівник гуртка "Юні квітникарі" еколого-натуралістичного
відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості"
Харківської області. (87 балів )
27. Фесенко Дарину, вихованку гуртка "Юні квітникарі" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Тепло рідної домівки". Керівник:
Маліченко О.О., керівник гуртка "Юні квітникарі" еколого-натуралістичного
відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості"
Харківської області. (86 балів )
28. Шалябіну Анастасію, Люту Катерину, вихованок Васильківського
районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу
"Бережи мене мій, янгол-охоронець", керівник: Гашенко Олена Петрівна. (86
балів )
29. Андрійчук Аліну, вихованку гуртка "Аматори рослинництва" ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської області, за роботу "Новорічний чобіток". Керівник:
Левицька Іванна Дмитрівна, керівник гуртка "Аматори рослинництва" Івано-

Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської області. (88 балів )
30. Заячук Роксолану, вихованку гуртка "Аматори рослинництва" ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської області, за роботу "Новорічний чобіток. Керівник: Левицька
Іванна Дмитрівна, керівник гуртка "Аматори рослинництва" ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської області. (88 балів )
За ІІІ місце:
1.Криницьку Марту Петрівну, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІ ст.
№3 м. Сарни Рівненської області, за роботу "Новорічна Свічко, ти в країну
нашу та оселі принеси лиш спокій й справжній мир...". Керівник: Вовкун Олена
Володимировна, вчитель 1-В класу загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №3 м.
Сарни Рівненської області. (79 балів)
2. Крупко Юлію, вихованку гуртка "Декоративні квіти" Позашкільного
навчального
закладу
"Центр
дитячої
та
юнацької
творчості
Горішньоплавнівської міської ради" Полтавської області, за роботу "Срібна
казка зими". Керівник: Хмарська Ольга Миколаївна, керівник гуртка
"Декоративні квіти" Позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та
юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради" Полтавської області. (79
балів)
3. Мельник Аксинію, вихованку гуртка "Квіти навколо нас" Вінницької
обласної станції юних натуралістів Вінницької області, за роботу "Новорічний
настрій". Керівник: Седіній Альона Анатоліївна, керівник гуртка "Квіти навколо
нас" Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької області. (78
балів)
4. Андрущук Анастасію Ігорівну, вихованку гуртка "Крій та шиття"
Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької
області, за роботу "Господиня року". Керівник: Матвійчук Галина Михайлівна,
керівник гуртка "Крій та шиття" Будинку творчості дітей та юнацтва
Красилівської міської ради Хмельницької області. (79 балів)
5. Богдан Софію, вихованку гуртка "Біологія рослин" Районного будинку
дитячої та юнацької творчості Лебединської районної ради Сумської області, за
роботу "Новорічна скринька". Керівник: Холоденко Ольга Юріївна, керівник
гуртків Районного будинку дитячої та юнацької творчості Лебединської
районної ради Сумської області. (79 балів)
6. Боднарук Ірину, вихованку гуртка "Виготовлення сувенірів"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Новорічний кошик". Керівник: Риндич Наталія
Миколаївна, керівник гуртка Богородчанського районного будинку дитячої та
юнацької творчості Івано-Франківської області. ( 74 бали)

7. Бондаренко Софію, ученицю Новгород-Сіверської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
Новгорода-Сіверської міської ради Чернігівської області, за роботу "Новорічна
ялинка". Керівник: Сбитна Людмила Геннадіївна, учитель індивідуального
навчання Новгород-Сіверської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Новгорода-Сіверської міської
ради Чернігівської області. (76 балів)
8. Новорічна композиція ІІІ місце Ваховську Євгенію вихованку гуртка
"Юні квітникарі" еколого-натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської області Кокосова фантазія.
Маліченко О.О., керівнику гуртка "Юні квітникарі" еколого-натуралістичного
відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості"
Харківської області. (77 балів)
9. Вихованців гуртка "Флористика та фітодизайн" Сєвєродонецького
міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Луганської області, за роботу "Різдвяний черевик лісовика". Керівник: Хорунжа
Вікторія Миколаївна, методист, керівник гуртка "Флористика та фітодизайн"
Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Луганської області. (76 балів)
10. Гандзюка Дмитра Юрійовича, вихованця Теофіпольського районного
Центру дитячої творчості Хмельницької області, за роботу "Погляд у зиму".
Керівник: Гандзюк Наталія Вячеславівна, Теофіпольський районний Центр
дитячої творчості Хмельницької області. (76 балів)
11. Гатайло Ксенію Орестівну, вихованку гуртка "Рукоділля" Долинського
районного Будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області,
за роботу "Свято наближається...". Керівник: Лилик Оксана Петрівна, керівник
гуртка "Рукоділля" Долинського районного Будинку дитячої та юнацької
творчості Івано-Франківської області. (75 балів)
12. Гогільчин Марію, вихованку гуртка "Флористика та фітодизайн
інтер`єру" Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості
Івано-Франківської області, за роботу "Новорічний підсвічник". Керівник:
Гогільчин Оксана Олексіївна, керівник гуртка Богородчанського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області. (75 балів)
13. Гурську Вероніку, вихованку гуртка "Юні квітникарі" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Новорічна казка". Керівник:
Маліченко О.О., керівник гуртка "Юні квітникарі" еколого-натуралістичного
відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості"
Харківської області. (76 балів)
14. Денисюк Лілії, учениці 7 класу Криворізької загальноосвітньої школи
№88 Дніпропетровської області, за роботу "Зимовий вогник". Керівник: Луцик
Ольга Олександрівна, вчитель Криворізької загальноосвітньої школи №88
Дніпропетровської області. (75 балів)

15. Єнакій Ірину, вихованку гуртка "Майстерня рукодільниць"
Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу "У
нічний казковий час рік новий іде до нас". Керівник: Процюк І.Ф., керівник
гуртка Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області. (77
балів)
16. Жушму Іванну, вихованку гуртка "Паперопластика" Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу "Танок
сніжинок". Керівник: Черток Валентина Володимирівна, керівник гуртка
"Паперопластика" Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської
області. (76 балів)
17. Заїку Маргариту, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Зимова перлина". Керівник: Пузєєва
С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (76 балів)
18. Заплюсвічка Михайла, вихованця гуртка "Біологія рослин" Районного
будинку дитячої та юнацької творчості Лебединської районної ради Сумської
області, за роботу "Новорічна скринька". Керівник: Холоденко Ольга Юріївна,
керівник гуртків Районного будинку дитячої та юнацької творчості
Лебединської районної ради Сумської області. (77 балів)
19. Злобіну Мар'яну, вихованку гуртка "Юні флористи" ВолодимирВолинського Центру позашкільної освіти Волинської області, за роботу
"Місячне сяйво". Керівник: Пісоцька Олена Петрівна, керівник гуртка "Юні
флористи" Володимир-Волинського Центру позашкільної освіти Волинської
області. (78 балів)
20. Ільченко Олександру, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості
Олександрійського району Кіровоградської області ,за роботу "Новорічна
феєрія". (77 балів)
21. Іщенко Софію Сергіївну, вихованку гуртка "Дизайн та конструювання
іграшки" Комунального закладу Таращанської районної ради "Таращанський
районний центр творчості дітей та юнацтва "Веселка" Київської області, за
роботу "Новорічний сувенір". Керівник: Модлінська Тетян Леонідівна, керівник
гуртка "Дизайн та конструювання іграшки" Комунального закладу
Таращанської районної ради "Таращанський районний центр творчості дітей та
юнацтва "Веселка" Київської області. (78 балів)
22. Капил Діану, вихованку гуртка "Юні квітникарі" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Святкова замріяність". Керівник:
Маліченко О.О., керівник гуртка "Юні квітникарі" еколого-натуралістичного
відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості"
Харківської області. (76 балів)

23. Кислякову Ренату, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Зимова казка". Керівник: Пузєєва
С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (76 балів)
24. Княгницьку Юліяну, вихованку гуртка "Майстерня рукодільниць"
Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу "У
нічний казковий час рік Новий іде до нас". Керівник: Процюк І.Ф., керівник
гуртка Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області. (77
балів)
25. Коваленко Марію, ученицю КЗО "НВК № 99" Дніпровської міської
ради, вихованку Комунального позашкільного закладу "Станція юних
натуралістів" Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу
"Святковий настрій".( 74 бали)
26. Ковіну Тетяну, вихованку Дергачівського будинку дитячої та юнацької
творчості Дергачівської районної ради Харківської області, за роботу
"Новорічний кошик". Керівник: Лагута Г.Г., Дергачівський будинок дитячої та
юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області. ( 74 бали)
27. Колектив вихованців гуртка "Лікарські рослини" Комунального
закладу "Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" Кіровоградської області, за роботу "Новорічна симфонія",
керівник: Довга Л.І. (77 балів)
28. Колектив учнів 1-Г класу комунального закладу "Маріупольська
загальноосвітня школа I-III ступенів № 30 Маріупольської міської ради
Донецької області", за роботу "Хай буде Новий Рік схожий на диво, Щоб кожен
день жилося радісно й щасливо!". Керівник: Довгань Алла Валентинівна,
класний керівник 1-Г класу комунального закладу "Маріупольська
загальноосвітня школа I-III ступенів № 30 Маріупольської міської ради
Донецької області". ( 76 балів)
29. Колектив учнів 3-А і 3-Б класів Кіцманського навчально-виховного
комплексу Чернівецької області, за роботу "Оберіг на щастя". Керівник:
Чорнявська І.Є., вчитель Кіцманського навчально-виховного комплексу
Чернівецької області. (76 балів)
30. Корнійчук Юлію, вихованку гуртка "Народна творчість"
Комунального закладу "Молодавська загальноосвітня школа І-ІІ ст."
Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської області, за
роботу "Ангели прилетіли", керівник: Поровчук Лідія Леонідівна. (76 балів)
31. Кочуру Єлізавету, вихованку Обласної школи флористики та
фітодизайну комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської області, за
роботу "Різдвяна пуансетія". Керівник: Шипиленко Олена Ігорівна, керівник

гуртків комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. ( 74 бали)
32. Крячун Вікторію Володимирівну, вихованку Комунального закладу
"Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості" Донецької
області, за роботу "Свято наближається". Керівник: Філоненко Тетяна
Олександрівна, Комунальний заклад "Волноваський районний будинок дитячої
та юнацької творчості" Донецької області. (77 балів)
33. Кузьменка Олександра, вихованця Вишгородського районного центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської області, за
роботу "Різдвяний Сніговик". Керівник: Тарасенко О.М., Вишгородський
районний центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт"
Київської області. ( 74 бали)
34. Лабу Анастасію, ученицю 9 класу Криворізької загальноосвітньої
школи №72 Дніпропетровської області, за роботу "Зимові візерунки". Керівник:
Мірошниченко Н.В., вчитель Криворізької загальноосвітньої школи №72
Дніпропетровської області. (75 балів)
35. Лаврик Владу, вихованку Обласної школи флористики та фітодизайну
комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської області, за роботу
"Різдвяний підсвічник". Керівник: Шипиленко Олена Ігорівна, керівник гуртків
комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю. (77 балів)
36. Лебединець Анну, вихованку гуртка "Юні квітникарі" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Новорічний символ". Керівник:
Маліченко О.О., керівник гуртка "Юні квітникарі" еколого-натуралістичного
відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості"
Харківської області. ( 74 бали)
37. Литвинову Анастасію, вихованку гуртка "Виготовлення іграшок"
Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирнограда Донецької області, за роботу
"Веселий сніговичок". Керівник: Шершень Анжела Василівна, керівник гуртків
Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирнограда Донецької області. (76
балів)
38. Мельник Дарину, вихованку гуртка "Фантазія" Центру дитячої та
юнацької творчості Новгорода-Сіверської міської ради Чернігівської області, за
роботу "Новорічна пригода". Керівник: Лисенко Ганна Миколаївна, керівник
гуртка " Фантазія". (77 балів)
39. Микитюк Христину, вихованку гуртка "Юні флористи" ВолодимирВолинського Центру позашкільної освіти Волинської області, за роботу
"Місячне сяйво". Керівник: Пісоцька Олена Петрівна, керівник гуртка "Юні
флористи" Володимир-Волинського Центру позашкільної освіти Волинської
області. ( 74 бали)

40. Мирончук Марію, вихованку гуртка "Екодизайн" КиєвоСвятошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Київської області, за роботу "Святкова кава".Керівник:
Лавренюк А.В., керівник гуртків Києво-Святошинського районного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області. (76
балів)
41. Мислінчук Анастасію, вихованку гуртка "Виготовлення іграшок"
Мізоцького будинку школярів та молоді Здолбунівської районної ради
Рівненської області, за роботу "Різдвяні мотиви". Керівник: Мислінчук Неля
Сергіївна. (77 балів)
42. Мулик Надію, вихованку гуртка "Школа еколідера" Станції юних
натуралістів Каховської міської ради Херсонської області, за роботу
"Новорічний лист", керівник: Радіонова О.С. (76 балів)
43. Немировську Діану Анатоліївну, вихованку гуртка "Умілі руки"
Комунального закладу Таращанської районної ради "Таращанський районний
центр творчості дітей та юнацтва "Веселка" Київської області, за роботу
"Новорічний кошик". Керівник: Гордій Алла Станіславівна, керівник гуртка
"Умілі руки" Комунального закладу Таращанської районної ради
"Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва "Веселка" Київської
області. ( 74 бали)
44. Ничипорук Юлію Олександрівну, вихованку гуртка "Художня
вишивка" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради
Хмельницької області, за роботу "Підсвічник "Сніжна феєрія". Керівник:
Ленська Тетяна Миколаївна, керівник гуртка "Художня вишивка" Будинку
творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області.
(76 балів)
45. Новікову Софію, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Золотий ліс". Керівник: Пузєєва
С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. ( 74 бали)
46. Окунькову Аріну, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Магічні кола". Керівник: Пузєєва
С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (76 балів)
47. Очеретяну Діану Ігорівну, вихованку гуртка "Умілі руки"
Ізяславського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької
області, за роботу "Будинок Святого Миколая". Керівник: Фіялко Ольга

Володимирівна, керівник гуртків Ізяславського районного Будинку творчості
дітей та юнацтва Хмельницької області. ( 74 бали)
48. Плотнікову Вікторію Олександрівну, ученицю Крайниківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хустської районної державної
адміністрації Закарпатської області, за роботу "Сніжинка". Керівник: Ларь
Наталія Юріївна, керівник гуртка Хустського районного екологонатуралістичного центру Закарпатської області. (76 балів)
49. Пономарьову Вікторію Олегівну, вихованку гуртка "Театр фарб"
Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської
області, за роботу "Яблуневий настрій". Керівник: Павлова Юлія Вікторівна,
керівник гуртка "Театр фарб" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та
юнацтвом м. Рубіжне Луганської області. (77 балів)
50. Семенчук Оксану Володимирівну, ученицю Красилівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №4 ім. П.Кізюна Хмельницької області, за
роботу "Казковий ліс". Керівник: Ленська Тетяна Миколаївна. (76 балів)
51. Скачко Софію, вихованку гуртка "Моделювання іграшок-сувенірів"
Станції юних техніків Довгинцівського району Криворізької міської ради
Дніпропетровської області, за роботу "Апельсиновий настрій". Керівник:
Мілевська Тетяна Петрівна, керівник гуртка "Моделювання іграшок-сувенірів"
Станції юних техніків Довгинцівського району Криворізької міської ради
Дніпропетровської області. (77 балів)
52. Снітко Софію, вихованку гуртка "Бісероплетіння" Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу "Барвисті кулі".
Керівник: Гулей Альона Василівна, керівник гуртка "Бісероплетіння"
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області. (76 балів)
53. Ставінську Марину Олександрівну, вихованку гуртка "Образотворче
мистецтво" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради
Хмельницької області, за роботу "Помічник Діда Мороза". Керівник: Ставінська
Ольга Григорівна, керівник гуртка "Образотворче мистецтво" Будинку творчості
дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області. ( 74 бали)
54. Травнікову Яну, вихованку гуртка "Палітра" КПГ Криворізької міської
ради Дніпропетровської області, за роботу "Віконце з пташками". Керівник:
Янчувська Інна Владиславівна, керівник гуртка "Палітра" КПГ Криворізької
міської ради Дніпропетровської області. (75 балів)
55. Учнів 1-Г класу, Комунального закладу "Маріупольська ЗОШ № 30
м.Маріуполя" Донецької області, за роботу "Новорічне свято в кожен дім".
Керівник: Довгань Алла Валентинівна, класний керівник 1-Г класу
Маріупольської ЗОШ № 30 м. Маріуполя Донецької області. (77 балів)
56. Фахрутдінову Людмилу Степанівну, ученицю Горінчівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хустської районної державної
адміністрації Закарпатської області, вихованку гуртка "Екологічне
краєзнавство" Хустського районного еколого-натуралістичного центру

Закарпатської області, за роботу "Новорічна композиція". Керівник: Курятник
Любов Михайлівна, керівник гуртка Хустського районного екологонатуралістичного центру Закарпатської області. (76 балів)
57. Федорець Анну, вихованку гуртка "Квітуча симфонія" Золотухівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Оржицького району Полтавської області
"Квітуча симфонія".(77 балів)
58. Фендрікова Олексія, вихованця гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Фантастична природа". Керівник:
Пузєєва С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу
КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (77 балів)
59. Халус Івана Івановича, вихованця гуртка "Художня обробка
природного матеріалу" Долинського районного Будинку дитячої та юнацької
творчості Івано-Франківської області, за роботу "Вінок добробуту". Керівник:
Халус Наталія Ярославівна, керівник гуртка "Художня обробка природного
матеріалу" Долинського районного Будинку дитячої та юнацької творчості
Івано-Франківської області. ( 74 бали)
60. Шаміну Аліну, вихованку Обласної школи флористики та фітодизайну
комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської області, за роботу
"Новорічний кошик". Керівник: Вознюк Любов Григорівна, керівник гуртків
комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю. (77 балів)
61. Шкірляк Софію Іванівну, вихованку гуртка "Орігамі" Долинської
районної Станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу "Новий
рік іде із миром". Керівник: Шкірляк Наталія Василівна, керівник гуртка
"Орігамі" Долинської районної Станції юних техніків Івано-Франківської
області. (77 балів)
62. Шкірляк Христину Іванівну, вихованку гуртка "Орігамі" Долинської
районної Станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу "Новий
рік іде із миром". Керівник: Шкірляк Наталія Василівна, керівник гуртка
"Орігамі" Долинської районної Станції юних техніків Івано-Франківської
області. (76 балів)
63. Щербату Владиславу, вихованку Вишгородського районного центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської області, за
роботу "Зимові каруселі", керівник: Ткач О.М. ( 74 бали)
64. Залюбовського Романа, учня Бердичівського загальноосвітнього
колегіуму №14 Житомирської області, за роботу "Новорічна фантазія".
Керівник: Купрєєва Т.С., Бердичівський загальноосвітній колегіум №14
Житомирської області. (75 балів)

65. Мокалюк Богдану, вихованку гуртка "Куток живої природи" ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської області, за роботу "Новорічна зірка". Керівник: Невиняк
Уляна Юріївна, керівник гуртка "Куток живої природи" Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської області. (75 балів)
66. Павлюк Іванну, вихованку гуртка "Аматори рослинництва" ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської області, за роботу "Новорічна зірка". Керівник: Невиняк
Уляна Юріївна, керівник гуртка "Аматори рослинництва" Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської області. (77 балів)
67. Вихованців гуртка "Країна майстрів" Бричківського сільського клубу
Бричківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, за роботу
"Святковий настрій". Керівник: Масюндзь Наталія Іванівна, Бричківський
сільський клуб Бричківської сільської ради Полтавської області. (77 балів)
68. Вихованців гуртка "Мистецтво нашого народу" Будинку творчості
дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за роботу
"На гостини до зими". Керівник: Федотова Галина Анатоліївна, керівник гуртка
"Мистецтво нашого народу" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської
міської ради Хмельницької області. ( 74 бали)
69. Вихованців гуртка "Основи сталого розвитку" Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Тернопільської області, за роботу "Різдвяний вогник", керівник: Батюх Наталія
Григорівна. ( 74 бали)
70. Матназарову Карину Євгеніївну, ученицю СЗШ № 4 м.
Сєвєродонецька Луганської області, за роботу "Різдвяний черевик". Керівник:
Хорунжа Вікторія Миколаївна, методист Сєвєродонецького міського Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області. (76
балів)
ІІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді переможців у номінації «Новорічний букет»:
За І місце:
1. Кузьменко Данила, учня КЗО "СЗШ № 101" Дніпровської міської ради
Комунального позашкільного закладу "Станція юних натуралістів"
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Зимова казка".
( 97 балів)
2. Пустовойтову Аріну Андріївну, вихованку гуртка "Птахи рідного краю"
Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради
Сумської області, за роботу "Різдвяний букет". Керівник: Кирпичко Лідія

Віталіївна, керівник гуртка "Птахи рідного краю" Глухівського міського центру
позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області". ( 96 балів)
3. Рябко Ларису Юріївну, вихованку гуртка " Екодизайн" Глухівського
міського центру позашкільної освіти Сумської області, за роботу "Зима
прибрала все в кришталь". Керівник: Решетнікова Світлана Володимирівна. ( 97
балів)
4. Дахненко Катерину Олегівну, вихованку Народного художнього
колективу-студії
декоративно-прикладного
мистецтва
"Сходинки"
Позашкільного навчального закладу "Багатопрофільного молодіжного центру"
Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Чобіток Святого
Миколая". Керівник: Тимошенко Галина Володимирівна, керівник Народного
художнього колективу-студії декоративно-прикладного мистецтва "Сходинки"
Позашкільного навчального закладу "Багатопрофільного молодіжного центру"
Черкаської міської ради Черкаської області. ( 96 балів)
За ІІ місце:
1.Бабак Софію, ученицю КЗО "СЗШ № 43" Дніпровської міської ради
Комунального позашкільного закладу "Станція юних натуралістів"
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Ніжність
свічки". (86 балів)
2. Вихованців гуртка "Мистецтво нашого народу" Будинку творчості дітей
та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за роботу
"Новорічна мелодія". Керівник: Федотова Галина Анатоліївна, керівник гуртка
"Мистецтво нашого народу" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської
міської ради Хмельницької області. (88 балів)
3. Вихованців гуртка "Чарівна майстерня" Сєвєродонецького міського
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області,
за роботу "Полум'я та лід". Керівник: Шамигіна Наталія Олександрівна,
керівник гуртка "Чарівна майстерня" Сєвєродонецького міського Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області. (89
балів)
4. Дишлюк Дарину, вихованку Ставищенського районного центру дитячої
та юнацької творчості Ставищенської районної ради Київської області, за
роботу "В очікуванні Різдва". Керівник: Кулібаба Тетяна Антонівна. (88 балів)
5. Жиляк Дарину, ученицю Річанської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Рахівського району Закарпатської області, за роботу "Зимовий букет",
керівник: Мадар Ганні Іванівні. (86 балів)
6. Катюху Тимофія, вихованця гуртка "Квітковий дивосвіт" Комунального
закладу "Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради Рівненської
області, за роботу "Новорічний букет". Керівник: Катюха Валентина Василівна.
(86 балів)
7. Колосок Тетяну, вихованку гуртка "Паперопластика" Холмського
Будинку творчості дітей та юнацтва Корюківського району Чернігівської

області, за роботу "Зимове серце". Керівник: Терещенко Ніна Олексіївна,
керівник гуртка " Паперопластика". (87 балів)
8. Радченко Владислава Андрійовича, вихованця гуртка "Фітодизайн"
Комунальної організації "Шосткинський міський клуб дитячої та юнацької
творчості "Орлятко" Шосткинської міської ради Сумської області, за роботу
"Ніжність". Керівник: Радченко Ірина Олександрівна, керівник гуртків
Комунальної організації "Шосткинський міський клуб дитячої та юнацької
творчості "Орлятко" Шосткинської міської ради Сумської області. (88 балів)
9. Терешкову Вероніку Валентинівну вихованку гуртка "Фантазії з бісеру"
Центру дитячої та юнацької творчості "Мрія" м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області "Солодкий букет". Снєгірьова Ірина Іванівна,
керівник гуртка "Фантазії з бісеру" Центру дитячої та юнацької творчості
"Мрія" м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. (86 балів)
10. Левчук Аліну, вихованку Козятинського центру дитячої та юнацької
творчості Вінницької області, за роботу "Різдвяна насолода". Керівник:
Гуменюк Світлана Олександрівна, керівник гуртка "Сувенір" Козятинського
центру дитячої та юнацької творчості Вінницької області. (87 балів)
За ІІІ місце:
1.Вихованців гуртка "Природознавство" Комунального закладу
позашкільної освіти "Обласний еколого-натуралістичний центр" Житомирської
обласної ради Житомирської області, за роботу "Новорічна феєрія". Керівники:
Гнітецька Зоя Костянтинівна, Кочук-Ященко Тамара Іванівна, керівники гуртка
"Природознавство" Комунального закладу позашкільної освіти "Обласний
еколого-натуралістичний центр" Житомирської обласної ради Житомирської
області. (76 балів)
2. Гриценко Лізу, вихованку гуртка "Природа і фантазія" Сахновщинської
станції юних натуралістів Сахновщинської районної ради Харківської області,
за роботу "Інтер'єрний топіарій". Керівник: Мастерських Н.Л., керівник гуртка
"Природа і фантазія" Сахновщинської станції юних натуралістів
Сахновщинської районної ради Харківської області. (77 балів)
3. Авад Діану, вихованку гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного
відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості"
Харківської області, за роботу "Зимова казка". Керівник: Пузєєва С.М., керівник
гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу КЗ "Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської області. (76 балів)
4. Адаменко Юліану Сергіївну, вихованку гуртка "Едельвейс" Будинку
дитячої та юнацької творчості Згурівського району Київської області, за роботу
"Зимовий настрій". Керівник: Васянович Наталія Сергіївна, керівник гуртка
"Едельвейс" Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського району
Київської області. (76 балів)

5. Альонову Вікторію, ученицю 7 класу Херсонської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 55 Херсонської міської ради, вихованку гуртка
"Флористика та фітодизайн" Комунального закладу "Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради
Херсонської області, за роботу "Фантазія новорічна", керівник: Зуєва Г.А. (75
балів)
6. Вихованців гуртка "Юні охоронці природи" Комунального закладу
позашкільної освіти "Обласний еколого-натуралістичний центр" Житомирської
обласної ради Житомирської області, за роботу "Зимовий букет". Керівники:
Возна Анна Вікторівна, Стадник Оксана Олександрівна. (76 балів)
7. Гавриленко Дар`ю, ученицю 4 класу Херсонської багатопрофільної
гімназії № 20 ім. Б.Лавреньова Херсонської міської ради, вихованку гуртка
"Писанкарство" Комунального закладу "Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради Херсонської області, за
роботу "Новорічна феєрія", керівник: Альонова І.М. (75 балів)
8. Годованюк Софію, вихованку гуртка "Юні лісівники" Комунального
закладу "Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" Кіровоградської області, за роботу "Новорічний вернісаж".
Керівник: Полтавець С.В. (77 балів)
9. Денисюк Єлісея, учня 5 класу Криворізької загальноосвітньої школи
№88 Дніпропетровської області, за роботу "Зимовий букет". Керівник: Луцик
Ольга
Олександрівна,
Криворізька
загальноосвітня
школа
№88
Дніпропетровської області. (76 балів)
10. Колектив вихованців гуртка "Дендрологія з основами озеленення"
Комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської
області, за роботу "Новорічний креатив", керівник: Кривуля І.Г. (75 балів)
11. Курбацьку Кароліну, ученицю КЗО "СЗШ № 84" Дніпровської міської
ради Комунального позашкільного закладу "Станція юних натуралістів"
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Казкова мрія".
(75 балів)
12. Макарчук Каріну Іванівну, вихованку гуртка "Мистецтво нашого
народу" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради
Хмельницької області, за роботу "Різдвяний чобіток". Керівник: Федотова
Галина Анатоліївна, керівник гуртка "Мистецтво нашого народу" Будинку
творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області.
(74 бали)
13. Марховську Яну Русланівну, вихованку гуртка "Писанкарство"
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Хмельницької області, за роботу "Сятковий декор". Керівник:
Семенишина Ганна Валентинівна, керівник гуртка Шепетівського міського

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької
області. (76 балів)
14. Мякчилову Віолету, вихованку Барвінківського Будинку творчості
дітей та юнацтва Барвінківскої районної ради Харківської області, за роботу
"Зимовий букет". Керівник: Борщова Галина Ігнатівна, керівник гуртків
Барвінківського Будинку творчості дітей та юнацтва Барвінківскої районної
ради Харківської області. (77 балів)
15. Паньків Анастасію, вихованку гуртка "Юні квітникаріаранжувальники" Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Тернопільської області, за роботу "Зимова казка",
керівник: Сворінь Надія Володимирівна. (79 балів)
16. Полонського Андрія Вікторовича, вихованця гуртка "Едельвейс"
Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського району Київської області,
за роботу "Зимовий настрій". Керівник: Васянович Наталія Сергіївна, керівник
гуртка "Едельвейс" Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського району
Київської області. (78 балів)
17. Романюк Анну Олександрівну, вихованку Теофіпольського районного
Центру дитячої творчості Хмельницької області, за роботу "Новорічне диво".
Керівник: Квасюк Людмила Аркадівна, Теофіпольський районний Центр
дитячої творчості Хмельницької області. (75 балів)
18. Свердлюк Анастасію Володимирівну, ученицю Будеразької ЗОШ І-ІІІ
ст., виховаку "Юні квітникарі-оранжувальники" Здолбунівської районної ради,
Рівненської області, за роботу "Новорічний букет", керівник: Луцюк Руслана
Леонідівна. (77 балів)
19. Семченко Олександра, вихованця гуртка "Природа рідного краю"
Комунального закладу "Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді" Кіровоградської області, за роботу
"Новорічний букет", керівник: Масина О.М. (78 балів)
20. Соболеву Валерію, вихованку гуртка художньої технічної творчості
"Іграшка-сувенір" Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської
ради Рівненської області, за роботу "Цитриновий подих", керівник: Сачук Алла
Костянтинівна. (78 балів)
21. Супрун Софію, вихованку гуртка "Природа і фантазія" Бобровицького
центру дитячої та юнацької творчості Бобровицької районної ради Чернігівської
області, за роботу " Різдвяна мрія". Керівник: Денисюк Наталія Валеріївна,
керівник гуртка " Природа і фантазія". (77 балів)
22. Філюк Анастасію Вікторівну, ученицю 4 класу загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Шепетівка Хмельницької, за роботу "Оберіг". (76
балів)
23. Чаплигіну Руслану, вихованку гуртка "Ландшафтний дизайн"
Миргородського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Полтавської області, за роботу "Новорічний букет". Керівник: Парьоха

Альона Сергіївна, Миргородського міського центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Полтавської області. (78 балів)
24. Шмагайло Вікторію, вихованку гуртка "Паперопластика" Станції
юних техніків Довгинцівського району Криворізької міської ради
Дніпропетровської області, за роботу "Різдвяна чаша". Керівник: Хисна Ірина
Юріївна, керівник гуртка "Паперопластика" Станції юних техніків
Довгинцівського району Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
(77 балів)
25. Ясиненко Єлизавету, ученицю 11 класу Освітнього закладу
Скадовського навчально-виховного комплексу "Академічна гімназія"
Скадовської міської ради Херсонської області, за роботу "Новорічний букет",
керівник: Бакалі І.М. (76 балів)
26. Яцуту Анну, вихованку гуртка "Екологи-краєзнавці" Центру дитячої та
юнацької творчості Олешківської районної ради Херсонської області, за роботу
"Різдвяний сувенір", керівник: Цибенко Т.Б. (75 балів)
27. Гаврик Діану, ученицю 7 класу середньої школи №10 м. Самбір
Львівської області.Керівник: Киприч Леся Козимирівна, середня школа №10 м.
Самбір Львівської області. (76 балів)
28. Супрун Софію, вихованку гуртка "Природа і фантазія" Бобровицького
центру дитячої та юнацької творчості Бобровицької районної ради Чернігівської
області, за роботу "Різдвяна мрія". Керівник: Денисюк Наталія Валеріївна,
керівник гуртка " Природа і фантазія". (77 балів)
ІV. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді переможців у номінації «Новорічний вінок»:
За І місце:
1.Когут Юліану, ученицю Чернівецького закладу загальної середньої
освіти № 33 Чернівецької області, за роботу "Новорічна магія". Керівник: Лиса
І.О., вчитель Чернівецького закладу загальної середньої освіти № 33. (98 балів)
2. Колектив вихованців "Майстерня умілих рук" Будинку дитячої та
юнацької творчості Переяслав-Хмельницької РДА Київської області, за роботу
"Новорічний вінок", керівник: Дідичук Н.І. (97 балів)
3. Рудик Валерію, вихованку зразкового творчого об'єднання
"Флористична майстерня "Адоніс" Дитячого естетико-натуралістичного центру
"Камелія" м. Бровари Київської області, за роботу "Святкуємо разом, святкуємо
нині, радіє із нами уся Україна". Керівник: Зінченко Світлана Григорівна,
керівник зразкового творчого об'єднання "Флористична майстерня "Адоніс"
Дитячого естетико-натуралістичного центру "Камелія" м. Бровари Київської
області. (98 балів)
4. Сафонік Тамару Анатоліївну, ученицю 3 класу Лозківської ЗОШ І-ІІ ст.
Володимирецької районної ради Рівненської області, за роботу "Різдвяна казка",
керівник: Совгуть Світлана Василівна. (98 балів)

5. Артеменко Єлізавету, вихованку Обласної школи флористики та
фітодизайну комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської області, за
роботу "Новорічне сяйво". Керівник: Гайкова Наталія Миколаївна, керівник
гуртків комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. (97 балів)
6. Бабир Катерину, вихованку гуртка "Українська вишивка"
Чорнобаївського районного центру дитячої та юнацької творчості
Чорнобаївської районної ради Черкаської області, за роботу "З Новим роком".
Керівник: Шостак Любов Григорівна, керівник гуртка "Українська вишивка"
Чорнобаївського районного центру дитячої та юнацької творчості
"Чорнобаївської районної ради Черкаської області. (97 балів)
За ІІ місце:
1.Барсук Веронік. Ученицю опорного закладу "Чорнухинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. імені Г.С. Сковороди" Полтавської області, за
роботу "Marry Christmas!". Керівник: Сидоренко Світлана Іванівна, вчитель
опорного закладу "Чорнухинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. імені Г.С.
Сковороди" Полтавської області. (86 балів)
2. Білу Богдану, ученицю 7 класу комунального закладу "Луцький
навчально-виховний комплекс "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського"
Волинської області, за роботу "Святковий вінок". Керівник: Горбатюк Наталія
Анатоліївна, вчитель комунального закладу "Луцький навчально-виховний
комплекс "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Волинської області. (88
балів)
3. Бренчук Дар'ю, Дубейко Анастасію, учениць 7 класу Квасилівського
навчально-виховного комплексу "школа-ліцей" Рівненської районної ради,
вихованок дитячої студії "Обереги" Рівненської області, за роботу "Різдвяний
ангел над Україною". Керівники: Єрчик Олена Володимирівна, Ярута Марія
Харитонівна. (89 балів)
4. Бугай Софію, ученицю 2 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.
Хобултова Володимир-Волинського району Волинської області, за роботу
"Незабаром Новий рік". Керівник: Адамович Наталія Володимирівна, вчитель
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Хобултова Володимир-Волинського району
Волинської області. (88 балів)
5. Вихованців гуртка "Мистецтво нашого народу" Будинку творчості дітей
та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за роботу
"Чарівне люстерко". Керівник: Федотова Галина Анатоліївна, керівник гуртка
"Мистецтво нашого народу" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської
міської ради Хмельницької області. (86 балів)
6. Вихованців гуртка "Образотворче мистецтво" Будинку творчості дітей
та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за роботу "Зимова

ніжність". Керівник: Федотова Галина Анатоліївна, керівник гуртка
"Образотворче мистецтво" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської
міської ради Хмельницької області. (86 балів)
7. Вихованців гуртка "Флористика та фітодизайн інтер'єру" Комунального
закладу позашкільної освіти "Обласний еколого-натуралістичний центр"
Житомирської обласної ради Житомирської області, за роботу "Різдвяний
вінок". Керівники: Шевчук Світлана Іванівна, Сич Ольга Валеріївна, Науменко
Світлана Анатоліївна, керівники гуртків Комунального закладу позашкільної
освіти "Обласний еколого-натуралістичний центр" Житомирської обласної ради
Житомирської області. (86 балів)
8. Єрьомінко Ліанну, вихованку гуртка "Фітодизайн" Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області, за роботу
"Новорічний аромат". Керівник: Марущак Оксана Анатоліївна, керівник гуртка
"Фітодизайн" Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської області. (87 балів)
9. Княгницьку Юліяну вихованку гуртка "Майстерня рукодільниць"
Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу
"Новорічний вінок". Керівник: Процюк І.Ф., керівник гуртка Новоселицького
будинку дитячої творчості Чернівецької області. (87 балів)
10. Колектив вихованців Макарівського районного центру творчості дітей
та юнацтва ім. Д Туптала Київської області, за роботу "Різдвяний вінок - у
кожну хату, щоб усі були багаті". Керівник: Гружчанська Г.П. (88 балів)
11. Колпак Дарію, вихованку гуртка "Лагідна майстерня" Комунального
закладу "Центр дитячої та юнацької творчості" Бобринецької міської ради
Кіровоградської області, за роботу "Різдвяний віночок "Затишок". (88 балів)
12. Кравчук Мар'яну, ученицю 5 класу ОЗ "Бродівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №4" Львівської області. Керівник: Скакальська Соломія
Сергіївна, учитель ОЗ "Бродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4"
Львівської області. (87 балів)
13. Мазурову Євгенію, вихованку гуртка "Декоративно-прикладне
мистецтво" Києво-Святошинського районного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді "Шанс" Київської області, за роботу "Різдвяний
віночок". Керівник: Гарбар Н.В., керівник гуртка "Декоративно-прикладне
мистецтво" Києво-Святошинського районного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді "Шанс" Київської області. (86 балів)
14. Манько Вероніку, вихованку Обласної школи флористики та
фітодизайну комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської області, за
роботу "Різдвяний віночок". Керівник: Вознюк Любов Григорівна, керівник
гуртків комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. (87 балів)

15. Немировську Діану Анатоліївну, вихованку гуртка "Умілі руки"
Комунального закладу Таращанської районної ради "Таращанський районний
центр творчості дітей та юнацтва "Веселка" Київської області, за роботу
"Новорічний вінок". Керівник: Гордій Алла Станіславівна, керівник гуртка
"Умілі руки" Комунального закладу Таращанської районної ради
"Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва "Веселка" Київської
області. (88 балів)
16. Петрук Анастасію, вихованку гуртка "Орігамі" Млинівського будинку
творчості школярів Млинівської селищної ради Млинівського району
Рівненської області, за роботу "Кристали Снігової королеви". Керівник:
Зелінська Марія Ростиславівна. (86 балів)
17. Полюхович Іванну Віталіївну, вихованку гуртка "Флористика та
живопис" Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської
районної ради Рівненської області, за роботу "Новорічне диво". Керівник:
Кірноз Зоряна Андріївна. (87 балів)
18. Сауткіну Лілію, вихованку гуртка "Юні квітникарі" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Північна зірка". Керівник: Маліченко
О.О., керівник гуртка "Юні квітникарі" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (86 балів)
19. Тимчук Марію Олексіївну, ученицю 7 класу, вихованку гуртка "Чарівні
візерунки" Філії "Ходоська ЗОШ І-ІІ ст. опорного закладу "Шпанівський НВК
"загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад"
Рівненської районної ради Рівненської області, за роботу "Казкові ласощі".
Керівник: Породюк Людмила Станіславівна. (87 балів)
20. Шостака Віталія, вихованця гуртка "Виготовлення іграшок сувенірів" Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької
селищної ради Чернігівської області, за роботу "Різдвяна посмішка". Керівник:
Дідовець Світлана Вікторівна, керівник гуртка "Виготовлення іграшок сувенірів". (86 балів)
21. Вихованців гуртка "Країна майстрів" Бричківського сільського клубу
Бричківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, за роботу
"Новорічний вінок". Керівник: Масюндзь Наталія Іванівна, керівник гуртка
"Країна майстрів" Бричківський сільський клуб Бричківської сільської ради
Полтавської області. (86 балів)
22. Клюшеву Анастасію Сергіївну, вихованку гуртка "Фантазії з бісеру"
Центру дитячої та юнацької творчості "Мрія" м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області, за роботу "Мандаринка-апельсинка". Керівник:
Снєгірьова Ірина Іванівна, керівник гуртка "Фантазії з бісеру" Центру дитячої
та юнацької творчості "Мрія" м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. (85
балів)

23. Романенка Іллю Сергійовича, вихованця гуртка "Фантазії з бісеру"
Центру дитячої та юнацької творчості "Мрія" м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області, за роботу "Різдвяний оберіг "Перчинка". Керівник:
Снєгірьова Ірина Іванівна, керівник гуртка "Фантазії з бісеру" Центру дитячої
та юнацької творчості "Мрія" м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. (85
балів)
24. Романенко Олександру Сергіївну, вихованку гуртка "Фантазії з
бісеру"се Центру дитячої та юнацької творчості "Мрія" м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області, за роботу "Різдвяний оберіг "Перчинка". Керівник:
Снєгірьова Ірина Іванівна, керівник гуртка "Фантазії з бісеру" Центру дитячої
та юнацької творчості "Мрія" м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. (86
балів)
25. Ямчук Вікторію, ученицю 5 класу середьої школи №10 м. Самбір
Львівської області. Керівник: Ільницька Наталія Олегівна, вчитель середньої
школи №10 м. Самбір Львівської області. (85 балів)
26. Андрюшко Марину, вихованку гуртка "Дивосвіт" Тальнівського
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Тальнівського району
Черкаської області, за роботу "Новорічна феєрія". Керівник: Віслобокова В.І.,
керівник гуртка "Дивосвіт" Тальнівського Будинку дітей та юнацтва
Тальнівської міської ради Тальнівського району Черкаської області. (85 балів)
27. Тимофійчук Ларису, вихованку гуртка "Юні аграрії" ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської області, за роботу "Лісова казка". Керівник: Ливдар Ліля
Михайлівна, керівник гуртка "Юні аграрії" Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської області.
(85 балів)
28. Федюк Світлану, вихованку гуртка "Юні аграрії" Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської області, за роботу "Лісова казка". Керівник: Ливдар Ліля
Михайлівна, керівник гуртка "Юні аграрії" Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської області.
(85 балів)
За ІІІ місце:
1. Березюк Анну Ігорівну, вихованку Шепетівської спеціалізованої школиінтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Хмельницької області, за роботу "Різдвяний оберіг". Керівник: Томашкевич
Ольга Петрівна, вчитель Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької
області. (76 балів)
2. Бецко Маркіяна, вихованця гуртка "Екодизайн" Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Київської області, за роботу "Різдвяний оберіг". Керівник: Лавренюк А.В.,
керівник гуртків Києво-Святошинського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Київської області. (77 балів)
3. Бзинко Маргариту Віталіївну, вихованку Центру дитячої та юнацької
творчості Гуменецької сільської ради на базі Заліського-2 НВК, за роботу
"Новорічний вінок". Керівник: Лиськова Неля Йосипівна, керівник гуртка
Центру дитячої та юнацької творчості Гуменецької сільської ради на базі
Заліського-2 НВК Хмельницької області. (75 балів)
4. Бобиру Станіслава, учня 6 класу Херсонської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 47 Херсонської міської ради Херсонської області, за роботу
"Херсонський Новий рік".(77 балів)
5. Богдаш Юлію, вихованку Обласної школи флористики та фітодизайну
комунального закладу "Недригайлівський будинок дитячої та юнацької
творчості Недригайлівської селищної ради Сумської області", за роботу
"Новорічний настрій". Керівник: Дяченко Лариса Леонідівна, керівник гуртків
комунального закладу "Недригайлівський будинок дитячої та юнацької
творчості Недригайлівської селищної ради Сумської області". (76 балів)
6. Богославську Людмилу, вихованку Обласної школи флористики та
фітодизайну Недригайлівського БДЮТ Недригайлівської селищної ради
Сумської області", за роботу Різдв'яний вечір ". Керівник: Дяченко Лариса
Леонідівна, керівник гуртків комунального закладу "Недригайлівський будинок
дитячої та юнацької творчості Недригайлівської селищної ради Сумської
області". (77 балів)
7. Варцаб'юк Світлану, вихованку гуртка "Юні аграрії" ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської області, за роботу "Святковий вінок". Керівник:Левицька
Іванна Дмитрівна, керівник гуртка "Юні аграрії" Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської області.
(75 балів)
8. Васянович Дарину Миколаївну, вихованку гуртка "Едельвейс" Будинку
дитячої та юнацької творчості Згурівського району Київської області, за роботу
"Різдвяна фантазія". Керівник: Васянович Наталія Сергіївна, керівник гуртка
"Едельвейс" Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського району
Київської області. (77 балів)
9. Винник Юлію, ученицю 7 класу Яблунської загальноосвітньої школи,
вихованку гуртка "Аматори рослинництва" Богородчанського районного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Івано-Франківської
області, за роботу "Віночок". Керівник: Князевич Оксана Іванівна, керівник
гуртка Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Івано-Франківської області. (77 балів)

10. Вихованців гуртка "Екодизайн" Підволочиського ЦДЮТ та учнів
Супранівської школи Тернопільської області, за роботу "Новорічна феєрія".
Керівники: Палащук Т.М., Мацієвич Н.Я. (78 балів)
11. Вихованців гуртка "Образотворче мистецтво" Будинку творчості дітей
та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за роботу
"Різдвяні мотиви". Керівник: Федотова Галина Анатоліївна, керівник гуртка
"Образотворче мистецтво" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської
міської ради Хмельницької області. (78 балів)
12. Вихованців гуртка "Юні друзі природи" Комунального закладу
Дунаєвецької міської ради "Станція юних натуралістів" Хмельницької області.
Керівник: Боднар Н.А., керівнику вихованців гуртка "Юні друзі природи"
Комунального закладу Дунаєвецької міської ради "Станція юних натуралістів"
Хмельницької області. (75 балів)
13. Ганц Аліну Сергіївну, вихованку гуртка "Писанкарства"
Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості
Хмельницької області, за роботу "Різдвяний оберіг". Керівник: Шлапак Тетяна
Анатоліївна, керівник гуртків Старокостянтинівського міського центру дитячої
та юнацької творчості Хмельницької області. (75 балів)
14. Герасимчук Аліну, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.
Костюхнівка Маневицького району Волинської області, за роботу "Новорічний
вінок". Керівник: Кондрацька Тетяна Григорівна, учитель загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. с. Костюхнівка Маневицького району Волинської області. (77
балів)
15. Годзь Вікторію Аркадіївну, вихованку Теофіпольського районного
Центру дитячої творчості Хмельницької області, за роботу "Різдвяний віночок".
Керівник: Середюк Світлана Володимирівна, Теофіпольський районний Центр
дитячої творчості Хмельницької області. (75 балів)
16. Гондурак Віталію, вихованцю гуртка "Юні аграрії" ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської області, за роботу "Святковий вінок". Керівник: Левицька
Іванна Дмитрівна, керівник гуртка "Юні аграрії" Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської області.
(76 балів)
17. Грицюк Олександру, вихованку гуртка "Здоровим бути модно"
Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Чернівецької області, за роботу "Різдвяний
віночок". Керівник: Грицюк Т.П., керівник гуртка Комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді». (78 балів)
18. Губко Марію, Плитник Вікторію, вихованок гуртка "Чарівна соломка"
Коропського центру дитячої та юнацької творчості Коропської селищної ради

Чернігівської області, за роботу "Новорічний віночок". Керівник: Приходько
Ірина Володимирівна, керівник гуртка "Чарівна соломка". (76 балів)
19. Гуцуляк Тетяну, ученицю 3 класу Бабченського навчально-виховного
комплексу "Лікарські рослини" Богородчанського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, за
роботу "Різдвяний оберіг". Керівник: Матіїшин Галина Миколаївна, керівник
гуртка Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Івано-Франківської області. (77 балів)
20. Дадерко Аліну, ученицю НВК " Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№ 2 ДНЗ" м.Хоросткова Хоростківської міської ради Гусятинського району
Тернопільської області, за роботу "Новорічний вінок". Керівник: Щур Іванна
Степанівна. (78 балів)
21. Данилова Сергія, учня комунального закладу "Куп`янський
спеціальний навчально-виховний комплекс" Харківської обласної ради
Харківської області, за роботу "Новорічний вінок". Керівник: Гордієнко Наталія
Олександрівна, вчитель комунального закладу "Куп`янський спеціальний
навчально-виховний комплекс" Харківської обласної ради. (76 балів)
22. Дзябко Тетяну Юріївну, ученицю Горінчівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації Закарпатської
області, вихованку гуртка "Юні фермери" Хустського районного екологонатуралістичного центру Закарпатської області, за роботу "Новорічний вінок".
Керівник: Курятник Любов Михайлівна, керівник гуртка Хустського районного
еколого-натуралістичного центру. (75 балів)
23. Жосан Поліну, вихованку гуртка "Здоров`я людини і довкілля" КиєвоСвятошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Київської області, за роботу "Новорічний оберіг". Керівник:
Чапигіна О.А., керівник гуртків Києво-Святошинського районного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області. (77
балів)
24. Зародюк Марію, вихованку гуртка "Рукоділля" Комунального закладу
"Луцький навчально-виховний комплекс "Гімназія №14 імені Василя
Сухомлинського" Волинської області, за роботу "Новорічний вінок". Керівник:
Лагода Тетяна Анатоліївна, керівник гуртка "Рукоділля" Комунального закладу
"Луцький навчально-виховного комплексу "Гімназія №14 імені Василя
Сухомлинського" Волинської області. (77 балів)
25. Іщук Аліну, вихованку Вишгородського районного центру художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської області, за роботу
"Різдвяний віночок". Керівник: Козловська К.Ю., Вишгородський районний
центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської
області. (75 балів)
26. Кімачук Марію, вихованку гуртка "Виготовлення сувенірів"
Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості

учнівської молоді Івано-Франківської області, за роботу "Новорічний вінок".
Керівник: Мандзюк Мар`яна Михайлівна, керівник гуртка Богородчанського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді ІваноФранківської області. (76 балів)
27. Книш Юлію, ученицю комунального закладу "Куп`янський
спеціальний навчально-виховний комплекс" Харківської обласної ради
Харківської області, за роботу "Новорічний вінок". Керівник: Гордієнко Наталія
Олександрівна, вчитель комунального закладу "Куп`янський спеціальний
навчально-виховний комплекс" Харківської обласної ради. (77 балів)
28. Козубовського Євгена, учня Куцурубської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. Куцурубського ОТГ Миколаївської області, за роботу "Новорічний
віночок".(78 балів)
29. Колектив учнів 11 класу Шепетівської спеціалізованої школиінтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Хмельницької області, за роботу "Різдвяний віночок". Керівник: Мороз
Людмила Андріївна, вчитель Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької
області. (76 балів)
30. Колектив учнів 2 класу комунального закладу "Музиківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського
району Херсонської області", за роботу "Різдвяний вінок". (76 балів)
31. Колектив учнів 3 класу Красненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Скадовської районної ради Херсонської області, за роботу "Різдвяний
оберіг". Керівник: Коновалова О.В. (77 балів)
32. Колектив учнів 5 класу Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Хмельницької області, за роботу "Новорічний вінок". Керівник: Міщенко
Наталія Степанівна, вчитель Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької
області. (76 балів)
33. Колесник Олену Вікторівну, вихованку гуртка "Макраме"
Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості
Хмельницької області, за роботу "Різдвяний вінок". Керівник: Муляр Оксана
Володимирівна, керівник гуртків Старокостянтинівського міського центру
дитячої та юнацької творчості. (78 балів)
34. Колеснікову Ірину, вихованку гуртка вихованку "Юні квітникарі"
Комунального закладу "Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді" Київської області, за роботу
"Різдвяний вінок ". Керівник: Колеснікова Н.А. (78 балів)
35. Конар Ніколету, читачку бібліотеки с. Великі Лази Закарпатської
області, за роботу "Новорічний вінок". Керівник: Бобук Олена Василівна. (75
балів)

36. Королика Романа, вихованку гуртка "Фітодизайн" Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області, за роботу
"Новорічна феєрія". Керівник: Полуніна Ірина Володимирівна, керівник гуртка
"Фітодизайн" Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської області. (76 балів)
37. Кузнєцову Ксенію, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Розквіт сучасності". Керівник:
Пузєєва С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу
КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (76 балів)
38. Купчак Вікторію, вихованку гуртка "Художня вишивка"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Віночок". Керівник: Купчак Галина Дмитрівна,
керівник гуртка Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької
творчості Івано-Франківської області. (77 балів)
39. Ленську Дарію Миколаївну, ученицю Красилівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №4 ім. П.Кізюна Хмельницької області, за роботу "Новорічне
диво". Керівник: Ленська Тетяна Миколаївна. (78 балів)
40. Луків Віру, ученицю 5 класу Райгородської загальноосвітньоїшколи ІІІІ ст. Немирівського району Вінницької області, за роботу "Блакитне сяйво".
Керівник:
Баланюк
Олена
Анатоліївна,
учитель
Райгородської
загальноосвітньоїшколи І-ІІІ ст. Немирівського району Вінницької області. (78
балів)
41. Москаленка Владислава, вихованця Вишгородського районного
центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської
області, за роботу "Казковий віночок". Керівник: Костюченко С.М.,
Вишгородський районний центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді
"Дивосвіт" Київської області. ( балів)
42. Новікову Валерію, ученицю 3 класу Криворізької загальноосвітньої
школи №87 Дніпропетровської області, за роботу "Віночок". Керівник:
Яковенко Оксана Миколаївна, Криворізька загальноосвітня школа №87
Дніпропетровської області. (75 балів)
43. Осипенко Вікторію, ученицю опорного закладу " Іванівська ЗОШ І-ІІІ
ст. Іванівської сільської ради Чернігівського району" Чернігівської області, за
роботу "Різдвяний вінок". Керівник: Коптіль Світлана Василівна, учитель
трудового навчання опорного закладу "Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іванівської
сільської ради Чернігівського району" Чернігівської області. (78 балів)
44. Осовського Віктора, вихованця гуртка "Екодизайн" КиєвоСвятошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Київської області, за роботу "Пташине свято". Керівник:
Лавренюк А.В., керівник гуртків Києво-Святошинського районного центру

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області. (76
балів)
45. Остаповець Катерину, вихованку гуртка "Розвиток математичних
здібностей" Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Полтавської області, за роботу "Різдвяний вінок". Керівник: Охінько
Анні Олександрівні, керівник гуртка Кременчуцького еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Полтавської області. ( 77 балів)
46. Павлечко Катерину Романівну, вихованку Надвірнянського районного
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-Франківської
області, за роботу "Чарівний віночок". Керівник: Павлечко Ірина Богданівна,
керівник гуртків Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру
для дітей та юнацтва. (76 балів)
47. Панфіловського Кіріла, учня 2 класу Криворізької загальноосвітньої
школи №19 Дніпропетровської області, за роботу "Новорічна зірка". Керівник:
Каменецька О.В., Криворізька загальноосвітня школа №19 Дніпропетровської
області. (75 балів)
48. Піскунову Софію, вихованку гуртка "Юні квітникарі" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Новорічний оберіг". Керівник:
Маліченко О.О., керівник гуртка "Юні квітникарі" еколого-натуралістичного
відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості"
Харківської області. (76 балів)
49. Постову Вероніку, вихованку гуртка "Юні охоронці природи"
Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької області, за роботу
"Флористичні візерунки". Керівник: Гаврилюк Іванна Анатоліївна, керівник
гуртка "Юні охоронці природи" Вінницької обласної станції юних натуралістів
Вінницької області. (78 балів)
50. Пуху Алєсю, Ельтек Аріну, учнів Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст., вихованців
гуртка "Хенд Мейд" Прилуцької міської ради Чернігівської області, за роботу
"Новорічний вінок". Керівники: Ельтек Оксана Олегівна, Пуха Оксана
Анатоліївна, керівники гуртка " Хенд Мейд". (77 балів)
51. Распопову Віталіну, вихованку Дитячо-юнацького центру туризму та
екологічної роботи м. Славута Хмельницької області, за роботу "Казкова ніч".
Керівник: Нікітчук Т.О. (75 балів)
52. Рижих Марію, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Новорічний вернісаж". Керівник:
Пузєєва С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу
КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (75 балів)
53. Рискаль Дарію Миколаївну, вихованку гуртка "Едельвейс" Будинку
дитячої та юнацької творчості Згурівського району Київської області, за роботу

"Різдвяна фантазія". Керівник: Васянович Наталія Сергіївна, керівник гуртка
"Едельвейс" Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського району
Київської області. (76 балів)
54. Рогового Богдана, вихованця гуртка "Початкове моделювання"
Кременчуцького
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Полтавської області, за роботу "Різдвяний віночок". Керівник: Горова Тетяна
Андріївна, керівник гуртка "Початкове моделювання" Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області. (76 балів)
55. Рудіча Іллю Олеговича, вихованця гуртка "Плетіння з верби"
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Хмельницької області, за роботу "Різдвяний оберіг". Керівник: Коленчук
Олена Іванівна, керівник гуртка Шепетівського міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області. (77 балів)
56. Савенкову Софію, вихованку гуртка "Моделювання іграшоксувенирів" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне
Луганської області, за роботу "Різдвяний вінок". Керівник: Запорожченко В.Ф.,
керівник гуртка "Моделювання іграшок-сувенирів" Комплексу позашкільної
роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області. (76 балів)
57. Сбітнєву Оксану, ученицю 9 класу комунального закладу освіти
"Середня загальноосвітня школа № 1" Петропавлівської районної ради,
вихованку Позашкільного навчального закладу "Будинок творчості дітей та
юнацтва" Петропавлівської районної ради Дніпропетровської області, за роботу
"Пахощі новорічної мрії". Керівник: Аракелова А.О. (77 балів)
58. Скок Софію Юріївну, вихованку гуртка "Писанкарство"
Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості
Хмельницької області, за роботу "Різдвяний оберіг". Керівник: Шлапак Тетяна
Анатоліївна, керівник гуртків Старокостянтинівського міського центру дитячої
та юнацької творчості. (75 балів)
59. Сотніченко Орині, вихованці гуртка "Моделювання іграшок-сувенірів"
Станції юних техніків Довгинцівського району Криворізької міської ради
Дніпропетровської області, за роботу "Горішок". Керівник: Мілевська Тетяна
Петрівна, керівник гуртка "Моделювання іграшок-сувенірів" Станції юних
техніків Довгинцівського району Криворізької міської ради Дніпропетровської
області. (76 балів)
60. Старик Ілону, вихованку гуртка "Фітодизайн" Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області, за роботу
"Лісова галявина". Керівник: Марущак Оксана Анатоліївна, керівник гуртка
"Фітодизайн" Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської області. (78 балів)
61. Учнів 6-В класу Тарутинського навчально-виховного комплексу
Тарутинського району Одеської області, за роботу "Різдвяний вінок". Керівник:

Кожухар Н.В., Тарутинський навчально-виховний комплекс Тарутинського
району Одеської області. (77 балів)
62. Христофорову Марину Русланівну, вихованку гуртка "Макраме"
Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості
Хмельницької області, за роботу "Різдвяний вінок". Керівник: Муляр Оксана
Володимирівна, керівник гуртків Старокостянтинівського міського центру
дитячої та юнацької творчості. (77 балів)
63. Чепеняк Вікторію Миколаївну, вихованку Долинського районного
Будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу
"Різдвяний віночок". Керівник: Данилів Оксана Григорівна, Долинський
районний Будинок дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області.
(76 балів)
64. Чепеняк Вікторію Миколаївну, вихованку гуртка "Народна іграшка"
Долинського районного Будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Різдвяний віночок". Керівник: Данилів Оксана
Григорівна, керівник гуртка "Народна іграшка" Долинського районного Будинку
дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області. (75 балів)
65. Чорнобай Оксану Володимирівну, вихованку гуртка "Еколозинка"
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
області, за роботу "Новорічний вінок". Керівник: Рязанова Наталія
Веніамінівна, керівник гуртка "Еколозинка" Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської області. (75 балів)
66. Чорногод Вероніку Володимирівну, вихованку гуртка "Макраме"
Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості
Хмельницької області, за роботу "Різдвяний вінок". Керівник: Муляр Оксана
Володимирівна, керівник гуртків Старокостянтинівського міського центру
дитячої та юнацької творчості. (76 балів)
67. Шлапак Олександру Сергіївну, вихованку гуртка "Писанкарство"
Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості
Хмельницької області, за роботу "Різдвяний оберіг". Керівник: Шлапак Тетяна
Анатоліївна, керівник гуртків Старокостянтинівського міського центру дитячої
та юнацької творчості. (77 балів)
68. Дроцюк Тамару, вихованку гуртка "Аматори рослинництва" ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської області, за роботу "Мелодія новорічної ночі".(75 балів)
69. Печену Юлію, вихованку Борівського будинку дитячої та юнацької
творчості Борівської районної ради Харківської області, за роботу "Мідне
Різдво". Керівник: Склярова Марина Миколаївна.(77 балів)
70. Петриченко Станіслава, учня Першотравневої ЗОШ І-ІІІ ст. Борівської
районної ради Харківської області, за роботу "Зимова фантазія".(75 балів)

V. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді переможців у номінації «Новорічний подарунок»:
За І місце:
1.Гранчак Лілію, вихованку Ладижинського міжшкільного навчальновиробничого центру "Спадщина" Вінницької області, за роботу "Казковий
будиночок". Керівник: Гранчак Тетяна Борисівна, керівник гуртка "Традиційна
кулінарія українців" Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого
центру "Спадщина" Вінницької області. (97 балів)
2. Корнегу Софію вихованку
гуртка "Іграшка і декор з фетру"
Христинівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості
Христинівської районної ради Черкаської області "Книга "Новорічна казка".
Безверхній Тетяні Володимирівні, керівнику гуртка "Іграшка і декор з фетру"
Христинівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості
Христинівської районної ради Черкаської області. (98 балів)
3. Мельничука Сергія, Давіджик Вікторію, Петрук Олександру вихованців
гуртка "М'яка іграшка" Комунального позашкільного навчального закладу
"Рафалівський центр дитячої та юнацької творчості" Володимирецької районної
ради Рівненської області, за роботу "Сніговик Яша". Керівник: Мельничук
Вікторія Володимирівна. (98 балів)
4. Одарчук Домініку, Масковець Софію. Прищеп'юк Валентину, Боятюк
Іванну, Прищеп'юк Анжелу, Смик Марину, учнів 7 класу Тинненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Немовицької сільської ради Сарненського
району Рівненської області, за роботу "Свинка". Керівник: Бакунець Лариса
Андріївна. (98 балів)
5. Судому Вероніку, вихованку гуртка "Іграшка і декор з фетру"
Христинівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості
Христинівської районної ради Черкаської області, за роботу "Книга "Новорічна
казка". Керівник: Безверхна Тетяна Володимирівна, керівник гуртка "Іграшка і
декор з фетру" Христинівського районного Будинку дитячої та юнацької
творчості Христинівської районної ради Черкаської області. (97 балів)
6. Решанік Марію Юріївну, вихованку Зразкового художнього колективу
"Вернісаж"
Позашкільного
навчального
закладу
"Багатопрофільний
молодіжний центр" Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу
"Зимова казка". Керівник: Коваленко Анжела Олександрівна, керівник
Зразкового художнього колективу "Вернісаж" Позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради
Черкаської області. (97 балів)
7. Цехмістренка Марка, учня Шостаківського навчально-виховного
комплексу "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ст."
Катеринопільської районної ради Черкаської області, за роботу "Диво року".
Керівник: Цехмістренко Олена Дмитрівна, Шостаківський навчально-виховний

комплекс "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ст."
Катеринопільської районної ради Черкаської області. (96 балів)
За ІІ місце:
1.Бойко Тетяну Іванівну, вихованку Будинку дитячої та юнацької
творчості Згурівського району Київської області "Кожній людині, в кожну хатку,
я несу Ріжок достатку". Керівник: Ташпулова Тетяна Володимирівна, керівник
гуртка «Майстриня» Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського
району Київської області. (87 балів)
2. Бондаренко Дарину, вихованку Києво-Святошинського районного
центру творчості молоді "ОБЕРІГ" Київської області, за роботу "Морозне диво".
Керівник: Приходько Олена Володимирівна, керівник гуртка КиєвоСвятошинського районного центру творчості молоді "ОБЕРІГ" Київської
області. (86 балів)
3. Власюк Поліну Юріївну, вихованку гуртка "Квітковий дивосвіт"
Комунального закладу "Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради
Рівненської області, за роботу " Різдвяні янголи". Керівник: Власюк Інна
Миколаївна. (88 балів)
4. Гурток " Аплікація з соломи" Комунального закладу "Станція юних
натуралістів" Рівненської обласної ради Рівненської області, за роботу
"Новорічні кулі". Керівник: Бондар Тетяна Віталіївна. (87 балів)
5. Деревенко Діану Юріївну, вихованку гуртка "Чарівниця" Комунального
закладу Таращанської районної ради "Таращанський районний центр творчості
дітей та юнацтва "Веселка" Київської області, за роботу "Новорічна фантазія".
Керівник: Школьна Світлана Василівна, керівник гуртка "Чарівниця"
Комунального закладу Таращанської районної ради "Таращанський районний
центр творчості дітей та юнацтва "Веселка" Київської області. (87 балів)
6. Зустку Іванну, ученицю 6 класу Бабченського навчально-виховного
комплексу, вихованку "Кімнатне озеленення" Богородчанського районного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Івано-Франківської
області, за роботу "Новорічний кошик". Керівник: Матіїшин Галина
Миколаївна, керівник гуртка Богородчанського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області. (85
балів)
7. Камінярську Катерину, вихованку гуртка "Мистецтво нашого народу"
Кременецького районного центру дитячої творчості Тернопільської області, за
роботу "Нехай символ року здійснить побажання таємні, в рукавичках чекають
дарунки приємні". Керівник: Степанюк Ірина Олександрівна. (87 балів)
8. Мажару Ангеліну, вихованку гуртка "Флористика та живопис"
Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості" Корюківської міської
ради Чернігівської області, за роботу "З Новим роком". Керівник: Железняк
Олена Іванівна, керівник гуртка "Флористика та живопис". (86 балів)

9. Місько Олександру, вихованку гуртка "М'яка іграшка" Дубовицького
центру позашкільної освіти Рівненської області, за роботу "Веселий сніговик".
Керівник: Місько Наталія Анатоліївна. (86 балів)
10. Стінкового Євгена, учня Новоселицької гімназії Чернівецької області,
за роботу "Зимова казка". Керівник: Волканеско С.І., вчитель Новоселицької
гімназії Чернівецької області. (87 балів)
11. Харь Аліну, ученицю 1 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
7 м. Славута Хмельницької області, за роботу "Свято наближається". Керівник:
Потаковська І.М. (87 балів)
12. Лук'янову Орину, вихованку Позашкільного навчального закладу
"Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради", за
роботу"Зимова красуня". Керівник: Горєлова Ганна Василівна, керівник гуртка
"Колорит" Позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької
творчості Горішньоплавнівської міської ради" Полтавської області. (85 балів)
13.Андрєєву Ксенію Сергіївну, вихованку гуртка "Виготовлення іграшоксувенірів" Сватівського районного молодіжного центру "Слобожанська духовна
криниця ім. М.Щепенка" Луганської області, за роботу "Смачна хатинка".
Керівник: Кошева Наталія Олександрівна, Сватівського районного молодіжного
центру "Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка" Луганської області. (85
балів)
14. Коколюк Ірину, ученицю 1 класу Володимир-Волинського навчальновиховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 - ліцей" ВолодимирВолинської міської ради Волинської області, за роботу "Порося з цукерок".
Керівник: Здомищук Олена Анатоліївна, Володимир-Волинського навчальновиховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 - ліцей" ВолодимирВолинської міської ради Волинської області. (86 балів)
15. Хоменко Аліну Олександрівну, вихованку гуртка "Петриківський
розпис" Комунального закладу Таращанської районної ради "Таращанський
районний центр творчості дітей та юнацтва "Веселка" Київської області, за
роботу "Новорічна свиня". Керівник: Злочевська Альона Євгенівна, керівник
гуртка "Петриківський розпис" Комунального закладу Таращанської районної
ради "Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва "Веселка"
Київської області. (87 балів)
За ІІІ місце:
1.Адаменко Софію, вихованку гуртка "Юний еколог" Центру технічної
творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м.
Києва, за роботу "Символ 2019 року". (75 балів)
2. Антонь Мар`яну Вікторівну, ученицю Монастирецького навчальновиховного комлексу "загальноосвтній навчальний заклад І-ІІІ ступенівдошкільний навчальний заклад" Хустської районної державної адміністрації
Закаратської області, за роботу "Новорічний вогник". Керівник: Кульма Тетяна

Миколаївна, керівник гуртка Хустського районного еколого-натуралістичного
центру. (76 балів)
3. Бабійчук Вікторію, вихованку гуртка "Народні промисли" Сокальського
Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області. Керівник: Стецюк
Олександра Василівна, керівник гуртка "Народні промисли" Сокальського
Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області. (76 балів)
4. Бурян Софію, ученицю 1 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 4 м. Славута Хмельницької області, за роботу "Пряниковий ліс". (77 балів)
5. Бєлоіваненко Дениса, вихованця гуртка "Художня обробка деревини"
Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської
області, за роботу "Годинник". Керівник: Міранкова О., керівник гуртка
"Декоративна обробка деревини" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та
юнацтвом м. Рубіжне Луганської області. (76 балів)
6. Близнюк Анастасію, ученицю КЗО "НВК № 42" Дніпровської міської
ради Комунального позашкільного закладу "Станція юних натуралістів"
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Тато, мама та я
під Новий рік уся сім'я". (78 балів)
7. Бойко Софію, вихованку гуртка "В'язаний дивосвіт" закладу
позашкільної
освіти
"Центр
дитячої
та
юнацької
творчості
Горішньоплавнівської міської ради" Полтавської області, за роботу "Новорічний
подарунок дітлахам". Керівник: Михайленко Надія Олександрівна, керівник
"В'язаний дивосвіт" закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької
творчості Горішньоплавнівської міської ради" Полтавської області. (78 балів)
8. Бульбах Марію Сергіївну, вихованку Теофіпольського районного
Центру дитячої творчості Хмельницької області, за роботу "Різдвяний вогник".
Керівник: Гандзюк Наталія Вячеславівна, Теофіпольський районний Центр
дитячої творчості Хмельницької області. (76 балів)
9. Варишнюка Віталія Олександровича, вихованця гуртка "Художня
обробка деревини" Острозького районного Будинку школяра Острозької
районної ради Рівненської області, за роботу "Новорічні іграшки". Керівник:
Кичалюк Олексій Олексійович. (77 балів)
10. Вихованців гуртка "Декор" Княгининівського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дитячий навчальний заклад"
Княгининівської сільської ради Луцького району Волинської області, за роботу
"Новорічні прикраси". Керівник: Білінець Єва Степанівна, керівник гуртка
"Декор". (78 балів)
11. Вихованців гуртка "Мозаїка творчості" Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру, за роботу "Новорічна фантазія". Керівник:
Білій Наталія Віталіївна, керівник гуртка "Мозаїка творчості" Волинського
обласного еколого-натуралістичного центру Волинської області. (77 балів)
12. Вихованців гуртка "Чарівна майстерня" Сєвєродонецького міського
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області,

за роботу "Новорічний лист". Керівник: Винник Марина Петрівна, керівник
гуртка "Чарівна майстерня" Сєвєродонецького міського Центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області. (76 балів)
13. Вихованців гуртка "Природа, фантазія, творчість" Комунального
закладу Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Чернівецької області, за роботу "Новорічний затишок".
Керівник: Марунич Л.А. (77 балів)
14. Гавриленко Юлію, ученицю Олександрівського ЗСО І-ІІ ст.
Семенівської міської ради Чернігівської області, за роботу "Чаша подарунків".
Керівник: Кулик Тетяна Олександрівна, вчитель початкових класів. (76 балів)
15. Гончарова Артема, вихованця Вишгородського районного центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської області, за
роботу "З Різдвом". Керівник: Мілейко М.В., Вишгородський районний центр
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської області. (75
балів)
16. Гурець Марію, вихованку комунального закладу Сумської обласної
ради - Штепівського навчально-реабілітаційного центру Лебединського району
Сумської області, за роботу "Новорічна свічка бажань". Керівник: Шевченко
Тетяна Олександрівна, керівник гуртка комунального закладу Сумської обласної
ради - Штепівського навчально-реабілітаційного центру Лебединського району
Сумської області. (77 балів)
17. Дерчук Дарину, вихованку гуртка "Кольорова стрічка" Цуманського
будинку дитячої та юнацької творчості Ківерцівського району Волинської
області, за роботу "Подарунок від Святого Миколая". Керівник: Хращук Тетяна
Володимирівна, керівник гуртка "Кольорова стрічка" Цуманського будинку
дитячої та юнацької творчості Ківерцівського району Волинської області. (78
балів)
18. Дронова Артема, вихованця гуртка "Екодизайн" КиєвоСвятошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Київської області, за роботу "Святкові дзвони". Керівник:
Лавренюк А.В., керівник гуртків Києво-Святошинського районного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області. ( 78
балів)
19. Дубно Марію, ученицю Золочівського навчально-виховного комплексу
"Школа радості - дошкільний навчальний заклад", вихованку гуртка "Студія
декоративного мистецтва" Львівської області. Керівник: Заяць Леся
Володимирівна, керівник гуртка "Студія декоративного мистецтва"
Золочівського навчально-виховного комплексу "Школа радості - дошкільний
навчальний заклад" Львівської області. (75 балів)
20. Дудченка Максима, учня Шепетівської спеціалізованої школиінтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Хмельницької області, за роботу "Новорічний подарунок". Керівник: Панцюк

Олена Дмитрівна, вчитель Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької
області. (75 балів)
21. Єрмоленко Ізабеллу Олексіївну, ученицю 6 класу комунального
закладу освіти "Перещепинський опорний освітній заклад" Новомосковського
району, вихованку гуртка "Джерельце" комунального закладу освіти "Центр
художньо-естетичної творчості учнівської молоді Новомосковського району
Дніпропетровської області", за роботу "Зимове люстерко". Керівник:
Майстренко Інна Олександрівна, керівник гуртка комунального закладу освіти
"Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді Новомосковського
району Дніпропетровської області". (75 балів)
22. Жесткова Ігоря, учня 6 класу Вишнівської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 3 Київської області, за роботу "Ніч перед різдвом". (76 балів)
23. Зайцеву Віолетту, ученицю 4 класу КОЗО "Юр'ївська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Cоюзу Д.П. Запорожченка"
Юр'ївської селищної ради Юр'ївського району Дніпропетровської області, за
роботу "Символ добра та щастя". Керівник: Земляченко О.Д. (77 балів)
24. Земляк Богдану Ігорівну, ученицю Кам’янець-Подільського навчальновиховного комплексу №14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І
ступеня з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії Хмельницької
області, за роботу "Снігуронька". Керівник: Волощук І.В. (76 балів)
25. Йовенко Вадима, вихованця гуртка "Світ краси" Куликівського центру
позашкільної освіти Куликівської селищної ради Чернігівської області, за
роботу "Санчата з подарунками". Керівник: Йовенко Юлія Вікторівна, керівник
гуртка образотворчого мистецтва "Світ краси". (77 балів)
26. Калічаву Лєвана, вихованця гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Яскрава машина". Керівник: Пузєєва
С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (77 балів)
27. Каплюк Софію, вихованку гуртка "Чарівний клубочок" Комунального
позашкільного навчального закладу "Южненський міський клуб юних техніків
"Чорноморець" Одеської області, за роботу "Новорічна хрюшка". Керівник:
Сичова В.І., керівник гуртка "Чарівний клубочок" Комунального позашкільного
навчального закладу "Южненський міський клуб юних техніків "Чорноморець"
Одеської області. (75 балів)
28. Кімельман Анастасію Олегівну, ученицю 9 класу Закладу загальної
середньої середньої освіти І-ІІ ст. - ліцей "Гармонія" Мирноградської міської
ради Донецької області, за роботу "Символ 2019 року". Керівник: Кушнирік
Анастасія Ярославівна, вчителю трудового навчання, загальної середньої освіти
І-ІІ ст. - ліцей "Гармонія". (76 балів)

29. Ковальчук Вероніку, ученицю 3 класу Криворізької загальноосвітньої
школи №17 Дніпропетровської області, за роботу "Новорічний ангел".
Керівник: Липовецька Н.Р., Криворізька загальноосвітня школа №17
Дніпропетровської області. (75 балів)
30. Ковальчук Яну Вікторівну, вихованку гуртка "Художня вишивка"
Острозького районного Будинку школяра Острозької районної ради Рівненської
області, за роботу "Новорічні іграшки". Керівник: Кичалюк Валентина
Леонідівна. (78 балів)
31. Колектив вихованців гуртка "Веселі намисниці" Мукачівського
районного центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області, за
роботу "Зіронька". Керівник: Рубіш Т.В., керівник гуртка Мукачівського
районного центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської області. (77
балів)
32. Колектив вихованців гуртка "За гуманне ставлення до тварин"
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Хмельницької області, за роботу "Зимова красуня". Керівник: Волошина
Олена В'ячеславівна, керівник гуртка Шепетівського міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області. (76 балів)
33. Колектив учнів 1 класу Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Хмельницької області, за роботу "Супер-стильний сніговик". Керівник: Ващук
Наталія Леонідівна, вчитель Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької
області. (77 балів)
34. Колектив учнів 3-А та 3-Б класів Кіцманського НВК Чернівецької
області, за роботу " Оберіг на щастя". Керівник: Чорнявська І.Є. (76 балів)
35. Колектив учнів 6 класу Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Хмельницької області, за роботу "Сніговик - рожеві щічки". Керівник:
Лабеньська Олена Романівна, вчитель Шепетівської спеціалізованої школиінтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Хмельницької області. (76 балів)
36. Колле-Васкевича Михайла, вихованця Києво-Святошинського
районного центру творчості молоді "ОБЕРІГ" м. Боярка Київської області, за
роботи: "Подарунок ялиночці" та "Скринька зими". Керівник: Васкевич Ольга
Євгеніївна, Києво-Святошинський районний центр творчості молоді "ОБЕРІГ"
м. Боярка Київської області. (77 балів)
37. Коломоєць Єлизавету Віталіївну, вихованку Комунального закладу
"Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості" Донецької
області, за роботу "Новорічний дзвін". Керівник: Паскал Олена Миколаївна,
Комунальний заклад "Волноваський районний будинок дитячої та юнацької
творчості" Донецької області. (78 балів)

38. Корінь Ангеліну, вихованку гуртка "Природа рідного краю"
Комунального закладу "Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді" Кіровоградської області, за роботу
"Подарунок матусі". Керівник: Кротенко О.М. (79 балів)
39. Котелевича Володимира, учня Каланчацької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Каланчацької районної ради Херсонської області, за роботу "З
Новим роком!". Керівник: Кравченко Л.Д. (76 балів)
40. Круківську Дарину Ігорівну, вихованку гуртка "Дизайн та
конструювання іграшки" Комунального закладу Таращанської районної ради
"Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва "Веселка" Київської
області, за роботу "Новорічний годинник". Керівник: Гороховська Світлана
Валентинівна, керівник гуртка Комунального закладу Таращанської районної
ради "Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва "Веселка"
Київської області. (76 балів)
41. Кузьменко Ангеліну, вихованку гуртка "Вишиванка" Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу "Сніговичок".
Керівник: Данильчук Тетяна Миколаївна, керівник гуртка "Вишиванка"
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області. (77 балів)
42. Кучер Олену Сергіївну, ученицю Шепетівської спеціалізованої школиінтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Хмельницької області, за роботу "Новорічний декор". Керівник: Клімова Ірина
Анатоліївна, вчитель Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької
області. (76 балів)
43. Кушніра Олександра, вихованця гуртка "Юні рослинники" КиєвоСвятошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Київської області, за роботу "Санчата". Керівник: Аздравіна
С.В., керівник гуртків Києво-Святошинського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Київської області. (77 балів)
44. Магась Поліну, вихованку комунального позашкільного навчального
закладу "Будинок школяра" Томаківської селищної ради, Томаківської
об`єднаної територіальної громади Дніпропетровської області, за роботу "Екоподарунок". Керівник: Магась А.В. (75 балів)
45. Манзюк Олександру, ученицю Горінчівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області,
вихованку
Хустського
районного
еколого-натуралістичного
центру
Закарпатської області, за роботу "Новорічний оберіг". Керівник: Даниш Тетяна
Юріївна, керівник гуртка Хустського районного еколого-натуралістичного
центру. (76 балів)
46. Мариняка Володимира, учня Шепетівської спеціалізованої школиінтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Хмельницької області, за роботу "Новорічний подарунок". Керівник: Панцюк

Олена Дмитрівна, вчитель Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької
області. (75 балів)
47. Мельник Вероніку Юріївну, вихованку гуртка "Виготовлення іграшоксувенірів" Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької
творчості Хмельницької області, за роботу "Зимові гості". Керівник: Муляр
Оксана Володимирівна, керівник гуртків Старокостянтинівського міського
центру дитячої та юнацької творчості. (75 балів)
48. Мельник Марію, вихованку гуртка "Геометричне моделювання"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Новорічна іграшка". Керівник: Мельник Надія
Михайлівна, керівник гуртка Богородчанського районного будинку дитячої та
юнацької творчості Івано-Франківської області. (76 балів)
49. Михайлову Марину, вихованку гуртка "Екодизайн" КиєвоСвятошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Київської області, за роботу "Святкова мрія". Керівник:
Лавренюк А.В., керівнику гуртків Києво-Святошинського районного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області. (75
балів)
50. Новікову Юлію, вихованку гуртка "Сувенірна мозаїка" Глухівського
міського центру позашкільної освіти Сумської області, за роботу "Святковий
чобіток". Керівник: Сотніченко Наталія Вікторівна. (76 балів)
51. Перебейніс Ольгу Вікторівну, ученицю Шепетівської спеціалізованої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та
курсів Хмельницької області, за роботу "Новорічний декор". Керівник: Клімова
Ірина Анатоліївна, вчитель Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької
області. (75 балів)
52. Петренко Аліну, вихованку гуртка "Сувенір" Комунального закладу
"Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної
ради" Черкаської області, за роботу "Сюрприз". Керівник: Попова Галина
Миколаївна, керівник гуртка "Сувенір" Комунального закладу "Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради"
Черкаської області. (76 балів)
53. Пламадялу Каталіну, ученицю 11 класу Лиманської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. Ренійського району Одеської області, за роботу "Зимовий сад".
Керівник: Раду В.І., Лиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Ренійського
району Одеської області. (75 балів)
54. Полукєєву Анну Олексіївну, вихованку Комунального закладу
"Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості" Донецької
області, за роботу "Новорічний ліхтарик". Керівник: Герасименко Олена

Михайлівна, керівник гуртка Комунального закладу "Волноваський районний
будинок дитячої та юнацької творчості" Донецької області. (77 балів)
55. Попович Юлію Михайлівну, ученицю Ганичівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Ганичівської сільської ради Тячівського району Закарпатської області, за роботу
"Сніговик". Керівник: Томищ Наталія Юріївна. (76 балів)
56. Різницького Назара, вихованця гуртка "Орнітологи" Миргородського
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Полтавської області. Керівник: Ляшко Олена Анатоліївна, Миргородський
міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. (77 балів)
57. Сайко Уляні, вихованці гуртка "Забава" Яворівського районного
центру дитячої та юнацької творчості Львівської області. Керівник: Тотомир
Галина Ігорівна, керівник гуртка "Забава" Яворівського районного центру
дитячої та юнацької творчості Львівської області. (76 балів)
58. Саніну Софію, ученицю Новоекономічної загальноосвітньої школи ІІІІ ст. Покровської районної ради Донецької області, за роботу "Свинка".
Керівник: Фоміна Д.А., Новоекономічна загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
Покровської районної ради Донецької області. (76 балів)
59. Сербул Анастасію, ученицю Зеленогайської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Новоселицького району Чернівецької області, за роботу "Лісова
багатоповерхівка в очікуванні дива". Керівник: Сербул Я.Ф., вчитель
Зеленогайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоселицького району
Чернівецької області. (76 балів)
60. Синицького Назара Петровича, вихованця Студії образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва "Натхнення" Здолбунівського районного
центру творчості дітей та юнацтва Здолбунівської районної ради Рівненської
області, за роботу "Ялинкова прикраса". Керівник: Левчук Андрій Олегович. (77
балів)
61. Федорчук Софію Дмитрівну, вихованку гуртка "Виготовлення
іграшок-сувенірів" Старокостянтинівського міського центру дитячої та
юнацької творчості Хмельницької області, за роботу "Зимові гості". Керівник:
Муляр Оксана Володимирівна, керівник гуртків Старокостянтинівського
міського центру дитячої та юнацької творчості. (77 балів)
62. Федунів Зоряні, вихованку гуртка "Мистецтво нашого народу"
Стрийського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської
області. Керівник: Андрейко Наталія Ярославівна, керівник гуртка "Мистецтво
нашого народу" Стрийського районного Будинку дитячої та юнацької творчості
Львівської області. (76 балів)
63. Фесько Вероніку, ученицю Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №4
Корюківської міської ради Студії декоративно-ужиткового мистецтва "Оберіг"
Чернігівської області, за роботу "Янголи Різдва". Керівник: Помаз Лариса
Леонідівна, керівник студії декоративно-ужиткового мистецтва "Оберіг". (77
балів)

64. Фізара Сергія, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м.
Шепетівка Хмельницької області, за роботу "Родинна творчість". Керівник:
Давидова Лідія Вікторівна, вчитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
м. Шепетівка Хмельницької області. (76 балів)
65. Черній Данила, вихованця гуртка "Паперопластика" Закарпатського
обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” м. Ужгорода
Закарпатської області, за роботу "Декоративна скринька". Керівник: Негер
Крістіна Калманівна, керівник гуртка Закарпатського обласного палацу дитячої
та юнацької творчості „ПАДІЮН” м. Ужгорода. (75 балів)
66. Швець Ярослава, учня Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Покровської районної ради Донецької області, за роботу "Символ 2019 року".
Керівник: Бовкун Ю.В., учитель Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Покровської районної ради Донецької області. (76 балів)
67. Шпортько Антона, учня КЗО "НВК № 42" Дніпровської міської ради
Комунального позашкільного закладу "Станція юних натуралістів"
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Господар
року".(77 балів)
68. Юрчика Володимира Івановича, вихованця гуртка "Юні фермери"
Хустського районного еколого-натуралістичного центру, за роботу "Веселий
сніговичок". Керівник: Курятник Любов Михайлівна, керівник гуртка
Хустського районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області.
(76 балів)
69. Юхимець Анастасію, ученицю Спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням основ економіки і
правознавства м. Шепетівки Хмельницької області, за роботу "Ялинкові дари".
Керівник: Лахнік Л.Ф. , вчитель Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2 з поглибленим вивченням основ економіки і правознавства м.
Шепетівки Хмельницької області. (75 балів)
70. Міхалєвську Валерію, вихованку Мурованокуриловецького районного
Будинку дитячої та юнацької творчості Вінницької області, за роботу
"Снігурка". Керівник: Гордійчук Людмила Вікторівна, керівник гуртка
"Виготовлення сувенірів" Мурованокуриловецького районного Будинку дитячої
та юнацької творчості Вінницької області. (76 балів)
71. Галату Олександру, вихованку гуртка "Декоративно-ужиткове
мистецтво" Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Полтавської області, за роботу "Символ року". Керівник: Донченко Ольга
Олександрівна,
керівник
гуртка
"Декоративно-ужиткове
мистецтво"
Кременчуцького
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Полтавської області. (77 балів)
72. Грибченко Наталію, вихованку гуртка "В'язаний дивосвіт"
Позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості
Горішньоплавнівської міської ради" Полтавської області, за роботу "Хай у вас і

нас в рік Свинки все буде гаразд". Керівник: Михайленко Надія Олександрівна,
керівник гуртка "В'язаний дивосвіт" Позашкільного навчального закладу
"Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради"
Полтавської області. (76 балів)
73. Андрукайтес Лілію, вихованку гуртка "Фантазія" БТУ Баштанського
району Миколаївської області, за роботу "Ялинкова іграшка "Сова". Керівник:
Польщіна І.А., керівник гуртка "Фантазія" БТУ Баштанського району
Миколаївської області. (75 балів)
74. Варфоломєєва Олександра, учня 5 класу Снігурівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№1 Снігурівського району Миколаївської
області, за роботу "Сніговик з ялинкою". Керівник: Лопатньова І.А.,
Снігурівськя загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№1 Снігурівського району
Миколаївської області (75 балів)
75. Вихованців гуртка "Природа, фантазія, творчість" Комунального
закладу Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Чернівецької області, за роботу "Новорічний затишок".
Керівник: Марунич Л.А. (76 балів)
VІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді переможців у номінації «Стилізована ялинка»:
За І місце:
1.Гелешко Мар'яну Василівну, вихованку гуртка "Народні ремесла
України" Зорянськоно навчально-виховного комплексу "Школа - гімназія"
Рівненської районної ради Рівненської області, за роботу "Щаслива ялинка".
Керівник: Гелешко Надія Віталіївна. (98 балів)
2. Кобижчу Анну Ігорівну, вихованку зразкового творчого об'єднання
"Флористична майстерня "Адоніс" Дитячого естетико-натуралістичного центру
"Камелія" м. Бровари Київської області, за роботу "Ялиночка красива і багата
принесе добро і щастя в кожну хату". Керівник: Колесник Оксана Олексіївна,
керівник зразкового творчого об'єднання "Флористична майстерня "Адоніс"
Дитячого естетико-натуралістичного центру "Камелія" м. Бровари Київської
області. (98 балів)
3. Вакуленко Анну, ученицю Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка
Полтавської області, за роботу "Ялинка - балеринка". Керівник: Жадан О.Ю.,
Глобинська гімназія №1 імені В.Є. Курченка Полтавської області. (97 балів)
4. Данільченко Мілану Володимирівну, вихованку гуртка "Креативики"
Позашкільного навчального закладу "Багатопрофільного молодіжного центру"
Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Лісова красуня".
Керівник: Кулак Вікторія Миколаївна, керівник гуртка "Креативики"
Позашкільного навчального закладу "Багатопрофільного молодіжного центру"
Черкаської міської ради Черкаської області. (97 балів)

5. Скороход Катерину, вихованку "Центр позашкільної освіти та
професійного самовизначення учнівської молоді "Соняшник" Білоцерківської
міської ради Київської області, за роботу "Нехай душа наповниться теплом. а в
серці буде радість, мир і спокій". Керівник: Коробко Валентина Іванівна. (97
балів)
За ІІ місце:
1. Бойко Валентину, вихованку гуртка "Юні друзі природи" Стебницького
Будинку художньо-естетичної творчості учнівської молоді Львівської області.
Керівник: Дзьоба Лідія Петрівна, Стебницький Будинкок художньо-естетичної
творчості учнівської молоді Львівської області. (87 балів)
2. Борейко Сергія вихованку закладу загальної середьої освіти
"Судченський ліцей" Любешівського району Волинської області "Ялинка".
Остимчук Антоніні Миколаївні, заклад загальної середьої освіти "Судченський
ліцей" Любешівського району Волинської області. (86 балів)
3. Варенюка Ігоря, вихованця гуртка "Юні охоронці природи"
Комунального закладу "Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді" Кіровоградської області, за роботу
"Ялинкові віражі". Керівник: Стеблина О.О. (87 балів)
4. Вербу Єгора, учня КЗО "НВК № 131" Дніпровської міської ради
Комунального позашкільного закладу "Станція юних натуралістів"
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Зимова
красуня".(86 балів)
5. Веретеннікову Дашу, вихованку гуртка "Юні квітникарі" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Пейзаж у ялинці". Керівник:
Маліченко О.О., керівник гуртка "Юні квітникарі" еколого-натуралістичного
відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості"
Харківської області. (86 балів)
6. Вихованців гуртка "Чарівна майстерня" Сєвєродонецького міського
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області,
за роботу "La madam L'hiver "Мадам Зима". Керівник: Винник Марина
Петрівна, керівник гуртка "Чарівна майстерня" Сєвєродонецького міського
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області.
(87 балів)
7. Вовк Аліну, ученицю Навчально-виховного комплексу "Веселка"
Закарпатської області, за роботу "Лісова красуня".(86 балів)
8. Галату Олександру, вихованку гуртка "Декоративно-ужиткове
мистецтво" Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Полтавської області, за роботу "Ялиночка - красунечка". Керівник: Донченко
Ольга Олександрівна, керівник гуртка гуртка "Декоративно-ужиткове

мистецтво" Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Полтавської області. (86 балів)
9. Грисюка Євгена, учня 3 класу Херсонської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 28 ім. О.С. Пушкіна Херсонської міської ради, вихованця
"Основи екологічних знань" Комунального закладу "Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради
Херсонської області, за роботу "Новорічна рапсодія". Керівник: Лукіна С.В. (86
балів)
10. Диптан Олександру, Шепелову Валентину, вихованок Васильківського
міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу
"Дідух". Керівник: Чепурда Лариса Володимирівна. (85 балів)
11. Дімітріу Поліні, вихованці Вишгородського районного центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської області, за
роботу "Не лісова красуня". Керівник: Оксюта Ю.С., Вишгородський районний
центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської
області. (87 балів)
12. Жидовську Вікторію, ученицю 10 класу Курянівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Бережанського району Тернопільської області, за роботу "Снігурова ялинка".
Керівник: Панашій Ірина Степанівна. (86 балів)
13. Закаржевську Анастасію, ученицю 1 класу Комунального закладу
освіти "Марганецька спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ
ступенів № 11", вихованку Комунального закладу "Міський екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді" Марганецької міської ради
Дніпропетровської області, за роботу "Лісова красуня". Керівник: Вітько І.М.
(87 балів)
14. Запеку Андрія, вихованця гуртка "Основи інформаційних технологій"
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Полтавської області, за роботу "Святкова красуня". Керівник: Лещенко Інна
Вікторівна, Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді Полтавської області. (86 балів)
15. Козака Кирила, вихованця Вишгородського районного центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської області, за
роботу "Еко-ялинка". Керівник: Цапук М.М., Вишгородський районний центр
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської області. (86
балів)
16. Колектив вихованців Студії образотворчого та декоративноприкладного мистецтва "Натхнення" Здолбунівського районного центру
творчості дітей та юнацтва Здолбунівської районної ради Рівненської області, за
роботу " Декоративна ялинка". Керівник: Левчук Андрій Олегович. (85 балів)
17. Колектив учнів 9 класу Першокостянтинівської загальноосвітної
школи І-ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради Херсонської області, за роботу
"Я іду уся така в "Дольче Габана".(86 балів)

18. Коновалюка Максима, учня 8 класу Воскодавський навчальновиховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа ІІІІ ст." Гощанської районної ради Рівненської області, за роботу "Хатинка
чарівного гному". Керівник: Сауляк Лілія Іванівна. (86 балів)
19. Кравченко Вікторію, вихованку гуртка "Флористика та живопис"
Барвінківського Будинку творчості дітей та юнацтва Барвінківскої районної
ради Харківської області, за роботу "Лісова красуня". Керівник: Дзюба Світлана
Валеріївна, керівник гуртка "Флористика та живопис" Барвінківського Будинку
творчості дітей та юнацтва Барвінківскої районної ради Харківської області. (87
балів)
20. Кравчук Віталіну, вихованку гуртка "Юний художник" опорного
закладу загальної середньої освіти "Любешівський ліцей" Волинської області,
за роботу "Веселі зимові розваги". Керівник: Ковальчук Ірина Олексіївна,
опорний заклад загальної середньої освіти "Любешівський ліцей" Волинської
області. (88 балів)
21. Мартинюка Богдана, вихованця гуртка "Юні квітникарі аранжувальники" Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
Волинської області, за роботу "Білосніжна ялинка". Керівник: Мартинюк
Лариса Антонівна, керівник гуртка "Юні квітникарі - аранжувальники"
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської області.
(87 балів)
22. Микитчак Вікторію, ученицю 7 класу Яблунської загальноосвітньої
школи, вихованку гуртка "Аматори рослинництва" Богородчанського районного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Івано-Франківської
області, за роботу "Лісова красуня". Керівник: Князевич Оксана Іванівна,
керівник гуртка Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Івано-Франківської області. (86 балів)
23. Мізунського Максима Руслановича, вихованця гуртка "Різьба по
дереву" Долинської районної Станції юних техніків Івано-Франківської області,
за роботу "Гостя з Карпат". Керівник: Юрич Марія Володимирівна, керівник
гуртка "Різьба по дереву" Долинської районної Станції юних техніків ІваноФранківської області. (86 балів)
24. Моргей Дениса, учня КЗО "СЗШ № 50" Дніпровської міської ради,
вихованця Комунального позашкільного закладу "Станція юних натуралістів"
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Новорічна
коктельна феєрія".(87 балів)
25. Мороз Софію, ученицю 11 класу комунального закладу освіти
"Середня загальноосвітня школа № 76" Дніпропетровської міської ради,
вихованку гуртка "Дендрологія з основами озеленення" Комунальний заклад
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”
Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської області, за роботу "Дивоялинка". Керівник: Кривуля І.Г. (85 балів)

25. Овечко Дарину Ігорівну, вихованку гуртка "Декоративно-ужиткове
мистецтво" Будиноку дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської
області, за роботу "Святкова ялинка". Керівник: Паридуда Олександра
Володимирівна. (85 балів)
26. Олексин Дарину, вихованку Студії образотворчого мистецтва
"Дивосвіт" Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради
Рівненської області, за роботу " Подорож у казку". Керівник: Мельник Аркадій
Миколайович. (86 балів)
27. Перепадью Марію, ученицю Удачненської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. Покровської районної ради Донецької області, за роботу "Ялинкові
охоронці". Керівник: Сладких С.О., учитель Удачненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. Покровської районної ради Донецької області. (87 балів)
28. Святківську Софію Миколаївну, вихованку гуртка "Моделювання
іграшок-сувенірів" Долинської районної Станції юних техніків ІваноФранківської області, за роботу "Новорічна красуня". Керівник: Вінтоняк
Христина Ярославівна, керівник гуртка "Моделювання іграшок-сувенірів». (86
балів)
29.
Симановського
Сергія,
учня
5
класу
Сторожинецької
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Сторожинецької об`єднаної
територіальної громади Чернівецької області, за роботу "Стилізована ялинка".
Керівник: Геве М.В. (87 балів)
30. Стоян Вікторію, вихованку гуртка "Природа рідного краю" Районного
будинку дитячої та юнацької творчості Лебединської районної ради Сумської
області, за роботу "Новорічна ялинка-будиночок". Керівник: Карпенко Галина
Олександрівна, керівник гуртків Районного будинку дитячої та юнацької
творчості Лебединської районної ради Сумської області. (87 балів)
31. Токар Богдана, учня закладу загальної середьої освіти "Судченський
ліцей" Любешівського району Волинської області, за роботу "Ялинка".
Керівник: Токар Наталія Григорівна, заклад загальної середьої освіти
"Судченський ліцей" Любешівського району Волинської області. (86 балів)
32. Трухан Діану Михайлівну, вихованку гуртка "Різьба по дереву"
Долинської районної Станції юних техніків Івано-Франківської області, за
роботу "Гостя з Карпат". Керівник: Юрич Марія Володимирівна, керівник
гуртка "Різьба по дереву" Долинської районної Станції юних техніків ІваноФранківської області. (85 балів)
33. Федченко Вікторію, вихованку гуртка "Рукоділля" Позашкільного
навчального
закладу
"Центр
дитячої
та
юнацької
творчості
Горішньоплавнівської міської ради" Полтавської області, за роботу "Ялинка
вогнями сяє, на ялинці сто прикрас - лісова красуня в нас". Керівник: Горєлова
Ганна Василівна, керівник гуртка "Рукоділля" Позашкільного навчального
закладу "Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської
ради" Полтавської області. (86 балів)

34. Хому Захара, учня 5 класу Опорного закладу навчально-виховного
комплексу "Чаплинська школа-гімназія" Чаплинської селищної ради
Херсонської області, за роботу "Вишукана пані". Керівник: Литвиненко В.А. (85
балів)
35. Хомука Кирила, учня 3 класу Навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дитячий навчальний заклад" с. Вербівка
Ковельського району Волинської області, за роботу "У гості Діда Мороза".
Керівник: Мельник Оксана Петрівна, Навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дитячий навчальний заклад" с. Вербівка
Ковельського району Волинської області. (86 балів)
36. Чорей Олександру, ученицю 3 класу Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Тячівського районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області,
за роботу "Краса Нового року". Керівник: Церкуник Марія Миколаївна, вчитель
початкових класів Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст. (87 балів)
37. Чудик Марію Василівну, вихованку гуртка "Моделювання іграшоксувенірів" Долинської районної Станції юних техніків Івано-Франківської
області, за роботу "Новорічна красуня". Керівник: Вінтоняк Христина
Ярославівна, керівник гуртка "Моделювання іграшок-сувенірів" Долинської
районної Станції юних техніків Івано-Франківської області. (88 балів)
38. Шахман Валерію, ученицю 10 класу Горішньоплавнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Полтавської області, за роботу "Ялинкове
золото". Керівник: Шахман Юлія Миколаївна, Горішньоплавнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Полтавської області. (88 балів)
39. Вихованців гуртка "Паперопластика" Дитячо-юнацького центру
Липовецького району Вінницької області, за роботу "Живу ялинку бережемо і їй
знайдемо альтернативу". Керівник: Лазо Людмила Валеріївна, керівник гуртка
"Паперопластика" Дитячо-юнацького центру Липовецького району Вінницької
області. (86 балів)
40. Епик Марію, вихованку гуртка "Малахіт" Позашкільного навчального
закладу "Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області, за роботу "Квітуча ялинонька". Керівник: Сиротченко
Юлія Анатоліївна, керівник гуртка "Малахіт" Позашкільного навчального
закладу "Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області. (85 балів)
41. Зейкан Вікторію, ученицю 4 класу Спеціалізованої загальоосвітньої
школи І-ІІІ ст. №4 з поглибленим вивченням англійської мови
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за роботу "Зимова
ніжність". Керівник: Олешко Ірина Володимирівна, Спеціалізована
загальоосвітня школа І-ІІІ ст. №4 з поглибленим вивченням англійської мови
Горішньоплавнівської міської ради. (86 балів)
42. Ковальову Богдану Володимирівну, вихованку гуртка "Народна
творчість" Сватівського районного молодіжного центру "Слобожанська духовна

криниця ім. М.Щепенка" Луганської області, за роботу "Ялинка - манекен".
Керівник: Клименко Атоніна Володимирівна, Сватівського районного
молодіжного центру "Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка"
Луганської області. (86 балів)
43. Демидчик Вікторію Вікторівну, ученицю 6 класу Більськовільського
навчально - виховного комплексу Володимирецької районної ради Рівненської
області, за роботу "Сюрпризи на щодень". Керівник: Клімчук Надія Олексіївна.
(86 балів)
За ІІІ місце:
1. Анікіну Єлизавету Андріївну, Васильчика Олександра Юрійовича,
Мішкову Оксану Сергіївну, Кібіш Юлію Михайлівну, учнів загальноосвітньої
школи І-ІІ ст. №3 м. Сарни Рівненської області, за роботу "Дідух". Керівник:
Кібиш Тетяна Григорівна, керівник гуртка "Чарівний олівець" Загальноосвітньої
школи І-ІІ ст. №3 м. Сарни Рівненської області. (76 балів)
2. Петровського Назара Івановича, вихованця гуртка "Технічний дизайн"
Долинської районної Станції юних техніків Івано-Франківської області, за
роботу "Різдво". Керівник: Сова Галина Іванівна, керівник гуртка "Технічний
дизайн" Долинської районної Станції юних техніків Івано-Франківської області.
(77 балів)
3. Семеннюк Ірину, вихованку гуртка "Кімнатне квітництво" Вінницької
обласної станції юних натуралістів Вінницької області, за роботу "Креативна
ялинка". Керівник: Ткач Катерина Володимирівна, керівник гуртка "Кімнатне
квітництво" Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької області.
(78 балів)
4. Вчорашню Людмилу, ученицю Комунального закладу "Михайлівська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради"
Черкаської області, за роботу "Новорічна красуня". Керівник: Петренко Тетяна
Григорівна, Комунальний заклад "Михайлівська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат Черкаської обласної ради" Черкаської області. (78 балів)
5. Васютин Наталію, вихованку гуртка "Екологічна майстерня"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Новорічна ялинка". Керівник: Мельник Надія
Михайлівна, керівник гуртка Богородчанського районного будинку дитячої та
юнацької творчості Івано-Франківської області. (76 балів)
6. Пескову Мілану Євгенівну, вихованку гуртка "Народні ремесла
України" Сватівського районного молодіжного центру "Слобожанська духовна
криниця ім. М.Щепенка" Луганської області, за роботу "Екоялинка". Керівник:
Пономарьова Вікторія Володимирівна, Сватівського районного молодіжного
центру "Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка". (77 балів)
7. Аматась Ярославу, вихованку гуртка "Юні квітникарі" Черкаської
районної станції юних натуралістів Черкаської районної ради Черкаської

області, за роботу "Ялинка достатку". Керівник: Ложкова Ірина Юріївна,
керівник гуртка "Юні квітникарі" Черкаської районної станції юних
натуралістів Черкаської районної ради Черкаської області. (76 балів)
8. Байляк Кароліну, вихованку гуртка "Народна творчість"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Зимова ялинка". Керівник: Байляк Іванна
Іванівна, керівник гуртка Богородчанського районного будинку дитячої та
юнацької творчості Івано-Франківської області. (75 балів)
9. Балдич Юрія, Балдич Ярослава, учнів Рівненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. № 24 Рівненської міської ради Рівненської області, за роботу
"Новорічна красуня". Керівник: Шарабура Оксана Геннадіївна. (77 балів)
10. Бас Костю, вихованця гуртка "Бісероплетіння" Вишнівського центру
творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу "Новорічна красуня".
Керівник: Гулей Альона Василівна, керівник гуртка "Бісероплетіння"
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області. (76 балів)
11. Бахуринську Ірину, вихованку Центру позашкільної освіти м.
Коростеня Житомирської області, за роботу "Новорічна красуня". Керівник:
Бахуринська Валентина Іванівна, Центр позашкільної освіти м. Коростеня
Житомирської області. (78 балів)
12. Безверху Аріну, вихованку Маньківського районного центру дитячої та
юнацької творчості Черкаської області, за роботу "Новорічна ялинка". Керівник:
Талабанюк Тетяна Василівна, Маньківський районний центр дитячої та
юнацької творчості Черкаської області. (77 балів)
13. Безкоровайного Владислава, вихованця гуртка "Лікарські рослини"
Комунального закладу "Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді" Херсонської обласної ради Херсонської області, за роботу "Ялинка новорічна веселика". Керівник: Пирожок Т.А. (77 балів)
14. Березовій Вероніці, вихованці Комунального закладу Станція юних
техніків №1 Харківської міської ради Харківської області, за роботу "Рожевий
настрій". Керівник: Смирнова Оксана Анатоліївна, Комунальний заклад
"Станція юних техніків №1 Харківської міської ради" Харківської області. (76
балів)
15. Булик Софії, виххованку гуртка "Екосвіт" Тячівського районного
еколого-натуралістичного центру Закарпатської області, за роботу "Ялинкадивинка". Керівник: Поп Лариса Миколаївна, керівник гуртків Тячівського
районного еколого-натуралістичного центру. (75 балів)
16. Вихованців гуртка "Мій рідний край, моя земля" Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської
області, за роботу "Новорічний настрій". Керівник: Чайка Тетяна Василівна,
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. (76
балів)

17. Вихованців гуртка "Юні ботаніки" Тернопільського обласного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Тернопільської області, за
роботу "Золота ялинка". Керівник: Друзюк Тетяна Іванівна. (78 балів)
18. Вихованців гуртка "Юні друзі природи" Ковельської станції юних
натуралістів Волинської області, за роботу "Еко-ялинка". Керівник: Вільчинська
Наталія Миколаївна, керівник гуртка "Юні друзі природи" Ковельської станції
юних натуралістів Волинської області. (79 балів)
19. Вихованців гуртків "Мистецтво нашого народу", "Світ вишиванки"
Комунального закладу Скалатський Будинок Школярів Скалацької ОТГ
Підволочицького району Тернопільської області, за роботу "Хай осяє всі
хатинки сяйво мирної ялинки". Керівники: Равчак Лариса Григорівна, Гепак
Ганна Михайлівна. (79 балів)
20. Волкову Христину, ученицю Удачненської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. Покровської районної ради Донецької області, за роботу "Новий рік вже
ступає на поріг". Керівник: Бовкун Ю.В., Удачненська загальноосвітня школа ІІІІ ст. Покровської районної ради Донецької області. (77 балів)
21. Гиніну Анну, ученицю Опорного закладу "Каланчацький заклад
повної загальної середньої освіти № 1" Каланчацької селищної ради
Херсонської області, за роботу "В гостях у білочки". Керівник: Кравченко Л.Д.
(76 балів)
22. Гоголь Іванну, ученицю 6 класу Марківської загальноосвітньої школи
"Куток живої природи" Богородчанського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, за
роботу "Скоро Новий рік". Керівник: Гоголь Марія Дмитрівна, керівник гуртка
Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Івано-Франківської області. (75 балів)
23. Горбенко Аліну, ученицю 1 класу Криворізької загальноосвітньої
школи №108 Дніпропетровської області, за роботу "Лісова панянка". Керівник:
Таран Ірина Миколаївна, Криворізька загальноосвітня школа №108
Дніпропетровської області. (75 балів)
24. Гоч Богдану, вихованку вихованку "Майстерня творчості"
Комунального закладу "Степанський будинок дітей та молоді" Сарненської
районної ради Рівненської області, за роботу "Лісова красуня". Керівник: Гецько
Тетяна Павлівна. (76 балів)
25. Драньовій Міладі, учениці середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
№16 м. Сєвєродонецька Луганської області, за роботу "Диво ялиночка".
Керівник: Шевельова Наталія Миколаївна, педагог-організатор середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №16 м. Сєвєродонецька Луганської області. (77
балів)
26. Жука Георгія Олеговича, вихованця гуртка "Юні друзі природи"
Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді,
за роботу "Зелене диво". Керівник: Бацура Р.Г., керівник гуртка "Юні друзі

природи" Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Хмельницької області. (76 балів)
27. Задворну Юлію, ученицю 3 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів м. Славута Хмельницької області, за роботу "Лісова красуня".
Керівник: Давидюк Г.М. (75 балів)
28. Іванову Даниїлу Владиславівну, вихованку гуртка "Фітодизайн"
Комунальної організації (установи, закладу) Шосткинський міський клуб
дитячої та юнацької творчості "Орлятко" Шосткинської міської ради Сумської
області, за роботу "Святкова ялинка". Керівник: Радченко Ірина Олександрівна,
керівник гуртків Комунальної організації (установи, закладу) Шосткинський
міський клуб дитячої та юнацької творчості "Орлятко" Шосткинської міської
ради Сумської області. (76 балів)
29. Іл`їнову Аліну, ученицю комунального закладу "Куп`янський
спеціальний навчально-виховний комплекс" Харківської обласної ради
Харківської області, за роботу "Стилізована ялинка". Керівник: Олійник Ольга
Миколаївна, вчитель комунального закладу "Куп`янський спеціальний
навчально-виховний комплекс" Харківської обласної ради. (75 балів)
30. Іляшко Наталію, вихованку гуртка "Юні валеологи" Тячівського
районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області, за роботу
"Зимова красуня". Керівник: Поп Лариса Миколаївна, керівник гуртків
Тячівського районного еколого-натуралістичного центру. (75 балів)
31. Калімбет Анастасію, ученицю 1 класу Криворізької загальноосвітньої
школи №120 Дніпропетровської області, за роботу "Зимова ніжність". Керівник:
Лагода В.В., Криворізька загальноосвітня школа №120 Дніпропетровської
області. (75 балів)
32. Кіптілого Данила, учня КЗО "СЗШ № 97" Дніпровської міської ради
Комунального позашкільного закладу "Станція юних натуралістів"
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Ялинка
бажань".(76 балів)
33. Кіслякову Вероніку, вихованку гуртка "Колорит" Позашкільного
навчального
закладу
"Центр
дитячої
та
юнацької
творчості
Горішньоплавнівської міської ради" Полтавської області, за роботу "Пишна
ялинка. Золоті вогні". Керівник: Горєлова Ганна Василівна, керівник гуртка
"Колорит" Позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької
творчості Горішньоплавнівської міської ради" Полтавської області. (77 балів)
34. Козаренко Марію, вихованку гуртка "Лікарські рослини"
Комунального позашкільного навчального закладу "Районна станція юних
натуралістів" Покровської районної ради" Донецької області, за роботу "А хіба
я не красуня?". Керівник: Козаренко В.І., керівник гуртка "Лікарські рослини"
Комунального позашкільного навчального закладу "Районна станція юних
натуралістів" Покровської районної ради" Донецької області. (76 балів)

35. Колектив вихованців гуртка"Природа рідного краю" Комунального
закладу "Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" Кіровоградської області, за роботу "Лісова красуня".
Керівник: Химчак Г.Т. (78 балів)
36. Колектив гуртка "Школа юного акваріуміста" Шепетівського міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької
області, за роботу "Лісова красуня". Керівник: Чумак Ірина Миколаївна,
керівник гуртка Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Хмельницької області. (76 балів)
37. Учнів 1 класу Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької
області, за роботу "Новорічно-різдвяна фантазія". Керівник: Козак Людмила
Олександрівна, вчитель Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької
області. (75 балів)
38. Колектив учнів 6 класу Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Хмельницької області, за роботу "Королева свята". Керівник: Лабеньська Олена
Романівна, вчитель Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької області.
(76 балів)
39. Конюшок Оксану, вихованку гуртка "Паперопластика" Будинку
дитячої та юнацької творчості Згурівського району Київської області, за роботу
"Біла королева". Керівник: Точкова Катерина Олександрівна, керівник гуртка
"Паперопластика" Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського району
Київської області. (77 балів)
40. Кравченко Анну, ученицю Комунального закладу "Михайлівська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради"
Черкаської області, за роботу "Ялинка мандрівниця". Керівник: Шумило Юлія
Миколаївна, Комунальний заклад "Михайлівська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат Черкаської обласної ради" Черкаської області. (76 балів)
41. Краснощок Уляну, вихованку гуртка "Декоративно-ужиткове
мистецтво" Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Полтавської області, за роботу "Ялинка". Керівник: Барнатович Катерина
Петрівна, керівник гуртка гуртка "Декоративно-ужиткове мистецтво"
Кременчуцького
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Полтавської області. (77 балів)
42. Криветченко Арину, вихованку Районного центру дитячої та юнацької
творчості Харківської районної ради Харківської області, за роботу "Різдвяна
красуня". Керівник: Дріль Оксана Ігорівна, Районний центр дитячої та юнацької
творчості Харківської районної ради Харківської області. (78 балів)

43. Криворучко Емілію, вихованку гуртка "Колорит" Позашкільного
навчального
закладу
"Центр
дитячої
та
юнацької
творчості
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за роботу "Ялинкатопотушка". Керівник: Горєлова Ганна Василівна, керівник гуртка "Колорит"
Позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. (76 балів)
44. Куцені Ангеліні, учениці 1 класу Буштинського ліцею Тячівської
районної ради Закарпатської області, за роботу "Запашна ялиночка". Керівник:
Сливка Марія Михайлівна. (76 балів)
45. Лавришину Олександру, Попову Вікторію, Усик Анастасію, учнів КЗО
"СЗШ № 128" Дніпровської міської ради Комунального позашкільного закладу
"Станція юних натуралістів" Дніпровської міської ради Дніпропетровської
області, за роботу "Ялиночка".(76 балів)
46. Левченко Кіру, вихованку гуртка "Мистецтво нашого народу"
Корюківський Центр дитячої та юнацької творчості" Корюківської міської ради
Чернігівської області, за роботу "Зустріч Нового року". Керівник: Кокоша Алла
Анатоліївна, керівник гуртка "Мистецтво нашого народу". (77 балів)
47. Леухіна Єгора, учня 3 класу Горішньоплавнівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №1 Полтавської області, за роботу "Чарівна красуня дитинства".
Керівник: Петрусенко Інні Іванівні, Горішньоплавнівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №1 Полтавської області. (76 балів)
48. Магіліну Анну, вихованку Обласної школи флористики та фітодизайну
комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської області, за роботу "Іскриста
казка". Керівник: Вознюк Любов Григорівна, керівник гуртків комунального
закладу Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю. (76 балів)
49. Малярик Вікторію, ученицю 4 класу Кострижівського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заставнівського району Чернівецької
області, за роботу "Сільська красуня". Керівник: Бужняк Г.С. (75 балів)
50. Мартінчик Маргариту Степанівну, вихованку гуртка "Конструювання
повітряних зміїв" Долинської районної Станції юних техніків ІваноФранківської області, за роботу "Новорічне диво". Керівник: Пірко Галина
Михайлівна, керівник гуртка "Конструювання повітряних зміїв" Долинської
районної Станції юних техніків Івано-Франківської області. (76 балів)
51. Маценка Кирила, учня 1 класу спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області, за роботу "Чарівний гном". Керівник: Харченко Тетяна
Іванівна, Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 імені В.О.
Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради. (77 балів)
52. Міхно Ганну, вихованку Обласної школи флористики та фітодизайну
комунального закладу "Недригайлівський будинок дитячої та юнацької

творчості Недригайлівської селищної ради Сумської області", за роботу
"Різдвяна ялинка". Керівник: Дяченко Лариса Леонідівна, керівник гуртків
комунального закладу "Недригайлівський будинок дитячої та юнацької
творчості Недригайлівської селищної ради Сумської області". (76 балів)
53. Москвичеву Маргариту, вихованку гуртка "Декоративне мистецтво"
Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді
Дарницького району м. Києва, за роботу "Новорічна красуня". (75 балів)
54. Мотренко Софію, вихованку гуртка "Основи хореографії"
Кременчуцького
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Полтавської області, за роботу "Ялинка-кокетка". Керівник: Борщик Світлана
Юріївна, керівниу гуртка "Основи хореографії" Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області. (77 балів)
55. Нестерову Софію, вихованку гуртка "Оригінальні штучки" закладу
позашкільної
освіти
"Центр
дитячої
та
юнацької
творчості
Горішньоплавнівської міської ради" Полтавської області, за роботу "Казкова
ялинка". Керівник: Полозун Єлизавета Вікторівна, керівник гуртка "Оригінальні
штучки" закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості
Горішньоплавнівської міської ради" Полтавської області. (77 балів)
56. Осташко Наталію, ученицю Безуглівського навчально-виховного
комплексу "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний
заклад" І-ІІІ ст. Ніжинської районної ради Чернігівської області, за роботу
"Зимова красуня". Керівник: Осташко Любов Вікторівна, вчитель біології. (75
балів)
57. Павлінову Анастасію, вихованку гуртка "Пізнай себе" Комунального
позашкільного навчального закладу "Районна станція юних натуралістів"
Покровської районної ради" Донецької області, за роботу "Зимова красуня".
Керівник: Касьянова С.В., керівник гуртка "Пізнай себе" Комунального
позашкільного навчального закладу "Районна станція юних натуралістів"
Покровської районної ради" Донецької області. (77 балів)
58. Павловського Івана, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів гімназії м. Шепетівка Хмельницької області, за роботу "Новорічна красуня".
Керівник: Микитюк Олеся Василівна, вчитель загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів - гімназії м. Шепетівка Хмельницької області. (76 балів)
59. Палюх Анні, вихованку гуртка "Чарівний бісер" Самбірського
районного центру позашкільної освіти Львівської області. Керівник: Коваль
Анні Михайлівні, Самбірський районний центр позашкільної освіти Львівської
області. (75 балів)
60. Паляницю Аліну, вихованку гуртка "Виготовлення сувенірів"
Зборівського районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Залозецької ОТГ Тернопільської області, за роботу "Ось вона, моя
ялинка...". Керівник: Гриб Оксана Іванівна. (76 балів)

61. Педан Анастасію, ученицю 8 класу комунального закладу освіти
"Аполлонівська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів", вихованку
комунального закладу освіти "Центр позашкільної освіти" Солонянської
селищної ради Дніпропетровської області, за роботу "Смарагдова красуня".
Керівник: Левотченко Т.О. (76 балів)
62. Петух Вікторію, вихованку Комунального позашкільного навчального
закладу "Станція юних натуралістів Покровського району" Криворізької міської
ради Дніпропетровської області, за роботу "Елегантна красуня". Керівник:
Бурко Світлана Миколаївна, Комунальний позашкільний навчальний заклад
"Станція юних натуралістів Покровського району" Криворізької міської ради
Дніпропетровської області. (76 балів)
63. Пірко Діані Андріївні, вихованку гуртка "Початкове технічне
моделювання" Долинської районної Станції юних техніків Івано-Франківської
області, за роботу "Ялинка-веселинка". Керівник: Катрій Іванна Степанівна,
керівник гуртка "Початкове технічне моделювання" Долинської районної
Станції юних техніків Івано-Франківської області. (75 балів)
64. Пленгея Євгена Богдановича, вихованця Кам’янець-Подільського
навчально-виховного комплексу №14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої
школи І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії
Хмельницької області, за роботу "Чарівна красуня". Керівник: Стасюк О.Д. (76
балів)
65. Радкевич Вікторію, ученицю Липниківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст. Лугинського району Житомирської області, за роботу "Стилізована
ялинка". Керівник: Новицька Оксана Юріївна, Липниківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. Лугинського району Житомирської області. (78 балів)
66. Ракочого Всеволода, учня 2 класу Великокучурівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великокучурівської об`єднаної
територіальної громади, вихованця еколекторію "Природа - наш дім"
Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Чернівецької області, за роботу "Ялинкавеселинка". Керівник: Ракочий В.К., керівник гуртка комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді». (78 балів)
67. Рибчинську Софію, вихованку гуртка "Геометричне моделювання"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Новорічна гостя". Керівник: Сабунчак Надія
Василівна, керівник гуртка Богородчанського районного будинку дитячої та
юнацької творчості Івано-Франківської області. (77 балів)
68. Руденка Ігоря, учня комунального закладу "Куп`янський спеціальний
навчально-виховний комплекс" Харківської обласної ради Харківської області,
за роботу "Стилізована ялинка". Керівник: Олійник Ольга Миколаївна, вчитель

комунального закладу "Куп`янський спеціальний навчально-виховний
комплекс" Харківської обласної ради. (76 балів)
67. Русу Ірину, вихованку Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 28 Чернігівської
області, за роботу "Королева зими". Керівник: Озорська Олена Ростиславівна,
вчитель технологій Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №28. (76 балів)
68. Савіна Євгена, учня 8 класу Криворізького національно-природничого
ліцею Дніпропетровської області, за роботу "Ялинка щастя". Керівник: Савіна
О.І., Криворізький національно-природничий ліцей Дніпропетровської області.
(75 балів)
69. Савчук Дар`ю Володимирівну, вихованку Дитячо-юнацького центру
туризму та екологічної роботи м. Славута Хмельницької області, за роботу
"Новорічна красуня". Керівник: Нікітчук Т.О. (75 балів)
70. Сархан Риму, Сархан Діну, учениць КЗО "СЗШ № 74" Дніпровської
міської ради, вихованок Комунального позашкільного закладу "Станція юних
натуралістів" Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу
"Новий рік крокує по Дніпру". (76 балів)
71. Серго Владиславу Анатоліївну, вихованку гуртка "Юні друзі природи"
Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Хмельницької області, за роботу "Новорічна красуня". Керівник: Бацура Р.Г.,
керівник гуртка "Юні друзі природи" Хмельницького обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Хмельницької області. (74 бали)
72. Сірадчука Артема Ярославовича, вихованця гуртка "Технічний
дизайн" Долинської районної Станції юних техніків Івано-Франківської області,
за роботу "Ялинка юного дизайнера". Керівник: Сова Галина Іванівна, керівник
гуртка "Технічний дизайн" Долинської районної Станції юних техніків ІваноФранківської області. (76 балів)
73. Снітко Софію, вихованку гуртка "Бісероплетіння" Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу "Новорічна
фея". Керівник: Гулей Альона Василівна, керівник гуртка "Бісероплетіння"
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області. (76 балів)
74. Сову Дарію, вихованку Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка Закарпатської області, за роботу "Святкова
ялинка". Керівник: Капац Н.В. (75 балів)
75. Соломко Вікторію, ученицю Комарівського навчально-виховного
комплексу Кельменецького району, вихованку гуртка "Народна творчість"
Кельменецького районного дитячо-юнацького центру Чернівецької області, за
роботу "Подарунки господарці року". Керівник: Доцин Т.П. (76 балів)
76. Соломонеко Діану, вихованку гуртка "Умілі руки" Комунального
закладу "Центр дитячої та юнацької творчості Світловодської районної ради"
Кіровоградської області, за роботу "Стилізована ялинка". Керівник: Гаркуша
І.С. (78 балів)

77. Сотніченко Артема, вихованця гуртка "Сувенірна мозаїка"
Глухівського міського центру позашкільної освіти Сумської області, за роботу
"Новорічна красуня". Керівник: Сотніченко Наталія Вікторівна. (78 балів)
78. Співак Софію, вихованку гуртка "Моделювання іграшок-сувенирів"
Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської
області, за роботу "Чарівна ялинка". Керівник: Запорожченко В.Ф., керівник
гуртка "Моделювання іграшок-сувенирів" Комплексу позашкільної роботи з
дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області. (78 балів)
79. Старинець Олександру Олегівну, ученицю 6 класу Сахновецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради
Хмельницької області, за роботу "Свято наближається". Керівник: Гавадзюк
Анна Йосипівна, вчитель трудового навчання і технології Сахновецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради
Хмельницької області. (76 балів)
80. Танчук Поліну, ученицю КЗО "СЗШ № 62" Дніпровської міської ради,
вихованку Комунального позашкільного закладу "Станція юних натуралістів"
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Новорічна
гостя".(77 балів)
81. Терещук Ліану, вихованку гуртка "Основи біології" Комунального
позашкільного навчального закладу "Районна станція юних натуралістів"
Покровської районної ради Донецької області, за роботу "Срібляста казка".
Керівник: Ставрієцька О.В., керівник гуртка "Основи біології" Комунального
позашкільного навчального закладу "Районна станція юних натуралістів"
Покровської районної ради Донецької області. (76 балів)
82. Ткачук Юліану, ученицю 6 класу Криворізької загальоосвітньої школи
№68 Дніпропетровської області, за роботу "Ялинка з дзвіночками". Керівник:
Причинська Н.В., Криворізька загальоосвітня школа №68 Дніпропетровської
області. (74 бали)
83. Трофимович Анну, ученицю 4 класу Комунального закладу "Луцький
навчально-виховний комплекс №26" Волинської області, за роботу "Креативна
ялинка". Керівник: Савош Наталія Петрівна, Комунальний заклад "Луцький
навчально-виховний комплекс №26" Волинської області. (73 бали)
84. Учнів 8 класу Глобинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №3
Полтавської області, за роботу "Аромат свят". Керівник: Жук О.В., Глобинська
загальноосвітня школа І-ІІ ст. №3 Полтавської області. (76 балів)
85. Чекету Діану, ученицю Комунального закладу "Михайлівська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради"
Черкаської області, за роботу "Ялинка мандрівниця". Керівник: Шумило Юлія
Миколаївна, Комунальний заклад "Михайлівська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат Черкаської обласної ради" Черкаської області. (76 балів)
86. Челпан Кароліну, ученицю Навчально-виховного комплексу
"Петрівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. - дошкільний навчальний заклад

Покровської райради Донецької області, за роботу "Ялинка-топотушка".
Керівник: Андрусик О.Л., Навчально-виховний комплекс "Петрівська
загальноосвітня школа І-ІІ ст. - дошкільний навчальний заклад" Покровської
районної ради Донецької області. (75 балів)
87. Черненко Валерію, ученицю Навчально-виховного комплексу
"Петрівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. - дошкільний навчальний заклад"
Покровської районної ради Донецької області, за роботу "Новорічна ялинка".
Керівник: Тещинська В.М., Навчально-виховний комплекс "Петрівська
загальноосвітня школа І-ІІ ст. - дошкільний навчальний заклад" Покровської
районної ради Донецької області. (76 балів)
88. Черноног Вікторію, вихованку гуртка "Чарівні ручки" Прилуцького
районного Будинку школяра Прилуцької районної ради Чернігівської області, за
роботу "Знову на бал". Керівник: Кураленко Олена Анатоліївна, керівник гуртка
" Чарівні ручки". (73 бали)
89. Шамрай Анастасію Денисівну, вихованку гуртка "Декоративна
обробка деревини" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м.
Рубіжне Луганської області, за роботу "Нічник". Керівник: Міранкова О.,
керівник гуртка "Декоративна обробка деревини" Комплексу позашкільної
роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області. (75 балів)
90. Шевченко Крістіну, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Різдвяне дерево". Керівник: Пузєєва
С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (75 балів)
91. Ширмову Алісу, вихованку гуртка "М'яка іграшка" Дубовицького
центру позашкільної освіти Рівненської області, за роботу "Сучасна ялинка".
Керівник: Місько Наталія Анатоліївна. (77 балів)
92. Шутак Ольгу, вихованку гуртка "Моделювання іграшок-сувенірів"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Новорічна феєрія". Керівник: Рубінська
Світлана Дмитрівна, керівник гуртка Богородчанського районного будинку
дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області. (75 балів)
93. Вихованцім гуртка "Мій рідний край, моя земля" Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, за роботу
«Новорічний настрій». Керівник: Чайка Тетяна Василівна. (78 балів)
94. Радкевич Вікторію, ученицю Липниківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст. Лугинського району Житомирської області, за роботу "Стилізована
ялинка". Керівник: Новицька Оксана Юріївна, Липниківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. Лугинського району Житомирської області. (77 балів)
95. Кузьменко Ангеліну, вихованку гуртка "Вишиванка" Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу "Еко-ялинка".

Керівник: Данильчук Тетяна Миколаївна, керівник гуртка "Вишиванка"
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області. (74 бали)
VІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді переможців у номінації «Сюжетна композиція»:
За І місце:
1.Колектив учнів 4 класу, вихованців гуртка "Народна лялька" Будинку
учнівської молоді Зарічненської районної ради Рівненської області, за роботу
"Різдвяні янголи". Керівник: Безменська Наталія Михайлівна. (98 балів)
2.
Кошеленко Валерію
Олександровичу, учня
Погребівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Глобинської районної ради Полтавської
області, за роботу "Резиденція Святого Миколая". Керівник: Гузик Ліана
Сергіївна, Погребівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Глобинської районної
ради Полтавської області. (98 балів)
3. Кошеленко Єлизавету Олександрівну, ученицю Погребівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Глобинської районної ради Полтавської
області, за роботу "Резиденція Святого Миколая". Керівник: Ульянова Алла
Володимирівна, Погребівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Глобинської
районної ради Полтавської області. (98 балів)
4. Кравчук Руслану, вихованку Сквирського районного центру дитячої та
юнацької творчості Київської області, за роботу Панно "Різдвяний ангел".
Керівник: Кучанський Ігор Леонідович. (99 балів)
5. Рогашко Валентина Миколайовича, учня 7 класу Комунального закладу
"Привільненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Привільненської
сільської ради Дубенського району Рівненської області, за роботу "Зимова
феєрія". Керівник: Рогашко Олена Володимирівна. (97 балів)
6. Тромсу Вікторію, Василюк Вікторію, Вахнякову Анастасію, вихованок
Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської
області, за роботу "Янголи співають". Керівник: Канцедал Вікторія Віталіївна.
(98 балів)
7. Бирсу Ірину Володимирівну, вихованку гуртка "Флористика для дітей"
Центру позашкільної роботи м. Новомосковська Дніпропетровської області, за
роботу "Зима принесла сяючий сніг та сапах чудес, і місто стало казковим!".
Керівник: Горбулицька Наталія Павлівна, керівник гуртка "Флористика для
дітей" Центру позашкільної роботи м. Новомосковська Дніпропетровської
області. (97 балів)
8. Кушнір Дарину Олександрівну, вихованку зразкового творчого
об'єднання "Флористична майстерня "Адоніс" Дитячого естетиконатуралістичного центру "Камелія" м. Бровари Київської області, за роботу "У
кімнаті годинник "бім-бом", зустрічає свято новорічний гном". Керівник: Якуша
Наталія Михайлівна, керівник зразкового творчого об'єднання "Флористична

майстерня "Адоніс" Дитячого естетико-натуралістичного центру "Камелія" м.
Бровари Київської області. (95 балів)
За ІІ місце:
1.Андрощука Максима, Андрощука Миколу, учнів Мирогощанської ЗОШ
І-ІІІ ст. Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області,
за роботу "Зимова казка". Керівник: Ткачук Оксана Святославівна. (87 балів)
2. Асауленко Таісію, вихованку студії фітодизайну "Лілея" Чернігівського
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Чернігівської
області, за роботу "Вечори на хуторі біля Диканьки". Керівник: Пискун Тетяна
Єдуардівна, керівник студії фітодизайну "Лілея". (88 балів)
3. Вихованців гуртка "Країна майстрів" Бричківського сільського клубу
Бричківської сільської ради Полтавської області, за роботу "Казкова феєрія".
Керівник: Мосюндзь Наталія Іванівна, Бричківський сільський клуб
Бричківської сільської ради Полтавської області. (86 балів)
4. Вихованців гуртка "Природа рідного краю" Комунального закладу
"Шполянський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради Черкаської області, за роботу "Новорічний будиночок
Діда Мороза". Керівник: Струк Людмила Михайлівна, керівник гуртка "Природа
рідного краю" Комунального закладу "Шполянський центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді" Шполянської міської ради
Черкаської області. (87 балів)
5. Григорську Ярину Зеновіївну, вихованку гуртка "Господарочка"
Долинського районного Будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Подорож сніговика". Керівник: Мельникович
Лідія Миронівна, керівник гуртка "Господарочка" Долинського районного
Будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області. (88 балів)
6. Дзьобу Владислава, вихованця гуртка "Юні друзі природи"
Стебницького Будинку художньо-естетичної творчості учнівської молоді
Львівської області. Керівник: Філіпович Марія Андріївна, керівник гуртка "Юні
друзі природи" Стебницького Будинку художньо-естетичної творчості
учнівської молоді Львівської області. (87 балів)
7. Дідик Вікторію Валентинівну, вихованку гуртка "Майстриня" Будинку
дитячої та юнацької творчості Згурівського району Київської області, за роботу
"Різдвяна акапелла". Керівник: Ташпулова Тетяна Володимирівна, керівник
гуртка "Майстриня" Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського району
Київської області. (87 балів)
8. Кампова Василя, вихованця гуртка "Моделювання іграшок-сувенірів"
Іршавського міського центру позашкільної освіти Закарпатської області, за
роботу "Скоро свято!". Керівник: Ажипа Наталія Йосипівна, керівник гуртка
Іршавського міського центру позашкільної освіти Закарпатської області. (85
балів)

9. Карпенка Романа, вихованця гуртка "Флористика та фітодизайн"
Геніченської районної станції юних натуралістів Херсонської області, за роботу
"На гостини до веселої родини". Керівник: Сажнєва О.В. (85 балів)
10. Кириченко Ольгу, вихованку зразкового художнього колективу
декоративно-прикладного мистецтва "Берегиня" Комунального закладу
позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іракліївської
сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області, за роботу "Коляда".
Керівник: Кириченко Світлана Олександрівна, керівник зразкового художнього
колективу декоративно-прикладного мистецтва "Берегиня" Комунального
закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості"
Іракліївської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області. (87
балів)
11. Лаврука Владислава, вихованця Вишгородського районного центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської області, за
роботу "В серці Арктики". Керівник: Проценко О.В., Вишгородський районний
центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської
області. (86 балів)
12. Манжелевську Крістіну, вихованку гуртка "Юні квітникарі" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Зимовий сон". Керівник: Маліченко
О.О., керівник гуртка "Юні квітникарі" еколого-натуралістичного відділу КЗ
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (87 балів)
13. Мельничук Вікторію Валеріївну, вихованку гуртка "Народні ремесла
України" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради
Хмельницької області, за роботу "Добрий вечір, щедрий вечір!". Керівник:
Чорноус Валентина Олександрівна, керівник гуртка "Народні ремесла України"
Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької
області. (86 балів)
14. Павлюк Анастасію Олександрівну, ученицю 6 класу Рівненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 23 Рівненської міської ради, вихованку
гуртка "Моделювання іграшок - сувенірів" Рівненської області(87 балів)
15. Пасічник Вікторію Олегівну, вихованку гуртка "Народні ремесла
України" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради
Хмельницької області, за роботу "Добрий вечір, щедрий вечір!". Керівник:
Чорноус Валентина Олександрівна, керівник гуртка "Народні ремесла України"
Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької
області. (86 балів)
16. Петровці Вікторію, вихованку гуртка "Моделювання іграшоксувенірів" Іршавського міського центру позашкільної освіти Закарпатської
області, за роботу "Скоро свято!". Керівник: Ажипа Наталія Йосипівна,

керівник гуртка Іршавського міського центру позашкільної освіти Закарпатської
області. (86 балів)
17. Плис Лілію, ученицю 11 класу комунального закладу освіти "Середня
загальноосвітня школа № 76" Дніпропетровської міської ради, вихованку гуртка
"Дендрологія з основами озеленення" Комунального закладу освіти “Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської
обласної ради Дніпропетровської області, за роботу "Мрії Новорічної ночі".
Керівник: Кривуля І.Г. (85 балів)
18. Порташа Еріка, вихованця гуртка "Моделювання іграшок-сувенірів"
Іршавського міського центру позашкільної освіти Закарпатської області, за
роботу "Скоро свято!". Керівник: Ажипа Наталія Йосипівна, керівник гуртка
Іршавського міського центру позашкільної освіти Закарпатської області. (85
балів)
19. Вихованців гуртка "Виготовлення сувенірів" Ладижинського
міжшкільного навчально-виробничого центру "Спадщина" Вінницької області,
за роботу "Новий рік у дорозі". Керівник: Шаломанова Світлана Михайлівна,
керівник гуртка "Виготовлення іграшок - сувенірів" Ладижинського
міжшкільного навчально-виробничого центру "Спадщина" Вінницької області.
(86 балів)
20. Данилів Івана Івановича, вихованця Долинського районного Будинку
дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу "Новий рік
у казковому лісі". Керівник: Данилів Оксана Григорівна, Долинський районний
Будинок дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області. (86 балів)
21. Ковтонюк Аліну Дмитрівну, вихованку Шепетівського навчальновиховного комплексу №3 у складі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Натана
Рибака та ліцей з посиленою військово-спортивною підготовкою" Хмельницької
області, за роботу "Різдвяні санчата". Керівники: Ніколайчук Алла Дмитрівна,
Янчевська Аліна Анатоліївна, Шепетівський навчально-виховний комплекс №3
у складі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Натана Рибака та ліцей з посиленою
військово-спортивною підготовкою" Хмельницької області. (85 балів)
22. Прач Сніжану, вихованку гуртка "Іграшкова майстерня" КаміньКаширського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Волинської
області. Керівник: Панасюк Тамара Валентинівна, керівник гуртка "Іграшкова
майстерня" Камінь-Каширського районного Будинку дитячої та юнацької
творчості Волинської області. (87 балів)
23.Тіщенко Івана Сергійовича, вихованця гуртка "Художнє валяння"
Центру позашкільної роботи м. Новомосковська Дніпропетровської області, за
роботу "Під Новий рік мрії збуваються навіть у котів". Керівник: Горбулицька
Наталія Павлівна, керівник гуртка "Художнє валяння" Центру позашкільної
роботи м. Новомосковська Дніпропетровської області. (86 балів)
24. Стукало Дарію Вікторівну, вихованку гуртка "Майстриня" Будинку
дитячої та юнацької творчості Згурівського району Київської області, за роботу

"Різдвяна акапелла". Керівник: Ташпулова Тетяна Володимирівна, керівник
гуртка "Майстриня" Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського району
Київської області. (87 балів)
За ІІІ місце:
1.Канарьова Нікіту, вихованця Житомирського центру творчості дітей і
молоді Житомирської області, за роботу "Ніч перед Різдвом". Керівник:
Воробйова Ольга Вікторівна, Житомирський Центр дитячої та юнацької
творчості Житомирської області. (76 балів)
2. Богуславського Романа Юрійовича, вихованця гуртка "Писанкарство"
Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької
області, за роботу "Гостинці готові! Рушаєм в дорогу!". Керівник: Ставінська
Ольга Григорівна, керівник гуртка "Писанкарство" Будинку творчості дітей та
юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області. (77 балів)
3. Бойчука Миколу, учня 6 класу Володимир-Волинської гімназії імені О.
Цинкаловського Волинської області, за роботу "Новорічний будинок". Керівник:
Бойчук О.С., Володимир-Волинська гімназія імені О. Цинкаловського
Волинської області. (76 балів)
4. Вакараш Вероніку, вихованку гуртка "Флористика" екологонатуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" Харківської області, за роботу "Сніговий будинок". Керівник:
Пузєєва С.М., керівник гуртка "Флористика" еколого-натуралістичного відділу
КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" Харківської
області. (76 балів)
5. Острову Дар'ю Володимирівну, вихованку гуртка "Юні садівники"
Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Хмельницької області, за роботу "Дружна сімейка". Керівник: Бацура Р.Г.,
керівник гуртка "Юні садівники" Хмельницького обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Хмельницької області. (76 балів)
6. Васильчика Олександра Юрійовича, учня загальноосвітньої школи І-ІІ
ст. №3 м. Сарни Рівненської області, за роботу "Дід Мороз йшов через ліс подарунки нам приніс". Керівник: Кібиш Тетяна Григорівна, керівник гуртка
"Чарівний олівець" Загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №3 м. Сарни Рівненської
області. (75 балів)
7. Велигонь Дар`ю, вихованку гуртка "Юні лісівники" Районного будинку
дитячої та юнацької творчості Лебединської районної ради Сумської області, за
роботу "Служба доставки новорічного настрою". Керівник: Гончар Світлана
Олексіївна, керівник гуртків Районного будинку дитячої та юнацької творчості
Лебединської районної ради Сумської області. (76 балів)
8. Вихованці гуртка "Захоплююче лозоплетіння" Комунального закладу
позашкільної освіти "Обласний еколого-натуралістичний центр" Житомирської
обласної ради Житомирської області, за роботу "З Новим роком!". Керівники:

Човнюк Людмила Степанівна, Семеняк Рита Миколаївна, керівники гуртків
Комунального закладу позашкільної освіти "Обласний еколого-натуралістичний
центр" Житомирської обласної ради Житомирської області. (78 балів)
9. Вихованців гуртка "Квіткова фантазія" Кобеляцької філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської
області, за роботу "Акція "Збережи ялинку". Керівник: Глинська Марина
Григорівна, керівник гуртка "Квіткова фантазія" Кобеляцької філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської
області. (78 балів)
10. Волову Софію Вікторівну, вихованку гуртка "Плетіння з верби"
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Хмельницької області, за роботу "Свята родина". Керівник: Коленчук
Олена Іванівна, керівник гуртка Шепетівського міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області. (77 балів)
11. Галів Ярину Романівну, вихованку гуртка "Рукоділля" Долинського
районного Будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області,
за роботу "Казкове Різдво". Керівник: Лилик Оксана Петрівна, керівник гуртка
"Рукоділля" Долинського районного Будинку дитячої та юнацької творчості
Івано-Франківської області. (78 балів)
12. Гоголь Іванну, ученицю 6 класу Марківської ЗОШ, вихованку гуртка
"Куточок живої природи" Богородчанського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, за
роботу "Новорічна годівничка". Керівник: Гоголь Марія Дмитрівна. (78 балів)
13. Гомоляко Олександра Андрійовича, учня 1 класу Ніжинської ЗОШ ІІІІ ст. № 15 Чернігівської області, за роботу "На Різдво до пінгвінів". Керівник:
Дідик Олена Віталіївна. (75 балів)
14. Грицишин Анастасію, ученицю 2 класу Стільського навчальновиховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - дошкільний
навчальний заклад" Тростянецької ОТГ Львівської області. Керівник: Писанчин
Галина Теодорівна, Стільський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад" Тростянецької ОТГ
Львівської області. (76 балів)
15. Діхтяр Аліну, вихованку гуртка "Юні лісівники" Районного будинку
дитячої та юнацької творчості Лебединської районної ради Сумської області, за
роботу "Служба доставки новорічного настрою". Керівник: Гончар Світлана
Олексіївна, керівник гуртків Районного будинку дитячої та юнацької творчості
Лебединської районної ради Сумської області. (78 балів)
16. Єрмолаєнко Анастасію, вихованку Навчально-виховного комплексу
"Срібненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. А.Г. Черненка - дошкільний
навчальний заклад" Покровської районної ради Донецької області, за роботу
"Новорічна композиція". Керівник: Єрмолаєнко С.І., Навчально-виховний

комплекс "Срібненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. А.Г. Черненка дошкільний навчальний заклад" Покровської районної ради. (74 бали)
17. Запару Єгора, учня КЗО "ССЗШ № 142" Дніпровської міської ради,
вихованця Комунального позашкільного закладу "Станція юних натуралістів"
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Казка". (76
балів)
18. Каменярського Дениса Сергійовича, учня 6 класу Григорівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради
Хмельницької області, за роботу "Різдвяний місяць". Керівник: Гавадзюк Анна
Йосипівна, вчитель трудового навчання і технології Григорівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради
Хмельницької області. (73 бали)
19. Кереруш Севастяна, учня 9 класу Борисівської загальноосвітньої
школі І-ІІІ ст. Татарбунарського району Одеської області, за роботу
"Зустрічаймо Новий рік". Керівник: Дутка А.М., Борисівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. Татарбунарського району Одеської області. (75 балів)
20. Княгницьку Лоредану, вихованку гуртка "Бісероплетіння"
Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу
"Стоять сніговички на узліссі. Новорічне свято влісі!". Керівник: Процюк І.Ф.,
керівник гуртка Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької
області. (76 балів)
21.
Княгницьку
Юліяну, вихованку
гуртка
"Бісероплетіння"
Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу
"Стоять сніговички на узліссі. Новорічне свято влісі!". Керівник: Процюк І.Ф.,
керівник гуртка Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької
області. (76 балів)
23. Колектив учнів 3 класу Геніченської санаторної загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради Херсонської області,
за роботу "Новорічна фантазія". (75 балів)
24. Колос Вікторію Віталіївну, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІ ст.
№3 м. Сарни Рівненської області, за роботу "Дід Мороз йшов через ліс подарунки нам приніс". Керівник: Кібиш Тетяна Григорівна, керівник гуртка
"Чарівний олівець" Загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №3 м. Сарни Рівненської
області. (75 балів)
25. Кобика Кирила, вихованця гуртка "Розвиток математичних
здібностей" Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Полтавської області, за роботу "Новорічний настрій". Керівник: Охінько
Анна Олександрівна, керівник гуртка "Розвиток математичних здібностей"
Кременчуцького
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Полтавської області. (77 балів)
26. Кравчук Анастасію, вихованку гуртка " Обереги" Квасилівського
навчально-виховного комплексу "школа-ліцей" Рівненської районної ради

Рівненської області, за роботу "Кожен рік свій знак чекає". Керівники: Єрчик
Олена Володимирівна, Ярута Марія Харитонівна. (78 балів)
27. Кузьменка Анатолія, вихованця Вишгородського районного центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської області, за
роботу "Світло Різдва". Керівник: Мазур Т.А., Вишгородський районний центр
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської області. (75
балів)
28. Тошнаді Ангеліну, вихованку гуртка "Юні знавці лікарських рослин"
Тячівського районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області,
за роботу "Свято наближається". Керівник: Ковач Світлана Миколаївна,
керівник гуртків Тячівського районного еколого-натуралістичного центру. (74
бали)
29. Левицьку Ганну, вихованку гуртка "Майстерня рукодільниць"
Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області, за роботу "В
очікуванні Нового року". Керівник: Процюк І.Ф., керівник гуртка
Новоселицького будинку дитячої творчості Чернівецької області. (77 балів)
30. Лозовенко Катерину, вихованку Києво-Святошинського районного
центру творчості молоді "ОБЕРІГ" м. Боярка Київської області, за роботу
"Свято наближається". Керівник: Лозовенко Світлана Іванівна, КиєвоСвятошинський районний центр творчості молоді "ОБЕРІГ" м. Боярка Київської
області. (76 балів)
31. Льовхіну Владу, ученицю Сахновщинської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. №2 Сахновщинської районної ради Харківської області, за роботу
"Місячне сяйво". Керівник: Лісняк І.О., Сахновщинська загальноосвітня школа
І-ІІІ ст. №2 Сахновщинської районної ради Харківської області. (77 балів)
32. Мазорук Вероніку Сергіївну, вихованку гуртка "Крій та шиття"
Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької
області, за роботу "Умка". Керівник: Матвійчук Галина Михайлівна, керівник
гуртка "Крій та шиття" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської
міської ради Хмельницької області. (76 балів)
33. Мартинюк Анну, вихованку гуртка "Народні ремесла України"
Ківерцівського районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Волинської області, за роботу "Новорічний лісапед". Керівник: Довгаль
Алла Петрівна, керівник гуртка "Народні ремесла України" Ківерцівського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Волинської області. (77 балів)
34. Мішкову Оксану Сергіївну, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІ ст.
№3 м. Сарни Рівненської області, за роботу "Різдво". Керівник: Кібиш Тетяна
Григорівна, керівник гуртка "Чарівний олівець" загальноосвітньої школи І-ІІ ст.
№3 м. Сарни Рівненської області. (75 балів)
35. Морозову Марію Сергіївну, вихованку Комунального закладу
"Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості" Донецької

області, за роботу "Новорічне диво". Керівник: Паскал Олена Миколаївна,
Комунальний заклад "Волноваський районний будинок дитячої та юнацької
творчості" Донецької області. (76 балів)
36. Перепадисту Крістіну, вихованку гуртка "Сувенірний" Менського
центру дитячої та юнацької творчості Менської міської ради Чернігівської
області, за роботу "Ніч перед Різдвом". Керівник: Дубницька Інна Михайлівна,
керівник гуртка "Сувенірний". (77 балів)
37. Петращук Тетяну, ученицю 5 класу Банилово-Підгірнівської гімназії
Сторожинецького району Чернівецької області, за роботу "Різдвяне диво".
Керівник:
Олейник
Г.В.,
вчитель
Банилово-Підгірнівської
гімназії
Сторожинецького району Чернівецької області. (77 балів)
38. Підберезьку Валентину Василівну, Тисяк Ольгу Іванівну, вихованок
гуртка "Декоративно-прикладне мистецтво" Долинського районного Будинку
дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу "Новорічна
казка". Керівник: Куськів Лілія Ігорівна, керівник гуртка "Декоративноприкладне мистецтво" Долинського районного Будинку дитячої та юнацької
творчості Івано-Франківської області. (78 балів)
39. Пойовську Марію, вихованку Шепетівського навчально-виховного
комплексу № 3 м. Шепетівки Хмельницької області, за роботу "Різдвяний
янгол". Керівник: Бабійчук Юлія Сергіївна, вчитель Шепетівського навчальновиховного комплексу № 3 м. Шепетівки Хмельницької області. (76 балів)
40. Савицьку Вікторію, вихованку гуртка "Фітодизайн" КПНЗ
"Березнянський будинок дитячої та юнацької творчості" Менської районної
ради Чернігівської області, за роботу "Різдвяні дарунки". Керівник: Савицька
Світлана Анатоліївна, керівник гуртка " Фітодизайн". (77 балів)
41. Соловей Максима, вихованця Срібнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Срібнянської
селищної ради Чернігівської області, за роботу "Санчата Діда Мороза".
Керівник: Соловей Ольга Володимирівна, педагог - організатор Срібнянської
ЗОШ І-ІІІ ст. Срібнянської селищної ради. (78 балів)
42. Шатунову Ангеліну, вихованку гуртка "Художній дивосвіт"
Комунального закладу "Рожищенський будинок дитячої та юнацької творчості"
Волинської області "Символ року". Шатуновій Оксані Іванівні, керівнику гуртка
"Художній дивосвіт" Комунального закладу "Рожищенський будинок дитячої та
юнацької творчості" Волинської області. (77 балів)
VІІІ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді за цікаве композиційне рішення представлених на
конкурс робіт таким учням та колективам:
ПОДЯКИ
1. Криволап Маргариті, вихованці зразкового колективу декоративноужиткового мистецтва "Вітрила творчості" Сновського Центру дитячої та

юнацької творчості Сновської міської ради Чернігівської області, за роботу
"Різдвяний кошик". Керівник: Скотаренко Олег Васильович, керівник гуртка
зразкового колективу декоративно-ужиткового мистецтва "Вітрила творчості".
2. Циганок Владиславі, учениці "Городнянського ліцею" Чернігівської
обласної ради ,вихованці гуртка "Чарівна голка" Чернігівської області, за роботу
"Хатинка Діда Мороза". Керівник: Писарюга Світлана Олексіївна, керівник
гуртка "Чарівна голка".
3. Гриценяк Поліні Василівні, вихованці Комунального закладу
"Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості" Донецької
області, за роботу "Аромат Нового року". Керівник: Полукєєва Марина
Федорівна, керівник гуртків комунального закладу "Волноваський районний
будинок дитячої та юнацької творчості" Донецької області.
4. Гунді Анастасії Олександрівні, учениці філії "Плотинський заклад
освіти" Станично-Луганського району Луганської області, за роботу "Новорічна
композиція". Керівник: Варюхічева В.Ю.
5. Жир Анастасії Юріївні, вихованці гуртка "Макраме" Будинку творчості
дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за роботу
"Красуні в убранні". Керівник: Вушкан Світлана Вікторівна, керівник гуртка
"Макраме" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради
Хмельницької області.
6. Онищук Вероніці Вікторівні, учениці Тростянецького НВК Рівненської
області, за роботу "Горішки для Попелюшки". Керівник: Павлунь Л.О.,
Тростянецький НВК Рівненської області.
7. Пристінському Павлу Єдуардовичу, учню КЗ "Станично-Луганської
ЗОШ №2 І-ІІІ ст." Станично-Луганського району Луганської області, за роботу
"Новорічна казка".
8. Скрипці Ксенії, вихованці гуртка "Природа і фантазія" Комунального
позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості
"Сонях" Криворізької міської ради" Дніпропетровської області, за роботу
"Новорічна композиція". Керівник: Паук Н.В., керівник гуртка "Природа і
фантазія" Комунального позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та
юнацької творчості "Сонях" Криворізької міської ради" Дніпропетровської
області.
9. Босому Миколі Борисовичу, учню середньої загальноосвітньої школи ІІІІ ст. № 1 смт. Крижопіль Вінницької області, за роботу "Новорічна ніч".
Керівник: Боса Т.Г., вчитель середньої загальноосвітньої школа І-ІІІ ст. № 1 смт
Крижопіль Вінницької області.
10. Хатмінській Єлизаветі, учениці 6 класу Рубіжанської спеціалізованої
школи І-ІІІ ст. №7 Луганської області, за роботу "Зимовий сад".
11. Анденко Євгенію Дмитровичу, вихованцю гуртка "Чарівний пензлик"
Новгород-Сіверський районного будинку дитячої та юнацької творчості, за
роботу"Казкова ніч". Керівник: Гончарова О.Б., керівник гуртка "Чарівний

пензлик" Новгород-Сіверський районного будинку дитячої та юнацької
творчсоті Чернігівської області.
12. Богуцькій Вікторії, вихованці ПНВО м. Кам`янця-Подільського
Хмельницької області, за роботу "Новорічна ніч". Керівник: Березовська
Вікторія Вікторівна, ПНВО м. Кам`янця-Подільського Хмельницької області.
13. Губрій Анастасії, учениці середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
№4 м. Сєвєродонецька, вихованці Сєвєродонецького міського Центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, за роботу
"Різдвяний сон". Керівник: Мотильова Ірина Володимирівна, вчитель праці
середньої загальноосвітньої школи м. Сєвєродонецька Луганської області.
14. Петренко Анастасії, учениці 3 класу Рубіжанської спеціалізованої
школи І-ІІІ ст. №7 Луганської області, за роботу "Дід Мороз та Олень".
15. Старіковій Софії Миколаївні, вихованці ІЗО студії "Arcobaleno"
Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської
області, за роботу "Лисиці". Керівник: Янченко Г.В., керівник ІЗО студії
"Arcobaleno" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне
Луганської області.
16. Зорко Марії, Похрамцовій Поліні, вихованкам гуртка "Чарівні
фантазії" Сновського Центру дитячої та юнацької творчості Сновської міської
ради Чернігівської області, за роботу " Різдвяна мрія". Керівник: Паіна Юлія
Анатоліївна, керівник гуртка " Чарівні фантазії".
17. Артюх Софії, вихованці гуртка "Розвиток математичних здібностей"
Кременчуцького
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Полтавської області, за роботу "Різдвяний віночок". Керівник: Охінько Анна
Олександрівна, керівник гуртка "Розвиток математичних здібностей"
Кременчуцького
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Полтавської області.
18. Пасюрі Лілії, учениці 11 класу Ананьївської загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ст. Ананьївського району Одеської області, за роботу "Свято на
порозі". Керівник: Бовбалан Л.В., Ананьївської загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ст. Ананьївського району Одеської області.
19. Вєдєрніковій Анастасії Юріївні, вихованці гуртка "Природний мікс"
Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської
області, за роботу "Різдвяний вінок з пуансетією". Керівник: Конюхова Вікторія
Василівна, керівник гуртка "Природний мікс" Комплексу позашкільної роботи з
дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області.
20. Войцешук Анні Віталіївні, виховинці гуртка "Кольорові долоньки"
Білогірського Будинку творчості школярів, за роботу "Віночок щастя".
Керівник: Придачук Оксана Миколаївна, керівник гуртка "Кольорові долоньки"
Білогірського Будинку творчості школярів Хмельницької області.
21. Григор Аліні, учениці Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Покровської районної ради Донецької області, за роботу "Духовна краса -

збереже світ". Керівник: Сладких С.О., Удачненська загальноосвітня школа І-ІІІ
ст. Покровської районної ради Донецької області.
22. Корсун Софії Сергіївні, вихованці гуртка "Природний мікс" Комплексу
позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області, за
роботу "Різдвяний вінок з пуансетією". Керівник: Конюхова Вікторія Василівна,
керівник гуртка "Природний мікс" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та
юнацтвом м. Рубіжне Луганської області.
23. Лось Олександрі, вихованці гуртка "Hand made" Криворізького
навчально-виховного комплексу "Імпульс" №35 Дніпропетровської області, за
роботу "Святковий віночок". Керівник: Осипенко Ю.А., керівник гуртка "Hand
made" Криворізького навчально-виховного комплексу "Імпульс" №35
Дніпропетровської області.
24. Лузан Анастасії, вихованці Малинського Центру дитячої та юнацької
творчості Житомирської області, за роботу "Новорічний вінок". Керівник:
Литвиненко Н.В., Малинського Центру дитячої та юнацької творчості
Житомирської області.
25. Пилипів Костянтину, вихованцю гуртка "Екологічна майстерня" ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області, за
роботу "Віночок". Керівник: Данилюк Надія Миколаївна, керівник гуртка
"Екологічна майстерня" Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції
Івано-Франківської області.
26 Полковніковій Валерії, учениці КЗ "Кіндрашівська ЗОШ І-ІІІ"
Станично-Луганського району Луганської області, за роботу "Новорічний
вінок".
27. Скнаріній Арині, вихованці гуртка "Дизайн одягу" Комплексу
позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області, за
роботу "Зимове натхнення". Керівник: Сабрило В., керівник гуртка "Дизайн
одягу" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне
Луганської області.
28. Туркевичу Максиму, вихованцю Сєвєродонецького міського Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, за
роботу "Сяюче коло". Керівник: Туркевич Вікторія Олександрівна, керівник
гуртка "Юні квітникарі" Сєвєродонецького міського Центру екологонатуралістичнлої творчості учнівської молоді.
29. Шпитальній Марії, вихованці Сєвєродонецького міського Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, за
роботу "Різдвяна казка". Керівник: Хорунжа Вікторія Миколаївна, методист,
керівник гуртка "Флористика та фітодизайн" Сєвєродонецького міського Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області.
30. Здобувачів освіти 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6
м. Славута Хмельницької області, за роботу "Новорічний вінок". Керівник:
Марусич Л.В.

31.Буренко Уляні Євгенівні, вихованці Комунального закладу
"Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості" Донецької
області, за роботу "Новорічний чобіток". Керівник: Герасименко Олена
Михайлівна, Комунальний заклад "Волноваський районний будинок дитячої та
юнацької творчості" Донецької області .
32. Галушці Назару, учню спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. №4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області, за роботу "Млин мого діда". Керівник: Старушко
Любов Михайлівна, учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
№4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області.
33. Зуєвій Маргариті, вихованці Комунального позашкільного
навчального закладу "Станція юних натуралістів Покровського району"
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Друзі".
Керівник: Бурко Світлана Миколаївна, керівник гуртків Комунального
позашкільного навчального закладу "Станція юних натуралістів Покровського
району" Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
34. Санько Софії, вихованці гуртка "Юні фітодизайнери" Комунального
позашкільного навчального закладу "Районна станція юних натуралістів"
Покровської районної ради Донецької області, за роботу "Поросятко - символ
2019". Керівник: Тещисаій В.М., керівник гуртка "Юні фітодизайнери"
Комунального позашкільного навчального закладу "Районна станція юних
натуралістів" Покровської районної ради Донецької області.
35. Стащук Анастасії Олександрівні, вихованці гуртка "Художня
вишивка" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради
Хмельницької області, за роботу "Іграшки на ялинку "Новорічні дрібнички".
Керівник: Ленська Тетяна Миколаївна, керівник гуртка "Художня вишивка"
Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької
області.
36. Степченко Дарині Олегівні, вихованці гуртка "Петриківський розпис"
Комунального закладу Таращанської районної ради "Таращанський районний
центр творчості дітей та юнацтва "Веселка" Київської області, за роботу
"Свинка - хатинка". Керівник: Коряко Світлана Григорівна, керівник гуртка
"Петриківський розпис" Комунального закладу Таращанської районної ради
"Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва "Веселка" Київської
області.
37. Баріновій Оксані Андріївні, вихованці Дитячо-юнацького центру
туризму та екологічної роботи м. Славути Хмельницької області, за роботу
"Скринька чудес".
38. Воронцовій Варварі Олександрівні, вихованці гуртка "Природний
мікс" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне
Луганської області, за роботу "Сніжинка". Керівник: Конюхова Вікторія

Василівна, керівник гуртка "Природний мікс" Комплексу позашкільної роботи з
дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області.
39. Головчицькій Аліні, учениці Тростянецького навчально-виховного
комплексу Рівненської області, за роботу "Різдвяні дзвіночки". Керівник:
Павлунь Л.О., Тростянецький навчально-виховний комплек Рівненської області.
40. Дмитрюк Анастасії Вадимівні, вихованці гуртка "Хобі-бум"
Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської
області, за роботу "Різдво". Керівник: Кулик Ю.С., керівник гуртка "Хобі-бум"
Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської
області.
41. Долгіх Мирону Дмитровичу, вихованцю гуртка "Театр фарб"
Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської
області, за роботу "Іграшка "Олаф". Керівник: Павлова Юлія Вікторівна,
керівник гуртка "Театр фарб" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та
юнацтвом м. Рубіжне Луганської області.
42. Куценко Данилу, учню Глобинської філії "Загальноосвітня школа І-ІІ
ст. №4" Глобинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5 Полтавської області,
за роботу "Новорічний ліхтарик". Керівник: Лисенко О.В., Глобинська філія
"Загальноосвітня школа І-ІІ ст. №4" Глобинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. №5 Полтавської області.
43. Переломовій Владі Олександрівні, вихованці гуртка "Креативне
рукоділля" КЗ "Артемівський навчально-виховний комплекс станичноЛуганського району" Луганської області, за роботу "Новорічні свічники".
Керівник: Вакуленко І.В., керівник гуртка "Креативне рукоділля" КЗ
"Артемівський навчально-виховний комплекс станично-Луганського району"
Луганської області.
44. Ушаковій Кристині, вихованці гуртка "Лісовичок" Центру дитячої та
юнацької творчості "Гармонія" Криворізької міської ради Дніпропетровської
області, за роботу "Зимові пташки". Керівник: Аврамчук Надія Петрівна,
керівник гуртка "Лісовичок" Центру дитячої та юнацької творчості "Гармонія"
Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
45. Фоменко Алісі Олександрівні, вихованці гуртка "Природний мікс"
Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської
області, за роботу "Новорічний ліхтарик". Керівник: Конюхова Вікторія
Василівна, керівник гуртка "Природний мікс" Комплексу позашкільної роботи з
дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області.
46. Штирову Володимиру, учню 3 класу КЗ "Гарасимівський навчальновиховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області, за роботу
"Соняшник". Керівник: Ларіоненкова Н.І., КЗ "Гарасимівський навчальновиховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області.
47. Гуртку "Малювання піском", Сватівського районного молодіжного
центру "Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка" Луганської області, за

роботу "Святковий чобіток". Керівник: Павленко Наталія Олексіївна,
Сватівського районного молодіжного центру "Слобожанська духовна криниця
ім. М.Щепенка" Луганської області.
48.Учням 1-Б класу Глобинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №5
Полтавської області, за роботу "Ялинка". Керівник: Харсун І.М., Глобинська
загальноосвітнья школа І-ІІ ст. №5 Полтавської області.
49. Бухвалову Олексію, вихованцю гуртка "Початкове моделювання"
Кременчуцького
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Полтавської області, за роботу "Ялиночка". Керівник: Рогова Тетяна Андріївна,
керівник гуртка "Початкове моделювання" Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області.
50. Вихованцям гуртка "Юні квітникарі" Комунального закладу
позашкільної освіти "Обласний еколого-натуралістичний центр" Житомирської
обласної ради Житомирської області, за роботу "Танцююча ялинка". Керівник:
Апонюк Юлія Євгеніївна, керівник гуртка "Юні квітникарі" Комунального
закладу позашкільної освіти "Обласний еколого-натуралістичний центр"
Житомирської обласної ради Житомирської області.
51. Гнатюку Захару Олександровичу, учню Тростянецького навчальновиховного комплексу Рівненської області, за роботу "Новорічна красуня".
Керівник: Головчицька І.М., Тростянецький навчально-виховний комплек
Рівненської області.
52. Кошевому Мирославу Богдановичу, вихованцю гуртка "Грація"
Сватівського районного молодіжного центру "Слобожанська духовна криниця
ім. М.Щепенка" Луганської області, за роботу "Ялинка "Новорічний сюрприз".
Керівник: Андрєєва Юлія Миколаївна, Сватівського районного молодіжного
центру "Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка" Луганської області.
53. Луценко Данилу, учню КЗ "Петропавлівська спеціалізована школа І-ІІІ
ст. з поглибленим вивченням окремих предметів" Станично-Луганського
району" Луганської області.
54. Парай Каріні, учениці 7 класу НВК "СЗОШ, ліцей "Успіх" м. Славута
Хмельницької області, за роботу "Сучасна ялинка". Керівник: Драганюк Т.М.,
НВК "СЗОШ, ліцей "Успіх" м. Славута Хмельницької області.
55. Рець Софії, вихованці гуртка "Фітодизайн" Сколівського районного
Будинку дитячої юнацької творчості Львівської області. Керівник: Юзефів Ірена
Ярославівна, керівник гуртка "Фітодизайн" Сколівського районного Будинку
дитячої юнацької творчості Львівської області.
56. Сугоняко Діані, вихованці гуртка "Технічний дизайн" Станції юних
техніків Довгинцівського району Криворізької міської ради Дніпропетровської
області, за роботу "Аромат цитрусів". Керівник: Лаврентьєва Анастасія
Володимирівна, керівник гуртка "Технічний дизайн" Долинської районної
Станції юних техніків Івано-Франківської області.

57. Тіщенко Лізі, вихованці гуртка "Виготовлення ляльки" Центру дитячої
та юнацької творчості "Гармонія" Криворізької міської ради Дніпропетровської
області, за роботу "Новорічна карсуня". Керівник: Рязанцева Анна Сергіївна,
керівник гуртка "Виготовлення ляльки" Центру дитячої та юнацької творчості
"Гармонія" Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
58. Шаган Арині, учениці КЗО "СЗШ № 22" Дніпровської міської ради
вихованці Комунального позашкільного закладу "Станція юних натуралістів"
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Новорічна
картина".
59. Балицькій Катерині, вихованці "Перлина" Глухівського міського
центру позашкільної освіти Сумської області, за роботу "Біля ялинки".
60. Боїшко Дарині Василівні, учениці Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ст.,
вихованці гуртка "Фітодизайн" Хустського районного еколого-туристичного
центру Закарпатської області, за роботу "Різдвяні віночки". Керівник: Волошин
Рената Юріївна;
61. Бугаш Дарині Василівні, учениці Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ст.,
вихованці гуртка "Фітодизайн" Хустського районного еколого-туристичного
центру Закарпатської області, за роботу "З Новим роком". Керівник: Волошин
Рената Юріївна;
62. Бурцевій Аріні, вихованці гуртка "Сувенір" Меджибізького будинку
дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу "Новорічний
віночок". Керівник: Бучинська Наталія Миколаївна;
63. Василик Марії Сергіївні, вихованці гуртка "Писанкарство"
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Хмельницької області, за роботу "Сніговий день". Керівник:
Семенишина Ганна Валентинівна;
64. Васильєвій Анастасії, учениці Боронявської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованці
гуртка "Екологічне краєзнавство"" Хустського районного еколого-туристичного
центру Закарпатської області, за роботу "Сніговик". Керівник: КучеряваШуптар Наталія Василівна;
65. Васьовчик Анастасії, учениці Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованці
гуртка "Природа рідного краю" Хустського районного еколого-туристичного
центру Закарпатської області, за роботу "Новорічна кулька". Керівник: Келемен
Мирослава Василівна;
66. Вихованцям гуртка "Юні квітникарі" КЗО "Обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді" Дніпропетровської обласної
ради Дніпропетровської області, за роботу "Теплий віночок". Керівник: Крикун
Г.В;
67. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської
міської ради Хмельницької області, за представлені на конкурс Новорічні
роботи;

68. Візічканич Аліні, вихованці гуртка "Природа рідного краю"
Тячівського районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області,
за роботу "Новорічні друзі". Керівник: Бердар Т.О., керівник гуртків Тячівського
районного еколого-натуралістичного центру. ;
69. Вільчак Марії, вихованці гуртка "Геометричне моделювання"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Підсвічник". Керівник: Сабунчак Надія
Василівна;
70. Власюк Кароліні, учениці 7 класу Херсонського навчально-виховного
комплексу "загальноосвітня школа І ступеня - спеціалізована школа ІІ ступеня колегіум" № 51 імені О.Г.Потьомкіна Херсонської міської ради Херсонської
області, за роботу "Новорічний Бембі". Керівник: Липов'як Л.І;
71. Волкову Євгену, Шарову Дмитру, учням КЗ "Куп'янський спеціальний
навчально-виховний комплекс" Харківської обласної ради Харківської області,
за роботу "Стилізована ялинка". Керівник: Гордієнко Наталія Олександрівна;
72. Гайді Евеліні, вихованці гуртка "Природа рідного краю" Тячівського
районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області, за роботу
"Новорічна ялинка". Керівник: Сасин Оксана Василівна, керівник гуртків
Тячівського районного еколого-натуралістичного центру;
73. Гнатюк Олександру Романовичу, вихованцю Надвірнянського
районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва ІваноФранківської області, за роботу "Казкова підкова". Керівник: Гнатюк Наталія
Фоківна;
74. Горох Оксані Ігорівні, вихованці Дитячого-юнацького центру туризму
та екологічної роботи м.Славути Хмельницької області, за роботу "Казковий
чобіток". Керівник: Нікітчук Т.О;
75. Гришко Дарині Сергіївні, вихованці гуртка "Виготовлення сувенірів"
Комунального позашкільного закладу "Станція юних техніків Покровського
району" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу
"Ліхтарик". Керівник: Кулик Алла Миколаївна;
76. Громовій Анні, учениці 3 класу Херсонської багатопрофільної гімназії
№ 20 ім. Б.Лавреньова Херсонської міської ради, вихованку гуртка "Мистецтво
нашого народу" Комунального закладу "Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради Херсонської області, за
роботу "Новорічна галявина". Керівник: Альонова І.М.
77. Гулян Ірині, вихованці гуртка "Моделювання іграшок - сувенірів"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Новорічна забава". Керівник: Рубінська
Світлана Дмитрівна;
78. Гуртку " Ліплення з пластиліну" Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області, за
роботу "Новорічні друзі". Керівник: Антонюк Наталія Анатоліївна;

79. Гуртку "Юні екологи" Решнівецького НВК «Загальноосвітня школа ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Старокостянтинівської РДА
Хмельницької області, за роботу "Різдвяний віночок". Керівник: Сагадіна
Валентина Іванівна;
80. Густей Наталії, вихованці гуртка "Українська народна вишивка"
Тячівського районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області,
за роботу "З Новим роком". Керівник: Мошкіна Тетяна Федорівна, методист
Тячівського районного еколого-натуралістичного центру;
81. Давиденко Анастасії, учениці 6 класу Криворізького НВК № 35
"Імпульс" Дніпропетровської області, за роботу "Зимова казка". Керівник:
Гопкало Катерина Георгіївна;
82. Дем'янів Надії Андріївні, вихованці Надвірнянського районного
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-Франківської
області, за роботу "Карпатська хатинка". Керівник: Гнатюк Наталія Фоківна;
83. Дикун Роману Романовичу, учню Ганичівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Ганичівської сільської ради Тячівського району Закарпатської області, за роботу
"Новорічна картина". Керівник: Дикун Маргарита Олександрівна;
84. Дідик Валерії, вихованці гуртка "Природне диво" Хмельницького
палацу творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу "Веселі
колядники". Керівник: Єгорова Іванна Борисівна;
85. Дроздюк Ілоні, вихованці гуртка "Декоративно-ужиткове мистецтво"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Новорічний сюрприз". Керівник: Дроздюк
Галина Дмитрівна;
86. Дронову Артему, вихованцю гуртка "Екодизайн" КиєвоСвятошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Київської області, за роботу "Вітання янголят". Керівник:
Лавренюк Алла Вікторівна;
87. Дубецькій Поліні, Дубецькому Павлу, вихованцям гуртка "Юний
технік" Комунального позашкільного закладу "Станція юних техніків
Покровського району" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за
роботу "Дзвоники". Керівник: Рум'янцева Ганна Миколаївна;
88. Дубовій Владиславі, вихованці гуртка "Перлина" Глухівського
міського центру позашкільної освіти Сумської області, за роботу "Рожеве диво".
Керівник: Філатова Наталія Яківна;
89. Дубовій Марії, вихованці гуртка "Сувенір" Меджибізького будинку
дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу "Новорічна
ялинка". Керівник: Бучинська Наталія Миколаївна;
90. Дуйчак Владиславі, вихованці гуртка "Флористика та фітодизайн
інтер'єру" Тячівського районного еколого-натуралістичного центру, за роботу
"Новорічна картина". Керівник: Копинець Ольга Вікторівна, керівник гуртків
Тячівського районного еколого-натуралістичного центру;

91. Загоруйко Богдану, Ковтунову Віктору, учнів КЗ "Куп'янський
спеціальний навчально-виховний комплекс" Харківської обласної ради
Харківської області, за роботу "Символ року". Керівник: Мілодан Ольга
Володимирівна;
92. Закорчевній Марині Віталіївнія, учениці Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ст.
Меджибізької ОТГ, вихованці гуртка "Паперові фантазії" Хмельницької області,
за роботу "Різдвяний оберіг". Коломієць О.О;
93. Іванків Вікторії, вихованці гуртка "Геометричне моделювання"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Новорічна красуня". Керівник: Купчак Галина
Василівна;
94. Іванчук Аліні, вихованці гуртка "Моделювання іграшок - сувенірів"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Віночок". Керівник: Микитюк Марія Іванівна;
95. Іванюк Яні Юріївні, учениці Старокостянтинівського навчальновиховного комплексу "Спеціалізована школа І ступеня, гімназія"
Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, за роботу "Будинок у
лісі". Керівник: Паламарчук Володимир Васильович;
96. Іщенко Ігорю Володимировичу, вихованцю "Юний технік"
Комунального позашкільного закладу "Станція юних техніків Покровського
району" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу
"Святковий вінок". Керівник: Рум'янцева Ганна Миколаївна.
97. Канюку Ярославу Романовичу, вихованцю зразкового художнього
колективу "Фітодизайн" Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Чернігівської
області, за роботу "Дива у Різдвяному лісі". Керівник: Петренко Лариса
Борисівна;
98. Карасю Ярославу, учню Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Хмельницької області, за роботу "Новорічна красуня". Керівник: Сорочинська
О.В;
99. Карповій Надії, учениці КЗ " Куп'янський спеціальний навчальновиховний комплекс" Харківської обласної ради Харківської області, за роботу
"Новорічний топіарій". Керівник: Сизонова Інна Валеріївна;
100. Келемен Максиму, учню Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованцю
гуртка "Юні туристи - краєзнавці" Хустського районного еколого-туристичного
центру Закарпатської області, за роботу "Подарунок від Миколая". Керівник:
Келемен Мирослава Василівна;
101. Ковбаснюк Марії, учениц Ясінянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рахівського
району Закарпатської області, за роботу "Різдвяне диво". Керівник: Воробчук
М.І.

102. Козаченко Ользі Петрівні, учениці 7 класу Кошелівського ліцею
Хмельницької області, за роботу "Новорічна красуня". Керівник: Мудь Леся
Володимирівна;
103. Козачук Іванні Володимирівні, учениці 3 класу Кузьминського ліцею
Хмельницької області, за роботу "Новорічний віночок". Керівник: Козачук Ірина
Володимирівна;
104. Колективу вихованців гуртка "Юні лісівники" Сковородівського НВК
"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"
Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області, за роботу "Новий
рік - веселе свято". Керівник: Драчук Галина Петрівна, керівник гуртка "Юні
лісівники";
105. Колективу вихованців гуртка "Скринька-берегиня" Будинку дитячої
творчості м.Славута Хмельницької області, за роботу "В очікуванні новорічного
дива". Керівник: Свередюк О.Ю;
106. Колективу учнів 7 класу ЗОШ № 6 м.Славути Хмельницької області,
за роботу " Б'є годинник, 12 б'є". Тумаш Л.М;
107. Колективу учнів 9-10 класів Шепетівської спеціалізованої школиінтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
Хмельницької області, за роботу "Різдвяний вінок ". Керівник: Клімова Ірина
Анатоліївна;
108.
Колективу
вихованців
гуртка
"Різблення
по
дереву"
Великоберезнянського центру позашкільної роботи Закарпатської області.
Керівник: Кушнір Іван Васильович;
109. Колективу учнів гуртка "Умілі ручки" Печеської ЗОШ І-ІІІ ст.
Красилівського району Хмельницької області, за роботу "Вітальна листівка".
Керівник: Поляновський Юрій Олексійович;
110. Колективу учнів Верхньобистрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Закарпатської області, за роботу "З Новим роком вітаю, щасливого Різдва
бажаю!". Керівник: Федишинець Віталія Дмитрівна, керівник гуртка;
111. Косік Яні, учениці 7 класу ЗОШ № 1 м.Славути Хмельницької
області, за роботу "Різдвяний настрій";
112. Крайниківському Сергію, учню 3 класу Грушківської ЗОШ І-ІІІ ст.,
вихованцю
Тячівського
районного
еколого-натуралістичного
центру
Закарпатської області, за роботу "Торбинка щастя". Керівник: Крайниківська
Аліна Михайлівна, вчитель географії Грушівської ЗОШ І-ІІІ ст;
113.
Купчак
Ірині,
вихованці
гуртка
"Народна
творчість"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Новорічна іграшка". Керівник: Купчак Галина
Дмитрівна;
114. Ланчинському Олексію, учню 7 класу Горностаївського закладу
повної загальної середньої освіти № 1 імені Цвіка С.С. Херсонської області, за
роботу "Новорічний кошик". Керівник: Вельбик Т.С.

115. Левковській Катерині, вихованці гуртка "Пізнаємо рідний край"
Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Київської області, за роботу "Новорічні прикраси". Керівник:
Павлович О.С.;
116. Лемко Ренаті, учениці Боронявської ЗОШ І-ІІІ ст. "Екологічне
краєзнавство""
Хустського
районного
еколого-туристичного
центру
Закарпатської області, за роботу "Новорічна ялинка". Керівник: КучеряваШуптр Наталія Василівна;
117. Лоскоріх Марії, учениці Неліпинської ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявського
району Закарпатської області, за роботу "Новорічний віночок".Керівник:
Дулішкович С.Ю;
118. Мартинюк Богдану Сергійовичу, вихованцю гуртка "Чарівні
долоньки" Ізяславського районного Будинку творчості дітей та юнацтва
Хмельницької області, за роботу "Зимова ніжність". Керівник: Мартинюк Олена
Олексіївна;
119. Мартинюк Валерії, Стельмах Марії, вихованцям "Юні акваріумісти"
Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Хмельницької області, за роботу "Новорічний букет". Керівник: Петраш Юлія
Володимирівна.
120. Марховській Яні Русланівні, вихованці гуртка "Писанкарство"
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Хмельницької області, за роботу "Іграшки". Керівник: Семенишина
Ганна Валентинівна;
121. Марчевській Юлії, учениці Воскодавинської ЗОШ І-ІІ ступенів
Красилівського району Хмельницької області, за роботу "Сніжна ялинка".
Керівник: Пасічник Оксана Василівна;
122. Матушевич Денису, учню Крайниківська ЗОШ І-ІІІ ст., вихованцю
"Юні орнітологи" Хустського районного еколого-туристичного центру
Закарпатської області, за роботу "Сніжинка". Керівник: Ларь Наталія Юріївна;
123. Махніцькій Дар'ї, вихованці Кам'янець-Подільського позашкільного
навчально-виховного об'єднання Хмельницької області, за роботу "Ялинкадивинка". Керівник: Слободян Марина Петрівна;
124. Мельник Вероніці Юріївні, учениці Старокостянтинівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Старокостянтинівської міської ради
Хмельницької області, за роботу "Пташечка";
125.
Мельник
Юлії
Юріївні,
учениці
Старокостянтинівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Старокостянтинівської міської ради
Хмельницької області, за роботу "Пташечка";
126. Миндюк Яні, вихованці гуртка "Писанкарство" Богородчанського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, за
роботу "Лісова казка". Керівник: Дроздюк Галина Дмитрівна;

127. Михальчук Владиславу, Туржанській Анастасії, вихованцям "Юні
квітникарі" Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Хмельницької області, за роботу "Новорічний подарунок".
Керівник: Дмитренко Леся Анатоліївна;
128. Михальчук Юлії Олександрівні, вихованці гуртка "Виготовлення
сувенірів" Комунального позашкільного закладу "Станція юних техніків
Покровського району" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за
роботу "Новорічний годинник". Керівник: Кулик Алла Миколаївна;
129. Міклош Аріадні, вихованці гуртка "Історичне краєзнавство"
Хустського районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області,
за роботу "Зимовий віночок". Керівник: Міклош Вікторія Василівна;
130. Міщенко Олександру, ученицю КЗО "СЗШ № 63" Дніпровської
міської ради Комунального позашкільного закладу "Станція юних натуралістів"
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Різдвяна ніч".
131. Мокан Віру, ученицю 5 класу Тересвянської ЗОШ І-ІІІ ст. Тячівського
районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області, за роботу
"Новорічний оберіг". Керівник: Мокан Лілія Василівна, вчитель початкових
класів Тересвянської ЗОШ І-ІІІ ст.;
132. Молнар Аліні, учениці Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованці гуртка
"Історичне краєзнавство" Хустського районного еколого-туристичного центру
Закарпатської області, за роботу "Новорічний віночок". Керівник: Митровка
Тетяна Іванівна;
133. Момот Катерині Сергіївні, учениці 8 класу Кузьминського ліцею
Хмельницької області, за роботу "Ангелочки щастя". Керівник: Тополюк
Світлана Станіславівна;
134. Мороз Вікторії, Федорчуку Івану, вихованцям гуртків "Юні охоронці
природи", та "Краяни" Цетру туризму і краєзнавства учнівської молоді
Нетішинської міської ради Хмельницької області, за роботу "Різдвяний
настрій". Керівники: Біла Аліна, Федорчук Катерина;
135. Надь Ганні Ярославівні, учениці Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ст.
Меджибізької ОТГ, вихованці гуртка "Паперові фантазії" Хмельницької області,
за роботу "Вітальна листівка". Керівник: Коломієць О.О.
136. Накоркешку Вадиму, учню Крайниківської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованцю
гуртка "Юні орнітологи" Хустського районного еколого-туристичного центру
Закарпатської області, за роботу "Сніжинка". Керівник: Ларь Наталія Юріївна;
137. Накутньому Андрію, учню Кременчуківського ліцею Красилівського
району Хмельницької області, за роботу "Господарка зимового лісу". Керівник:
Молодецька Майя Василівна;
138. Нестеровій Катерині Олексіївні, учениці Старокостянтинівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Старокостянтинівської міської ради
Хмельницької області, за роботу "Сніговичок";

139. Нестеровій Тетяні, Сакун Анастасії, вихованкам гуртка
"Виготовлення сувенірів" Комунального позашкільного закладу "Станція юних
техніків Покровського району" Криворізької міської ради Дніпропетровської
області, за роботу "Новорічне диво". Керівник: Кулик Алла Миколаївна;
140. Ніколаєнко Єлизаветі, Криворучко Єлизаветі, вихованкам гуртка
"Конструювання та моделювання з тканини" Комунального позашкільного
закладу "Станція юних техніків Покровського району" Криворізької міської
ради Дніпропетровської області, за роботу "Домашній затишок". Керівник:
Вовненко Ольга Михайлівна;
141.Ожоганич Василю, учню Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованцю
гуртка "Юні охоронці природи" Хустського районного еколого-туристичного
центру Закарпатської області, за роботу "Багатого щедрого Нового року".
Керівник: Ковтун Єлизавета Юліусівна;
142. ОЗ «Засульська ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» Хмельницької області,
за прдставлені на конкурс Новорічні роботи;
143. Орос Богдані, вихованці гуртка "Юні валеологи" Тячівського
районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області, за роботу
"Сніговик". Керівник: Поп Лариса Миколаївна, керівник гуртків Тячівського
районного еколого-натуралістичного центру;
144. Пахар Анджеліці Русланівні, вихованці гуртка "Чарівний бісер"
Ізяславського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької
області, за роботу "Різдвяний вінок ". Керівник: Фіялко Ольга Володимирівна;
145. Поліщук Яні Юріївні, учениці Миролюбленської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського району, вихованці гуртка "Народні
умільці" Хмельницької області, за роботу "Новорічне диво". Керівник:
Паламарчук Володимир Васильович;
146. Поперечній Вікторії, вихованці гуртка "Юні друзі природи"
Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Хмельницької області, за роботу "В небі зірка засіяла". Керівник: Кліщар
Лариса Миколаївна;
147. Процюк Віталію, вихованцю гуртка "Мистецтво нашого народу"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Новорічна зірка". Керівник: Катрич Ірина
Дмитрівна;
148. Регеші Дарині, вихованці гуртка "Природа рідного краю" Тячівського
районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області, за роботу
"Новорічний вінок". Керівник: Сасин Оксана Василівна, керівник гуртків
Тячівського районного еколого-натуралістичного центру;
149. Розум'як Ользі Валентиновні, вихованці ЦДЮТ Гуменецької
сільської ради на базі Заліського -2 НВК Хмельницької області, за роботу
"Новорічна казка". Керівник: Лиськова Неля Йосипівна;

150. Роман Камілі, вихованці гуртка "Екосвіт" Тячівського районного
еколого-натуралістичного центру Закарпатської області, за роботу "Ялинка".
Керівник: Поп Лариса Миколаївна, керівник гуртків Тячівського районного
еколого-натуралістичного центру;
160. Роман Світлані Михайлівні, учениці Боронявської ЗОШ І-ІІІ ст.,
вихованці гуртка "Юні екологи" Хустського районного еколого-туристичного
центру Закарпатської області, за роботу "Підсвічник". Керівник: Волощук
Мирослава Михайлівна.
161. Романчук Юлії, Романенко Дарині, Козкці Дарині, вихованцям
Дитячого-юнацький центр туризму та екологічної роботи м.Славути
Хмельницької області, за роботу "Новорічна фантазія". Керівник: Петрук С.М.
162. Рошинець Ірині, учениці Боронявської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованці гуртка
"Юні орнітологи" Хустського районного еколого-туристичного центру
Закарпатської області, за роботу "Сніговичок-домовичок". Керівник: Волощук
Мирослава Михайлівна;
163. Рудковій Ярославі, вихованці гуртка "Юні квітникарі" КиєвоСвятошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Київської області, за роботу "Щедра ялинка". Мельник С.Г.;
164. Садовській Ауріці, учениці 10 класу Херсонського Центру освіти
молоді та дорослих Херсонської міської ради Херсонської області, за роботу "За
5 хвилин до Нового року". Керівник: Рибка Т.В;
165. Сикулі Аліні, учениці Воскодавинської ЗОШ І-ІІ ступенів
Красилівського району Хмельницької області, за роботу "Казкова красуня".
Керівник: Норальник Тетяна Михайлівна;
166. Січевій Вікторії, учениці КЗО "СЗШ № 56" Дніпровської міської ради
Комунального позашкільного закладу "Станція юних натуралістів"
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Снігова
королева";
167. Славіту Єліну, ученицю 2 класу Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Тячівського районного еколого-натуралістичного центру, за роботу "Королева
року". Керівник: Криць Надія Петрівна, вчитель початкових класів Калинівської
ЗОШ І-ІІІ ст;
168. Сливоцькій Вікторії, вихованці гуртка "Виготовлення сувенірів"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Зимова красуня". Керівник: Мандзюк Мар'яна
Михайлівна;
169. Соколову Ярославу Олеговичу, учню Кременчуцького ліцею,
вихованцю гуртка "Юні друзі природи" Полтавської області, за роботу
"Новорічна казка". Керівник: Завадковська Галина Василівна, керівник гуртка;
170. Сорокіній Анастасії, Касьяненко Єгору, вихованцям гуртка "Чарівний
папір" Комунального позашкільного закладу "Станція юних техніків

Покровського району" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за
роботу "Родинне коло". Керівник: Зичкова Валентина Олександрівна;
171. Тезгі Антоніні, учениці Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованці гуртка
"Українська народна вишивка" Хустського районного еколого-туристичного
центру Закарпатської області " Новорічний сувенір". Керівник: Даниш Тетяна
Юріївна;
172. Тимощук Владиславу Олександровичу, учню Миролюбленської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського району
Хмельницької області, за роботу "Новий рік іде". Керівник: Тимощук Галина
Миколаївна;
173. Тишко Анастасії, учениці Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 3 Хмельницької області, за роботу "Дерево часу". Керівник:
Демянчук І.О;
174. Толокініній Олександрі, вихованці гуртка "Сувенірна мозаїка"
Глухівського міського центру позашкільної освіти Сумської області, за роботу
"Сніговик". Керівник: Сотніченко Наталія Вікторівна;
175. Урбарі Юрію, учню Боронявської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованцю гуртка
"Природа рідного краю" Хустського районного еколого-туристичного центру
Закарпатської області, за роботу "Ялиночка". Керівник: Буковецька Наталія
Володимирівна;
176. Учням 2 класу КЗО "НВК № 30" Дніпровської міської ради,
вихованцям Комунального позашкільного закладу "Станція юних натуралістів"
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Зимова казка".
177. Учням 8 класу Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 6 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, за
роботу "Подушечка";
178. Филюк Марії, вихованці гуртка "Декоративно-ужиткове мистецтво"
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості ІваноФранківської області, за роботу "Віночок". Керівник: Микитюк Марія Іванівна;
179. Фрейліхман Дмитрію, учню Шепетівської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 1 Хмельницької області, за роботу "Різдвяний оберіг". Керівник:
Давидова Лідія Вікторівна;
180. Харевіч Любові Олександрівні, учениці 11 класу Кошелівського
ліцею Хмельницької області, за роботу "Тепло Різдва". Керівник: Мудь Леся
Володимирівна;
181. Ходань Максиму, вихованцю гуртка "Перлина" Великолепетиського
центру дитячої та юнацької творчості Великолепетиської районної ради
Херсонської області, за роботу "Символ року".
182. Чирці Крістіні Анатоліївні, вихованці зразкового художнього
колективу "Фітодизайн" Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Чернігівської
області, за роботу "Різдво у нашій хаті". Керівник: Петренко Лариса Борисівна;

183. Членам гуртка "Майстер саморобко" Великозозулинецької ЗОШ І-ІІІ
ст. Красилівського району Хмельницької області, за роботу "Чудеса новорічної
ночі". Керівник: Костюк Альона Анатоліївна;
184. Щербан Тетяні, учениці Боронявської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованці гуртка
"Юні охоронці природи" Хустського районного еколого-туристичного центру
Закарпатської області, за роботу "Декор для новорічного столу". Керівник:
Буковецька Наталія Володимирівна;
185. Яловчук Валентині Олександрівні, вихованці гуртка "Яскрава
палітра" Ізяславського районного Будинку творчості дітей та юнацтва
Хмельницької області, за роботу "Ялинкова кулька". Керівник: Мартинюк Олена
Олексіївна,
186. Гоголю Михайлу, вихованцю гуртка "Технічний дизайн"
Солотвинського Будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанської
районної ради Івано-Франківської області. Керівник: Лягучек Е.Е., керівник
гуртка "Технічний дизайн" Солотвинського Будинку дитячої та юнацької
творчості Богородчанської районної ради Івано-Франківської області.
187 Катрич Ростиславу, вихованці гуртка "Екологічна майстерня"
Солотвинського Будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанської
районної ради Івано-Франківської області. Керівник: Катрич Л.Д., керівник
гуртка "Екологічна майстерня" Солотвинського Будинку дитячої та юнацької
творчості Богородчанської районної ради Івано-Франківської області.
188 Андрєєвій Катерині, учениці 6 класу Криворізької загальноосвітньої
школи №19 Дніпропетровської області, за роботу "Дивовижний Новий рік".
Керівник: Самойленко О.В., Криворізька загальноосвітня школа №19
Дніпропетровської області.
189. Балинській Олені, вихованці гуртка "Флористика та фітодизайн"
Чорноморського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Одеської області, за роботу "Духмяна ялиночка". Керівник: Діасамідзе О.О.,
керівник гуртка "Флористика та фітодизайн" Чорноморського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Одеської області.
190. Бурлаці Альоні, вихованці гуртка "Сувенірний вернісаж" Центру
дитячої та юнацької творчості "Гармонія" Криворізької міської ради
Дніпропетровської області, за роботу "За вікном взимку". Керівник: П'ятниця
Наталія Петрівна, керівник гуртка "Сувенірний вернісаж" Центру дитячої та
юнацької творчості "Гармонія" Криворізької міської ради Дніпропетровської
області.
191. Васецькій Анні, учениці 5 класу Кременчуцької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №3 Полтавської області. Керівник: Цимбалій Н.С., Кременчуцька
загальноосвітнья школа І-ІІІ ст. №3 Полтавської області.
192. Ватажук Анні, вихованці гуртка "Народна творчість" Будинку
творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за
роботу "Тепло Різдва". Керівник: Славенська Софія Іванівна, керівник гуртка

"Народна творчість" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської
ради Хмельницької області.
193. Вербицькому Владиславу Олеговичу, вихованцю гуртка "Народні
ремесла України" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської
ради Хмельницької області, за роботу "Веселі сніговики". Керівник: Чорноус
Валентина Олександрівна, керівник гуртка гуртка "Народні ремесла України"
Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької
області.
194. Вихованцям гуртка "Природолюби" Житомирського центру розвитку
дитини №69 Житомирської області, за роботу "Незвичайна ялинка". Керівник:
Копельчук Анастасія Броніславівна, керівник гуртка "Природолюби"
Житомирського центру розвитку дитини №69 Житомирської області.
195. Вихованцям гуртка "Країна майстрів" Бричківського сільського клубу
Бричківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.
Керівник: Мосюндзь Наталія Іванівна, керівник гуртка "Країна майстрів"
Бричківського сільського клубу Бричківської сільської ради Полтавської області.
196. Вихованцям гуртка "Писанкарство" Будинку творчості дітей та
юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за роботу "Казкова
новорічна гірлянда". Керівник: Ставінська Ольга Григорівна, керівник гуртка
"Писанкарство" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради
Хмельницької області.
196. Вихованцям гуртка "Фітодизайн з основами художньої майстерності"
Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Полтавської області. Керівник: Глинська Марина Григорівна,
керівник гуртка "Фітодизайн з основами художньої майстерності" Кобеляцької
філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Полтавської області.
197. Гавриш Уляні, вихованці гуртка "Моделювання іграшок-сувенірів"
Солотвинського Будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанської
районної ради Івано-Франківської області. Керівник: Уманців Т.М., керівник
гуртка "Моделювання іграшок-сувенірів" Солотвинського Будинку дитячої та
юнацької творчості Богородчанської районної ради Івано-Франківської області.
198 Глуховій Дар'ї Вадимівні, вихованці гуртка "Рослини - символи
України" Комунального закладу Дунаєвецької міської ради "Станція юних
натуралістів" Хмельницької області. Керівник: Гергелаба С.В., керівник гуртка
"Рослини - символи України" Комунального закладу Дунаєвецької міської ради
"Станція юних натуралістів" Хмельницької області. немає назви
199. Голік Еріці Дмитрівні, учениці Комунального закладу "Приморська
загальноосвітня школа І-ІІ ст. №3", вихованці гуртка "Умілі рученята", за роботу
"Різдвяний вінок". Керівник: Косенко Ольга Вікторівна, кеівник гуртка "Умілі
рученята" Комунального закладу "Приморська загальноосвітня школа І-ІІ ст.
№3" Запорізької області.

200. Горук Вікторії, учениці Криворізької загальноосвітньої школи №72
Дніпропетровської області, за роботу "Новорічний сувенір". Керівник:
Мірошниченко
Н.В.,
Криворізька
загальноосвітня
школа
№72
Дніпропетровської області.
201.Грудзінський Ксенії, вихованці Вишгородського районного центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської області, за
роботу "Новорічний віночок". Керівник: Мельниченко Л.В., Вишгородський
районний центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт"
Київської області.
202. Гунько Вадиму, учню Криворізької загальноосвітньої школи №17
Дніпропетровської області, за роботу "Віслюк - помічник Діда Мороза".
Керівник: Палащиній Ю.А., Криворізька загальноосвітня школа №17
Дніпропетровської області.
203. Гупаловій Віталіні, учениці 4 класу Криворізької загальноосвітньої
школи №19 Дніпропетровської області, за роботу "Різдвяний вінок". Керівник:
Носуль О.Л., Криворізька загальноосвітня школа №19 Дніпропетровської
області.
204. Давиденко Анастасії, учениці 6 класу Криворізького навчальновиховного комплексу "Імпульс" №35 Дніпропетровської області, за роботу
"Зимова казка". Керівник: Гопкало К.Г., Криворізький навчально-виховний
комплексу "Імпульс" №35 Дніпропетровської області.
205. Дерев'янюк Карині Віталіївні, вихованці гуртка "Народна творчість"
Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької
області, за роботу "Смак Різдва". Керівник: Славенська Софія Іванівна, керівник
гуртка "Народна творчість" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської
міської ради Хмельницької області.
206. Джурі Дар'ї Юіївні, учениці 1 класу Опорного закладу "Засульська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської області, за роботу
"Шишкова красуня". Керівник: Данілова Юлія Дмитрівна, Опорний заклад
"Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської області.
207. Дзюбак Крістіні Вікторівні, вихованці гуртка "Бісероплетіння"
Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької
області, за роботу "Настрій різдвяних колядок й думок дарує самшитовий ековінок". Керівник: Голенко Раїса Дмитрівна, керівник гуртка "Бісероплетіння"
Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницькї
області.
208. Драганюк Діані, вихованці гуртка "Декоративно-прикладне
мистецтво" Києво-Святошинського районного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді "Шанс" Київської області, за роботу "Пейзаж".
Керівник: Гарбар Н.В., керівник гуртка "Декоративно-прикладне мистецтво"
Києво-Святошинського районного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді "Шанс" Київської області.

209. Єзловецькій Ірині, вихованці Комунального закладу позашкільної
освіти Тростянецької міської ради "Палац дітей та юнацтва" Сумської області,
за роботу "Різдвяний вінок". Керівник: Сторожева І.В., Комунальний заклад
позашкільної освіти Тростянецької міської ради "Палац дітей та юнацтва"
Сумської області.
210. Єрмаковій Таїсії, учениці 7 класу Одеської загальноосвітньої школи
№40 Одеської області, за роботу "Сувенір "Свинка". Керівник: Шелюжак І.А.,
Одеська загальноосвітнья школа №40 Одеської області.
211. Жакіній Катерині, учениці 6 класу Криворізької загальноосвітньої
школи №19 Дніпропетровської області, за роботу "Дивовижний Новий рік".
Керівник: Самойленко О.В., Криворізька загальноосвітня школа №19
Дніпропетровської області.
212. Жуковській Єлизаветі, вихованці Комунального позашкільного
навчального закладу "Станція юних натуралістів Покровського району"
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Новорічна
прикраса". Керівник: Бурко Світлана Миколаївна, Комунальний позашкільний
навчальний заклад "Станція юних натуралістів Покровського району"
Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
213. Загинайло Денису Олексійовичу, учню 3 класу Опорного закладу
"Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської області, за
роботу "Ниткове чудо". Керівник: Середенко Людмила Миколаївна, Опорний
заклад "Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської
області.
214. Зюзіну Євгену Євгеновичу, учню Комунального закладу
"Приморська загальноосвітня школа І-ІІ ст. №3", вихованцю гуртка "Умілі
рученята", за роботу "Хай свиня оберігає, всі незгоди розганяє". Керівник:
Косенко Ольга Вікторівна, керівник гуртка "Умілі рученята" Комунального
закладу "Приморська загальноосвітня школа І-ІІ ст. №3" Запорізької області.
215. Каліщук Уляні, вихованці гуртка "Початково-технічне моделювання"
Станції юних техніків Довгинцівського району Криворізької міської ради
Дніпропетровської області, за роботу "Янголятко". Керівник: Ткалик Жанна
Олександрівна, керівник гуртка гуртка "Початково-технічне моделювання"
Станції юних техніків Довгинцівського району Криворізької міської ради
Дніпропетровської області.
216. Кандібор Ігорю, вихованцю гуртка "Початково-технічне
моделювання" КЮА Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за
роботу "Віночок побажань". Керівник: Бугайов Тетяна Євгенівна, керівник
гуртка "Початково-технічне моделювання" КЮА Криворізької міської ради
Дніпропетровської області.
217. Кіхай Яні, учениці 11 класу Болградської загальноосвітньої школи
№40 Болградського району Одеської області, за роботу "Ступка "Різдвяна ніч".

Керівник: Тимар Г.Г., Болградська загальноосвітня школа №40 Болградського
району Одеської області.
218. Клочко Олександрі, вихованці гуртка "Дизайн одягу" Комплексу
позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області, за
роботу "Сніговий вінок". Керівник: Сабрило В., керівник гуртка "Дизайн одягу"
Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської
області.
219. Кондратець Софії, учениці 6 класу Криворізької загальноосвітньої
школи №90 Дніпропетровської області, за роботу "Різдвяна зірка". Керівник:
Зражевська Людмила Вікторівна, вчитель праці Криворізької загальноосвітньої
школи №90 Дніпропетровської області.
220. Коржу Антону, учню 5 класу Криворізької загальноосвітньої школи
№65 Дніпропетровської області, за роботу "Зима в Карпатах". Керівник: Сукрут
Олена Леонідівна, керівник гуртка "Веселка" Криворізької загальноосвітньої
школи №65 Дніпропетровської області.
221. Кормішину Дмитру, вихованцю гуртка "Виготовлення ляльки"
Центру дитячої та юнацької творчості "Гармонія" Криворізької міської ради
Дніпропетровської області, за роботу "Ялинка". Керівник: Рязанцева Анна
Сергіївна, керівник гуртка "Виготовлення ляльки" Центру дитячої та юнацької
творчості "Гармонія" Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
222. Король Юлії, вихованці гуртка "Кольорова ниточка" Комунального
позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості
"Сонях" Криворізької міської ради" Дніпропетровської області, за роботу
"Святковий віночок". Керівник: Шиба Т.Б. , керівник гуртка "Кольорова
ниточка" Комунального позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та
юнацької творчості "Сонях" Криворізької міської ради" Дніпропетровської
області.
223. Косянчук Евеліні, учениці Селянщинського спортивного ліцею
Черняхівського району Житомирської області, за роботу "Новорічна маска".
Керівник: Русс Ірина Володимирівна, Селянщинський спортивний ліцей
Черняхівського району Житомирської області.
224. Кріцак Христині, вихованці гуртка "Художня обробка шкіри"
Солотвинського Будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанської
районної ради Івано-Франківської області. Керівник: Борисюк Т.І., керівник
гуртка "Художня обробка шкіри" Солотвинського Будинку дитячої та юнацької
творчості Богородчанської районної ради Івано-Франківської області.
225. Куделі Андрію, вихованцю Комунального закладу позашкільної
освіти Тростянецької міської ради "Палац дітей та юнацтва" Сумської області,
за роботу "Серветниця-ялинка". Керівник: Сторожева І.В., Комунальний заклад
позашкільної освіти Тростянецької міської ради "Палац дітей та юнацтва"
Сумської області.

226. Лисаку Артему, учню середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №10
м. Сєвєродонецька Луганської області, за роботу "Зимовий сон". Керівник:
Журиленко Ірина Вікторівна, педагог-організатор середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №10 м. Сєвєродонецька Луганської області.
227. Ліваку Ігорю, учню 4 класу Соболівського навчально-виховного
комплексу І-ІІ ст. Подільського району Одеської області, за роботу "Казкова
ніч". Керівник: Тамащук Н.М., Соболівський навчально-виховний комплекс І-ІІ
ст. Подільського району Одеської області.
228. Любінській Ярині, учениці 8 класу Крупського закладу загальної
середьої освіти І-ІІ ст. Розвадівської сільської ради Львівської області. Керівник:
Дуфанець Ольга Степанівна, Крупський заклад загальної середьої освіти І-ІІ ст.
Розвадівської сільської ради Львівської області.
229. Мартинюк Ангеліні Володимирівні, вихованці гуртка "Цікава хімія"
Комунального закладу Дунаєвецької міської ради "Станція юних натуралістів"
Хмельницької області, за роботу "Новорічні дзвоники". Керівник: Ярушинська
С.В., керівник гуртка "Цікава хімія" Комунального закладу Дунаєвецької
міської ради "Станція юних натуралістів" Хмельницької області.
230. Марчук Крістіні Вікторівні, вихованці гуртка "Плетіння на спицях"
Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької
області, за роботу "І в наше еко-село прийшли Новий рік і Різдво". Керівник:
Голенко Раїса Дмитрівна, керівник гуртка "Плетіння на спицях" Будинку
творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області.
231. Мельничук Софії, вихованці Комунального закладу "Станція юних
натуралістів" Радомишльської міської ради Житомирської області. Керівник:
Лузан Світлан Миколаївна, Комунальний заклад "Станція юних натуралістів"
Радомишльської міської ради Житомирської області.
232. Михайленко Уляні Ігорівні, вихованці гуртка "Природний мікс"
Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської
області, за роботу "Новорічна композиція". Керівник: Конюхова Вікторія
Василівна, керівник гуртка "Природний мікс" Комплексу позашкільної роботи з
дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської області.
233. Мицик Тетяні Костянтинівні, учениці Опорного закладу "Засульська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської області, за роботу
"Кулькова ялинка". Керівник: Гуріна Раїса Іванівна, Опорний заклад "Засульська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської області.
234. Міщенко Маргариті, вихованці Комунального закладу позашкільної
освіти Тростянецької міської ради "Палац дітей та юнацтва" Сумської області,
за роботу "Прянична ялинка". Керівник: Гостєва Т.О., Комунальний заклад
позашкільної освіти Тростянецької міської ради "Палац дітей та юнацтва"
Сумської області.
235. Мошківській Марині, учениці Забрідської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. Високівської сільської ради Черняхівського району Житомирської області,

за роботу "Збережіть наш дім, бо нам жити в нім!". Керівник: Поливана Тетяна
Антонівна, Забрідська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Високівської сільської
ради Черняхівського району Житомирської області.
236. Мрічко Людмилі, вихованці гуртка "Флористика" Солотвинського
Будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанської районної ради.
Керівник: Мрічко Л.Д., керівник гуртка "Флористика" Солотвинського Будинку
дитячої та юнацької творчості Богородчанської районної ради ІваноФранківської області.
237. Назаренко Анні Євгенівні, учениці 2 класу Опорного закладу
"Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської області, за
роботу "Сніговик усівсь на віз, Подарунки нам привіз". Керівник: Мирошник
Ірина Григорівна, Опорний заклад "Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. гімназія" Полтавської області.
238. Назарко Маргариті Ігорівні, учениці 1 класу Опорного закладу
"Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської області, за
роботу "Північний олень". Керівник: Німич Вікторія Вікторівна, Опорний
заклад "Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської
області.
239. НХК студія образотворчих мистецтв "Журавочка" Комунального
позашкільного навчального закладу "Міський палац дитячої та юнацької
творчості "Горицвіт" Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
240. Овчарук Каріні Вадимівні, вихованці гуртка "Конструювання одягу"
Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької
області, за роботу "Різдвяний вінок". Керівник: Потапова Світлана Петрівна,
керівник гуртка "Конструювання одягу" Будинку творчості дітей та юнацтва
Красилівської міської ради Хмельницької області.
241. Охріменко Миколі Тарасовичу, учню 1 класу Опорного закладу
"Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської області, за
роботу "Дари лісу". Керівник: Данілова Юлія Дмитрівна, Опорний заклад
"Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської області.
242. Паникаревич Аріні, вихованці гуртка "Технічний дизайн" Станції
юних техніків Довгинцівського району Криворізької міської ради
Дніпропетровської області, за роботу "Ягідка". Керівник: Лавреньєва Анастасія
Володимирівна, керівник гуртка "Технічний дизайн" Станції юних техніків
Довгинцівського району Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
243. Пасюрі Лілії, вихованці гуртка "Флористика та фітодизайн"
Чорноморського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Одеської області, за роботу "Підсвічник новорічний". Керівник: Діасамідзе
О.О., керівник гуртка "Флористика та фітодизайн" Чорноморського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Одеської області.
244. Помиляйко Ілоні Романівні, вихованці гуртка "Природний мікс"
Комплексу позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом м. Рубіжне Луганської

області, за роботу "Новорічні іграшки". Керівник: Конюхова Вікторія Василівна,
керівник гуртка "Природний мікс" Комплексу позашкільної роботи з дітьми та
юнацтвом м. Рубіжне Луганської області.
245. Попик Анастасії, вихованці гуртка "Лікарські рослини"
Комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Львівської області.
Керівник: Матющенко Галина Вікторівна, керівник гуртка "Лікарські рослини"
Комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Львівської області.
246. Правицькій Софії, вихованці гуртка "Палітра" КПГ Криворізької
міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Різдвяний будиночок".
Керівник: Янчевська Інна Владиславівна, керівник гуртка "Палітра" КПГ
Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
247. Рудику Назару Олександровичу, учню 1 класу Опорного закладу
"Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської області, за
роботу "Через ріки, через гори, Завітаєм в кожен дім. Подарунки новорічні Ми
даруємо усім". Керівник: Німич Вікторія Вікторівна, Опорний заклад
"Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської області.
248. Рудяк Соломії, вихованці гуртка "Писанкарство" Раковецького
навчально-виховного комплексу Богородчанської районної ради ІваноФранківської області. Керівник: Неголюк Л.Я., керівник гуртка "Писанкарство"
Раковецького навчально-виховного комплексу Богородчанської районної ради
Івано-Франківської області.
249. Самарській Катерині, учениці Криворізької загальноосвітньої школи
№72 Дніпропетровської області, за роботу "Новорічна мрія". Керівник:
Мірошниченко
Н.В.,
Криворізька
загальноосвітня
школа
№72
Дніпропетровської області.
250. Сахно Євгенії Олександрівні, учениці Опорного закладу "Засульська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія", вихованці гуртка "Народна
творчість", за роботи "Новорічний подарунок" та "Новорічна фантазія".
Керівник: Пасічник Ольга Вікторівна Опорний заклад "Засульська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія".
251. Селігей Дар'ї Сергіївні, учениці Комунального закладу "Приморська
загальноосвітня школа І-ІІ ст. №3", вихованці гуртка "Умілі рученята", за роботу
"Новорічне диво". Керівник: Косенко Ольга Вікторівна, кеівник гуртка "Умілі
рученята" Комунального закладу "Приморська загальноосвітня школа І-ІІ ст.
№3" Запорізької області.
252. Сиромуковій Єлизаветі, вихованці гуртка "Чарівна петриківка"
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області. Керівник:
Максименко Ольга Олександрівна, керівник гуртка "Чарівна петриківка"
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області.

253. Степаницькій Анні, учениці Житомирської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст. Житомирської області, за роботу "Новорчний подарунок "Чудоіграшка". Керівник: Талько Неля Нарцизівна, Житомирська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. Житомирської області.
254. Степанюк Вікторії Олегівні, вихованці гуртка "Оригамі" Будинку
творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за
роботу "Підкова на щастя". Керівник: Потапова Світлана Петрівна, керівник
гуртка "Оригамі" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської
ради Хмельницької області.
255. Сторожевій Дар'ї, вихованці Комунального закладу позашкільної
освіти Тростянецької міської ради "Палац дітей та юнацтва" Сумської області,
за роботу "Чий подарунок?". Керівник: Сторожева І.В., Комунальний заклад
позашкільної освіти Тростянецької міської ради "Палац дітей та юнацтва"
Сумської області.
256. Тарасюк Дар'ї Валентинівні, учениці Комунального закладу
"Приморська загальноосвітня школа І-ІІ ст. №3", вихованці гуртка "Умілі
рученята", за роботу "Подих зими". Керівник: Шовкова Ніна Вікторівна,
кеівнику гуртка "Умілі рученята" Комунального закладу "Приморська
загальноосвітня школа І-ІІ ст. №3" Запорізької області.
257. Таукчі Кароліні, вихованці гуртка "Початково-технічне моделювання"
КЮА Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Віночок
побажань". Керівник: Бугайова Тетяна Євгенівна, керівник гуртка "Початковотехнічне моделювання" КЮА Криворізької міської ради Дніпропетровської
області.
258. Тимофій Владиславу, вихованцю гуртка "Виготовлення сувенірів"
Солотвинського Будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанської
районної ради Івано-Франківської області. Керівник: Полячек Вікторія, керівник
гуртка "Виготовлення сувенірів" Солотвинського Будинку дитячої та юнацької
творчості Богородчанської районної ради Івано-Франківської області.
259. Тимпчук Вероніці, вихованці гуртка "Виготовлення сувенірів"
Раковецького навчально-виховного комплексу Богородчанської районної ради
Івано-Франківської області. Керівник: Неголюк Л.Я., керівник гуртка
"Виготовлення сувенірів" Раковецького навчально-виховного комплексу
Богородчанської районної ради Івано-Франківської області.
260. Ткачу Олександру, учню 9 класу Криворізького природничонатуралістичного ліцею Дніпропетровської області, за роботу "Різдвяна зірка".
Керівник: Литвинова О.М., Криворізький природничо-натуралістичний ліцей
Дніпропетровської області.
261. Удодовій Анні-Вікторії, вихованці Комунального закладу
позашкільної освіти Тростянецької міської ради "Палац дітей та юнацтва"
Сумської області, за роботу "Рік свині". Керівник: Гостєва Т.О., Комунальний

заклад позашкільної освіти Тростянецької міської ради "Палац дітей та
юнацтва" Сумської області.
262. Учням 3-А класу опорного закладу "Оржицька загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. імені І.Я. Франка" Оржицької районної ради Полтавської області.
Керівник: Федорченко Н.А., опорний заклад "Оржицька загальноосвітня школа
І-ІІІ ст. імені І.Я. Франка" Оржицької районної ради.
263. Ушаковій Еріці, вихованці гуртка "Лісовичок" Центру дитячої та
юнацької творчості "Гармонія" Криворізької міської ради Дніпропетровської
області, за роботу "Зимові пташки". Керівник: Аврамчук Надія Петрівна,
керівник гуртка гуртка "Лісовичок" Центру дитячої та юнацької творчості
"Гармонія" Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
264. Федчук Вікторії Олегівні, вихованці гуртка "Конструювання одягу"
Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької
області, за роботу "Різдвяний затишок". Керівник: Потапова Світлана Петрівна,
керівник гуртка "Конструювання одягу" Будинку творчості дітей та юнацтва
Красилівської міської ради Хмельницької області.
265. Філенко Аріні Андріївні, учениці 2 класу Опорного закладу
"Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської області, за
роботу "Горіхове чудо". Керівник: Фесенко Людмила Вікторівна, Опорний
заклад "Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія".
266. Черток Олександру, вихованцю гуртка "Паперопластика"
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу
"Новорічний вінок". Керівник: Черток Валентина Володимирівна, керівник
гуртка "Паперопластика" Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва
Київської області.
267. Чирику Даніїлу, учню 1 класу Криворізької загальноосвітньої школи
№19 Дніпропетровської області. Керівник: Приходько Л.С., Криворізька
загальноосвітня школа №19 Дніпропетровської області.
268. Чуйковій Катерині, вихованці гуртка "Народна творчість" Будинку
творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за
роботу "Смак Різдва". Керівник: Славенська Софія Іванівна, керівник гуртка
"Народна творчість" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської
ради Хмельницької області.
269. Шаповаловій Яні, учениці 11 класу Криворізької загальноосвітньої
школи №90 Дніпропетровської області, за роботу "Від щирого серця". Керівник:
Фоміч Ірина Володимирівна, вчитель образотворчого мистецтва Криворізької
загальноосвітньої школи №90 Дніпропетровської області.
270. Шевченок Діані, вихованці Комунального позашкільного
навчального закладу "Станція юних натуралістів Покровського району"
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу "Оберіг Різдва".
Керівник: Бурко Світлана Миколаївн, керівник гуртків Комунального

позашкільного навчального закладу "Станція юних натуралістів Покровського
району" Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
271. Шенкнехт Вікторії, вихованці Комунального закладу позашкільної
освіти Тростянецької міської ради "Палац дітей та юнацтва" Сумської області,
за роботу "Рік свині". Гостєва Т.О., Комунальний заклад позашкільної освіти
Тростянецької міської ради "Палац дітей та юнацтва" Сумської області.
272. Шишкіній Богдані, вихованці гуртка "Кольорова ниточка"
Комунального позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької
творчості "Сонях" Криворізької міської ради" Дніпропетровської області, за
роботу "Святковий віночок". Керівник: Шиба Т.Б., керівник гуртка "Кольорова
ниточка" Комунального позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та
юнацької творчості "Сонях" Криворізької міської ради" Дніпропетровської
області.
273. Шовкопляс Вікторії Валеріївні, учениці 2 класу Опорного закладу
"Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія" Полтавської області, за
роботу "Сніговик усівсь на віз, Подарунки нам привіз". Керівник: Фесенко
Людмила Вікторівна, Опорний заклад "Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ
ст. - гімназія" Полтавської області.
274. Шутюк Сніжані, вихованці гуртка "Бісероплетіння" Будинку
творчості дітей та юнацтва Красилівської міської ради Хмельницької області, за
роботу "Тепло Різдва". Керівник: Славенська Софія Іванівна, керівник гуртка
"Бісероплетіння" Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської
ради Хмельницькї області.
275. Юрченко Богдану Ігоровичу, вихованцю Комунального закладу
"Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості" Донецької
області, за роботу "Різдво у Карпатах". Керівник: Шпіньова Людмила
Олексіївна, Комунальний заклад "Волноваський районний будинок дитячої та
юнацької творчості" Донецької області.
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